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Prezentacja portalu Scholaris

Scholaris – nowoczesny portal dla nauczycieli

Scholaris – nowoczesny portal dla nauczycieli

Portal zawiera ponad 26 tys. interaktywnych 
materiałów pomocnych w realizacji treści 
ze wszystkich przedmiotów, lekcji wycho-
wawczych oraz wzbogacających wiedzę 
nauczycieli. Dzięki wielu nowym funkcjo- 
nalnościom przygotowanie nowoczesnej 
lekcji z portalem Scholaris jest jeszcze 
prostsze! Oddajemy do dyspozycji naszych 
użytkowników wiele innowacyjnych funk-
cjonalności, w tym inteligentną wyszukiwar-
kę, nowy kreator prezentacji, mobilną wersję 
serwisu oraz możliwość korzystania z porta-
lu przez osoby z ograniczeniami sprawności.

Udoskonalona wyszukiwarka portalu Scho-
laris podpowiada frazy i umożliwia szukanie 
według nowej podstawy programowej – 
usprawnia zatem znalezienie konkretnych 
materiałów przedmiotowych. Zasoby por-
talu zostały przypisane do poszczególnych 
etapów edukacyjnych, przedmiotów oraz 
podstawy programowej. Pozwala to na 
precyzyjne wyszukiwanie materiałów przy-
porządkowanych szczegółowym wymaga-

niom przedmiotowym. Ta funkcjonalność 
ułatwi pedagogom planowanie realizacji 
minimum programowego.

Nauczyciele mogą także korzystać z nowego 
kreatora do tworzenia prezentacji. Udosko-
nalone narzędzie pozwala na łatwe two-
rzenie zajęć z wykorzystaniem zasobów 
publikowanych na portalu, jak również 
materiałów własnych. Nauczyciel może wy-
syłać różne materiały do różnych uczniów, 
biorąc pod uwagę ich tempo rozwoju oraz 
potrzeby. Nowe funkcjonalności kreatora 
umożliwiają użytkownikom tworzenie inte-
resujących i atrakcyjnych wizualnie quizów 
i ćwiczeń, które mogą zostać wykorzystane 
np. jako zadania domowe. Wyniki osiągnię-
te przez uczniów w testach zostają automa-
tycznie zapisane i przesłane do nauczyciela 
w postaci podsumowania, który w prosty 
sposób może zamienić je na oceny.

Portal posiada rozbudowany system po-
mocy i ułatwień. Opisuje on krok po kroku 

możliwości wykorzystania portalu. Dodatko-
wo do każdego rozdziału zostały dołączone 
filmy instruktażowe. Użytkownik może także 
skorzystać z funkcji podpowiedzi, która pod-
świetla konkretne obszary strony i podaje 
krótkie informacje na ich temat. Mechanizm 
podpowiedzi pozwala na szybkie uzyska-
nie pomocy w trakcie pracy z portalem bez 
jej przerywania.

Szata graficzna portalu Scholaris została 
unowocześniona. Jest bardziej przejrzysta 
i ułatwia intuicyjne korzystanie z portalu 
wszystkim użytkownikom. Podczas jej pro-
jektowania położono szczególny nacisk na 
logiczne ułożenie poszczególnych elemen-
tów serwisu oraz podkreślenie jego najważ-
niejszych cech funkcjonalnych.

Redakcja portalu Scholaris

Zachęcamy nauczycieli do korzystania ze Scholarisa, bezpłatnego portalu wiedzy dla nauczycieli, który gromadzi i udostępnia użytkowni-
kom gotowe zasoby edukacyjne dostosowane do poszczególnych etapów kształcenia. Zasoby zgromadzone na portalu są zgodne z nową 
podstawą programową i z najnowszymi zaleceniami do nauczania i wychowania. 

http://www.youtube.com/watch?v=d6x2nsF-wWk
http://www.scholaris.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=7
http://www.ore.edu.pl/
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