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ОНЛАЙН-ОСВІТА 

Dziennikarstwo on-line  

 

TЕМИ: 

 

• Як навчитися користуватися ресурсами Інтернету та де шукати додаткові 

матеріали та вправи 

• Огляд популярних безкоштовних інструментів: 

- Khan Academy - матеріали, створені експертами (польська версія 

перекладені або створені людьми з науковим ступенем), що складаються 

з відео, вправ і статей, які підтримують вивчення математики, 

природничих наук, програмування та багатьох інших галузей. Доступний 

безкоштовно для учнів, студентів та викладачів 

- Coursera - це платформа з сотнями курсів з таких університетів, як: 

Стенфорд, Прінстон, Національний Тайванський університет, 

Національний Автономний Університет Мексики або організації як 

Національне географічне товариство 

-  edX - освітня некомерційна організація, яка надає відкриті онлайн-курси 

з університетів і науково-дослідних інститутів по всьому світу. Створено 

Массачусетським технологічним інститутом та Гарвардським 

університетом 

• Самоорганізація групи для навчання (peer-to-peer learning) - методи та 

обговорення найкращих перевірених способів 

• Набір інструментів: 

- Trello - це інтуїтивно зрозумілий інструмент для організації 

індивідуальної роботи та командна робота. Це в першу чергу віртуальна 

дошка Канбан, на яку ми можемо розмістити картки із завданнями 

- Slack – розроблено для полегшення спілкування всередині групи 

- Gsuit дозволяє швидко керувати груповими обліковими записами 

електронної пошти (так званими списками розсилки), завдяки чому 
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надсилання електронного листа на одну адресу автоматично призводить 

до його пересилання потрібним одержувачам, які можуть відповісти на 

нього в межах своєї групи. 

- Обговорення способів системного підключення вищезазначених 

інструментів 

• Як розширити свої знання та вміння – натхнення 

• Відпрацювання вміння точно передавати зміст 

• Як зробити свою презентацію привабливішою – створюючи власні вправи 

та вікторини 

• Безпечне обладнання та екологія – як про це дбати: 

- Що таке електровідходи та як зменшити їх вплив на навколишнє 

середовище 

- Сервери та атмосфера – чи наша програма екологічна? 

• Як знайти інформацію, яку важко знайти 

• Як користуватися перекладачами 

• Як користуватися пошуковими системами зображень 
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