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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: digitālās kompetences 

2. tēmas nosaukums: Google e-pasts — Gmail 

14. nodarbību plāns — nosūtīt failu kā pielikumu e-pastā un 
pielikuma lejupielāde no e-pasta 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šīs nodarbības galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju par to, kā nosūtīt failu kā pielikumu e-pastā un kā 
lejupielādēt pielikumu no e-pasta. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: izveidojiet e-pastu 
 
1.1. visiem studentiem jāsastāda jauns e-pasts (10 min.) 
 
 

2. 2. uzdevums: nosūtīt failu kā pielikumu 
 
2.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāparāda studentiem, kā nosūtīt 
dokumentus kā pielikumus (15 min.). 
 
2.2 Pieaugušajiem pasniedzējiem jāizveido trīs pielikumi “Word 
dokumentā” kā studentu paraugi un jānosauc tie “1. pielikumā”, “2. 
pielikumā” un “3. pielikumā” (10 min.). 
 
2.3 Visiem studentiem kā e-pasta ziņojuma pielikumu (ar nosaukumu 
“1. pielikums”) jāpievieno fails, kas atrodas mapē “Mani dokumenti”. 
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(15 min.) 
 

3. 3. uzdevums: nosūtīt failus kā pielikumus 
 
2.3 Visiem studentiem jāpievieno divas datnes, kas atrodas mapē 
“Mani dokumenti” kā e-pasta pielikums (ar nosaukumu “2. pielikums” 
& “3. pielikums”) (20 min.). 
 

4. 4. uzdevums: pielikuma lejupielāde no e-pasta 
 
4.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem jāsūta e-pasta vēstule visiem 
studentiem ar pielikumu (15 min.) 
 
4.2 Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāparāda studentiem, kā 
lejupielādēt pielikumu no e-pasta (20 min.). 
 
4.3 Visiem studentiem pielikums jāielādē no e-pasta (15 min.) 
 

5. 5. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 

 

 


