
„Elektroniczna obsługa lekkoatletycznego
wieloboju szkół gimnazjalnych”

W dobie rozwijającej się w błyskawicznym tempie technologii informacyjnej, w której to
praktycznie każdy przeciętny Europejczyk w taki czy inny sposób styka się, na co dzień z
narzędziem zwanym komputerem bardzo logiczną konsekwencją wynikającą z tego stanu
rzeczy jest zastosowanie tegoż urządzenia do ułatwienia sobie życia i to w zasadzie w każdej
jego dziedzinie. Począwszy od rozrywki, jaką dają niewątpliwie gry komputerowe w swojej
bogatej i różnorodnej ofercie oraz wszelkiego rodzaju hobbystycznej naturze programów
komputerowych, a także mniej lub więcej profesjonalnych ofertach edukacyjnych
dochodzimy do typowo utylitarnych zastosowań elektronicznego urządzenia, jakim jest
komputer. Wykorzystując komputer i jego oprogramowanie do rozwiązywania codziennych i
niecodziennych problemów przeróżnej natury można zaoszczędzić wiele czasu i trudu.
Niezbędnym warunkiem jednak jest podstawowa znajomość obsługi elektronicznej maszyny.
Jest to obecnie naturalna potrzeba edukacyjna podobnie jak umiejętność pisania i liczenia.
Według obecnej myśli edukacyjnej każdy uczeń powinien mieć dostęp do komputera i choć
nie do końca jest to możliwe z każdym rokiem szkolnym zwiększa się ilość szkół
wyposażonych w pracownie komputerowe i coraz młodsi uczniowie poznają tajniki
elektronicznych maszyn. Podobnie jest z kadrą nauczycieli, którzy to tłumnie uczęszczają na
kursy komputerowe lub kształcą się na studiach podyplomowych. Nie jest to jednak tak
szybkie jak proces kształcenia lub samokształcenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie
dzieciaki niejednokrotnie przewyższają swoich pedagogów w zakresie obsługi i
wykorzystania komputera, oczywiście poza nauczycielami informatyki. Nauczyciele ci
współpracując z pozostałymi specjalistami z różnych przedmiotów mogą pomóc swoim
kolegom w organizacji zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej rozwijając
jednocześnie zdolności uczniów. Bardzo wiele programów edukacyjnych i typowo
użytecznych nie wymaga od nauczycieli biegłej znajomości obsługi komputera, lecz tylko
podstaw, które to można opanować w kilka chwil lub pozwolić samym uczniom zająć się
klawiaturą i myszką, a nauczycielowi pozostawić jedynie funkcję nadzorczą.

Właśnie takim narzędziem jest bardzo prosty w obsłudze program, który
oddaję do dyspozycji nauczycielom wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych.
Przyspiesza w bardzo dużym stopniu obliczenia dotyczące wieloboju lekkoatletycznego i nie
wymaga biegłej znajomości komputera, a nawet jako obsługujący program może być z
powodzeniem uczeń. Oczywiście program ten uwzględnia wszystkie przepisy i zasady
rozgrywania wieloboju lekkoatletycznego min. liczy wyniki drużynowe szkół biorąc pod
uwagę najlepsze wyniki dziesięciu zawodników na maksymalnie dwunastu startujących. W
wynikach indywidualnych liczy także zawodników PK (poza konkurencją), choć tych należy
wpisać w dodatkowym arkuszu przeznaczonym dla szkoły. Oprócz tego sortuje wyniki pod
wszystkimi potrzebnymi kryteriami i natychmiast po zawodach można mieć całą ich
statystykę. Dodatkowo z zastosowania kolumny „Rocznik” wywnioskować można, którzy
uczniowie z młodszych klas rokują na przyszłość w lekkoatletycznych zmaganiach.

Program „Elektroniczna obsługa lekkoatletycznego wieloboju szkół
gimnazjalnych” utworzony jest w arkuszu kalkulacyjnym, Microsoft Excel w formie szablonu
i działa na każdym komputerze obsługującym ten arkusz.



