Упутство за израду видео презентације
Уз презентацију потребно је да доставите опште податке и пропратни материјал.
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Име и презиме
Занимање/ радно место
Установа у којој сте запослени
Email адреса
Контакт телефон
ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Видео презентација обухвата било који облик презентације која је снимљена у облику
видео записа. Шаље се као линк или као прилог мејлом. Видео презентација може
садржати снимак особе која говори, снимак екрана уз аудио запис или комбинацију
ова два. При снимању екрана, могуће је користити презентације, друге видео и аудио
записе, фотографије и слично.
Уз презентацију, као прилог, шаље се и пропратни материјал.
ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА


Структура:
o наслов, име презиме, установа
o садржај (обликовати компоненте/подтеме у садржају да обраде увод,
разраду теме и закључак/резиме)
o обрада теме
o списак литературе, релевантни линкови



Пропратни материјал
o Начин презентације садржаја (у актуелним околностима учења на даљину,
дати свој предлог)
o За обраду садржаја са ученицима, родитељима или наставницима
планирати време 45 -60 минута;
o Навести циљну групу и узраст, ако су ученици у питању
o Циљ рада, линкови ка материјалу и релевантним сајтовима

НАПОМЕНА ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА:


неопходно је водити рачуна о ауторским правима. У писаном тексту се
оригинални аутори цитирају и наводе извори, а за фотографије, презентације,

видео и аудио записе потребно је проверити да ли су слободни за даље
коришћење и под којим условима. Сав употребљени материјал мора бити
слободан за коришћење.



Предлог линкова на којима аутори могу наћи материјал који је слободан за
употребу:

Кликом на назив можете посетити званични сајт тог алата.
FREEIMAGES - Алат који омогућава проналажење дигиталних фотографија за
објављивање и дизајн..
StockSnap.io - Алат који вам омогућава да пронађете слике високог квалитета и високе
резолуције без икаквих ограничења ауторских права.
Pixabay - Алат који вам омогућава да пронађете слике и видео записе без ауторских
права под Creative Commons CC0 лиценцом.
Incompetech - Алат који вам омогућава да пронађете музику без ауторских права
под Creative Commons CC0 лиценцом.
Free Music Archive - Бесплатна музика без ауторских права под Creative Commons
лиценцом. Да бисте користили музику, требали бисте споменути извођача у свом
пројекту.
Jamendo - Мешавина музичке заједнице и тржишта за преузимање песама под
лиценцом. Можете преузети бесплатну музику за своје пројекте ако су намењени само
личној употреби.
Audionautix - Бесплатна музика у mp3 формату за преузимање.
Musopen - Алат који вам омогућава да пронађете бесплатне музичке ресурсе и ресурсе
за музичко образовање за наставнике и ученике.

