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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 

16. nodarbība – Google diska lietojumprogrammas 

Ilgums: 90 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 Drive, Google Drive lietojumprogrammas un galvenās 
Google Drive funkcijas. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 

• Piezīmju lapiņas 

• A3 papīrs 

• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 

•  

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: iepazīšanās ar Google diska 
lietojumprogrammām 

 
1.1. sākt šo uzdevumu ar videoklipu, lai izglītojamie saprastu, kas ir 
Google Docs 
https://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM&ab_channel=Google 
(2 min.) 
 
1.2. sākt šo uzdevumu ar videoklipu, lai izglītojamie saprastu, kas ir 
Google lapas 
https://www.youtube.com/watch?v=9AyoRkr4I3U&ab_channel=Google 
(2 min.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=9AyoRkr4I3U&ab_channel=Google
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1.3. sākt šo uzdevumu ar videoklipu, lai izglītojamie saprastu, kas ir 
Google Slides https://www.youtube.com/watch?v 
 = 1ENtPjEp_5c & ab_channel = GCFLearnFree.org (2 min.) 
1.4. sākt šo uzdevumu ar videoklipu, lai lietotāji saprastu, kas ir Google 
Forms https://www.youtube.com/watch? 
 v = IzgaUOW6GIs & ab_channel = Google (2 min.) 
 
1.3 Diskusijas jautājumi abiem video (15 min.) (sk. 1. izdruku) 

• Kas ir Google dok. 

• Kas ir Google lapas 

• Kas ir Google slaidi 

• Kas ir Google veidlapas 
 
1.4. Uzrakstiet šādas definīcijas dažādās lipīgās piezīmēs: 
 (10 min.) (sk. 2. izdalījumu) 

• Google disks 

• Google dokumenti 

• Google lapas 

• Google slaidi 

• Google veidlapas 
 
1.5 sniedziet saviem studentiem A3 formāta papīru ar definīcijām. Visiem 
studentiem līmlapiņas jāatbilst definīcijām (sk. 3. izdali) (15 min.) 
 

2. 2. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google
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IZDALES materiāli 1: iepazīšanās ar Google diska 

lietojumprogrammām 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

1. Google disks Google Drive ir bezmaksas tiešsaistes datu 
glabāšanas pakalpojums, ko piedāvā Google. Tas ļauj 
glabāt visu darbu vienuviet dažādos failu formātos un 
piekļūt failiem jebkurā vietā no jebkuras ierīces. 
Izmantojot Google kontu, lietotājs var sinhronizēt 
dokumentus, fotoattēlus utt. no datora, 
planšetdatora vai mobilajām ierīcēm. Tā piedāvā 
15GB par bezmaksas krātuvi, un šī summa ir izplatīta 
visā Google diskā, Gmail un Google Foto. Lietotāji var 
maksāt GBP 1,59/mēnesī par 100 GB līdz 
£239,99/mēnesī par 30TB. 

2. Google dokumenti Ir tiešsaistes teksta apstrādātājs, kas lietotājiem 
nodrošina reāllaika sadarbību, lai izveidotu, 
koplietotu ar komandas biedriem vai indivīdiem. 

3. Google lapas Ir tiešsaistes izklājlapu lietojumprogramma un ļauj 
lietotājiem izveidot, rediģēt un sadarboties ar citiem 
savas izklājlapas. 

4. Google slaidi Ir tiešsaistes prezentāciju lietojumprogramma, kas 
ļauj lietotājiem veidot un formatēt prezentācijas un 
strādāt ar citiem cilvēkiem vai indivīdiem. 

5. Google veidlapas Ir tiešsaistes lietojumprogramma, kas lietotājiem ļauj 
veidot tiešsaistes aptaujas, novērtējuma veidlapas un 
viktorīnas un koplietot tās ar citiem cilvēkiem vai 
grupām. 
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IZDALES materiāli 2: iepazīšanās ar Google diska 

lietojumprogrammām 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ir bezmaksas 

tiešsaistes datu glabāšanas 

pakalpojums, ko piedāvā Google. Tas 

ļauj glabāt visu darbu vienuviet 

dažādos failu formātos un piekļūt 

failiem jebkurā vietā no jebkuras 

ierīces. Izmantojot Google kontu, 

lietotājs var sinhronizēt dokumentus, 

fotoattēlus utt. no datora, 

planšetdatora vai mobilajām ierīcēm. 

Tā piedāvā 15GB par bezmaksas 

krātuvi, un šī summa ir izplatīta visā 

Google diskā, Gmail un Google Foto. 

Lietotāji var maksāt GBP 1,59/mēnesī 

par 100 GB līdz £239,99/mēnesī par 

30TB. 

_ _ _ _ _ _ _ _ ir tiešsaistes 

teksta apstrādātājs, kas 

lietotājiem nodrošina 

reāllaika sadarbību, lai 

izveidotu, koplietotu ar 

komandas biedriem vai 

indivīdiem. 

_ _ _ _ _ _ _ _ ir tiešsaistes 

izklājlapu 

lietojumprogramma un 

ļauj lietotājiem izveidot, 

rediģēt un sadarboties ar 

citiem savas izklājlapas. 

_ _ _ _ _ _ _ _ ir tiešsaistes 

prezentāciju 

lietojumprogramma, kas 

ļauj lietotājiem veidot un 

formatēt prezentācijas un 

strādāt ar citiem cilvēkiem 

vai indivīdiem. 

_ _ _ _ _ _ _ _ ir tiešsaistes 

lietojumprogramma, kas 

lietotājiem ļauj veidot 

tiešsaistes aptaujas, 

novērtējuma veidlapas un 

testus un koplietot tos ar 

citiem cilvēkiem vai 

grupām. 
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IZDALES materiāli 3: iepazīšanās ar Google diska 

lietojumprogrammām 

 

 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

1. Google disks  

2. Google dokumenti  

3. Google lapas  

4. Google slaidi  

5. Google veidlapas  

 


