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GREETING POSTCARD 8TH OF MARCH

НАЙМАСШТАБНІША ПОДІЯ РОКУ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - ED CAMP LINGUIST

Шановні колеги! Найніжніший, світлий і прекрасний 
день у році — 8 березня! Початок весни, початок жит-
тя у природі, перше тепло. Нехай це тепло оселиться 
у ваших будинках і душах. Нехай краса природи нади-
хає, а початок весни символізує початок чогось дуже 
бажаного і прекрасного у вашому житті! Зі святом!

1 березня в місті Київ відбулась феєрична подія, за участі 
чотирьох іноземних спікерів, 10 експертів з України та ін-
ших країн! Креативні сесії, новий формат заходу, числен-
ні знайомства, корисний контент та багато натхнення!

Переглянути фото заходу Ви зможете найближчим часом на 
нашій сторінці у Facebook

ЗАКРИТИЙ ЗАХІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ SMART SCHOOL!

Партнерська програма підтримки Smart School  сприяє 
професійному розвитку вчителя та зростання престижу 
навчального закладу! Для цього закритого заходу ми за-
просили висококваліфіковану, досвідчену, творчу та над-
звичайно талановиту доповідачку Angela Konstance від 
видавництва MM Publications.
Переглянути фото можна за посиланням
Детальніше про партнерську програму Smart School

https://www.facebook.com/mmpublicationsua/
https://drive.google.com/drive/folders/11alJ6H3LzgGN757h_tzoAXjm-b1imbXZ
https://mmpublications.com.ua/mm-publications-partnership-programme-for-ukraine-smart-school/


ТРЕНІНГИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ ЗА КОРДОНОМ!

Щиро вітаємо переможців лотереї від видавництва MM 
Publications та компанії Лінгвіст, яку було проведено се-
ред учасників програми Smart School!

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗІГРАШУ НА НАВЧАННЯ ДО ВИДАВНИЦТВА 
В АФІНИ ВІДПРАВЛЯТЬСЯ:

1. Резницька Лілія Марківна
2. Кісеєва Наталія Володимирівна
3. Хозіна Інна Миколаївна
4. Пашинська Світлана Анатоліївна
5. Ланкіна Вікторія Володимирівна

З відеозаписом визначення переможців можна 
ознайомитись за посиланням

Бажаємо переможцям незабутніх вражень, цікавих зу-
стрічей, креативних, практичних і сучасних ідей для про-
ведення уроків!

ВІДКРИТІ УРОКИ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ SMART SCHOOL

Методист видавництва MM Publications Анна Гезь про-
водить відкриті уроки на базі партнерських шкіл Smart 
School. Якщо Ви бажаєте, щоб методист завітала до 
Вашої школи, напишіть запит на електронну адресу: 
Anna.Gez@mmpublications.com.ua

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 

Кожного місяця ми ділимось ідеями для проведення 
уроків, сучасними та інноваційними методиками викла-
дання англійської мови. 

Читайте 8 цікавих ідей для використання пісень за посиланням.

Цього місяця читайте наші наступні лайфхаки 5 цікавих 
ігор для навчання читанню.

МЕТОДИСТ ВИДАВНИЦТВА MM PUBLICATIONS ЗАВЖДИ ГОТОВА ВІДПОВІСТИ
НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА НАДAТИ ПРОФЕСІЙНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

Анна ГЕЗЬ   I   Anna.Gez@mmpublications.com.ua   I   +38 (067) 325-60-81 

Слідкуйте за нашими новинами на 

mmpublications.com.ua
www.facebook.com/mmpublicationsua

linguist.ua

https://www.youtube.com/watch?v=Hj3grvvUOdI
https://mmpublications.com.ua/8-tsikavyh-idej-dlya-vykorystannya-pisen-na-urokah-anglijskoyi-movy/
mmpublications.com.ua
www.facebook.com/mmpublicationsua
linguist.ua

