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Magdalena Lipiĕska
pracuje w sklepie

Nigdy nie lubiâam matematyki,
a przez to nie byâam z niej zbyt dobra.
Wydaje mi siċ, īe to po prostu nie byâ
przedmiot dla mnie. Jednak bċdĆc
w technikum, lubiâam te lekcje, ale nie
ze wzglċdu na ich treğý. Siedziaâam
w âawce koâo znajomych, wiċc zawsze
byâo wesoâo i ğmiesznie.
Na pewno jest wiele rzeczy, które sĆ w īyciu przydatne, a których
nauczyâam siċ na matematyce. Przykâadowo, pracujĆc w sklepie, trzeba
mieý, chociaī podstawowĆ wiedzċ
na temat dziaâaĕ. MatematycznĆ wiedzċ wykorzystujċ teī, gdy mâodsze
rodzeĕstwo przychodzi do mnie po
pomoc w nauce.
Nauczyciel matematyki powinien
byý przede wszystkim wyrozumiaây,
ale równieī wymagajĆcy. Kaīda lekcja musi byý prowadzona w tempie
dobranym do kaīdego z uczniów, poniewaī inaczej osoby sâabsze z tego
przedmiotu caâkowicie siċ pogubiĆ.

1$*52'<
:ĞUyGRVyEGRURVá\FKUR]
ORVXMHP\QDJURGĊJáyZQą ]á 
RUD]QDJUyGSRFLHV]HQLD
:ĞUyG G]LHFL  QDJURGĊ
JáyZQą NORFNL/(*2 RUD]QD
JURGĊSRFLHV]HQLDGODNDĪGHJR
SRSUDZQHJRUR]ZLą]DQLD

zajmuje siċ domem
Gdy chodziâam do szkoây, to byây
zupeânie inne czasy. Materiaâ byâ tak dâugo omawiany i powtarzany, aī wszyscy
zrozumieli dany temat. Dzisiaj podstawa
programowa jest tak przeâadowana, īe
kaīdy nauczyciel pċdzi z materiaâem,
by zdĆīyý, wyrobiý siċ przed koĕcem
roku. Zmieniâo siċ równieī podejğcie
uczniów. Kiedyğ uczyliğmy siċ systematycznie, a dziğ panuje zasada, by
nauczyý siċ przed sprawdzianem, zdaý
i zapomnieý. Uwaīam, īe powinno siċ
w szkole wróciý do starych metod, bo
inaczej po skoĕczeniu szkoây ludzie
bċdĆ mieý tylko podstawowĆ wiedzċ.
Na matematyce najbardziej lubiâam uâamki i z tamtego okresu najlepiej
wspominam te lekcje. Myğlċ jednak,
īe mimo iī pamiċtam z zajċý duīo,
to maâo z tych rzeczy przydaâo mi siċ
w īyciu. Szkoâa, niestety, nie uczy rzeczy praktycznych.
Wiem, īe jest coğ takiego jak liczba Pi i wynosi w przybliīeniu 3,14, ale
niestety nie pamiċtam do czego, siċ
jĆ stosuje.

Wiesâaw Kania
ochroniarz

Niestety nie lubiâem matematyki
w szkole. W czasach uczniowskich
byâem z niej sâaby, nie rozumiaâem jej,
przez co miaâem kilka nieprzyjemnoğci.
Tak naprawdċ nie mam ani dobrych,
ani zâych wspomnieĕ z tych lekcji. One
po prostu byây, nie przywiĆzywaâem do
nich zbyt duīej uwagi.
Niestety, moi nauczyciele nie poğwiċcali duīo czasu uczniom, którzy
nie nadĆīali z materiaâem. Lekcje byây
prowadzone doğý szybko, a gdy ktoğ
czegoğ nie rozumiaâ, musiaâ podszkoliý
siċ sam. Uwaīam, īe nie powinno tak
byý. Nauczyciel powinien poğwiċcaý
czas kaīdemu z uczniów, tak by wszyscy mieli równe szanse. Dodatkowo
powinien wykazaý siċ cierpliwoğciĆ
i dobrĆ umiejċtnoğciĆ tâumaczenia materiaâu.
Nie pamiċtam, czym jest liczba Pi,
a tym bardziej, do czego ona sâuīy.
Myğlċ, īe rzeczy, których siċ uczyliğmy
na matematyce, w wiċkszoğci nie przydaây siċ w dorosâym īyciu. Oczywiğcie
kaīdy na co dzieĕ dodaje i odejmuje,
ale raczej nic ponadto.

