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Best Practice Name

Wsipnet.pl
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

Wsipnet.pl
Wsipnet.pl to platforma internetowa, do której mają dostęp
nauczyciele i uczniowie. Uczniowie odrabiają pracę domową on-line
zadaną przez nauczycieli, nauczyciele otrzymują z tej pracy domowej
gotowe wyniki. Nauczyciele mogą wysłać do uczniów dodatkowe
zestawy ćwiczeń przygotowujące do kartkówek i sprawdzianów,
zakładając określony termin wykonania i czas trwania. WSiPnet.pl
zbiera wszystkie wyniki i umoŜliwia ich łatwą analizę. Raporty
generowane przez system są wsparciem dla nauczyciela przy
ocenianiu osiągnięć uczniów. Platforma jest zawartościa powiązana z
tradycyjnymi podręcznikami wydawanymi przez Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne.

Description

Main Aim &
Goals

Oszczędzenie czasu nauczyciela, wsparcie w diagnozie pracy uczniów,
wsparcie w pracy z uczniami nieobecnymi w szkole, wprowadzanie
nowoczesnych, przyjaznych rozwiązań do warsztatu pracy
nauczyciela.
Przyzwyczajenie ucznia do posługiwania się nowoczesnym
narzędziem w codziennej nauce, zwiększenie motywacji do nauki
poprzez natychmiastowe wyniki, moŜliwość poprawy wyniku,
przejrzysty system oceniania.

Target group

Uczniowie i nauczyciele gimnazjum korzystający z podręczników
wydawanych przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Location

Warszawa, woj. mazowieckie (Polska), http://lms.wsipnet.pl

Objectives
Duration

Czas trwania nieograniczony z góry.
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Activities

Została przygotowana platforma e-learningowa oraz pełen zakres
materiałów dla 1 klasy gimnazjum. W kolejnych latach platforma
będzie rozszerzana o kolejne klasy tak, Ŝeby uczniowie, którzy zaczną
korzystać z platformy w roku szkolnym 2011/2012, mogli w
następnych latach kontynuować naukę przy wsparciu WSiPnetu.

Results

WdroŜenie systemu e-learningowego prostego i przyjaznego dla
nauczycieli i uczniów.

Products

Platforma e-learningowa z zestawem ćwiczeń oraz narzędziami do
automatycznego oceniania wyników ucznia.

Language

polski

Innovation

Wprowadzenie na duŜą skalę wsparcia e-learningowego jako
uzupełnienia dla tradycyjnych form nauczania.

Transferability

Tak, struktura platformy i funkcjonowanie oprogramowania mogą być
zastosowane dla róŜnego rodzaju szkół. Natomiast zawartość portalu
jest specyficzna dla polskich gimnazjów.

Contact

Organization

Country

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka
z o.o.

Contact name

Polska

Telephone
+48 22 576 25 00, 576 25 01

Fax

E-mail

+48 22 653 29 80

wsip@wsip.com.pl
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