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VIDEO APSTRĀDE  

SATURS 
 

LAPA 2 

KURSA IEVADS 
 

MĀCĪBU MĒRĶI 
 

PLĀNOTIE REZULTĀTI 
 

 

MĒRĶA GRUPA 
 

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 
 

 

APRAKSTS 
 

Galvenais mācību mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes informācijas 

veidošanā un video radīšanā. Strādājot pie video projektiem, studenti 

attīstīs savas komunikācijas, digitālās un uzņēmējdarbības prasmes 

kā arī uzlabos savu kultūras izpausmi. 

 

Apmācību noslēgumā, dalībnieki sapratīs video veidošanas darba gaitu 

– sagatavošanās procesu, radīšanu un pēcapstrādi. Sagatavošanās 

procesā dalībnieki mācīsies plānot video projektu. Plānā būs iekļauta 

stāsta izstrāde (scenārija veidošana, ideju veidošana) un producēšana 

(resursu – cilvēku, tehnisko resursu un laika plānošana). Radīšanas 

procesā dalībnieki filmēs īsu video un audio materiālu, kuru apstrādās 

un publicēs tiešsaistē. Mācību rezultāts būs īss video par dalībnieka 

interesējošu tēmu. 

 

 

 
MĒRĶA GRUPAS UN UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 
 

 

Visi vecumā no 16 līdz 30 gadu vecumam. Maksimālais dlībnieku 

skaits grupā – 15 cilvēki.  

 

 

Pamatprasmes datoru lietošanā. 

 

 

Mācības tiek viedotas izmantojot dažadu apmācību metodoloģiju. 

Procesā tiks apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas, 

dalībniekiem pašiem veidojot projektus. Šādas mācības palīdz apgūt 

praktiskās zināšanas atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Šāda tipa 

mācības dod iespēju dalībniekiem vairāk iesaistīties nekā klasiskās 

lekciju tipa mācības. Uzsvars tiek likts uz komandas darbu projektu 

plānošanā, ieviešanā, problēmu risināšanā un kritiskā projektu 
analīzē. Mācību kursa ilgums – 40 stundas. 

Darbs klasē 

 

 

Pašmācība 

 

 

Praktiskie 
uzdevumi 

 

 



 

LAPA 3 

KURSA PROGRAMMA 
 

 

SATURS UN PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 
 

ILGUMS  
 

AKTIVITĀTES TIPS 
 

1:00 

3:00 

4:00 

4:00 

12:00 

12:00 

4:00 

1. Ievads 

2. Sagatavošanās – digitālo stāstu stāstīšana 

3. Sagatavošanās – ievads projektu vadībā 

4.Sagatavošanās – video projekta plānošana 

5. Video izveide – filmēšana, audio ieraksts 

6.Pēcapstrāde – video apstrāde 

7.Projekta izplatīšana 

Eiropas Komisija atbalsta šīs mācību grāmatas izveidi, taču tās saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, un 

Komisija nenes atbildību par šīs informācijas patiesumu un tālāku izmantošanu.   
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SATURS 
 

 


