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Викладач англійської мови



 Сучасні інноваційні технології в освіті – це використання

інформаційних та комунікативних технологій у навчанні,

проектна робота, робота з навчальними комп’ютерними та

мультимедійними програмами, дистанційні технології в

навчанні іноземних мов, створення презентацій у

програмному середовищіMicrosoft PowerPoint та

використання ресурсів всесвітньої мережі Internet.

 Ці технології допомагають реалізувати особистісно –

орієнтований підхід у навчанні, забезпечують

індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням

здібностей дітей, їхнього рівня навченості.



СУЧАСНА КОМУНІКАТИВНА МЕТОДИКА

Пропонує широке впровадження в навчальний процес

активних, нестандартних методів і форм роботи:

індивідуальної, парної , групової та роботи в команді.

 Найбільш ефективними формами парної та групової роботи

на практиці виявилися:

 - мозговий штурм (brain storm)

 - читання зигзагом (jigsaw reading)

 - обмін думками (think – pair – share)





МЕТОД ПРОЕКТІВ 

Це технологія, яка дозволяє розвивати творчі задатки

учнів, стимулювати їх пізнавальну діяльність, самостійність у

процесі вирішення поставленої задачі. Існують різноманітні

види проектів: монопроекти, колективні проекти, усно –

мовні проекти, видові, письмові, Інтернет – проекти та інші.

Із власного досвіду побачила, що діти легко виконують

індивідуальні проекти і частіше оформлюють їх у вигляді

презентацій. Учнями ІІІ курсу був розроблений проект на

тему: “Українські діаспори в англомовних країнах”. Проект

виконувався з метою розширення знань про англомовні

країни, залучення учнів до пошукової діяльності і роботи з

Інтернет ресурсами. Також під час роботи над проектом учні

практикували читання з відбором потрібної інформації,

розширили словниковий запас, практикували навички

аудіювання, говоріння, вживання граматичних структур.





ПРОЕКТ “УКРАЇНСЬКІ ДІАСПОРИ В 

АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ



Використання МК – мультимедійного 

комплексу (інтерактивна дошка, ПК, мультимедійний 

проектор)

Ключові напрямки застосування МК

 - демонстрація презентацій

 - демонстрування та моделювання ситуацій

 - використання мультимедійних навчальних програм

 - демонстрація фільмів

 - використання педагогічних програмних засобів

 - використання автентичного аудіоматеріалу

 - підвищує активність учнів на уроці



МУЛЬТИМЕДІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ І 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ



“АНГЛІЙСЬКИЙ РОЗМОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ 

“OXFORD”

- Це відеокурс прискореного вивчення іноземних мов “Intellect”

розроблений вітчизняними філологами і програмістами за участю

лінгвістів із провідних учбових центрів Європи і Америки.

 Методика “Intellect” втілює ідею надшвидкого і надміцного

запам’ятовування.

 Матеріал відеокурсу складається із 14 тем, які подано у вигляді

уроків. Кожен урок складається з декількох етапів: сугестологічний

режим, відео – аудіо режим, режим самоконтролю і тести.

 Також в програмі є повний граматичний довідник, словнички,

всілякі мовні ігри, які дозволяють застосовувати і перевіряти

отримані знання.

 Словарний запас курсу - 16 000 тис. слів



“АНГЛІЙСЬКА ВІДЕОГРАМАТИКА”

 Даний відеокурс дозволяє швидко освоїти правила

граматики і навчитися застосовувати їх практично.

 Відеокурс вчить правильно читати, будувати пропозиції,

розуміти мову і говорити, грамотно перекладати.

 Велика увага приділяється прикладам, які сприяють

кращому сприйняттю матеріалу і полегшують його

застосування в реальному житті.



ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

(ВИСНОВКИ)

 Установлюється дружня атмосфера і зв’язки між учасниками

спілкування

 Учні мають можливість бути більш незалежними й упевненими в

собі

 Учитель заохочує учнів до співпраці, підбадьорює їх. Учні не

бояться припускатися помилок.

 Учні мають можливість подолати страх перед мовним бар’єром

 Викладач не домінує

 Слабкі учні можуть отримати допомогу від більш сильних

 Кожен учень, залучений до роботи, має певне завдання

 Учні можуть використовувати свої знання і досвід, набуті раніше


