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D modulis. 
IKT izmantošana bioloģijā 

• Mācību stundas prezentācija: veidošanas 
tehnoloģija. 2 ak. st.

• Mācību stundas prezentācija: nosacījumi 
efektīvas prezentācijas veidošanai. 4 ak.st.

• Mācību stundas prezentācija: pozitīvais un 
negatīvais aspekts. 2 ak.st.



  

Nodarbības mērķis

• Ko es zinu?
– kas ir prezentācija
– kādu programmu 

izmanto tās veidošanai
– kā to darīt
– vai ir apgūtas datora 

lietošanas 
pamatprasmes

• Ko es gribētu uzzināt?
– veidošanas nosacījumi
– prezentācijas 

komponenti: 
• teksts
• fons
• krāsu saskaņotība
• tabulas
• diagrammas
• attēli
• animācijas un hipersaites

– kā izmantot klasē
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Kas ir prezentācija?

Prezentācijas mērķis ir komunikācija
• Prezentāciju veidi:

– motivējoša (lai pārliecinātu)
– instruktīva/apmācoša (sagatavošana 

uzdevuma izpildei, demonstrējumam)
– informatīva
– par noteiktu tēmu
– pārskata 

Guidelines for preparing effective presentations. ENAR http://www.enar.org/presentationguidelines.htm
Marina Canapero. Guidelines for Scientific Presentations. http://claweb.cla.unipd.it/home/mcanapero/presentation.htm



  
Adaptēts no The S3P3 Model. http://www.tracy-presentation.com/s3p3.htm
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Prezentācijas ilgums

• Vidējais uzmanības noturīguma līmenis pieaugušajiem ir 20 minūtes. 
– Pirmās 20 minūtēs viņi sekos līdzi prezentācijai, bet pēc tam sāks 

garlaikoties vai darīt ko citu.
– Lai piesaistītu uzmanību, jāpiedāvā iespēja atpūsties, ko var izdarīt:

• pastāstot kādu notikumu,
• parādot demonstrējumu

• Vai arī darot kaut ko tādu, kas ļauj smadzenēm atpūsties. Tikai 
nevajag pārspīlēt ar atpūtas ilgumu, jo tā garāka, jo grūtāk atkal 
sasparoties nopietnam darbam.

• Vienā minūtē iespējams parādīt 1-2 slaidus.
• Konferencēs ieteicams plānot - 15 minūtes uzstāšanās laiks 

+ 5 minūtes – atbildes uz jautājumiem 

Brad Vander Zanden. Preparing an Effective Presentation. http://www.cs.utk.edu/~bvz/presentation.html



  

Prezentācijas struktūra

Ievads

Pamatdaļa
•  Konkrēts piemērs, pēc 

tam - algoritms.
•  Demonstrējums - pirms 

teorijas izskaidrošanas.

Secinājumi



  

Kādus elementus izvēlēties, 
veidojot prezentāciju?



  

Slaida struktūra

• Teksts
• Fons
• Grafiskais piedāvājums

– tabulas
– diagrammas
– attēli
– zīmējumi

• Hipersaites
• Animācijas efekti



  

Teksts



  

Šriftu izvēle

• Izmanto ekrāna (San serif) šriftus
Šis teksts rakstīts Arial šriftā
Šis teksts rakstīts Tahoma šriftā
Šis teksts rakstīts Verdana šriftā
• Nelieto 
Šis teksts rakstīts Times New Roman šriftā
Šis teksts rakstīts Belwe LT šriftā
Šis teksts rakstīts Impress TL šriftā



  

Kurš šrifts labāks?

http://coe.sdsu.edu/eet/articles/presentations/index.htm



  

Kāpēc?

Times New Roman ir vairāk 
piemērots, lai ekrānu padarītu 
draudzīgāku lietotājam, tomēr 
tā nebūs labākā izvēle! Tas 
vairāk paredzēts izdrukām, 
taču grūtāk salasāms uz ekrāna 
(īpaši, ja ir liela auditorija), kā 
arī prezentācijas izdrukā. 

