


Oto kilka przykładów portali edukacyjnych 
do wykorzystania w szkole w różnych 
kontekstach edukacyjnych. Materiały 
zamieszczone na portalach są dostępne dla 
użytkowników na licencjach Creative 
Commons. 
 



SERWIS EDUKACJA MEDIALNA 

Serwis Edukacja Medialna prowadzony jest 
przez Fundację Nowoczesna Polska pod 
honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji. 
Serwis zawiera scenariusze lekcji, ćwiczenia i 
materiały do prowadzenia zajęć w gimnazjum i 
szkołach ponadgimnazjalnych, domach kultury 
i bibliotekach. 
TEMATY:  
korzystanie z informacji, 
relacje w środowisku medialnym, 
język mediów, 
kreatywne korzystanie z mediów, 
etyka i wartości, 
bezpieczeństwo, 
prawo, 
ekonomiczne aspekty działania mediów. 
PRZEDMIOTY:  
etyka, informatyka, plastyka, język polski, 
wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie. 

www.edukacjamedialna.edu.pl 
 



PORTAL EDUKACYJNY TELEWIZJI POLSKIEJ 

www.edu.tvp.pl 
 

Głównym celem portalu jest 
przekazywanie informacji z wielu 
dziedzin nauki i kultury, inspirowanie 
do pogłębiania wiedzy, wspieranie 
cennych inicjatyw edukacyjnych z 
Polski i świata. 

Portal grupuje wiedzę w kategoriach 
tematycznych: język polski, języki 
obce, nauka i technologie, 
matematyka, historia, geografia, 
nauka o człowieku, kultura, przyroda.  

Każda kategoria obejmuje materiały 
wideo z najciekawszymi seriami 
edukacyjnymi Telewizji Polskiej oraz 
aktualne informacje z danej 
dziedziny. 



TED (Technology, Entertainment, Design) 

www.ted.com 

TED (Technology, Entertainment, Design) – 
projekt realizowany przez amerykańską 
organizację pozarządową, którego celem jest 
popularyzacja idei wartych upowszechniania. 

TED zajmuje się organizacją filmowanych 
wystąpień ekspertów z różnych dziedzin 
nauki, polityków, przedsiębiorców i działaczy 
społecznych, które umieszczane są na 
platformie wideo. 

Na TED składają się: konferencje, TEDx – 
wydarzenia, TED-ed, TED-blog. 

TEDx to spotkania lokalnych społeczności z 
ludźmi o ciekawej osobowości, których 
cechuje pasja, innowacyjność i 
bezkompromisowość w dążeniu do 
wyznaczonych celów.  

W Polsce odbyły się: TEDxKraków, 
TEDxPoznań, TEDxWarszawa, TEDxWrocław. 



TED-ed – platforma filmów edukacyjnych 

www.ed.ted.com 
 

Film edukacyjne pomagają nauczycielom wyjaśniać 
zagadnienia powiązane z programem nauczania. 
Nauczyciele mają możliwość reorganizacji każdej z 
lekcji zamieszczonej na platformie, jak również 
tworzenia nowych lekcji z fragmentów filmów 
zamieszczanych w YouTube.  

Zaletą tej inicjatywy jest wprowadzenie prostej 
formy sprawdzania wiedzy po obejrzeniu filmu, 
przez co nauczyciele zyskują atrakcyjne narzędzie do 
rozszerzania procesu uczenia się poza czas spędzany 
przez uczniów w szkole. 

Nauczyciel może pobrać dowolny film i zbudować 
wokół niego lekcję, którą może następnie 
upowszechnić wśród całej klasy lub tylko wśród 
wybranych uczniów. Platforma daje także możliwość 
szerszego upublicznienia lekcji przez kanały 
YouTube, Facebooka czy Twittera. 

