
Orientējoši vidēji uz katru slaidu tiek patērēta 1 minūte, tāpēc ja aizstāvēšanās ir 
10-12 min. kopējam slaidu skaitam nevajadzētu būt lielākam kā 12. 

Iekļauties atvēlētajā laikā, ja jārunā 10 min, tad nevajag runāt 20 min. Prezentācijā 
izmantot animāciju, tas piešķir dzīvīgumu, tomēr nevajag ar to pārspīlēt, kā arī tai 

jābūt samērā ātrai, lai nerastos neveiklas pauzes starp stāstīto un kamēr attēlosies 
nākamais slaids. Ja izmanto animāciju gan slaida virsrakstam, gan pamattekstam, 

tad virsraksta animācijas ātrumam ir jābūt ātrākam, nekā pamattekstam. 
Uz slaidiem nevajag attēlot lielu informācijas daudzumu, jo tas liks visiem 

cītīgi lasīt un neklausīties prezentācijā, kā arī atturēs no vēlmes prezentētājam visu 
runājamo nolasīt no slaida. 

Prezentācijas runu vajadzētu  zināt no galvas, nepieciešamības gadījumā kā špikeri 
var izmantot tekstu uz slaidiem 

Slaids Slaida saturs Par ko vajadzētu stāstīt 

1. slaids 

Tēmas nosaukums, 
darba autors, darba 

vadītājs(ar visiem 
tituliem, piem. 

paed.mag.) 

Uzsākot uztāšanos komisiju vajag iepazīstināt 
ar darba tēmu un pateikt kāpēc tā tika 

izvēlētā, piemēram- Tēma tika izvēlēta ņemot 
vērā tās aktualitāti un …., jo izmantojot …. 

varētu uzlabot to un to un līdz ar to zāle būtu 
zaļāka, saule spīdētu spožāk, utt 

2. slaids Darba mērķis 
Iespējamais teksts- Kā darba mērķis tika 
izvirzīts….. apskatīt, izanalizēt, izpētīt to un 

to.Ps Darba mērķis var būt tikai viens 

3. slaids 
Darbam izvirzītais 
uzdevums 

Iespējamais teksts- Lai sasniegtu uztādīto 

mērķi bija jāsasniedz šādi uzdevumi….. . Ps. 
Mērķa sasniegšanai ir jābūt varākiem 

uzdevumiem 

4. … 

Darba īss apraksts, 

liekot akcentu uz 
svarīgāko 

Darba apraksts. Visu izstāstīt un iekļauties 

laikā nav iespējams, tāpēc ir svarīgi izvēlēties 
prezentēt tikai labāko, kas tika izdarīts. Var 
parādīt vispārējus darbības attēlojumus un 

pateikt, ka darbā tas tika pētīts, apskatīts 
detalizētāk… Svarīgākais: nerunāt pirmajā 

personā- darbā tika pētīts, autors apskatīja, 
utt. Izmantot pārgudros teicienus- darbā tika 

analizēts, salīdzināts, pētīts, izstrādāts, utt 

Priekšpēdējais 
slaids 

Secinājumi 

Jāattēlo 3-6 svarīgākie darba secinājumi. 

Iespējamais teksts- Izstrādājot darbu tika 
izdarīti vairāki secinājumi, no kuriem 

svarīgākie ir …. 

Priekšpēdējais 
slaids 

Priekšlikumi 

Svarīgākie 3-6 priekšlikumi. Iespējamais 

teksts- Izanalizējot secinājumus tika izvirzīti 
šādi priekšlikumi 

Pēdējais slaids 
Paldies par 

uzmanību! 

Jāpasaka paldies par uzmanību, slaidā 

nevajadzētu ierakstīt tekstu- tagad jūsu 
jautājumi, to jau visi tāpat saprot. 



 


