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Підписано меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки
України та видавництвом MM Publications
23 листопада 2015 року між Міністерством освіти і науки України та міжнародним видавництвом MM Publications було підписано меморандум про
співробітництво. Співпраця відноситься до сфери вивчення англійської мови
як іноземної, беручи до уваги роль англійської мови як мови міжнародного
спілкування, особливо в рамках європейської інтеграції України.
Зокрема, МОН та видавництво MM Publications повідомили про реалізацію спільного проекту з розробки державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 11-их класів на 2016-ий рік.
Видавництво MM Publications має значний досвід створення системи оцінювання рівня володіння англійською
мовою на міжнародному рівні, що дозволить провести неупереджене тестування випускників українських шкіл
відповідно до європейських стандартів.
Згідно домовленостей видавництво MM Publications забезпечить МОН
вимогами та специфікаціями, необхідними для розробки змісту екзаменаційних завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови та
надасть методичну підтримку навчальним закладам України.

Проведена пробна Державна підсумкова атестація випускників шкіл
В рамках вищезазначеного проекту з розробки ДПА-2016 Міністерство
освіти і науки України спільно з міжнародним видавництвом MM
Publications провели пробну Державну підсумкову атестацію 2016. У
тестуванні взяли участь майже 60 учнів, які вивчали мову як поглиблено,
так і за загальною програмою.
Метою проведення пробного
тестування
адміністрування, а також інструкцій щодо виконання завдань та перевірки робіт учнів.

було

покращення

У лютому Міністерством освіти і науки України та видавництвом MM Publications буде проведений додатковий етап пробного тестування.

Конкурси від видавництва MM Publications в Україні тривають!
Нагадуємо про унікальну можливість взяти участь в конкурсах від видавництва MM Publications та компанії
«Лінгвіст»!
Завдання конкурсу для учнів “My Motherland: the place where I live/the place I love the most” полягає в
написанні твору на відповідну тему. Учні будуть поділені та оцінені в рамках трьох вікових категорій (молодша,
середня та старша школа). Переможці в кожній категорії отримають у якості призів екшн-камери; учні, що
займуть другі місця (5 учнів з кожної категорії) будуть нагороджені брендованими рюкзаками, а призери третіх
місць, яких загалом буде 100, отримають книги для читання від видавництва MM Publications.
Конкурс для вчителів “Ukrainian Culture Time” пропонує скласти три креативних завдання, які можуть бути
використані під час проведення лінгвокраїнознавчого заняття з англійської мови за відповідною темою.
Тематика запропонованих завдань має бути пов’язана з українською культурою, географією, літературою або
спортом. П’ятірка призерів отримають в по дарунок курс професійного розвитку за кордоном.
Детальна інформація щодо умов участі у конкурсі та правил оформлення робіт розміщена на веб-сайті
компанії «Лінгвіст»: linguist.ua/archives/25103

Методичні статті від MM Publications вже розміщено на веб-сайті компанії «Лінгвіст»
Методисти видавництва MM Publications пропонують вчителям ознайомитись із спеціально підготовленими
для українських професіоналів методичними статтями, що висвітлюють теми, пов’язані з розвитком писемного
мовлення учнів, а саме: «Етапи навчання письму на уроці англійської мови» та «Як ефективно підготувати учнів
до письмової частини ЗНО або ДПА з англійської мови».
Методичні статті, які були розроблені з метою методичної підтримки вчителів, розміщені на веб-сайті компанії «Лінгвіст» linguist.ua. У найближчому майбутньому очікується поява наступних статей, тематика яких буде
пов’язана з розвитком інших мовленнєвих навичок учнів, а також методисти запропонують цікаві ідеї, які Ви
зможете втілити в життя під час проведення занять з англійської мови.

New Year Activities from MM Publications!

*Запропонований матеріал представлений в навчально-методичному курсі Smart Junior 2

