
Szanowni Państwo! 

Proponuję zapoznać się z ofertą wydawnictwa Nowa Era. W jej ofercie, podobne jak w 

latach ubiegłych, każdy nauczyciel może znaleźć sprawdzone i cenione tytuły i 

rozwiązania, dostosowane do aktualnej sytuacji.  

Przystąpienie do programu 
Szkoła dobrych rozwiązań 2020-2022 zapewnia:  

 

 

materiały edukacyjne najwyższej jakości do wszystkich przedmiotów – gwarantujące 

spójność procesu nauczania w kl. 1–3 i 4–8;  
  

 

rozwiązania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty;  
  

 

bogate wsparcie dydaktyczne, tj.: pełna dokumentacja nauczyciela, publikacje 

multimedialne, generatory testów i sprawdzianów oraz e-zasoby (multibooki) i wiele 

innych zamieszczone w serwisie dlanauczyciela.pl;  
  

 

kompleksowy system egzaminów próbnych i diagnoz przedmiotowych;  
  

 

możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line, spotkaniach przedmiotowych oraz 

dodatkowych programach i inicjatywach edukacyjnych, które wspierają rozwój 

kompetencji nauczycieli oraz pomagają zaangażować i zainteresować uczniów;  
  

 

opiekę Przedstawiciela Oświatowego oraz Konsultanta Infolinii.  

 

 

E-rozwiązania  
 

Nowoczesne multimedialne narzędzia odpowiadające na potrzeby ucznia i stanowiące 

niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.  

 

Dlanauczyciela .pl 

Bogata baza materiałów dydaktycznych. 

Wiele wartościowych pomocy dydaktycznych 

przygotowanych do wszystkich serii. Baza pomocy jest 

aktualizowana na bieżąco; zawiera np. programy 

nauczania, rozkłady materiałów, scenariusze lekcji, karty 

pracy. 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/ 

 

 

 

 

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny w portalu dlanauczyciela.pl 

https://www.dlanauczyciela.pl/?utm_source=CK&utm_medium=email&utm_campaign=SP_oswiadczenie_SDR%20
https://www.dlanauczyciela.pl/
https://www.dlanauczyciela.pl/?utm_source=CK&utm_medium=email&utm_campaign=SP_oswiadczenie_SDR


  

Generator testów i sprawdzianów 
szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. 
Serwis w prosty i łatwy sposób pozwala na 

przygotowanie materiałów sprawdzająco-

ćwiczeniowych z danego rozdziału czy lekcji. 

 

Jest dostępny dla klas 4-8 szkoły podstawowej i 

klasy 1 szkół ponadpodstawowych. 

 

Wygenerowane pliki można przesyłać do uczniów za pomocą dzienników elektronicznych. 

 

Wszystkie materiały można pobrać bezpłatnie po zalogowaniu się do serwisu poprzez Konto 

Nowej Ery. 

https://www.dlanauczyciela.pl/generator-zadan 

 

 Multibooki i multiteki 
szkoła podstawowa 

Pomocne w organizacji urozmaiconych i 
efektywnych dydaktycznie zajęć w szkołach 
podstawowej i średniej. 

https://www.nowaera.pl/erozwiazania/multimedia 

  

Od września nowego roku szkolnego 2020/2021 wydawnictwo oddaje do dyspozycji nauczycieli 

Multibooki dla klas 7 z przedmiotów, takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, 

język polski, matematyka, plastyka. Zawarte w nich zasoby multimedialne, dostosowane do 

percepcji współczesnych uczniów, stanowić będą atrakcyjne wsparcie podczas zajęć lekcyjnych 

oraz pomogą w rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem. 

Multiteki dla klas 7 i 8 zostały przygotowane m.in.do biologii, chemii, geografii, fizyki 

ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu młodzieży 

tematem. 

 

                                                                                      

 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/generator-zadan
https://www.nowaera.pl/erozwiazania/multimedia


 

 

 

 

 

 

 

                Diagnoza Nowej Ery  

System diagnoz Nowej Ery to zestaw stale 

udoskonalanych narzędzi diagnostycznych dla 

nauczycieli i dyrektorów, służący do badań 

postępów uczniów, monitorowania poziomu 

realizacji podstawy programowej i 

przeprowadzania próbnych egzaminów. 

https://przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl 

 

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje: 

• Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. 
• Elektroniczny system generowania wyników. 
• Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia. 
• Spersonalizowane opinie i rekomendacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl/


 

 

 

 

 

 

 

Empiriusz to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala w przyjazny, bezpieczny i 

ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkołach 

podstawowych. 

Dlaczego warto?  
 

 Komputer z oprogramowaniem oraz gogle VR umożliwiają przeprowadzenie ponad 20 

doświadczeń zgodnych z podstawą programową klas 7 i 8  
  

 Scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla 

uczniów pomagają w sprawnym przeprowadzeniu doświadczeń  
  

 Prosta i intuicyjna obsługa  
  

 Eksperymenty są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami, astmą  
  

 Nie trzeba wyposażać pracowni w naczynia, akcesoria i odczynniki  
  

 Nie ma problemu sprzątania pracowni ani utylizacji środków chemicznych  
 

Program zyskał pozytywną opinię nauczycieli-praktyków.  

 

 

 

 

 

 

 

Spacer po wirtualnym laboratorium 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XRuqRKi7tns&feature=emb_log 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XRuqRKi7tns&feature=emb_log

