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Шановні колеги! Початок року видався досить насиченим на різноманітні події, ми хотіли б згадати 
про найважливіші з них та розповісти про майбутні заходи.

MM PUBLICATIONS TEACHER TRAINING WINTER SCHOOL 2019

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

11-12 січня 2019 року відбулась довгоочікувана подія 
для вчителів англійської мови - MM Publications Teacher 
Training Winter School 2019 в Рівному. Методист видавни-
цтва Анна Гезь та викладач-тренер Оксана Торубара про-
вели серію тренінгів присвячених навчанню англійської 
мови в молодшій, середній та старшій школі. На навчання 
зібрались вчителі англійської мови з різних куточків Украї-
ни. Після тренінгів учасники мали можливість відвідати 
музей Бурштину та крафтову пивоварню. Сподіваємось, 
вчителі отримали лише позитивні враження та збагати-
лись креативними, інноваційними та практичними ідеями 
для проведення уроків. 

Переглянути фотоальбом події за посиланням

Ми розуміємо наскільки важливо для вчителя отримува-
ти нові незвичайні ідеї для проведення уроків англійської 
мови. Саме тому, методист видавництва MM Publications 
Анна Гезь підготувала для Вас 4 цікавих гри для закрі-
плення лексики. Зовсім скоро на нашій сторінці Facebook 
з’явиться стаття 8 цікавих ідей для використання пісень 
на уроках англійської. 

Читати статтю за посиланням

ВІДКРИТІ УРОКИ НА БАЗІ ШКОЛИ

Методист видавництва Анна Гезь з задоволенням прово-
дить 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

https://drive.google.com/open?id=156QzWDXP1-sUIZApASPy2coQfXl9poNI
https://mmpublications.com.ua/4-tsikavyh-gry-dlya-zakriplennya-leksyky/
https://mmpublications.com.ua/popular-article-4/


HOLIDAY WORKSHEETS

Ми турбуємось не лише про професійний розвиток 
викладачів, але й докладаємо зусиль, щоб навчальний 
процес був максимально цікавим для учнів. До свят ми 
готуємо різноманітні worksheets, цього місяця ми підго-
тували матеріали до St. Valentine’s Day, які можна вико-
ристати для проведення як окремого уроку або ж інте-
грувати їх у свої заняття в якості додаткових вправ.
Зовсім скоро Ви  зможете завантажити завдання на офі-
ційному сайті MM Publications Ukraine  та на нашій сторін-
ці в Facebook.

ВЧИТЕЛІ ОБИРАЮТЬ SMART JUNIOR 1 FOR UKRAINE

БЕЗКОШТОВНИЙ ВЕБІНАР ВІД MM PUBLICATIONS

Smart Junior 1 for Ukraine - підручник, який обрали май-
же 2000 вчителів та за яким працює чверть першачків 
НУШ в усіх регіонах України. Ми отримали лише пози-
тивні відгуки вчителів та готові поділитися з Вами.  

Читати статтю за посиланням

Долучайтесь до нашого наступного методичного 
вебінару на тему: ”CHALLENGING PRIMARIES”.
Коли: 19 лютого 2019
Час: 16.00-17.00
Зареєструватись на вебінар Ви зможете за посиланням

МЕТОДИСТ ВИДАВНИЦТВА MM PUBLICATIONS ВІДПОВІСТЬ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ 
ТА НАДАСТЬ ПРОФЕСІЙНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

Анна ГЕЗЬ
Anna.Gez@mmpublications.com.ua 

+38 (067) 325-60-81 
Слідкуйте за нашими новинами на 

mmpublications.com.ua
www.facebook.com/mmpublicationsua

linguist.ua

https://mmpublications.com.ua/
https://www.facebook.com/mmpublicationsua/
https://mmpublications.com.ua/navchatysya-veselo-ta-tsikavo-razom-iz-smart-junior-1-for-ukraine/
https://register.gotowebinar.com/rt/6534435383596936204

