MATERIAŁ DODATKOWY

SPOSOBY NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ I ZASOBY DOSTĘPNE W SIECI

A.

Rekomendacje MEN

Kanały komunikacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E-mail
E-dziennik
Chmura – Google Drive, Dropbox, One Drive Microsoft
Narzędziawideo - YouTube, Skype, Microsoft Teams czy Google Hangouts Meet
Czat – Messenger, WhatsApp
Platformaedukacyjna - Office 365, Microsoft Teams

Portale edukacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

www.epodreczniki.pl
www.cke.gov.pl
www.ore.edu.pl
www.gov.pl/zdalnelekcje
www.scholaris.pl
www.lektury.gov.pl
www.kopernik.org.pl
www.przystanekhistoria.pl
www.etwinning.pl
www.ninateka.pl.edu
www.muzykotekaszkolna.pl
www.polona.pl

Zasoby edukacyjne do nauki języków obcych:
•

tzw. abstrakty lekcji w języku
angielskim do 10 przedmiotów tj.:
języka polskiego, historii, wiedzy o
społeczeństwie, biologii, przyrody,
geografii, chemii, fizyki, matematyki i
informatyki

•

e-zasoby z zakresu języka obcego
ukierunkowanego zawodowo
przypisane do branż kształcenia

www.epodreczniki.pl
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•

materiały do nauczania języka
angielskiego i niemieckiego w szkole
podstawowej i szkołach
ponadpodstawowych

•

Języki obce – Dla uczniów

www.ore.edu.pl

•

Przydatne linki – Języki obce

www.cke.gov.pl

• materiały do egzaminów z języków
obcych nowożytnych

etwinning.pl/zdalna-edukacja-zetwinning/

•

materiały do nauki j. angielskiego

•

materiały i narzędzia do języków
obcych nowożytnych udostępnione
przez wydawców edukacyjnych
zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki

•

pasmo edukacyjne w TVP dla dzieci w
wieku przedszkolnym i najmłodszych
uczniów szkół podstawowych
(specjalne pasmo przeznaczone dla
tej grupy wiekowej dzieci będzie
emitowane od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-10:00)

•

vod.tvp.pl (link: eszkola.tvp.pl),
wirtualny, bezpłatny kanał TVP dla
dzieci i młodzieży dostępny w
godzinach 9.00-13.00 w sekcji na
żywo

•

pasma edukacyjne dla dzieci i
młodzieży na stronach TVP, TVP ABC
oraz TVP

•

Polskie Radio Dzieciom t- od 7.00
prezentowane jest pasmo dla dzieci, a
od 21.00 dla dorosłych

•

w ramówce stacji znajdują się audycje

www.gov.pl/web/zdalnelekcje

www.pik.org.pl/komunikaty/797/razemdla-zdalnej-edukacji

Pozostałe źródła edukacyjne
Telewizja Polska

Polskie Radio
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edukacyjne, naukowe i rozrywkowe
rozwijające wyobraźnię i budujące
kreatywność dzieci. Pasmo
wieczorne, kierowane do osób
dorosłych, to kompendium wiedzy w
zakresie wychowania, rozwoju,
kultury i sztuki
•

IPN – portale edukacyjne (Przystanek
historia)

B.

kilkaset bezpłatnych artykułów
popularnonaukowych poświęconych
historii Polski XX wieku, a także
materiały multimedialne

Propozycje ECRK

•

zasoby do
edukacji
wczesnoszkolnej
i języka polskiego

•

ćwiczenie
ortografii

•

materiały i
funkcjonalności
do
interaktywnych
lekcji

•

bezpłatne lekcje
matemtyki

•

bezpłatne lekcja
matemtyki

•

zasoby do chemii,
biologii i fizyki

•

lekcje chemii –
filmy pana belfra
– nauczyciela z
internetów

•

zadania
interaktywne –

www.zamiastkserowki.edu.pl

dyktanda.online

www.dzwonek.pl

pistacja.tv

www.matmagwiazdy.pl

adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/

https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC
29tVg
platforma LearningApps
learningapps.org
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do
samodzielnego
stworzenia. quizy
o gry
memory
o krzyżówk
i
o puzzle
o wykreśla
nki
•

tworzenie i
udostępnianie
uczniom
interaktywnych
materiałów

•

wirtualna tablica
korkowa

•

możliwość
stworzenia
własnego bloga

•

lekcje
wychowawcze
(bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo
w sieci,
toleracnja)
lekcje
wprowadzające
uczniów w świat
prawa

www.genial.ly/

padlet.com
www.pearltrees.com
wakelet.com/
www.blogger.com

https://ecrkbialystok.com.pl/e-lekcje
•

•

https://ecrkbialystok.com.pl/e-szkolenia
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E-szkolenia dla
nauczycieli:
o O enauczaniu,
czyli jak z
sensem
zorganizowa
ć zdalną
naukę z
uczniami?

o O
bezpieczny
m
korzystaniu
z zasobów
sieci: „Jak
nauczyć
naszych
uczniów
bezpieczneg
o
korzystania
z zasobów
dostępnych
w sieci?”
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