
Запрошення на семінар

Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст запрошують викладачів англійської мови 
взяти участь у методичному семінарі. Під час семінару учасники отримають практичні поради 
щодо організації парної і групової роботи з учнями молодшого шкільного віку, а також візьмуть 
участь в практичному занятті, що присвячене розвитку навичок аудіювання необхідних як для 
ЗНО, так і для життя.

Diana is CELTA and IHCYLT certified teacher with more than 10 years of teaching 
experience. She has been teaching students of all ages in the state and private 
sectors (pre-primary, YL, teenagers, adults including corporate students). Diana 
has delivered teacher development sessions since 2017. The areas of interest are 
communicative approach in ELT, project-based learning, CLIL.

Diana Golovan
Presenter, ELT Consultant, “Linguist  LLC”

Попередня реєстрація – обов’язкова!

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

Реєстрація учасників

“Pair and Group activities with YL”
This is really challenging to organize pair and group work with young learners. However, 
such practice gives a lot of benefits to our students. Moreover, it helps create the 
student-centered learning which is one of the requirements of the New Ukrainian School. 
During our session we will discuss the rules of successful pair and group work, check 
different ways of making pairs and groups and practice simple but effective activities which 
are suitable for pairs and groups. 

Перерва. Книжкова виставка

“Teaching listening for ZNO and life”
Let us have a look at practical exercises that develop listening skills and help our students 
become successful language users. After the workshop you will learn a set of activities 
which will serve 2 aims: being useful and being engaging. 

Підбиття підсумків. Розіграш подарунків. Вручення сертифікатів.

12:00 – 12:10 

12:10 – 13:30 

13:30 – 13:40 

13:40 – 14:50 

14:50 – 15:00 

Звертаємо Вашу увагу на те, що кількість учасників заходу обмежена,
тому для забезпечення максимального комфорту ми просимо Вас

попередньо зареєструватися за
за посиланням.

Кожен зареєстрований учасник гарантовано отримає
подарунок від видавництва та сертифікат!

Коли: 04 вересня 2019 року

Де: м. Житомир, вул. Михайлівська, б. 15. Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти

https://forms.gle/kvbFu7ptSHoUo73C8
https://forms.gle/kvbFu7ptSHoUo73C8

