Каталог навчальних програм
Навчальний рік 2020/2021

Реформа «Нова українська школа» є важливим
етапом для розвитку викладання іноземних мов та
підвищення кваліфікації вчителів. Викладання
французької мови постійно розширюється: його
пропонують у більше ніж 1200 навчальних закладах,
найчастіше в якості другої іноземної мови, а також у
більше ніж 100 закладах в якості першої іноземної
мови.
Французький Інститут в Україні, який
знаходиться в Києві і є оператором Відділу культури
та співробітництва (SCAC) Посольства Франції в
Україні, був офіційно визнаний як орган освіти
Міністерством
освіти
і
науки
України
та
Міністерствами освіти і закордонних справ Франції.
Він координує діяльність французьких структур в
Україні,
спрямовану
на
посилення розвитку
професійних навичок викладачів французької мови. В
регіонах Французький Інститут спирається на мережу
Альянс Франсез. Він також розвиває різноманітне
партнерство з такими учасниками української
освітньої галузі, як обласні інститути післядипломної
освіти, асоціація Парі-ІФ в Івано-Франківську,
громадська організація GoGlobal, і, звісно ж,
Асоціація викладачів французької мови України
(APFU).

У цьому каталозі зібрано всі навчальні
програми та курси, що пропонуються вчителям
французької мови українських шкіл, гімназій та
ліцеїв. Французький Інститут в Україні з радістю
представляє вам цей перелік навчальних програм та
курсів на 2020/2021 навчальний рік. Розвиток
франкофонії вимагає якісного вивчення мови з
вчителями, які мають відповідну підготовку та здатні
постійно покращувати свої професійні навички.
Сподіваємось, що
програми відповідатимуть
дякуємо всім активним
тренерам, завдяки яким
Україні.

запропоновані навчальні
вашим очікуванням. Дуже
учасникам, вчителям і
французька мова живе в

5. ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛІВ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
ЗМІСТ

Вдосконалення мовних навичок вчителів за
допомогою завдань з усного мовлення та письма
для рівня B2 Junior
6. ІГРИ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

1. ДИСТАНЦІЙНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА PROFLE+

Грати, щоб навчати і навчитись грати

Підвищення професійного рівня викладання
французької мови як іноземної

7. ПІСНІ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

2. ТЕАТРАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ «ВЕРТЕП»
Театральні техніки та види діяльності для
надання ігрового характеру
викладанню/вивченню французької мови як
іноземної
3. GoCamp
Підготовка до проведення мовних таборів для
учнів середньої школи
4. ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКРЇ МОВИ ДІТЯМ
Викладання дитячій аудиторії: ритуали та ігри.
Читання або розповідь історій за допомогою
дитячих книжок на уроках французької мови

Методика використання автентичних матеріалів
в навчанні: французька мова через пісні
8. МИСТЕЦТВО ТА КУЛЬТУРА НА УРОКАХ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Техніки та підходи до викладання культури і
використання її на уроках французької мови як
іноземної
9. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Цифрові технології на службі ваших уроків
французької мови
10. НАВЧАННЯ З TV5MONDE
Знайомство з ресурсами TV5MONDE та їх
застосуванням у викладанні

15. СТАЖУВАННЯ З КРЕАТИВНИХ ІГОР
Використання ігор та креативної діяльності для
уроків

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
ЗМІСТ

16. ТЕАТРАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ
Зручні для використання у класі
театральні вправи та види діяльності

11. ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ІСПИТІВ DELF
Розуміння логіки іспитів, знання суті
екзаменаційних завдань і специфічних питань,
над якими слід працювати з учнями

17. ЗАГАЛЬНІ КУРСИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Підготовка до іспитів DELF-DALF

12. ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТІВ DELF-DALF

18. ВЕДЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ УРОКІВ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Підготовка до складання іспитів DELF B2 або
DALF C1

Інструменти, техніки та особливості ведення
уроків французької мови онлайн

13. КУРСИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

19. ВЕДЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ УРОКІВ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Ігрове та ефективне вивчення французької мови
разом з Альянс Франсез м. Дніпро
14. ВЕДЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ УРОКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Викладання французької мови дистанційно,
перехід від очного навчання до віртуального,
адаптація методики викладання

Інструменти, техніки та особливості ведення
уроку французької мови онлайн для дитячої
аудиторії
20. ВИКЛАДАТИ ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ ІНАКШЕ
Інноваційні техніки і практики в класі

