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Snapseed - foto redaktors

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=lv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=lv


PhotoGrid – foto rediģēšana un kolāžu 
veidošana

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


Snapseed. PhotoGrid

Kā tos izmantot klasē
• sagatavot aizraujošu multiziņu
• izveidot skolēniem nelielu uzdevumu
• apkopot vai iepazīstināt objektu ar fotokolāžu
• secīgi apkopot veikto procesu
• uzaicināt skolēnus radīt pašiem savu kolāžu



Magisto
• pārveido videoklipus un/vai 
fotoattēlus videoklipā
• ļauj kombinēt videoklipus 
un fotoattēlus, video stilu un 
skaņu
• to var izmantot gan 
mobilajās ierīcēs, gan PC
• bezmaksas versija: 10 
fotoattēli, 10 video, 1,15 min

https://www.magisto.com/templates?via=business_top_menu&prev_path=/video/mine
https://www.magisto.com/templates?via=business_top_menu&prev_path=/video/mine


Magisto
Kā to izmantot klasē
• piesaistīt studentu uzmanību, 
aktivizēt, rosināt
• tēmas, stundas sākumā
• 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
https://www.youtube.com/watch?v=Mci1Ce_3d9w
https://www.youtube.com/watch?v=TMH3J8oJYYg
https://www.youtube.com/watch?v=TMH3J8oJYYg
https://www.magisto.com/video/PQQGJktbGTw8XwRpYw
https://www.magisto.com/video/PQQGJktbGTw8XwRpYw


Mentimeter

• prezentācijas programmatūra
• ērta lietošana
• noder jautrām un interaktīvām prezentācijām
• bez maksas: reģistrēšanai vietnē nav maksas
• tiešsaiste: nav lejupielādes vai instalēšanas
• lietojams jūsu ierīcē: viedtālrunis, dators vai planšetdators.
• neierobežots auditorijas lielums - netiek ierobežots mijiedarbības vai 
balsu skaits uzstāšanās laikā
• var izveidot tūlītējās aptaujas



Mentimeter

https://www.mentimeter.com/solutions/education
https://www.mentimeter.com/solutions/education
https://www.mentimeter.com/s/cd6a80b30e2f90548c69d9b2c43a81ae/be2e6aa4bfb9/edit
https://www.mentimeter.com/s/cd6a80b30e2f90548c69d9b2c43a81ae/be2e6aa4bfb9/edit


Quizlet

Lai izveidotu mācīšanās aktivitāti skolēniem, var:
• izvēlieties esošu vārdu kopu un mainīt to
• izveidot savu “komplektu” 

Mācīšanās veidi:
• izvēlēties atbildi starp dažādām opcijām
• lasīt un uzminēt, atklāt atbildi
• ierakstīt atbildi uz jautājumu/definīciju
• uzrakstīt to, ko dzird
• pildīt testu testu - 5 rakstiski jautājumi, 5 atbilstības jautājumi, 5 
vairākizvēles jautājumi, 5 jautājumi «patiesi/nepatiesi»



Quizlet

3 vingrinājumu veidi:
• saskaņošana: pārvietot ekrānā 
atbilstošos vienumus vienu uz otru, 
lai tie pazustu (pareiza tbilde)
• spēle «gravitācija» - mērķis ir 
«aizsargāt planētas no asteroīdiem» 
ar atbilstošiem terminiem un 
definīcijām
• tiešraide: spēle grupā ar minimālo 
dalībnieku skaitu 4

https://quizlet.com/389137287/lv-putni-latviski-flash-cards/
https://quizlet.com/389137287/lv-putni-latviski-flash-cards/
https://quizlet.com/es/443859424/computer-flash-cards/
https://quizlet.com/es/443859424/computer-flash-cards/


Socrative

Platforma, kas ļauj ātri un efektīvi uzdot jautājumus un atbildes, 
vizualizējot un novērtējot studentu izpratni reālajā laikā
• tā ļauj ātri novērtēt studentus ar sagatavotām aktivitātēm vai jautājumiem, 
lai nekavējoties gūtu ieskatu studentu izpratnē;
• to var izmantot jebkurā ierīcē (planšetdatoros, viedtālrunī, PC)
• īpaši noderīgi lielām mācību grupām, lai īsi un jautri pārraudzītu mācību 
rezultātus 
• vizualizējiet studentu izpratni brīdī, kad studentu rezultāti jūsu ekrānā tiek 
izmantoti reāllaikā
• izmantojot tūlītējās atsauksmes, lai noteiktu turpmākos norādījumus
Var izmantot arī kā grupas aktivitāti, platformā izveidojot vienu skolotāju 
kontu katrai grupai un lejupielādējot studentu lietotni viedtālruņos



