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Kiedy zapytamy uczniów, z czym kojarzy im siê
s³owo komputer, to jednym tchem powiedz¹, ¿e z gra-
mi, facebookiem, muzyk¹ i filmami. Nam jako na-
uczycielom zale¿y jednak na czym� innym. Naszym
celem  jest przygotowanie uczniów do funkcjono-
wania w spo³eczeñstwie informacyjnym. Szko³a i na-
uczyciele maj¹ za zadanie stwarzaæ uczniom warun-
ki do nabywania umiejêtno�ci poszukiwania,
porz¹dkowania i wykorzystywania informacji z ró¿-
nych �róde³ oraz pos³ugiwania siê w tym zakresie
technologi¹ informacyjn¹.

Podczas lekcji mam mo¿liwo�æ korzystania z mul-
tipodrêczników oraz tablicy interaktywnej. Pozwa-
la mi to razem z uczniami �ledziæ tre�æ zadañ z podrêcz-
nika czy zeszytu æwiczeñ, analizowaæ wykresy i tabele
oraz zadania z geometrii. Mo¿na równie¿ bardzo szybko
wykorzystaæ zamieszczone w internecie gotowe æwi-
czenia interaktywne, zestawy zadañ z wcze�niejszych
egzaminów czy sprawdzianów.

Korzystaj¹c z podrêczników Wydawnictwa GWO
mam mo¿liwo�æ wy�wietlania filmów dotycz¹cych ma-
tematyki i jej zastosowania w ¿yciu codziennym. Na jego
podstawie uczniowie uzupe³niaj¹ test z lukami oraz pra-
cuj¹ metod¹ projektu nad zadaniami umieszczonymi
w karcie pracy. Pozwala to na uatrakcyjnienie zajêæ po-
przez inn¹ formê pracy na lekcji, mo¿e byæ te¿ propo-
zycj¹ na ciekawe zajêcia pozalekcyjne.

Korzystam równie¿ z programów GimPlus i Ma-
tlandia. Przeprowadzam z uczniami zajêcia w pracow-
ni komputerowej, podsumowuj¹ce wiadomo�ci z dane-
go tematu lub dzia³u. Uczniowie maj¹ swój w³asny
dostêpdo komputera, co pozwala mi kontrolowaæ pracê
ka¿dego z nich z osobna � wiem, jakie zadania rozwi¹-
zywali i w jakim stopniu opanowali materia³. Ponadto
uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ pracy nad zadaniami w szkole
oraz w domu.

Dodatkowo zachêcam uczniów do samodzielnego
korzystania z internetu w celu poszerzenia ich wie-
dzy na temat matematyki. Na przyk³ad uczniowie klasy
drugiej gimnazjum wykonuj¹ prace d³ugoterminowe na
temat liczby ð oraz twierdzenia Pitagorasa.

Uczniowie wykonuj¹c prace na konkursy matema-
tyczno-plastyczne, bardzo czêsto korzystaj¹ z zasobów
internetu, poznaj¹ nowe dla nich techniki plastyczne oraz
czerpi¹ ciekawe pomys³y.

Ponadto uczniowie bior¹cy udzia³ w gminnym kon-
kursie informatyczno-matematycznym, w pierwszym
etapie przygotowuj¹ prezentacjê w programie Power

Matematyka z komputerem

Point np. pod tytu³em �Bry³y w ¿yciu codziennym�,
�Trójk¹ty i ich w³asno�ci�. Trzeci temat dotyczy nato-
miast prezentacji pokazuj¹cej, w jaki sposób mo¿na ko-
rzystaæ z programu Word czy PowerPoint. W drugim
etapie konkursu uczniowie musz¹ wykazaæ siê znajo-
mo�ci¹ programu Excel. Ich zadaniem jest rozwi¹zanie
piêciu zadañ matematycznych przy jednoczesnym wy-
korzystaniu funkcji tego programu.

�wietnym sposobem na pokazanie uczniom, jak
praktycznie wykorzystaæ komputer do pracy i rozwoju
zainteresowañ, s¹ zajêcia pozalekcyjne. Podczas reali-
zacji projektu edukacyjnego �Mój bud¿et domowy�
uczniowie testowali programy komputerowe do roz-
liczenia podatku pit-37. W projekcie �Budujemy dom
marzeñ� korzystali z programów do projektowania
wnêtrza domu oraz ogrodu. Za pomoc¹ programu
Excel tworzyli bud¿et budowy � liczyli, ile materia³ów
bêdzie potrzebnych do wybudowania domu oraz obli-
czyli koszt ich zakupu na podstawie danych ze sklepów
budowlanych. W projektach �Eksperyment�, �Z³ap wiatr
w pomorskie ¿agle wiedzy� uczniowie u¿ywali progra-
mu Windows Movie Maker, gdzie ³¹czyli nagrania
z dyktafonu ze zdjêciami oraz korzystali z zasobu Inter-
netu. Na zajêciach ko³a matematycznego wykorzysty-
wa³am równie¿ program Excel do prezentacji sposobów
rozwi¹zywania niektórych zadañ matematycznych.

Podczas zajêæ w ramach programu innowacyjnego
�Matematyka innego wymiaru� uczniowie korzystali
z gier matematycznych oraz ciekawych pokazów za-
mieszczonych na specjalnej platformie.

W swojej pracy wykorzystujê równie¿ technologiê
komunikacyjn¹. Za pomoc¹ poczty e-mail uczniowie
uzdolnieni matematycznie konsultuj¹ ze mn¹ sposoby roz-
wi¹zywania zadañ matematycznych, inni przesy³aj¹ mi
swoje prace d³ugoterminowe oraz konkursowe.

Technologia informacyjna znacznie wp³ywa na pod-
niesienie efektywno�ci nauczania, uatrakcyjnienie form
przekazu wiadomo�ci na lekcjach i ko³ach zaintereso-
wañ. Pozwala mi rozwijaæ zainteresowania informatycz-
ne uczniów oraz przygotowaæ ich do funkcjonowania
w zinformatyzowanym spo³eczeñstwie. Nabyte przez
uczniów nowe umiejêtno�ci TI przydaj¹ im siê w ¿yciu
codziennym oraz pozwalaj¹ jeszcze sprawniej wykorzy-
stywaæ do w³asnej pracy wspó³czesne �ród³o informacji
i wiedzy, jakim jest internet.ö
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