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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 

7. nodarbību plāns — iepazīšanās ar Google e-pastu — Gmail 

Ilgums: 70 minūtes 

Mērķis 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir iepazīšanās sesija 
pakalpojumā Google E-mail (Gmail). Šīs sesijas beigās studenti 
sapratīs, kas ir Gmail, kā darbojas Gmail, kā atpazīt Gmail kontu un 
kādas ir Gmail priekšrocības. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: iepazīšanās ar Google e-pastu — Gmail 
 
1.1. sākt šo uzdevumu ar video, lai izglītojamie saprastu, kas ir Gmail 
https://www.youtube.com/watch? 
 v = 4EeY4WEbgYs & ab_channel = Mashable (2 min.) 
 
1.2. Video jautājumi (15 min.) 

• Kas ir Gmail 

• Kā darbojas Gmail 

• Gmail konta atpazīšana 
 
1.3. nodrošināt A4 formāta papīru (sk. 1. izdales materiālu) visiem 
studentiem ar atšķirīgu e-pasta kontu (5 min.) 
 
1.4. studentiem ir jāatzīst, kuri no tiem ir Gmail konti (15 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4EeY4WEbgYs&ab_channel=Mashable
https://www.youtube.com/watch?v=4EeY4WEbgYs&ab_channel=Mashable


L a p a  ī2 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

1.5 Pārrunājiet rezultātus ar visu klasi (10 min.). 
 

2. 2. uzdevums: Google e-pasta (Gmail) priekšrocības 
 
2.1. apspriest ar visu klasi Google e-pasta (Gmail) sniegtās 
priekšrocības (15 min.) 

• Krātuves vieta: Google E-pasts piedāvā milzīgu krātuves vietu 

• Piekļuve tiešsaistē jebkurā vietā 

• Sinhronizācija ar Android 

• Vienkārša meklēšana, izmantojot e-pasta ziņojumus 

• E-pasta ziņojumu organizēšana: lietotāji var izveidot mapes, 
lai organizētu e-pasta ziņojumus 

 
3. 3. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: iepazīšanās ar Google e-pastu — Gmail 

 

 

 