Verdana, Arial un 
Georgia ir ekrāna šrifti, 
kas veidoti teksta 
labākai lasīšanai uz 
ekrāna, jo to burti ir 
labāk salasāmi.  



  

 Burtu izmērs pamattekstā

• Plašai auditorijai – 18 punkti un lielāki
Burtu izmērs ir 32 punkti
Burtu izmērs ir 24 punkti
Burtu izmērs ir 18 punkti

• Nelielai auditorijai - 14 punkti un lielāki
Burtu izmērs ir 16 punkti
Burtu izmērs ir 14 punkti
Burtu izmērs ir 12 punkti



  

Kuri šrifti ir piemērotāki?



  

Kādus burtu izmērus lietot?



  

 Piemēro burtu lielumu salasāmībai

• Virsrakstiem lieto burtus vismaz ar 32 punktiem, 
tekstam slaidā – vismaz 24 punkti. Vari 
pārbaudīt sevi, ja skaties uz ekrānu apmēram 
no 2 m attāluma

• Pārliecinies par prezentācijas teksta saskatāmību 
no zāles pēdējā rindā sēdošā (ja iespējams pirms 
prezentācijas noskaidro telpas izmērus). 

• PP pēc noklusējumu virsraksta burti ir 44 punkti, 
bet teksts slaidā - 32 punkti. Burtu izmērus 
iespējams samazināt, iegūstot vairāk vietas 
slaidā. 



  

Padoms - paskaties no 2 m 
attāluma!

2 m



  

BURTU STILS

• Neizmanto LIELOS BURTUS, slīprakstu un 
pasvītrojumu!

• Cilvēki tekstu ar lielajiem burtiem izlasa 
daudz lēnāk. Ja tomēr gribi tos  izmantot, 
tad ieteicams atstāt tikai slaida virsrakstā.

• Slīpraksts slikti izskatās ekrānā, jo datora 
monitors zīmē gaišus un tumšus
kvadrātveida laukumus (pikseļus)
atainojot burtus. 
Slīpraksts nav tam piemērots.



  

Burtu stils

• NEIZMANTO LIELOS BURTUS, SLĪPRAKSTU UN 
PASVĪTROJUMU!

• CILVĒKI TEKSTU AR LIELAJIEM BURTIEM 
IZLASA DAUDZ LĒNĀK. JA TOMĒR GRIBI TOS  
IZMANTOT, TAD IETEICAMS ATSTĀT TIKAI 
SLAIDA VIRSRAKSTĀ.

• SLĪPRAKSTS SLIKTI IZSKATĀS EKRĀNĀ, JO 
DATORA MONITORS ZĪMĒ GAIŠUS UN TUMŠUS
KVADRĀTVEIDA LAUKUMUS (PIKSEĻUS)
ATAINOJOT BURTUS. 
SLĪPRAKSTS NAV TAM PIEMĒROTS.



  

Nepārblīvē slaidu!

Centies ierobežot informācijas apjomu 
slaidā!

• Lieto 
– ne vairāk kā 6-7 vārdus rindiņā un 5-6 rindas 

teksta (6X6 likums). 
– vai ievēro "7X7" likumu – ne vairāk kā 7 vārdi 

rindā un 7 rindas katrā slaidā.



  

Uzstājoties nesteidzies!

• Cilvēkiem nepieciešams laiks, lai 
informāciju katrā slaidā izlasītu un 
„apstrādātu”. 

• Ievēro pauzi, domās izskaiti līdz pieci 
pirms pārej uz nākošo slaidu. 

• Ja runāsi nepārtraukti, tad klausītāji var 
tikai tekstu lasīt, bet nedzirdēt runātāju.

•  Un, protams, nestāvi priekšā 
prezentētajai informācijai!



