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Zintegrowana Platforma Edukacyjna 
epodreczniki.pl (ZPE) została uruchomiona w 

lutym 2019 r. 

Pełni obecnie dwie podstawowe funkcje:

 stanowi repozytorium sprawdzonych i 
wartościowych materiałów dydaktycznych

 jest narzędziem do wykorzystania nie tylko w 
zdalnym nauczaniu i uczeniu się, ale również 
podczas nauki stacjonarnej. 



Na platformie znajduje się ponad 15 tysięcy e-
materiałów; w tym programy nauczania,
scenariusze zajęć, poradniki i informatory,
które są:

 dostępne nieodpłatnie,

możliwe do wykorzystania w dowolnym miejscu
24/7 dni w tygodniu,

 dostępne praktycznie na każdym urządzeniu tj.: na
komputerze, laptopie, tablecie czy też tablicy
interaktywnej.



Liczba odsłon: 120 787 896

Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę: 13 608 969 
(najwięcej 4 081 322 w województwie mazowieckim)

Statystyki – rok szkolny 2019/2020



Wykorzystanie platformy w czasie pandemii 

Od marca br. lawinowo wzrosło zainteresowanie i 
wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w 
prowadzeniu lekcji na odległość o czym świadczą 
statystyki:

Najwięcej odsłon, prawie 4,5 mln, zanotowaliśmy 25 
marca br. Mieliśmy wówczas blisko 1 mln aktywnych 
użytkowników. 

Od początku czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty ZPE każdego dnia 
odwiedzało średnio ok. 60 tysięcy użytkowników. 

 Liczba kont użytkowników to obecnie ponad 6,5 mln.



Wykorzystanie platformy w czasie 
pandemii 

Baza danych uczniów i nauczycieli Zintegrowanej 
Platformy Edukacyjnej zasilana jest danymi z Systemu 
Informacji Oświatowej, dzięki czemu możliwe jest 
odwzorowanie aktualnej struktury klas i szkół, 
w których znajdują się nauczyciele i uczniowie.  



 Liczba odsłon: ponad 19 mln
 Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę: 3 080 900  (najwięcej 899 073  

w województwie mazowieckim)

Statystyki – rok szkolny 2020/2021



ZPE (epodreczniki.pl) składa się 
z następujących modułów

 Portal - z bezpłatnymi materiałami do kształcenia 
ogólnego, zawodowego oraz dla uczniów ze 
zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, 

 Edytory treści dla nauczycieli, uczniów i beneficjentów 
projektów konkursowych o różnym stopniu 
zaawansowania, pozwalające modyfikować istniejące 
lub tworzyć nowe e-materiały.

Moduł LCMS (Learning Content Management System)



Funkcjonalności Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej – moduł LCMS

Najważniejszymi funkcjonalnościami są:

kreator treści do samodzielnego tworzenia e-materiałów,

system udostępniania treści,

możliwość oceniania i komentowania materiałów przez uczniów,

funkcjonalność śledzenia wyników i postępu uczniów,

możliwość długofalowego planowania kształcenia dzięki ścieżkom 

nauki,

dostęp do narzędzi, dzięki którym możliwa jest komunikacja 

nauczyciela z uczniem w czasie rzeczywistym.



Panel nauczyciela

 Materiały własne i udostępniane 
ze strony epodreczniki.pl są 
segregowane według 
przedmiotów

 Możliwość umieszczenia 
materiałów ze strony w katalogu 
„ulubione”

 Dostęp do kreatora własnych   e-
materiałów

 Kreator ścieżek nauki dla 
uczniów

 Dostęp do klas i możliwość 
tworzenia własnych grup 
uczniów

 Możliwość monitorowania 
wyników i postępów uczniów



Na platformie możliwe jest tworzenie własnych 

materiałów na dwa sposoby. Pierwszym jest 

tworzenie  treści za pomocą tzw. „Teczki”. 

 Umożliwia ona tworzenie nowych materiałów na 

podstawie istniejących, opublikowanych na 

Portalu. 

 Dodawanie kolejnych elementów oparte jest na 

mechanizmach znanych użytkownikom ze 

sklepów internetowych.

 Użytkownik zaznacza intersujące go elementy w 

materiałach, dodaje je do teczki i następnie, za 

pomocą kreatora, może stworzyć z nich własne 

treści. 

