ІІ. Вхід для зареєстрованих учасників
Для входу на персональну сторінку введіть у запропоновані поля вигадані Вами Нік та Шифр:

Якщо Ви не пам’ятаєте Нік або Шифр, перегляньте лист із підтвердженням облікового запису, який
надійшов на електронну скриньку, що була зазначена Вами під час реєстрації в конкурсі.
ІІІ. Робота із закодованим файлом
1. Закодований файл із завданнями можна буде завантажити з персональної сторінки з 14 жовтня 2017
року.

2. Після завантаження і відкриття файлу із завданнями перед Вами з’явиться вікно для введення пароля.
Пароль буде оприлюднено близько 14.45 години за посиланням: http://gra-sonyashnyk.com.ua/teacher/,
а також буде продубльовано на електронну адресу учасника, зазначену під час реєстрації.

3. Щойно Ви введете пароль для відкриття файлу, на екрані з’явиться текст завдань із варіантами
відповідей. Зверніть увагу на поле для вибору відповіді на питання:

Увага! Після ознайомлення з питанням Ви обираєте свій варіант відповіді, натиснувши на значок
стрілки праворуч від номеру завдання (а не вводите варіант вручну):

4. Після того як Ви відповісте на всі запитання, обов’язково збережіть файл (комбінація клавіш ctrl+S
або меню «Файл» > «Зберегти»).
5. Увага! Ім’я файлу відповідатиме Ніку Вашого облікового запису. Змінювати ім’я файлу непотрібно.
6. Для того, щоб оргкомітет перевірив Вашу роботу, надішліть листа на електронну адресу
konkurs.uchitel@gmail.com, прикріпивши до листа файл із відповідями до 15.40 25 жовтня 2017 року.
ІV. Правила заповнення анкети учасника для отримання диплома/сертифіката
1. Після того, як оргкомітет підіб’є підсумки конкурсу й оголосить рейтинг учасників, перейдіть на свою
персональну сторінку.
2. На персональній сторінці з’явиться анкета учасника:

(змінити закінчення диплому і сертифікату на диплома та сертифіката)
3. Уважно заповніть усі поля. Зверніть увагу на віконця праворуч. Там поступово з’являтиметься текст
відповідно до етапу заповнення анкети: 1) Текст для диплома / сертифіката (цей текст буде використано
для формування електронної версії диплома чи сертифіката), 2) Адреса відправлення
Якщо Ви побачите неточності або бажаєте змінити текст, виправте його у зазначених віконцях.
Увага! Після заповнення і збереження анкети, змінити введену інформацію неможливо!
4. Після заповнення і збереження анкети на сторінці з’явиться форма для завантаження фото. Ви
завантажуєте фото лише за бажанням опублікувати його на персональній сторінці конкурсу
«Соняшник-учитель»:

(змінити закінчення диплому і сертифікату на диплома та сертифіката)
5. На персональній сторінці учасника з’явиться кнопка «Завантажити диплом/сертифікат». Згідно з
Вашою анкетою та особистим рейтингом програмою буде згенеровано електронний варіант диплома
переможця або сертифіката учасника.

