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Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у
базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи
бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

Так

Ні

Опис проекту

Назва проекту:

«Опитування сьогодення і майбутнього»

Основні питання:

Ключове питання:

Тематичні питання:

Який засіб є найзручнішим для опитування людей?


Яким чином можна дізнатись думку людей?



Чи потрібно проводити опитування?



Якими засобами можна провести опитування?



Чи відомі вам новітні методи опитування? Якщо так то
які?
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Які є види опитувань?



Що таке анкета?



Що таке інтерв’ю?

Стислий опис:
Даний навчальний проект розрахований на учнів старшої школи. Термін виконання проекту – 2
тижні. З навчальних предметів, що вивчаються у школі, в ньому в основі задіяні «людина і
суспільство» та «інформатика». Застосовуються знання з «української мови» та «математики».
Проект спрямований на те, щоб сформувати в учнів знання про новітні засоби проведення
опитування, проаналізувати їх переваги та недоліки в порівнянні з традиційними методами.
Наводяться методи опитування, які проводяться в Україні та закордоном, з’ясовуються
перспективи розвитку новітніх засобів опитування на теренах нашої держави.
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний
проект

Основи економіки
Українська мова і
література
Зарубіжна література
Музика, образотворче
мистецтво
Інформатика
Всесвітня історія
Іноземна мова

Людина і суспільство/Основи
філософії

Географія

Я і Україна/Довкілля/
Природознавство

Історія України

Фізика, астрономія
Математика

Хімія
Основи
правознавства
Трудове навчання

Фізична культура, ОБЖ,
ДПЮ
Біологія

Інше: Соціологія
Інше:
інше:

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект
1–4

8-9

5-7

10-11

Інше:

Інше:

Державні освітні стандарти та навчальні програми:
Шкільна програма з предмету людина і світ для 11 класу розроблена МОН України.
Програма курсу «Інформатика» для учнів 10-11 класів.
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Навчальні цілі та очікувані результати
навчання:

Діяльність учнів:
Учні шукають необхідну інформацію для проекту в Інтернеті,
систематизують і впорядковують знайдену інформацію.
Проводять власне міні-дослідження за допомогою соціальної
мережі наступним чином: клас ділиться на 3 групи, кожній з яких
ставиться завдання.

Головною ціллю проекту є донести до дітей інформацію
про новітні методи проведення опитування на сьогодні.

1 група: розробити бланк-анкету з 10 різними питання, що
стосуються навчання в школі;
2 група: на основі складених питань створити в соціальній мережі
«Вконтакте» опитування і пройти його.
3 група: пройти опитування в «ручному режимі» за допомогою
паперових варіантів. Скласти відсоткове співвідношеннями між
результатами опитування.
Після дослідження роблять свої висновки.
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Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:
протягом 2-ох тижнів
Вхідні знання та навички:
Учням потрібно мати навички роботи з інтернет-мережею, вміння шукати необхідну
інформацію, а також вміння та практичні навики роботи з середовищем Microsoft Power Point.
Вести прості математичні обрахунки і вміння правильно формулювати запитання (укр. мова)
Матеріали та ресурси:
Обладнання (відмітити необхідні прилади):

Фотоапарат

Лазерний диск

Комп’ютер(и)

Принтер

Відеокамера

Відеомагнітофон

Цифровий фотоапарат

Проектор

Обладнання для
проведення відеоконференцій
Інше:

Програвач DVD-дисків
Сканер
Засоби для зв’язку з
Телевізор
Інтернетом
Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):
Бази даних

Програми
опрацювання
зображень

Програми для створення
веб-сайтів
Програми для створення
публікацій

Енциклопедія на компактдиску

Веб-браузер для
перегляду веб-сайтів
Програми для
створення
мультимедійних
презентацій

Друковані матеріали:

газети, журнали.

Додаткове приладдя та
витратні матеріали:

папір формату А4

Табличний процесор
Видавничі системи
Програми для підтримки
роботи з електронною
поштою

Текстовий редактор

Архіватори
Інше:

http://shpora.net/index.cgi?act=view&id=10955
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=687
Ресурси Інтернету:

http://www.ph4.ru/stat_numbers.ph4
http://www.antula.ru/counts-5.htm
http://mr-razum.livejournal.com/2223.html
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Інше:

немає

Диференціація навчання:
Обдаровані учні:
підготувати доповідь до теми проекту

Оцінювання знань та вмінь учнів:
проводиться згідно критеріїв оцінювання публікації та презентації
Ключові слова:
опитування, анкета, інтерв’ю, онлайн-опитування

Page 5 of 5

