Запрошення на семінар
Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст запрошують викладачів англійської мови
взяти участь у методичному семінарі, який проводитиме Angela Konstance. Під час семінару
учасники зможуть ознайомитися з питаннями формування навичок 21 століття, а також взяти
участь у практичному занятті, присвяченому навчанню підлітків.

Angela Konstance
Born in Sydney, Australia. She completed her Bachelor and Master’s degree
in teaching English at Macquarie University, Australia. She has had
extensive experience in Primary and Secondary schools in Australia and
Europe. She is involved in teacher’s training. She also works with MM
Publications as a teacher trainer.
Семінар відбудеться: 23 .08.2017
За адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська 38/1 (2-й поверх, актова зала)

Програма семінару:

Попередня реєстрація – обов’язкова!

10:00 – 10:30

Реєстрація учасників семінару

10:30 – 10:45

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

10:45 – 11:45

Angela Konstance:
‘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.

11:45 – 12:15

Кава-брейк

12:15 – 13:15

Angela Konstance:
‘Teaching teenagers: Turning a challenge into a golden opportunity’
‘Mother Nature is providential. She gives us 12 years to develop a love for our children
before turning them into teenagers.’ Many ELT teachers share this negative view of
teenagers that is reﬂected in the quote above and complain that adolescents are the
hardest group to teach. Yet, as some second language acquisition research shows,
teenagers are at an ideal age to learn languages. In this session we will explore what
makes teaching teenagers challenging and suggest ways in which we can tap into
teenagers’ abundant energy and create optimal conditions for language learning.

13:15 – 13:35

Р озіграш подарунків від видавництва. Вручення сертифікатів.

Під час заходу всі учасники зможуть ознайомитись із виставкою навчальної літератури
видавництва MM Publications та компанії Лінгвіст .
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 та сертифікат!

