
 

Biblioteka szkolna w tym trudnym czasie przeniosła się do świata online. 

Dla uczniów klas IV - VIII działa zdalnie i przez cały czas pod hasłem #zostań w domu 

pozostaje w kontakcie ze swoimi czytelnikami poprzez stronę szkoły i dziennik elektroniczny.  

 

Nauka online - gotowe zasoby, propozycje narzędzi, pomysły na zdalne 

nauczanie, doskonalenie, kultura online 

Jak pracować zdalnie z uczniami? Skąd czerpać pomysły i wskazówki? 

Poniżej BIBLIOTEKA SZKOLNA prezentuje Nauczycielom, Rodzicom          

i Uczniom materiały oraz propozycje wielu instytucji działających na rzecz 

całego środowiska oświatowego. 

• Narzędzia pracy zdalnej , materiały udostępniane na blogach, serwisach czy 

platformach edukacyjny, gotowe zasoby do nauki zdalnej - zobacz tablicę 

multimedialną Nauka online  
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• Nauka w chmurze - miejsca, w których można tworzyć i gromadzić materiały dla 

uczniów oraz je udostępniać - zobacz tablicę multimedialną 

 

• Nauka i kultura w sieci - oferta instytucji, dobre praktyki, narzędzia, wskazówki, 

doskonalenie, artykuły z sieci, legalne źródła - zobacz tablicę multimedalną  

 

• Pomoc w nauce dla uczniów z doświadczeniem migracji - wybór materiałów - 

podręczniki, artykuły, aplikacje 

 

• Przewodnik Rodzica Przedszkolaka - w  przewodniku znajdą Państwo wiele materiałów 

oraz informacji, a także  pomysłów na zabawę i naukę  zaczerpniętych z różnych stron, 

blogów i portali internetowych, wybranych zasobów dostępnych w sieci i własnych 

doświadczeń. 
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• N@rzędziownik Rodzica  - poradnik dla rodziców dzieci uczących się zdalnie. A w nim 

m.in. jak obejść brak skanera, proste programy do korekty grafiki, łatwe przechowywanie i 

udostępnianie dokumentów, programy do plików PDF i więcej  

 

• Kultura w sieci - wirtualne zwiedzanie muzeów, miejsc pamięci, zabytków, galeriach 

sztuki, wydarzenia kulturalne online - zobacz tablicę multimedalną    

  

• Kultura w sieci. Cz. 2 - muzea online, cyfrowe kolekcje, wirtualne zwiedzanie 

zabytków - zobacz tablicę multimedialną 

 

• Webowadbp - biblioteka multimedialnych zasobów edukacyjnych i informacyjnych. W 

materiałach m.in. scenariusze, artykuły, publikacje, multimedia, informacje merytoryczne, 
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dobre praktyki. 

 

• Biblioteczne zasoby cyfrowe DBP  

 

• Czytamy podręczniki (materiały dostępne na kanale YouTube ) - to projekt, którego celem 

jest wsparcie uczniów z dysleksją, a także osób, które lepiej uczą się słuchając. 

Przygotowany materiał może być wykorzystany przez nauczycieli jako pomoc podczas 

zajęć, czy element dostosowania dla dzieci z dysleksją. 

Dostęp przez serwis YouTube  lub przez serwis DBP  

 

• Kształcenie na odległość - artykuły zebrane w bazie WikiEduLinki  

• Pomysły na naukę online oraz korzystanie ze zdalnych zasobów w katalogu pomysłów 

Pinterest DBP: 

- Filmy edukacyjne  

- Nauka online  

- Odwrócona klasa - lekcja 
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- Otwarte Zasoby Edukacyjne  

 

• Prezentacja multimedialna Eduapki - edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych - 

prezentacja narzędzi  do zdalnej pracy z uczniami na telefony i tablety 

 

• #zostanwdomu - przewodnik - wybór materiałów dla rodziców i ich dzieci, które ułatwią 

przymusowy pobyt w domu w związku z pandemią koronawirusa oraz rozmowy z dziećmi 

na ten temat. 

 

• Doskonalenie online - prezentacja instytucji proponujących różne formy doskonalenia: e-

learning, webinaria, wideokonferencje, szkolenia online, platformy e-learningowe oraz 

serwisy z gotowymi materiałami wspierającymi pracę i naukę w sieci - zobacz stronę 

 

 

https://pl.pinterest.com/bibliotekadbp/odwr%C3%B3cona-klasa-lekcja/
https://pl.pinterest.com/bibliotekadbp/otwarte-zasoby-edukacyjne-prawo-autorskie/
https://pl.pinterest.com/bibliotekadbp/otwarte-zasoby-edukacyjne-prawo-autorskie/
https://app.emaze.com/@AQWZWLTO/eduapki#1
https://app.emaze.com/@AQWZWLTO/eduapki#1
https://app.emaze.com/@AQWZWLTO/eduapki#1
https://sway.office.com/S4uRJ7KH9Vg5UYDe?ref=Link&loc=play
https://webowadbp.wixsite.com/doskonalenie-online
https://webowadbp.wixsite.com/doskonalenie-online
https://pl.pinterest.com/bibliotekadbp/boards/
https://app.emaze.com/@AQWZWLTO/eduapki#1
https://sway.office.com/S4uRJ7KH9Vg5UYDe?ref=Link&loc=play
https://webowadbp.wixsite.com/doskonalenie-online

