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Шановні колеги!
Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст щиро
вітають з новорічно-різдвяними святами! Бажаємо всім
невичерпного натхнення, творчих і професійних успіхів, здійснення мрій, а також чудових можливостей для кар’єрного
зростання!

Останній квартал 2017 року видався насиченим на різноманітні події. Підбиваючи підсумки перед початком нового року,
ми хотіли б згадати про найважливіші з них.

New Ukrainian School
Видавництво MM Publications радо долучилося до пілотного проекту з іноземних мов 2017–2018 Міністерства освіти
і науки України та розробило спеціальну адаптовану версію
підручника Smart Junior for Ukraine, яка зараз проходить
апробацію в більш ніж 100 школах-учасницях пілотного
проекту. Новітні методики викладання, ігрові форми навчання
та розвиток навичок 21 століття – всі ці аспекти враховані
у новому виданні Smart Junior for Ukraine.
Ознайомитись з міжнародною версією підручника можна
замовивши безкоштовний примірник у представників компанії

Лінгвіст – офіційного представника видавництва в Україні.

Webinars
Методисти-консультанти видавництва MM Publications
регулярно проводять безкоштовні методичні вебінари для
вчителів та викладачів англійської мови. Переглянути записи
вебінарів можна на офіційному каналі компанії Лінгвіст
в YouTube.
Теми останніх вебінарів від видавництва MM Publications:
‘Developing listening skills’, ‘5 ways to organize your lesson’,
‘Storytelling – not only for little kids’.
Щоб не пропустити майбутні вебінари та семінари, стежте за новинами видавництва на офіційному сайті MM Publications в Україні, на сайті компанії Лінгвіст та на сторінці у Facebook.

Методичні статті
Ми переконані, що професійний розвиток вчителя –
це неперервний сталий процес, який є нескінченним.
З метою сприяння цьому процесу на офіційному сайті
видавництва MM Publications публікуються загальнодоступні методичні статті на найбільш актуальні теми.
Колекція статей постійно поповнюється, тому не забувайте перевіряти поштову скриньку, щоб не пропустити
найгарячіші теми!

Holiday Worksheets!
Ми турбуємось не лише про професійний розвиток викладачів, але й докладаємо зусиль, щоб навчальний процес був
максимально цікавим для учнів. До свят ми готуємо різноманітні worksheets, які можна використати для проведення
окремого уроку або ж інтегрувати їх у свої заняття в якості
додаткових вправ.
Завантажити завдання можна
MM Publications в Україні:

на

офіційному

сайті

Практичні вправи з англійської мови до новорічно-різдвяних свят
Практичні вправи з англійської мови до Halloween

Безкоштовні методичні семінари
Методисти видавництва MM Publications регулярно
проводять безкоштовні методичні семінари для вчителів та
викладачів англійської мови.
За останні три місяці ми провели заходи в Сумах, Полтаві,
Чернігові, Кіровограді, Вінниці, Луцьку, Ківерцях та Смілі.
Говорили про нові програми, розвиток навичок аудіювання
та особливості навчання учнів молодшого шкільного віку.
Окрім того, ми долучились до національного руху EdCamp
взявши участь у (не)конференціях в Бердичеві та Чернігові.
Усі заходи проходять в дружній атмосфері, насичені
актуальною для викладачів інформацією й практичними
вправами, які легко можуть бути адаптовані до групових
чи індивідуальних занять з англійської мови.

Запрошуємо на семінар з Angela Konstance (м. Київ)
Пропонуємо вчителям і викладачам англійської мови
завершити період новорічних свят яскравим семінаром,
який проводитиме спікер видавництва MM Publications
Angela Konstance.
Семінар відбудеться 13 січня у місті Київ.
Програма та реєстрація – тут.

MM Publications Teacher Training Winter School
У листопаді видавництвом MM Publications було анонсовано проведення MM Publications Teacher Training
Winter School, яка відбудеться 8-12 січня в Івано-Франківську. Всі учасники матимуть можливість поспілкуватись із
тренером для вчителів від видавництва MM Publications
Анжелою Констанс та знайти нові креативні ідеї для уроків
й просто отримати ковток свіжого повітря перед початком
нового семестру.
Ми раді вітати серед учасників MM Publications Teacher Training Winter School членів родини
Smart School, які отримали можливість безкоштовно взяти участь в заході, виборовши місця
в спеціально організованому конкурсі. Щиро вітаємо переможців, а решті учасникам конкурсу
гарантуємо заохочувальні призи від видавництва MM Publications та компанії Лінгвіст.

Стежте за новинами видавництва на офіційному сайті MM Publications в Україні,
на сайті компанії Лінгвіст та на сторінці у Facebook.