Najciekawsza funkcjonalność TED-Ed polega na 
wprowadzeniu „flippingu“. Każdy film, jaki 
znajdujemy w YouTube można zamienić w lekcję 
dopasowaną do indywidualnych potrzeb uczniów. 
Można dodawać adnotacje, sugestie, dodatkowe 
materiały do studiowania, formułować pytania. 
Nauczyciel ma możliwość śledzenia wyników testów 
swojego ucznia. 



AKADEMIA KHANA 

www.eduakcjaprzyszlosci.pl 
 

Akademia Khana  – portal internetowy w 
języku polskim, który zawiera tłumaczenia 
materiałów Khan Academy.  

Biblioteka Khan Academy obejmuje: ponad 
4200 filmów z matematyki, biologii, chemii, 
medycyny, i fizyki, astronomii, informatyki, 
ekonomii, przedmiotów humanistycznych, 
ćwiczenia, za pomocą których uczniowie 
mogą  przetestować swoje postępy. Uczeń 
może wybrać nauczyciela, który będzie mógł 
śledzić jego postępy w wykonywaniu 
ćwiczeń. Z kolei nauczyciel może utworzyć 
klasę i zapisać do niej ucznia i oglądać jego 
postępy w rozwiązywaniu ćwiczeń i 
pomagać mu w razie trudności. 



Sieciaki.pl – serwis internetowy dla dzieci 

www.sieciaki.pl 
 

Serwis internetowy dla dzieci poświęcony edukacji w zakresie 
bezpieczeństwa w Internecie, realizowany przez Fundację Dzieci 
Niczyje od września 2004 r. w ramach programu europejskiego 
„Safer Internet”. 
Podstawowym elementem projektu jest edukacyjny serwis 
internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6–12 lat, 
poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
Internecie.  
Serwis opiera się na przygodach postaci Sieciaków, czyli dzieci 
posiadających specjalne zdolności i wykorzystujących je w walce z 
internetowymi zagrożeniami. 
Serwis składa się z trzech części: 
Część informacyjna – zawiera informacje dotyczące zagrożeń 
internetowych oraz porady na temat bezpiecznego surfowania po 
sieci. Istotnym elementem tej części jest Katalog Bezpiecznych 
Stron – Sieciakowe Best, w którego zasobach znajdują się 
interesujące i bezpieczne strony dla dzieci i młodzieży. 
Serwis społecznościowy – tutaj użytkownicy mogą nauczyć się 
tworzyć bezpieczne profile w serwisach społecznościowych, a 
wraz z nimi wymyślać odpowiednie hasło i nick do poruszania się 
po serwisie.  
SiecioPlaneta – to sieciakowy wirtualny świat, w którym 
użytkownik, reprezentowany przez swojego awatara, ma za 
zadanie wykonać zadania specjalne. Dzięki nim zdobędzie wiedzę 
o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci oraz dowie się, jakich 
miejsc, osób i sytuacji należy wystrzegać się, surfując po 
Internecie. 
Serwis zawiera także: scenariusze lekcji, katalog bezpiecznych 
stron, przydatne linki. 



Necio.pl – projekt edukacyjny dla dzieci  
w wieku 4–6 lat 

www.necio.pl 
 

Necio.pl – projekt edukacyjny skierowany do dzieci 
w wieku 4–6 lat, poświęcony bezpiecznemu 
korzystaniu z Internetu. Prowadzony jest przez 
Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją 
Orange w ramach programu Komisji Europejskiej 
„Safer Internet”. Przyjazny robocik Necio zaprasza 
najmłodszych do wspólnej zabawy w Internet. 

Serwis zawiera: animacje, gry oraz piosenki 
tłumaczące dzieciom zasady bezpiecznego 
surfowania. 

Dzięki serwisowi dzieci dowiedzą się, czym jest 
Internet, jak surfować po stronach WWW, 
komunikować się z innymi, używać poczty e-mail, 
wybierać bezpieczne strony. 

