
Запрошуємо всіх вчителів та викладачів приєднатися до конкурсу TEACHERtalks.

Ви вчитель чи викладач англійської мови? Вам є, що сказати і чим поділитися? 

Ви натхненні та прагнете змін?

Саме для таких викладачів ми розпочинаємо конкурс TEACHERtalks – the 21st century teacher.

Знаємо, Ви зараз думаєте про написання твору чи глобальні методичні розробки та купу додаткової 

роботи. Хочемо Вас трошки ‘засмутити’, - все, що необхідно зробити, -  це поділитися власними думками 

та своїми прагненнями.

TEACHERTalks
Почуй голос вчителя

Участь у конкурсі, а також виступ на фінальній конференції – безкоштовні. Під участю у фінальній кон-

ференції мається на увазі, що переможцю конкурсу сплачуються витрати за проїзд, перебування в Києві 

під час проведення конференції National Geographic Learning TEACHERtalks та вечеря з автором 

підручників. 

Перебування на конференціях партнерів здійснюється за власний кошт або за кошт партнера відповідно.

У конкурсі можуть брати участь вчителі та викладачі англійської всіх навчальних закладів України, 

зокрема, вчителі та викладачі, які знаходяться в зоні АТО чи на території AP Крим.

ЯКЩО У ВАС ВИНИКНУТЬ ПИТАННЯ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ 
ДО МЕТОДИСТА ВИДАВНИЦТВА 
NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING В УКРАЇНІ:

Катерина Шляміна
     Katerina.Shlyamina@ngl.com.ua
     +38 067 469 5123



TEACHERTalks
Почуй голос вчителя

ПІДПИСИ МАТЕРІАЛІВ. 
ФІО та назва однієї з тематик, яку Ви обрали. Всі підписи виконуються українською 
мовою.

НАДІСЛАТИ ПОСИЛАННЯ НА ВАШУ РОБОТУ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:
Katerina.Shlyamina@ngl.com.ua. 
В темі листа обов’язково вказати «Конкурс TEACHERtalks – the 21st century teacher»

ПІСЛЯ ВІДПРАВКИ ОЧІКУВАТИ НА ПЕРЕМОГУ!

ТЕРМІН ПРИЙОМУ РОБІТ
01.11.2018 – 15.03.2019

УМОВИ КОНКУРСУ
ОБРАТИ ОДНУ З ТРЬОХ ПОДАНИХ ТЕМАТИК.
a. Англійська мова як інструмент для пізнання світу та розширення горизонтів.
b. Освіта майбутнього, учні 21-го сторіччя та англійська мова.
c. Розуміння глобальних цінностей та розвиток життєвих навичок через англійську мову.

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА ЗА ПОСИЛАННЯМ>> 

ЗАПИСАТИ ВІДЕО ВИСТУП. 
На відео має бути видно доповідача/доповідачку. Переконайтеся, що звук на відео чіт-
кий. Відео може бути знято на мобільний телефон.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ВИСТУПУ.
Написати короткий зміст вашого виступу, його буде опубліковано на сторінці у Facebook 
National Geographic Learning Ukraine. Ваша робота прийме участь у конкурсі глядацьких 
симпатій, а переможець отримає чудові навчальні комплекти від видавництва National 
Geographic Learning.

ЗАВАНТАЖИТИ ВСІ МАТЕРІАЛИ 
(відео, короткий зміст, презентацію, якщо є) на гугл диск. Виступ та короткий опис до ві-
део мають бути англійською мовою.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGa8M5JGZB8k2h-ECjKfRkM9VUTWzkYtgHAy1VsYNhRfiYDA/viewform