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
ЗМІСТ
21. ВИКЛАДАТИ ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ ІНАКШЕ:
КРЕАТИВНІ ТЕХНІКИ
Стажування з підвищення кваліфікації щодо
методики викладання для вчителів
22. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Розвиток навичок з методики викладання
французької мови як іноземної
23. ПІДВИЩЕННЯ МОВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Вдосконалення мовних навичок

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

1 Дистанційна навчальна програма

Кожен модуль включає 40 годин самостійного навчання у супроводі
тьютора + 10 годин очного стажування

PROFLE+
Підвищення професійного рівня викладання
французької мови як іноземної

УМОВИ
Дистанційне навчання + очне стажування в обласних інститутах
післядипломної освіти, навчання безкоштовне, передбачене для
всіх вчителів українських шкіл
Навчання координують Французький Інститут в Україні та
регіональні тьютори PROFLE+

ОПИС
PROFLE+ – це цифровий інструмент підвищення професійного рівня
викладачів французької мови як іноземної, що складається з чотирьох
модулів. Це інтерактивне навчання, що дозволяє вчителю набути чи
вдосконалити свої професійні навички. Кожен модуль складається з 6
частин самостійної роботи (самоперевірка) над текстовими та аудіо
матеріалами і одного практичного завдання з розв'язання конкретної
ситуації.

ЗАДАЧІ
- Вдосконалення професійних навичок викладача

ДАТИ

- Побудова дидактичної одиниці

Жовтень 2019 – Лютий 2020
Травень 2020 – Серпень 2021
Жовтень 2020 - Лютий 2021
Квітень 2021 – Серпень 2021

- Пілотування педагогічного проекту
- Оцінювання процесу навчання

Дізнатись більше: contact@ifu.kiev.ua

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

2 Театральне стажування «Вертеп»
Театральні техніки та види діяльності для
надання
ігрового
характеру
викладанню/вивченню французької мови як
іноземної
УМОВИ

Навчання
20 годин протягом 3-х днів з 9:00 до 17:00

ОПИС
«Вертеп» – це фестиваль шкільних франкомовних театрів, створений
викладачами-членами АВФМУ (Асоціацією викладачів французької мови
України). Це навчання пропонується, щоб допомогти викладачам
розвинути використання театральних практик на уроках французької мови
як іноземної та дозволити їм брати участь у фестивалі «Вертеп».

Безкоштовне очне навчання, проводиться у Києві для всіх
вчителів українських шкіл

ЗАДАЧІ

Організатори – Асоціація викладачів французької мови
України та Французький Інститут в Україні

- Надання викладачам французької мови інструментів і технік, які можна
використовувати на уроках французької мови
- Розвиток творчості у учнів через ігрові практики

ДАТИ

- Ведення діяльності театральної трупи у своїй школі

Навчання
2, 3, 4 червня 2021

- Сприяння мовленню та усній взаємодії між учнями

Фестиваль «Вертеп»
Осінь 2021

Дізнатись більше: contact@ifu.kiev.ua

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

3 GoCamp
Підготовка до проведення мовних таборів для
учнів середньої школи
УМОВИ

Навчання
20 годин
3 дні
Табори
2 тижні на кожен період
ОПИС

Організатори – громадська організація GoGlobal та
Французький Інститут в Україні

Навчальне стажування організоване українською громадською
організацією GoGlobal для вчителів, що беруть участь у проекті
GoCamp. GoCamp – це мовний табір, який проводитиметься у
школах-партнерах. В рамках табору передбачається участь
франкомовного волонтера. Вчителі разом з франкомовним
волонтером разом вестимуть діяльність табору.

ДАТИ

ЗАДАЧІ

Навчання
Квітень 2021

- Організація мовного табору

Табори
Травень 2021 – Червень 2021
Серпень 2021
Вересень 2021

- Підготовка видів діяльності, що стосуються актуальних проблем
та демократичних цінностей

Безкоштовне очне навчання, проводиться у Києві для всіх
вчителів українських шкіл

- Розробка стратегії співпраці з волонтером

- Пробудження у дітей інтересу до багатомовності та
мультикультурності

Дізнатись більше: contact@ifu.kiev.ua

4 Викладання французької мови дітям
Викладання дитячій аудиторії: ритуали та
ігри. Читання або розповідь історій за
допомогою дитячих книжок з малюнками на
уроках французької мови як іноземної

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
8 годин протягом 2-х днів з 9:00 до 13:30

ОПИС
Ця навчальна програма допоможе вчителю організувати уроки з
дітьми та підлітками. Щоб супроводжувати вчителя у підготовці
уроку, будуть запропоновані численні вправи. Він зможе дізнатись
про ігри ритуали, які варто проводити у класі, і навчиться
створювати дитячу книгу з малюнками (альбом).