Ponadto serwis zawiera zestawy edukacyjne dla 
nauczycieli wychowania przedszkolnego, klas 
zerowych i klas pierwszych szkoły podstawowej. Na 
pomoce dydaktyczne składają się: scenariusz zajęć, 
zeszyty ćwiczeń oraz płyta CD z materiałami audio. 



GLOGSTER 

www.glogster.com 
 

GLOGSTER to ciekawy pomysł na to, jak zrobić 
interaktywny plakat lub baner, które często 
wykorzystywane są przy realizacji projektów 
edukacyjnych.  

Poszczególne części plakatu (obrazki, teksty, 
filmy, np. z YouTube) mogą odsyłać do stron 
zawierających więcej informacji. Można 
dodawać wypowiedź dźwiękową i muzykę.  

Glogster EDU różni się od wersji 
podstawowej, wykorzystywanej przez 
indywidualnych użytkowników, między innymi 
tym, że zalogowany nauczyciel może tworzyć 
wirtualne klasy dla swoich uczniów. 

Na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej 
(www.ceo.org.pl) znajduje się instrukcja 
obsługi programu. 



CZTERY STRONY BAJEK 

www.czterystronybajek.blogspot.com 
 

Projekt Cztery Strony Bajek – wielokulturowa 
mozaika legend i opowieści – powstał dzięki 
współpracy dwójki autorów: Martyny Majewskiej 
oraz Marcina Koźlińskiego. 

W sumie powstanie 6 krótkich filmów 
animowanych będących adaptacją bajek: 
afrykańskiej, gruzińskiej, romskiej, ukraińskiej, 
wietnamskiej i żydowskiej. 

Każda animacja trwać będzie do 4 minut i będzie 
wykonana w trzech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej oraz wersji oryginalnej. Wszystkie 
wersje będą czytane przez lektorów. Do każdej 
bajki zostanie opracowany zestaw materiałów 
edukacyjnych, kolorowanek, a także krótki 
słowniczek z podstawowymi zwrotami w języku: 
francuskim, gruzińskim, romani, ukraińskim, 
wietnamskim oraz jidysz.  

Twórcy bajek animowanych i autorzy materiałów 
przekazują je do nieodpłatnego korzystania i 
udostępniania. Proszą jedynie o podawanie 
informacji na temat źródła i autorów. 

http://www.google.pl/imgres?q=cztery+strony+bajek&safe=active&sa=X&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=_URAXR9FhckmlM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/CzteryStronyBajek?ref=stream&hc_location=stream&docid=paxKXczt_zHdLM&itg=1&imgurl=https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/c32.0.206.206/p206x206/946727_569092786454855_175355176_n.jpg&w=206&h=206&ei=enXJUeicGofe4QSCo4C4Cw&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:151&iact=rc&page=1&tbnh=164&tbnw=164&start=0&ndsp=23&tx=77&ty=3


FREELEARNING 

www.freelearning.pl 

FREELEARNING.PL – to serwis edukacyjny, który 
gromadzi otwarte materiały (wideo, prezentacje, 
dokumenty) z sieci w uporządkowany sposób 
oraz udostępnia narzędzie do tworzenia 
własnych kursów online za pomocą zbierania 
dokumentów i multimediów dostępnych online. 

Jest to doskonałe narzędzie do gromadzenia 
materiałów naukowych w jednym miejscu, które 
później można z powodzeniem wykorzystać, 
urozmaicając prowadzone zajęcia czy po prostu – 
ucząc się, powtarzając rozmaite zagadnienia. 

Główną ideą  serwisu jest propagowanie i 
rozpowszechnianie Otwartych Zasobów 
Edukacyjnych na licencji Creative Commons. 

Materiały możemy przeglądać w następujących 
kategoriach: Freelearning, Rozwój osobisty, 
Biznes i zarządzanie, Informatyka, Nauki 
humanistyczne (język angielski, język polski, 
psychologia, filozofia), Nauki przyrodnicze, Nauki 
ścisłe, Kultura i sztuka, Poradniki (np. prezentacja 
„Jak stworzyć kreatywne i ciekawe CV?”). 



