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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: digitālās kompetences 

4. tēma Virsraksts: Google kalendārs un Google kontaktpersonas 

49. nodarbības plāns — Google kalendāra navigācija un kalendāra izveide 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt studentiem visu 
nepieciešamo informāciju par to, kā pāriet uz Google kalendāru un kā 
izveidot kalendāru. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: piesakieties Google kontā 
 
1.1 Visiem studentiem jāpiesakās Google kontā (15 min.) 
 

2. 2. uzdevums: izprast, kā naviģēt uz Google kalendāru 
 
2.1 Pieaugušajiem pedagogiem ir jāizskaidro visiem studentiem, kā 
pāriet uz Google kalendāru (25 min.): 

• Google kalendāra mājas lapa 

• Kalendāra skats (mēnesis/diena/nedēļa) 

• Mani kalendāri 

• Pieejamie kalendāri 
 

3. 3. uzdevums: izprast, kā izveidot Google kalendāru 
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3.1 Pieaugušajiem pedagogiem jāsniedz studentiem (sk. 1. 
pamācību) informācija par izveidojamo kalendāru (25 min.). 
 
3.2 Visiem studentiem jāizveido kalendārs ar nosaukumu 
“FINE2WORK kalendārs” (25 min.). 
 

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

 

  

• Kalendāra nosaukums: FINE2WORK kalendārs 

• Apraksts: šis ir apmācību grafika FINE2WORK kalendārs 

• Laika josla: N/A 


