ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівниця Освітнього центру
«Я І МОЯ ШКОЛА»
______________________ І.І. Міньковська
26.09.2020 р.

ПРОГРАМА SPEAKING GAME CLUB З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
«ГРАЙ, ГОВОРИ І МОВЧИ АНГЛІЙСЬКОЮ!»
Найменування освітньої опції: Грай, говори і мовчи англійською!
Напрям: ефективна і грамотна комунікація англійською мовою, дослідження
сучасного англомовного контенту, зняття психологічного бар’єру під час
вивчення іноземної мови, розкриття закономірностей використання мови в
різних сферах суспільного життя.
Мета: формування іншомовної комунікативної компетентності, практичне
застосування іноземної мови, подолання мовного бар’єру шляхом залучення
учасників і учасниць, умотивованих до творчої діяльності, до інтерактивного
середовища через забезпечення міжкультурної комунікації, формування
навичок самореалізації та самоідентифікації, здатності до конструктивного
цілевизначення, підвищення стійкості до зовнішніх впливів та ефективного
управління процесами комунікації.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниця програми: Таміла Щебликіна, завідувача
кафедри англійської мови ХНПУ ім. Г. Сковороди, «учІлка»
з англійської мови у вищій школі 15+років, доцент,
кандидатка філологічних наук, доктор педагогічних наук,
практикуюча тренерка з підготовки до міжнародного
тестування з англійської мови IELTS та TOEFL, науковопедагогічний стаж – 22 роки.
«Життя як водіння велосипеда. Щоб
рівновагу, потрібно рухатись» (А. Ейнштейн)

зберегти

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – мовний клуб. За
необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання.
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, батьки, діти 18+ та всі, хто
хочуть підвищити свій рівень володіння англійською мовою, незалежно від
професії та статусу. Необхідний рівень на початку – В1.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС)/ 60
годин (або 2 кредити ЄКТС)/ 90 годин (або 3 кредити ЄКТС).
Мова навчання: англійська.
Строки і графік виконання програми: 1,5 години 1 раз на тиждень, загалом
20 тижнів/ загалом 40 тижнів/ загалом 60 тижнів – очно.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2.
Зміст:
Засідання клубу передбачають залучення учасників і учасниць до участі у
виконанні індивідуальних та групових проектів за сучасними темами, у
різноманітних настільно-друкованих та рухливих іграх, квізшоу та вікторинах,
іграх-головоломках та іграх-загадках, стратегічних іграх та «екшн», ділових та
театралізованих, сюжетно-рольових та режисерських
іграх, побутових,
суспільно-виробничих та культурно-суспільних іграх, святково-карнавальних та
інтелектуальних, асоціативних та уявних, іграх на спостереження, уяву та
пам'ять, іграх-змаганнях та іграх на співпрацю.
Учасникам і учасницям клубу пропонується обговорення різноманітних тем,
які відповідають їхнім віковим та пізнавальним інтересам і сприяють участі у
дискусії. Застосування ігрових технологій є базовою формою проведення
занять. Структура гри, її змістове наповнення і правила проходять ґрунтовний
відбір з метою створення евристичного середовища, постійно стимулюючого
пізнавальну і творчу активність здобувачів освітньої послуги. Залучення
учасників до інтерактивного середовища відбувається шляхом індивідуальної,
парної та групової форм навчання. Жвава та безпосередня атмосфера, що
сприяє повноцінному спілкуванню, передбачає підвищення рівня соціалізації,
мотивації та активності учасників, а також долає перешкоди в опануванні
англійської мови. Впровадження ігрових технік на заняттях має на меті виконати
навчальну, розважальну, релаксаційну та розвиваючу функції.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:
Фахові:
- мовно-комунікативна компетентність;
- предметна компетентність;
- психологічна компетентність;
- емоційно-етична компетентність;
- інноваційна компетентність;
- здатність до навчання впродовж життя.
Загальні:
-

-

здатність спілкуватися англійською мовою у соціальній сфері з
урахуванням особливостей використання лексики, демонструючи
граматичну правильність, лексичний діапазон і соціолінгвістичну
відповідність власного діалогічного мовлення;
здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями з іноземної мови;
здатність до пошуку, опрацювання та аналізу отриманої інформації;
уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
здатність до креативного та творчого мислення;
здатність працювати в команді та автономно;
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної або
навчальної діяльності;
лінгвістична, соціолінгвістична, соціокультурна, прагматична та
риторична компетентності для забезпечення ефективного спілкування
англійською мовою у соціальному середовищі.

Очікувані результати навчання:
У результаті отримання освітньої послуги учасники:
- зможуть штовхати справжні, красиві промови на English і не боятися;
- сміливо знайдуть дорогу, якщо заблукали десь за кордоном, а також
оберуть готель чи вечерю у кафешці;
- знайдуть чудову компанію тих, хто багато читають і багато думають, хто
вислухає і зрозуміє;
- стануть реальними гемблерами або геймерами;
- а також продемонструють знання лексичних, граматичних, стилістичних та
структурних особливостей англомовної комунікації, що є необхідними для
адекватного вираження відповідних ідей та понять, а також для розуміння
і продукування широкого спектру ситуаційних текстів у соціальній сфері;

-

-

-

отримають можливість застосовувати англійську мову у повсякденному
житті та у професійній діяльності з дотриманням правил поведінки,
моральних та етичних норм у соціальному середовищі;
зможуть ефективно взаємодіяти у групах, приймати рішення і
конструктивно реалізовувати комунікативні навички в інтерактивному
середовищі;
будуть активно слухати у процесі комунікації;
навчаться ідентифікувати комунікативні бар’єри;
опанують техніки вибору стилю комунікації в ситуації змін,
зможуть здійснювати вплив на співрозмовників та створювати умови для
ефективної взаємодії.
Мінімальна кількість осіб в групі: 10 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 17 осіб.

Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: додаткова
література, онлайн-консультування, додаткові глибинні тематичні майстеркласи, виїзди з програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І
МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 160 грн., обсяг – 30 годин, загальна вартість –
4800 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google форма: http://bit.ly/speakingenglishgameclub.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

