
Семінар відбудеться: 23.10.2018 за адресою: 
м. Одеса, Приморський район, вул. Старопортофранківська, 
32 Одеська загальноосвітня школа №26 І-ІІІ ступенів. Актова зала.

Програма семінару:

Eleni Giannari

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!

Реєстрація учасників

Анна Гезь, методист MM Publications в Україні

Eleni Giannari:
“Learning through play: Games in the primary EFL classroom“

Книжкова виставка

Eleni Giannari:
“Integration of skills: A more meaningful and dynamic lesson”

Підбиття підсумків. Вручення сертифікатів.

13:00 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 16:15

Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст запрошують викладачів англійської мови 
взяти участь у методичному семінарі, який проводитиме Eleni Giannari. Під час семінару учас-
ники зможуть ознайомитися з питаннями викладання англійської для дошкільнят, а також взяти 
участь в практичному занятті присвяченому навчанню всіх чотирьох навичок мовлення.

Giannari Eleni was born in the U.S.A.  She has studied English Language and 
Literature (B. A.) and holds a Master’s Degree in Digital Media and Interactive 
Environments. In addition to several years’ teaching experience, she has also 
worked as a long distance English tutor. She is now working as an ELT consultant 
and teacher trainer for MM Publications. She travels widely in this capacity.

What role do games play in the primary EFL classroom? Participants in this workshop 
will explore this question and take part in various games which are guaranteed to liven 
up their classes.

The importance of integrating the four skills in language teaching is widely recognized 
in the ELT world. In the course of this session we will discuss the issue of the integration 
of skills and the benefits this approach has for language learners. Participants will also 
be presented with practical ideas and examples of how to integrate the four skills in the 
ELT classroom.


