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MILI PAŃSTWO, 

Z wielką radością oddajemy do Państwa rąk interaktywny 
portal www.macierzszkolna.lt. Przygotowana strona 
to nowoczesne narządzie, które sprosta wyzwaniom 

nowoczesnej edukacji sięgając po zasoby internetu, a jedno-
cześnie pozwoli na utrzymywanie kontaktów nauczycieli oraz 
uczniów na Litwie. Dodatkowo stanie się narzędziem do two-
rzenia prawdziwej społeczności, która będzie dzielić się swoimi 
osiągnięciami, razem kształcić, użyczać sobie wysokiej jakości 
materiałów dydaktycznych.

Tworząc portal staraliśmy się aby był przyjazny dla odbiorcy, 
a korzystanie z niego było możliwie proste. Aby każdy mógł 
sprawdzić jak się po nim poruszać stworzyliśmy ten manual, 
dostępny zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. 
Wersja drukowana dedykowana jest szczególnie dla sekreta-
riatów szkół, kółek polonijnych, instytucji oświatowych – przy 
większej grupie osób korzystającej z interaktywnej strony Ma-
cierzy Szkolnej bardzo ważna jest samodzielność i prostota 
wprowadzania kolejnych treści. 

http://www.macierzszkolna.lt
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Na początku parę słów o portalu Macierzy Szkolnej 
www.macierzszkolna.pl. 

Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych 
zaprojektowało wraz z Macierzą Szkolną na Litwie 
stronę, która ma ułatwić Państwu wymianę infor-
macji oraz materiałów edukacyjnych, a także być 
platformą do zamieszczania ogłoszeń, konkursów, 
czy organizacji spotkań. Na głównej stronie znajdą 
Państwo strefę: 

Aktualności, 
Edukacji, 
Spotkania ,
Wydarzenia, 
Twórz Portal Macierzy, 
Tablica ogłoszeń, 
Historii, 
Nasi ludzie, 
Bądźmy w kontakcie. 

Wejście do obszerniejszych treści w powyższych 
strefach znajdą Państwo po kliknięciu na odpowiedni 
klawisz. W tym przewodniku po stronie opowiemy 
o działach, które są interaktywne, bądź zachęcamy 
Państwa do współtworzenia ich z nami. 

Z widoku strony głównej nie mamy wejścia do 
każdej podstrony, co zapewne Państwo zauważyli 
oglądając ją. Na pasku menu u góry strony znajduje 
się dodatkowo wejście do podstron: 

Konkursy, 
Strefa inspiracji,
Polskie Szkoły i Przedszkola. 

Przyporządkowaliśmy je do odpowiednich kate-
gorii: Aktualności, Edukacja i Macierz Szkolna.

http://www.macierzszkolna.pl
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A TERAZ POZNAJMY PORTAL  
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EDUKACJA 
W tej części mogą Państwo przejść do: 

LEKCJI 
Tu odbiorca może skorzystać z materia-

łów dydaktycznych (darmowych podręczników 
czy filmów). O tym jak zamieścicie swoje pro-
pozycje lekcji znajdziecie Państwo informacje 
w opisie podstrony TWÓRZ PORTAL MACIE-
RZY SZKOLNEJ.
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STREFY INSPIRACJI 
w której znajdą Państwo: przydatne linki, 

ciekawe strony, gry i zabawy dla dzieci oraz pod-
casty. 
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Z czasem i wraz z Państwem będziemy rozbu-
dowywać bazę przydatnych dla nauczyciela i in-
teresujących dla ucznia źródeł informacji (więcej 

o możliwości współtworzenia portalu w rozdziale: 
TWÓRZ PORTAL MACIERZY SZKOLNEJ). 
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SPOTKANIA I WYDARZENIA: 
W tej części mogą Państwo zapoznać się z ka-

lendarium spotkań, na które można się zapisać. Są 

to zarówno spotkania online jak i stacjonarne. Na 
głównej stronie SPOTKANIA I WYDARZENIA odnajdą 
Państwo chronologiczną listę wydarzeń wraz z ich 
tytułami. 
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Po kliknięciu na pasek z tytułem wydarzenia ukażą 
się jego szczegóły: opis, termin, sponsorzy, for-
ma zapisów oraz możliwość wpisania wydarzenia 
do kalendarza.

Spotkania, konferencje, wydarzenia mają jeszcze 
większą wartość rozwojową, gdy może w nich wziąć 

udział większa grupa zainteresowanych osób, a za-
mieszczony na stronie panel spotkań daje możliwość 
zaproszenia zainteresowanych bezpośrednio na 
wydarzenia, z zastosowaniem wybranej platformy, 
do spotkań internetowych. Dlatego zachęcamy do 
skorzystania z możliwości umieszczania przez Pań-
stwa spotkań i wydarzeń w tym dziale. 
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TWÓRZ PORTAL 
MACIERZY SZKOLNEJ:

W tej części zapraszamy do aktywnego uczest-
nictwa w tworzeniu treści na stronie. 
1.  Poprzez załączony pod hasłem DODAJ formu-

larz mogą Państwo zgłosić swoje ogłoszenia, 
wydarzenia, konferencje czy artykuły. Po za-
twierdzeniu administratora strony treść ukaże 
się w odpowiedniej części. 

