E-learning – przydatne materiały na czas zawieszenia zajęć
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Publikujemy wybrane materiały e-learningowe dostępne aktualnie w sieci, które mogą być
przydatne dla nauczycieli i rodziców w czasie zawieszenia zajęć.

Wybór przydatnych materiałów dostępnych on-line:

Jak uczyć zdalnie? – poradnik z materiałami i wskazówkami dla nauczycieli
przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
Szkoła na odległość – zbiór narzędzi e-learningowych opracowany przez
EDUNEWS.pl, portal o nowoczesnej edukacji
Cyfrowa szkoła domowa – bezpłatne wsparcie dla szkół
Inicjatywy on-line przygotowane przez krakowskie instytucje kultury
Platforma e-learningowa udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Krakowie
Nauczycielu, poprowadź lekcje online! – materiały Ministerstwa Cyfryzacji
Zdalne lekcje – propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi
Epodreczniki.pl – bezpłatne materiały do nauki on-line
Scholaris.pl – portal wiedzy dla nauczycieli z materiałami dostosowanymi do
wszystkich etapów kształcenia
Centralna Komisja Egzaminacyjna – pakiety materiałów dla ósmoklasistów
Webinaria dla maturzystów organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Materiały do samodzielnej nauki lub prowadzenia zajęć przygotowane przez
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Zdalne nauczanie - pomocne materiały edukacyjne, platformy, strony i
serwisy internetowe rekomendowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli
Matematyki
Kraków Miasto Literatury UNESCO czyta bajki na drugie śniadanie
Bezpłatne materiały i narzędzia dydaktyczne wydawców edukacyjnych
Polskiej Izby Książki
Ucz się tak, jak lubisz - lekcjewsieci.pl, społeczny projekt nauczycielski
Copernicus College - pierwszy polski e-uniwersytet
Universality - bezpłatna platforma do pracy z uczniami
Bezpieczniki TAURONA - platforma edukacyjna dla uczniów szkół
podstawowych
Krótki film o koronawirusie dla dzieci przygotowany przez Dinksy wraz z
materiałami edukacyjnymi
Google Classroom - jak to ugryźć?
Muzyką w wirusa - propozycje artystyczne i edukacyjne Sinfonietty Cracovia
Polskie Wydawnictwo Muzyczne - materiały edukacyjne on-line
Nabór na szkolenia on-line dla kadr kultury
Jak bezpiecznie prowadzić lekcje on-line? Poradnik RPO dla nauczycieli i
dyrektorów
Kursy angielskiego online przygotowane przez Departament Stanu

E-lekcje przygotowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" ZZM
w Krakowie
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