


Niniejsza prezentacja zawiera:

• Skróconą prezentację  
platformy Eduelo.pl

• Streszczenie oferty sponsoringu,  
której zasady zawarte są w dokumencie 
„Ogólne zasady współpracy dot. 
sponsoringu”
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• Eduelo to nowoczesne narzędzie 
edukacyjne, zaprojektowane 
tak, by nauka była wciągającą 
grą, polegającą na pokonywaniu 
wyzwań i zdobywaniu nagród

• Serwis oferuje kilkadziesiąt 
tysięcy quizów online dla 
wszystkich klas szkoły 
podstawowej

Czym jest Eduelo?
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Zaufało nam Statystyki

65 000
nauczycieli

7 250
szkół

600 000
uczniów

68 500
rodziców

→  ponad 250 mln
 rozwiązanych do tej pory
 pytań quizowych

→  średnio 4 sesje
 miesięcznie 
 na użytkownika

→  ok. 15 min
 średni czas 
 trwania sesji
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Quizy online → Quizy zostały opracowane przez specjalistów 
i są zgodne z podstawą programową MEN

Materiał obejmuje  
następujące przedmioty:

• język polski

• język angielski

• matematyka

• przyroda

• biologia

• geografia

• historia

• fizyka

• chemia

• technika

• wiedza  
o społeczeństwie
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Przykładowe quizy     1/3

• Eduelo oferuje różnorodne formy 
quizów tak, aby zachęcić dziecko 
do nauki i rozwijać jego zdolności
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• Niektóre pytania mają formę gry. 
Dziecko bawi się, jedocześnie się 
ucząc 

• Do takiej nauki nie trzeba dzieci 
specjalnie przekonywać :)

Przykładowe quizy     2/3
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• Pytania typu Wpisz odpowiedź 
to świetny sposób na sprawdzenie 
na przykład znajomości gramatyki 
lub ortografii

Przykładowe quizy     3/3
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Filmy edukacyjne

Eduelo to również 
kilkadziesiąt filmów 
edukacyjnych 
dotyczących wybranych 
zagadnień z podstawy 
programowej
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Jak to działa?

Uczeń wybiera zagadnienie, 
które go interesuje lub które 
przerabia aktualnie w szkole
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Wirtualne monety 
i nagrody

• Rozwiązuje quizy, a za poprawne 
odpowiedzi otrzymuje wirtualne 
monety, które później może 
wymienić w sklepie na awatary 
lub mini-gry
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Pojedynki na wiedzę 
ze znajomymi

• Uczeń może również rozegrać 
pojedynek na wiedzę ze znajomym 
z klasy lub z dowolną osobą, która 
korzysta z Eduelo
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Ogólnopolskie konkursy 
wiedzy

• Uczniowie mogą wziąć również 
udział online w ogólnopolskich 
konkursach wiedzy organizowanych 
przez Eduelo i wygrać prawdziwe 
nagrody (np. bilety do kina lub 
kupony Empik)

• Konkursy dotyczą wiedzy z zakresu 
szkoły podstawowej, ale również 
innych tematów atrakcyjnych dla 
dzieci (np. bohaterów literackich lub 
filmowych, współczesnej muzyki)
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Eduelo dla 
nauczycieli

Nauczyciele mogą wykorzystać Eduelo 
w następujący sposób:

• Do pracy z uczniami w klasie  
(tryb „Zagraj z klasą”)

• Jako atrakcyjną alternatywę 
dla tradycyjnej pracy domowej

• Do powtarzania materiału 
przed sprawdzianami

• Do przeprowadzania sprawdzianów

• Do systematyzowania wiedzy 
(np. na temat lektury szkolnej, przed 
rozpoczęciem jej omawiania w klasie)

• Jako dodatkowy materiał dla dzieci, które 
potrzebują dodatkowego powtórzenia/
utrwalenia wybranych zagadnień
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Generowanie testów 
przez nauczyciela