УМОВИ
Безкоштовне очне навчання, проводиьтся у Києві для всіх
вчителів українських шкіл, які працюють з дітьми від 8 до 14
років

ЗАДАЧІ
- Управління класом за допомогою гармонізованих практик
- Ознайомлення вчителя з ритуалами та іграми

Організатор – Французький Інститут в Україні

- Супровід вчителя у створенні книги для дітей
- Підготовка і збагачення уроку на основі розділу підручника

ДАТИ
Вересень 2021

Дізнатись більше: contact@ifu.kiev.ua

5 Вдосконалення мовної

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
12 годин протягом 3-х днів з 10:00 до 15:00

підготовки вчителів
Вдосконалення мовних навичок вчителів за
допомогою завдань з усного мовлення та
письма для рівня B2 Junior
УМОВИ
Очне навчання у Києві, на платній основі, для всіх вчителів
українських шкіл
Організатор – Французький Інститут в Україні

ОПИС
Згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти:
викладання, вивчення та оцінювання, між рівнем B1 та рівнем B2
існує значний розрив, зокрема в плані аргументації.
Ця навчальна програма має на меті допомогти вчителям розвинути
мовні навички, при цьому дозволяючи їм скеровувати учнів у
підготовці до іспитів DELF B2 Junior.

ЗАДАЧІ
- Ознайомлення вчителів французької мови з рівнем B2

ДАТИ
Червень 2021

- Інформування вчителів французької мови про можливі напрямки
розвитку їхніх мовних навичок
- Надання вчителям інструментів для підготовки учнів до іспитів з
письма та усного мовлення рівня DELF B2 Junior

Дізнатись більше: contact@ifu.kiev.ua

6 Ігри на уроках французької мови

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
3-годинний навчальний модуль

як іноземної
ОПИС

Грати, щоб навчати і навчитись грати

УМОВИ
Тільки очне стажування (необхідність випробовувати ігри)
Навчання на платній основі
Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)
Навчання для всіх

Спираючись у теоретичних засадах на важливість гри для розвитку
особистості та на педагогічне використання гри, пропонуючи
різноманітні та живі заняття з практичним застосуванням, це
навчання має на меті показати, що гра є не лише відпочинком на
уроці, і що вона може стати чудовим інструментом для навчання,
використання мовних навичок, пожвавлення роботи групи та
мотивації учнів.

ЗАДАЧІ
- Покращення ведення уроків завдяки грі
- Ознайомлення вчителів з іграми, які можна використовувати на
уроках французької мови як іноземної

ДАТИ

- Використання існуючих ігор для навчання

29 січня 2021 року

- Використання гри з педагогічною метою

Інші дати можливі за запитом для сформованих груп
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

7 Пісні на уроках французької

3-годинний навчальний модуль

мови як іноземної

ОПИС

Методика
використання
автентичних
матеріалів в навчанні: французька мова через
пісні

УМОВИ
Очне стажування
Навчання на платній основі
Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)
Навчання для всіх
ДАТИ

Працювати з піснею на уроці французької мови – означає подарувати
собі можливість адаптуватися до кожної аудиторії, торкнутись
питань культури та вести свій урок інакше і у дуже живий спосіб.
Вчителі дізнаються про користь та можливості, які дає цей тип
матеріалу, залежно від віку та рівня учнів.
Під час навчання будуть розглядатись можливості скоротити витрату
часу при використанні пісень на уроці, а також передбачено
презентацію прикладів вправ та видів діяльності.
ЗАДАЧІ
- Використання пісні як елементу, що дає поштовх
- Застосування словника, граматики та фонетики (просодії та
артикуляції) завдяки пісні
- Перетворення автентичних музичних документів на навчальний
матеріал

23 жовтня 2020 року

- Побудова різних частин уроку навколо одного матеріалу, який
може бути усним, письмовим або візуальним (відео)

Інші дати можливі за запитом для сформованих груп

- Робота над усіма мовними компетенціями завдяки пісні
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

8 Мистецтво та культура на уроках
французької мови як іноземної

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
3-годинний модуль
ОПИС
Навіщо говорити про мистецтво на уроках французької мови?
Навчитись створювати дидактичні одиниці, присвячені культурі,
а головне – викладати культуру та мистецтво під час уроків, які
не присвячені безпосередньо цим питанням. Під час навчання
будуть представлені приклади ігрових та колективних вправ, а
також онлайн ресурси. Крім того, йтиметься про використання
музики, яка дуже багато дає для уяви та усного мовлення.

