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Тема 1. Поняття “персональне середовище навчання” (Personal Learning Environment (PLE) та його інтерпретація у науковій літературі. Персональне середовище навчання у взаємодії сучасного освітнього дискурсу та інновацій у сфері освіти.
Тема 1. Персональне середовище навчання у взаємодії сучасного освітнього дискурсу та інновацій у сфері освіти. Сучасні підходи до створення персонального середовища навчання. Поняття про дистанційну освіту (e-learning), STEAM–освіту, ед’ютейнмент.
1. Опрацювання двох статей із тематики семінарського заняття.
2. Підготовка презентацій.
3. Реферування актуальної англомовної літератури з тематики семінарського заняття
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm

Згідно  розкладу 

Тема 2. Структурні компоненти персонального середовища навчання та особливості їх наповнення для навчальних потреб. Можливості проектування персонального середовища навчання для учнів та студентів у контексті індивідуалізації навчально-виховного процесу.
Тема 2. Структурні компоненти персонального середовища навчання та особливості їх наповнення для навчальних потреб. Можливості проектування персонального середовища навчання для учнів та студентів у контексті індивідуалізації навчально-виховного процесу.
1. Опрацювання двох статей із тематики семінарського заняття.
2. Підготовка презентацій.
3. Підготовка міні-проекту 1.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm

Згідно  розкладу 

Тема 3. Стратегії комунікації і стилі навчання у вищій та середній школі у контексті персонального середовища навчання.
Тема 3. Стратегії комунікації і стилі навчання у вищій та середній школі у контексті персонального середовища навчання.
1. Опрацювання двох статей із тематики семінарського заняття.
2. Підготовка презентацій.
3. Реферування актуальної англомовної літератури з тематики семінарського заняття
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm

Згідно  розкладу 

Тема 4. Особливості застосування веб-інструментів (соціальних сервісів) та  онлайн-платформ персонального середовища навчання у діяльності педагога.
Тема 4. Особливості застосування веб-інструментів (соціальних сервісів) та  онлайн-платформ персонального середовища навчання у діяльності педагога.
1. Опрацювання двох статей із тематики семінарського заняття.
2. Підготовка презентацій.
3. Підготовка міні-проекту 2.
Згідно методичних рекомендацій
konferencia@ua.fm



