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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 

35. nodarbību plāns — Google prezentācijas rediģēšana — 2 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju pieaugušajiem, kā ievietot tekstu Google prezentācijā. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: atvērt Google prezentāciju 
 
1.1 Visiem studentiem jāatver Google prezentācija ar nosaukumu 
“FINE2WORK apmācība – prezentācijas pasākums 1” (10 min.). 
 

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

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

prezentācijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE2WORK APMĀCĪBA 

 

EMPHASYS CENTRS 

1. slaids – virsraksta slaids 

FINE2WORK MĀCĪBU TĒMAS 

• Google meklēšana 

• Google e-pasts 

• Google disks (Google dokumenti, Google lapas, Google slaidi, Google veidlapas) 

• Google kalendārs un Google kontaktpersonas 

2. slaids 
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GOOGLE DISKS 

• Definīcija: 

 Google disks tiek izmantots failu glabāšanai un sinhronizēšanai ar datoru. Lietotājs var izmantot 

pakalpojumu Google Drive, lai augšupielādētu failus/dokumentus un rediģētu tos tiešsaistē. 

Pakalpojumā Google Drive var instalēt datorā, lai automātiski sinhronizētu failus ar mākoni. 

Google disks piedāvā mākoņdatošanas lietojumprogrammas (Google Docs, Sheets, Slides un 

Forms), kas palīdz lietotājiem izveidot un koplietot saturu ar grupu, ļaujot grupai efektīvi 

sadarboties reāllaikā. 

3. slaids 

SEKOT FINE2WORK 

❖ www.fine2work.eu 

❖ Facebook: @fine2work 

4. slaids 

http://www.fine2work.eu/

