WYKAZ narzędzi oraz zasobów, które mogą być wykorzystywane w zdalnej pracy

platformy, strony i serwisy
internetowe

opis

adres internetowy

E-podreczniki.pl

Platforma udostępnia otwarty https://epodreczniki.pl
zbiór materiałów
edukacyjnych zgodnych z
podstawą programową
przeznaczonych dla uczniów i
nauczycieli , treści
edukacyjne przedstawione są
w różnorodnej,
multimedialnej formie,
bogatej w interaktywne
ćwiczenia i zadania,
krzyżówki, filmy
dydaktyczne i inne
aktywności. Można tu też
znaleźć wiele lektur
szkolnych.

Scholaris - portal wiedzy dla
nauczycieli

Zawiera materiały edukacyjne https://scholaris.pl
od multimediów po
scenariusze lekcji i lektury
szkolne podzielone wg
podstawy programowej,
poziomów edukacji i
przedmiotów. Wśród
zasobów można znaleźć: eksiążki, prezentacje
multimedialne, interaktywne
scenariusze lekcji, testy i
inne.

Strona Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i komisji
okręgowych

Uczniowie i nauczyciele
znajdą tutaj materiały
przydatne i pomocne w
systematyzowaniu,
utrwalaniu wiedzy, a także
wspierające ich w
przygotowaniach do
egzaminów

https://www.cke.gov.pl

Portal lektury.gov.pl

Gromadzi e-lektury oraz
projekty edukacyjne dot.
języka polskiego, np. Gra o
tren

https://lektury.gov.pl

e-Kopernik dla nauczycieli Strona Centrum Nauki
Kopernik

Publikuje materiały
edukacyjne, dzieli się
scenariuszami lekcji i
doświadczeniami
wypracowanymi w

https://www.kopernik.org.pl/e
dukacja

programach prowadzonych
poza Kopernikiem. Można tu
znaleźć np. wideolekcje z
chemii i fizyki w języku
angielskim czy webinaria dla
nauczycieli.
Przystanekhistoria.pl – portal Na portalu znajduje się ponad https://przystanekhistoria.pl
edukacyjny Instytutu
400 artykułów
Pamięci Narodowej
popularnonaukowych,
poświęconych historii Polski
XX wieku. Można również
bezpłatnie korzystać z ponad
800 publikacji cyfrowych, w
tym książek, czasopism
wydawanych przez IPN,
katalogów wystaw, dodatków
do prasy oraz broszur
okolicznościowych.
Na podstronach Biblioteka
Cyfrowa oraz Audio/Video
udostępniono blisko 1000
materiałów multimedialnych.
Są to m.in.: filmy
dokumentalne, relacje z
konferencji, spotkań
autorskich oraz addycje
radiowe.
Użytkownicy portalu ponadto
mogą korzystać ze
specjalnego kalendarium
historycznego, które zawiera
blisko 4 tys. wpisów
dotyczących najnowszych
dziejów naszego kraju.
Serwis Ninateka

Serwis, na którym znajdują
się filmy dokumentalne,
fabularne, reportaże,
animacje, filmy
eksperymentalne, zapisy
spektakli teatralnych i
operowych, rejestracje
koncertów, relacje
dokumentujące życie
kulturalne i społeczne oraz
audycje radiowe

https://ninateka.pl

Ninateka EDU

Tu można założyć konto ,
https://ninateka.pl/edu
które umożliwi bezpłatny dostęp do filmów i audycji o
charakterze edukacyjnym
oraz – dodatkowo – do
scenariuszy lekcji, które uła-

twią organizację lekcji z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych. W znalezieniu
interesujących materiałów pomogają filtry EDU – używając ich można wybrać tylko te
materiały, które dotyczą określonego poziomu nauczania
lub przedmiotu albo tematu.

Serwis Muzykoteka Szkolna

Użytkownicy otrzymują
http://www.muzykotekaszkol
nowoczesne narzędzie
na.pl
wspomagające tradycyjną
edukację muzyczną,
aktywizujące i stymulujące
zainteresowanie muzyką.
Celem projektu jest dotarcie
do jak największej liczby
nauczycieli i animatorów
kultury i przekazanie im
kompetentnego zestawu
informacji ze świata muzyki,
a także narzędzi, które można
wykorzystać podczas lekcji w
szkole podstawowej,
gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej, ale także
w ramach zajęć
pozalekcyjnych i
dodatkowych.

