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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 

46. nodarbība – Jautājumu rediģēšana 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju pieaugušajiem, kas mācās, kā dublēt, dzēst un iestatīt 
nepieciešamo jautājumu 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: Google veidlapas atvēršana 
 
1.1 Visiem studentiem jāatver Google prezentācija ar nosaukumu 
“FINE2WORK apmācība – 1. veidlapa” (10 min.) 
 

2. 2. uzdevums: izprast, kā dublicēt jautājumu 
 
2.1. Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāparāda studentiem, kā dublicēt 
jautājumus Google formā (25 min.) 
 
2.2 Pieaugušajiem instruktoriem ir jāpaskaidro, kā dublēt pirmo 
jautājumu — vairāku izvēļu jautājums (15 min.) 
 
2.3 Visiem studentiem 1. jautājuma dublikāts jāiekļauj Google 
veidlapā (25 min.). 
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2.4 Visiem studentiem dublētais jautājums jāpārdēvē par “Jautājums 
Nr. 1 – Vairākas izvēles” (10 min.) 
 

3. 3. uzdevums: izprast, kā dzēst jautājumu 
 
3.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāparāda studentiem, kā izdzēst 
jautājumu Google formā (25 min.). 
 
3.2 Pieaugušajiem instruktoriem ir jāizskaidro, kā izdzēst jautājumu 
ar nosaukumu “Jautājums Nr. 1” (15 min.) 
 
3.3 Visiem studentiem jādzēš pirmais jautājums (15 min.). 
 

4. 4. uzdevums: izprast, kā iestatīt nepieciešamo jautājumu 
 
4.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jānorāda studentiem, kā noteikt 
konkrētu jautājumu kā nepieciešamu jautājumu (25 min.). 
 
4.2 Visiem studentiem jāizvirza visi jautājumi pēc vajadzības (15 min.) 
 

5. 5. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 

 