ZABAWNIK 

www.zabawnik.org 
 

ZABAWNIK powstał w ramach projektu „Słuchamy 
Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Zadanie 
realizowane jest w ramach zlecania przez Kancelarię 
Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i 
Polakami za granicą w 2011 r. Autorką koncepcji 
Zabawnika jest Hanna Dąbrowiecka.  

Zabawnik to zbiór 150 pomysłów, scenariuszy gier i 
zabaw dla dzieci, od wyliczanek poprzez gry 
planszowe aż po teatr. 

Zabawnik dostępny jest również w postaci pliku, 
który można wydrukować jako podręczną 
książeczkę. 



PROGRAM „ŚCIŚLE CIEKAWA LEKCJA” 

ww.lesson.org.pl 
 

PROGRAM „ŚCIŚLE CIEKAWA LEKCJA” łączy 
działania Fundacji Partners Polska i jej 
partnerów, m.in. Centrum Nauki Kopernik, 
skierowane na wyrównywanie dostępu do 
nowoczesnej, otwartej edukacji.  

Zadaniem strony jest pomoc nauczycielom 
w opracowywaniu ciekawych lekcji z 
biologii, chemii i fizyki z wykorzystaniem 
materiałów online: filmów, konspektów 
lekcji, materiałów informacyjnych. 



BAZA DOBRYCH PRAKTYK, 
w tym BAZA NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH 

www.bdp.ibe.edu.pl 
 

Baza sprawdzonych pomysłów 
oraz zestawy zadań z języka polskiego, 
historii, matematyki, biologii, chemii, 
fizyki, geografii i wiedzy o 
społeczeństwie, które mogą być 
przydatne na zajęciach z tych 
przedmiotów. 

Prezentowane pomysły i zadania zostały 
stworzone przez nauczycieli i 
naukowców biorących udział w pracach 
nad nową podstawą programową. 

Po wyborze ze strony głównej 
przedmiotu możemy zobaczyć wszystkie 
zadania lub wyszukiwać je według 
podstawy programowej lub za pomocą 
wyszukiwarki zaawansowanej. 

  



SCHOLARIS 

www.scholaris.pl 

Projekt Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli, wdrażany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
Warszawie. Portal gromadzi i udostępnia użytkownikom gotowe zasoby edukacyjne oraz narzędzia 
dla nauczycieli do wykorzystania w przygotowaniu zajęć szkolnych. 

Projekt Scholaris gromadzi różnorodne pliki. Są to gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji, 
prezentacje multimedialne, filmy, grafiki, karty pracy, testy, sprawdziany, poradniki i wiele innych.  

Zasoby obejmują wszystkie poziomy kształcenie, przedmioty i zajęcia. Dostęp do nich jest bezpłatny 
i nie wymaga rejestracji na portalu.  

Użytkownicy mogą wyszukiwać potrzebne materiały przez filtry: przedmiot, typ zasobu lub etap 
edukacyjny, natomiast po zalogowaniu do portalu otrzymują dodatkowo osobiste konta, na których 
mają możliwość budowania własnych zasobów oraz opracowania autorskich lekcji.  



KĄCIK DLA DZIECI I DLA NAUCZYCIELI  
NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ 

www.europa.eu/kids-corner 
 

. KĄCIK DLA DZIECI I DLA NAUCZYCIELI – strona internetowa na temat 
Unii Europejskiej, uruchomiona przez Komisję Europejską, jest 
propozycją dla młodych internautów, którzy mogą korzystać z niej w 
dowolnym języku UE. Dzieciom i młodzieży zaproponowano naukę o 
Unii Europejskiej w formie gier, quizów, nagrań wideo i bogatego 
zasobu informacji. 

