
Predstavitev s pomočjo 
IKT 

tehnologije



Kaj je IKT tehnologija?

• Informacijsko-Komunikacijska 
Tehnologija

• Z njo si pomagamo pri predstavtvah
• Z njo še bolj razložimo informacijo



Programska oprema

• PowerPoint – Najbolj razširjen
• OpenOffice Impress
• Apple Keynote
• Grafi, skice, tabele, le za enostavno 

ponazoritev





Vrste uporabe

• Programe uporabljamo za vnaprej pripravljene 
predstavitve.

• Programi nam nudijo iztočnice v govoru
• Za sprotno razlago brez predpriprave 

uporabimo grafike.



Predstavljanje s pomočjo 
programov

• Govor najpomembnejši faktor predstavitve
• Slike vedno razložimo
• Ne beremo, ko predstavljamo
• Stavke uporabimo le kot iztočnice



Ključna stran

• Na njej predstavimo najpomembnejšo 
informacijo

• Predstavimo ga vsaj na eni strani
• Biti mora drugačna od ostalih



Oblika strani

• Vse strani naj bodo približno enako oblikovane
• Biti moramo pozorni kako razporedimo 

elemente
• Predmeti ne smejo biti raztreseni po celi strani



Oblika besedila

• Ne pišemo dolgih besedil
• Največ 6-7 stavkov na strani
• Ne uporabljamo več kot dveh ali treh pisav na 

eni strani
• Strani naj vsebujejo enake pisave



Grafi, slike, tabele

• Zelo dobrodošli
• Ne smejo biti prezapleteni (zlasti slike)
• Tabele naj ne bi bile številske



Ozadje

• Po dokumentu naj bi bila ozadja približno 
enaka

• Pomemben je vpliv barv
• Ozadje naj se spaja s pisavo



Kompozicija

• Paziti moramo da so predmeti na strani 
urejeni

• Uporabljamo srednje veliko velikost slik, 
pisave,…



Ključna stran

• Ko delamo predstavitev, dobro pomislimo kaj je 
najpomembnejše sporočilo in ga vedno moramo 
izpostaviti. To sporočilo predstavimo vsaj na 

eni strani, včasih pa je zaželjeno da ga 
predstavimo večkrat, zato da si ga 

poslušalec zagotovo zapomni. To stran, na 
kateri je to sporočilo imenujemo ključna 

stran. Ključna stran je pravzaprav »srce« 
predstavitve. Ko predstavitev 

predstavljamo tudi z govorom ponazorimo, 
da je to nekaj najpomembnejšega v 

predstavitvi.
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