Tworzenie własnych 
e-materiałów



Drugą możliwością tworzenia 

własnych treści jest budowanie ich 

samodzielnie od podstaw    w 

Kreatorze.

 Użytkownicy dodają własne 

teksty, multimedia, osadzają 

filmy i tworzą ćwiczenia 

interaktywne

 Budowanie treści w ramach 

rozwiązania nie wymaga 

znajomości HTML lub innego 

języka programowania 

 Generowanie ćwiczeń za 

pomocą wizualnego edytora 

(metodą przeciągnij - upuść)



Materiały można udostępnić 
uczniom na kilka sposobów

wybrać zdefiniowaną już 
grupę/klasę

utworzyć nową grupę
wygenerować kod dostępu, 

za pomocą którego uczniowie 
będą mogli uruchomić 
materiał

 przekazać link do swojego 
materiału użytkownikom 
niezalogowanym

Dzięki danym z Systemu 
Informacji Oświatowej, 
uczniowie są już przypisani do 
odpowiednich klas. 

System udostępniania treści 



 zezwolenie uczniom na 
dodawanie komentarzy w 
materiale

 zezwolenie na ocenę 
materiału (ocena za 
pomocą gwiazdek; skala 
od 1 do 5)

 dodanie ograniczenia 
czasowego

 możliwość pokazywania 
poprawnych odpowiedzi 
w udostępnionym 
materiale

Dodatkowe funkcje dostępne podczas udostępniania 
treści



 Nauczyciele mają podgląd 
do szczegółowych 
informacji na temat 
wyników i aktywności 
uczniów w danym materiale

 Po wejściu na dane 
konkretnego ucznia można 
zobaczyć jego odpowiedzi 
w każdym zadaniu w 
udostępnionym materiale

Funkcjonalność śledzenia wyników i postępu uczniów



 Nauczyciel może tworzyć ścieżkę 
nauki dla ucznia na dowolny czas 
nauki, z materiałów dostępnych 
na platformie epodreczniki.pl 
oraz z materiałów 
wytworzonych samodzielnie

 Ustala próg procentowy 
przeczytania materiału, po 
którego zaliczeniu pojawi się 
kolejny materiał do zaliczenia.

 Nauczyciel ustala po jakim czasie 
dany materiał ma się pokazać. 
Może to być natychmiast, 
kolejnego dnia lub po tygodniu

Planowanie 
kształcenia dzięki 
ścieżkom nauki



Komunikacja nauczyciela z uczniem w czasie 
rzeczywistym 

Na platformie dostępny jest 
komunikator umożliwiający 
korespondencję między 
nauczycielem i uczniami w 
czasie rzeczywistym

Możliwość wykorzystania 
zewnętrznych narzędzi do 
wideokonferencji bezpośrednio 
z ZPE

Nauczyciel po utworzeniu 
wideokonferencji, może wkleić 
link do kalendarza ucznia



Panel ucznia

 Podobny do panelu nauczyciela.
 Materiały udostępnione przez 

nauczyciela zlokalizowane są w 
zakładce „udostępnione dla mnie”. 
Każde udostępnienie powoduje 
pojawienie się komunikatu na 
koncie ucznia

 Materiały są posegregowane 
według przedmiotów

 Uczeń, tak samo jak nauczyciel ma 
dostęp do kreatora własnych   e-
materiałów. Może je również 
udostępniać swoim rówieśnikom.

 Uczeń ma również dostępny 
kalendarz (znajdzie tam linki do 
zaplanowanych przez nauczyciela 
wideokonferencji)



Kalendarz ucznia

 Nauczyciel może umieszczać 
linki do wideokonferencji w 
kalendarzu ucznia

 Możliwość podglądu planu na 
miesiąc, tydzień, dzień



Opinie uczniów i nauczycieli 
 „Jest to fajne narzędzie i po koronawirusie będę 

chętnie korzystał na lekcjach z Waszej platformy”

 „Gratuluje tak szybkiego rozwoju. Niedługo będzie tu 
wszystko czego trzeba do e-lekcji”

 „Nie umiem już chyba pracować bez tego portalu. 
Robicie kawał dobrej roboty dla nas nauczycieli”

 „Zadania bardzo mi się podobają i robiłem je z 
przyjemnością”



Dziękuję za uwagę


