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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 

30. nodarbību plāns — Google izklājlapas rediģēšana 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju pieaugušajiem, kā ievietot rindas un kolonnas Google 
izklājlapā un izveidot jaunas lapas. 

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 izklājlapu 
 
1.1. visiem studentiem ir jāatver Google izklājlapa ar nosaukumu 
“FINE2WORK apmācība – priekšlapas 1” (10 min.) 
 

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

 
3.1. pieaugušo instruktoriem ir jāparāda studentiem, kā Google 
izklājlapā (25 min.) ievietot slejas un rindas. 
 
3.2. Pieaugušo instruktoriem jānodrošina studentiem izdales 
materiāli (sk. 2. izdales materiālu), kas ietver visas nepieciešamās 
izmaiņas Google izklājlapā (10 min.) 
 
3.4. Visiem studentiem jāveic izmaiņas Google izklājlapā (25 min.) 
 

4. 4. uzdevums: jaunas lapas pievienošana 
 
4.1. Pieaugušajiem pasniedzējiem vajadzētu parādīt studentiem, kā 
pievienot jaunu lapu Google izklājlapā (15 min.) 
 
4.2 Visiem studentiem jāizveido jauna lapa ar nosaukumu “Jauna 
lapa – 2. uzdevums” (15 min.). 
 

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

izklājlapā 

 

 

 

Partnera numurs Partnera vārds Valsts 

P1 Project Net Latvija 

P2 Emphasys Kipra 

P3 Descularte  Portugāle 

P4 RCCI Bulgārija 
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IZDALES materiāli 2: Google izklājlapas rediģēšana 

 

 

 

Partnera numurs Partnera vārds Loma Pilsēta Valsts 

P1 Project Net Koordinators Rīga Latvija 

     

P2 Emphasys Partneris Nikosija Kipra 

     

P3 Descularte  Partneris Santarema Portugāle 

     

P4 RCCI Partneris Ruse Bulgārija 

 


