
Interaktivne plakatne predstavitve 
 

Opis: 

Interaktivne plakatne predstavitve se razlikujejo od 

klasičnih »plakatnih« predstavitev predvsem v tem, 

da ne uporabljamo papirnih plakatov. Namesto 

tega pripravimo računalniško predstavitev, pri kateri 

poleg običajno uporabljenih programov za 

predstavitve (PowerPoint, pdf itd.) lahko 

uporabljamo računalniške animacije, video 

posnetke, simulacije, lahko pa prikažemo tudi druge 

didaktične programe. 

Od klasičnih plakatov se razlikujejo tudi v tem, da uporabimo časovno zaporedje prosojnic, 

video posnetkov, potek animacij (pri klasičnih plakatih je vidno vse istočasno in je statično). 

Ta način predstavitve spodbuja neformalno razpravo med avtorjem predstavitve in ostalimi 

udeleženci konference, saj ponuja priložnost za izmenjavo mnogih informacij. Dobri 

interaktivni plakati obiskovalce pritegnejo zaradi svoje podobe, so informativni in jih je lahko 

razumeti. 

 

Priporočila za pripravo interaktivnega plakata: 

- Ne zapišemo veliko besedila, uporabimo veliko pisavo. 

- Uporabljamo slikovno gradivo, video, animacije, simulacije in drugo interaktivno 

programsko opremo. 

- Upoštevamo, da je časovno zaporedje posameznih delov predstavitve primerno kratko. 

Video posnetki naj ne presegajo 1 minute. Priporočljivo je, da ne uporabimo več kot 

10 prosojnic, saj so dolge predstavitve dolgočasne in gledalce odvrnejo. Krajše 

predstavitve omogočajo, da pripravljeno predstavitev večkrat ponovimo v času, ki je 

na voljo za celotno interaktivno predstavitev.  

- Za začetek predstavitve pripravimo kratek napovednik (podobno napovednikom 

filmov, ki prihajajo na spored na televiziji ali v kinu), ki vsebuje povzetek predstavitve 

(2-3 prosojnice) in vzbudi zanimanje udeležencev, da si ogledajo celotno interaktivno 

plakatno predstavitev. 

 



Prostor in oprema za predstavitev interaktivnega plakata:  

- V predstavitvenem prostoru bo hkrati 10 označenih mest, opremljenih z velikim 

monitorjem in računalnikom z Windows operacijskim sistemom, Powerpointom, VLC 

(media player), programom Flash in Javo. Omogočena bo povezava s spletom.  

- Gradivo za predstavitev interaktivnega plakata prinesemo s seboj na ključku. 

Priporočljivo je, da poskrbimo za rezervno kopijo, ali si predstavitev pošljemo na 

dosegljivi poštni naslov. 

- Poimenovanje datoteke (datotek) naj se začne s priimkom predavatelja, saj bo na 

posameznem računalniku nameščenih več predstavitev. 

 

Potek predstavitev interaktivnih plakatov 

- Predavatelji na recepciji prevzamejo številko predstavitvenega mesta. 

- V odmoru pred predstavitvami predavatelji namestijo svojo predstavitev 

interaktivnega plakata na računalnik. 

- Predstavitev posameznega predavatelja bo trajala 25 minut.  

- Med predstavitvijo mora biti avtor ob svojem interaktivnem plakatu, ponavlja 

projekcijo interaktivnega plakata, vzpodbuja razpravo z udeleženci ter odgovarja na 

morebitna vprašanja. 

 

Za dodatne informacije se obrnite na Katjo Kuščer (katja.kuscer@zrss.si). 
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