Запрошення на семінар
Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст за підтримки Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти та управління освіти Ужгородської міської ради
запрошують викладачів та вчителів англійської мови взяти участь у методичному семінарі, який
проводитиме спікер видавництва Natalie Hammerton.

Natalie Hammerton
Natalie Hammerton has studied English Language and Literature. She has been a
teacher and an ELT consultant for several years and she is now working as an ELT
consultant for MM Publications. Ms. Hammerton is currently involved in teacher
training and travels widely in this capacity.
Захід відбудеться: 30.03.2017
За адресою: м. Ужгород, Київська набережна 16, (Ужгородська школа №5 із поглибленим
вивченням іноземних мов)

Програма семінару:
10:30 – 11:00

Реєстрація учасників семінару

11:00 – 11:10

Viktoriia Plishkova (MM Publications ELT Consultant in Ukraine):
‘Learning is a fascinating journey: MM Publications in Ukraine’

11:10 – 12:10

Natalie Hammerton:
‘How to build 21st century competence’
In this session, participants will explore how a coursebook can help students develop a
range of skills that will enable them to cope with the challenges of the 21st century and
to achieve success in this Age of Information.

12:10 – 12:40

Кава-брейк

12:40 – 13:40

Natalie Hammerton:
‘One size does not ﬁt all: Traditional vs diﬀerentiated instruction’
In the ELT classroom, each student has a unique combination of strengths and skills.
Following a one-size-ﬁts-all approach will leave many students behind, but at the
same time teachers often struggle to balance learners’ diﬀerent needs. In this session,
we will explore the diﬀerent preferences and learning styles a student may have and
how we can accommodate all of them in the ELT classroom through diﬀerentiated
instruction. We will focus on the right blend of activities and how we can integrate them
into the lesson to help students enhance their skills and build their conﬁdence.

13:40 – 13:55

Розіграш подарунків від видавництва. Вручення сертифікатів.

Під час заходу всі учасники зможуть ознайомитись із виставкою навчальної літератури видавництва.
Звертаємо Вашу увагу на те, що кількість учасників заходу обмежена, тому для забезпечення
максимального комфорту ми просимо Вас попередньо зареєструватися за посиланням.
Кожен зареєстрований учасник гарантовано отримає подарунок від видавництва!

