
ЗАПРОШЕННЯ НА СЕМІНАР

Angela Konstance

Born in Sydney, Australia. She completed her Bachelor and Master’s degree 
in teaching English at Macquarie University, Australia. She has had 
extensive experience in Primary and Secondary schools in Australia and 
Europe. She is involved in teacher’s training. She also works with 
MM Publications as a teacher trainer.

Семінар відбудеться 12.03.2020  

Попередня реєстрація  - ОБОВ’ЯЗКОВА!

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

12.30 -13.00 

13.00 -13.20 

Реєстрація учасників

“MM PUBLICATIONS IN UKRAINE: OUR STORY OF SUCCESS”
Анна Гезь, методист видавництва в Україні

 

13.30-14.30 SMART JUNIOR 3 – MODEL LESSON,
Speaker: Angela Konstance

14.30 -15.00 Книжкова виставка. Кава-брейк.

15.00 -16.00 “ALONE WE CAN DO SO LITTLE; TOGETHER WE CAN DO SO MUCH” - HELEN 
KELLER,
Speaker: Angela Konstance 

16:00 - 16:20 Підбиття підсумків. Вручення сертифікатів. Автограф-сесія.

Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст запрошують викладачів англійської мови 
взяти участь у методичному семінарі. Семінар проводитиме висококваліфікована, досвід-
чена,творча тренерка і надзвичайно талановита доповідачка Angela Konstance . Під час 
семінару ви зможете отримати цінні поради щодо організації групової роботи на уроці, а 
також взяти участь в інтерактивному практичному воркшопі, присвяченому викладанню 
англійської в молодшій школі.

За адресою: м. Полтава, вулиця Гоголя, 38, Ресторан Подіум, конференц зала.

Whether you are a teacher of the Smart Junior course or not, one thing is certain; you 
will be shown how a course book can be taught in the classroom. So, be prepared to 
participate in this fun but informative presentation!

In English language classrooms students and teachers work together in order for 
students to achieve their goals. However, cooperation is beneficial not only between 
students and their teacher, but when it takes place among the students as well. Yet, 
many of us actually neglect to incorporate teamwork activities in our lessons. 
This presentation aims to underline the importance of implementing teamwork 
activities in ESL classrooms. Additionally, it hopes to explain and provide solutions 
to any possible challenges that may occur when using teamwork activities in the 
classroom.

Під час заходу всі учасники зможуть ознайомитись із виставкою навчальної літератури
видавництва MM Publications та компанії Лінгвіст.

Кожен зареєстрований учасник гарантовано отримає
подарунок від видавництва та сертифікат

https://forms.gle/wbqbE5Cfcqddyc8CA

