
W III LO informatyka nie tylko na lekcjach 

Wysiał nauczyciel e-maila do rodzica 
Na ogłoszony przez Porozumie

nie Tygodników Mazowieckich 
konkurs „Na najlepiej zinforma-
tyzowaną szkolę" zgłosiła się jed
na płocka szkoła - III LO im. Ma
rii Dąbrowskiej. Podstawy ku te
mu ma bardzo solidne. Do tego 
wprowadzone tutaj nowatorskie 
pomysły z wykorzystaniem sieci 
internetowej podobają się także 
rodzicom uczniów. 

W ubiegłym roku szkolnym nau
czycielka informatyki Jolanta Tor
bicka eksperymentalnie uruchomi
ła dziennik elektroniczny. - Pomysł 
z dziennikiem internetowym bardzo 
nam się spodobał. To bardzo wy
godne, że w każdej chwili mogłam 
sprawdzić oceny, nieobecności i in
ne uwagi na temat mojego dziecka. 
Takie rozwiązanie umożliwia na 
bieżąco przekazanie informacji 
w sprawie ocen oraz uwag i komu
nikatów wychowawcy, bezpośredni 
kontakt e-mailowy, a także wymia

nę informacji pomiędzy rodzicami 
- opiniują rodzice uczniów z klasy 
III g o profilu matematyczno-infor-
matycznym. 

Do tego elektroniczny dziennik 
jest bezpieczny pod względem ano
nimowości ocen i wszelkich uwag. 
Nawigacja w tym narzędziu jest 
prosta i przejrzysta, a dostęp do 
niego możliwy całą dobę. Wymaga 
jednak systematyczności ze strony 
nauczyciela w uaktualnianiu da
nych. - Ponieważ ten pomysł spot
kał się z tak dużą akceptacją ze 
strony rodziców, prowadzenie 
dziennika będzie kontynuowane 
w kolejnym roku szkolnym - za
pewnia Jolanta Torbicka. 

To przykład wykorzystania in
formatyki i sieci internetowej nie 
tylko na szkolnych zajęciach. Jed
nak warto pamiętać, że informaty
ka to obecnie jeden z popularniej
szych kierunków w szkołach po-
nadgimnazjalnych. W III LO od ro
ku 2003/2004 są klasy o profilu 

matematyczno-informatycznym. 
Realizują one program własny 
opracowany przez nauczycielki 
Irenę Brzozowską i Jolantę Torbic
ką. Cieszą się zainteresowaniem 
wśród gimnazjalistów i dlatego ro
krocznie są dwie klasy o takim na
chyleniu. 

- Program informatyki jest suk
cesywnie modernizowany ze wzglę
du na potrzeby młodzieży i ich jak 
najlepsze przygotowanie do dalszej 
edukacji. Ze względu na korelację 
tych dwóch przedmiotów posiada
my wiele programów edukacyjnych 
takich jak np.: Cabri II - program 
wspomagający nauczanie geome
trii euklidesowej i analitycznej, De-
rive - program matematyczny, któ
ry może służyć do wspomagania 
nauki matematyki na wszystkich 
poziomach nauczania, Cabri 3D — 
program do nauki stereometrii -
wymienia nauczycielka informaty
ki. W III LO jest też zestaw kalku
latorów graficznych z panelem na

uczycielskim - wykorzystywany 
szczególnie na lekcjach w klasach 
matematycznych. A do tego 3 kli
matyzowane pracownie kompute
rowe z 17 stanowiskami dla ucz
niów w każdej. Dodatkowo w pra
cowniach: matematycznych, biolo
gicznej i geograficznej są stanowi
ska komputerowe z dostępem do 
Internetu, podobnie jak w bibliote
ce i czytelni. 

Młodzież może rozwijać swoje 
zainteresowania w kołach informa
tycznych prowadzonych przez nau
czycielki Jolantę Torbicką i Ewę 
Stanowską. - Prowadzimy szkolne 
konkursy informatyczne oraz od te
go roku szkolnego konkurs fotogra
ficzny. Bierzemy udział w konkur
sach i olimpiadach informatycz
nych, w tym roku trzy zespoły Eły-
ta, Zeli_papa, Drymjtym startowa
ły w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy o Internecie Dialnetma-
sters, dwa pierwsze awansowały do 
2 etapu, ale tylko Drym_tym prze

szedł do półfinału, w którym zajął 
1 miejsce - tłumaczy Jolanta Tor
bicka. 

Komputery przydają się również 
w Klubie Wydawniczym „Redak
tor". W ubiegłym roku uczniowie 
pod okiem opiekunów Ewy Cież-
niewskiej i Grażyny Rybickiej 
zdobyli I miejsce w VIII Regional
nym Przeglądzie Gazetek Szkol
nych w Gostyninie. Komputery 
świetnie sprawdzają się w szkolnej 
telewizji „Pirat", gdzie uczniowie 
zajmują się kręceniem i „obróbką" 
filmów - szczególnie imprez 
szkolnych. 

Trudno sobie wyobrazić zinfor-
matyzowaną szkołę bez strony in
ternetowej, na której opisane jest 
życie szkoły, wydarzenia, plany 
lekcji. Liceum posiada adres 
www.31o.pl. A że chętnych do pra
cy i rozwijania swoich pasji nie 
brakuje, od września przyszłego 
roku strona zostanie gruntownie 
zmodyfikowana. BeeS 
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