Конкурс інтерактивного плакату до
22 квітня – Міжнародного Дня Землі
Щорічно, 22 квітня люди по всій планеті відзначають День Землі. Цей
день став загальнольносвітовим символічним святом любові та турботи за
наш спільний дім. Саме 22 квітня в різних куточках земної кулі небайдужі до
екологічних проблем люди проводять різні яскраві і в той же час корисні
заходи, спрямовані на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності.
Засновником Дня Землі вважається Джон Стерлінг Мортон, який
запропонував у 1872 році призначити щорічний день, присвячений
озелененню навколишньої території. Пропозиція було схвалено і отримала
широку підтримку жителів штату.
У 1990 році цей день було оголошено міжнародним святом. У 1992 День
Землі став відзначатися в Україні як день захисту природи, день акцій з
метою залучення уваги громадськості до проблем нашої планети.
У День Землі в різних країнах за традицією звучить Дзвін Миру,
закликаючи людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль
для захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому.

Пропонуємо з 22 квітня по 25 серпня 2017 року створити
тематичний інтерактивний плакат до Дня Землі
ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ
Інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб нового
т и п у, я к и й з а бе з п еч у є в и с о к и й р і ве н ь з а л у ч е н н я
інформаційних каналів сприйняття наочності у навчальному
процесі.
У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація
представляється не відразу, вона "розгортається" залежно від
дій користувача, який керує нею за допомогою відповідних кнопок.
Інтерактивний плакат за своєю суттю – це інтерактивний засіб надання
інформації, демонстрації матеріалу.
Для успішного створення інтерактивних плакатів вчитель повинен
володіти певними навиками і вміннями роботи з комп’ютерними програмами

і Інтернетом. Для створення плакатів можна використати такі програми як
PowerPoint, Glogster, Thinglink та багато інших. Вони дозволяють додавати і
видозмінювати елементи плаката, наповнювати його необхідним матеріалом.
Перш ніж приступати до створення плаката, необхідно:
• визначити тему плаката;
• визначити мету і завдання;
• зібрати необхідні мультимедійні матеріали;
• продумати структуру майбутнього плаката та визначити взаємозв'язки
елементів і розташування їх.
Сам інтерфейс інтерактивного плаката повинен бути яскравим, простим
і зручним. При його розробці необхідно враховувати і те, що він, в першу
чергу, призначений для передачі інформації, він повинен мати зворотний
зв'язок для надання необхідної інформації: графічної, текстової, відео, аудіо.
Але головна умова інтерактивного плакату (на відміну від традиційних
презентацій) – структура плакату не повинна бути лінійною, окрім того,
порядок відкриття інтерактивних елементів визначає сам учень або вчитель,
який працює з плакатом.
ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАКАТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІПЕРПОСИЛАНЬ
Технологічні прийоми візуалізації інформації досить різноманітні.
Багато що залежить від того, яким програмним забезпеченням володіє
розробник.
Інтерактивний плакат, створений засобами редактора презентацій
Microsoft PowerPoint, складається з набору слайдів, файлів (або їх
поєднання), об'єднаних загальною навігаційною системою гіперпосилань і
кнопок.
Прості презентації зазвичай мають лінійну структуру, за якою
слайди відображаються в порядку їх розміщення в звичайному режимі чи в
режимі сортувальника слайдів. Створити презентацію з нелінійною
структурою можна
за
допомогою
вставлення
до
презентації
гіперпосилань або кнопок дій.
Гіперпосилання в Microsoft PowerPoint дає змогу змінити порядок
переходу з одного слайда на інший, відкривати веб-сторінки або інші
файли за допомогою відповідних програм. Якщо презентація містить
гіперпосилання, то вона має розгалужену структуру, оскільки в режимі
демонстрації користувач
може
обрати
за
власним
бажанням
послідовність
відображення слайдів
за
допомогою
запропонованих гіперпосилань.

Додавання гіперпосилання до слайда

До презентації можна додати гіперпосилання, щоб отримати численні
нові можливості. Використовуючи посилання, можна швидко перейти до
іншого місця в презентації, відкрити іншу презентацію, перейти на вебсторінку, відкрити новий файл або почати створювати повідомлення на певну
адресу електронної пошти.
Виконати перехід за гіперпосиланням можна лише в режимі
демонстрації. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від
іншого тексту на слайді: крім підкреслювання, цей фрагмент має інший
колір символів, що визначається колірною схемою обраного шаблону
оформлення. В режимі показу слайдів при наведенні вказівника мишки на
гіперпосилання він набуває вигляду руки.

