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Березень – квітень 2016
Відбувся весняний тур для вчителів англійської мови від видавництва
MM Publications!
На початку весни (15-18 березня) були проведені методичні
семінари для вчителів від видавництва MM Publications та
компанії Лінгвіст. Заходи, які були присвячені підготовці учнів
до ДПА, відбулись в Луцьку, Рівному, Тернополі та
Хмельницькому.
Наталі Хеммертон, головний спікер заходів, поділилась
секретами розвитку мовленнєвих навичок читання та письма
учнів – більше 600 вчителів відвідали семінари та, сподіваємось,
отримали корисні поради від професіоналів видавництва MM
Publications!
Фотозвіт з семінарів можна подивитися тут

Увага! 14 квітня 2016 року запрошуємо на вебінар “ДПА vs ЗНО: differences
and similarities. Getting ready ASAP”
Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст, офіційний представник видавництва в Україні,
запрошують вчителів та викладачів англійської мови взяти участь в методичному вебінарі за
темою: “ДПА vs ЗНО: differences and similarities. Getting ready ASAP”.
З детальною інформацією щодо вебінару та реєстрації можна ознайомитись за посиланням.

Як якісно підготуватися до ДПА-2016!
Нагадуємо, що видавництвом MM Publications спеціально були
розроблені посібники Go for Ukrainian State Exam для
загальноосвітніх (В1) та спеціалізованих (В2) навчальних
закладів. Посібники містять повні інформацію щодо формату,
критеріїв оцінювання робіт учнів, тренувальні тести формату
іспиту, поради щодо виконання завдань, а також додатковий
граматичний посібник та словник.
Go for Ukrainian State Exam (B1)
Go for Ukrainian State Exam (B2)

Підведені підсумки конкурсів для учнів та вчителів від MM Publications
З жовтня 2015 до лютого 2016 року відбулися конкурси для
учнів та вчителів англійської мови від видавництва MM
Publications, які проходили під егідою Міністерства освіти і науки
України та були приурочені до ініціативи Президента України
«2016 – Рік англійської мови в Україні». В конкурсах взяли участь
близько 5000 учнів та 500 вчителів. З результатами конкурсу
можна ознайомитись за посиланням.
Переможці та призери конкурсу для учнів вже почали
отримувати подарунки від видавництва MM Publications та
компанії Лінгвіст! Подивитися альбом Переможці та призери
конкурсу для учнів від MM Publications

В свою чергу, переможці конкурсу для вчителів
відправились до сонячної Греції з метою проходження курсу
підвищення кваліфікації. Фотозвіт Подорож переможців
конкурсу для вчителів від MM Publications.
Ми бажаємо всім учасникам подальших успіхів та значних досягнень!

Методичні матеріали від видавництва MM Publications
Видавництво MM Publications всебічно сприяє професійному розвитку вчителів та
працює над методичними матеріалами, які допоможуть втілити у життя нові креативні ідеї
під час проведенням занять з англійської.
Саме для цього інформаційного листа методисти видавництва MM Publications
підготували нову методичну статтю, ідеї якої будуть корисними під час проведення занять
з аудіювання. З усіма методичними статтями видавництва MM Publications можна
ознайомитись на веб-сайті компанії Лінгвіст

Літні мовні табори
Методистами видавництва було розроблено блок методичних безкоштовних матеріалів,
які можуть бути використані вчителями під час організації та проведення занять в літніх
мовних таборах. Матеріали вже розміщено на веб-сайті Міністерства освіти і науки
України – ознайомитись з матеріалами можна за посиланням.

