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Magisto – video redaktors



Magisto – Automātiska video veidošana

• Izveido savu video ar pāris klikšķu palīdzību

• Atļauj izvēlēties video, fotogrāfijas, stilu un audio pavadījumu

• Lietojams uz datora un mobilajam ierīcēm

• Bezmaksas versija: 10 attēli, 10 video, garums 01:00 minūte

• Gatavais produkt satur ūdenszīmi



Magisto
Rīku pielietošana mācību procesā

• piesaistīt studentu uzmanību, aktivizēt, rosināt

• tēmas aktualizācija stundas sākumā vai apkopojums stundas 
beigās

• var iegult citos rīkos (e-mācību vidē, interneta mājas lapā u.c. …)

• uzaicināt skolēnus izveidot pašiem savu video ar Magisto kā 
uzdevumu

https://www.youtube.com/watch?v=Mci1Ce_3d9w


PhotoGrid – foto rediģēšana un kolāžu 

veidošana (Android iekārtās)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roidapp.photogrid&hl=en_US


Snapseed – attēlu redaktors  mobilajām 

iekārtām



Snapseed un PhotoGrid

Rīku pielietošana mācību procesā

• sagatavot uzmanību piesaistošu saturu

• izveidot skolēniem nelielu uzdevumu

• tēmas apkopojums vai refleksija izmantojot foto kolāžu

• secīga soli pa solim veiktā procesa refleksija  

• skolēnus radīt pašiem savu kolāžu



Mentimeter



Mentimeter

• Tiešsaistes prezentāciju veidošanas rīks

• intuitīva lietošana

• Interaktīvas prezentācijas ar jautājumiem un balsošanu

• Ierobežots interaktīvo slaidu daudzums bezmaksas versijā

• Darbība tiešsaistē

• Multi platformu pieejamība viedtālrunis, dators vai 

planšetdators.

• Neierobežots dalībnieku skaits



Google Jamboard
• Google Jamboard ir lietotne, kas ļauj skolotājiem 

izveidot un koplietot virtuālo tāfeli  ar skolēniem

• Skolēniem var atļaut līdzdarboties un modificēt vai 
vienkārši skatīties 

• Jamboard ļauj lietotājiem veidot prāta vētru, rakstīt 
idejas un sadarboties ar skatītājiem tiešsaistē



TED-Ed
TED-Ed ļauj veidot nodarbību kā pamatu izmantojot  

TED-Ed, TED talk vai youtube video

• jautājumu, diskusiju uzvedņu un papildu resursu 

pievienošana

• dalīšanās mācību darbā ar skolēniem



EDPUZZLE

Edpuzzle ir platforma skolotājiem un skolēniem, kura 

dod iespēju skolotājiem nosūtīt video skolēniem

• papildinot to ar balsi videoklipā

• pievienojot video, audio piezīmes

• ierobežot video pārtīšanas iesējas

Edpuzzle darbības

Video atrašana vai augšupielāde

Video apturēšana dažādos punktos un jautājumu, audio, 
teksta, saites pievienošana



EDPUZZLE

• Iepazīstinātu vai 

nostiprināt tēmu

• personalizēt mācīšanos

• “Sadalīt” nodarbību un 

padarīt to aizraujošāku

• Uzdot mājasdarbus



H5P
Efektīvu un interaktīvu e-kursu izstrāde izmantojot H5P 

moduļus

• Collage (kolāžas)

• Memory game (atmiņas spēles)

• Image hotspot karsto punktu)

• Image pairing (attēlu pāri)

• Summary (kopsavilkums)

• Dialog cards (dialoga kartīšu)

• Flashcards (atmiņas kartiņu)

• Image sequencing (secīgi attēli)

• Drag and drop Virtual tour

H5P ir bezmaksas un atvērtā koda satura sadarbības sistēma, kuras pamatā ir JavaScript. 

H5P ir HTML5 Package saīsinājums, un tā mērķis ir atvieglot ikvienam interaktīva HTML5 

satura izveidi, kopīgošanu un atkārtotu izmantošanu.