  

Ja skolotāja datorpratību aplūko no viedokļa 
„skolotājam jāzina vismaz tikpat daudz kā 
skolēnam”, 
tad “Pamatizglītības mācību priekšmetu standarti”, 
kas izveidoti saskaņā ar Valsts pamatizglītības 
standartu (MK 2000. gada 5. decembra noteikumi 
nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības 
standartu”) un apstiprināts ar Izglītības satura un 
eksaminācijas centra 2004. gada 12. janvāra 
rīkojumu Nr. 4 dažādiem mācību priekšmetiem, 
jomā "Tehnoloģiju un zinātņu pamati” skolēnam 
nosaka:
 uzdevumu - nodrošināt iespēju apgūt pamatzināšanas 

par matemātikas un dabaszinātņu likumsakarībām, 
informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām, 
veicinot dabas vienotības izpratni;

 prasmes - lietot dažādas mūsdienu tehnoloģijas (arī 
informāciju tehnoloģijas) mācību procesā un 
ikdienas dzīvē.



  

Fons



  

Kontrasts 

• Jo lielāks kontrasts starp krāsām (tekstu 
un fonu), jo labāk uztvert!

• Virsraksts var būt citā krāsā nekā 
pamatteksts.

• Lieto virsrakstu katram slaidam, jo 
tas īsi un kodolīgi apkopo tēmas saturu.



  

Virsraksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Virsraksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Virsraksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Virsraksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts

Teksts, teksts, teksts, teksts



  

Veido “skaidru” slaidu

• Lieto kontrastkrāsas
•  Gaiši/ tumši burti vs tumšs/gaišs fons     
             • Lieto papildinošas krāsas                  

Šīs krāsas nepapildina viena otru



  

Veido “skaidru” slaidu

• Lieto kontrastkrāsas

• Gaiši/ tumši burti vs tumšs/gaišs fons      
            •  Lieto papildinošas krāsas                   

Šīs ir papildinošas krāsas



  

Nepiemērotās krāsas

• Izvēlies burtu krāsu, kas kontrastē ar 
fonu, citādi teksts būs grūti salasāms 

• Izgreznojumam izmantotās krāsas ir 
novērš uzmanību un ir nepatīkamas.

• Lietot atšķirīgas krāsas galvenajām 
rindkopām nav nepieciešams. 
– Arī pakārtotajās rindkopās to nevajag darīt

• Cenšanās būt kreatīvam var būt arī slikta 
izvēle



  

Izmanto krāsas saprātīgi!

• Tumšais fons izpludina gaišo tekstu, padara 
burtus mazākus un neskaidrākus, padarot tekstu 
grūtāk salasāmu. Pārāk lielais kontrasts starp 
gaišo tekstu un tumšo fonu nogurdina lasītāju. 

• Gaišas krāsas burti uz tumša fona ir labāki nekā 
tumši burti uz gaiša fona, jo tumšais fons mazāk 
žilbina acis.

• Dzeltenas vai baltas krāsas burti uz zila vai 
melna fona iedarbojas vislabāk. Ieteicams lietot 
dzelteno/balto krāsu virsrakstos, bet citas – 
tekstā. 



  

Izmanto krāsas saprātīgi!

• Nelieto vairāk par 3 krāsām tekstā. Ja 
izmanto melnus burtus ar baltu fonu, lieto 
sarkanu krāsu, lai uzsvērtu galveno tekstā, 
zilo – hipersaitēm. Atceries, ka 5-10% 
cilvēkiem var būt daltonisms. Ņem to vērā! 