Kącik przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 6–16 lat składa 
się z trzech części: 

w pierwszej części znajdują się gry i quizy o UE; 

w drugiej części, zatytułowanej „Unia Europejska: z czym to się 
je?”, znajduje się interaktywna mapa Europy z ciekawostkami na jej 
temat, na której można zaznaczyć dowolny kraj i uzyskać o nim 
informacje; 

trzecia część „Poznaj swoje prawa” obejmuje gry, nagrania wideo i 
informacje o prawach dziecka przedstawione osobno dla dwóch grup 
wiekowych: 0–12 lat i 13–18 lat.  

Strona dla nauczycieli zawiera różnego rodzaju materiały dydaktyczne 
na temat Unii Europejskiej i jej funkcjonowania. Wszystkie materiały 
są dostosowane do potrzeb danej grupy wiekowej uczniów. Tutaj 
można znaleźć pomysł na ciekawą lekcję czy też informacje na temat 
historii Europy lub obywatelstwa europejskiego bądź wyjaśnień na 
temat konkretnych zagadnień. 

„Kącik dla nauczycieli” oferuje strony internetowe, broszury, książki, 
mapy i plakaty, prezentacje. 



LEARN ENGLISH KIDS 

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 

LEARN ENGLISH KIDS – portal jest 
prawdziwą kopalnią bezpłatnych ćwiczeń 
dla najmłodszych uczniów, opracowanych 
przez specjalistów z British Council.  

Na portalu można znaleźć bogaty zasób 
różnych tematycznych zadań, które mogą 
urozmaicić codzienne chwile z angielskim. 
W zakładce „Kids games” znajdują się gry i 
interaktywne zabawy. Krótkie historyjki, 
wesołe piosenki, zabawne ilustracje i słowa 
zapadające w pamięć to kolejna propozycja 
dla najmłodszych uczniów.  

Aby pobrać bezpłatne materiały z Learn 
English Kids, należy się zarejestrować. 
Można założyć konto jako nauczyciel, rodzic 
lub jako dziecko, dzięki czemu każdy 
dostaje bezpośredni dostęp do materiałów 
dostosowanych do swoich potrzeb.  



PLOTEUS – europejski portal młodzieżowy 

europa.eu/ploteus 
 

PLOTEUS – Europejski Portal Młodzieżowy jest portalem internetowym Komisji Europejskiej, w którym po raz pierwszy 
w formie internetowej bazy danych opracowano ujednolicony i ogólnoeuropejski system informacji. Portal został 
przygotowany z myślą o udostępnianiu studentom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom, doradcom 
zawodowym i nauczycielom informacji na temat możliwości kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy. 

W PLOTEUSIE można znaleźć przydatne informacje na temat uczenia się przez całe życie:  

Możliwości kształcenia się i szkoleń –  4 000 linków do krajowych baz danych o możliwościach kształcenia i szkolenia 
oraz do instytucji szkoleniowych w 30 krajach Europy. 

Systemy edukacyjne i systemy szkolenia zawodowego –  informacje na temat krajowych systemów edukacyjnych, 
możliwych do uzyskania kwalifikacji, opłat za naukę oraz zasad przyznawania stypendiów. Dane, zawarte w tej części 
portalu, dostępne są w 11 językach unijnych. 

Kontakt – informacje dotyczące działalności Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego w 30 krajach 
Europy. 

Programy wymian i programy grantowe – informacje na temat programów wymian i staży oraz inicjatyw, takich jak 
Erasmus i Leonardo da Vinci. 

Praktyczne informacje na temat przeprowadzki do innego kraju –  praktyczne aspekty życia w wybranym kraju, takie 
jak: zakwaterowanie, koszty utrzymania, podatki oraz opieka socjalna. 



DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

www.doradztwo.koweziu.edu.pl/ 

Na stronach portalu znajdują się informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz 
w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. Mapa prowadzi do 16 portali wojewódzkich, gdzie 
znajdują się informacje na poziomie regionalnym. 

