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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 

Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: digitālās kompetences 

2. tēmas nosaukums: Google e-pasts — Gmail 

8. nodarbība – Iepazīsti ar e-pastu saistītos pamatterminus 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju par pamatterminiem, kas saistīti ar e-pastu. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 

• A3 papīrs 

• Piezīmju lapiņas 

• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 

• Izdales materiāli 3 

• Izdales materiāli 4 

• Izdales materiāli 5 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: izprast ar e-pastu saistītos pamatnoteikumus 
 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (20 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 

• E-pasts 

• Lietotāja ID/lietotājvārds 

• Domēna nosaukums/resursdatora nosaukums 
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2. 2. uzdevums: izprast pamatnoteikumus, kas saistīti ar e-
pastu — grupas darbība 
 

2.1. Uzrakstiet šādas definīcijas dažādās lipīgās piezīmēs: 
 (10 min.) (sk. 2. izdalījumu) 

• E-pasts 

• Lietotāja ID/lietotājvārds 

• Domēna nosaukums/resursdatora nosaukums 
 
2.2 sadala klasi, lai strādātu grupās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
 
2.3 sagatavojiet saviem studentiem A3 formāta papīru ar definīcijām. 
Tiem jāatbilst lipīgajām piezīmēm definīcijām (sk. 3. izdales versiju) 
(15 min.) 
 

3. 3. uzdevums: izprast ar e-pastu saistītos pamatnoteikumus 
 
3.1 sniedz dažus e-pasta piemērus izglītojamajiem. Apguvējiem ir 
jāidentificē, kas ir e-pasts, lietotāja ID/lietotājvārds un domēna vārds 
(15 min.) (sk. 4. izdruku) 
 
3.2 sniedz atbildes visai klasei (10 min.) (sk. 5. izdales materiālu). 
 

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

 

 

Definīcija: Apraksts: 

1. E-pasts E-pasts ir metode, ar kuras palīdzību persona var 
nosūtīt informāciju no datora uz citu datoru, 
izmantojot internetu. Šī informācija var atšķirties no 
teksta, attēla, audio un video. E-pasta ziņojumi ir 
ideāli piemēroti starptautiskai saziņai bez kavēšanās, 
bez izmaksām un daudziem adresātiem. 

2. Lietotāja ID/lietotājvārds Ir unikāls personas identifikators (nevar būt divi konti 
ar vienādu lietotājvārdu) konkrētā serverī. 

3. Domēna nosaukums/resursdatora 
nosaukums 

Tas attiecas uz pasta serveri, kas ir dators, kurā 
adresātam ir pastkaste. Piemēram, @gmail. com, 
@yahoo. com, @outlook. com 
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IZDALES materiāli 2: iepazīšanās ar Google e-pastu — Gmail 
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IZDALES materiāli 3: izzināt ar e-pastu saistītos 

pamatnoteikumus 

 

 

 

 

Definīcija: Piezīmju lapiņas: 

1. E-pasts  

2. Lietotāja ID/lietotājvārds  

3. Domēna nosaukums/resursdatora 
nosaukums 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 4: izzināt ar e-pastu saistītos 

pamatnoteikumus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fine2workproject@gmail.com 

chrystalla_thrasy@gmail.com 

maria.81.andreou@gmail.com 

chrystalla@emphasyscentre.com 

andreas_pana_90@hotmail.com 

1. E-pasts: 

2. Lietotāja ID: 

3. Domēna nosaukums: 

1. E-pasts: 

2. Lietotāja ID: 

3. Domēna nosaukums: 

1. E-pasts: 

2. Lietotāja ID: 

3. Domēna nosaukums: 

1. E-pasts: 

2. Lietotāja ID: 

3. Domēna nosaukums: 

1. E-pasts: 

2. Lietotāja ID: 

3. Domēna nosaukums: 
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IZDALES materiāli 5: izzināt ar e-pastu saistītos 

pamatnoteikumus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chrystalla_thrasy@gmail.com 

maria.81.andreou@gmail.com 

chrystalla@emphasyscentre.com 

andreas_pana_90@hotmail.com 

1. E-pasts: Chrystalla_thrasy@gmail.com 

2. Lietotāja ID: Chrystalla_thrasy 

3. Domēna nosaukums: gmail.com 

1. E-pasts: maria.81.andreou@gmail.com 

2. Lietotāja ID: maria .81. andreou 

3. Domēna nosaukums: gmail.com 

1. E-pasts: 

chrystalla@emphasyscentre.com 

2. Lietotāja ID: chrystalla 

3. Domēna nosaukums: 

emphasyscentre.com 

1. E-pasts: 

andreas_pana_90@hotmail.com 

2. Lietotāja ID: andreas_pana_90 

3. Domēna nosaukums: Hotmail.com 

fine2workproject@gmail.com 
1. E-pasts: fine2workproject@gmail.com 

2. Lietotāja ID: fine2workproject 

3. Domēna nosaukums: gmail.com 