Техніки та підходи до викладання культури і
використання її на уроках французької мови як
іноземної
УМОВИ

Приклади використання тем, пов’язаних з культурою:

Очне або онлайн стажування
Навчання на платній основі

-

Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)

-

Життя по-французьки. Портрети та кліше. Стиль життя і мода.
Культурна історія кольорів.
Історія Франції, з невиданого: все, про що ніколи не пишуть у
підручниках. Як жили люди у давні часи? Історія герба та емблем
Франції, ключові дати та фігури в історії Франції.

Навчання для всіх

ЗАДАЧІ

ДАТИ

- Підвищити обізнаність про викладання культурних аспектів

26 березня 2021 року

- Перетворення культурних відомостей на навчальний матеріал
- Передача культурного коду на уроках щодня
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

9 Використання цифрових технологій на

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
6-годинний навчальний модуль

уроках французької мови як іноземної
ОПИС

Цифрові технології на службі ваших уроків
французької мови

УМОВИ
Очне або онлайн-стажування
Навчання на платній основі

TNI, Zoom, Kahoot і багато іншого. Пропозиція цифрових засобів, що
опиняється у розпорядженні викладача французької мови, є
надмірною. Тож потрібно вміти відбирати серед інструментів та
способів використання і навчатись варіювати останні, щоб не
викликати в учнів втоми чи звички.
Синхронні інструменти для роботи на уроці. Несинхронні інструменти
для домашньої або колективної роботи.
Ігрові, звукові та відео інструменти.

Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)

ЗАДАЧІ

Навчання для всіх

- Познайомитись і навчитись використовувати синхронні засоби
- Познайомитись і навчитись використовувати несинхронні засоби

ДАТИ
31 березня 2021 року

- Вибудовувати дидактичну одиницю, що включає цифрові
інструменти/ресурси
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

10 Навчання з TV5MONDE
Знайомство з ресурсами TV5MONDE та їх
застосуванням у викладанні

УМОВИ
Очне або онлайн-стажування
Навчання на платній основі
Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)
Навчання для всіх

ДАТИ
Осінні та весняні канікули

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
6-годинний навчальний модуль
ОПИС
Модуль має на меті познайомити учасників з навігацією сайтом та
навчити їх використовувати систему методичних засобів для
вивчення французької мови на основі контенту сайту TV5MONDE.
Спочатку учасники на практиці побачать оригінальний і мотивуючий
педагогічний підхід і проаналізують принципи програми «Навчатись
та викладати разом з TV5MONDE», відштовхуючись від низки
різноманітних ресурсів. Крім того, учасники познайомляться з
мультимедійною системою TV5MONDE та її педагогічними
ресурсами. Вони навчаться доповнювати підручники ресурсами
TV5MONDE.
ЗАДАЧІ
-

-

Вміння використовувати сайт TV5MONDE та його ресурси для
збагачення своїх уроків
Вміння проводити пошукову роботу і знаходити сайті TV5MONDE
адаптовані для навчання ресурси на і доповнювати ними
підручники
Ідентифікація ресурсів для викладання французької мови та
для самонавчання.
Викладання з використанням аудіо-візуального матеріалу

Використання відео як засобу для розвитку чотирьох
комунікаційних компетенцій
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org
-

11 Підготовка учнів до іспитів DELF

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
A1-A2: 6-годинний модуль
B1: 6-годинний модуль

Розуміння логіки іспитів, знання суті
екзаменаційних завдань і специфічних питань,
над якими слід працювати з учнями

B2: 12-годинний модуль

ОПИС
УМОВИ
Очне або онлайн стажування
Навчання на платній основі
Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)
Навчання для всіх

ДАТИ

Це навчання має на меті супроводжувати вчителів у педагогічній
діяльності з підготовки їхніх учнів, допомагаючи їм дізнатись про
логіку різних іспитів, суть екзаменаційних завдань та специфічні
питання, над якими потрібно працювати в класі. Воно також підказує
напрямки для творчої організації уроків, присвячених цій підготовці.

