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Шановні колеги! Якщо у Вас багато запитань щодо підготовки свого виступу зверніться за порадою до координатора проекту. Спитайте у колег: «Чи смачний пиріг Ви печете?» Всі наші побажання носять рекомендаційний характер тому, що іноді класна річ виходить всупереч всім рекомендаціям!

Рекомендації щодо відеопрезентацій:
	При підготовці власних матеріалів бажано переглянути матеріали спікерів попередніх сесій за посиланням http://yakistosviti.com.ua/uk/Video та обрати для себе ту форму подачі, оформлення відео, яка викликала у Вас мотивацію до роботи. Наприклад:

1. Зробити роботу у форматі презентаці Power Point із голосовим супроводом та автоматичною зміною слайдів (від 10 до 20 слайдів).
2. Відеофільм (відеоформати MP4, AVI) до 20 хвилин.
У матеріалах додержуйтесь структури: 
	Перший слайд (титри відео) – назва доповіді, ім’я та прізвище автора, звання, посада, назва організації (тривалість відео - 30 секунд).

Другий слайд – анотація, проблема, мета тощо.
Основна частина виступу – методики, результати роботи, коментарі учнів тощо... 
	Останній слайд – висновки, контакти спікера 

Рекомендації щодо подання інформації на слайдах/відео:
	заголовки інформативні; речення короткі; виклад матеріалу у вигляді тез; 

на одному слайді – одне ключове повідомлення; 
	найважливіші моменти матеріалів бажано розміщувати або в центрі слайда, або виділений кольором;

не зловживайте на одному слайді різними способами виділення інформації (жирний шрифт, рамки, штрихування, колір) – це розсіює увагу;
наповнюйте різні слайди різними видами інформації: слайд з текстом, слайд з рисунком, зі схемою, з діаграмою тощо.
Увага! У поданих матеріалах не слід детально розглядати відомі теорії (наприклад говорити про акронім STEM, STEAM), зміст методів, класифікації тощо. Спікеру краще дати посилання на теоретичний матеріал, статтю тощо.

Рекомендації щодо додатків
спікер може подати будь-які матеріали, що доповнюють його виступ;
документи формату word слід конвертувати в формат pdf;
обсяг не встановлюється, але зважте, чи зможе учасник його прочитати.
Увага учасників! Подані додатки до виступів не редагуються, не форматуються, подаються в авторський редакції. Автор несе відповідальність за доброчесність використання матеріалів та зазначення посилань на використання матеріалів інших авторів.


