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W dobie Internetu niełatwo jest zachęcić
ucznia do nauki matematyki i żmudnych
obliczeń z kartką i długopisem w ręce.
e-math.pl to program online, który pomaga opanować cały program niezbędny do
zdania klasówki, egzaminu czy obowiązkowej matury z matematyki - i to wyłącznie
przy użyciu ekranu, klawiatury i myszki.
A to jedna z niewielu zalet, która czyni naukę matematyki z e-math.pl dużo
sprawniejszą i przyjemniejszą!
Nauka w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki e-math.pl uczeń nie jest już
ograniczony czasem, miejscem ani możliwościami korepetytora. Teraz przyszły
maturzysta skutecznie nauczyć się matematyki w domu, w szkole, a nawet w parku
czy w autobusie – wszędzie tam, gdzie ma na to ochotę. Użytkownik ma dostęp do
swojego konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Uczeń sam wybiera, czy
chce uczyć się codziennie, czy nie, oraz ile czasu chce na to poświęcić. Może
również zlecić ustalenie harmonogramu nauki swojemu osobistemu e-asystentowi,
który przypilnuje, aby uczeń zdążył do matury. Nauka matematyki jeszcze nigdy nie
była tak wygodna!
Skuteczność.
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z matematyki czy też klasówki lub egzaminu. Zapewnia opanowanie wyłącznie
niezbędnej wiedzy do zdania egzaminu maturalnego, dzięki czemu uczeń nie musi
się martwić tym, że nauczył się za mało, lub poświęca czas na uczenie się czegoś, co
wcale nie jest mu potrzebne. Na stronie nie ma też żadnych rozpraszających reklam,
wyskakujących okienek czy natłoku informacji, które mogłyby przeszkadzać
w koncentracji.
Dyskrecja. Program e-math.pl jest całkowicie dyskretny i nie ujawnia nikomu
wyników zadań uczniów. Uczeń nie musi tutaj wstydzić się swojej wiedzy i nie jest
przez nikogo oceniany, co pozwala mu uniknąć stresu związanego z nauką, a dzięki
temu skoncentrować się na tym, co najważniejsze.

Oszczędność. Dziś nie każdego stać na korepetycje. Korzystanie z programu
e-math.pl, oprócz tego, że jest zdecydowanie wygodniejsze od tradycyjnych
korepetycji, jest również znacznie tańsze. Maturzysta – lub jego rodzice – sam
wybiera również, czy chce zapłacić za miesiąc, za pół roku czy rok z góry. To czyni
program dużo przystępniejszym zarówno dla rodzica, jak i ucznia i umożliwia
większej grupie młodych ludzi korzystanie z korepetycji z matematyki – co najmniej
tak skutecznych jak te tradycyjne.

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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