
Як сказала Дженні Хан, все добре, все чарівне відбувається у період між червнем і 
серпнем. Сподіваємось, Ваше літечко було незабутнім, видавництво MM Publications 

підготувало для Вас низку освітніх заходів. Чекаємо Вас на наших заходах!
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ BACK TO SCHOOL

Дата: 19 серпня 2021
Час:16.00-17.00
Тема: Staying alive in the virtual classroom with 
Smart Junior for Ukraine!
Спікер: Gregg Sotiropoulos

Що Ви дізнаєтесь на сесії?
When almost overnight the way of teaching has 
changed and you aren't altogether certain of what 

works anymore. Tips on how to approach teaching online!
  
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/cGfgXoiHUZDAan7Y8

Дата: 20 серпня 2021
Час:16.00-17.00
Тема: One size does not fit all: Traditional vs differentiated instruction with Full Blast Plus!
Спікер: Chris Vasiliou

Що Ви дізнаєтесь на сесії?
In the ELT classroom, each student has a unique combination of strengths and skills. 
Following a one-size-fits-all approach will leave many students behind, but at the same 
time teachers often struggle to balance learners’ different needs. In this session, we will 
explore the different preferences and learning styles a student may have and how we can 
accommodate all of them in the ELT classroom through differentiated instruction. We will 
focus on the right blend of activities and how we can integrate them into the lesson to 
help students enhance their skills and build their confidence.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/dZLfqhH7zvZq8P5S6



МЕТОДИСТ ВИДАВНИЦТВА MM PUBLICATIONS ЗАВЖДИ ГОТОВА ВІДПОВІСТИ 
НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА НАДAТИ ПРОФЕСІЙНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

МЕТОДИЧНА СТАТТЯ “TEACHING IDEAS FOR THE FIRST LESSON”

Читайте наступну методичну статтю на нашій 
сторінці в Фейсбук MM Publications Ukraine та 
на сайті Лінгвіст. 

Анна ГЕЗЬ
Anna.Gez@mmpublications.com.ua

+38 (067) 325-60-81

Слідкуйте за нашими новинами на
mmpublications.com.ua

www.facebook.com/mmpublicationsua
linguist.ua

ЧИ ЛЮБЛЯТЬ ВАШІ УЧНІ ЧИТАТИ ТВОРИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ?

Поділіться з нами вашими думками 
https://forms.gle/TqsSk1kkoHd7ZsBF6  

Дякуємо за відгуки!
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