„Biblioteka Pedagogiczna z pomocą bibliotekarzom szkolnym”
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna idzie z pomocą wszystkim nauczycielom bibliotekarzom na co dzień
pracującym w szkołach.
Oto przydatne strony, które możecie Państwo polecać nauczycielom pracującym w waszych szkołach
oraz uczniom.
Zarazem informujemy, iż najbliższe spotkanie Klubu Nauczyciela Bibliotekarza odbędzie się w
kwietniu (prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej i Facebooku pilskiej biblioteki).
Planujemy warsztaty zdalne.

6 Pomysłów na zorganizowanie pracy zdalnej dla bibliotekarzy:
http://lustrobiblioteki.pl/2020/03/6-pomyslow-na-zorganizowanie-pracy-zdalnej-dla-bibliotekarzy/

Polecane przez MEN platformy, strony i serwisy internetowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

epodreczniki.pl
Portal wiedzy dla nauczycieli
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
Portal lektury.gov.pl
Strona Centrum Nauki Kopernik
Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN
Przystanek historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10. Serwis Muzykoteka Szkolna
11. Biblioteka Cyfrowa Polona
12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Inne strony, z których możecie skorzystać:
1.Strona internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
Nauka podczas epidemii - bezpłatne materiały od wydawców edukacyjnych do nauki online:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22220&prev=1

2.Learnetic.pl – zakładka ‘Edukacja”. Znajdziemy tam m.in.
LaboLAB – szkolne laboratoria,
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
Platformę e-learningową dzwonek.pl
eKreda.pl – narzędzie do tworzenia interaktywnych lekcji
3.Ortografka.pl
4. Eksperymenty i doświadczenia – klubnaukowca.pl, doświadczenia.info
5.Język angielski – darmowa aplikacja dla nauczycieli i uczniów (słownictwo powtórkowe)
https://quizlet.com/pl

6..Blogi:
 Centrum Edukacji Obywatelskiej na lepsza edukacje w polskiej szkole:
https://blog.ceo.org.pl/wskazowki-johna-spencera-do-nauczania-zdalnego/



Jak zorganizować wirtualna klasę?:

https://paweltkaczyk.com/pl/jak-zorganizowac-lekcje-zdalne/

7.Link: https://uwolnijnauke.pl/edukuj

Przydatne linki dla maturzystów na temat egzaminu:









Informatory: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
Zbiory zadań: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialydodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
Filmy: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialydodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
Materiały z języka polskiego: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-dlanauczycieli/
Zbiory zadań z matematyki:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialydodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/
76 filmów dotyczących zadań z matematyki:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiVdCrg1BnC94tV7_Voflxm6L48Kt8YmH

Bazę darmowych zdjęć, które możecie pobierać do własnej pracy bez dodatkowej zgody
autora znajdziecie na stronach: pixabay.com, flicr.com, unsplash.com, picjumbo.com
Uwaga
Biblioteka Narodowa na swej stronie ogłosiła komunikat związany z bezpieczeństwem
epidemicznym w bibliotekach. Prosimy o zapoznanie się z nim:
https://www.bn.org.pl/tag-komunikat

Oprac. Lidia Bochan