  

Krāsu aplis Pamatkrāsas Sekundārās Trešējās

Krāsu attiecības

 

Līdzīgās

Pretkrāsas

Siltās AukstāsPretkrāsas

Krāsu triāde

Pārbaudi praktiski krāsu atbilstību! 
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/
design_exercise.htm

http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm
http://partners.mce.be/wbt/mmedia/production/design_exercise.htm


  

Aktivitāte

Realitāte
Tuvība

Intimitāte

Vitalitāte

Humors

Konflikts
Spriegums

Novitāte

How to Get Attention http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/Attention.htm



  

Slikts fons

• Izvairies no foniem, kuri ir pārāk krāsaini
• Vienmēr konsekventi ievēro izvēlēto 

pamattoni



  

Padoms

• Izvairies no pārāk efektīviem foniem. Tavs 
mērķis ir sazināties ar mērķauditoriju, 
nevis apžilbināt to.

• PP sagataves ir pietiekoši labas, izmanto 
tās! Tās ir izstrādājuši profesionāli 
mākslinieki saskarsmes nodrošināšanai. 

• Izvēlies:
– viegli gaišu vai nedaudz izklaidējošu fonu,
–  nedaudz līniju.



  

Krāsu lietošanas principi

1. Spilgtas un spēcīgas krāsas lietošana
2. Gaišas un tumšas krāsas kontrasta 

izmantošana
3. Krāsu izmantošana fonā
4. Krāsu apvienošana

E. R. Tufte. Envisioning Information. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1990. 



  

Spilgtas un spēcīgas krāsas 
lietošana

• Pelēkā krāsa ļauj 
spilgtākām krāsām 
uzsvērt informāciju! 

• Spilgtā zilā krāsa padara tekstu 
grūtāk uztveramu 

Tīras, spilgtas vai ļoti spēcīgas krāsas labāk lietot atturīgi vai starp neskaidriem 
pamatfoniem. Tas atļauj pievērst uzmanību atsevišķām pazīmēm.

Ievēro!
Nenogurdini klausītājus ar spilgtu, spēcīgu krāsu zīmējuma fonā. 
Klausītāji noteikti pievērsīs vairāk uzmanības krāsai, nevis saturam.



  

Gaišas un tumšas krāsas kontrasta 
izmantošana

• Tumšais fons izsauc apjukumu, 
jo nav piemērots kontrastā ar 
citiem tumšiem objektiem. 

• Dabā bieži vien gaišas un 
tumšas krāsas kopā izskatās 
labi. 

Gaišas, spilgtas krāsas ir labākas kombinācijā ar tumšu. Tiek nodrošināts 
kontrasts, un krāsa uzsver vai pievērš uzmanību atsevišķām pazīmēm.

Ievēro!
Spilgtu vai tumšu krāsu kombinācija apmulsina, brīžiem pat rada acu 
sasprindzinājumu/spriedzi.



  

Krāsu izmantošana fonā

• Šāds fons skatītājam ļauj 
pilnībā koncentrēt uzmanību uz 
priekšplānu. 

• Neskatoties uz to, ka 
priekšplāns ir skaidrs, tomēr 
spilgtais fons novērš uzmanību 
no runātāja. 

Fonam, plašiem laukumiem vai pamatkrāsām vajadzētu būt nomierinošām, 
neizteiktām, neasām, klusinošām, pelēcīgām un neitrālām, lai labāk varētu izcelt 

sīkākus, spilgtākus laukumus, padarīt tos dzīvīgākus.

Ievēro!
Ja fonā izmanto vienu vai vairākas spilgtas krāsas, tad tiek novērsta 
uzmanība no svarīgākiem attēla vai grafikas elementiem.



  

Krāsu apvienošana

• Pelēkzaļā krāsa fonā 
kombinācijā ar cilvēkiem 
centrā rada noskaņu.

• Saderības trūkums starp trim plašiem 
laukumiem ar 3 krasi atšķirīgām 
krāsām attēlu padara mazāk atraktīvu.  

Plaši laukumi ar atsevišķi atdalītām krāsām sajauc vai sapludina krāsas vienu ar 
otru.

Ievēro!
Atšķirīgas krāsas, kas aizņem plašus atdalītus laukumus attēlā vai grafikā 
parasti ir konfliktējošas, jo vizuāli izceļas/”lēkā”.



