INFOGRAFIKA – izboljšana vidljivost
sporočil javnega obveščanja ter
komunikacije
_______________________________________________________________________________________
v torek, 19.1.2021 s pričetkom ob 9.30 v spletni predavalnici v okolju Zoom
_________________________________________________________________________________
Skupnost občin Slovenije vabi na spletni 3-urni izobraževalni seminar, ki je namenjen
zaposlenim v javnem sektorju, da se seznanite z uporabnostjo in osnovami izdelave
infografike (informacijske grafike) pri vsakdanjem delu; poročanju in obveščanju javnosti.
Zavedamo se, da živimo v informacijsko-komunikacijski dobi, zaradi česar je še toliko bolj
pomembno, da zainteresirani javnosti, tj. bralkam in bralcem kot tudi obiskovalkam in
obiskovalcem spletnih strani, predajamo vizualizirane informacije na preprost, inovativen in
zanimiv način. Uporaba infografike je vsestransko uporabna in koristna, saj poleg zgoščenega
besedila na privlačen, jedrnat in predvsem jasen način omogoča izpostavitev posameznih
podatkov ter dejstev z različnih področij delovanja.
Teoretičnemu (T) delu seminarja bo sledil praktični (P) del. Osvojeno znanje seminarja
boste lahko občine in javni zavodi uporabili pri:
-

T

ponazoritvah proračunov, zaključnih računov
izvedenih investicijah, dosežkih
priročnikih, načrtih
objavah na uradnih spletnih straneh
objavah na družbenih omrežjih (Fb, IG)

PREDVIDEN PROGRAM
Osnove infografike
• Opredelitev, namen in prednosti uporabe
• Izdelava infografike – programi/aplikacije,
smernice podajanja vsebine, načrtovanje izdelave,
izzivi pri izvedbi

PREDAVATELJ/ICA
Vid Slana, ustvarjalec
multimedijskih in
igrificiranih vsebin

T

Uporaba infografike
- primer uporabe infografike v javni upravi
• Inovativnost in atraktivnost dela v javni upravi
(pomembnost vizualnega sporočanja)
• Uporaba infografike

Računsko sodišče RS
(Predstavnik/Predstavnica)

P

Izdelava infografike
–primer uporabe infografike v javni upravi
• Vodena skupinska vaja izdelave infografike za
spletno rabo (v spletnem orodju Piktochart)

Vid Slana, ustvarjalec
multimedijskih in
igrificiranih vsebin

P

Odgovori na vaša vprašanja (Q&A)

-

Prijave na seminar so obvezne. Prijave zbiramo na tej povezavi PRIJAVNICA*1 do
ponedeljka, 18. 1. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Na
prijavnico lahko napišete tudi dodatna vprašanja in pomisleke, na katera vam bodo
predavatelji odgovorili na seminarju.

Prijazno vabljeni k prijavi!
Sekretariat SOS

•

1

Priloga- trije primeri infografike

Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli
povezavo do spletnega dogodka.

Primer 1 – Infografika Skupnosti občin Slovenije (priloga k poročilu o delu 2019)

Primer 2 – Infografika Računskega sodišča RS (uradna spletna stran):

Primer 3 – Infografika Vid Slana (spletno gradivo):

