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Bydgoszcz, 9.01.2013 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie zapraszamy do wykorzystania opracowanego przez nas zintegrowanego programu nauczania dla 

profili ścisłych liceum ogólnokształcącego. Obejmuje on przedmioty: matematykę, fizykę i informatykę, pozostające w 

ścisłej korelacji. Dołożyliśmy starań, żeby przygotowany układ treści odpowiadał jak najlepiej edukacyjnym potrzebom 

codziennej rzeczywistości, a także był jak najbardziej efektywny w przygotowaniach do egzaminu maturalnego. 

Opracowaliśmy także materiały metodyczne dla nauczycieli obejmujące scenariusze zajęć, przykładowe zadania oraz 

sposoby wykorzystania wsparcia informatycznego – tzw. wirtualne laboratorium. 

Wspomniane nowoczesne technologie są niezwykle ważną, integralną częścią naszego programu. Pracując z 

nim otrzymujecie Państwo do dyspozycji zestaw nowoczesnych tabletów multimedialnych dla wszystkich Uczniów w 

klasie wraz z zaprojektowaną przez Zespół Informatyków z Wyższej Szkoły Gospodarki stacją ładująco-dokującą. 

Nauczyciel otrzymuje z kolei laptop, dzięki któremu może monitorować postępy uczniów i bezproblemowo udostępniać 

im potrzebne aplikacje.  

Tworząc program, mieliśmy świadomość, że dzięki wsparciu nowoczesnych technologii możemy 

rozbudowywać wizję konstruktywistycznego nauczania poprzez stawianie uczniów w sytuacjach problemowych i 

obserwację ich indywidualnych postępów. Zespół programistów z Instytutu Informatyki i Mechatroniki WSG opracował 

zgodnie z naszymi zaleceniami pakiet interaktywnych doświadczeń multimedialnych znacznie wzbogacających 

standardowe lekcje. Staraliśmy się, aby jak najwięcej materiału można było zilustrować za pomocą doświadczeń 

przeprowadzanych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych ("wirtualnego laboratorium"), ale też żeby technologia 

nie zdominowała zajęć. Tablet jest atrakcyjnym i znaczącym uzupełnieniem, ale nie treścią leckcji. 

 Mamy przekonanie, że przygotowane przez nas materiały są najwyższej jakości. Zdajemy sobie jednak sprawę, 

że podczas realizowania programu mogą pojawić się wątpliwości i pytania, dlatego też możecie Państwo liczyć na naszą 

stałą pomoc metodyczną i informatyczną. Dla nas bezcenne będą Państwa spostrzeżenia i refleksje – mamy nadzieję na 

aktywną współpracę! 

Miesiące pracy nad programem były dla nas czasem niezwykle kreatywnym i pełnym pasji tworzenia – mamy 

nadzieję, że ten nastrój udzieli i Państwu!  

Z wyrazami szacunku 

mgr Adam Mroczkowski 

kierownik Zespołu Metodyków Projektu 

 


