
Posterettekanne on ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse 

postril, mis võib olla kujundatud ja trükitud.  

Postri sisu koostamisel tuleb arvestada, et seda vaatavad inimesed, kes sinu 

uurimistööga/loovtööga tuttavad ei ole ja peavad  ka tööst ülevaate saama stendiga tutvudes.  

Postrit saab kujundada programmidega PowerPoint, Canva, Pages, Gimp jms. Samuti saab 

postrit kujundada käsitsi. 

Posterettekanne peab sisaldama järgmisi osi: 

 Sissejuhatus (lühiülevaade taustast, miks antud loovtöö tehti) 

 Töö eesmärgid/loovtöö käik (millistele probleemidele lahendust otsitakse; 

hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed), mida püütakse tõestada; kuidas oma loovtööd 

tegid) 

 Meetodid (uurimismeetodi, -objekti või uuritavate iseloomustus, materjali kogumise 

metoodika ja kriteeriumid) 

 Tulemused (uurimuse põhitulemused, võimalusel viidetega graafikule ja/või joonisele. 

Tulemused on soovitatav esitada punktide kaupa, mitte pideva tekstina 

 Järeldused või kokkuvõte tööst (lühike ja konkreetne) 

Poster: 

https://www.makesigns.com/tutorials/scientific-poster-parts.aspx (23.09.20) 

  

Poster peaks sisust lähtuvalt olema võimalikult kergesti loetav ja visuaalselt terviklik 

ettekanne, mida illustreerivad teemakohased fotod, joonised, teabegraafikud vmt.  

Postri vorm peab ühelt poolt tõmbama tähelepanu ning teisalt suunama esitatud teavet kui 

tervikut mõtestama. 

Hea poster on  

... selge ja läbimõeldud. 

... terviklik. 

... haarav ja veenev. 

... esitlejale toeks. 

... lugu, millel on algus, areng ja lahendus 

või lõpp.  

Halval postril on  

... info üleküllus. 

... vale fondi- ja värvivalik. 

... kirju taust. 

...segamini info.

https://www.makesigns.com/tutorials/scientific-poster-parts.aspx


 Postrit peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt. 

 Postri pealkiri, sissejuhatus või tsitaat peab tähelepanu köitma, äratama huvi ning 

andma auditooriumile konteksti. 

 

Vormistamine:  

Postri soovituslikud mõõdud on 84x120 cm (A0) või 70x100 cm, kas vertikaalne või 

horisontaalne asend (vt. Joonis 1). Postri külgmised ja alumine veeris võiks olla 3–4 

cm ja ülemine veeris peaks olema neist 1–2 cm laiem, kandes ühtlasi sissejuhatavat 

rolli. Sinna tuleks paigutada pealkiri ja selle alla nimi, õppeasutus vmt.    

Koolis võivad postri mõõtmed olla ka väiksemad, vastavalt vajadusele.    

                                                                                     

                                          Joonis 1. Postrite suurused 

https://www.posterfactory.com.au/product/standard-and-custom-size-posters/ 

(23.09.20) 

 

 Pealkirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 72–76 punkti.  

Alapealkirjad peavad tavalisest sisutekstist enam silma paistma, nende suurus sõltub 

põhiteksti suurusest. 

Põhiteksti  kirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 36-40 punkti (vt Joonis 2). 

Põhiteksti on soovitatav liigendada lõikudeks, oluliste tekstiosade/sõnade rõhutamiseks 

võib kasutada paksu kirja või allajoonimist. Tekstiosa peaks olema minimaalne ning ei 

tohiks varjutada illustratsioone. 

https://www.posterfactory.com.au/product/standard-and-custom-size-posters/


                    

                   Joonis 2. Kirja suurused https://www.makesigns.com/tutorials/poster-

design-layout.aspx (23.09.20) 

 

 Illustratsioonid koos peal- ja allkirjaga tuleks muust materjalist selgelt eraldada ning 

need peaksid moodustama iseseisva terviku. Illustratsioonid/joonised/graafikud jäävad 

vaatajale paremini ning kaugemalt silma kui tekstiosa. 

 Taust ei tohiks olla silmatorkav ega varjutada postril olevat teavet.  

 Kirja värvi kasutamisel tuleb lähtuda tausta värvist - heledal taustal tume kiri ja 

vastupidi. Eelistada heledat tausta. 
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