
W czasie pandemii ucz się w sieci 

 

Zgodnie z najnowszymi danymi UNESCO (16 marca) już 516,6 milionów uczniów i studentów 
na całym świecie pozostaje w domach z powodu pandemii COVID-19 – choroby wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2. Problem dotyka 56 krajów świata, w tym Polski. Nauczyciele i uczniowie 
stanęli zatem przed pytaniem: czym zastąpić edukację ciągłą. Poniżej nasza ściąga, czyli wybrane 
przykłady inicjatyw, które mogą stanowić bazę do edukacji zdalnej. 

Projekt Alpha 

W poniedziałek 16 marca równo o godz. 10 ruszył nowy kanał na Youtube. Autorami są 
naukowcy, popularyzatorzy nauki i youtuberzy, którzy wspólnie będą prowadzić wykłady 
tematyczne dla młodzieży. Inicjator projektu to Radek Brzózka, dziennikarz i popularyzator nauki. 
Na pierwszy ogień idą: paleontologia, eksperymenty chemiczne i warsztaty z tworzenia 
komiksów. 

Więcej: https://www.youtube.com/c/ProjektAlpha. 

Wirtualne muzea 

Zajęcia z plastyki czy historii sztuki w sieci? Tak, to możliwe! Wystarczy zajrzeć udostępnione 
online zbiory najsłynniejszych muzeów świata. Swoje zasoby prezentują w sieci 
m.in.: Guggenheim Museum w Nowym Jorku, paryskie Muzeum Orsay czy londyńskie British 

Museum. Przykłady polskich wirtualnych galerii to: Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek 

Królewski w Warszawie czy Zamek w Malborku. 

Teatr, literatura i muzyka online 

Portal Ninateka to prawdziwa kopalnia materiałów dla polonistów, nauczycieli muzyki czy historii. 
W specjalnej zakładce Spektakle znajdziemy najlepsze realizacje teatralne, w tym adaptacje 
dramatów będących szkolnymi lekturami. W zakładce Literatura zgromadzone są materiały 
zarówno z poezji jak i prozy polskiej i światowej. A w zakładce Muzyka udostępniono ciekawe 
koncerty. 

https://www.youtube.com/c/ProjektAlpha?fbclid=IwAR1I5m3QwF3LauGyVrdbBMHfGZpjVbgkBMRdMAH01IZkyRJMn5OxodsvoIk
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=30.75703204567916&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.964574
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://britishmuseum.withgoogle.com/
http://www.zbiory.mnk.pl/
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10#/69124/179.998
https://ninateka.pl/edu


Interesujące inicjatywy podejmują polscy literaci i muzycy. Jeśli chodzi o pisarzy – twórcy 
zrzeszeni w Unii Literackiej codziennie o godz. 18 czytają swoje dzieła. Utworów można słuchać 
na fanpage’u Unia Literacka na Facebooku. 

Podobną inicjatywę – koncertów w sieci pod hasłem #gramywdomu – podjęli aktywni polscy 
muzycy. Koncertów można posłuchać m.in. za pośrednictwem programu II Polskiego Radia, 
a bieżące informacje śledzić na fanpage’u. 

Tym, którzy chcą poczytać w sieci, polecamy portal Lektury.gov.pl. Utwory podzielone zostały na 
kategorie zgodnie z obowiązującą podstawą programową z języka polskiego. 

Historia z ekspertami 

Muzeum Powstania Warszawskiego jako jedno z pierwszych ogłosiło, że od poniedziałku 16 
marca startuje z wirtualnymi wykładami. Lekcje historii dla uczniów od klasy VII szkół 
podstawowych można oglądać online na fanpage’u muzeum lub na stronie muzeum 
(www.1944.pl). 
Dla szukających wiadomości z historii odpowiednie będą kanały Historia na szybko czy Historia 
bez cenzury na Youtube’ie czy portal Ciekawostki historyczne. Skorzystać też można ze strony 
lekcjehistorii.pl, w przystępny sposób prezentującej wiedzę z tego przedmiotu. Także na stronie 
TVP ciekawe dla zainteresowanych historią okazać się może pasmo Lekcja historii. 

Pozostałe propozycje 

Po inspiracje warto zaglądać na aktualizowaną stronę WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
a także na stronę Otwarte zasoby. Znajdziemy tam wiele ciekawych propozycji tego, jak 
pokierować nauką w domu, by czas bez szkoły nie był tożsamy z czasem wolnym od nauki. 

 

https://www.facebook.com/gramywdomu
http://www.1944.pl/
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669
https://otwartezasoby.pl/

