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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 

53. nodarbību plāns — Google kontaktpersonu navigācija un jaunu kontaktpersonu izveide 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir sniegt studentiem visu 
nepieciešamo informāciju par to, kā pāriet uz Google 
kontaktpersonām un kā izveidot jaunas kontaktpersonas. 

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 
kontaktpersonām 

 
2.1 Pieaugušajiem pedagogiem ir jāizskaidro visiem studentiem, kā 
pāriet uz Google kontaktiem (25 min.): 

• Google kontaktpersonu sākumlapa 

• Poga Izveidot jaunas kontaktpersonas 

• Bieži sazināšanās etiķete 

• Etiķešu izveides poga 

• Import/export/print kontakti 

• Izbērt 
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3. 3. uzdevums: izprast, kā izveidot jaunus kontaktus 
 
3.1 Pieaugušajiem pedagogiem jāsniedz studentiem (sk. 1. 
pamācību) informācija par to, kā izveidot jaunus kontaktus (25 min.). 
 
3.2 Visiem studentiem jāizveido četri kontakti (25 min.). 
 

4. 4. uzdevums: Paplašināšana (15 min.) 
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IZDALES materiāli 1: Uzziniet, kā izveidot jaunas kontaktpersonas 

 

  

 

Kontaktpersonas 
numurs: 

Vārds: Uzvārds: Uzņēmums: E-pasts: Tālruņa 
numurs: 

1 Chrystalla Thrasyvoulou Emphasys 
centrs 

Chrystalla@emphasyscentre.com +357 
99212935 

2 Marija Georgiu PWC Maria_geo@gmail.com +357 
99807090 

3 Irēne Antoniu PWC Irene_antoniou90@gmail.com +357 
99556099 

4 Džons Maikls PWC Johnmichael_85@gmail.com +357 
99224560 

 

 