ЗАДАЧІ
- Вдосконалення знань про іспити DELF
- Розробка спеціальних дидактичних одиниць для підготовки до
іспитів DELF

Осінні канікули
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

12 Підготовка до іспитів DELF-DALF

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Підготовка до DELF B2: 12-годинний модуль
Підготовка до DALF C1: 18-годинний модуль

Підготовка до складання іспитів DELF B2 або
DALF C1
УМОВИ
Очне або онлайн стажування
Навчання на платній основі
Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)
Навчання для всіх

ОПИС
Ці модулі призначені для кандидатів, що вже володіють мовою на
відповідному рівні. Навчання присвячене методологічній підготовці,
що поєднує знайомство з іспитами, розмірковування про їхню
внутрішню логіку і моделювання здачі іспитів, з подальшою
перевіркою робіт.

ЗАДАЧІ
- Знайомство з відповідними іспитами DELF-DALF
- Посилення своїх шансів скласти іспит

ДАТИ
Весняні канікули

Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

13 Курси французької мови для дорослих

Модуль складається з 36 годин по 2 години 2 рази тиждень.
ОПИС

Ігрове та ефективне вивчення французької
мови разом з Альянс Франсез м. Дніпро

Загальний курс французької мови для всіх рівнів з акціональним
підходом і з використанням найбільш сучасних методик, що
проводиться викладачами, які мають відповідну спеціалізацію та
освіту і постійно проходять курси підвищення кваліфікації.

УМОВИ

Дуже велика увага приділяється взаємодії між слухачами та
встановленню приємної атмосфери. В рамках курсів важливе місце
займає французька культура.

Навчання на платній основі

Для очного або онлайн-навчання в розпорядженні викладачів є
навчальна онлайн платформа з вправами на самоперевірку,
додатковими ресурсами та можливістю колективної роботи.

Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)

ЗАДАЧІ

Навчання для всіх

- Розвиток навичок читання та аудіювання французькою мовою

Очне або онлайн стажування

- Здатність висловлюватись французькою мовою усно та письмово
ДАТИ

- Знайомство з французькою культурою

Можливість приєднатись до груп у будь-який час впродовж
усього року

- Покращення соціальних компетенцій при спілкування
французькою мовою
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

14 Ведення віртуальних уроків
французької мови як іноземної
Викладання французької мови дистанційно,
перехід від очного навчання до віртуального,
адаптація методики викладання

УМОВИ
Очне або онлайн-стажування

6-годинний навчальний модуль

ОПИС
Цей модуль знайомить з набором платформ і можливостями, які
вони пропонують для уроків французької мови, а також з кількома
простими застосунками для використання вчителем та учнями, з
метою організувати ігрову діяльність. Під час модулю буде
проведено роботу з осмислення використання технологій як об’єкта
викладання/навчання в рамках педагогічного проекту та буде
запропоновано приклади вправ, видів діяльності та педагогічних
одиниць для віртуального уроку. Крім цього буде запропоновано
варіанти для заміни білої дошки та буде презентовано прийоми
використання застосунка Zoom.

Навчання на платній основі
Навчання відбувається у Дніпрі (також можлива організація у
Дніпропетровській області для сформованих груп та на
особливих фінансових умовах)
Навчання для всіх
ДАТИ
28 жовтня 2020 року

ЗАДАЧІ
- Адаптація існуючих дидактичних одиниць до специфіки
віртуального класу
- Створення дидактичних одиниць, адаптованих до віртуального
класу
- Забезпечення педагогічної неперервність дистанційно
- Забезпечення згуртованості групи у віртуальному класі
- Ведення віртуального класу
Дізнатись більше: contact.dnipro@afukraine.org

15 Стажування з креативних ігор
Використання ігор та креативної діяльності
для уроків
УМОВИ
Очне навчання у м. Львові, на платній основі, для всіх
вчителів українських шкіл
Організатор – педагогічний колектив Альянс Франсез м.
Львів

ДАТИ
Листопад 2020
Лютий 2021

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
14 годин протягом 2-х днів з 9:00 до 17:00

ОПИС
Модуль досліджує творчу та ігрову діяльність як інструмент навчання
у класі. Які типи ігор застосовувати залежно від віку та рівня
володіння мовою? Як вони функціонують у навчальному процесі і для
досягнення яких педагогічних і мовних цілей використовуються?

ЗАДАЧІ
- Визначення цілей ігрової діяльності у вивченні мови
- Ознайомлення і випробування різних типів ігор для застосування в
класі
- Розробка і застосування вправ та видів діяльності для сприяння
письмовій та усній взаємодії в класі

Червень 2021
Дізнатись більше: contact.lviv@afukraine.org

16 Театральне стажування
Зручні для використання у класі
театральні вправи та види діяльності
УМОВИ
Очне навчання у Львові, на платній основі, для всіх
вчителів українських шкіл

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
14 годин протягом 2-х днів з 9:00 до 17:00
ОПИС
Модуль досліджує театральну діяльність як зручний для використання
у класі інструмент навчання. Які типи цієї діяльності застосовуються
залежно від віку та від рівня володіння мовою? Як вони функціонують
у навчальному процесі? Як завдяки театральними технікам створювати
«справжні» ситуації комунікації?

