Критерии за оценяване на модула по презентиране
1 т.

2 т.

3 т.

F№

Неясна теза

Наличие на теза

Ясно изразена теза

Ясно изразена теза,
съобразена с характера и
времето на изложение

Име

Непълно познаване на
темата

Добро познаване на
темата

Много добро познаване
на темата

Уместност

Тезата не заема ясно
позиция спрямо темата

Аргументна структура
Графично оформление
Правопис
Правоговор

Тезата заема ясно
позиция спрямо темата

Умения за
отнасят към темата и
аргументиране тезата

Аргументите се отнасят Аргументите защитават Аргументите са
тезата, но не се отнасят обвързани с темата и
към темата, но не
защитаваната теза
към темата
защитават тезата

Умения за
смислово
свързване

Липса на ясни логични
преходи между
аргументите

Аргументите не се

Поведение

Тезата заема позиция,
Заеманата позиция е
твърде обща и темата е която е частично
само частен нейн случай обвързана с темата

Няма логична връзка
между компонентите

Цветово
оформление
Текстово
оформление

Неподходящ размер на
шрифта

Илюстративен
материал

Наличие на
Уместни илюстративни
Липса или само
илюстративни
материали
илюстративен материал
материали, но неутрални

Служебни
слайдове

Липсват служебни
слайдове за тема,
източници, координати

Наличие на служебни
слайдове само за тема и
координати

Наличие на служебни
слайдове за тема,
източници, координати

Правопис

Над 4 графични,
правописни,
пунктуационни грешки

3-4 графична,
правописни или
пунктуационни грешки

1-2 графична,
правописни или
пунктуационни грешки

Липсват графични,
правописни,
пунктуационни грешки

Съотношение
на текста
Произносителен
стил

Липса на текст в
презентацията
Неподходящ
произносителен стил

Прекалено малко или
много текст
Отклонения от
произносителния стил

Умерено количество
текст
Дребни отклонения от
произносителния стил

Текстът е опора на
говоренето
Подходящ
произносителен стил
Поддържане на
постоянен ритъм на
говора
Подходяща сила на
говора
Координирани движения
и използва
пространството

Използване на
източници

Липса на постоянен

Част от аргументите не
са онагледени и от това
страда аргументацията

Всички аргументи са
онагледени с примери
или позовавания
Всички използвани
източници са описани

Цветово решение,
подчинено на темата
Последователно
Последователно
Вариативност при
използване на шрифтове
употреба на шрифтове и използване на шрифтове със
и размери
размери
смислоразграничителна
функция
Илюстративни
материали, въвеждащи в
гледна точка

Ритъм и скорост
ритъм или прекалено
на говора
бърз/бавен говор

Променлив ритъм на
говора

Неподходяща сила на
говора
Нервни и
Справяне с
некоординирани
пространството движения

Непостоянна сила на
говора
Нервни или
некоординирани
движения

Поддържане на
относително постоянен
ритъм на говора
Променлива сила на
говора
Координирани
движения, но статична
позиция

Контакт с
публиката

Липса на контакт с
публиката

Рядък/спорадичен
контакт с публиката

Поддържане на контакт Активен контакт с
с публиката
публиката

Времеви
интервал

Отклонение от времевия Отклонение от времевия Отклонение от времевия Пълно спазване на
интервал с над ± 2 min интервал с до ± 2 min
интервал с до ± 1 min
времевия интервал

Поздрав и
представяне
Отговаряне на
въпроси

Липса на поздрав и
представяне
Невъзможност за
отговор на въпрос

Сила на говора

Точки

Оценка

Дата

Преходите между
Плавен и логичен преход
аргументите не са гладки между аргументите

Част от аргументите не
са онагледени, но от това
не страда
аргументацията
Описани са само
Не са описани
Описани са само част от
източниците, които са
използваните източници източниците
експлицитно позовани
Цветовите решения не
Шаблонни цветови
Уместно цветово
позволяват четене
решения
решение

Онагледяване Аргументите не се
на аргументите онагледени

Сигнатура

Поздрав или представяне
Отговаря на въпроси

Наличие на поздрав и
представяне
Отговаря на въпроси
умело
Точки

÷

/60

Коментари:

Отношение към
Непознаване на темата
темата

Оценка

0 - 31 т.

Слаб (2,00)

44 - 47 т.

Мн. добър (4,50)

32 - 35 т.

Среден (3,00)

48 - 51 т.

Мн. добър (5,00)

36 - 39 т.

Добър (3,50)

52 - 55 т.

Отличен (5,50)

40 - 43 т.

Добър (4,00)

56 - 60 т.

Отличен (6,00)

Оценител:

Теза

Заемане на
позиция

0 т.

