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POSTCARD GREETINGS
Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст щиро
вітають із новорічними та різдвяними святами! Бажаємо
усім невичерпного натхнення, творчих і професійних
успіхів, здійснення мрій, а також чудових можливостей
для кар’єрного зростання!

MM PUBLICATIONS TEACHER TRAINING WINTER SCHOOL 2019
Видавництво MM Publications та компанія “Лінгвіст” запрошує Вас взяти участь в MM Publications Teacher Training
Winter School. Методист видавництва MM Publications
Анна Гезь та викладач – тренер Оксана Торубара допоможуть Вам знайти нові креативні ідеї для Ваших уроків
та отримати море позитивних емоцій та вражень перед
початком нового семестру.
Деталі участі за посиланням >>>
З детальною програмою заходу можна ознайомитись тут

СЕМІНАР У ЛЬВОВІ
Запрошуємо Вас взяти участь в методичному семінарі
від MM Publications, який відбудеться в м. Львів 13 грудня 2018 року на базі Навчально-виховного комплексу
«Школа І ступеня-гімназія «Гроно».
Реєстрація та програма семінару за посиланням

Q&A SESSION
Шановні колеги! Вчителі англійської мови, які вперше
працюють за підручником Smart Junior 1 for Ukraine в першому класі мають можливість поставити питання щодо
роботи з підручником. Наступна сесія Q&A відбудеться в
прямому ефірі на Facebook 14 грудня 2018 року о 14:00.
Зареєструватися на Q&A Session Ви зможете за посиланням

ВІДКРИТІ УРОКИ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Ми турбуємось не лише про професійний розвиток
викладачів, але й докладаємо зусиль, щоб навчальний
процес був максимально цікавим для учнів. Методист
видавництва Анна Гезь з задоволенням проводить відкриті уроки на базі шкіл - партнерів Smart School. Якщо
Ви бажаєте, щоб методист видавництва завітала до Вашої школи, будь ласка, напишіть листа на електронну
адресу Anna.Gez@mmpublications.com.ua.
Дізнатись більше про програму Smart School

ЗАПРОШУЄМО ПРОСЛУХАТИ НАСТУПНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ВЕБІНАР!
CAN LEARNING READING BE FUN AND EFFECTIVE? DEFINITELY YES!
A, B, C, D… says a child and here comes the best time to start
learning reading. All words are made up of sounds. Students
have to link the sounds to the alphabetical symbols and then
blend them to form words. In this way, young learners are
helped to develop not only reading, writing and spelling skills,
but also listening and speaking at the same time. During this
webinar, we will look at different kinds of tasks that will help
students to start their fantastic journey into the world of
letters that make sounds.
Зареєструватись на вебінар Ви зможете за посиланням.

Щоб не пропустити майбутні вебінари та семінари, стежте за новинами видавництва на офіційному сайті MM Publications в Україні, на сайті компанії Лінгвіст та на сторінці у Facebook.
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
INNOVATIVE AND CREATIVE WAYS TO BUILD UP YOUNG LEARNERS’ VOCABULARY
Які вправи використовувати для вивчення, закріплення
та повторення матеріалу? Пропонуємо Вам 5 цікавих
ігор для вивчення та повторення лексики, які допоможуть Вам урізноманітнити урок та стануть до вподоби
Вашим учням.
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