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Wniosek o zakup multimedialnej platformy edukacyjnej

Szanowna Pani Dyrektor/Panie Dyrektorze

Zwracam się z prośbą o wyposażenie szkoły w interaktywne narzędzie TIK wydawnictwa 
Meridian. Multimedialna platforma Meridian Prime zawiera interaktywne mapy i plansze, które 
ułatwiają pracę nauczyciela oraz zachęcają uczniów do nauki zarówno w szkole jak i w domu. Na 
platformie w chwili obecnej dostępnych jest 150 tytułów z: geografii, historii, biologii, przyrody, 
techniki, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych, opracowanych na poziomie szkoły 
podstawowej oraz ponadpodstawowej. Treści są zgodne z nową podstawą programową.

Każdy nauczyciel ma zawsze dostęp do wszystkich kategorii przedmiotowych. Korzystając z 
innowacyjnego narzędzia wprowadzamy metody TIK, możemy także tworzyć własną bazę 
informacji oraz treści. W przypadku nauki zdalnej nauczyciel może zalogować się w domu i 
przeprowadzić lekcję również na prywatnym urządzeniu, udostępniając ekran uczniom. Szkoła, 
która przystąpi do pracy z platformą multimedialną otrzyma zaświadczenie o wykorzystaniu TIK w 
placówce.

ZALETY

1. Platforma zastępuje komplet map do geografii i historii Polski (mapy do historii
powszechnej są w trakcie wprowadzania), ponadto zawiera wiele tytułów do wykorzystania
na lekcjach biologii, WOS i języków obcych

2. Zawiera kompleksowe opracowania tematów, przygotowane przez doświadczone
wydawnictwo i rekomendowane przez metodyków

3. Tworzy wspólne środowisko nauczania w szkole i w domu niezależnie od trybu nauki
4. Dostępna jest na każdym urządzeniu z dostępem do internetu za pośrednictwem

przeglądarki w środowiskach: Windows, macOS i Android; działa także w trybie off-line
5. Obsługuje urządzenia dotykowe
6. Aplikacja jest automatycznie aktualizowana, co zapewnia dostęp zawsze do najnowszej

wersji, aktualnych map i danych statystycznych
7. Intuicyjna w obsłudze, z dużą ilością materiałów szkoleniowych, a wydawnictwo gwarantuje

wsparcie techniczne
8. Przystępna cena i wielostanowiskowe licencje dla całej szkoły są ekonomicznym

rozwiązaniem na uzupełnienie bazy pomocy dydaktycznych

LICENCJE i CENY

1. SZKOŁA  (licencja wielostanowiskowa dla wszystkich nauczycieli w szkole) 
2. - 12 miesięcy 997,50 zł brutto 
3. SZKOŁA PRO (licencja wielostanowiskowa dla wszystkich nauczycieli i uczniów w szkole) 

- 12 miesięcy 1669,50 zł brutto

Platformę w powyższych subskrypcjach można zakupić na okres 1, 2 lub 3 lat, ze środków
własnych szkoły, Komitetu Rodzicielskiego lub funduszy przeznaczonych na dokształcanie
zawodowe nauczycieli.



FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY

1. Zarządzanie treścią pozwala na dostosowanie mapy poprzez wybór wyświetlanych

elementów/warstw. Legenda sprzężona jest z projektantem warstw i objaśnia tylko elementy

wybrane w danym widoku mapy. 

2. Tworzenie map konturowych - z każdej mapy można utworzyć mapę konturową do ćwiczeń.

3. Zoom i skala - mapy można powiększać i pomniejszać dziewięciokrotnie, co pozwala na analizę

nawet najbardziej szczegółowych elementów. Panel narzędziowy pozwala na wprowadzenie

parametrów wyświetlania. Skala przelicza się dynamicznie w zależności od powiększenia. 

4. Mini-mapa lokalizuje wyświetlany obszar - ułatwia nawigację, szczególnie przy większych

zbliżeniach. Panele mini-mapy, managera oraz legendy są ruchome - można je umieścić w

dowolnym miejscu wyświetlanej mapy, zminimalizować lub też całkowicie zamknąć.

5. Punkty interaktywne - wyświetlają powiązane z danym tematem multimedia: zdjęcia, animacje,

filmy, opisy, nagrania audio oraz wykresy interaktywne. Użytkownik ma możliwość dodawania

własnych punktów interaktywnych do każdego tytułu, które zapisują się w jego profilu.

6. Wykresy i diagramy interaktywne - interaktywne prezentacje danych statystycznych w punktach

interaktywnych lub panelach bocznych.

7. Polecenia i zadania - każdy tytuł ma opracowane przykładowe zadania i ćwiczenia do danego

tematu; użytkownik z uprawnieniami konta Nauczyciel może dodawać własne polecenia i opisy.

8. Bibliografia - każdy tytuł ma dołączoną bibliografię w formie linków pozwalającą poszerzyć dany

temat

9. Drukowanie - opcja drukowania pozwala na wydruk o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

Wybraną mapę/widok można również zapisać do pliku pdf

10.Wyszukiwanie - narzędzie umożliwiające wyszukiwanie po frazach, kategoriach i tagach.

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie wniosku o zakup edukacyjnej platformy Meridian Prime.

Z uszanowaniem       …..........................….........................




