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jest nauczycielem matematyki. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli. Interesuje się nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi, które można wykorzystać w nauczaniu
matematyki. Jest współautorem innowacji pedagogicznej „Wędrówki
po Krainie Origami”, która mówi o origami jako metodzie poznawania
własności figur geometrycznych.
e-mail: janusz_bis@wp.pl
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jest chemikiem, ekonomistą, aktywnym przemysłowcem. Hobby:
matematyka, fizyka, programy sprzyjające nauce tych przedmiotów.
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e-mail: ryszard@pro.onet.pl.

Janina Konieczna
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w Tymbarku i certyfikowanym ekspertem GeoGebry.
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ekspertem GeoGebry. Od wielu lat jest egzaminatorem maturalnym,
pełniącym obowiązki przewodniczącej zespołu oceniającego. Wieloletnie
doświadczenie i praktyka pozwoliło jej na pełnienie obowiązków doradcy
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e-mail: joanleszek@poczta.onet.pl
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jest nauczycielką w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków
w Bydgoszczy i ekspertem GeoGebry (z GeoGebrą „za pan brat”
od grudnia 2010 roku). Publikuje aplety wykonane w programie
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Centrum GeoGebry przy SWPS od początku istnienia, czyli
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– podstawowego, średnio zaawansowanego oraz dla nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych; współprowadząca kursy dla nauczycieli
na platformie e-learningowej; współorganizatorka ogólnopolskich
i lokalnych konferencji GeoGebry, sekretarz Stowarzyszenia ROSE.
e-mail: epobiega@o2.pl
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Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Laureatka I Olimpiady
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pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja
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informacyjnymi, które można wykorzystać w nauczaniu matematyki
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wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu
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informacyjnej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka
Chopina w Ostrowie Wielkopolskim; certyfikowany ekspert GeoGebry,
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e-mail: dszalin@wp.pl
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Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i ekspertem do spraw awansu
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jest matematykiem, doktoryzowała się na Florida Atlantic University
w USA. Autorka i redaktorka książek wprowadzających nowoczesne
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filii Instytutu GeoGebry – Warszawskiego Centrum GeoGebry. Na co
dzień pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Florida
Atlantic University oraz jako prezes Stowarzyszenia ROSE (Regionalne
Ośrodki Szkoleń E-learningowych). Pasjonuje ją zastosowanie
komputera w różnych dziedzinach nauki i edukacji oraz współpraca
z nauczycielami.
Strona internetowa: https://sites.google.com/site/kwnplace/
e-mail: k.winkowska.nowak@gmail.com
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jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym
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LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, należy do Stowarzyszenia
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