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
буде розглянуто питання навчання читанню в молодшій школі, а також надаватимуться поради й
рекомендації стосовно підготовки дітей до найскладніших частин ЗНО – аудіювання та письма.

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: 21.03.2018 за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5
(Сумський обласний інститут післядиплоиної педагогічної освіти)
Попередня реєстрація – обов’язкова!

Програма семінару:
13:00 – 13:30

Реєстрація учасників семінару

13:30 – 13:45

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

13:45 – 14:45

Angela Konstance:
“To learn to read is to light a ﬁre; every syllable that is spelled is a spark. Victor Hugo”
Most language teachers were born with an innate love for reading. In today’s
fast-moving age of information however, teaching reading is indeed a challenging task.
In this session, information to support teachers in implementing a range of approaches
will be shown. The approaches will help students acquire the knowledge, strategies,
and awareness required to become eﬀective readers.

14:45 – 15:15

Кава-брейк

15:15 – 16:15

Angela Konstance:
“Exams and grades are temporary, but education is permanent.”
As educators we desire to ﬁll our learners’ heads with knowledge. As pragmatists
though, we recognise that establishments measure our students’ knowledge with
exams and tests, and it is our duty to get them to pass. Today we will be looking at ways
to deal with listening and writing. Tips and guidelines will be given in order to get your
learners prepared for exam time.

16:15 – 16:30

Підбиття підсумків. 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!

