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Друзі, розпочався новий навчальний рік 2018-2019, який буде сповнений цікавими подіями для 
вчителів: саме тому ми підготували короткий огляд минулих подій та анонс майбутніх заходів, які 
видавництва MM Publications та компанія «Лінгвіст» проведуть для Вас!

УСПІШНИЙ СТАРТ ІЗ СЕРПНЕВИМИ СЕМІНАРАМИ ВІД MM PUBLICATIONS!

Традиційно у серпні видавництвом MM Publications та 
компанією «Лінгвіст» разом з Інститутами Післядиплом-
ної Педагогічної Освіти було проведено семінари зі спі-
кером видавництва Анжелою Констанц! Загалом семіна-
ри у Білій Церкві, Полтаві та Вінниці відвідали більше 
ніж 500 вчителів! Захопливий інтерактив, обмін досві-
дом та цікаве навчання запам’ятаються всім! Дякуємо, 
що ви були з нами!

4 ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ: І ВАШІ УРОКИ – НАЙКРАЩІ!

В ПЕРШИЙ КЛАС – ІЗ SMART JUNIOR 1 FOR UKRAINE!

Smart Junior 1 for Ukraine – це суперкурс для навчання 
першачків, який допоможе їм розвинути креативність 
та критичне мислення. Але це не можливо без суперв-
чителя. Найголовніше – особистість того, хто навчає 
школярів – його харизма та наполегливість, чуйність та 
обізнаність. Як надихнути малюків, надати їм сил та мо-
тивації? Саме про це – наші 4 лайфхаки.

Читати статтю >>>
Детальніше про Smart Junior 1 for Ukraine >>>

Новий навчальний рік вже розпочався і ми неймовірно 
раді, що цього року близько 100 000 учнів перших класів 
Нової Української Школи розпочнуть подорож англій-
ською разом з інноваційним та автентичним посібни-
ком Smart Junior 1 for Ukraine! Посібник був спеціально 
адаптований до нових програм і стандартів НУШ!

Електронна версія підручника ‘Smart Junior 1 for Ukraine’ до-
ступна на сайті МОН >>>
Завантажити безкоштовно календарно-тематичне плануван-
ня, аудіо-записи, зразки книги для вчителя, робочого зошита 
можна на сайті видавництва Лінгвіст >>>

Фото із семінарів можна переглянути за посиланнями: Біла Церква, Вінниця, Полтава

https://drive.google.com/drive/folders/1QEDkH9bCgw73LWcM1mP4pfAv9_FMI0Sa
https://drive.google.com/drive/folders/1_qVSBj4GsYvaLcVYcPLI_UH1PT9fc6Hj
https://drive.google.com/drive/folders/15sbYG5RrGl4WYCeL7pX6j3__bDbLS5iL
https://goo.gl/hyLZpW
http://www.publishing.linguist.ua/publishing_book/smart-junior/
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/361
http://www.publishing.linguist.ua/publishing_book/smart-junior/


“Q&A” SESSIONS ВЖЕ СКОРО!

ВЕБІНАР ВІД МЕТОДИСТА MM PUBLICATIONS!

ЧЕКАЛИ? НОВИЙ КОНКУРС ВІД MM PUBLICATIONS ВЖЕ СКОРО!

Ми певні, що при роботі з новим посібником та матеріалами навіть у досвідченого викладача ви-
никнуть запитання щодо методології та організації занять! Наші методисти із радістю нададуть 
відповіді на Ваші запитання під час Q&A session! Дякуємо усім, хто долучився до минулої сесії 28 
вересня. Наступна сесія з методистом видання відбудеться вже 12-го жовтня, саме тому ми про-
понуємо Вам перейти за посиланням, заповнити форму та поставити Ваше запитання, стосовно 
Smart Junior 1 for Ukraine.

How to teach grammar to young learners.
How can we best approach grammar at young age? Children 
acquire any language with great facility and some children 
can deal with simple grammar structures really well at young 
age. English grammar can be fun and easy for young learners 
when it is taught through engaging activities, such as songs, 
games, rhymes. During this webinar, we will look at different 
ways how to teach grammar and share with you creative 
and innovative ideas which can be used to promote active 
learning with Smart Junior.

Друзі і на останок: у найближчий час ми оголосимо конкурс, умови якого будуть надзвичайно 
прості і кожен з Вас зможе взяти участь! Аби не пропустити цю можливість, слідкуйте за нашими 
дописами у Facebook та на офіційних сайтах компанії «Лінгвіст» та видавництва MM Publications!
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Date: 18.10.18
Time: 16.00-17.00
Duration:1 hour
Speaker: Anna Gez
http://clc.to/9NmZIw

https://goo.gl/qWWbJa
https://goo.gl/cbpFPr

