НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ
Вища Школа Лінгвістична в Ченстохові пропонує до Вашої уваги програму
закордонного стажування для викладачів, методистів та адміністративного персоналу
українських ЗВО в рамках Європейського освітнього проекту «The innovative Methods
and Technologies of Teaching: the Newest in the European Educational Practice».
Під
опануєте

час

стажування

проектний

організації

підхід

навчального

Ви
до

процесу.

Навчитеся розробляти та подавати
власні

обмінні,

навчальні

та

дослідницькі проекти для отримання
фінансування зі спеціальних фондів
ЄС. Ознайомитеся з можливостями реалізації принципу мобільності студентів та
викладачів через використання фондів ЄС, призначених для фінансування компоненти
мобільності. Налагодите корисні зв’язки з польськими колегами. Таке стажування
дозволить отримати важливий досвід практичної роботи у закордонному університеті.
Документ, що підтверджує закінчення курсу – офіційний сертифікат про
проходження курсу підвищення компетентностей за формою Міністерства освіти
Республіки Польща, який визнається МОН України.
Мови навчання: польська (з перекладом), українська та російська. Частина тем
може бути доступна для обговорення англійською, польською та німецькою мовами.
Заняття розпочинаються у формі online і, через поточну ситуацію з
коронавірусом,

цього разу вони

будуть

продовжені
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також

в онлайн-версії.
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Учасники стажування вивчатимуть такі дисципліни:
Заняття

Індивіду

з викладачем

альні заняття

(face-to-face)

+ on-line

Техніки коучінгу в освітній практиці

10

10

Новітні технології в сучасній освіті:

5

10

5

10

Трансформаційна освіта та її знаряддя

10

20

Соціально-психологічна підтримка

5

10

5

10

Академічна доброчесність

5

10

Академічна мобільність в системі вищої

5

10

Розвиток міжнародного проекту

5

10

Індивідуальний проект з прив’язкою до

5

20

60

120

«Global University Network» і «Global Lab»
Сучасне управління освітою: лідерство
в сфері освіти

інноваційних процесів в університетах
Засоби масової інформації та соціальної
комунікації

освіти Європейського Союзу

фахової спрямованості стажера
Всього годин
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Програма стажування
Модуль 1. Нові та інноваційні методи навчання:
онлайн-лекції;
вступ до курсу: цілі, процедури, графік роботи;
міждисциплінарне навчання;
консультації;
робота над проєктами.
Модуль 2. Система вищої освіти в Польщі:






онлайн-лекції;
європейські системи вищої освіти;
інтернаціоналізація вищої освіти;
консультації;
робота над проєктами.
Модуль 3. Система вищої освіти в Європі:






Організаційний збір за участь у програмі стажування становить 250 євро,
який включає: програму навчання, сертифікат від Вищої Школи Лінгвістичної про
стажування тривалістю 180 годин, сертифікат участі у Міжнародній конференції
організованою WSL, сертифікат участі у Міжнародній конференції та проекті Erasmus+
організованим Інститутом освітніх досліджень та інновацій, проживання.
Інвестуючи гроші в навчання, ви здобудете чималий досвід, який допоможе
виділитися серед інших колег. Ви станете фахівцем своєї справи, отримаєте гарну
репутацію серед учнів та студентів, а також можливість піднятися по кар’єрній
сходинці.
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