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Informacja dla rodziców odnośnie portalu naukowego
Mathegym
Szanowni rodzice,
jak już Państwu wiadomo, od ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła jest zarejestrowana i posiada
licencję na portalu Mathegym. Umożliwia to uczniom naszej szkoły darmowy dostęp do tej
platformy. Z tego powodu należy wyrazić wyrazy wdzięczności Radzie Rodziców, która zgodziła
się uiścić opłatę licencyjną za rok szkolny 2015/16.
Przeszło 400 uczniów z FDG skorzystało już z usług portalu Mathegym w ostatnim roku szkolnym,
i przy tym rozwiązało ponad 26.000 zadań. Jako, że ten rodzaj nauki na otwartej platformie jest
bardzo atrakcyjny, uczniowie chętnie zasiadają do tej dodatkowej dawki ćwiczeń – automatyczne
dostosowanie programu do poziomu wiedzy ucznia jest bezbłędne zaś opinia uczniów wysoce
pozytywna. Wszystko, czego potrzeba, to sprawny komputer z dostępem do Internetu.
A oto przegląd najważniejszych informacji o portalu Mathegym:
Dla kogo jest przeznaczony Portal Mathegym?
Dla uczniów klas 5 ÷ 12.
Przeznaczony dla uczniów na każdym poziomie zaawansowania. Zadania zmieniają swój poziom
trudności począwszy od "łatwych" do "bardzo zaawansowanych". Dobrze uczący się uczniowie
mogą od razu zaczynać od wyższego poziomu. Na tym portalu nawet specjaliści mają niemały
orzech do zgryzienia – a podczas „Liczenia na czas“ trzeba być naprawdę bystrym.
Co oferuje Portal Mathegym?
Alfabetycznie ułożone zagadnienia matematyczne – które są dostosowane do programu
nauczania w Bawarii – dołączono do nich liczne ćwiczenia interaktywne bazujące na opinii
pedagogów. W zależności od tego, jak dobrze będą one opracowane przez ucznia – z pomocą
programu czy też samodzielnie – program zadecyduje czy powyższy poziom został zaliczony, czy
też zachodzi potrzeba powtórzenia wiadomości. W ten sposób, można przygotować się do
szkolnych sprawdzianów, a ponadto odświeżyć wiadomości z poprzednich klas.
Oprócz możliwości sprawdzenia rozwiązania zadań krok po kroku, portal oferuje filmiki na
YouTube z zakresu tematycznego, w których materiał nauczania zostaje wyjaśniony jeszcze raz –
idealne dla kogoś, kto np. nie był obecny na lekcji z powodu choroby.
Od niedawna istnieje możliwość przystąpienia do forum wewnątrznoszkolnego na wniosek
użytkownika. Uczniowie szkoły mogą rejestrować się na forum (przez zgodę na aktywację profilu
osobistego), następnie otrzymują zaproszenie do grup nauczania od innych członków portalu a
nawet sami mogą tworzyć taką grupę. Grupa liczy maksymalnie 5 osób – bez moderacji
zewnętrznej. Posty, które są starsze niż dwa tygodnie są usuwane automatycznie.
Jeśli Państwa dziecko jest już zarejestrowane w portalu Mathegym, prosimy o poinformowanie go
o nowych możliwościach platformy oraz o aktualizację przynależności klasowej w tym roku
szkolnym.

Motywujcie Państwo wasze dziecko, aby wytrwało i sumiennie wykonywało zadania. Pozwólcie
Państwo dzieciom, choć ten jeden raz na pokazanie i zapoznanie się z platformą. Niech Państwo
wyjaśnią, co to takiego jest to „Checkos“ J. Nie zapomnijcie zerknąć na listę Top-30, od czasu do
czasu pojawia się na niej aschaffenburskie nazwisko!
Jeśli Państwa dziecko nadal nie ma dostępu do tej platformy nauczania, poprostu zarejestrujcie się
na platformie Mathegym. A to wszystko w następujący sposób:
W jaki sposób mogę zarejestrować swoje dziecko w portalu Mathegym?

