УПУТСТВО
ЗА ПРИПРЕМУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
ЗА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ИЗ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Израда постера
1. Израда постера.
Путем постер презентације приказују се јавности добијени резултати
истраживања. Ти резултати презентирају се кроз текст, табеле, дијаграме,
фотографије итд., са тачно утврђеном методологијом, концепцијом, изгледом и
договореном техничком обрадом.
Изглед, садржај и распоред елемената на постеру као и његова техничка обрада
може бити различит, али концепцијски по садржају увек је сличан.
Знак Регионалног центра: Знак Регионалног центра поставља се у простор који је
означен и предвиђен за сваки Центар. Уколико га Центар, нема исписује се само назив
Регионалног центра са слободно изабраним фонтом и распоредом слова.
На пример: Регионални центар за таленте - Чачак.

Знак Рег.
Центра

Назив рада:
име аутора:
име ментора:

20
80

Дисциплина
или област:

100
Сл.1- Изглед постера и један од могућих распореда елемената рада

Наслов рада: пише се словима величине 40-100 pt фонтом Times New Roman у болду (у
даљем тексту Times Bold). Треба настојати да наслов рада не буде предугачак и да стане у

једном реду. Уколико се наслов рада мора писати у два реда, препушта се у том случају
ауторима да сами изаберу величину слова у задатом фонту и да га на најбољи начин
уклопе у расположиви простор на постеру.
Име аутора: Име и презиме аутора пише се словима величине 26 pt Times Bold, а
разред и Регионални центар којем ученик припада словима величине 22 pt, Times-нормал.
Испред имена аутора не ставља се назнака аутор или аутори, јер се то по усвојеној
методологији писања истраживачких радова подразумева.
Име ментора: пише се титула, име и презиме ментора са словима величине 26 pt
Times -B а звање и место запослења словима величине 22 pt. Times-normal. У истом фонту,
обавезно се испред титуле и имена ставља назнака ментор (ментори), како би се нагласила
разлика у односу на аутора испред чијег имена нема почетне назнаке аутор (или аутори).
Као што је приказано на слици, постер презентација на хамеру димензија 100*70
цм поред назива Регионалног центра, наслова рада, имена аутора и ментора, постоји
простор за осам листова А4 формата. За постер презентацију из ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
обавезно је на два листа формата А4 приказати садржај и апстракт /на Енглеском и
Српском језику/. Остали простор /шест страница формата А4/ аутори креирају према свом
избору, а у циљу олакшања усмене презентације. Например: карте, дијаграме, табеле,
фотографије, цртеже везане за рад помоћу којих могу објаснити неки сегмент рада.
Уколико ученик жели да поред постер презентације свој рад изложи и
електронским путем дужан је да сам обезбеди тај начин презентације /LAPTOP/.

