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    ЗАОХОЧЕННЯ ДО НАВЧАННЯ  
              ЗА ДОПОМОГОЮ  
                            ТРЕНІНГОВИХ          
                                       ПІДХОДІВ
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Взаємодія психолога чи  
соціального педагога  

з вчителем



КОРОТКИЙ МАЙСТЕР КЛАС, 
ЯКИЙ БАЗУЄТЬСЯ НА 

ТРЕНІНГУ  
ТА ПРАКТИЧНОМУ 

ПОРАДНИКУ



* Час: 40 хвилин на zoom платформі 

* «Подумайте. Занотуйте. Декламуйте»  
-   підготуйте аркуш паперу та ручку.



Подумайте, занотуйте, декламуйте

ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧОМУ 
ДІТИ НЕ ХОЧУТЬ 
НАВЧАТИСЯ?



1. Перевантаження знаннями
2. Відсутність індивідуального підходу
3. Критика і тиск
4. Відсутність підтримки
5. Відсутність розуміння навіщо знання, як використовувати
6. Немає свободи вибору
7. Не дають зрозуміти себе \ не має часу на висловлення 
власної думки
8. Ніхто не вчить вчитися
9. Оцінювання
10. Немає конструктивного зворотного зв’язку

10 головних демотиваторів



ВЧИТЕЛІ ПРОВОДЯТЬ 
БАГАТО 

ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ
Щоб на вашу думку ви 
доповнили, щоб мотивація учнів 
була на високому рівні? 

Подумайте, занотуйте, декламуйте



Змінювати вид 
діяльності  

Давати цікаву 
інформацію 

Надавати 
висловлюватися 

Особистість 
вчителя 

Використовувати 
сучасні методи



ОТЖЕ, ЦЕЙ МАЙСТЕР КЛАС ПРО ТЕ,  
ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ СПІВПРАЦІ 

ПСИХОЛОГА ЧИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
З ВЧИТЕЛЕМ,  

ЗРОБИТИ УРОКИ ТАКИМИ,  
ЯКІ БУДУТЬ МОТИВУВАТИ ДІТЕЙ ДО 

НАВЧАННЯ.

Взаємодія психолога чи соціального педагога  
з вчителем



ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ТА 
ПРОВЕСТИ ВЧИТЕЛЮ 

«НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ»?
Використовуючи знання з проведення 

тренінгів та враховуючи побажання вчителів,  
єфективне проведення цікавого уроку буде 

формуватися за таким змістом:



Дізнатися про учнів більше 

Сформулювати цілі 

Обрати методи 

Проаналізувати ресурси

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ-УРОКУ 
ЗА 45 ХВИЛИН



Враховуючи зміст 
проведення, 
допомогаємо 

вчителю 
розробити свій 

«особливий» урок:



ДІЗНАТИСЯ ПРО УЧНІВ БІЛЬШЕ 

ЯК? НАВІЩО? МЕТОДИ?

Подумайте, занотуйте, декламуйте



Погворити з тим, хто знає про інтереси, 
потреби та попередній досвід учнів 
(батьки, вчитель, психолог).. 

Надати учням коротку анкету ДО 
уроку, як попередню оцінку, щоб 
з’ясувати, що вони знають про тему 
уроку або надати завдання самостійно 
знайти інформацію 

Запропонувати на початку заняття 
учням кілька питань 

Дізнайтися, які знання учні 
сподіваються отримати (озвучивши 
тему уроку) та як використовувати

Як познайомитися с кожним учнем 
ближче, навіщо  

та за допомогою яких методів

Якщо у вас є 
додаткові креативні 
варіанти - допишіть 



СФОРМУЛЮВАТИ ЦІЛІ



ЦІЛІ «SMART»
Напишіть цілі, в яких чітко 
зазначено, що учні зможуть 

ЗНАТИ та РОБИТИ після уроку 
(чи декількох). 

