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 першокласників.

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: 23.08.2018 за адресою: м. Полтава,
Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №26, актова зала, вул. Івана Мазепи, 18
Попередня реєстрація – обов’язкова!

Програма семінару:
12:00 – 12:30

Реєстрація учасників семінару

12:30 – 12:45

Анна Гезь, методист видавництва MM Publications в Україні
“Smart Junior 1 for Ukraine“

12:45 – 13:45

Angela Konstance:
“ How to build 21st century competencies”
In this session, participants will be informed about 21st century competencies and how
they can help students develop a wide range of skills. These skills will enable them to
cope with the challenges of the 21st century and to achieve success in the Information
Age. Practical examples will be shown from the course books.

13:45 – 14:00

Книжкова виставка

14:00 – 15:00

Angela Konstance:
“ Smart Junior – Model Lesson”
Whether you are a teacher of the Smart Junior course or not, one thing is certain; you
will be shown how a course book can be taught in the classroom. So, be prepared to
participate in this fun but informative presentation!

15:00 – 15:15

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!

