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План впровадження проекту
 

Що необхідно здійснити до початку виконання 

учнями проектів 

Хто буде це 

робити або хто 

буде 

допомагати? 

Коли це 

необхідно 

зробити? 

  Відправити та зібрати форми щодо надання 

прав/дозволів (щодо політики безпечного 

використання Інтернету з учнями, форми згоди 

батьків щодо Інтернет-проектів, обсягу та 

якості розміщеної учнями інформації в 

Інтернеті, правил поведінки на виїзних 

заняттях тощо) 

Вчитель 

математики 

За 2 тижні до 

початку 

  Перевірити потрібні комп’ютерні програми у 

комп’ютерному класі 

Вчитель 

інформатики 

або лаборант 

за 2 тижні до 

початку 

  Зарезервувати час у комп’ютерному класі та/ 

або в читальному залі бібліотеки 

Вчитель 

математики або 

лаборант 

за 2 тижні до 

початку 

  Перевірити наявність потрібних книг/DVD/CD у 

класі 

Вчитель 

математики 

за тиждень до 

початку 

  Створити закладки у Інтернеті, в браузері 

(«Вибране»), використати відповідні теги  або 

зберегти посилання на потрібні сайти у 

класному вікі або на іншій веб сторінці для 

того, щоб учні могли ними легко скористатися   

Вчитель 

інформатики 

За тиждень до 

початку 

  Внести у розклад роботи школи публічну 

презентацію завершених учнівських проектів 

Вчитель 

математики 

За тиждень до 

початку 

  Розмістити статтю про майбутній проект в 

шкільній газеті або на шкільному веб сайті  

Вчитель 

інформатики 

За два дні до 

початку      

  Відправити інформаційний бюлетень або 

електронне повідомлення про ваш проект 

батькам або/та  керівникам спільноти 

Вчитель 

математики 

За два дні до 

початку  

  Оновити створений вчителем веб сайт або вікі 

для застосування учнями упродовж навчальної 

теми  

Вчитель 

інформатики 

За день до 

початку 

  Спланувати та розробити план управління 

учнівськими файлами, включаючи перевірку 

прогресу учнів у навчанні  

Вчитель 

математики 

За день до 

початку  

 

Що необхідно здійснити упродовж 

виконання учнями проектів? 

Хто буде це 

робити або хто 

буде 

допомагати? 

Коли це 

необхідно 

зробити? 

  Організувати команди однокласників для 

роботи та взаємоперевірки  

Вчитель 

математики 
В перший день 
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  Отримати доступ до учнівських файлів та їх 

сторінок у мережі, спільному сайті, вікі або 

надісланих вам електронною поштою та 

забезпечити надання зворотного зв'язку щодо 

їх робіт 

Вчитель 

інформатики 
В перший день 

  Сфотографувати працюючих над проектом 

учнів 
Вчитель 

В будь-який 

день 

  Моніторинг розміщених в мережі Інтернет 

продуктів учнів щодо їх раціонального, 

безпечного та відповідального використання  

Вчитель 

інформатики 

Впродовж 

всього проекту 

  Моніторинг прогресу створення портфоліо учня 
Вчитель 

математики 

Впродовж 

всього проекту 

Що необхідно здійснити наприкінці виконання 

проектів? 

Хто буде це 

робити або хто 

буде 

допомагати? 

Коли це 

необхідно 

зробити? 

  Забезпечити оцінювання навчання учнів і 

успіху проекту в цілому, отримання зворотного 

зв’язку щодо успіху навчальної теми 

(самооцінка вчителя, опитування батьків, 

анкетування через мережу Інтернет і т.д.) 

Вчителі 
Під час захисту 

проектів 

  Впорядкувати файли на комп’ютерах Вчителі 

Після 

завершення 

проекту 

  Повернути обладнання, книги, матеріали тощо Вчителі 

Після 

завершення 

проекту 

  Вручити сертифікати нагород(и) учням Вчителі 

Після 

завершення 

проекту      

 

 
 