Socrative
Platformā var: 
• izveidot un izpildīt testu, kurā ir vismaz 5 jautājumi 
(gan vairākas izvēles, gan patiesa/nepatiesa, gan īsa 
atbilde);
• izveidot jaunu kontroldarbu un izpildīt to kā 
sacensību
• izpildīt ātru jautājumu
• koplietot kontroldarbu ar citu lietotāju
• novērtēt skolēnu zināšanas
• apgūt jēdzienu
• uzraudzīt skolēnu mācīšanos, lai nodrošinātu 
pastāvīgu atgriezenisko saiti (formatīvs novērtējums);
• palīdzēt studentiem noteikt viņu stiprās un vājās 
puses un mērķjomas, kurās nepieciešams darbs
• iegūt apkopojumu par izpati tēmas, stundas 
noslēgumā

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/1
https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/1


TEDS
www.ted.com
TED-Ed ļauj veidot 
nodarbību ap jebkuru 
TED-Ed, TED talk un 
youtube video
• jautājumu, diskusiju 
uzvedņu un papildu 
resursu pievienošana
• dalīšanās mācību 
darbā ar skolēniem

https://ed.ted.com/on/ril33UI9
https://ed.ted.com/on/ril33UI9


EDPUZZLE
• Edpuzzle ir video platforma skolotājiem un studentiem
• dod iespēju skolotājiem, izmantojot ļoti viegli lietojamus rīkus un jaudīgu 
analītiku, veidot jebkādu mācību video
• ļauj ierakstīt balsi videoklipā
• pievienot video, audio piezīmes

Edpuzzle darbības
1. Video atrašana, augšupielāde vai izveide (YouTube, Vimeo un vēl vairāk)
2. Video apturēšana dažādos punktos un jautājumu, audio, teksta, saites 
ievietošana



EDPUZZLE
Kā lietot klasē
• iepazīstināt ar tēmu vai to 
nostiprināt.
• lai personalizētu mācīšanos
• “pārtraukt” nodarbību un padarīt 
to vēl saistošāku
• sniegt mājasdarbu
• izaicināt skolēnus izveidot 
TEDS/EdPuzzle nodarbību, 
izmantojot kopīgu kontu

https://edpuzzle.com/media/5db01aff301ea94085cdfe53
https://edpuzzle.com/media/5db01aff301ea94085cdfe53


Explain everything
• lietotne mobilajām ierīcēm video izveidei
• to var izmantot arī datorā, izmantojot pārlūku
• to var tikpat labi izmantot datorā, izmantojot pārlūku
• tā ļauj eksportēt izveidoto video kā mp4, kā arī koplietot to kā 
tīmekļa saiti, kas ļauj reāllaikā sadarboties 
• bezmaksas versija ar video līdz 1 minūtei, maksimums 3 projekti 
un 200Mb vietas
• pedagoga konts par lētāku cenu

Kā to izmantot klasē: 
• izveidot iesaistošas un popularizējošas videonodarbības un 
prezentācijas
• sniegt mājasdarbus skolēniem saistošā veidā
• piešķirt skolēniem radošo projektu darbu, uzdodot viņam 
jautājumus
• var iegult citos rīkos
• uzsvars uz formatīvu novērtējumu

https://explaineverything.com/
https://explaineverything.com/


Sociālie 
tīkli



Qizziz

https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX19qTA7KmrJML664Js%2F%2B1J3yG1vZFH0is1SqeT%2F1NuFSvG4e1%2BOOlx0wAlR00pyJh4n7XK9G5QiNlA%3D%3D/start
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX19qTA7KmrJML664Js%2F%2B1J3yG1vZFH0is1SqeT%2F1NuFSvG4e1%2BOOlx0wAlR00pyJh4n7XK9G5QiNlA%3D%3D/start


LearningApps

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/



	Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts�� “EFEKTĪVAS E-MĀCĪBU VIDES IZVEIDE MOODLE PLATFORMĀ”
	Snapseed - foto redaktors
	PhotoGrid – foto rediģēšana un kolāžu veidošana
	Snapseed. PhotoGrid
	Magisto
	Magisto
	Mentimeter
	Mentimeter
	Quizlet
	Quizlet
	Socrative
	Socrative
	TEDS�www.ted.com
	EDPUZZLE
	EDPUZZLE
	Explain everything
	Sociālie tīkli
	Qizziz
	LearningApps
	Slide Number 20

