
21 жовтня 2017 року, Львів

TUTOR’S FORUM
зустріч викладачів іноземних мов

У програмі:

10:00 - 10:45 "Обличчя у моніторі" або секрети успішного
онлайн-уроку

Мар’яна Грабовська (Лісовська) – 7 років досвіду викладання

англійської, з них – 5 років онлайн та декілька стажувань за кордоном,

IELTS Academic Advanced, автор курсів "warm up brain" та "language lover"

10:45 - 11:30 Як використовувати Youtube-канали у
викладанні мов

Віра Кашуба – засновник україномовного ресурсу для вивчення

англійської talkstudio.com.ua. Викладач англійської мови та літератури у

Львівському національному університеті ім. І.Франка. Розробник

онлайн курсів англійської

09:00 - 10:00 привітальний кава-брейк та реєстрація учасників

11:30 - 11:45 перерва

11:45 - 12:30 Як проводити ефективні групові заняття

Анна Курило – викладач англійської мови, сертифікований

Кембріджем (ТКТ certificates of Modules 2 and 3; Band 4), з 10-річним

досвідом викладання індивідуально та в групах усіх рівнів (в школі, в

університеті, в мовних школах та в компаніях). Засновник, методист та

керівник інтернет-проекту MyEnglish with Anna Kurylo

Місце проведення події:
конференц-зал готелю "Нота Бене" у Львові (вул. Валер'яна Поліщука, 78)



12:30 - 14:00 обід

14:00 - 14:45 панельна дискусія "Як створити та запустити власний
онлайн-курс"

14:45 - 15:00 "Як використовувати мобільні додатки у навчанні"

15:00 - 15:30 Як самостійно відкрити власний
репетиторський центр

Оксана Карбовнік – засновник та керівник центру іноземних мов

"Мовний дім", який надає послуги вивчення понад 40 мов, а також усі

види перекладу та легалізації документів

15:30 - 16:00 нетворкінг та спілкування

16:00 - 16:45 Як стати собою, вивчивши 5 мов

Іван Бобров – поліглот (7 мов), мовний коуч, марафонець, автор

методики вивчення англійської та іспанської за 42 дні

16:45 - 17:30 Як викладачу використати знання психології на
користь собі та іншим?

Антоніна Дідик – мовний коуч, тренер неформальної освіти та

консультант в методі Позитивної Психотерапії, засновниця клубу

іноземних мов в Афінах “Language Exchange Club in Athens”

Ми багато працюємо, але потрібно і відпочивати та розважатися.
Тому запрошуємо всіх учасників конференції на After party одразу після конференції. 

Місце вечірки буде повідомлено пізніше

work hard - party hard!

https://www.facebook.com/mary.grabovska
https://www.facebook.com/mary.grabovska
https://www.facebook.com/vira.kashuba
https://www.facebook.com/vira.kashuba

