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I. WSTĘP 

Postęp naukowo – techniczny zmusza nas do zmiany sposobów przekazywania 

wiedzy. Wiedza i umiejętności matematyczne pełnią bardzo istotną rolę. Użyteczność 

matematyki nabiera coraz większego znaczenia. Umiejętności zdobywane na lekcjach 

matematyki umożliwiają lepsze rozumienie wielu otaczających nas zjawisk, właściwą 

interpretację docierających do nas informacji oraz ułatwiają komunikowanie się 

w różnych, czasami nietypowych sytuacjach.  

Właśnie dlatego  powstała innowacja  „Z matematyką na … Facebook-u”. Innowacja 

ma na celu powtórzenie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności 

matematycznych zdobytych do tej pory przez uczniów na lekcji.  Forma innowacji ma  

zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie.  

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. Założeniem programu jest utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcji poprzez 

ćwiczenia   w formie zadań. Celem jest realizacja obowiązującego w danej 

klasie materiału nauczania poprzez różnorodne ćwiczenia praktyczne 

rozwijające umiejętności wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania 

problemów. 

2. Uczestnikami programu są uczniowie klas siódmych i ósmych na zasadzie 

dobrowolności. 

3. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta 

w Koninie 

4. Termin realizacji: od września 2022 do czerwca 2023 roku. 

5. Forma zajęć innowacyjnych: platforma społecznościowa: Facebook. 

6. Na portalu społecznościowym Facebook zostanie utworzona grupa zamknięta, 

do której zaproszeni zostaną uczniowie klas VII i VIII biorący udział w 

innowacji. W grupie tej będą mogli dzielić się pomysłami rozwiązań zadań, 

które otrzymają raz na dwa tygodnie (po zrealizowaniu danej partii materiału 

w szkole) do samodzielnego rozwiązania oraz liczyć na pomoc nauczyciela. 

Stopień trudności tych zadań będzie na poziomie egzaminu ósmoklasisty. 

Rozwiązane zadania wraz z jego interpretacją, chętni uczniowie przedstawią 

na zajęciach lekcyjnych. Za  poprawne rozwiązanie trzech zadań otrzymają 

dodatkową ocenę z matematyki. 

7. Przeprowadzenie konkursu dla uczniów. 

Na zakończenie innowacji  wśród chętnych uczniów klas ósmych 

uczestniczących w innowacji „Z matematyką na … Facebook-u” będzie 

przeprowadzony konkurs. Polegał będzie on na rozwiązaniu testu 

zawierającego zadania otwarte i zamknięte. 

III. CELE PROGRAMU 

1. Cele ogólne: 

a) popularyzowanie matematyki wśród uczniów, 

b) usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności matematycznych zdobytych 

przez uczniów na lekcji. 



 

 

2. Cele szczegółowe: 

a) popularyzowanie matematyki wśród uczniów,  

b) rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów, 

c) wzajemne uczenie się, 

d)  wykorzystanie portalu społecznościowego w celach edukacyjnych, 

e)  przygotowanie uczniów do efektywnej nauki, 

f) pobudzanie optymizmu i motywacji do pracy matematycznej, 

g) rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy                                         

i niekonwencjonalny, 

h) rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji. 

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY UCZNIÓW 

Uczniowie 

1. Skuteczne uczenie się przez ćwiczenie umiejętności. 

2. Bieżąca samokontrola postępów ucznia. 

3. Efektywne przygotowanie uczących się do prac klasowych, sprawdzianów, 

egzaminu. 

4. Przyjazna relacja nauczyciel-uczeń. 

5. Wzajemne uczenie się. 

6. Powtórzenie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności 

matematycznych zdobytych na lekcjach. 

7. Prezentowanie wyników swojej pracy w formie elektronicznej.  

Nauczyciel 

1. Bieżąca kontrola  postępów ucznia  w wykonywaniu zadań. 

2. Zmiana roli – od nauczania do kierowania procesem uczenia się ucznia. 

3. Rozwijanie umiejętności w zakresie aktywizowania zespołu uczniów. 

4. Współpraca, uczenie się przez wzajemną wymianę doświadczeń w ramach 

realizowanych treści programowych. 

VI.  EWALUACJA PROGRAMU 

Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco, po zrealizowaniu treści 

lekcyjnych. Będzie miała na celu sprawdzenie czy osiągnięto zamierzone cele.  

Po zakończeniu pracy przeprowadzony konkurs z zadaniami objętych treściami 

programu.   

Ocenę realizacji programu będą stanowiły wyniki obserwacji. 
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