


Kvalitatīva un 
saistoša tiešsaistes 
pasākuma satura 

sagatavošana





Kvalitatīvs un saistošs
tiešsaistes pasākuma saturs

• Pārdomāts
• Iesaistošs –interaktīvs
• Dalībnieku un Jūsu vajadzībām

atbilstošs formāts
• Valoda
• Dalībnieku realitātei pietuvināti

piemēri
• Entuziasms
• Humors?



Prezentācijas struktūra

1. Rozīnīte/ āķis
2. Saturs – par ko 

būs (tēmas, 
veids), soļi

3. Satura izklāsts 
(teorētiski un 

praktiski) – 1. daļa 

6. Kopsavilkums 
(2)

5. Satura izklāsts 
(teorētiski un 

praktiski) – 2. daļa 

4. Kopsavilkums 
(1)

7. Apkopojums 8. Jautājumi 9. Secinājumi/ 
noslēgums



Efektīvs un saistošs saturs! 

Prezentācijas plāns Tēmas un stāstīta 
organizēšana

Tēmas izklāsts 
(Delivery) – kas pēc 

kā seko un kā 
saistās savā starpā 

Nododama ziņa 
(skaidra)

Resursu 
izmantošana

Ķermenis, acu 
kontakts un balss

Reaģēšana uz 
dalībnieku 

vajadzībām un 
atgriezeniskā saite Kā to panākt?



Efektīva un saistoša
satura izveide

• Vizuālie attēli, kas 
sastopami reālajā pasaulē
• Ilustrācijas un animācija
• Krāsu palete
• Attēlu kvalitāte
• Autortiesības

Source: https://www.quantifiedcommunications.com/blog/color-
psychology-what-colors-make-great-presentations/

https://www.quantifiedcommunications.com/blog/color-psychology-what-colors-make-great-presentations/


Attēlu kvalitāte



Resursi

CANVA.COM MsPowerPoint Shutterstock.com



Krāsu grupas

Source: https://support.microsoft.com/en-us/office/combining-colors-in-powerpoint-–-mistakes-to-avoid-
555e1689-85a7-4b2e-aa89-db5270528852



NEKAD!



NEKAD!



Kā izvēlēties 
paleti

Source: https://support.microsoft.com/en-
us/office/combining-colors-in-powerpoint-–-mistakes-to-
avoid-555e1689-85a7-4b2e-aa89-db5270528852



Krāsu kontrasti un 
burtu izmēri

Source: https://www.thinkoutsidetheslide.com/ten-
secrets-for-using-powerpoint-effectively/

Tumšais fons un gaiši burti
Gaišais fons un tumši burti Pārliecinies kā izskatās!!

Fonta izmērs:
Min 18 pt

Vieglāk uztvert – sākot no 24  pt (min)
28-32 pt – teksts
36-44 pt – virsraksti
20 pt - diagrammas



Efektīva un saistoša satura izveide

Teksts prezentācijā:

• Slaidos koncentrēti un īsi (papildināt ar 

stāstu, piezīmes sev Note sadaļā)

• Saprotami un skaidri

• Sulīgs (attēls, stāsts)

• Piemēri

• 6x6 rule? Pārbaudiet paši …!
https://www.forbes.com/sites/propointgraphics/2017/07/05
/debunking-the-presentation-6x6-rule/?sh=187709101689



Slaids ar tekstu – piemērs 1.
Vai uzruna?

Pasākuma laikā

• Iepazīstiniet dalībniekus ar plānoto pasākuma  programmu un formātu, par 
pasākuma ierakstīšanu
• Izskaidrojiet dalībniekiem tehniskas detaļas (mikrofons, kamera, reakcijas, citu rīku 

izmantošana, pieslēgšanas pasākumam atkārtoti, iespēja- čats/saruna)
• Iesaistiet dalībniekus pasākumā (aptaujas, darba grupas, u.c. darba formas)
• Uzturiet ar dalībniekiem atgriezenisko saiti
• Nosūtiet dalībniekiem materiālus tiešsaistes platformā brīdi, kad tas ir 

nepieciešams
• Informējiet dalībniekus par nepieciešamību pēc pasākuma aizpildīt izvērtēšanas 

anketu
• Informējiet dalībniekus par turpmākām aktivitātēm



Slaids ar bildi – piemērs 2. Ko bilde Jums pasaka?



Slaids ar tekstu – piemērs 3. Kādu ziņu nodod?

Slaids ar tekstu – piemērs 1. Vai uzruna?



Slaids ar tekstu –
piemērs 3. Kādu 
ziņu nodod?





Interaktīvie rīki



www.padlet.com



https://jamboard.google.com



www.miro.com 



www.mentimeter.com



www.slido.com



www.kahoot.com



Kādas platformas un rīkus, 
kādām vajadzībām Jūs 

izmantotu?
Uzdevums 



Scenārijs vai plāns
Laiks
Saturs
Atbildīgais 
Rīki/linki



• Improvizācija tiešsaistē 

• Plāns B un C 

• Laiks 



Kontakti

Nataļja Gudakovska – m.t. 29452445
E-pasts: natasha.gudakovska@gmail.com

Aleksandrs Milovs – m.t. 29700470
E-pasts: aleksandrs@jumc.lv

mailto:natasha.gudakovska@gmail.com
mailto:aleksandrs@jumc.lv

