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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 

25. 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 ir jāatver Google dokuments ar nosaukumu 
“FINE2WORK apmācība – 1. vingrinājums” (10 min.) 
 

2. 2. uzdevums: saprast, kā rediģēt tekstu 
 
2.1. sākt šo uzdevumu ar video https://www.youtube.com/watch 
? v = w 73 qjYtq0sg & ab_channel = GCFLearnFree.org (3 min.) 
 
2.2. Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāparāda studentiem, kā rediģēt 
tekstu tukšā dokumentā (25 min.) 

• Formāta teksts: treknraksts, slīpraksts, pasvītrojums 

• Fonta lielums 

• Teksts un iezīmēšanas krāsa 

• Teksta līdzināšana 

https://www.youtube.com/watch?v=w73qjYtq0sg&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=w73qjYtq0sg&ab_channel=GCFLearnFree.org
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• Teksta aplaušana 
 
2.3. Pieaugušajiem pasniedzējiem jānodrošina studentiem izdales 
materiāli (sk. 1. izdales materiālu), kas ietver visas izmaiņas, kuras 
viņiem jāveic Google dokumentā (10 min.). 
 
2.4. Visiem studentiem jāievieš izmaiņas tekstā (25 min.) 
 

3. 3. uzdevums: Google dokumenta izveide 
 

3.1 Visiem studentiem ir jāizveido otrs dokuments ar nosaukumu 
“FINE2WORK apmācība – 2. uzdevums” (15 min.). 
 
3.2. Pieaugušo pasniedzējiem jānodrošina studentiem izdales 
materiāli (sk. 2. izdali), kas ietver īpašu tekstu, kas iekļaujams Google 
dokumentā (10 min.). 
 
3.3. Visiem studentiem jāievieto teksts ar izmaiņām (25 min.) 
 

4. 4. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: izlasiet, kā rediģēt tekstu 

 

 

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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IZDALES materiāli 2: Google dokumenta izveide 

 

 

 

Emphasys centrs, kas izveidots 1998. gadā, 

vada IKT izglītības un PIA centru, ko apstiprinājusi 

Kipras Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

ministrija, kā arī ES Pētniecības centru. Tajā ir labi 

nokomplektēta komanda, kurā ietilpst IKT, 

Psiholoģijas, socioloģijas, izglītības, tiesību, 

ekonomikas, uzņēmējdarbības, cilvēktiesību, arhitektūras un grafiskā dizaina speciālisti. 

Emphasys ir organizēta 4 direktorātos. Izglītības direktorātā ietilpst validēti un akreditēti KURSI, 

piemēram, GCE A 'Level Computer Science for students vai European Computer Driving License 

(ECDL) for professionals, vienlaikus sniedzot karjeras vadības pakalpojumus. 

IKT mācību direktorātā ietilpst pilnībā aprīkota TVAIKA mācību nodaļa un ES mācību nodaļa, kas 

koncentrējas uz Erasmus + KA1 mācību mobilitātes kursu nodrošināšanu ES profesionāļiem un 

iedzīvotājiem. Emphasys piedāvā savus pakalpojumus daudzveidīgām sabiedriskām un privātām 

organizācijām, kā arī indivīdiem no visām vecuma grupām un dzīves vietām. 

TVAIKA VIENĪBA ir pilnībā aprīkota ar augsto tehnoloģiju rīkiem, lai jauniešiem piedāvātu ar 

projektu saistītus kursus, kombinējot Robotiku, 3D dizainu un drukāšanu, izmantojot Craftbot + 3D 

printeri, un kodējot, izmantojot video spēļu dizainu, izmantojot jaunākās Virtual Reality AUSTIŅAS, 

piemēram, Oculus Rift s, ko vada “Lego Education Trainer” sertificētie instruktori. Lielākā daļa 

kursu notiek pēc “Lego Education” 4. C pieejas: “Connect – Construct – Contemplate – Continue”, 

kur izglītojamie tiek iepazīstināti ar beztermiņa izaicinājumu, kas liek viņiem meklēt risinājumu. 

Pētniecības direktorāts sadarbojas ar vairākām organizācijām par ES projektiem saistībā ar 

vairākiem fondiem (piemēram, Erasmus, AMIF, Justice) izglītības un apmācības jomā, vienlaikus 

sniedzot arī vadības atbalstu ES projektiem skolām un NVO. Gadu gaitā tā ir izveidojusi spēcīgu 

vietējo un starptautisko tīklu, ko izmanto ES projektu un iniciatīvu veicināšanai. 

Programmatūras izstrādes direkcija ir iesaistīta dažādu e-mācību rīku, platformu, tīmekļa vietņu, 

lietojumprogrammu un novērtēšanas portālu izstrādē,  izmēģinājumos un novērtēšanā, 

pamatojoties uz dažādu organizācijas īstenoto projektu vajadzībām. 

 

 


