
PREZENTĀCIJAS NOFORMĒJUMS: 
 

Titulslaids Tēma, mācību priekšmets, autora vārds, uzvārds, klase 

2. slaids Saturs ar saitēm uz konkrētajiem slaidiem 
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 Slaida pamattekstam neizmatot tikai Lielos burtus-All Caps! 
 

 Izvērtē teksta fontu, izmēru (minimums ~28 pt), krāsu un stilu uztveramību! 

 Izvērtē teksta un slaidu animācijas nepieciešamību! 

 Teksta daudzumam slaidā izmanto ~6x6 rāmi- lai tas ir viegli uztverams.  

Nepārsātini slaidu ar tekstu kā piemērā 

 
 Izmanto paša veidotus grafisko organizatorus-SmartArt 

 

 Visus tēmas izklāsta slaidus papildina attēli  
(fotogrāfijas/zīmējumi/kartes vai diagrammas) 

 Tekstā nedrīkst atstāt vārdu hipersaites 

Atsauces 

1. Katrā slaidam ir atsauce (pašā slaidā vai piezīmēs), kurā iekopēta konkrēta 

adrese; “google.com” nedrīkst parādīties. 

2.  Noslēgumā jābūt arī izmantoto avotu slaidam 

Faila 
nosaukums 

Klase, uzvārds, lakonisks paskaidrojums/tēma/priekšmets.  
Piemēram, 10b_Berzins_socialisms 

Prezentācijas 
apjoms 

Nosaka priekšmeta skolotājs 

+ priekšmeta skolotāja papildu nosacījumi 

 

• Lai saprastu Aristoteļa apmācības galveno ideju, vispirms ir jāsaprot viņa nostāja jautājumā par filozofijas un varas
sadarbību. Šeit viņš acīmredzami atkāpās no Platona pozīcijas, kurš uzskatīja, ka jāvalda ir tikai filozofiem. Iepretī
tam viņš, kā liecina kāds antīkais citāts, ir apgalvojis, ka „filozofēt valdniekam ne tikai nav nepieciešams, bet ir arī
grūti, un vajag, lai īstie filozofi dotu padomus valdniekam, kurš ir paklausīgs un saprātīgs, t.i., piepildījis savu
valdīšanu ar labiem darbiem, nevis vārdiem” ( Aristot. Fragm. 647 ). Tātad, Aristotelis uzskatīja, ka filozofa
uzdevums ir dot labus padomus valdniekam, nevis pašam nodarboties ar valdīšanu. Savukārt labiem padomiem ir
jātop par valdnieka labiem darbiem. Īstenībā tā ir tāda pati idille vai utopija kā Platonam, tikai toreiz to vēl neviens
nezināja, un Aristotelim bija stimuls izmēģināt savu modeli praksē. Viņš ar lielu entuziasmu izpildīja skolotāja un 
padomdevēja funkcijas un, kad Aleksandrs devās iekarot pasauli, atstāja savā vietā savu radinieku Kallistēnu. 
Acīmredzot, Aristotelis savu aicinājumu saskatīja nevis visa mūža padomdevēja lomā, bet filozofijas un zinātnes
laukā.

• Parasti, kad pētnieki runā par Aristoteļa nolūkiem, audzinot Aleksandru, visi vienbalsīgi apgalvo, ka Maķedonijas
troņmantniekā viņš saskatīja nākamo Hellādas līderi, kurš varēs apvienot visus grieķus un vest viņus cīņā pret
Persiju – tas ir bijis pats galvenais nodoms, ar kuru viņš devās uz Maķedoniju[15]. Par pamatu tam kalpo paša
Aristoteļa vārdi viņa „Politikā”, kur viņš, salīdzinot dažādu tautu rakstura īpašības, ir secinājis, ka ziemeļnieki ir
vīrišķīgi, bet nav pietiekami saprātīgi un nav derīgi valstiskai dzīvei, savukārt austrumnieki ir izsmalcināti, bet 
viņiem trūkst vīrišķības, tādēļ viņi pacieš verdzisku dzīvi. Un tikai hellēņiem ir visas nepieciešamās īpašības, 
pateicoties kurām viņi „varētu valdīt pār visiem, ja vien būtu vienoti” ( Aristot. Pol., 1327b ). Tik tiešām, tas ir ļoti
skaidrs, viennozīmīgs teksts, kas nepārprotami uzrāda Aristoteļa ideālu: vienā valstī apvienota Grieķija, kas iekaro
apkārtējos „barbarus”, pirmām kārtām Persiju. Protams, tieši to vēlējās dzirdēt Filips, kad aicināja pie sevis
Stagirītu, jo pats viņš ilgstoši un mērķtiecīgi realizēja šo projektu, cenšoties apvienot zem Maķedonijas varas
neskaitāmās un vienmēr savā starpā karojošās grieķu valstiņas, lai pēc tam kopīgiem spēkiem uzsāktu karu pret
Persiju. Ko nepaguva izdarīt tēvs, to lieliski paveica dēls. Taču arī pati ideja nebija jauna – to jau pirms Aristoteļa
bija sludinājis viņa retorikas skolotājs, slavenais orators Isokrāts ( Isocr., Panegyr., Areopag., Philipp. )[16]. Pats 
par sevi saprotams, ka tā bija galvenā politiskā tēma, ko Aristotelis apsprieda ar jauno Aleksandru. Tas atbilda
Filipa vēlmēm, Aristoteļa ideāliem un paša Aleksandra interesēm. Droši vien, ka lielā mērā tieši šo sarunu iespaidā
jaunais Maķedonijas princis jau no jauniem gadiem sāka sapņot par iekarojumiem.



 

  

PREZENTĀCIJAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN VADLĪNIJAS: 

 

Uzstāšanās 

stāsta 
Uzstāšanās ir pārdomāta, sagatavota, teksts netiek lasīts no 
slaidiem, nepieciešamības gadījumā runātājs ieskatās 
piezīmēs, tiek ievērotas pauzes, ir kontakts ar klausītājiem 

daļēji 
Uzstāšanās ir pārdomāta, teksts tiek lasīts no piezīmēm,  tas 
papildina slaidos ietverto informāciju 

lasa Uzstāšanās nav pārdomāta, informāciju nolasa no slaidiem 

neprezentē Darbs ir nodots bez uzstāšanās 

Saturs  

izcili 
Autors ir pamatīgi iepazinies ar tēmu. Teksts ir atbilstošs 
noteiktajai tēmai, aptverošs, secīgs, saistošs, ieinteresējošs, 
pārdomāts 

labi 
Teksts ir atbilstošs izvēlētajai tēmai, secīgs, bet nesaista 
klausītāju 

vāji Teksts ir atbilstošs tēmai, bet pārāk plašs vai pārāk īss 

Satura organizācija  Vai atbilsts noformējuma prasībā  

Attēli  

Izsmeļoši papildina tekstu un atbilstoši noformēti 

Daļēji atbilst kritērijiem 

Neorganizēti 

Attēlu nav 

Savlaicīgums 

Darbs iesniegts savlaicīgi 

Darbs iesniegts pēc noteiktā termiņa 

 

 


