Черкаський обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

Обласний конкурс учнівської молоді
з інформаційних технологій „Користувач ПК”
(м. Черкаси, 2-3 грудня 2011 року)

Завдання в номінації „PowerPoint”
Шановний учаснику конкурсу з інформаційних технологій!
Пропонуємо Вам створити в середовищі Microsoft PowerPoint презентацію
Черкаського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
за умовами, наведеними нижче:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Презентація повинна бути естетично оформленою, не обтяженою великою
кількістю інформації та оптимально розкривати тему.
Заборонено використовувати вбудовані шаблони оформлення слайдів та
звук.
Всі слайди крім першого, повинні автоматично нумеруватися засобами
PowerPoint.
Перший (титульний) слайд обов’язково повинен містити
 назву презентації;
 фото Центру;
 девіз;
 напис «Робота учасника № # обласного конкурсу з інформаційних
технологій «Користувач «ПК», ЧОЦНТТУМ, м. Черкаси 2011 рік»,
розміщений у правому верхньому куту слайду шрифтом Times New
Roman, розмір 8 пт.
Наступні слайди повинні містити:
 загальну інформацію про Центр інформаційно-рекламного
характеру, розраховану на учнів шкіл як майбутніх гуртківців
Центру, їх батьків, педагогів та випадкових відвідувачів Центру;
 інформацію про гурткову роботу;
 основні завдання Центру, напрямки роботи Центру;
 емблема, творче кредо;
 адресу закладу, контактні телефони, електронну пошту;
На одному із слайдів (або декількох) розмістити порівняльний аналіз
(рейтинг) участі міських, районних станцій юних техніків, центрів
технічної творчості в обласних масових заходах протягом 2010-2011
навчального року, які проводив Черкаський обласний Центр науковотехнічної творчості учнівської молоді, побудувати гістограму за своїм
смаком.
На слайдах з інформацією про гурткову роботу необхідно розмістити
кнопки управління презентацією (або гіперпосилання);
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При оформленні презентації необхідно передбачити використання
графічної та текстової інформації, в тому числі у вигляді автофігур,
малюнків, фото, діаграм, об’єктів WordArt, StartArt (організаційні
діаграми, списки);
Кількість слайдів презентації не обмежена.
Слайди обов’язково повинні містити ефекти анімації.
Показ презентації повинен відбуватися при автоматичній зміні слайдів.
Презентацію необхідно зберегти як «Презентація № #» у папці
"Результати PowerPoint № #" папки «Мои документы» (замість # – номер
комп’ютера, за яким працює учасник конкурсу);
Скопіювати папку "Результати PowerPoint № #" у папку \\Home1\Konkurs.

Технічні умови
Інформація про Черкаський обласний Центр науково-технічної творчості
учнівської молоді, необхідна для виконання завдання, знаходиться в папці
„Завдання PowerPoint”, ярлик якої розміщено на робочому столі.

-

Критерії оцінювання завдання в номінації „PowerPoint”:
правильність виконання завдання;
оптимальність використання вихідного матеріалу;
раціональне розміщення інформації;
естетичне оформлення презентації;
оригінальність, цілісність роботи;
завершеність роботи.