Nowa Biblioteka Cyfrowa
Polona

Polona to najszybszy sposób http://intro.polona.pl
na skorzystanie z zasobów
znajdujących się w
magazynach Biblioteki
Narodowej, w tym do lektur,
do najcenniejszych skarbów
kultury (np. rękopisów
Kochanowskiego,
Mickiewicza, rysunków
Norwida, Witkacego).
Umożliwia użytkownikom
tworzenie własnych kolekcji,
pracę z aktywną warstwą
tekstową, dodawanie notatek i
zakładek do obiektów.
Cyfrowa biblioteka
wyposażona jest w
zaawansowane wyszukiwanie
oraz filtry do przeglądania
zbiorów.

Panel prasy umożliwia dostęp
do cyfrowych kopii prasy
codziennej przez wbudowany
kalendarz.
Większość udostępnionych
zbiorów należy do domeny
publicznej, dzięki czemu
można je za darmo pobierać i
dowolnie wykorzystywać.
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka
Rozwoju Edukacji

Umożliwia dostęp przez
Internet do zasobów
edukacyjnych, dziedzictwa
kulturowego, regionaliów i
muzykaliów

Biblioteka Cyfrowa Wolne
Lektury

Zawiera e-booki, audiobooki, https://wolnelektury.pl/bibliot
zbiory cytatów dotyczących eki/polskie-serwisy-zkonkretnych motywów
wolnymi-tresciami/bcore
kulturowych. Udostępnia
5619 darmowych utworów, w
tym lektury szkolne.

Serwisy Telewizji Polskiej

Można tu obejrzeć seriale,
programy, filmy i teatr TV.
Wśród propozycji znajdują
się wybitne realizacje lektur
szkolnych.

https://vod.tvp.pl/category/ser
wisy,1785454

Serwis Learnetic

To miejsce, w którym można
znaleźć wiele treści
edukacyjnych do
wykorzystania w pracy
zdalnej z uczniami m.in:
-Dzwonek.pl (oferuje szereg
narzędzi do komunikacji i
zarządzania procesem
edukacyjnym oraz udostępnia
zbiór cyfrowych materiałów
edukacyjnych )
-eKreda.pl (zainteresowani
nauczyciela mogą tworzyć tu
w pełni interaktywne zasoby
edukacyjne)

https://www.learnetic.pl

Khan Academy

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibr
a

https://www.dzwonek.pl

https://www.learnetic.pl/minst
ructor/

Kanał Khan Academy po
https://pl.khanacademy.org
polsku na YouTube ma blisko
4000 filmów, główny kanał
Khana (gdzie filmy są
dostępne również z napisami
w różnych językach) - ponad
7500. Materiały wideo na
tematy i przedmioty szkolne
od algebry, przez

programowanie po historię
sztuki i ekonomię, to tylko
część ogromnej bazy
Akademii Khana. Po
zalogowaniu się na platformie
lub aplikacji otrzymujemy
dostęp do rozbudowanego
narzędzia umożliwiającego
personalizację uczenia się we
własnym tempie. Nauczyciele
mogą zaś śledzić postępy
uczniów w wirtualnych
klasach i korzystać z
bogactwa danych, które
generowane są podczas
rozwiązywania zadań. Dzięki
temu zarówno uczniowie jak i
nauczyciele mogą usprawniać
proces edukacji, uzupełniać
luki, obserwować i
dostosowywać proces uczenia
dzięki lepszej wiedzy, o tym
co sprawia uczniom
trudności.
Edukator.pl

