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Дорогі колеги!
Вітаємо вас з Днем Знань та початком нового навчального року!
Ми дякуємо всім вам за неоціненну роботу у формуванні нового покоління, бажаємо
наснаги та найвищих досягнень у професійній діяльності!

MM Publications Ukrainian Edition!
Видавництво MM Publications представляє оновлені українські
видання найпопулярніших навчальних курсів для школярів.
Підручники мають оновлений сучасний дизайн, а також новий
розділ «Culture Time for Ukraine», присвячений культурі нашого
рідного краю та англомовних країн. Окрім того розділ містить
додаткові завдання з граматики і додаткові креативні завдання
для молодших школярів.

Відбулися літні методичні семінари
22, 23, 25 та 26 серпня були проведені методичні семінари для вчителів та викладачів
англійської мови в містах Дніпро, Запоріжжя, Полтава і Харків.

Спікер видавництва Angela Konstance провела два блискучі майстер-класи,
присвячені розвитку навичок аудіювання, а також особливостям навчання
молодших школярів. Також під час заходів всім учасникам була надана
можливість ознайомитись з літературою видавництва за підтримки наших партнерів.
З відгуків учасників семінарів:
"I've never taken part in such seminar. I'm very satisfied with it. It has been very interesting. "
Angelica Davydova, Severodonetsk
"The seminar was very interesting. The most exciting were practical tasks and top 5 secrets of listening "
Iryna Yevzhenko, Poltava

"The seminar was full of useful information that undoubtedly should be taken by teachers and the way of presenting the
information was really clear and creative."
Nataliia Deineko, Dnipro

Ми дякуємо всім учасникам за активну участь, а також запрошуємо всіх на наші наступні заходи!

Вебінар ‘How to make your first after-holiday lesson interesting?’
30.08.2016 було проведено масштабний вебінар для вчителів та викладачів англійської мови,
присвячений початку навчального року та особливостям організації першого уроку. Для участі в заході було
зареєстровано більше 1500 вчителів англійської мови!
Через непередбачені технічні ускладнення не всі змогли переглянути презентацію, тому для її
отримання пишіть на info@mmpublications.com.ua
Ми дякуємо всім, а також нагадуємо, що учасникам були надіслані сертифікати.
P.S. І також якщо Ви не отримали сертифікат – напишіть, будь ласка, нам на адресу:
info@mmpublications.com.ua.

30.08.2016 – День англійської мови!
30 серпня представники видавництва взяли участь в конференції, організованій інститутом
післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка, та провели тренінг
на тему ‘Mixed ability class? Not a problem!’
Дякуємо столичним педагогам за теплий прийом та результативну співпрацю!

Конкурс для вчителів від видавництва MM
Publications!
Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст оголошують
конкурс для вчителів англійської мови “My teaching plan 2016”.
Ознайомитись з деталями конкурсу та заповнити анкету учасника
можна за посиланням.

To the Top split edition
Ще більше вправ!
Спеціально для курсу To the Top split edition було підібрано
комплекс додаткових вправ/текстів для читання/креативних
завдань, за допомогою яких Ви зможете зробити уроки ще
цікавішими та доповнити навчальний план різноманітними видами
діяльності.
Скачати комплекси вправ можна буде на сайті вже 5 вересня!

Увага!
Спеціальна пропозиція

За додатковою інформацією щодо проведення тематичних семінарів/ вебінарів звертайтеся
до представників видавництва MM Publications в Україні: info@mmpublications.com.ua, або до
менеджерів компанії Лінгвіст – офіційного представника видавництва в Україні: 044-599-32-28,
info@linguist.ua

