
ПРЕЗЕНТАЦІЯ



Моє педагогічне кредо:

Учень – це не посудина, яку потрібно     

заповнити,учень – факел, який треба 

запалити.



Проблема над якою працюю: 

Діалог як важливий      

компонент навчання    

говоріння на уроках 

англійської мови  на  

середньому  етапі.





Вирішення проблеми здійснюється на   

основі дидактичних та методичних 

принципів.

До дидактичних принципів відносяться 

принципи: наочності, послідовності,

свідомості, науковості індивідуалізації та 

систематичності.

До методичних принципів відносяться 

принципи: комунікативності, домінуючої 

ролі вправ, взаємопов’язаного навчання 

видів мовленнєвої діяльності.



Вважаю діалог основною, домінуючою 

формою мовлення, в основі якого лежить 

навчально – мовленнєва ситуація.

Найпоширенішою схемою діалогу є 

сполучення двох реплік: запитання і відповідь, 

проте структура діалогічного мовлення є дуже 

різноманітна, наприклад:

повідомлення - доповнення ( уточнення)

повідомлення - підтвердження (       

заперечення )

повідомлення - застереження

повідомлення - прохання

повідомлення - задоволення запиту

запит інформації – контрзапитання

наказ – уточнення ( згода, незгода)







Інколи пропоную учням створити 

діалог на основі картинок.



 Навчально-змістові лінії реалізовую через 

відповідні форми роботи:

 Рольові та ділові ігри, що наближають ситуацію 

до реального життя.

 Робота в команді яка формує творче мислення 

та почуття відповідальності.

 Інтерактивні методи, які забезпечують активну 

діяльність учнів на уроці.

 Звернення уваги на учнівський досвід активізує 

навчальний процес.

 Самооцінювання, яке формує здатність до 

самоаналізу, вміння порівнювати та 

аналізувати.





 Набуття знань, формування вмінь і навичок, розвиток

особистісних якостей, набуття певних компетентностей 

особистості учня є найбільш ефективними, ЯКЩО В 

навчально-виховному процесі використовуються

інноваційні форми і методи



 Ділю клас на пари. Якщо в класі 

непарна кількість учнів,то одна 

група може складатися з трьох 

учнів;

 Пояснюю завдання;

 За допомогою кількох учнів 

демонструємо приклад для всього 

класу



Навчання полілогу на уроці.



Робота в діалогах та в полілогах розвиває здатність 

застосовування отриманих знань в реальних ситуаціях.



Застосування інтерактивної дошки на уроках англійської мови стало 

невід’ємною частиною навчального процесу  в умовах комунікативно –

діяльнісного підходу для формування мовленнєвих компетентностей

учнів.



 Наскрізні лінії сприяють формуванню в учнів уявлення про 

суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати 

отримані знання в різних ситуаціях, виступають засобом 

інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей-

навчальних предметів та предметних циклів. 





 В умовах змішаного та дистанційного навчання 

використання інтернет ресурсу залишаєтся важливим 

засобом  навчання здобувачів освіти .



Перебування за межами класу, екскурсії,

або дослідження мотивують та 

активізують дітей до пізнання нового.


