Nauka języków obcych w szkole
i „Jaka to melodia?” w TVP1
Zapraszamy do II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół
Po sukcesie I Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół, w której bierze udział ponad 500 nauczycieli
języka angielskiego, a regularnie korzysta 7000 uczniów z całej Polski, zapraszamy nauczycieli
języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego do udziału w II Edycji Programu
Insta.Ling dla Szkół.
Miło nam również zaprosić Państwa do oglądania odcinka
specjalnego „Jaka to melodia?” w TVP1 w niedzielę
5 stycznia 2014 roku, w którym weźmie udział
Andrzej Gąsienica–Samek – współtwórca Programu Insta.Ling
dla Szkół oraz Mistrz Świata w Programowaniu z 2003 roku.
Razem sprawdzimy, czy Insta.Ling poza skutecznym
nauczaniem języków pozwala też na naukę piosenek.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego.
Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling
powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy
ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane
indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny
dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Warunki udziału w II Edycji Insta.Ling dla Szkół
Aby wziąć udział w Programie, nauczyciel powinien dokonać rejestracji na stronie
www.instaling.pl/dla-szkol do dnia 12 stycznia 2014 roku. Do Programu mogą przystąpić
nauczyciele języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego wszystkich etapów nauczania.
Czas trwania Programu to semestr letni 2013/2014 roku szkolnego.
Dla nauczycieli, którzy zarejestrują się do dnia 6 grudnia 2013 roku mamy niespodziankę – moduł
do nauki piosenek przygotowujący do oglądania odcinka specjalnego „Jaka to melodia?”.
Zapraszamy państwa na naszą stronę internetową www.instaling.pl/dla-szkol, gdzie znajdą Państwo
więcej informacji o programie Insta.Ling dla Szkół. Pytania prosimy kierować na adres
instaling@instaling.pl, telefonicznie pod numer 790 747 877 lub poprzez nasz profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszam do udziału w Programie,
Tomasz Stachowicz,
Dyrektor Programu dla Szkół
Insta.Ling Sp. z o.o.
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