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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 

52. nodarbību plāns — Google kalendāra rediģēšana 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju studentiem, kā veidot, apskatīt un rediģēt notikumus. 

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

2. 2. uzdevums: izprast, kā veidot notikumus 
 
2.1. sākt šo uzdevumu ar video https://www.youtube.com/watch? 
 v = SkpUQg0lfvo & ab_channel = LATITTrainer (5 min.) 
 
2.2 Pieaugušajiem pedagogiem ir jāizskaidro visiem studentiem, kā 
veidot pasākumus (sk. 1. pantu) (25 min.) 
 
2.3 Visiem studentiem jāorganizē četri pasākumi (25 min.). 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SkpUQg0lfvo&ab_channel=LATITTrainer
https://www.youtube.com/watch?v=SkpUQg0lfvo&ab_channel=LATITTrainer
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3. 3. uzdevums: izprast, kā skatīt notikumu 
 
3.1 Pieaugušajiem pedagogiem ir jāizskaidro visiem skolēniem, kā 
skatīt pasākumu (25 min.). 
 

4. 4. uzdevums: izprast, kā rediģēt Google kalendāru 
 
4.1 Pieaugušajiem pedagogiem ir jāizskaidro visiem skolēniem, kā 
rediģēt pasākumus (sk. 2. pantu) (25 min.). 

• Pievienot aprakstu 

• Pievienot atrašanās vietu 

• Pievienot noteiktu laiku 
 
4.2 Pieaugušajiem pedagogiem jāveic izmaiņas pasākumos (25 min.). 
 

5. 5. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: izzināt, kā veidot notikumus 

 

  

 

Notikuma numurs: Pasākuma nosaukums: Datums un laiks: 

1 FINE2WORK mācību diena 1 6.11.2021 
Visu dienu 

2 FINE2WORK Mācību diena 2 10.11.2021 
Visu dienu 

3 FINE2WORK mācību diena 3 12.11.2021 
Visu dienu 

4 FINE2WORK mācību diena 4 15.11.2021 
Visu dienu 

 

  



L a p a  ī4 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

IZDALES materiāli 2: izlasiet, kā rediģēt notikumus 

 

  

 

Notikuma 
numurs: 

Pasākuma 
nosaukums: 

Datums un 
laiks: 

Apraksts: Atrašanās 
vieta: 

1 FINE2WORK 
mācību diena 1 

6.11.2021 
10:00 – 12:00 

Šis ir pasākums 
FINE2WORK 1. 
mācību dienai. 

Emphasys 
centrs 

2 FINE2WORK 
Mācību diena 2 

10.11.2021 
09:00 – 11:00 

Šis ir pasākums 
FINE2WORK 2. 
mācību dienai. 

Emphasys 
centrs 

3 FINE2WORK 
mācību diena 3 

12.11.2021 
10:00 – 12:00 

Šis ir pasākums 
FINE2WORK 3. 
mācību dienai. 

Emphasys 
centrs 

4 FINE2WORK 
mācību diena 4 

15.11.2021 
09:00 – 11:00 

Šis ir pasākums 
FINE2WORK 4. 
mācību dienai. 

Emphasys 
centrs 

 

 