Krok 1:
W celu rejestracji należy wydrukować poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
przekazać dziecku, by oddało ją w szkole. Można ją pozostawić w sekretariacie w wyznaczonym
do tego przedziale na dzienniki lekcyjne lub u nauczyciela matematyki, który przekaże to
oświadczenie do mnie.
Wraz z tą zgodą będą Państwo poinformowani, m.in. o tym, że Państwa dziecko ma możliwość
samemu ustawić rubrykę „profil prywatny“ i może zadecydować czy jego nazwisko, klasa, nazwa
szkoły w codziennie aktualizowanej liście Top-30 będą widoczne dla innych, czy też sobie tego nie
życzy.
Państwa podpis oraz Państwa dziecka wskazują nam, że Państwa dziecko zostało poinformowane
o możliwościach rejestracji na portalu Mathegym oraz zadeklarowało wybór prywatności profilu.
Uczniowie pełnoletni mogą wypełnić zgodę samodzielnie, muszą ją jednak oddać w sekretariacie.
Krok 2:
Zarejestrujcie Państwo dziecko na platformie pod adresem:
https://www.mathegym.de.
Kliknijcie Państwo na rubrykę "Rejestracja". Zostaną Państwo poproszeni o podanie lokalizacji
szkoły. Następnie mogą Państwo wybrać Friedrich-Dessauer-Gymnasium z listy szkół
uczestniczących w Mathegym w Aschaffenburgu. Kontynuujcie Państwo rejestrację. W przypadku
tych samych imion i nazwisk uczniów prosimy o wybranie drugiego imienia w celu poprawnej
identyfikacji oraz rejestracji dziecka pod właściwym nazwiskiem i we właściwej klasie.
W ten sposób rejestracja dla uczniów FDG jest bezpłatna, w innym przypadku koszt licencji
jednoosobowej wynosi 45€ rocznie.
Krok 3:
Administratorzy Portalu sprawdzą czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została
dostarczona. Jeśli tak, Państwa dostęp do platformy zostanie odblokowany w ciągu kilku dni. W
celu pełnego dostępu do platformy otrzymają Państwo e-mail z załączona instrukcją jakie kroki
należy wykonać w celu dostępu do platformy.
Uwaga!! Jeżeli w ciągu 4 tygodni zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie dotrze do
administratora portalu, wygasa rejestracja online i należy się ponownie zalogować. Dlatego
też proszę o dokonanie kroku 1 a następnie kroku 2!
Mam nadzieję, że także uczniowie, którzy nie przepadają za matematyką, będą mieli więcej
zabawy w wykonywaniu zadań a orły matematyczne znajdą dla siebie nowe wyzwania.
Szczególnie w matematyce jest niezwykle ważnym sumienne ćwiczenie umiejętności przy
zindywidualizowanym zapotrzebowaniu. Kto raz zrozumiał matematykę i nabrał pewności siebie w

liczeniu, ten jest bardziej zmotywowany do osiągania tego, co przedtem wydawało się być
niemożliwe.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Petra v. Ludowig,
OStRin,
Administratorka Portalu Mathegym w Friedrich-Dessauer-Gymnasium

Potral Mathegym w Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
dla
Imię i nazwisko:

___________________________________________________

Data urodzenia:

___________________________________________________

Klasa:

___________________________________________________

Ja/My potwierdzam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z polityką prywatności platformy uczenia
się "Mathegym" znajdującą się pod adresem internetowym: https://www.mathegym.de.
Zgadzam(y) się na dostarczenie danych osobowych ucznia administratorowi portalu Mathegym w
celu bezwłocznej rejestracji na platformie uczenia się.
Przy tym należy rozumieć, że uczeń sam określa obszar prywatny w swoim profilu użytkowania, tj.
§
§
§

czy nauczyciel widzi, które z zadań kiedy i jak były ćwiczone.
czy uczeń wyraża chęć na uczestnictwo w Mathegym-Forum wraz z pięcioma uczniami
szkoły.
czy wyniki ucznia będą widoczne na liście Top-30. Podana lista jest widoczna dla
wszystkich użytkowników internetu. Przy tym podane będą: imię, nazwisko, klasa, szkoła
oraz liczba zdobytych punktów (Checkos).

Jestem/Jesteśmy świadomy/świadomi, że powyższa zgoda, może być w każdej chwili odwołana.

Wyrażam zgodę, jako uczeń na przetwarzanie danych osobowych opisanych w oświadczeniu o
ochronie danych osobowych.

__________________________________________________________
Miejscowość, data, podpis ucznia.

dodatkowo wymagane w przypadku osób niepełnoletnich:

Ja/My wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych opisanych w oświadczeniu o
ochronie danych osobowych.

__________________________________________________________
Miejscowość, data, podpis opiekuna/rodzica.

Proszę o oddanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczycielowi matematyki.
Dopiero wtedy będzie możliwe otrzymanie osobistego dostępu do Portalu Mathegym.

