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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 

3. tēmas nosaukums: Tiešsaistes failu krātuve — Google disks 

24. nodarbību plāns — teksta un attēlu ievietošana Google dokumentā 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju pieaugušajiem, kā ievietot tekstu un attēlus Google 
dokumentā. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: atvērt Google dokumentu 
 
1.1 Visiem studentiem jāatver Google dokuments ar nosaukumu 
“FINE2WORK apmācība – 1. vingrinājums” (10 min.) 
 

2. 2. uzdevums: izprast, kā ievietot tekstu Google dokumentā 
 
2.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāparāda studentiem, kā ievietot 
tekstu tukšā dokumentā (25 min.). 
 
2.2. Pieaugušajiem pasniedzējiem jānodrošina studentiem izdale (sk. 
1. izdales materiālu), kurā ietverts īpašs teksts, kas iekļaujams Google 
dokumentā (10 min.). 
 
2.3. Visiem studentiem ir jāievieto teksts no 1. izdales materiāla 
Google dokumentā (25 min.) 
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3. 3. uzdevums: izprast, kā ievietot attēlus Google dokumentā 

 
3.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāparāda studentiem, kā ievietot 
attēlus Google dokumentā (25 min.). 
 
3.2. Visiem studentiem ir jāievieto attēls no tīmekļa Google 
dokumentā (25 min.) 

• Meklējiet tīmeklī “izglītība” un “tehnoloģija” 

• Iekļaut Google dokumentā divus attēlus (1 izglītībai un 1 
tehnoloģijai) (sk. 2. izdales materiālu) 

 
4. 4. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: Uzziniet, kā ievietot tekstu Google 

dokumentā 

 

 

FINE2WORK: “Finanšu, digitālās un uzņēmējdarbības kompetences veicināšana mazāk 

aizsargātiem pieaugušajiem (sievietēm) ar ierobežotu piekļuvi digitalizētajam tirgum” (mājās) 

FINE2WORK mērķi: 

Dot iespēju pieaugušajiem un galvenokārt sievietēm integrēties ekonomikā vai nu kā darba 

ņēmējiem, vai uzņēmējiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām un spējām. 

Nodrošināt augstas kvalitātes mācību iespējas pieaugušajiem, lai viņi pilnveidotu savas digitālās un 

finansiālās prasmes, vienlaikus apgūstot jaunas pamatprasmes, piemēram, uzņēmējdarbības 

prasmes, lai nodrošinātu sociālo integrāciju, piekļuvi un līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā 

Lai palīdzētu pieaugušajiem izveidot savu “mājas uzņēmējdarbības modeli” vai “strādāt attālināti 

kā darbiniekiem” 

Atvieglot piekļuvi kvalifikācijas celšanas ceļu programmai, izstrādājot prasmju noteikšanas un 

pārbaudes rīku, nodrošinot mācību programmu, kas pielāgota mērķgrupas mācību vajadzībām, un 

apstiprinot šīs prasmes, kas iegūtas neformālās mācīšanās ceļā 
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2. IZDALES materiāli: izlasiet, kā ievietot attēlus Google 

dokumentā 

 

 

 

FINE2WORK: “Finanšu, digitālās un uzņēmējdarbības kompetences veicināšana mazāk 

aizsargātiem pieaugušajiem (sievietēm) ar ierobežotu piekļuvi digitalizētajam tirgum” (mājās) 

FINE2WORK mērķi: 

Dot iespēju pieaugušajiem un galvenokārt sievietēm integrēties ekonomikā vai nu kā darba 

ņēmējiem, vai uzņēmējiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām un spējām. 

Nodrošināt augstas kvalitātes mācību iespējas pieaugušajiem, lai viņi pilnveidotu savas digitālās un 

finansiālās prasmes, vienlaikus apgūstot jaunas pamatprasmes, piemēram, uzņēmējdarbības 

prasmes, lai nodrošinātu sociālo integrāciju, piekļuvi un līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā 

Lai palīdzētu pieaugušajiem izveidot savu “mājas uzņēmējdarbības modeli” vai “strādāt attālināti 

kā darbiniekiem” 

Atvieglot piekļuvi kvalifikācijas celšanas ceļu programmai, izstrādājot prasmju noteikšanas un 

pārbaudes rīku, nodrošinot mācību programmu, kas pielāgota mērķgrupas mācību vajadzībām, un 

apstiprinot šīs prasmes, kas iegūtas neformālās mācīšanās ceļā 

 


