
Запрошення на семінар

Видавництво MM Publications, компанія Лінгвіст запрошують  вчителів і викладачів англійської 
мови взяти участь у безкоштовному методичному семінарі.

Anna Gez has studied English Language and Literature in Alfred Nobel University, 
Dnipro and in Newcastle-upon-Tyne, England. Anna has got teaching experience 
abroad during internship in Poland, Nowy Sonch. She has been a teacher for 
several years and she is now working as an ELT consultant for MM Publications. 
She is currently involved in teacher training courses and is especially interested in 
teaching English to teenagers and adults.

Anna Gez
Presenter, MM Publications ELT Consultant in Ukraine

Попередня реєстрація – обов’язкова!

Програма семінару:

Реєстрація учасників семінару

‘Creative thinking inspires ideas. Ideas inspire change’
Children enjoy using their imagination and creating things. Projects involve children into a learning 
process and make them feel positive about learning. In addition to this, learners develop their motor and 
creative thinking skills, intellectual, social, learner independence skills. During this session, we will be 
looking at ways how to develop all these skills through project work and share with you some creative and 
innovative ideas for project work in class..

Книжкова виставка.

‘Learning through songs. Songs are not only for little children, they are
for everybody’
We all want our students to be interested in studying English and maintain their interest throughout the 
lessons. Songs are one of the best and most motivating resources in the classroom despite of the age or 
level of the learner. During this session, we will look at ways how songs can be used in class and share 
suggestions for further language practice after listening.

Підбиття підсумків. Вручення сертифікатів

13:30-14:00

14:00-15:00

15:00-15:15

15.15-16.15

16.15-16.30

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

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

за посиланням.

Кожен зареєстрований учасник гарантовано отримає подарунок від видавництва та 
сертифікат!

Коли: 8 червня 2018 року

Де: м. Миколаїв, вул. Робоча, 8, Миколаївська спеціалізована I-III ступенів 
школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу 
Миколаївської міської ради Миколаївської області.

https://docs.google.com/forms/d/1ypRoUwck892staYTNLeY9dMoxxfeDSnRAGhBjIebAmg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ypRoUwck892staYTNLeY9dMoxxfeDSnRAGhBjIebAmg/viewform?edit_requested=true