Przewodniczący Stowarzyszenia
Ryszard DadaczyĔski
Przewodniczący OP
Marcin Kasperczyk
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Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Czy lubimy matematykċ?

Kazimiera
Borkowska

Przewodniczący Klubu
Ryszard SzymaĔski

WIELKANOCNA ZABAWA
DLA DOROSâYCH I DLA DZIECI

Zapewniamy transport i montaĔ
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Maria Zawierta
emerytka

Na poczĆtku w szkole nie lubiâam
matematyki. Trwaâo to dopóty, dopóki
jej nie zrozumiaâam, a byâo to zasâugĆ
mojego nauczyciela, który byâ cierpliwy i wyrozumiaây. Byâ po prostu dobrym nauczycielem.
Najgorsze wspomnienia ze szkoâĆ
mam z okresu, w którym matematyki
nie pojmowaâam. Kaīda zâa ocena zostaâa w mojej pamiċci, powodujĆc, īe
niezbyt dobrze zapamiċtaâam ten czas.
Natomiast gdy pomaâu odkrywaâam, īe
matematykċ lubiċ, to zaczċâam z chċciĆ
przychodziý na te lekcje.
Uwaīam, īe na matematyce powinna panowaý swobodna atmosfera, by
osoby, które sĆ trochċ sâabsze, mogây
zgâosiý swoje wĆtpliwoğci. Oczywiğcie
wszystko zaleīy od nauczyciela, jeīeli
jest cierpliwy, wyrozumiaây, ale i wymagajĆcy, to myğlċ, īe kaīdy bċdzie
z chċciĆ pojawiaâ siċ na jego lekcjach.
Nie powinien „goniý” z materiaâem,
tylko na spokojnie dostosowaý tempo
do caâoğci klasy, a nie do uzdolnionych jednostek.
Wielu rzeczy juī nie pamiċtam ze
szkoây, ale wiem, do czego sâuīy liczba Pi - dziċki niej obliczamy promieĕ
i wynosi ona w przybliīeniu 3,14.

Róīa Chrzuğciel
emerytka

Bardzo lubiâam matematykċ, kaīdy
jej dziaâ byâ dla mnie czymğ wyjĆtkowym.
Po prostu lubiâam siċ jej uczyý. Uwaīam,
īe wiele zagadnieĕ, których uczymy siċ
na tym przedmiocie, jest przydatnych
w dorosâym īyciu. PoczĆwszy od podstawowych dziaâaĕ jak dodawanie,
mnoīenie, a skoĕczywszy na bardziej
skomplikowanych jak procenty, uâamki
czy nawet geometria. Liczba Pi moīe
nie zalicza siċ do rzeczy szczególnie
potrzebnych, ale pamiċtam, ile wynosi.
Jeīeli ktoğ chce pracowaý w sektorze
Ànansowym albo bankowoğci czy nawet
w stolarstwie, to musi znaý coğ wiċcej niī
podstawy matematyki.
Przez to, īe zawsze lubiâam ten
przedmiot, to bardzo ĩle wspominam
wszystkie z nim zwiĆzane niepowodzenia.
Nie byâo ich wiele, ale zapamiċtaâam je
do dziğ.
Nauczyciel matematyki powinien
byý zarówno cierpliwy i wyrozumiaây,
jak i wymagajĆcy i w miarċ ostry. W innym
wypadku uczniowie wejdĆ mu na gâowċ.
Dodatkowo lekcje powinien prowadziý
w sposób zrozumiaây i dostosowany do
wszystkich. Miaâam to szczċğcie, īe moi
nauczyciele wâağnie tacy byli.