Організатор – педагогічний колектив Альянс Франсез м.
Львів

ЗАДАЧІ

ДАТИ

- Розвиток творчого підходу в учнів через практику гри

Листопад 2020

- Сприяння засвоєнню мовних засобів та усної взаємодії між учнями

Лютий 2021
Червень 2021

- Засвоєння педагогічних принципів і технік ведення театральної
діяльності

Дізнатись більше: contact.lviv@afukraine.org

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

17 Загальні курси французької мови
Підготовка до іспитів DELF-DALF

Залежно від іспиту, до якого здійснюється підготовка

ОПИС

Інтенсивні курси / екстенсивні курси / в групах / в мінігрупах / індивідуальні заняття / очне або дистанційне
навчання / Навчання платне

Для того, щоб підтвердити ваш рівень володіння французькою мовою
офіційним дипломом уряду Франції, Альянс Франсез м. Харків
пропонує практичні заняття з підготовки до іспитів DELF/DALF. Для
вчителя цей курс надає можливість доповнити свою освіту детальним
знанням системи оцінювання та мати змогу супроводжувати в
подальшому своїх студентів у підготовці до цих іспитів.

ДАТИ

ЗАДАЧІ

УМОВИ

Протягом всього року

- Ознайомлення з іспитами DELF/DALF
- Підтвердження свого професійного досвіду дипломом
французького уряду
- Полегшення підготовки студентів до складання іспитів DELF/DALF

Дізнатись більше : contact.kharkiv@afukraine.org

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

18 Ведення віртуальних уроків
французької мови як іноземної

Інструменти, техніки та особливості
ведення уроків французької мови онлайн
УМОВИ
Очне навчання в Альянс Франсез м. Одеса. Навчання,
організоване у співпраці з Одеським методичним центром
освітніх ініціатив, буде безкоштовним для вчителів міста.

2 години

ОПИС
Це навчання зосереджене на
опануванні функціональних
можливостей віртуального класу, а також на засвоєнні технік
розробки та ведення уроків, притаманних умовам дистанційного
навчання.

ЗАДАЧІ
- Обмін думками і досвідом щодо особливостей онлайн-класу
- Надання вчителям інструментів для організації віртуального класу
- Представлення цифрових інструментів та видів діяльності

ДАТИ
Початок жовтня 2020

Дізнатись більше: contact.odessa@afukraine.org

19 Ведення віртуальних уроків

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
2 години

французької мови для дітей
ОПИС

Інструменти, техніки та особливості
ведення уроку французької мови онлайн для
дитячої аудиторії

Це навчання пропонується, щоб допомогти вчителям краще зрозуміти
практику викладання у наймолодших учнів і вибрати ефективну та
сучасну методологію.

ЗАДАЧІ
УМОВИ
Навчання відбудеться очно, в Альянс Франсез м. Одеса.
Навчання, організоване у співпраці з Одеським методичним
центром освітніх ініціатив, буде безкоштовним для вчителів
міста.

- Ознайомлення вчителів з основами психолінгвістики
- Розмова про особливості вивчення мови з наймолодшого віку
- Презентація сучасних ігрових засобів та видів діяльності

Дізнатись більше: contact.odessa@afukraine.org
ДАТИ
Лютий/березень 2021

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
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16 годин протягом 2-х днів навчання (з 9:00 до 17:00)

Викладати

французьку

мову

інакше
Інноваційні техніки і практики в класі

УМОВИ
Очне стажування у приміщенні Альянс Франсез м. Рівне
для всіх вчителів українських шкіл, навчання на платній
основі

ОПИС
Це навчання пропонується вчителям французької мови для того, щоб
поміркувати, обмінятися думками та досвідом і напрацювати
ефективні та сучасні інструменти, які можуть мотивувати учнів у
їхньому вивченні французької мови онлайн та очно. Буде
запропоновано ідеї конкретних методів для створення власних
навчальних матеріалів та педагогічних видів діяльності, які можна
використовувати в класі.

