
Запрошення на семінар

Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст в рамках проведення програми обміну 
досвідом для вчителів англійської мови “Teaching Variety” за підтримки Міністерства освіти           
і науки України, Навчально-методичного центру освіти м. Львова та  Львівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти запрошують вчителів і викладачів англійської 
мови взяти участь у безкоштовному методичному семінарі за темою: 

Семінар відбудеться: 28.04.2017 о 14:00
За адресою: м. Львів, вул. Огієнка 18а (ЛОІППО, актова зала).

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. 

Реєстрація триває до 27.04.2017 включно.

Всі зареєстровані учасники отримають подарунки та сертифікати!

Lana Sushko 

Lana has been a teacher for over 20 years and a teacher trainer for over  9 
years. She has worked in Ukraine for IH Kyiv, British Council Kyiv, 
International Language Centre,  teaching adults, teenagers and children. 
Lana founded her own teacher training studio SOVa which holds interactive 
workshops, Teacher Training Days and summer/winter schools for teachers 
and administrators all around Ukraine. She is also a Cambridge English 
Examiner and one of the co-authors of ELT books. She has CELTA (2005), 
IHCYLT (2006) and DELTA Module 1 (2015). She has presented at the smaller 
and bigger ELT events in Portugal, Italy, Moldova and Ukraine. Her special 
interests lie in TPR approach and its role in the effective learning.

Програма семінару:

Реєстрація учасників

Lana Sushko:
‘From Grammar to Speaking: Mind the Gap’

Розіграш подарунків від видавництва. Вручення сертифікатів.

‘From Grammar to Speaking: Mind the Gap’

14:00 – 14:30

14:30 – 15:45

15:45 – 16:00

In this session we are going to experience and compare the 2 approaches to presenting 
grammar. We are also going to see the gap, feel the gap and fill in the gap which very often exists 
between what we teach and what the students actually get at that particular moment. The 
session will also provide you with some practical activities and ideas on how to fill in that gap.
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