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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ ЗАКОРДОНОМ

Шановні колеги!
З нагоди світлого Христового Воскресіння щиро вітаємо 
Вас, вашу родину і всіх дорогих Вашому серцю людей. 
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, злагоди та спокою, 
наснаги у праці, успіхів у здійсненні всіх Ваших добрих 
намірів і починань. Нехай урочисто лунає в кожній оселі 
Великоднє вітання «Христос Воскрес!».

В кінці березня під час весняних канікул 5 вчителів з 
різних куточків України відвідали Афіни та пройшли 
курс підвищення кваліфікації, поспілкувались з автором 
підручника, надихнулись новими ідеями для проведення 
уроків, відвідали пам’ятки стародавньої Греції. Вчителі 
залишили відгук про візит до видавництва та поїздку в 
цілому. Приєднуйтесь і Ви до унікальної програми під-
тримки навчальних закладів Smart School. 

Читайте відгук тут
Детальніше про партнерську програму тут

ВІДКРИТІ УРОКИ НА БАЗІ SMART SCHOOL

Кожного місяця методист видавництва Анна Гезь про-
водить відкриті уроки на базі партнерських шкіл Smart 
School. Якщо Ви бажаєте, щоб методист видавництва 
провела урок в Вашій школі, напишіть на електронну 
адресу Anna.Gez@mmpublications.com.ua або зателефо-
нуйте +38 (067) 325-60-81. Наступного разу ми завітаємо 
саме до Вас!

https://mmpublications.com.ua/interv-yu-z-uchasnykamy-poyizdky-do-vydavnytstva-mm-publications/
https://mmpublications.com.ua/popular-article-4/


8 КОРИСНИХ ЛАЙФХАКІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО ТА ДПА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЗНО чи ДПА з англійської мови – це завжди хвилююче 
випробування для учнів 11-х та 9-х класів. Ми підготува-
ли для Вас корисні поради, як впоратись з кожним видом 
завдання, розподілити свій час на іспиті та декілька 
дієвих стратегій до частини “Використання мови”.

Читайте наші лайфхаки тут

ЗАПРОШУЄМО НА НАШ СЕМІНАР У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ!

Дата: 17 квітня
Час: 13:00-16:15
Теми: ”Is listening a passive skill”, “Learning through songs. 
Songs are not only for little children, they are for everybody”.
Спікер: Анна Гезь

Зареєструватись тут

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО НАШОГО НАСТУПНОГО ВЕБІНАРУ!

Дата: 23 квітня (16:00-17:00)
Тема: Teaching for exams
Exam preparation is different than a typical English class. Students should 
not only be familiar with grammar and vocabulary to sit an exam, but also 
they should know test format, exam strategies for different tasks, how to 
manage their time during exam and analyse their mistakes. Every time 
teachers need to vary the activities, teach through games and mobile 
apps to make sure that they stay in tune with their students. During this 
webinar we will look at different exam tasks and we will provide some 
ideas for making exam preparation a bit more fun! 
Спікер: Anna Gez, MM Publications ELT Consultant In Ukraine

Зареєструватись тут

https://register.gotowebinar.com/rt/6367481141517442827
https://mmpublications.com.ua/8-korysnyh-lajfhakiv-dlya-uspishnoyi-zdachi-zno-ta-dpa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBP9nHvLXwlBHLXjsztR-Un0fD4x88ML8U4an64oesACMzbw/viewform


МЕТОДИСТ ВИДАВНИЦТВА MM PUBLICATIONS ЗАВЖДИ ГОТОВА ВІДПОВІСТИ
НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА НАДAТИ ПРОФЕСІЙНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

Анна ГЕЗЬ   I   Anna.Gez@mmpublications.com.ua   I   +38 (067) 325-60-81 

Слідкуйте за нашими новинами на 

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

linguist.ua

HOLIDAY WORKSHEETS

Ми турбуємось не лише за професійний розвиток викла-
дачів, але й докладаємо зусиль, щоб навчальний процес 
був максимально цікавим для учнів. До свят ми готуємо 
різноманітні worksheets, які можна використати для про-
ведення як окремого уроку або ж інтегрувати їх у свої 
заняття в якості додаткових вправ. До Великодня ми під-
готували цікаві та інформативні завдання для учнів мо-
лодшої, середньої та старшої школи. 

Вже найближчим часом ми викладемо їх на наш сайт та 
на сторінку у Facebook

https://mmpublications.com.ua/
https://mmpublications.com.ua/
www.facebook.com/mmpublicationsua
www.facebook.com/mmpublicationsua
linguist.ua

