BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO –
EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE – JOANNA
RYŃSKA
E-materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe ( dla
nauczycieli, uczniów i rodziców )
1.

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 (Linki do materiałów egzaminu
ósmoklasisty i do materiałów o egzaminie maturalnym)
•
Zbiory zadań dla maturzystów
•
Język polski
•
Propozycje różnych filmów

1.

Portal wiedzy dla nauczycieli

2.

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

3.

Strona Centrum Nauki Kopernik

4.
Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
i Serwis IPN Przystanek historia
5.

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning (zakładka „Zainspiruj się”)

6.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

7.

Serwis Telewizji Polskiej

8.

Serwis Polskie Radio Dzieciom

9.

Epodreczniki.pl

10.

Portal Scholaris

11.

Learnetic

12.

Khan Academy

13.

Edukator.pl

14.

Platforma Cyfrowa PAN Biblioteki Kórnickiej

15.

Brainly.pl

„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji
Narodowej
•
Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej,
skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP są
emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych
•
Pierwsze programy wystartowały 30 marca o godzinie 8.00. Można je obejrzeć na 4 kanałach:
TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30.
•
„Wesoła Nauka” w TVP2 – pasmo dla najmłodszych. Jest skierowane do przedszkolaków i dzieci z
klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli.
•

Plan lekcji „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl.

•
Ponadto od 23 marca br. działa „Domowe przedszkole” TVP ABC, które również można znaleźć na
VOD.TVP.PL. To oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców.
•
Od 19 marca br. TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem
Edukacji Narodowej uruchomiła wirtualny kanał edukacyjny. Każdego dnia, na stronie vod.tvp.pl w
godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały
dotyczące wybranego zagadnienia.
•
TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczęła emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale
również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do
uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w
czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie w
paśmie TVP Vod czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały
podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych
uczniów.
•

* Kolekcja dla dzieci „To się nie nudzi” – bajki, filmy familijne, programy rozrywkowe,
archiwalne seriale i spektakle dla młodych widzów
•
* Kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” – magazyny i programy kulturalne,
filmy i seriale dokumentalne, filmy i seriale fabularne oraz koncerty polskich i światowych artystów
•
* Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” – programy telewizyjne, filmy i serie
dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne, Teatry Telewizji
•
* Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy
dokumentalne o autorach z kanonu lektur
Zasoby online instytucji kultury
•
•
•
•
•

Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA):
* Ninateka i Ninateka EDU (https://ninateka.pl/) – serwis VOD
* Filmoteka Szkolna (http://filmotekaszkolna.pl/)
* Muzykoteka Szkolna (http://muzykotekaszkolna.pl/)
* biogramy.pl (https://www.biogramy.pl/NewHome) oraz Internetowy Polski Słownik Biograficzny
(http://www.ipsb.nina.gov.pl:8080/)

•
•
•

Więcej informacji na stronie https://fina.gov.pl/jak-uczyc-sie-z-domu-fina-podpowiada/
#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!

Więcej informacji na stronach MKiDN:
•
https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie
•
https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz2
•
https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz3

