
ZINTEGROWANA 

PLATFORMA 

EDUKACYJNA 



3 moduły 

Portal – umożliwiający 

dostęp do materiałów 

zamieszczonych na Platformie 

Edytor treści dla 

nauczycieli - edytor 
zawierający podstawowe 

narzędzia pozwalające na 

tworzenie nowych materiałów 

Platforma LCMS - 
kompleksowe zarządzanie 

procesem kształcenia 
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Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna 

Edukacyjna strona internetowa zawiera pomocnicze materiały edukacyjne z zakresu historii 

i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  



3 moduły 

Portal – umożliwiający 

dostęp do materiałów 

zamieszczonych na Platformie 

Edytor treści dla 

nauczycieli - edytor 
zawierający podstawowe 

narzędzia pozwalające na 

tworzenie nowych materiałów 

Platforma LCMS - 
kompleksowe zarządzanie 

procesem kształcenia 

Użytkowników Zarejestrowanych 



3 moduły 

Portal – umożliwiający 

dostęp do materiałów 

zamieszczonych na Platformie 

Edytor treści dla 

nauczycieli - edytor 
zawierający podstawowe 

narzędzia pozwalające na 

tworzenie nowych materiałów 

Platforma LCMS - kompleksowe 

zarządzanie procesem 

kształcenia Użytkowników 

Zarejestrowanych 



3 moduły 

Portal – umożliwiający 

dostęp do materiałów 

zamieszczonych na Platformie 

Edytor treści dla 

nauczycieli - edytor 
zawierający podstawowe 

narzędzia pozwalające na 

tworzenie nowych materiałów 

Platforma LCMS - kompleksowe 

zarządzanie procesem 

kształcenia Użytkowników 

Zarejestrowanych 















3 moduły 

Portal – umożliwiający 

dostęp do materiałów 

zamieszczonych na Platformie 

Edytor treści dla 

nauczycieli - edytor 
zawierający podstawowe 

narzędzia pozwalające na 

tworzenie nowych materiałów 

Platforma LCMS - 
kompleksowe zarządzanie 

procesem kształcenia 

Użytkowników Zarejestrowanych 



3 moduły 

Portal – umożliwiający 

dostęp do materiałów 

zamieszczonych na Platformie 

Platforma LCMS - 
kompleksowe zarządzanie 

procesem kształcenia 

Użytkowników Zarejestrowanych 

Edytor treści dla nauczycieli 

- edytor zawierający 

podstawowe narzędzia 

pozwalające na tworzenie 

nowych materiałów 



Przejdź do panelu użytkownika 









Komputer i jego elementy 

Plik został załadowany! 



Aby usunąć materiał przerzucamy go z powrotem 

Materiał 



Test 





Wpływ smogu na zdrowie człowieka 

Plik został załadowany! 

Udostępnij 







Aby sprawdzić test klikamy 



Zobacz odpowiedzi 



Komputer i jego elementy 

Aby sprawdzić wyniki 

Możemy kliknąc 





Komputer i jego elementy 

Aby sprawdzić wyniki 

Możemy kliknąc 

Lekcja, w której jest podział na małe grupy 



Komputer i jego elementy 

Aby sprawdzić wyniki 

Możemy kliknąc 

Lekcja, w której jest podział na małe grupy 

Aktywności 
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