• W oparciu o bazę quizów Eduelo 
nauczyciel może w ciągu kilku 
minut przygotować sprawdzian 
i przeprowadzić go na lekcji lub 
przekazać uczniom do zrealizowania 
go jako pracę domową
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• Odpowiedzi uczniów nauczyciel 
widzi w formie raportów

• Raporty dostępne są w formie 
przekrojowej, podsumowującej 
postępy i wyniki uczniów oraz 
szczegółowej, umożliwiającej 
przeanalizowanie, z którymi 
pytaniami uczeń miał trudności

• Do konta ucznia mogą dołączyć jego 
rodzice. Również oni uzyskują wtedy 
dostęp do raportów postępów 
i wyników swojego dziecka

Raporty dotyczące 
postępów i wyników 
uczniów
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Z Eduelo można 
korzystać zarówno 
na komputerze, 
tablecie, jak i telefonie

Dostępne z każdego 
urządzenia 24/7
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Konto Premium w Eduelo

Zobacz, co daje szkole dostęp do Konta Premium • Konto Premium dla szkół umożliwia 
wszystkim uczniom i nauczycielom 
ze szkoły korzystanie z Eduelo 
bez ograniczeń

• Standardowa cena dostępu 
do Konta Premium to 1200 zł  
za 12 miesięcy
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• W przypadku szkół niezarejstrowanych do tej pory 
w Eduelo lub mało aktywnych (do 2 000 pytań 
rozwiązanych przez uczniów danej szkoły od 
momentu rejestracji szkoły) sponsor może skorzystać 
z trzymiesięcznego okresu próbnego, w którym przekona 
się, czy szkoła będzie aktywnie korzystała z Eduelo. 
Wynagrodzenie Eduelo za okres próbny sponsoringu 
to 1 zł  za szkołę)

• Jeśli po okresie próbnym sponsor zdecyduje się na 
kontynuację współpracy sponsorskiej ze szkołą, 
obowiązuje go standardowy cennik sponsoringu

• W przypadku rezygnacji ze współpracy, sponsor nie ponosi 
żadnych dodatkowych kosztów

• Eduelo gwarantuje, że ceny sponsoringu na kolejne okresy 
rozliczeniowe nie będą wyższe niż komunikowane na 
stronie eduelo.pl standardowe ceny na dany rok szkolny

Sponsoring
WA R UNK I  W S P Ó Ł P R A C Y  ( O F E R TA  O B O W I Ą Z U JE  D O  3 1.12 . 202 2  R .)
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1/4

Co oferujemy sponsorowi Prezentacja sponsora
w panelu ucznia

• Banner z logotypem sponsora 
będzie prezentowany na stronie 
głównej w panelu ucznia oraz na 
podstronach z katalogami tematów 
w poszczególnych przedmiotach

• Logotyp sponsora będzie 
podlinkowany do strony 
internetowej wskazanej przez 
sponsora
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Co oferujemy sponsorowi Prezentacja sponsora
w panelu nauczyciela

• Banner z logotypem sponsora 
będzie prezentowany na stronie 
głównej w panelu nauczyciela oraz 
w trybie „Zagraj z klasą”

• Logotyp sponsora będzie 
podlinkowany do strony 
internetowej wskazanej 
przez sponsora

2/4
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3/4

Co oferujemy sponsorowi Prezentacja sponsora
w panelu rodzica

• Banner z logotypem sponsora 
będzie prezentowany w panelu 
rodzica po wejściu na konto 
dziecka, którego szkoła objęta jest 
sponsoringiem

• Logotyp sponsora będzie 
podlinkowany do strony 
internetowej wskazanej 
przez sponsora
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4/4

Co oferujemy sponsorowi Uwidocznienie logo 
sponsora na materiałach 
z danymi do logowania

• Logotyp sponsora wraz 
z informacją o objęciu szkoły 
sponsoringiem będzie widoczny 
na materiałach z danymi do 
logowania przekazywanych uczniom 
przez nauczyciela
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Zapraszamy 
sponsorów 
do współpracy 
z Eduelo!

www.eduelo.pl


