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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 

17. nodarbība – Faili un mapes 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju pieaugušajiem, kā izveidot un augšupielādēt failus un 
mapes. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: kā izveidot mapes pakalpojumā Google Drive 
 
1.1. Pieaugušajiem pasniedzējiem vajadzētu parādīt studentiem, kā 
izveidot mapes pakalpojumā Google Drive (15 min.) 
 
1.2 Visiem studentiem jāizveido 3 mapes ar nosaukumiem “Work”, 
“Family”, “Personal” (sk. 1. izdali) (25 min.) 
 

1. 2. uzdevums: kā augšupielādēt failus pakalpojumā Google 
Drive 

 
2.1 Pieaugušiem pasniedzējiem katra studenta lokālajā diskā 
jāpievieno divi faili, kuru nosaukums ir “Fails 1” kā PDF fails un “Fails 
2” kā Word dokuments (10 min.) 
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2.2. Pieaugušajiem pasniedzējiem jārāda studentiem, kā 
augšupielādēt failus pakalpojumā Google Drive (15 min.) 
 
2.3. visiem studentiem jāaugšupielādē pirmais fails mapē “Saime” un 
otrais fails mapē “Darbs” (25 min.) 
 

2. 3. uzdevums: kā augšupielādēt mapes pakalpojumā Google 
Drive 

 
3.1. pieaugušo instruktoriem katra studenta vietējā diskā jāpievieno 
mape ar nosaukumu “Augšupielādēt šo mapi” (10 min.) 
 
3.2. Pieaugušajiem pasniedzējiem būtu jārāda studentiem, kā 
augšupielādēt mapes pakalpojumā Google Drive (15 min.) 
 
3.3 Visiem studentiem ir jāaugšupielādē mape “Augšupielādēt šo 
mapi” Google diskā (25 min.) 
 

3. 4. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: kā izveidot mapes pakalpojumā Google 

Drive 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAPE: 

“Darbs” 

2. MAPE: 

“Ģimene” 

MAPE 3: 

“Personisks” 