ЗАДАЧІ
- Вдосконалення професійних навичок
- Розмірковування про методи викладання

ДАТИ
22 та 23 жовтня 2020

- Обмін педагогічними ідеями та досвідом між вчителями різних
шкільних закладів

25 та 26 лютого 2021

- Розгляд нових педагогічних підходів

09 та 10 квітня 2021

- Розробка інструментів і технік для використання на уроках
французької мови як іноземної

17 та 18 червня 2021

Дізнатись більше: contact.rivne@afukraine.org
En savoir plus : contact.odessa@afukraine.org

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

21 Викладати французьку мову інакше:
Креативні техніки
Стажування з підвищення кваліфікації
щодо методики викладання для вчителів
УМОВИ
Очно та онлайн, за участі тренерів-носіїв французької
мови
Стажування організоване Альянс Франсез м. Запоріжжя та
буде проходити у його приміщенні
Навчання на платній основі

20 годин протягом 4-х днів
ОПИС
Стажування включає практику аудіювання за темами шкільної
програми з використанням автентичних документів, запропонованих
тренером-посієм мови.
Практика усного мовлення передбачена в рамках таких майстерень,
як «Ігрова граматика», «П’ять хвилин навчального відео», «Мій урок
французької за межами класу».

ЗАДАЧІ
- Вдосконалення володіння французькою мовою
- Сприяння розвитку компетенцій
- Тренування з застосування креативних технік

ДАТИ

- Розвиток вільного усного мовлення французькою мовою

Березень 2021
Червень 2021

Дізнатись більше: contact.zaporojie@afukraine.org

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
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Очне навчання: 20 годин протягом тижня (5 днів x 4 годин)

Підвищення професійного рівня

викладання французької мови
Розвиток навичок з методики викладання
французької мови як іноземної

Дистанційне навчання: 20 годин протягом двох тижнів (10 днів x 2
години)

ОПИС
Це інтерактивне навчання, яке допомагає вчителю набути чи
поглибити свої професійні навички у викладанні французької мови.

УМОВИ

ЗАДАЧІ

Очне або дистанційне (залежно від санітарної ситуації)
навчання у приміщенні організації Парі-ІФ, безкоштовне,
для всіх вчителів французької мови середньої школи міста
Івано-Франківська та області

- Вдосконалення знань з мови та культури
- Отримання початкових знань про зміст іспитів DELF junior
- Розвиток методичних навичок для забезпечення відповідної
підготовки учнів до іспиту DELF junior

ДАТИ
Кінець жовтня – початок листопада 2020
Кінець березня – початок квітня 2021
Завжди під час шкільних канікул

Дізнатись більше: paris.if2018@gmail.com

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

23 Підвищення мовної кваліфікації

Заняття по 60 або 90 хвилин
Індивідуальні заняття, в групі або міні-групі
Або фіксована кількість занять на місяць:

Вдосконалення мовних навичок

Повсякденна французька мова (група) 8 занять x 90 хв.
Повсякдення французька мова (міні-група) 8 занять x 90 хв.

УМОВИ
Очне або дистанційне (залежно від санітарної ситуації)
навчання у приміщенні організації ПАРІ-ІФ, навчання на
платній оснвоі

Повсякдення французька мова (міні-група) 4 заняття x 90 хв.
Підготовка до іспитів DELF B2 та DALF C1 (від 4-х осіб)

ОПИС
Це навчання пропонується, щоб допомогти вчителям розвинути свої
мовні навички.

ДАТИ
Протягом всього навчального року 2020-2021

ЗАДАЧІ
- Вдосконалення знань з мови та культури

Дізнатись більше: paris.if2018@gmail.com

Календар на навчальний рік 2020/2021

Жовтень 2019
Лютий 2020

Жовтень 2020

22 Жовтень 2020
23 Жовтень 2020

23 Жовтень 2020

Дистанційна навчальна
програма PROFLE+

Ведення віртуальних уроків
французької мови як іноземної

Викладати французьку мову
інакше

Пісні на уроках французької

Інструменти, техніки та
особливості ведення уроків
французької мови онлайн

Інноваційні техніки і
практики в класі

Підвищення професійного
рівня викладання
французької мови як
іноземної

Рівне

Одеса

мови як іноземної
Методика використання
автентичних матеріалів в
навчанні: французька мова
через пісні
Дніпро

28 Жовтень 2020

Жовтень 2020
Лютий 2021

Листопад 2020

Ведення віртуальних уроків
французької мови як
іноземної

Дистанційна навчальна
програма PROFLE+

Стажування з креативних
ігор

Підвищення професійного
рівня викладання
французької мови як
іноземної

Використання ігор та
креативної діяльності для
уроків

Викладання французької мови
дистанційно, перехід від
очного навчання до
віртуального, адаптація
методики викладання
Дніпро