2.  Jest możliwość zapisania się na NEWSLETTER, 
dzięki czemu mogą Państwo otrzymywać do-

datkowe materiały, które nie są umieszczone 
na stronie, jak np. scenariusze lekcji czy testy 
do prezentowanych lekcji. Redaktorzy portalu 
szykują wiele atrakcji dla swoich odbiorców.

3.  TWÓRZ PORTAL: jeśli żadna z propozycji opisa-
nych w punktach 1 i 2, nie odpowiada na Pań-
stwa potrzebę współpracy z redakcją portalu, 
to zachęcamy do kontaktu poprzez formularz 
zawarty w tym miejscu strony. Dzięki temu 
Państwa pomysł nie zaginie, a my jak najszyb-
ciej skontaktujemy się, by go lepiej omówić. 
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TABLICA OGŁOSZEŃ 
Tablica ogłoszeń jest miejscem zamieszczania 

rozmaitych informacji od zaproszeń, przez poszuki-
wania, po przypomnienia dotyczące np. terminów. 
To co jest widoczne na stronie głównej to początek 
ogłoszenia, po kliknięciu w hasło „zobacz więcej” 
możemy przeczytać je w całości. Ogłoszenie nie 
ma ograniczeń ilości treści, mogą również Państwo 
umieścić w nim grafikę (ważne by dołączyć ją do 
formularza zgłoszeniowego). 

Kontakt z nauczycielami, uczniami oraz instytu-
cjami oświatowymi to nasz priorytet, a ogłoszenia 
są jednym z narzędzi, które pozwalają na bardziej 
bezpośredni kontakt, zaś możliwość umieszczania 
przez Państwa informacji w tym dziale pozwala na 
to by ta komunikacja była obustronna. Do czego 
serdecznie zachęcamy. 

Przypominamy, że jeżeli nie odnaleźli Państwo od-
powiedzi na swoje pytanie w tym MANUALU prosimy 
o kontakt pod adresem: macierzszkolna.litwa@gmail.com
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KONKURSY
W strefie konkursów odnajdą Państwo wszystkie 

zgłoszone do nas konkursy (niezależnie czy są pro-
wadzone przez Macierz Szkolną czy nie). Na stronie 
konkretnego konkursu oprócz opisu znajdą Państwo 
informację do kiedy przyjmowane są zgłoszenia, 
a także pliki do pobrania. 

Poprzez formularz TWÓRZ PORTAL w sekcji 
TWÓRZ PORTAL MACIERZY SZKOLNEJ zachęcamy 
do nadsyłania informacji o konkursach.

POLSKIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 
Dział POLSKIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA nie jest 

jedynie zbiorem danych kontaktowych, to dopiero 
punkt wyjścia. Każda ze szkół po kliknięciu ZOBACZ 
WIĘCEJ ma do zagospodarowania swoją podstronę 
wraz z grafiką, kilkoma akapitami tekstu (np. krótką 
historią placówki, jej osiągnięciami czy misją) oraz 
galerią zdjęć. 

Poprzez formularz TWÓRZ PORTAL w sekcji 
TWÓRZ PORTAL MACIERZY SZKOLNEJ zachęcamy 
do nadsyłania informacji i zdjęć, które będzie można 
zobaczyć na podstronach Państwa szkół. 
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Utrzymywanie aktualnych, ciekawych informacji 
o placówkach będzie bardzo pomocne dla kontaktu 
z potencjalnymi uczniami, nauczycielami czy dar-
czyńcami.
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STREFA INSPIRACJI 
Jak sama nazwa wskazuje w tej strefie możecie 

Państwo zainspirować się nawzajem, zgłaszając:

CIEKAWE STRONY, 

PRZYDATNE STRONY, 

PODCASTY, 

GRY I ZABAWY DLA DZIECI. 

Fundacja TPE wraz z Macierzą Szkolną w każdej 
kategorii umieściła parę propozycji, z czasem będą 
się one zmieniały, a ich liczba rosła. Są to propozycje 
darmowe i ogólnodostępne, tak by każdy użytkownik 
strony mógł z nich skorzystać nie ponosząc dodat-
kowych kosztów. Tutaj również liczymy na Państwa 
zaangażowanie, na pewno podczas pracy z uczniami 
korzystają Państwo z urozmaicających lekcje form, 
jest to dobre miejsce, by się tymi treściami podzielić. 
Propozycję można nadesłać poprzez formularz DO-
DAJ w sekcji TWÓRZ PORTAL MACIERZY SZKOLNEJ. 

Czekamy na Państwa propozycje!
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CZĘŚĆ II  
DLA ADMINISTRATORA 

STRONY 
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LOGOWANIE NA STRONĘ: 
Po wpisaniu adresu strony głównej należy dodać 

/admin wtedy pojawi się okno do logowania. Po-
siadany przez Państwo login i hasło należy wpisać 
w odpowiednie rubryki. Bardzo prosimy o każdora-
zowe wylogowywanie się z panelu. 