Edukator to platforma , na
https://www.edukator.pl
której i nauczyciel, i uczeń
dostają miejsce na stworzenie
własnej biblioteki cyfrowej,
na którą składać się może
zarówno e-podręcznik, jak i
film, prezentacja czy
aplikacja do geometrii.
Nauczyciel może
przygotować
samosprawdzający się test,
ułożyć kurs i poprowadzić
zdalną lekcję. Uczeń zaś ma
dostęp do materiałów użytych
na zajęciach i umieszczonych
w grupie.
Umożliwia prowadzenie
lekcji w grupach na
odległość. Umożliwia
transmisję audio-video i
przekazywanie uczestnikom
materiałów lekcyjnych
dowolnego typu. Wyposażona
w cyfrową tablicę, czat,
możliwość przeprowadzenia
testu, archiwizację
materiałów lekcyjnych do

dalszego, indywidualnego
wykorzystania przez uczniów.
Platforma Cyfrowa PAN
Biblioteki Kórnickiej

Platforma udostępnia cenne
https://platforma.bk.pan.pl
zbiory, które przez 193 lata
gromadzono w archiwum.
Digitalizując zbiory,
Biblioteka Kórnicka
postanowiła udostępnić też
muzealia, a wśród nich
obrazy. Kolekcja zawiera 2,5
tys. obiektów. 500 z nich to
obrazy, a pozostałe 2 tys. to
grafiki, rysunki i fotografie w
wysokiej jakości.

Filmoteka Narodowa –
Instytut Audiowizualny
(FINA)

Tu można odnaleźć bazę
filmów, materiału
filmoznawcze i metodyczne
dla nauczycieli oraz np.
materiały filmoznawcze,
poradnik maturzysty,
ćwiczenia filmowe dla
uczniów. Tu nauczyciele
znajda informacje o
darmowych webinariach z
związanych z edukacją
filmową.

http://www.fn.org.pl
http://filmotekaszkolna.pl/

Serwis GAPLA

To strona internetowa
prezentująca scyfryzowaną
kolekcję plakatów i afiszów
filmowych ze zbiorów
Filmoteki Narodowej, od
najwcześniejszych z końca
XIX wieku, po współczesne
do najnowszych produkcji.
Serwis zawiera plakaty do
filmów polskich,
zagranicznych oraz imprez
filmowych.

http://www.gapla.fn.org.pl

Internetowy Polski Słownik
Biograficzny

To internetowa wersja
http://www.ipsb.nina.gov.pl:8
Polskiego Słownika
080/
Biograficznego wydawanego
w Krakowie od roku 1935.
Oprócz biogramów z PSB w
serwisie dostępne są też
materiały multimedialne
pokazujące realia epoki,
kontekst historyczny i
kulturowy dotyczący danej
postaci

biogramy.pl

Portal Biogramy.pl jest

https://www.biogramy.pl/Ne

wHome
częścią Internetowego
Polskiego Słownika
Biograficznego.Realizowany
jest przez Filmotekę
Narodową - Instytut
Audiowizualny.
Zawiera różne materiały
biograficzne na temat mniej i
bardziej znanych Polaków:
tekstowe i audiowizualne
#Zostańwdomu – sztuka
przyjdzie do Ciebie! – akcja
MKiDN

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
opracowało zestawienie
oferty kulturalnej w sieci w
ramach akcji #Zostańwdomu
– sztuka przyjdzie do Ciebie!
(wirtualne zwiedzanie
muzeów, słuchanie
koncertów, oglądanie
spektakli)

https://www.gov.pl/web/kultu
ra/zostan-w-domu--sztukaprzyjdzie-do-ciebie
https://www.gov.pl/web/kultu
ra/zostanwdomu--sztukaprzyjdzie-do-ciebie-cz2
https://www.gov.pl/web/kultu
ra/zostanwdomu--sztukaprzyjdzie-do-ciebie-cz3

Strony Ministerstwa Edukacji Strony przydatne do
Narodowej i Ministerstwa
planowania i realizacji nauki
Cyfryzacji
zdalnej z przedmiotów
ogólnokształcących. Zawiera
m.in. propozycje materiałów
edukacyjnych, w tym
multimediów, i linki do nich

https://www.gov.pl/web/cyfry
zacja/nauczycielupoprowadz-lekcje-online
https://www.gov.pl/web/eduk
acja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/zdaln
elekcje/zdalna-klasa