  

Par krāsām

• Krāsu apraksts “laboratorija” internetā  
http://www.visibone.com/colorlab/index.html

• Krāsu simbolika 
http://www.colormatters.com/entercolormatters.html 

• Krāsu loģika PP 
http://www.colorvoodoo.com/cvoodoo8_pages.html

• Apmācība par krāsām PP tiešsaistē 
http://wufs.wustl.edu/pathfinder/path201/notes/041202
_class_files/frame.htm

• Foni un šrifti 
http://coe.sdsu.edu/eet/articles/webfonts/index.htm



  

Attēlu kvalitāte

• Vektora attēli • Rastra attēls

http://www.dotnetcharting.com/vector_chart_format.aspx
http://www.conceptdraw.com/en/resources/HelpCDV/Document.htm#Import

Windows metafile(*.wmf, *.emf), 
Macintosh PICT(*.pct), bmp, ico, gif, jpeg, png, tiff



  

Rastra formāts

Vektora formāts



  
© B. Dennison & T. Carruthers



  

Attēla apjoma samazināšana 

• Ievieto ar Paste Special
• Diagrammām un shēmām 

izvēlas Picture 
Enhanced Metafile, 
PNG  vai GIF

• Attēliem – JPEG
• Ieguvums – prezentācijas 

apjoms tiek samazināts 
(no 70 MB uz 2 MB)



  

Diagrammas un grafiki

• Kādu grafiku veidu izvēlēties? Interaktīva 
apmācība 
http://coe.sdsu.edu/eet/articles/StatChoose/start.htm

• Apzīmējumu lietošana 
http://coe.sdsu.edu/eet/articles/StatLabel/start.htm
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Kā skolotājam izmantot 
prezentāciju savā darbā?



  

Pamatizglītības mācību priekšmetu standarts 
nosaka, ka, apgūstot dabaszinātnes, IKT jāprot 

izmantot:
– analītiski kritiskā aspektā - dažāda veida informācijas 

izvērtēšanā;
– matemātiskā aspektā - informācijas ieguvei (aprēķinu, 

mērījumu veikšana) un apstrādei (grafiki, tabulas, 
shēmas);

– saziņas aspektā - mācās iegūt informāciju par 
dabaszinātņu tematiem un izteikties par tiem, precīzi 
formulējot un pamatojot savu domu, izmantojot 
daudzveidīgas informāciju tehnoloģijas;

– mācīšanās un praktiskās darbības aspektā - praktiski 
izmanto datoru un tā piedāvātās daudzveidīgās 
iespējas mācību darba organizēšanai.



  

Analītiski kritiskais aspekts

• Interneta informācijas izvērtēšana 
• Skolēnu zināšanu un izpratnes pilnveidošana par 

vietējiem un globāliem jautājumiem, izmantojot 
atbilstošus interneta avotus

• Informācijas iegūšana un interpretācija, lai 
attīstu un uzlabotu skolēnu problēmrisināšanas 
prasmes
– sevišķi prognozējot, analizējot un prezentējot datus,
– izdarot secinājumus (lietojot datubāzes, elektroniskās 

aprēķinu tabulas un grafiskās programmas)



  

Saziņas aspekts

• Padarīt iespējamu dabaszinātņu tēmu 
izmantošanu, veicinot skolēnu sadarbību 
atsevišķu uzdevumu un pētījumu veikšanā 
gan klasē, gan bibliotēkā vai mājās un ar 
tīmekļa starpniecību, piemēram, kontaktēt 
ar citām skolām un grupām, izmantojot 
tīklu un e-pastu



  

Mācīšanās efektivitātes 
paaugstināšana

• Informācijas pasniegšana
– mācīšanas resursu sagatavošana, izmantojot 

Word un Power Point 
– veidot izpratni par dabas zinātņu jēdzieniem, 

izmantojot interaktīvas tehnoloģijas, (CD diski, 
elektroniski multimediji un e-paneļi u.c.