DODAWANIE TREŚCI: 
Niezależnie czy chcą Państwo dodać AKTUAL-

NOŚĆ, OGŁOSZENIE, SZKOŁĘ, KONKURS CZY LEKCJE 
dodają je Państwo poprzez znajdującą się na pasku 
bocznym kategorię WPISY.



20

Po wejściu we WPISY zobaczą Państwo listę wszyst-
kich wcześniejszych wpisów oraz klawisz DODAJ NOWY. 
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Po wybraniu opcji DODAJ NOWY wejdą Państwo na 
podstronę do umieszczania wpisów. Z lewej strony 

znajduje się lista do odhaczania kategorii wpisu jaki 
chcemy umieścić: 
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Po jej oznaczeniu na naszej stronie ukażą się do-
datkowe opcje przypisane do tej kategorii: 
1. Aktualności: galeria zdjęć
2.  Ogłoszenia: wpisz kategorię ogłoszenia i galeria 

zdjęć
3. Konkursy: data zakończenia konkursu, załączniki. 
4. Lekcja: film, podręcznik do pobrania. 
5.  Szkoły Wilno: nr. tel., e-mail, adres strony www, 

galeria zdjęć. 

Niezależnie jaką kategorię Państwo wybiorą w pa-
sku bocznym pod KATEGORIAMI mogą Państwo 
USTAWIĆ OBRAZEK WYRÓŻNIAJĄCY ( który będzie 
ukazywał się jako główne zdjęcie w ogłoszeniu, 
szkole czy aktualności).
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Po naciśnięciu USTAWIĆ OBRAZEK WYRÓŻNIAJĄCY ukaże się Państwu następujący widok:
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Należy przeciągnąć grafikę, zdjęcie, plakat, który 
chcą Państwo zamieścić i po jego zaznaczeniu na-
cisnąć klawisz USTAW OBRAZEK WYRÓŻNIAJĄCY. 
Analogicznie wygląda wczytywanie plików oraz 
zdjęć do galerii.

Po wprowadzeniu wpisu wraz z dodatkowymi 
elementami trzeba zatwierdzić swoje działania 
klikając w OPUBLIKUJ.
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UMIESZCZENIE PODCASTÓW/CIEKAWYCH STRON/ 
GIER I ZABAW DLA DZIECI/PRZYDATNYCH LINKÓW

Będąc zalogowanym w panelu administratora należy wybrać STRONY i tam odnaleźć jedną z inte-
resujących Państwa podstron.
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Po wybraniu: np. – CIEKAWE STRONY zobaczą Państwo: 
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Należy wybrać opcję EDYTUJ W ELEMENTORZE, przejdą Państwo do panelu projektowania. 
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By prawidłowo umieścić link do ciekawej strony należy wybrać z menu na pasku bocznym PRZYCISK 
i przeciągnąć go pod nagłówkiem „Ciekawe strony”.
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Następnie w menu po prawej stronie należy edy-
tować tekst: zamiast „kliknij tutaj” prosimy o wpro-
wadzenie nazwy strony. Zaś w okienku przy haśle 
„odnośnik” należy wkleić link do tej strony. 

Po zakończeniu wprowadzania koniecznie trzeba 

kliknąć AKTUALIZUJ by nowo dodany element zo-
stał opublikowany.

Analogicznie wprowadza się UMIESZCZENIE 
PODCASTÓW/GRY I ZABAWY DLA DZIECI/ PRZY-
DATNYCH LINKÓW.
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DODAWANIE SPOTKAŃ I WYDARZEŃ 
Będąc zalogowanym w panelu administratora należy wybrać EVENTS:
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Po wejściu w zakładkę EVENTS mogą Państwo 
dodać spotkanie lub wydarzenie poprzez wybranie 
opcji ADD EVENT. 



Po wybraniu ADD EVENT będą Państwo mogli 
wprowadzić wszystkie potrzebne informacje, daty, 
sponsorów, podłączyć kalendarz czy dołączyć hy-
perlinki. 

Po wprowadzeniu przez Państwa wszystkich in-
formacji dotyczących spotkania/wydarzenia należy 
wybrać menu po prawej strony przycisk PUBLIKUJ. 
Dopiero po wybraniu opcji PUBLIKUJ spotkanie/
wydarzenie ukaże się na stronie macierzszkolna.lt. 

Serdecznie zachęcamy do umieszczania planowa-
nych spotkań, wydarzeń i konferencji. Przygotowa-
nie i publikowanie różnorodnej oferty pojawiającej 
się na stronie www.macierzszkolna.lt sprawi, że 
więcej nauczycieli, uczniów i rodziców dowie się 
o planowanych działaniach, dzięki czemu będą mogli 
z wyprzedzeniem zamieścić je w swoich kalendarzach 
i wziąć w nich udział.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia portalu 
www.macierzszkolna.lt

http://macierzszkolna.lt
http://www.macierzszkolna.lt
http://www.macierzszkolna.lt
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