Переконайтеся, що цілі - 
«smart»



РОЗКАЖІТЬ ВЧИТЕЛЮ ПРО ЦІЛІ 
«SMART»:

Конкретна         Вимірювана          Досяжна              Значуща         Обмежена в часі     



МЕТОДИ,  
ЯКИМИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ ,  

ЩОБ ДОПОМОГТИ УЧНЯМ  
ЦІКАВО ЗАСВОЇТИ МАТЕРІАЛ

Подумайте, занотуйте, декламуйте



ЗАХОПИТИ УВАГУ
Розкажіть дивовижний факт, 
статистику чи цікаву історію 

Задайте питання, що провокують 
думку чи яке звучить суперечливо 

Попросіть учнів поділитися тим, які 
знання вони сподіваються отримати 
під час уроку (різними методами)

Порадьте вчителю:



ЗМІНЮВАТИ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 
КОЖНІ 10-15 ХВИЛИН:

Це одна з найєфективніших 
тактик, яка безсуперечливо 
привертає увагу учнів та 
зацікавлює до сприйняття 
інформації

Порадьте вчителю:



СТВОРИТИ ЄФЕКТИВНІ СЛАЙДИ 
ЧИ ЛИСТІВКИ, ЯКІ ЛЕГКО 
ЧИТАТИ ТА ЯКІ ВІЗУАЛЬНО 
ПРИВАБЛИВІ ТА СУЧАСНІ

Малюнки та графіки достатньо великі.  

На кожному слайді не більше 6 рядків 

Яскраві, цікаві матеріли, що відповідають темі 

Один слайд - одне повідомлення 

Один слайд - на 1-2 хвилини презентації

Порадьте вчителю:



ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ, ЯКІ МОЖЛИВО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗАЦІКАВЛЕННЯ 
УЧНІВ ТА ЩОБ ПІДСИЛИТИ РОЗУМІННЯ 
КЛЮЧОВОГО ЗМІСТУ УРОКУ-ТРЕНІНГУ

Подумайте, занотуйте, декламуйте



ПЕРЕД УРОКОМ-
ТРЕНІНГОМ

Залучайте учнів ще до того, як навчання 
розпочнеться.  

За практикою, ефективно використовувати 
завдання з читання.  
Підготуйте інформацію, яка розкриє більше 
розуміння за темою. Це не тільки надасть 
більше часу для закріплення теми через 
вправи, а й дасть змогу кожному учню розуміти 
ключовий зміст та активно брати участь.



ПІД ЧАС УРОКУ-
ТРЕНІНГОМ

Поміркуйте з вчителем, які роздаткові 
матеріали можливо використати. 

Якщо ви передаєте складну інформацію 
на слайдах - наприклад, таблицю, блок-
схему або діаграму, - подумайте про 
використання роздаткових матеріалів, 
щоб учням було легше розуміти 
інформацію та слідувати далі.  



НАПРИКІНЦІ 
ТРЕНІНГУ

надаючи учасникам тренінгу ресурси 
та матеріали , як і вони можуть 
переглянути після закінчення навчання, 
ви можете допомогти закріпити те, що 
вони дізналися на вашому занятті. 

Продумайте з вчителем, які це можуть 
бути матеріали. 



ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  УРОКУ - 
ПРОАНАЛІЗУЙТЕ РАЗОМ ІЗ 
ВЧИТЕЛЕМ,  ЧИ ВДАЛОСЯ 

ДОСЯГИТИ ЦІЛЕЙ, ЩО БУЛИ 
ПОСТАВЛЕНІ НА ПОЧАТКУ 

(«SMART»)



ЩОБ НЕ ВИПУСТИТИ ВСІХ ПУНКТІВ 
ПЛАНУ ТА ВКЛАСТИСЯ В 45 

ХВИЛИН УРОКУ,  
НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ Я 
РОЗРОБИЛА ПРАКТИЧНИЙ 

ПОРАДНИК:



Цей практичний порадник включає чотири 
кроки щодо планування занять, зразок плану 
уроку-тренінгу та практикум для власного плану .  

Три робочих практикума для закріплення 
навичок та ефективної організації роботи. Щоб 
отримати максимальну користь від цього 
порадника, слідуйте уважно за кожним кроком 
та пройдіть тренінг, в основу якого покладено 
цей порадник, щоб вміти планувати власні 
єфективні навчання через тренінг за будь-якою 
темою. 
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