УМОВИ УЧАСТІ
Для того, аби взяти участь у проекті "Відкрий Україну", перш за все ви маєте
бути
учнем 7-11класу української школи.
Другий крок - вам потрібно знайти команду однодумців та знайти керівника.
Команда має бути сформована із 15-ти осіб вашої школи (по три учні з кожного
класу).
Куратором має стати один із ваших викладачів. Якщо ж у вашій школі не
знаходиться відповідна кількість ентузіастів - не біда, ви можете сформувати
змішану команду із учнів різних шкіл. Зареєструватись вам потрібно до 11
лютого 2015 року.
Зі своєю командою ви можете обрати будь яку кількість напрямків - від
одного до шести. Майте на увазі, що, обравши шість напрямків, ви матимете у
шість разів більше цікавих лекції та відкриттів, більше шансів виграти головний
приз, проте також у шість разів більше завдань.
Сформувавши команду однодумців, вам слід
зареєструватися за наступною формою
Після заповнення анкети команда отримає:
• повідомлення про те, що вони зареєстровані до участі в проекті;
• адресу кабінету своєї команди на сайті проекту;
• розклад презентацій курсів у своєму місті і дедлайни подачі проектів по
кожному з
У власному кабінеті ви також матимете змогу зв'язатися з менторами проекту,
котрі охоче допоможуть вам розібратися з питаннями по темі лекцій.
Презентація кожного напрямку відбувається в центральному залі міста, куди
сходяться попередньо зголошені команди з усіх шкіл, де відбувається
чотирьохгодинна начитка теми.
Начитка виглядає як перфоманс, у якому беруть участь куратори мистецького
напрямку і зірки.
Після презентації учні командами збираються п'ять разів для перегляду трьох
роликів по 20 хвилин, які складають п'ять годин обов'язкових відеоуроків із
відповідного напрямку. В кінці кожного перегляду звучать тестові запитання. На
свій розсуд команди можуть відповідати на них (на спеціально розданих
бланках), або ж лишити без уваги. Проте правильні відповіді дають додаткові
бали та шанс отримати подарунок.
Додатково вдома учні переглядають ще 15 роликів по 20 хвилин. Таким чином
діти засвоюють п'ять годин обов'язкових і п'ять годин додаткових відеоуроків.
Після закінчення двотижневого курсу відеоуроків команди мають тиждень, аби
підготувати свій проект.
Проект повинен бути надісланий не пізніше 24:00 дня,
вказаного в завданнях команди.

