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Oto są: długo wyczekiwane wyniki maturalne. Przyszli studenci wyczekiwali
ich z zapartych tchem – bądź co bądź, to właśnie od wyników egzaminu
dojrzałości w dużej mierze zależy ich przyszłość. Niestety, ponad 75 tysięcy z nich bardzo się rozczarowała.
W tym roku aż 25% uczniów nie zdało obowiązkowej matury z matematyki.
To wynik znacznie gorszy niż w poprzednim roku – i bardzo niepokojący. W liceach ogólnokształcących nie
zdało w tym roku 15% uczniów, lecz w profilowanych obowiązkową maturę z matematyki zdało tylko 40%!
W liceach i technikach uzupełniających sprawa ma się niemal tragicznie: maturę z matematyki zdało tylko 10%
uczniów. A już mrożący krew w żyłach jest też fakt, że w tym roku prawie połowa absolwentów techników nie
zdała obowiązkowej matury z matematyki – a to przecież przyszli inżynierowie!
Tegoroczne wyniki maturalne wyraźnie uwidoczniły problem z matematyką u polskiej młodzieży i jego
rozmach – a jest to problem, którego nie należy bagatelizować. Nie chodzi tu przecież tylko o zdaną czy
oblaną maturę, ale zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, której uczy matematyka – a która jest
kluczowa nie tylko dla pojedynczych osób, ale dla gospodarki całego kraju. Trudno się dziwić, że potem na
studia trafiają młodzi ludzie, którzy są wyszkoleni w powtarzaniu definicji i wzorów, lecz mają problem
z samodzielnym myśleniem.
W obliczu tegorocznych wyników maturalnych wyraźnie widać, że potrzeba prawdziwej rewolucji w nauczaniu
matematyki w polskich szkołach. E-nauczyciel, interaktywne narzędzie do wykorzystania przez nauczycieli
podczas lekcji matematyki, oparte na metodologii e-math.pl, jest jednym z takich narzędzi, które mogą nie
tylko wzbogacić i umilić lekcje matematyki, ale też znacznie poprawić ich efektywność. Interaktywność
i wykorzystanie technologii cyfrowych nie tylko wzbogaca lekcje, ale pozwala też uczniom lepiej zapamiętać
i przyswoić materiał. Ponadto e-math.pl oferuje też usługę e-uczeń, dzięki której dany uczeń ma możliwość
wykupienia interaktywnych korepetycji, które nie tylko są oszczędniejsze i wygodniejsze niż te klasyczne, ale
mogą też być naprawdę przyjemne, dzięki minigrom i prezentacjom 3D. Unikalność e-math.pl polega na tym,
że program oferuje dwutorowe rozwiązanie: zarówno dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki, jak
i dla indywidualnych uczniów poszukujących nowoczesnych, interaktywnych korepetycji, które wychodzą
naprzeciw im potrzebom.
Rozwiązań obecnego problemu nie brak – e-math.pl jest jednym z nich. Wystarczy tylko po nie sięgnąć.
A nam pozostaje mieć nadzieję, że przyszli maturzyści, a także ich nauczyciele oraz rodzice, wezmą sobie
problem bardziej „do serca”. Lepiej zacząć uczyć się matematyki wcześniej, by potem nie mieć problemu na
ostatnią chwilę – bo, jak doświadczenie pokazuje, w miesiąc przed maturą można nie zdążyć z nadrobieniem
zaległości, które nagromadziły się przez trzy lata.
Jeśli jesteś ciekaw, jak Ty poradziłbyś sobie tegoroczną z maturą, możesz tutaj rozwiązać darmowe testy
maturalne online: www.e-math.pl/matura2014
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