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Ka¿dego dnia nauczyciele zadaj¹ sobie pytanie: Jak
przekazaæ wiedzê nowemu pokoleniu? Czê�æ pedago-
gów naucza w tradycyjny sposób, korzystaj¹c ze swo-
ich �starych i sprawdzonych� metod nauczania, niektó-
rzy próbuj¹ urozmaicaæ lekcje, korzystaj¹c z tablicy in-
teraktywnej, programów multimedialnych, prowadz¹
lekcje w pracowni komputerowej, korzystaj¹ te¿ z roz-
maitych platform internetowych.

Obserwuj¹c zachodz¹ce zmiany, musimy powie-
dzieæ, ¿e nie da siê uciec od nowoczesnych metod na-
uczania i zarz¹dzania wykorzystuj¹cych narzêdzia te-
leinformatyczne. Ju¿ dzisiaj na rynku dostêpnych jest
wiele komercyjnych i niekomercyjnych rozwi¹zañ de-
dykowanych edukacji.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na platformê eduka-
cyjn¹ eduVentus. Jest ona szczególna z kilku powodów:
Æ po pierwsze: powsta³a w wyniku wspó³pracy na-

uczycieli z uczniami i w ca³o�ci zosta³a stworzona
przez ucznia I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w S³up-
sku � Marcina £uszkiewicza,

Æ po drugie: ³¹czy w sobie funkcjonalno�ci dziennika
elektronicznego i platformy edukacyjnej, z mo¿li-
wo�ci¹ wykorzystania na ka¿dym etapie edukacyj-
nym,

Æ po trzecie: nie ma wymiaru komercyjnego,
Æ po czwarte: czerpie z do�wiadczeñ innych tego typu

rozwi¹zañ i praktyki szkolnej,
Æ po pi¹te: jest niezwykle przyjazna u¿ytkownikowi,
Æ po szóste: jest ci¹gle rozwijana i doskonalona.

Platforma by³a prezentowana publicznie na Ogól-
nopolskiej Konferencji Nauczycieli Matematyki, gdzie
spotka³a siê z ¿ywym zainteresowaniem i uznaniem pro-
fesjonalistów.

Platforma eduVentus zawiera szereg funk-
cji i narzêdzi do pracy z uczniami i zarz¹dzania klas¹/
szko³¹. Poza wszystkimi standardowymi funkcjami
dziennika elektronicznego, zawiera modu³y takie jak:
Æ interaktywne sprawdziany,
Æ oprogramowanie do tablicy interaktywnej,
Æ modu³ do przesy³ania prac domowych on-line czy

wirtualny dysk.

Dziennik elektroniczny
Platforma mo¿e zast¹piæ tradycyjny, papierowy

dziennik. Dziêki mo¿liwo�ci dodawania tematów lek-
cyjnych, sprawdzania obecno�ci, wystawiania ocen,

Platforma edukacyjna eduVentus � nowy wymiar edukacji

szko³a mo¿e zrezygnowaæ ze zwyk³ego dziennika i ko-
rzystaæ wy³¹cznie z platformy eduVentus. Dziêki wspó³-
pracy z nauczycielami proces dodawania tematu lekcji
oraz sprawdzania obecno�ci jest niezwykle intuicyjny. Plan
lekcji przedstawiony jest w prosty, czytelny, graficzny spo-
sób. Nauczyciel wybiera z planu dan¹ lekcjê i na jednej
stronie wpisuje temat lekcji i opis (opcjonalnie) oraz za-
znacza nieobecnych uczniów. Ca³o�æ trwa naprawdê
szybko i nie wymaga zbêdnego klikania czy obci¹¿ania
szkolnego ³¹cza internetowego.

Interaktywne sprawdziany
Flagow¹ funkcj¹ platformy jest modu³ sprawdzia-

nów interaktywnych. Jego zadaniem jest sprawdzenie
wiedzy uczniów w bardziej dla nich atrakcyjny sposób
ni¿ poprzez rozwi¹zywanie testu na bia³ej kartce papie-
ru. Uczeñ odpowiada na pytania testowe podczas grania
w prost¹ grê platformow¹. Pytania dla ka¿dego ucznia
s¹ wy�wietlane w losowej kolejno�ci, a odpowiedzi na
ka¿de z nich trzeba udzieliæ w okre�lonym przez nauczy-
ciela czasie. Dziêki temu uczeñ nie ma mo¿liwo�ci oszu-
kiwania na sprawdzianie. Zalet¹ tej funkcji dla nauczy-
ciela jest przede wszystkim ogromna oszczêdno�æ czasu
� odpowiedzi s¹ sprawdzane automatycznie, system sam
przelicza wynik procentowy na ocenê wg skali w danej
szkole.

Tablica interaktywna

Na platformie eduVentus dostêpne jest oprogramo-
wanie do obs³ugi tablicy interaktywnej. Cech¹ wyró¿-
niaj¹c¹ to oprogramowanie jest brak konieczno�ci insta-
lowania jakichkolwiek programów czy wtyczek na kom-
puterze, oprogramowanie uruchamia siê bezpo�rednio
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w przegl¹darce � jedyne co trzeba mieæ to najnowsz¹
wersjê przegl¹darki Google Chrome lub Firefox.

Wszystkie stworzone przez nauczyciela notatki z ta-
blicy interaktywnej s¹ zapisywane w czasie rzeczywi-
stym na serwerach platformy. Dziêki temu uczniowie
nieobecni w szkole (np. z powodu choroby) mog¹ �na
¿ywo� obserwowaæ, co dzieje siê w szkole.

Prace domowe
Nauczyciele mogê równie¿ zadawaæ pisemne pra-

ce domowe. Dziêki dostêpnemu na platformie edytoro-
wi tekstu uczniowie pisz¹ pracê i wysy³aj¹ j¹ on-line.
Nauczyciel po przeczytaniu pracy ma mo¿liwo�æ wy-
stawienia od razu oceny.

Platforma edukacyjna eduVentus jest stale rozwi-
jana i usprawniania na podstawie opinii nauczycieli
i uczniów korzystaj¹cych z platformy. Zapraszam i za-
chêcam Pañstwa do wypróbowania i sprawdzenia tej
platformy. ö

Marcin £uszkiewicz � uczeñ
Piotr Gumienny � nauczyiel

w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w S³upsku

 Aplikacje matematyczne
(darmowe, do pobrania na przyk³ad
ze strony www.dobreprogramy.pl)

    Gra 2 2 � wspomaga naukê podstawo-
wych dzia³añ matematycznych � liczenia, do-
dawania, odejmowania, porównywania liczb,
mno¿enia oraz dzielenia w zakresie do 100.
Program zawiera 21 æwiczeñ. Uczeñ jest in-
formowany o liczbie pope³nionych b³êdów, a
w razie trudno�ci mo¿e skorzystaæ z podpo-
wiedzi w formie obrazkowej.

    Gra Sebran�s ABC � pomaga w nauce
liczenia, dodawania, odejmowania, mno¿enia,
zapamiêtywania, kojarzenia, poznawania liter
alfabetu, czytania itd.

    HEXelon � Tabliczka mno¿enia u³atwia
dzieciom opanowanie podstawowych dzia³añ
matematycznych.


