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СКЛАД КУРСУ

МИ:

Воркшоп буде корисним викладачам англійської мови

загальноосвітніх шкіл та спеціалізованих шкіл із поглибленим

вивченням англійської мови; викладачів англійської мови у

приватних мовних центрах; репетиторам англійської мови.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 

ВОРКШОПУ ВИ 

ЗМОЖЕТЕ

• Розуміти ваших учнів та їх потреби краще;

• Розуміти сучасні світові тенденції в освіті;

• Інтегрувати навички 21 століття у ваші уроки;

• Використовувати сучасні засоби (в т.ч. соц.мережі та гаджети)

у навчальний процес;

• Використовувати методи TBL (task-based learning) та PBL

(project-based learning) у ваших уроках.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС

В сучасному світі вивчення англійської мови більше не зводиться

до вивчення лексики та граматики, а має на меті розвивати в

наших студентах певний набір навичок, що допоможе їм досягти

успіху у навчанні та в майбутній кар’єрі.

Англійська мова зараз сприймається як інструмент отримання

нових знань та формування навичок у різних сферах та

предметах.

У цьому воркшопі ми розглянемо детально поняття навичок 21-

ого століття та вимоги щодо них у сучасному освітньому

середовищі.Ми дізнаємося про:

• Зміни в освітньому середовищі за останні 10 років

• Наукові погляди на можливі зміни в освіті в наступні 10 років

• Успішний вибір освітньої стратегії

• Студент у центрі – покоління Z: які вони?

• 4С в уроках англійської мови

• Розвиток навичок для успішного життя та кар’єри

• Як залишатися на одній хвилі із вашими учнями – використання

сучасних засобів навчання

• TBL (task-based learning) та PBL (project-based learning) як

інструмент розвитку навичк 21-ого століття.



Кількість місць обмежена.

ОКСАНА КОНОПЛЯ

Oksana Konoplia is a CELTA and DELTA qualified English

teacher, who’s been sharing her knowledge with both kids

and adults for over 10 years.

Over the last 3 years she’s been managing teaching staff

as well as academic projects in a well-established

educational company – STUDY Academy.

Oksana has visited England, Canada and the USA, living in

an English-speaking environment and exploring different

ways and approaches to teaching English as a foreign

language there.

Oksana has passed several internationally recognized

English exams.

(IELTS Academic Module band score 8.0 and TOEFL Ibt

score 109) and helped numerous students prepare and

succeed in these examinations.

At present she works as an Academic Director at

STUDY.UA and STUDY Academy, facilitating professional

development for STUDY Academy teachers.
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