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Цілі та 

результати 

навчання

До кінця шеститижневого 

курсу учасники зможуть:

визначити  міжкультурну компетентність та

критичне мислення;

розвинути розширене розуміння досвіду 

навчання та його елементів: спостереження, 

опитування, багатосторонній аналіз та 

саморефлексію,

поміркувати над змістом уроків та критично 

проаналізувати їх.

вдосконалити  свою здатність до навчання та 

навчання критичному мисленню,

покращити  свою здатність до навчання та 

навчання навичкам активного слухання та 

співпереживання,

створити плани уроків, які інтегрують наскрізні 

лінії та критичне мислення,



МОДУЛІ

•Модуль 1. Вступ.

•Модуль 2 . Критичне мислення .

•Модуль 3 . Каскадування нових знань. 

•Модуль 4 . Планування уроків.

•Модуль 5 . Аналіз планів уроків .

•Модуль 6. Викладання .



Знайомство з сервісом Google Classroom .

Діагностичний тест .

Давайте познайомимось ! 

Я і мій клас .

Глибина рефлексії . Власний погляд .

МОДУЛЬ 1 

Вступ
ВСТУП 



МОДУЛЬ 2

КРИТИЧНЕ 
МИСЛЕННЯ

Огляд : критичне мислення .

Визначення критичного мислення.

Дискусія про активне слухання та читання .

Колесо ідентичності .

Тест : Що таке критичне мислення ?



МОДУЛЬ 3

КАСКАДУВАННЯ 
НОВИХ ЗНАНЬ

Каскадування нових знань .
Візуалізація та інтерпретація . Емоційний 
інтелект .
Поговори з колегою .
Культурні «гулі» .  Міжкультурна комунікація .
Тест : Візуалізація та інтерпретація .



МОДУЛЬ 4

ПЛАНУВАННЯ 

УРОКІВ

Як спланувати урок . Цілі . Етапи .

Елементи критичного мислення на уроці.

Наскрізні лінії . Культурологічні аспекти .

План уроку. 

Відгук про план уроку колеги .



МОДУЛЬ 5

АНАЛІЗ ПЛАНУ 

УРОКУ

Планування уроків . Диференціація .

Аналіз власного плану уроку . Складності

та досягнення .

Фідбек та корекція плану уроку .

Фінальний варіант плану уроку .

Запис аудіофайлу на ресурсі Vocaroo.



Проведення уроку.

Написання есе про проведений урок .

Поради колегам .

Вчительський форум . Обмін думками про 

проведений урок .

Фінальна рефлексія .

МОДУЛЬ 6

ВИКЛАДАННЯ


