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Ważne tematy:
 Święta z Charlsem
Dickensem
 Unia Europejska w
naszej szkole
 Tablica interaktywna - technologia XXI wieku

Wszystkim Uczniom oraz Waszym Rodzinom życzymy
pięknych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Drużyna Lingolandu

MIKOŁAJKOWE WYJŚCIE DO KINA!
Zapraszamy do
wspólnego wyjścia do
kina na Opowieść Wigilijną w 3D!
W sobotę 5 grudnia
spotkajmy się w Cinema City w Plazie!
Zapraszamy Uczniów oraz
Rodziców. W kinie zapewniamy dzieciom opiekę!
Bilet ulgowy: 23 zł
Bilet normalny: 27 zł

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZONEGO
FORMULARZA I PRZEKAZANIE GO LEKTOROWI
WRAZ Z PIENIĘDZMI DO
CZWARTKU 3 GRUDNIA
Seans będzie ok. godz. 12
lub 13 (dokładny czas podamy po ogłoszeniu repertuaru przez Cinema City,
najpóźniej do środy, 3 grudnia). Czas trwania filmu: 97
min. Dojazd własny—w
kinie spotykamy się 20 min
przed seansem przy kasach.

Ponadczasowa opowieść na
podstawie książki Charlesa
Dickensa. Głównym bohaterem
jest stary skąpiec, Scrooge,
który musi stawić czoła trzem
duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich prezentuje
osobny okres czasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, tak aby w sercu skąpca z
powrotem zagościła życzliwość.
Duchy przypominają mu, jakim
był prawym człowiekiem dawniej, jak wygląda współczesny
świat, co się stanie, gdy bohater
nie będzie dążyć, by stać się
lepszym człowiekiem...

LINGOLAND
PO EUROPEJSKU
Miło nam Państwa poinformować, że po wielu miesiącach
starań uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej!
Nasz projekt pt. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez
zakup innowacyjnych urządzeń otrzymał ocenę pozytywną, tak więc
Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał nam dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej mogliśmy zrealizować
nasze plany - wyremontować nową siedzibę i wyposażyć szkołę w
najnowocześniejsze urządzenia multimedialne wykorzystywane w
nauce języków obcych.
Mamy nadzieję, że zakup tablicy interaktywnej wraz z
oprogramowaniem do kursów prowadzonych w naszej szkole pozwoli nam uatrakcyjnić sposób prowadzenia lekcji i zachęcić naszych Uczniów do aktywnej nauki angielskiego i hiszpańskiego.

Promujemy
najnowsze technologie
# Co to jest tablica interaktywna, czyli kredo i gąbko - goodbye...
Tablica interaktywna wprowadza nową jakość do szkoleń językowych. Dzięki połączeniu wielu rozwiązań technologicznych w jednym urządzeniu, pobudza uczniów do aktywności, zwiększając efektywność zajęć.

# Jak to działa?
Tablica interaktywna to urządzenie o wyglądzie dużej tablicy, współdziałającej z komputerem i projektorem multimedialnym. Tablica pełni role wielkiego monitora, który
reaguje na dotyk specjalnego pióra. Dzięki temu osoba stojąca przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Jej ekran działa na zasadzie palmtopa, czyli reaguje na dotyk.

Tablica Interwrite DualBoard z
zestawem bezprzewodowych
tabletów Mobi

# Czym tablica różni się od komputera?
Tablica interaktywna posiada funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), np. wczytywanie notatek z tablicy do
pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach, czy praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy.

Jednym słowem - witamy w szkole XXI wieku!
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