PODROBNEJŠA NAVODILA ZA IZVEDBO PREDSTAVITEV
NA XV. MEDNARODNI STROKOVNI IN ZNANSTVENI KONFERENCI
EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI
I.

TRAJANJE PREDSTAVITVE in OMEJITVE

- predstavitev traja do 10 minut za strokovne prispevke oz. 15 minut za znanstvene prispevke;
- predlagamo med 10 - 15 diapozitivov (strokovni prispevki) in 15 – 20 diapozitivov (znanstveni
prispevki); kar pomeni en diapozitiv na eno minuto.
- priporočamo uporabo čistih in enostavnih tipov črk v pisavah, kot so Times New Roman, Arial,
Verdana, ipd. in ne več kot dva tipa različnih pisav;
- črke naj bodo dovolj velike, kar pomeni vsaj 26 pik za osnovni tekst, vsaj 34 do 38 pik za naslove ter
20 za opombe.

II.

KONCEPT PREDSTAVITVE

Priporočamo sledenje naslednjemu konceptu predstavitve:
STROKOVNI PRISPEVKI:
1. UVOD
- predstavitev namena in izhodišče izvedenega dela, problema,…
2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
- aktualna predstavitev dosedanjih spoznanj,….
3. IZVEDBA AKTIVNOSTI (raziskave, projekta, dejavnosti, eksperimenta,…)
- definiranje nalog, ciljev,…
- vrsta raziskovalne, praktične ali katere druge aktivnosti (kvalitativna, kvantitativna,
eksperiment, projekt,… itd.),
- kaj točno se je počelo v delu z izpostavljenim poudarkom na področju okoljevarstva,
ekologije ter kakšna so bila opažanja pri sodelujočih pred in po izvajanju aktivnosti,
- nove ideje in podroben opis ugotovitev,…
4. ZAKLJUČEK
- sinteza ugotovljenih dejstev iz prikazanega dela,
- jasno izražen doprinos z dejavnostjo k stroki.
ZNANSTVENI PRISPEVKI:
Pri znanstvenih prispevkih se priporoča sledenju vzorcu IMRD – Introduction, Methods, Results and
Discussion; torej Uvod, Metode, Rezultati in Diskusija oziroma v konceptu preglednih znanstvenih
prezentacij tudi ustreznemu drugačnemu znanstvenemu vzorcu.

III.

DODATNI NAPOTKI ZA IZVEDBO PREDSTAVITVE

- podajati je bolje manj informacij na enem diapozitivu kot preveč,
- izogibajte se posebnim zvočnim in slikovnim efektom ter komplesnim animacijskim prehodom med
zasloni,
- pri poudarjanju povedanega se izogibajte odebeljeni pisavi; uporabite raje nov diapozitiv,
- vsi diapozitivi naj imajo enotno predlogo z enakimi barvnimi ozadji, črkami, oblikami odstavkov in
poskušajte omejiti število besed na zaslonu,
- ne uporabljajte več kot tri barve za pisave (npr. tekst naj bo ene barve, naslovi pa druge barve)
- besedilo in ozadje naj bo v kontrastnih barvah, da bo dobro vidno,
- grafi, slike, diagrami, tabele naj bodo poenostavljeni in če je možno uporabljajte raje slike in grafe
kot tabele,
- predstavljeno besedilo naj bo napisano slovnično pravilno.