Po otworzeniu folderu „LA”  (lekka atletyka) należy wejść w szablon
Excel „Wielobój LA-gimnazjum”. Folder zawiera również instrukcję obsługi o takim samym
tytule, lecz napisaną w edytorze tekstu Microsoft Word i w razie wątpliwości należy z niej
skorzystać. Folder może być spakowany programem Win RAR, ale jako plik samo
rozpakowujący się. Nie powinno, więc być żadnego problemu z jego rozpakowaniem nawet
na komputerze, który nie posiada zainstalowanego Win Rara. Klikając dwa razy na ikonie

 i potwierdzając lub ewentualnie wybierając inne miejsce gdzie plik ma być
rozpakowany rozpakowuje się on samoczynnie. W trakcie otwierania szablonu arkusza
kalkulacyjnego pojawi się ostrzeżenie i pytanie dotyczące makr, jakie zawiera program.
Należy potwierdzić uruchomienie makr i program otwiera się na stronie tytułowej.

Ze strony tytułowej mamy dostęp do wszystkich potrzebnych arkuszy za pomocą klikania
myszką w odpowiednie strzałki lub inne opisane autokształty. Należy także już na tej stronie
wprowadzić pierwsze dane, które to będą potrzebne w podsumowaniu całości zawodów.
Nie należy się obawiać wpisywania w nieodpowiednich miejscach gdyż arkusz jest
zabezpieczony i nie można pomyłkowo skasować formuł lub wpisać dane w nieodpowiednie
komórki.



Na arkuszach szkół wpisać należy: nazwę szkoły, nazwiska zawodników, rocznik oraz
osiągnięty wynik. Punkty oraz miejsce zajmowane przez zawodnika wyliczają się
automatycznie. Oczywiście sumowane są automatycznie także punkty poszczególnych
zawodników, konkurencji oraz całej reprezentacji. Całość można również szybko
wydrukować.

Posumowanie zawodów oferuje skalę wyników od indywidualnych
punktowych poprzez indywidualne z poszczególnych konkurencji oraz podsumowanie całości
według wyniku drużyny szkolnej. Dodatkowo uwzględniane i sortowane są wyniki
poszczególnych zawodników w zakresie danej szkoły. Według przepisów do wyliczenia sumy
punktów całej drużyny liczą się wyniki punktowe najlepszych 10 zawodników na
maksymalnie 12 biorących udział w zawodach.

Na koniec należy wyniki wydrukować ustalając obszar drukowania w
zależności od ilości uczestników i rozdać zainteresowanym lub też zapisać całość na nośniku
elektronicznym np. dyskietka.

Nie wolno jednak zapomnieć o najważniejszym: ROZDANIU NAGRÓD I
DYPLOMÓW dla zwycięzców, ponieważ nie tylko rywalizacja sama w sobie, ale również

odpowiednia oprawa imprezy sportowej wzmaga motywację do dalszego treningu i osiągania
w przyszłości lepszych wyników.

Pisząc „Elektroniczną obsługę lekkoatletycznego wieloboju szkół
gimnazjalnych” kierowałem się potrzebą moich najbliższych kolegów, nauczycieli
wychowania fizycznego i moją własną. Dlatego też między innymi jest ona przygotowana na
maksimum 20 szkół, gdyż w zawodach, w których uczestniczyliśmy nie występowało więcej
zespołów (bardzo łatwo można zwiększyć ilość szkół). Inne uproszczenia w programie
sprawiają by był on jak najmniej zawodny, prosty w obsłudze i nie wymagał
skomplikowanego sprzętu. Dane może wprowadzać praktycznie każdy, kto miał nawet
niewielką styczność z komputerem, a czas i trud, który zostaje zaoszczędzony jest
niewymierny. Mam nadzieję, iż sprawdzi się on



w szerszym gronie i na zawodach o wyższej randze niż gminne czy miejskie. Niezależnie od
stosowania licznika na zawodach nauczyciel może w trakcie sprawdzianów i testów w ramach
wychowania fizycznego przeliczyć za pomocą programu wyniki swoich uczniów i wybrać
najlepszych do reprezentacji szkoły na lekkoatletyczne zmagania.

Oczywiście powyższy opis arkusza jest skrócony, dlatego też

zainteresowanym, którzy chcieliby z niego korzystać prześlę szczegółową instrukcję wraz
z programem. Niezależnie od „Elektronicznej obsługi wieloboju lekkoatletycznego
gimnazjów” jakiś czas temu napisałem również „Elektroniczną obsługę czwórboju
lekkoatletycznego szkół podstawowych” i polecam nauczycielom uczącym w tych szkołach
do ułatwienia sobie pracy na zawodach szkolnych. Wszystkich, którzy będą używać programu
zachęcam do podzielenia się swoimi uwagami na jego temat:
jumbosport@kiss.pl, jumbosport@poczta.onet.pl lub gjspgodziszka@op.pl

ze sportowym pozdrowieniem:


