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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1
Тема: Інтернет – ресурси для науково-педагогічної діяльності
Питання для обговорення
1. Пошук програм, що надають колективні гранти з педагогічної тематики.
2. Формулювання теми конкурентного групового проекту.
3. Визначення кола країн донорів.
4. Визначення кола можливих партнерів по проекту в Україні.
5. Визначення кола можливих партнерів по проекту серед країн донорів.
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2
Тема: Ознайомлення із науково-педагогічними проектами
Питання для обговорення:
1. Ознайомлення із колективними проектами, що отримали гранти.
2. Пошук інтернет-ресурсів педагогічного спрямування в країнах грантодавцях
для колективних проектів.
3. Створення сторінки у FB з описом проекту.
4. Написання рекомендаційних листів для підтримки проекту.
5. Написання CV для просування проекту.
6. Написання резюме для просування проекту.
7. Пошук програм, що надають індивідуальні гранти з педагогічної тематики.
8. Формулювання теми конкурентного індивідуального проекту.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Тема: Теоретичні і практичні проблеми створення міжнародних проектів
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Словесні, наочні, практичні, демонстрація,
дослідницькі, дедуктивні, синтезу та аналізу.

дискусія,

проблемно-пошукові,

Завдання 1. Створення та розміщення індивідуальних та колективних наукових проектів
1. Пошук інтернет-ресурсів педагогічного спрямування в країнах грантодавцях
для індивідуальних проектів.
2. Написання рекомендаційних листів для підтримки індивідуального проекту.
3. Написання CV для просування індивідуального проекту.
Завдання 2 Створення та наповнення мережі для спільної дистанційної роботи
1. Написання резюме для просування індивідуального проекту.
2. Заповнення індивідуальної аплікаційної форми для стажування по
програмі ім. Фулбрайта.
3. Заповнення аплікаційної форми для групового проекту для отримання
групового гранту по програмі Erasmus.