– simulējot vai ilustrējot procesus un 
eksperimentus, sevišķi, ja tos nav iespējams 
veikt uz vietas (anatomēšana - vardes sekcija, 
ģenētiskā krustošana vai atomu/molekulu 
kustības demonstrēšana)

• Skolēnu pētījumu apkopošana 



  

Praktiskās darbības aspekts

• Rakstisko darbu izpilde
• Tēmu demonstrācijas, izmantojot speciālas 

iekārtas dažādu mērījumu veikšanai
– sensoru lietošana 
– datu pierakstīšana 
– datu apstrāde un analīze 

• Digitālās kameras izmantošana ārpusskolas 
pieredzes dokumentēšanā (nodarbības dabā vai 
apdzīvotas vietas izpētē)



  

Konkrēti piemēri par IKT lietošanu, 
pamatojoties uz pamatizglītības 

standartu prasībām



  

Ogļskābā gāzeOgļskābā gāze

ŪdensŪdens

FotosintēzeFotosintēze

SkābeklisSkābeklis

GlikozeGlikoze

HlorofilsHlorofils

Saules gaismaSaules gaisma

Ogļskābā gāzeOgļskābā gāze + +ŪdensŪdens GlGlikozikozee + + SkābeklisSkābeklis
HlorofilsHlorofils

SSaules gaismaaules gaisma

Learning and teaching using ICT.
http://www.teachernet.gov.uk/supportpack/module.aspx?t=2&s=15&m=21664&n=289580



  

Baltā krāsa un zaļais filtrs
Zaļais filtrs laiž cauri tikai zaļo krāsu



Dienvid
Amerika

Rio de
} aneiro

Anglija

Kape 
Verde

Taiti Galapagu
 sala

Falklanda 
sala

Austr lijaā
Jaun

Z landeē

Maur cijaī

Ceļojums ar kuģi “Beagle” ilga 5 gadus
1831.-1836.gads

S. Silava. Darvina evolūcijas teorija, http://www.skolotajs.lv/



  

Prezentācijas izmantošanas 
pozitīvais un negatīvais aspekts



  

Ieteikumi (1)

• Lietojiet saprātīgi – nedaudz galvenajiem 
grafikiem, diagrammām, shēmām vai 
ilustrācijām.

• Izvairies no pārmērīgas teksta slaidu lietošanas. 
Izmantojiet, piemēram, lai iepazīstinātu ar 
stundas uzdevumiem.

• Atcerieties, ka ir arī citi vizuālās informācijas 
pasniegšanas veidi (piemēram, izdales materiāli 
arī ir alternatīva).

Steven H. Kaminski. PowerPoint Presentations: The Good, the Bad and the Ugly. 
http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/powerpoint.htm



  

Ieteikumi (2)

• Esiet radoši! Neļaujies pakļauties kārdinājumam 
pieņemt citu sagatavotos materiālus (izdevēju, 
kolēģu utt.)

• Izvairieties izmantot PowerPoint diskusiju laikā: 
– vairums skolotāju ir lietpratēji lekciju lasīšanā, 
– nedaudzi zina, kā jāmāca, 
– bet ļoti maz spēj vadīt diskusiju (Mortimer Adler).

• PowerPoint lietošana veido lekcijas lasīšanas 
paradumu, bet nesekmē spontānu diskusiju vai 
atklājummācīšanos.

Steven H. Kaminski. PowerPoint Presentations: The Good, the Bad and the Ugly. 
http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/powerpoint.htm



  

Ieteikumi (3)

• Neaizmirstiet galveno savu izvirzīto mērķi!
• Tehnoloģijas ir tikai līdzeklis izvirzītā mērķa sasniegšanai!
• Jebkura medija izmantošanas laikā skolotāja uzdevums ir 

- palīdzēt skolēniem saskatīt kopsakarības: 
– kopsakarību veidošana ir saistīta ar atmiņu un apjautas spēju, 

t.i, spēju veidot/ieraudzīt sakarības starp lietām, ko citi neredz. 
– skolēniem jāmāca šo kopsakarību veidošana. 
– efektīva vizuālo līdzekļu izmantošana var palīdzēt saskatīt 

saistību 
• starp atsevišķām daļām un veselumu, 
• starp cēloni un sekām, 
• starp problēmu un risinājumu, 
• starp principiem un to izmantošanu praksē.  

