
Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling  to  strona  WWW  do  skutecznej  nauki  słówek.  Program dla  Szkół  daje
Nauczycielowi,  uczniom  i rodzicom  bezpłatny  dostęp  do  platformy  w ramach  programu
szkolnego. Realizacja programu odbywa się w formie semestralnych edycji. 

Insta.Ling  nie  zastępuje  nauczyciela  ale  jest  wspomagają  formą  nauki  nowych  słówek.
Umożliwia  uczniom  systematycznie  utrwalać  słownictwo  wprowadzone  na  lekcji,  a
nauczycielowi  daje  możliwość  kontroli  systematyczności pracy ucznia  i  śledzenia jego
postępów.

Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie
pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?

Uczeń codziennie  loguje  się  do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła  przekazanego
przez  Nauczyciela  i wykonuje  powtórkę  około  10  słówek,  co  średnio  zajmuje  od  2 do
8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

Według  statystyk  prowadzonych  przez  autorów  programu  systematyczność  jest
głównym elementem decydującym o ilości przyswajanego przez ucznia materiału. Ma to też
aspekt  motywujący dla  słabszych uczniów,  gdyż kwestia  systematyczności  nie  stawia  ich
w gorszej  pozycji  wobec  bardziej  zdolnych  uczniów.  Najlepsi  uczniowie  mogą  natomiast
poznawać  słówka  z pakietów  dodatkowych  dzięki  czemu  mogą  wybić  się  ponad  poziom
klasy. 
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