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e-math.pl

to

rozwiązanie

dla

tegorocznych

maturzystów i nie tylko… – rozwiązanie w dosłownym
tego słowa znaczeniu. To innowacyjny program e-learningowy dla tych, którzy
przygotowują się do klasówki, egzaminu czy egzaminu maturalnego z matematyki
i chcą mieć pewność, że bez problemu rozwiążą wszystkie zadania.
Platforma e-math.pl powstała w odpowiedzi na słabe wyniki z obowiązkowego
egzaminu dojrzałości z matematyki. Spośród uczniów liceów ogólnokształcących nie
zdało tylko 10%, lecz w liceach profilowanych i technikach sprawa ma się już dużo
gorzej. 29% uczniów techników i aż 40% uczniów liceów profilowanych nie zdało
obowiązkowej matury z matematyki. A co z liceami i technikami uzupełniającymi?
Tam nie zdało aż 77%!
Była już najwyższa pora, by coś z tym zrobić – i właśnie dlatego pojawił się
e-math.pl.
To nie

kolejny nudny program,

ograniczający się

do zaznaczenia błędów

w wykonywanych zadaniach, wyświetlenia paru akapitów martwego tekstu czy test
wyboru, w którym trzeba podać gotową odpowiedź. To interaktywne narzędzie,
które nie tylko sprawdza poprawność treści matematycznej i weryfikuje odpowiedzi,
ale też udziela wskazówek na każdym etapie rozwiązywania zadania. e-math.pl
dosłownie śledzi tok rozumowania ucznia! Do tego program jest tak skonstruowany,
by nie dało przejść się dalej, nie rozwiązawszy uprzednio wcześniejszego zadania –
to zmusza ucznia do przebycia całej ścieżki lekcyjnej i gwarantuje nabycie
umiejętności właściwego rozumowania oraz opanowanie materiału niezbędnego do
bezstresowego zdania matury czy zaliczenia klasówki. Program zawiera aż
1500 zadań!

e-math.pl jest wyjątkowo przystępny i prosty dla ucznia, gdyż bazuje na sposobie
nauczania, do którego przywykli młodzi ludzie. Naukę dodatkowo umilają ciekawe
animacje i mini-gry, a za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje
punkty, które w przyszłości będzie mógł wymieniać na ciekawe nagrody.
Ale to nie wszystko! W razie potrzeby każdy uczeń ma również wsparcie
w administratorach strony, a co najważniejsze dla rodziców: dostają oni od
e-math.pl informacje o postępach ucznia.
Innowacyjność programu e-math.pl czyni go unikalnym w skali europejskiej
i zyskuje coraz więcej uznania zarówno wśród osób przygotowujących się do
matury, jak i uczniów wcześniejszych klas ponadgimnazjalnych – a także ich
rodziców. Uczniowie liceów, techników i zawodówek mogą teraz w przystępny dla
nich sposób nauczyć się do klasówki, egzaminu czy matury. e-math.pl zrobił wielki
krok, który pokonał wreszcie przepaść między matematyką a uczniem!

notka edytorska
e-math.pl jest europejskim projektem firmy 4improve z Bielska Białej, która oprócz
programu e-math.pl oferuje również szkolenia i doradztwo z zakresu ogólnej poprawy
procesów organizacyjnych w firmie. 4improve to młoda i dynamiczna firma, która powstała
3 lata temu. e-math.pl to ich najnowszy projekt realizowany w ramach unijnego projektu
Innowacyjnej Gospodarki: „Stworzenie internetowego innowacyjnego serwisu e-usług do

aktywnej nauki matematyki”. Program został nagrodzony Diamentem Oświaty 2013.
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