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1. CWW jest miejscem na publikację krótkich i zwięzłych artykułów związanych 

z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. 

2. Istnieje możliwość zamieszczenia dłuższych artykułów, ale wtedy autor musi 

stworzyć krótkie streszczenie (10-15 zdań), a pełna treść artykułu zostanie 

dołączona w pliku PDF. 

3. Struktura artykułu musi być jasna i przejrzysta, tworzona z myślą o publikacji 

na stronie internetowej (nie mylić z publikacją książkową, do druku). 

4. Artykuł w CWW składa się z następujących elementów: 

a. odpowiedni tytuł (krótki i znaczący), 

b. tzw. zajawka (1-3 zdania wstępne), 

c. obowiązkowe poziome zdjęcie do zajawki (dołączone w pliku), 

d. część główna artykułu (tekst), 

e. pliki graficzne, linki, filmy do osadzenia w głównej części artykułu, 

f. zdjęcia do osadzenia Galerii zdjęć w głównej części artykułu, 

g. zakończenie artykułu, 

h. załączone pliki (zostaną wstawione pod artykułem lub jako odwołania 

w treści artykułu). 

5. Zajawka jest obowiązkowa (o czym jest artykuł, do kogo jest skierowany, 

w wyniku czego powstał, itp.). 

6. Najlepiej, aby część główna artykułu składała się z krótkich bloków tekstu. 

7. Dopuszczalne są proste listy punktowane i numerowane (zob. artykuł o CLIL). 

8. W treść tekstową mogą być wplecione obrazki, zdjęcia, animacje, quizy 

interaktywne, filmy (zob. artykuł o LearningApps.org, Czytanie „Quo vadis” 

w obrazie filmowym). Filmy zazwyczaj najpierw muszą zostać przesłane na kanał 

YouTube (LSCDN lub prywatny). 

9. W publikacji internetowej (w odróżnieniu od drukowanej) ma sens i jest zalecane 

umieszczanie hiperłączy do innych zasobów w Sieci. 

10. W zakończeniu artykułu możemy zwrócić się do czytelnika, np. postawić pytania 

związane z tematem i w ten sposób ukierunkować ewentualne komentarze 

(zob. artykuł o tablicach interaktywnych). 

mailto:eczerniecka@lscdn.pl?subject=Centrum%20Wymiany%20Wiedzy
https://lscdn.pl/pl/publikacje/cww/przedmioty-humanistyczn/5022,Nauczanie-metoda-CLIL.html
https://lscdn.pl/pl/publikacje/cww/tik/5044,Interaktywne-aplikacje-LearningAppsorg-cz-1.html
https://lscdn.pl/pl/publikacje/cww/przedmioty-humanistyczn/8015,Czytanie-quotQuo-vadisquot-w-obrazie-filmowym.html
https://lscdn.pl/pl/publikacje/cww/przedmioty-humanistyczn/8015,Czytanie-quotQuo-vadisquot-w-obrazie-filmowym.html
https://lscdn.pl/pl/publikacje/cww/tik/4951,Tablice-interaktywne-oprogramowanie-Smart-Notebook-i-portal-Smart-Exchange.html
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11. Strona lscdn.pl bazuje na systemie CMS i globalnych szablonach stron, w związku 

z tym wstawiany tekst jest na nowo formatowany i jego wygląd jest określony 

przez ustawienia systemu, dlatego konieczne jest przestrzeganie następujących 

zasad: 

a. Najlepiej, aby tekst nie zawierał żadnego zbędnego formatowania 

(poza akapitami, które są elementami struktury), czyli był przesłany 

w pliku TXT. 

b. Jeśli określone treści mają być pogrubione lub napisane kursywą, można 

przysłać plik DOCX. 

c. Przed wysłaniem pliku DOCX 

należy sprawdzić całą treść 

w edytorze MS Word przy 

włączonym przycisku ¶ 

i poprawić ewentualne błędy 

typograficzne. 

i. Więcej na ten temat w pliku CWW_wrz2020_sprawdzenie.pdf 

 

12. Pliki graficzne (jpg, png, gif) do osadzenia w tekście proszę przysyłać osobno 

w plikach – nie należy ich wklejać do pliku DOCX, jedynie w odpowiednim miejscu 

w tekście napisać np.: tutaj obraz1.jpg 

13. Zdjęcia do Galerii zdjęć umieszczonej w artykule i do zajawki mają mieć 

minimalną szerokość 1280px, ale jednocześnie rozmiar pojedynczego pliku 

nie może przekroczyć 2MB. Zdjęcia muszą być ostre (wyraźne) oraz poziome. 

W jednym rzędzie Galerii mieszczą się 4 zdjęcia. Zdjęcia złej jakości, zbyt małe, 

pionowe, o złym kadrze nie będą publikowane. 

14. Nazwy plików załączonych do artykułu nie mogą zawierać spacji i polskich 

znaków. Zamiast spacji można użyć tzw. kreski dolnej _. 

mailto:eczerniecka@lscdn.pl?subject=Centrum%20Wymiany%20Wiedzy

