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Освітня програма-стажування 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
Париж, Франція - з 28 квітня до 5 травня 2017 р. 

Мета програми: вивченя практики позааудиторного навчання у інтерактивних середовищах на практичних прикладах. 

Пропонована нами програма не передбачає аудиторных занять, натомість повністю інтерактивна, відкриває значний 

потенціал для педагога, який знаходиться у пошуку інноваційних методик навчання. Під час візитів на об’єкти за 

програмою буде продемонстровано інноваційні технології залучення студентів до навчального процесу за допомогою 

комбінації різноманітних електроних медіа, гейміфікації, віртуальної та доповненої реальності. 
 

Варіанти участі, вкл.: Базовий Повний 

Розміщення у готелі в Парижі, у 2-місн. номері, 7 діб 
Комфортабельний мережевий готель категорії 3*, без харчування 

+ + 

Переїзд Львів-Париж-Львів (відпр. 27 квітня, поверн. 6 травня) 
Львів-Перемишль на Інтерсіті+, Перемишль-Париж на комфортабельному автобусі 

+ + 

Участь у дискусіях та обмін досвідом з іншими учасниками 
Під час переїзду та у вільний час 

+ + 

Участь в освітній та екскурсійній програмі 
включає транспортне обслуговування у Парижі та вхідні квитки за програмою 

- + 

Сертифікат учасника про стажування та публікація у збірнику  
Збірник наукових праць міжнародної конференціх «Іноваційні технологіх навчання» 

- + 

Медичне страхування, оформлення шенгенської візи Додатково Додатково 

Реєстраційний внесок: 590 євро 790 євро 
 

ОБ’ЄКТИ ОСВІТНЬОЇ ТА ЕКСКУРСІЙНОЇ ПРОГРАМИ: 

Історія Мистецтво Наука 
музей Лувр, палац та сади Версалю, палаци у Компьєні, 

Мезон-Лафіт, Фонтенбло, Рамбуйє, Шан-сюр-Марн, Шантійі, 

Мальмезон, Венсенський замок, замок Пьєрфон, абат. Шалі 

Національні музеї д'Орсе, 

Пікассо, Родена, 

Ренесансу, Центр Пампіду 

Місто науки та індустрії 

Музей наукових 

відкриттів 

Пам’ятки та визначні місця: Ейфелева вежа (вхідний квиток не включено), Єлисейскі поля та Триумфальна арка, Собор 

Паризької Богоматері, Конс’єржері, Пантеон, Сент-Шапель, Монмартр, Латинский квартал. 
 

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ 

Авіапереліт Шенгенська віза 
Учасники можуть приєднатися до групи у Парижі. 

Вартість авіаперельоту та трансферу з аеропорту 

сплачується додатково. 

Для поїздки необхідна шенгенська віза. Учасники 

мають підготувати необхідні документи, щоб вчасно 

звернутися до консульства, якщо не мають дійсної візи. 
 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

Подання заявки Умови сплати внеску 
Для реєстрації учасника необхідно заповнити 

реєстраційну форму, надати копію ідентифікаційної 

сторінки закордонного паспорту:  

http://ilti.ee/reg17par-ua/ 

Після підтвердження заявки учасник має сплатити 50% 

упродовж 5 діб та 100% до 31.03.17. В разі відміни 

участі сплачений внесок не повертається. Сплата 

внеску банківським переказом або кредитноб карткою. 
Надсилайте запити на e-mail: ukr2@ilti.ee  
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