
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь в освітньому заході 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тренінг проводить: Роберт Хартіган, 

старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру  

PEARSON-DINTERNAL 
___________________________________________________________________________________ 

Роберт Хартіган (Лімерик, Ірландія) 

 

BA (English and History), CELTA, DELTA.  
Роберт здобув ступінь з англійської мови та історії в університеті 

м. Лімерик (Ірландія) і вже протягом десяти років викладає англійську мову у кращих 
міжнародних мовних школах Італії, Франції, Росії, України та Польщі. 

Із 2012 року у співпраці з видавництвом PEARSON (Велика Британія) Роберт 

проводить семінари, тренінги, творчі майстерні та демонстраційні уроки для 
вчителів англійської мови України, Білорусії та Грузії. На даний час Роберт живе у 

Києві та працює в Міжнародному освітньо-методичному центріPEARSON-Dinternal 
на посаді старшого методиста.   
 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 

Міжнародний освітньо-методичний центр PEARSON-DINTERNAL запрошує Вас до співпраці у сфері 

впровадження новітніх освітніх та екзаменаційних технологій, а також розширення міжнародного 

співробітництва серед загальноосвітніх навчальних закладів України. 

Команда досвідчених методистів PEARSON-DINTERNAL з України та Великої Британії проводять 

семінари, інтерактивні тренінги, демонстраційні версії міжнародних мовних іспитів, творчі майстерні 

для вчителів англійської мови. 

Усі заходи мають суто практичне спрямування та проводяться на основі сучасних автентичних НМК, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

Формування ключових компетентностей                                                      

на уроці англійської мови 

 

методичний тренінг для вчителів англійської мови  
 

20 жовтня 2016 року 

12.00 – 15.00 

м. Володимир-Волинський 

 
 

 

 



 
 

 

Програма заходу 
 

 

Під час заходу проводитиметься  книжковий  ярмарок.  

Кожен учасник отримає  сертифікат на підтвердження участі у тренінгу . 

 
Регіональний менеджер Pearson-

Dinternal: 

0979819207 Оленка Лучак 

0953559802 Оленка Лучак 

dinternallviv@mail.ru 

Старший методист Pearson-Dinternal 

(050) 444 24 90 Роберт Хартіган 

robert.hartigan@dinternal.com.ua 
 

Місце проведення: 

ВКНЗ’’Володимир-Волинський 

педагогічний коледж ім.А.Ю.Кримського” 

вул.Устилузька,42 

Контактна особа:  

Кирпа Сергій 0962746353, 0935591008 

 

 

(044) 569 8840Роберт Хартіган 

(050) 444 24 90 Роберт Хартіган 

robert.hartigan@dinternal.com.ua 

 

11.30 – 12.00 Реєстрація учасників  

  

  

  

12.00 – 13.00 Your Next Move to the Lesson that Really Works 

Сучасний продуктивний урок в контексті компетентнісного підходу. Шість 

необхідних елементів формування комунікативної компетенції учнів середніх 

класів. 

1. Поєднання різних видів діяльності та методів засвоєння інформації для 

забезпечення  продуктивної  діяльності учнів  та розвитку ключових 

компетентностей на уроці англійської мови. 

2. Інтеракція  на уроці англійської мови як засіб розвитку навичок колаборації.  

Роберт Хартіган старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру 

Pearson&Dinternal 

 

  

13.00 – 13.30 Перерва 

  

13.30 – 14.30 Keeping Students In Focus 

Активні методи навчання: інтенсивне залучення учнів на уроці англійської мови. 

1. Структура сучасного уроку англійської мови: методика ESA як засіб розвитку 

навичок аналізу та критичного мислення. 

2. Підвищення рівня комунікації на кожному етапі уроку. 

3. Системна робота з лексикою під час підготовки до ЗНО з англійської мови. 

Роберт Хартіган,старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру 

Pearson&Dinternal 

 

  

14.30 – 14.50 Новітні ресурси для викладання англійської мови з урахуванням вимог 

компетентнісного підходу 

  

14.50- 15.00 Підведення підсумків, вручення сертифікатів 

mailto:dinternallviv@mail.ru


 
 

 

 

 


