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Nie taka sieć straszna, czyli adresy internetowe materiałów,  programów multimedialnych 

oraz instytucji wspierających rozwój edukacji 

 

 
http://ninateka.pl/ 

 
Multimedialna biblioteka zawierająca materiały z zakresu filmu, teatru, literatury, muzyki, sztuki, 

publicystyki, mediów i technologii. 

 

       

 

http://www.youtube.com/fejsmen               http://pl.sheeplive.eu/ 

 
Filmy edukacyjne kampanii społecznych prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje pod hasłami Dbaj o 

fejs, Owce w sieci, kierowanych  do młodych użytkowników serwisów społecznościowych. Ich celem jest 

zwrócenie uwagi na problem prywatności w sieci.  

 

 
 

www.mammedia.pl 

 
Bezpłatny system internetowy stworzony przez Fundację Nowe Media w ramach Młodzieżowej Akcji 

Multimedialnej, który umożliwia tworzenie gazetek szkolnych on-line tzw. qmamów. Każdy qmam to e-

gazeta, którą można opublikować w sieci lub zapisać do pdf i wydrukować. Oprócz tekstów i zdjęć (różnego 

rodzaju grafik) do e-gazety można wstawiać dźwięki, filmy oraz odnośniki do stron www.  

Szczegółowa instrukcja tworzenia qmamów oraz materiały pomocnicze dostępne są na stronie: 

http://redakcja.mammedia.pl/paper/help/ 

 

 
 

http://prezi.com/ 

 
Program multimedialny w rodzaju interaktywnej, nielinearnej mapy, której punkty (tekst, grafika, film, 

dźwięk) możemy dowolnie przybliżać i oddalać. 
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http://www.glogster.com 

 
Platforma Glogster pozwala na tworzenie plakatów multimedialnych, do których można wstawiać dźwięki, 

filmy itp. Oprócz standardowej wersji istnieje także wersja Glogster Edu, przy użyciu której nauczyciele 

mogą tworzyć schematy lekcji. 

Strona jest w języku angielskim, ale dostępne są polskie samouczki: 

1. http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/glogster-edu 

2. http://www.enauczanie.com/narzedzia/wizualizacje-online/glogster 

3. http://superbelfrzy.files.wordpress.com/2013/02/glogster.pdf 

 

 
http://stripgenerator.com 

 
Program StripGenerator pozwala na tworzenie i publikowanie w sieci autorskich historyjek komiksowych. 

Program jest dostępny dla wszystkich, bezpłatny i prosty w obsłudze. 

 

 

Instytucje wspierające różnorodne działania na rzecz rozwoju edukacji w Polsce 

 

 
 

http://www.stowarzyszeniepolonistow.pl/ 

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Polonist%C3%B3w/597385820318309 

 

 
http://www.panteonnarodowy.pl/ 
 

 
http://www.frse.org.pl/ 

http://etwinning.pl/aktualnosci/kursy-internetowe 
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http://www.edukacjafilmowa.pl/ 

 

 
http://www.ceo.org.pl/ 

 

 
http://www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl/ 

 

 
http://www.nhef.pl/ 
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