


Педагогічний стаж24,5 роки
Працює вчителем німецької 
мови 22 роки



Тамара Адамівна  отримала спеціальність 
“Вчитель російської мови  та літератури, 
іноземної мови” у РДПІ 
ім. Д.З. Мануїльського.
Закінчила інститут у минулому столітті – у 1991 
році.



Педагогічне кредо 
“Навчання – найкраща у світі гра” 

Джанет Вос



Три соціоігрових постулати педагогічної
майстерності

 Не навчати! 

 Гнатися за 133 зайцями! 

 Не боятися бути ідіотом 



Сім’я і робота, робота і сім’я –
круговорот життя сільської
вчительки



Ніколи не забуває Тамара Адамівна слова
Генріха І V: “Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти 
людина”



Проблемна тема
Застосування інноваційних 
технологій на уроці німецької 
мови з використанням 
автентичних матеріалів



DEUTSCH

ALS FREMDSPRACHE

Німецька мова як іноземна

Проблемна тема:

Застосування інноваційних 

технологій на уроці 

німецької мови з 

використанням автентичних 

матеріалів



Мета, яку я переслідую, - створити систему в роботі з учнями
основної та старшої школи з формування ключових
компетентностей, спрямованих на розвиток особистості учня, на
забезпечення входження особистості в інший соціум і сприяти її
соціалізації в новому для неї суспільстві. Створити комфортні умови
щодо вивчення німецької мови як другої іноземної мови.

Суть досвіду полягає в реалізації моделі стимуляції
розумового, особистісного й духовного зростання учнів засобами
активізації творчої, пізнавальної діяльності учнів, у досягненні рівня
володіння другою іноземною мовою згідно з державними
вимогами.



Тамара Адаміна – голова МО вчителів 
іноземних мов



Класний керівник





Вчитель має пам’ятати, що:
 Одним із ефективних засобів самоствердження 

дитини є колективна діяльність, яка створює 
умови для розвитку мислення, виховує інтерес 
до навчання, задовольняє потреби дітей у 
спілкуванні, допомагає дитині налагоджувати 
стосунки з однолітками, а також у процесі 
розв’язування певних проблем задовольняє і 
пізнавальну потребу дитини.



Курсова  перепідготовка
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Переможці та учасники районних, обласних  
конкурсів, олімпіад



Основна мета навчання 
німецької мови як другої 
іноземної – формування в учня 
знань, навичок і вмінь 
відповідно до конкретної 
сфери, тематики і ситуації  
спілкування, мовного завдання, 
комунікативного наміру.         



Знання німецької мови забезпечить комфортне 
перебування у цій чудовій, багатій на культурні 
пам’ятки країні