Додавання посилання на слайд тієї самої презентації
1. На слайді виділіть текст, фігуру чи зображення, яке потрібно
використати як гіперпосилання.
2. На вкладці Вставлення в групі Посилання натисніть кнопку
Гіперпосилання.
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3. У діалоговому вікні Додавання гіперпосилання в розділі Зв’язати
з клацніть елемент Місцем у документі.
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4. Виконайте одну з таких дій:
✓ Щоб створити посилання на слайд у поточній презентації, у
розділі Виберіть місце в документі виберіть слайд для місця призначення
гіперпосилання.

✓ Дія, щоб додати посилання на вибірковий показ (вибрану групу
слайдів) у поточній презентації, в області Виберіть місце в документі в
розділі Довільні покази виберіть вибірковий показ для місця призначення
гіперпосилання. Потім установіть прапорець Показати та повернутися.

Додавання посилання на слайд іншої презентації
ПРИМІТКА : Скопіювавши до іншого комп’ютера презентацію, з якої
додано посилання на іншу, не забудьте також скопіювати іншу презентацію
до тієї самої папки. Якщо не скопіювати презентацію, на яку додано
посилання, або перейменувати, перемістити чи видалити її, посилання не
працюватиме.
1. На слайді виділіть текст, фігуру чи зображення, яке потрібно
використати як гіперпосилання.
2. На вкладці Вст авлення в групі Посилання натисніть
кнопку Гіперпосилання.
3. У розділі Зв’язати з клацніть елемент Файлом, веб-сторінкою.
4. Знайдіть і виберіть файл презентації зі слайдом, на який має
вказувати посилання.
5. Натисніть кнопку Закладка та клацніть заголовок слайда, на який
має вказувати посилання.
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Додавання посилання на веб-сайт або файл з Інтернету
1. На слайді виділіть текст, фігуру чи зображення, яке потрібно
використати як гіперпосилання.
2. На вкладці Вставлення в групі Посилання натисніть кнопку
Гіперпосилання.

3. У списку Зв’язати з виберіть пункт файлом, веб-сторінкою, а потім
натисніть кнопку Інтернет R .
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4. Знайдіть і виберіть сторінку, сайт або файл, на які має вказувати
посилання, а потім натисніть кнопку OK.

Додавання посилання на новий файл
1. На слайді виділіть текст, фігуру чи зображення, яке потрібно
використати як гіперпосилання.
2. На вкладці Вставлення в групі Посилання натисніть кнопку
Гіперпосилання.
3. У розділі Зв’язати з клацніть елемент Новим документом.
4. У полі Ім’я нового документа введіть ім’я файлу, який потрібно
створити й на який має вказувати посилання.
Якщо потрібно створити документ в іншому розташуванні, у
розділі Шлях натисніть кнопку Змінити, перейдіть до розташування, де
потрібно створити файл, і натисніть кнопку OK.
5. В області Коли почати редагування нового документа виберіть
параметр пізніше або зараз.
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ПРИМІТКА. Всі документи, на які буде зроблено гіперпосилання,
повинні зберігатися у тій же папці, що і презентація.
ВСТАВКА КНОПОК ДІЙ (КЕРУЮЧИХ КНОПОК)
У Microsoft Office PowerPoint серед автофігур є спеціальна група
«Кнопки дій» («Керуючі кнопки»), які можна використати для організації
навігації по слайдах під час демонстрації презентації.
Для створення інтерактивного плакату можна використати Інтернетсервіси:
1. Glogster – дозволяє розмістити текст, графіку і відео, будь-який
елемент може стати гіперпосиланням. Є цікаві шаблони. Плакат виходить
яскравим, барвистим, ефектним.
2. Thinglink - сервіс для створення інтерактивного плакату, який
перетворює звичайні картинки в інтерактивні об'єкти. Інтерактивність
зображення досягається за рахунок додавання в нього міток з текстовими
підказками, посиланнями на відео, музику або зображення. Такий
інтерактивний плакат легко вбудувати на сайт або блог (мається код для
вставки), а також у будь-який момент плакат можна відредагувати.
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