
                                                                               
Програма обміну досвідом для вчителів англійської мови 

‘Teaching variety’. Умови участі. 

Для кого: вчителі загальноосвітніх шкіл Донецької, Луганської, Харківської, 

Дніпропетровської та Миколаївської областей. 

Кого ми шукаємо: 

- Ви – вчитель за покликанням. Працюєте в школі та не уявляєте свого життя без неї 

та своїх учнів; 

- ви завжди прагнете до саморозвитку та не пропускаєте жодної можливості 

вдосконалити свої професійні якості; 

- ви не боїтеся використовувати новітні підходи  у навчанні; 

- ви вмієте працювати з навчальною літературою і, побачивши нову вправу, можете 

придумати мінімум 5 варіантів її опрацювання; 

- ви активно спілкуєтесь з колегами і завжди прагнете до обміну досвідом. 

Якщо читаючи твердження Ви подумки сказали «ТАК», тоді ми шукаємо саме Вас! 

 

Як взяти участь? 

Крок 1 

Заповніть  анкету Application, надавши якомога детальнішу інформацію про себе. 

  

Крок 2 

Змініть ім’я файлу, додавши власне прізвище та ім’я латиницею. Наприклад: 

Application_Ivanna_Ivanova 

 

Крок 3 

Надішліть файл на поштову скриньку: info@mmpublications.com.ua до 15 березня 

включно.  

 

http://mmpublications.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/Teaching_variety_application.pdf
mailto:info@mmpublications.com.ua


                                                                               
Увага!  

Перевагою у відборі переможців стане наявність відео-презентації учасника конкурсу. 

Відео необхідно надіслати разом з анкетою, поставивши необхідну відмітку. Тема 

презентації: ‘Why do I love teaching?’    

Вимоги до відео:  

 Ліміт по кількості осіб, присутніх на відео – 1. Ми хочемо побачити та почути саме 

Вас! 

 Відео може бути записано в будь-якому форматі: 3gp, mkv, mpeg, avi, wmv та ін. на 

будь-якому носії. Ви можете просто записати свою презентацію на мобільний 

телефон.  

 Тривалість відео – до 1 хвилини. 

 Головний девіз – чим простіше, тим краще. Зробіть головний акцент на 

лаконічності та ємкості Вашої промови, а не на її креативному оформленні.   

 

Кожен із учасників конкурсу гарантовано отримає подарунок від видавництва! 

 

Переможці конкурсу проведуть 5 днів у м. Львів в період з 24 до 28 квітня. Програма 

перебування включає: 

- трансфер (з м. Київ до м. Львів та з м. Львів до м. Київ)  та проживання у 

комфортабельному готелі; 

- відвідання відкритих уроків у школах міста; 

- круглий стіл після відвіданих уроків: аналіз, обмін досвідом; 

- тренінги від вчителя-тренера школи СОВа Лани Сушко; 

- участь у масштабному семінарі від видавництва MM Publications та компанії 

«Лінгвіст» для вчителів міста та області; 

- екскурсійну програму. 

 

 