Львів

Листопад 2020

Осінні канікули 2020

Осінні канікули 2020

Може 2020
Серпень 2020

Театральне стажування

Навчання з TV5MONDE

Зручні для використання у
класі театральні вправи та
види діяльності

Знайомство з ресурсами
TV5MONDE та їх застосуванням
у викладанні

Підготовка учнів до іспитів
DELF

Дистанційна навчальна
програма PROFLE+

Львів

Дніпро

Розуміння логіки іспитів,
знання суті екзаменаційних
завдань і специфічних
питань, над якими слід
працювати з учнями

Підвищення професійного
рівня викладання
французької мови як
іноземної

Дніпро

29 Січень 2021

Лютий 2021

Лютий 2021

Ігри на уроках французької
мови як іноземної

Стажування з креативних
ігор

Театральне стажування

Грати, щоб навчати і
навчитись грати

Використання ігор та
креативної діяльності для
уроків

Дніпро

Львів

Зручні для використання у
класі театральні вправи та
види діяльності
Львів

25 Лютий 2021
26 Лютий 2021

Лютий 2021
Березень 2021

Березень 2021

Викладати французьку мову
інакше

Ведення віртуальних уроків
французької мови для дітей

Викладати французьку мову
інакше: Креативні техніки

Інноваційні техніки і
практики в класі

Інструменти, техніки та
особливості ведення уроку
французької мови онлайн для
дитячої аудиторії

Стажування з підвищення
кваліфікації щодо методики
викладання для вчителів

Рівне

Запоріжжя

26 Березень 2021

Мистецтво та культура на
уроках французької мови як
іноземної
Техніки та підходи до
викладання культури і
використання її на уроках
французької мови як іноземної

Одеса
Дніпро

Березень 2021

Весняні канікули 2021

Весняні канікули 2021

Викладати французьку мову
інакше

Навчання з TV5MONDE

Підготовка до іспитів DELFDALF

Інноваційні техніки і
практики в класі

Знайомство з ресурсами
TV5MONDE та їх
застосуванням у викладанні

Рівне

Дніпро

Підготовка до складання
іспитів DELF B2 або DALF C1
Дніпро

Квітень 2020

9 Квітень 2021
10 Квітень 2021

Квітень 2021
Серпень 2021

2, 3, 4 Червень 2021

GoCamp

Викладати французьку мову
інакше

Дистанційна навчальна
програма PROFLE+

Театральне стажування
«Вертеп»

Інноваційні техніки і практики
в класі

Підвищення професійного
рівня викладання
французької мови як
іноземної

Театральні техніки та види
діяльності для надання
ігрового характеру
викладанню/вивченню
французької мови як
іноземної

Підготовка до проведення
мовних таборів для учнів
середньої школи
київ

Рівне

Червень 2021

Червень 2021

Викладати французьку мову
інакше: Креативні техніки

Стажування з креативних
ігор

Стажування з підвищення
кваліфікації щодо методики
викладання для вчителів

Використання ігор та
креативної діяльності для
уроків

Запоріжжя

Львів

Червень 2021

Театральне стажування
Зручні для використання у
класі театральні вправи та
види діяльності
Львів

17 Червень 2020
18 Червень 2020

Рік 2020
рік 2021

Рік 2020
рік 2021

Вдосконалення мовної
підготовки вчителів

Викладати французьку мову
інакше

Курси французької мови для
дорослих

Загальні курси французької
мови

Вдосконалення мовних
навичок вчителів за
допомогою завдань з усного
мовлення та письма для
рівня B2 Junior

Інноваційні техніки і практики
в класі

Ігрове та ефективне
вивчення французької мови
разом з Альянс Франсез м.
Дніпро

Підготовка до іспитів DELFDALF

Червень 2020

Рівне

Дніпро

київ

Шкільні канікули

Рік 2020
рік 2021

Підвищення професійного
рівня викладання
французької мови

Підвищення мовної
кваліфікації

Розвиток навичок з
методики викладання
французької мови як
іноземної
Івано-Франківськ

Вдосконалення мовних
навичок
Івано-Франківськ

Харків

Контакти

Французький інститут в Україні
84 Вулиця Гончара, Київ 01054, Україна

Tel : (044) 482-23-71

contact@ifu.kiev.ua
https://institutfrancais-ukraine.com/

