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ефективно, використовуючи методи засвоєння знань у 
змагальній, ігровій формі з інтеграцією Інтернету у 
навчальний процес.

Сутність цієї технології полягає у тому, що роз'яснення 
вчителів діти слухають дома, а домашні завдання 
виконують у класі.

Езотерична педагогіка свідчить  про таємничі процеси 
пробудження вічного в людині. Вона заснована на знанні 
вищих законів розвитку.
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Шкільна медіація

Хмарні технології

Медіація – технологія альтернативного врегулювання 
конфліктів.
Один з напрямів застосування медіативного підходу – 
його інтеграція в систему освіти і виховання.

Хмароорієнтовне навчальне середовище (ХОНС) – це 
штучно побудована система, що забезпечує навчальну 
мобільність, групову співпрацю педагогів та учнів, 
використовує хмарні сервіси для ефективного, 
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безпечного досягнення дидактичних цілей. Прикладом 
застосування хмарних технологій є віртуальні методичні 
об'єднання (ВМПО) у приватній хмарі.

Ці технології базуються на засадах кейс–метода – метода 
конкретних ситуацій. Метод кейсів дозволяє учням 
отримувати комплексні знання шляхом інтегрування 
предметів.

Це - одна з сучасних форм навчання, яка допомагає 
вчителю організовувати самостійну роботу учнів більш 
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