POSTER e STENDIETTEKANNE
Poster e stendiettekanne on kindlas formaadis suurem leht, mis kannab olulisemat informatsiooni teadustöö
kohta. Posteri koostamisel tuleb teha põhiteksti sisust lähtuvalt võimalikult kergesti loetav ja visuaalselt
terviklik ettekanne, mida illustreerivad teemakohased fotod, joonised, teabegraafikud vmt. Posteri vorm
peab ühelt poolt tõmbama tähelepanu ning teisalt suunama esitatud teavet kui tervikut mõtestama. Kindlasti
tuleb silmas pidada, et primaarne on esitatud teadustöö sisu, kujundus vaid allub sellele.
Posteri tehnilised ja vormilised nõuded/soovitused kujundamiseks:
Kuna lugeja esmane kokkupuude tekstiga on visuaalne, siis posterettekande köitvuse, loetavuse ja
mõistmise seisukohalt peab poster olema visuaalselt hästi tajutav. See ei tohi sisaldada mahukaid
tekstiblokke ega olla üle paisutatud graafikute ja joonistega. Stendiettekandes olgu informatsiooni pigem
vähem, kuid see peab olema selgelt ja löövalt esile toodud. Võimaluse korral tuleks püüda tekitada posteril
fookus ning teadustöös tehtud tähtsamad järeldused muust materjalist esile tõsta. Tekst (sh pealkiri,
alapealkirjad) peab olema laotud väikesetähelisena, eelistada tuleks kirjastiile (Arial, Times New Roman,
Century Schoolbook). Suurtähti tuleks vältida nii pealkirjas kui tekstis, kuna nendega kirjutatud kiri on alati
raskemini loetav. Teksti (sh pealkirja, alapealkirjade) kirjasuurus peaks olema nii suur, et tekst oleks selgelt
loetav.
Formaat: Posteri soovituslikud mõõdud on 84x120 cm (A0) või 70x100 cm, soovitatav nähtavuskaugus on
vähemalt 1,5 m, kas vertikaalne või horisontaalne asend. Posteri 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, osakond vmt.
Pealkirjad: Pealkirja minimaalseks suuruseks on 72–76 punkti. Kirjastiili valikul on oluline, et see sobiks
teksti kirjaga. Oluline on alapealkirjade silmatorkavus, kirja suurus sõltub põhiteksti suurusest.
Põhitekst: Oluline on põhiteksti väline kujundus. Tekst peab olema hästi lõikudeks liigendatud,
minimaalne kirja suurus on 36-40 punkti. Teksti eri osad olgu selgelt välja toodud (lühikesed lõigud, selged
alaosade pealkirjad, lühikesed laused) ning oluline on silmas pidada, et tekst säilitaks terviklikkuse ega
vajuks laiali. Vajalike tekstiosade rõhutamiseks (fraasid, statistilised arvud, väljendid) võib kasutada paksu
kirja. Sõnad või väljendid, mida tahetakse muust tekstist eristada, tuleks laduda kaldkirjas, sõrendatult või
allajoonitult.

Illustratsioonid: Illustratsioonid koos peal- ja allkirjaga tuleks muust materjalist selgelt eraldada ning nad
peaksid moodustama iseseisva terviku. Posteril võiks kasutada 2–4 fotot minimaalse suurusega 20x30 cm,
kus iga foto kannab endas uut ja olulist teavet. Teabegraafika peab olema kõrvalseisvat teksti lugemata
lugejale arusaadav ning andma käsitletavast ülevaatliku pildi. Teabegraafika peab olema piisavalt suur, et
lugeja saaks selge pildi sellest, mida graafikuga väljendada tahetakse. Et vältida graafika laialivalgumist,
tuleks see koos peal- ja allkirjaga (kirja suuruseks 16 punkti) raamida. Graafikas kasutatavad värvid peaksid
olema silmatorkavad ja selgelt eristuma posteri üldisest taustast, kuid ei tohi varjutada seal sisalduvat
teavet. Ühe posteri graafika peaks olema ühe ja sama taustaga.
Posteri taust ja värv: Taust ei tohiks olla silmatorkav ega varjutada posteril olevat teavet. Arvesse võiks
sedagi võtta, et soojad värvid tõmbavad enam tähelepanu kui külmad. Kirja värvi kasutamisel tuleb lähtuda
tausta värvist — heledal taustal tume kiri ja vastupidi. Meeles tuleks aga pidada, et liialt tumedal taustal
muutub tekst raskesti loetavaks.
Posterettekande põhitekst on jagatud tavaliselt 4–5 peatükki:
1. Sissejuhatus (lühiülevaade taustast, miks antud uuring ette võeti).
2. Eesmärgid (millistele probleemidele otsitakse lahendust; hüpotees või väide, mida püütakse
tõestada).
3. Meetodid (uurimismeetodi-, objekti ja uuritavate iseloomustus, materjali kogumise metoodika ja
kriteeriumid. Tabel uuritava rühma iseloomustamiseks).
4. Tulemused (uurimuse põhitulemused viidetega graafikule, joonistele. Tulemused võiks
formuleerida punktide kaupa, mitte pideva tekstivoona)
5. Järeldused või kokkuvõte
Stendiettekanne võib olla koostatud ka väljaprinditud PowerPoint slaide kasutades eeltoodud nõudeid
arvesse võttes.
Kaitsmisel seisab stendiettekande autor oma tööde kõrval, mis võimaldab vajadusel kohest diskussiooni.
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