
Pedagodzy szkolni zachęcają uczniów do korzystania z dostępnych 
materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w trakcie nauki zdalnej: 

Epodreczniki.pl

To  bezpłatne,  stworzone  i  administrowane  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  narzędzie
edukacyjne,  które  oferuje  nauczycielom  i  uczniom  gotowe  materiały  dydaktyczne.  Platforma
umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie
testów  sprawdzających.  Daje  również  możliwość  śledzenia  postępów  uczniów,  a  nawet
indywidualizację pracy z uczniem.
Materiały dostępne na platformie są:

bezpłatne,
zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów
przez nauczycieli  –  oznacza  to,  że  można  je  dowolnie  wykorzystywać,  przerabiać,  drukować,
kopiować itd.,
dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.
Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

e-podręczniki  i  e-materiały  do  większości  przedmiotów  ogólnokształcących  na  wszystkich
etapach kształcenia,
dodatkowe  zasoby  dydaktyczne  do  poszczególnych  przedmiotów,  w  tym  filmy  edukacyjne,
audiobooki,
przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.
Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość
tworzenia  treści  edukacyjnych  dostosowanych  do  urządzeń  mobilnych.  Warto  podkreślić,  że
nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.
Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.
Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi  filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób
korzystać z platformy e-podręczniki.

Portal lektury.gov.pl

To  portal  internetowy  zawierający  większość  szkolnych  lektur  dla  szkół  podstawowych  i
ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również
czytnik  ebook  czy  też  komórkę.  Wszystkie  pozycje  są  dostępne  bezpłatnie,  bez  konieczności
zakładania konta oraz logowania.

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne. Powstały one we współpracy
z  ekspertami,  naukowcami,  edukatorami  i  innymi  nauczycielami,  którzy  dzielą  się  praktyczną
wiedzą w programach Nauka dla Ciebie, Szkoła bliżej nauki, Klub Młodego Odkrywcy czy ESERO.
Inspiracje znajdują się w zakładce #Kopernikwdomu – Dla nauczycieli     na głównej stronie CNK.
Kopernik na swoim Facebooku codziennie publikuje propozycje wartościowych aktywności, którymi
można zająć dzieci w domu, ale i wykorzystać w pracy z uczniami. Dla osób niekorzystających z
Facebooka  zbiera  te  materiały  i  umieszcza  na  swojej  stronie  www,  w  odrębnej  zakładce:
#Kopernikwdomu – Eksperymentuj samodzielnie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na
stronachCNK: http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/

https://epodreczniki.pl/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
https://lektury.gov.pl/
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH
https://epodreczniki.pl/a/materialy-partnerow/D1DDYDP5e


Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na
których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m. in. teki 
edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające
np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

Serwis IPN Przystanek historia

Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób
prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na
portalu przystanekhistoria.pl  znajduje się kilkaset  artykułów popularnonaukowych poświęconych
historii  Polski  XX  wieku.  Odbiorcy  serwisu  mogą  również  bezpłatnie  korzystać  z  ponad  800
publikacji  cyfrowych,  w  tym  książek,  czasopism  wydawanych  przez  IPN,  katalogów  wystaw,
dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

https://przystanekhistoria.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
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