Zakładka „Wybieram zawód” to kompendium wiedzy o zawodach, które można zdobyć 
w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych. Zakładka „Gdzie 
znajdę pomoc” to lista instytucji, które prowadzą usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego. Z kolei „Wyklikaj szkołę zawodową” to wyszukiwarka, za pomocą której można 
znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży z terenu całego kraju. Umieszczono 
tam również m.in. informacje o zawodach, w których kształcą szkoły, miejscach praktyk 
u pracodawców oraz wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.  



NARZĘDZIA I APLIKACJE INTERNETOWE 

narzedziaetwinning.blogspot.com 
 

NARZĘDZIA I APLIKACJE INTERNETOWE. Stronę prowadzi Teresa 
Prokowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu, na której 
gromadzi darmowe programy oraz pokazuje przykłady ich 
wykorzystania. Najczęściej są to aplikacje działające online, 
niewymagające montowania na komputerze. 

Strona umożliwia dostęp do 155 sprawdzonych narzędzi i aplikacji 
internetowych przydatnych w edukacji, do których dołączone są 
instrukcje obsługi. 

Narzędzia są uporządkowane tematycznie: 

Prezentacje on-line 

Komiksy, napisy do zdjęć 

Quizy, gry, ankiety 

Porządkowanie zasobów 

Narzędzia audio 

Pokazy slajdów, filmy, galerie 

Edytory grafiki 

Rysowanie online 

Animacje, awatary 

Gadżety, napisy na bloga 

Blogi, portfolia, wiki. 



AKTYWNA EDUKACJA 

www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/poradnik/poradnik-narzedziowy 

 
 

W ramach programu Aktywna edukacja, 
realizowanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, powstała baza narzędzi, 
które można z powodzeniem 
zastosować na lekcjach. 

Na stronie programu znajdziemy 
„Poradnik narzędziowy” w formie 
interaktywnych samouczków z 
przydatnymi programami i aplikacjami, 
które zostały pogrupowane w zależności 
od sposobu ich wykorzystania. 

  



WSZECHNICA 

www.wszechnica.org.pl/ 

Na Wszechnicy prezentowane są materiały filmowe i 
audio (w formacie mp3):  od ekonomii po sztukę, 
historię i dziedzictwo kulturowe.  

W zbiorach Wszechnicy znaleźć można m.in. cykl 
wykładów dla maturzystów (z historii najnowszej, 
WOS-u oraz sztuki wystąpień publicznych), cykl 
spotkań towarzyszących wystawom w Muzeum 
Narodowym w Warszawie , reportaże Fundacji 
Wspomagania Wsi poświęcone naszym rodzimym 
rasom zwierząt gospodarskich czy wywiady („Od 
czego zależy tempo rozwoju lokalnego i sukces 
lokalny?”, „Jan Karski. Historia tajnego kuriera 
Polskiego Państwa Podziemnego”, „Zanim wyjedziesz 
na studia”, „Rodzina bezpieczna finansowo”). 



OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE  
UMK W TORUNIU 

www.portal.umk.pl/web/otwarte-zasoby 

 

  

 

Portal edukacyjny Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
posiada zakładkę Otwarte Zasoby 
Edukacyjne, w której znajdziemy 
kursy e-learningowe oraz 
materiały wideo z wykładów i 
spotkań na UMK.  

Wśród oferty otwartych kursów 
znajdziemy m.in. Prawo 
autorskie dla bibliotekarzy, 
Tworzenie multimedialnych 
treści e-learningowych, Animacje 
komputerowe w edukacji. 



ELEKTRONICZNE PUBLIKACJE EDUKACYJNE 

www.epublikacje.edu.pl/ 

Serwis o elektronicznych publikacjach 
edukacyjnych pomyślany jest jako 
miejsce, w którym gromadzone są linki do 
wielu cennych polskojęzycznych publikacji 
edukacyjnych, które rozrzucone są po 
dziesiątkach stron internetowych.  

W tym miejscu znajdują się opisy i linki do 
tych stron, które zasługują na szczególną 
uwagę. 



Opracowanie na podstawie stron internetowych:  
Barbara Skarżyńska 

2015/2016 
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