Технології
Урок № 35
група 13
Тема уроку. Презентація проекту.
Вам пропонується пояснити деякі питання, що стосуються завершального етапу проектної
діяльності.
І. Прийом «Я вважаю»
1. Презентація потрібна для того, щоб … .
2. Найбільш ефективним способом презентувати результати проектної діяльності є … .
3. Оцінювання проекту необхідне, тому … .
4. Мій проект найкраще оцінить … .
5. Під час презентації проекту важливо пам’ятати … .
6. Я вважаю, що портфоліо проекту — це...
7. Ви вважаєте, що презентація – це: а) виступ, б) подання, в) показ, г) малюнок,
д) доповідь, ж) відповідальність?
8. Захист проекту потрібен для того, щоб...
9. Найбільш ефективним способом презентувати результати проектної діяльності є...
10. Для само оцінювання проекту потрібно...
2. Завдання та запитання. Уважно прочитайте, що я від вас очікую:
- презентувати результати проектної діяльності;
- оцінити результати проекту.
1. Що для вас означає презентація проекту?
2.Чому ви будете максимально старатися якомога краще презентувати результати
проектної діяльності?
3. Чи є у вас бажання розповісти про результати своїх пошуків і аналізу?
4. Яке для вас значення має ця презентація проекту?
5. Яку особисту мету ви ставите перед собою на дане заняття:
- хочу дізнатися …
- хочу зробити …
- бажаю здійснити …
- хочу довести собі …
- хочу довести іншим …?
ІІ. Презентація результатів проектної діяльності
1. Підготувати доповідь, використовуючи зразок плану виступу.
Зразок плану виступу
- Я працював(ла) над проектом...
- Проблемою мого проекту є...
- Мета мого проекту...
- Розв’язання завдань проекту. Аспекти:
- конструктивні;
- технологічні;
- екологічні;
- естетичні;
- економічні.
- Були оброблені такі інформаційні джерела, як...
- Я розробив(ла) конструкторсько-технологічну документацію на виготовлення...
- Особливість розробленої документації...
- Аналіз економічної доцільності виготовленого виробу…
- Висновки з теми проекту.
- Власна оцінка роботи над проектом..
2. Організація демонстрації виробу
Попередня підготовка демонстрації виробу:
- продумати план демонстрації (що саме показувати, на чому акцентувати увагу);
- проаналізувати можливість музичного супроводу демонстрації;
- визначити потребу в асистентах.

3. Відповіді на запитання.
ІІІ. Оцінювання результатів проектної діяльності
В оцінюванні результатів проектної діяльності беруть участь однокласники, викладач
та сам здобувач освіти.
Оціночний лист рейтингової оцінки учня за творчий проект
Сума балів

Самостійність

Творчість

Працездатність

Процес проектування

Активність

Представлення

Якість створеного
об’єкта

Відповіді на
запитання

Захист
проекту

Експерти

Сам учень(ця)
Педагог
Однокласники
Середнє арифметичне
Заповнена мною таблиця «Оцінювання захисту проекту» надасть вам багатий матеріал для
подальшої роботи зі самовдосконалення і самоосвіти. Ви зможете порівнювати прогрес
формування вміння захищати проект, якщо зберігатиме цю таблицю.

Оцінювання захисту проекту
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Композиція доповіді
Повнота представлення роботи
Аргументованість і переконливість
Обсяг і глибина знань за темою
Культура мовлення
Утримання уваги аудиторії
Готовність до дискусії
Контактність
Почуття часу

ІV. Рефлексія.
1. Що ви відчуваєте після завершення роботи над проектом?
2. На які недоліки вашої роботи вказав захист проекту?
3. Чого ви навчилися працюючи над проектом?
4. Чи отримали ви задоволення від роботи над проектом?
5. Чи вдалося зробити презентацію проекту цікавою?
6. Чи є у вас бажання працювати в майбутньому над іншим проектом і яким?
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