Викладачам англійської мови!
Компанії «National Geographic Learning», «Лінгвіст» офіційний представник
видавництва в Україні, та Тренінговий центр «Лінгвіст» оголошують конкурс для
викладачів англійської мови!
Завдання
Підготуйте відеоісторію, яка ілюструє фразу “I bring the world into my classroom”.
Відправляйте
роботи
на
електронну
пошту
методиста
видавництва
diana.golovan@linguist.ua Це може бути посилання на Google Disk або будь який інший
зручний сайт.
Усі учасники отримають сувенір від видавництва «National Geographic Learning».
Пояснення до завдання
1. Яким має бути відео:
- включати коротку презентацію себе (ім’я, місце роботи, досвід, інтереси тощо);
- тривати не довше 3х хвилин;
- пояснювати у форматі історії важливість поєднання вивчення англійської та
реального життя (наприклад, випадок із життя класу, або ситуація, яка показала
вчителю або учням, що англійськаможе допомогти вирішити життєву
проблему);
- бути у форматі історії (з вигаданим персонажем, або собою в якості головного
героя);
- бути на англійській мові.
2. Можливі формати:
1) відео, на якому ви розповідаєте історію;
2) інсценування історії зі студентами / учнями (навіть, якщо це онлайн урок);
3) анімоване відео з закадровим текстом.
3. Історія має бути унікальною, не містити ознаки плагіату. За наявності цього
порушення учасник виключається з конкурсу.
У вас більше шансів виграти, якщо:
a) відео високої якості;
b) обробка та дизайн відео мають певний стиль, оформлені зі смаком;
c) відео не містить помилок (граматичних, лексичних, стилистичних тощо);
d) історія креативна та чітко ілюструє важливість теми.
Учасники конкурсу
Ми запрошуємо до конкурсу викладачів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжей,
техникумів та ВНЗ, державної або приватної форми власності. Конкурс проводиться
виключно для вчителів України.
Приймаємо роботи до 31 травня 2021 року.
Ми оголосимо переможців 8 червня на сторінці Facebook та сайті компанії Лінгвіст.

Призи і подарунки
Усі учасники отримають сувенір від видавництва National Geographic Learning.
Ми оберемо 3 найкреативніші роботи.
Переможці отримають:
 Один набір підручників «Outcomes 2nd ed» (Student Book + Workbook +
Teacher’s Book with an access to online zone). Переможці матимуть змогу обрати
рівень підручника.
 Проходження одного модулю з курсу підвищення кваліфікації тренінгового
Центру «Лінгвіст» Teaching Kids або Teaching Teens. Переможці матимуть
змогу самостійно обрати курс та модуль
Якщо виникли запитання, звертайтеся до методиста видавництва, Діани Головань
+ 38 067 469 51 23
diana.golovan@linguist.ua