Steven H. Kaminski. PowerPoint Presentations: The Good, the Bad and the Ugly. 
http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/powerpoint.htm



  

Skolotāja ieguvums

• Ir labāks vizualizācijai, nevis tekstiskai prezentācijai. 
Zīmējumi un attēli sekmē citu uztveres kanālu darbību.

• Komunikācijā svarīgi izmantot daudzveidīgas formas: 
attēlus, shēmas, zīmējumus utt.  
– Attēla atcerēšanās palīdz veidot abstraktas idejas vizuālo 

kopsakarību.
– Atmiņā vairāk paliek kopsakarības. Spilgts zīmējums veido ciešu 

saistību

• Dod iespēju vieglāk izveidot vizuālu materiālu un 
izmantojot sagataves ir vieglāk saglabāt konsekvenci.  

Steven H. Kaminski. PowerPoint Presentations: The Good, the Bad and the Ugly. 
http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/powerpoint.htm



  

Prezentācijas izmantošanas 
negatīvais aspekts (1)

• Ir viegli kļūt atkarīgam
– Pārāk viegli un ātri pa “iestrādātu taciņu” var izveidot 

slaidus. 
– Prasa lielu laika patēriņu. 
– Veidotājs maz kontrolē, viņu vada jau iepriekš 

iestrādātas idejas, viegli pazaudēt savējās.
– Daudziem cilvēkiem nav mākslinieka gaumes, un 

prezentācijas citreiz iznāk ļoti neglītas.
– Nomāc uzmanību.
– Brīžiem noved pie nevajadzīgas konkurences. Skolēni 

bieži vien samulst “duelējoties ar PowerPoint 
programmu” 



  

Prezentācijas izmantošanas 
negatīvais aspekts (2)

• Neveicina labprātīgas diskusijas 
veidošanos klasē

• Nevar brīvi darboties ar tekstu
– vispārējie nosacījumi (6x6) ierobežo
– ja vajag pasniegt plaša apjoma informāciju, 

nepieciešams daudz slaidu 
– ātra slaidu caurskatīšana prezentācijas laikā 

nepadara prezentāciju vērtīgāku



  

Prezentācijas izmantošanas 
negatīvais aspekts (3)

• Ir viegli kļūt par prezentācijas vadītāja aizstājēju, 
nevis palīgspēku. Vizuālā līdzekļa vietā runātājs 
pats kļūst par audio līdzekli slaidam
– tiek pievērsta pārāk liela uzmanība slaida struktūrai. 

Skaidra uzbūve ir raksturīga verbālai prezentācijai, 
pat ja tiek izmantoti vizuālie līdzekļi 

– bieži vien neizdodas nodibināt nepieciešamo saikni ar 
auditoriju, kas tomēr ir svarīga, lai padarītu ziņojumu 
atmiņā paliekošu 

• vairāk pievēršas slaida vizualizācijai, cenšoties nodibināt 
saikni ar klausītājiem, bet tajā pašā laikā  palaiž garām 
iespēju atkārtot, izmantojot, piemēram, metaforas un citus 
līdzekļus, lai padarītu prezentāciju par atmiņā paliekošu

– bieži vien neizdodas radīt personisko iespaidu



  

Paldies par uzmanību!

Rita Birziņa
Latvijas Universitāte
Bioloģijas fakultāte
Kronvalda bulv. 4 
Rīga, LV-1010
rita.birzina@lu.lv
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