USAID

ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

ЮРИДИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ЛНУ
ІМ. І.ФРАНКА

ПРОЕКТ «СПРАВЕДЛИВЕ
ПРАВОСУДЦЯ»

ТРЕНІНГ
«ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ
ВИКЛАДАННЯ
ПРАВНИЧИХ ДИСЦИПЛІН»

ПРОГРАМА

12 - 13 квітня 2016 р.

Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка,
вул. Січових Стрільців, 14, к. 409
Львів

Переглянути ключові концепції навчання для студентів-правників;
Практикувати використання інтерактивних навчальних методів у юридичній
освіті;
Дослідити практичне застосування методів викладання у правничій школі;
Розвинути глибше розуміння та використання ситуативних завдань на прикладі
конкретних ситуацій, практики моделювання ситуацій та сократичного діалогу;
Виробити розуміння планування уроку у сфері юридичної освіти в світлі
інтерактивних викладацьких методик;
Зясувати зацікавленість та обговорити перспективи створення міжінституційної
мережі/робочої групи задля сприяння вдосконаленню викладання правничих
дисциплін в Україні.

Тренер: Ділейн Р. Свенсон, професор права, Католицький університет
імені Йоана Павла II (Польща), завідувач кафедри міжнародного та
американського права, засновник та директор Центру вдосконалення
юридичних навичок (Польща), міжнародний експерт Проекту USAID
«Справедливе правосуддя» з питань юридичної освіти

Вівторок, 12 квітня 2016 р.
10:00-10:15

Привітання учасників

М ар’ян Лозинський, проректор з науково-педагогічної
роботи та соціальних питань і розвитку Л Н У ім. І. Франка
Володимир Бурдін, декан юридичного факультету Л Н У
ім. І.Франка
Наталія І. Петрова, заступник керівника Проекту US AID
«Справедливе правосуддя»
10:15-11:30

Сесія 1: Принципи сучасного навчання і викладання

11:30-11:45

Перерва на каву

11:45-13:00

Сесія 2: Встановлення контакту з аудиторією

13:00-14:00

Перерва на обід

14:00-15:30

Сесія 3: Освіта на основі досвіду: розробка і застосування
ситуативних методів вирішення юридичних справ (case
studies)

15:30-15:45

Перерва на каву

15:45-17:15

Сесія 4: Освіта на основі досвіду: моделювання ситуацій

17:15-17:30

Висновки першого дня

Середа, 13 квітня 2016 р.
10:00-11:30

Сесія 5: Сократичний діалог

11:30-11:45

Перерва на каву

11:45-13:00

Сесія 6: Продовження сократичного діалогу

13:00-14:00

Перерва на обід

14:00-15:30

Сесія 7: Планування заняття

15:30-15:45

Перерва на каву

15:45-17:15

Сесія 8: Особливі проблеми викладання у сфері правничої
освіти та способи їх подолання

17:15-17:30

Підведення підсумків тренінгу

Цей захід став можливим завдяки підтримці американського народу, наданої
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
в рамках Проекту USAID «Справедливого правосуддя»

