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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: digitālās kompetences 

3. tēmas nosaukums: Tiešsaistes failu krātuve — Google disks 

15. nodarbība – Ievads tiešsaistes failu krātuvē un Google diskā 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķis 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir iepazīšanās sesija tiešsaistes failu 
krātuvē un pakalpojumā Google Drive. Šīs sesijas beigās studenti sapratīs, 
kas ir Google disks un galvenās Google Drive funkcijas. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: iepazīšanās ar tiešsaistes failu krātuvi un Google 
disku 

 
1.1. sākt šo uzdevumu ar videoklipu, lai izglītojamie varētu saprast, kāda 
tiešsaistes failu krātuve ir https://www.youtube.com/watch?v=4 
 78TDzL1b3E & ab_channel = SuperSchoolhouse n (3 min.) 
 
1.2. sākt šo uzdevumu, izmantojot videoklipu, lai uzzinātu, kas ir Google 
Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w&ab_channel=Google 
(2 min.) 
 
1.3 Diskusijas jautājumi abiem video (15 min.) 

• Kas ir tiešsaistes failu krātuve 

• Kas ir Google disks 

• Kā darbojas Google disks 

https://www.youtube.com/watch?v=478TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse%20n
https://www.youtube.com/watch?v=478TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse%20n
https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w&ab_channel=Google
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2. 2. uzdevums: Google diska galvenās iezīmes 

 
2.1 Pārrunājiet ar visu klasi galvenās Google Drive funkcijas (15 min.). 

• Reāllaika sinhronizācija 

• Darbs ar iOS un Android 

• Integrēts ar ārējām lietojumprogrammām, piemēram, QR kodu, 
prāta karti utt. 

• Ļauj uzglabāt dokumentus līdz 1,02 miljoniem rakstzīmju, 
izklājlapas līdz 5 miljoniem rakstzīmju, prezentācijas līdz 100 MB 
un Google vietnes līdz 200 000 rakstzīmēm vienā lapā 

 
3. 3. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 

 

 


