Prezentācija par automobiļu ekspluatācijas materiāliem.
"Automobiļu tehniskā apkope un remonts" moduļa prezentācijas tehniskais noformējums.
Satura nosacījumi mācību materiāls “Automobiļu ekspluatācijas materiāli”.
Tehniskais noformējums - vērtējums informātikā.

Prasības:
1. Prezentāciju veido tā, lai pats vari mācīties no tās visas tēmas (prezentācijas auditorija Tavi grupas biedri, prezentācija rādāma klasē, uzstājās runātājs (prezentācijas autors))! Visā
prezentācijā tekstu raksti literārā, pareizā latviešu valodā! (Ja būs izteikti daudz valodas kļūdu
- pazemināšu vērtējumu par 1 atzīmi)
2. Izvēlies prezentācijas noformējumu, kas nav balts fons (1 punkts)!
3. Slaidā teksts - optimāli 6*6 vārdi (tātad pašā slaidā - plāna punktus, ko stāstīsiet), BET visu,
ko vajadzētu pastāstīt šajos plāna punktos, sarakstiet runātāja piezīmēs/piezīmēs (1 punkts par
slaidiem, 1 punkts par piezīmēm)!
4. Tekstam jābūt labi salasāmam:
4.1. slaidā burtu izmērs ne mazāks kā 22, piezīmēs - 12 (1 punkts par slaidiem, 1 punkts
par piezīmēm);
4.2. izvēlēta fonam atbilstoša burtu krāsa (1 punkts).
5. Informāciju labāk uztvert, ja tā ir tabulās, shēmās, diagrammās, tāpēc prezentācijā
ievietojiet:
5.1. Vismaz 4 tabulas (4 punkti + 1 punkts, ja vairāk tabulu);
5.1.1. Tabulu noformējums - burtu izmēri, krāsas, izcelta virsrakstu rinda
(3 punkti);
5.1.2. Līnijas, tabulas novietojums, teksta novietojums (3 punkti)
5.2. Vismaz 3 diagrammas (3 punkti + 1 punkts, ja vairāk diagrammu);
5.2.1. Datu attēlošanai izvēlies pareizo diagrammu veidu (vairāk info materiālos
pie izklājlapām) (1 punkts);
5.2.2. Diagrammām jābūt "izlasāmām" arī bez runātāja skaidrojuma - tātad
diagrammā
jāparādās
gan
nosaukumiem
(virsraksts,
asu
nosaukumu/stabiņu/sektoru/līniju u.t.t. nosaukumi), gan skaitliskām vērtībām
(un tiem jābūt salasāmiem/saprotamiem). Ja veido sektordiagrammu, iespējams,
ka labi būtu parādīt arī % vērtības (5 punkti).
5.3. Vismaz 4 shēmas (SmartArt grafika vai Google Prezentācijas "diagrammas" kā
shēmas) (4 punkti +1 punkts, ja vairāk diagrammu):
5.3.1. Datu attēlošanai izvēlies atbilstošu shēmas tipu (1 punkts);
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5.3.2. Shēmā visi elementi ir aizpildīti, tekst salasāms, shēma izvietota pa visu
slaidu (3 punkti).
5.4. Ievieto prezentācijā attēlus (vismaz 3 attēli - 3 punkti)!
5.5.
Neaizmirstiet
piezīmēs
ierakstīt
tabulām/diagrammām/shēmām/attēliem!

to,

ko

stāstīsiet

pie

6. Slaidā esošo informāciju izkārto tā, lai tā nav saspiesta un nav daudz "tukšu" vietu
(2 punkti)!
7. Visiem slaidiem pievieno slaidu pārejas - izvēlies tādas, kas neapgrūtina prezentācijas
"skatītājam" uztvert informāciju (1 punkts)!
8. Visos slaidos slaida virsrakstam pievieno animācijas/kustības efektu - uznākšana reizē ar
iepriekšējo (lai nav ar peli jāklikšķina, bet virsraksts parādās pats). Kuru no efektiem - izvēlies
pats! (2 punkti)
9. Visā prezentācijā ievēro vienotu stilu! (1 punkts)
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