WYBRANE ADRESY STRON INTERNETOWYCH
PRZYDATNYCH NAUCZYCIELOM I UCZNIOM
Witryny instytucji związanych z edukacją – publikujące aktualne ustawy
i rozporządzenia dotyczące edukacji oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli:
http://www.men.waw.pl
http://www.codn.edu.pl
http://www.znp.edu.pl
http://www.cke.edu.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Encyklopedie, leksykony, słowniki:
http://wiem.onet.pl
http://encyklopedia.pwn.pl
http://encyklopedia.interia.pl
http://www.wikipedia.pl
http://leksykony.pl
http://www.slownik-online.pl

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
Encyklopedia Wydawnictwa Naukowego PWN
Encyklopedia Internautica przygotowana we
współpracy z Wydawnictwem Pinnex
Wielojęzyczna światowa encyklopedia internetowa
Internetowe wersje leksykonów, słowników
i encyklopedii
Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

Serwisy edukacyjne i popularnonaukowe:
http://www.interklasa.pl
http://www.szkola.net
http://www.profesor.pl
http://www.matura.pl
http://www.vulcan.edu.pl
http://www.filo.pl
http://www.literka.pl
http://www.nauczyciel.pl
http://wolnelektury.pl
http://muzyka.wp.pl
http://www.filmpolski.pl
http://www.edukacja-filmowa.pl
http://www.fototeka.fn.org.pl

Portal edukacyjny
Portal edukacyjny
Serwis edukacyjny
informacje, porady, arkusze egzaminacyjne
Witryna firmy VULCAN, największego polskiego
producenta oprogramowania dla oświaty i twórcy
rozwiązań wspomagających jej zarządzanie
Vortal języków obcych
Portal internetowy poświęcony publikacjom
elektronicznym nauczycieli
Propozycja wydawnicza firmy Young Digital Planet
SA przygotowana specjalnie dla nauczycieli,
zawiera materiały edukacyjne
Szkolna biblioteka internetowa zawiera teksty
oraz audiobooki lektur szkolnych
Artyści, płyty, teledyski
Internetowa Baza Filmu Polskiego
Portal skierowany do kinomanów i osób
zainteresowanych edukacją filmową
Serwis prezentujący zasoby fotograficzne
Filmoteki Narodowej związane z historią filmu
polskiego

Serwisy internetowe przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza:

http://www.sbp.pl

Agencja Sukurs – wydawca czasopism dla
nauczycieli bibliotekarzy
Elektroniczny serwis miesięcznika „Biblioteka
w Szkole”
Serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy
OEIiZK w Warszawie
Wirtualna biblioteka literatury polskiej,
klasycznych tekstów literatury świata
Ogólnopolski portal bibliotekarski

http://e-pedagogiczne.edu.pl

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

http://nowyebib.info.pl

Elektroniczna Biblioteka – portal bibliotekarzy
i pracowników informacji

http://www.sukurs.edu.pl
http://www.bibliotekawszkole.pl
http://biblioteka.oeiizk.waw.pl
http://literat.ug.edu.pl

Katalogi i bibliografie online:
http://karo.umk.pl
http://www.nukat.edu.pl
http://www.bn.org.pl
http://www.wbp.poznan.pl
http://lib.amu.edu.pl
http://exlibris.biblioteka.prv.pl

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
Nukat
Katalog Biblioteki Narodowej
Bibliografia Regionalna Wielkopolski
Zawartość prasy wielkopolkiej XIX i XX w.
Exlibris – Biblioteka Internetowa

Strony poświęcone książkom i czasopismom
http://www.gazzetta.pl
http://www.cogito.com.pl
http://www.ksiazka.net.pl
http://www.ksiazki.wp.pl

Największy kiosk z gazetami i czasopismami
Dwutygodnik edukacyjny
Portal księgarski
Nowości, zapowiedzi, recenzje książek

Biblioteki cyfrowe
http://www.polona.pl
http://www.pbi.edu.pl
http://www.wbc.poznan.pl

Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Polska Biblioteka Internetowa
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
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