Przydatne adresy stron WWW
Uczeń:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
http://www.gridw.pl/wkpn/
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/idd/109/
http://www.sfinks.org.pl/puchar2006.php
http://www.discoverychannel.pl/emea/homepage.htm
http://www.dzieciakom.prv.pl/
http://www.sieciaki.pl/
Nauczyciel:
http://www.wikipedia.pl — encyklopedia internetowa typu open source.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ — pomoc systemu Windows Vista.
http://mozillapl.org/ — polska strona Mozilli.
http://openoffice.pl/ — polska strona poświęcona OpenOffice.
http://7thguard.net/ — polski serwis poświęcony wolnemu oprogramowaniu.
http://www.linux.pl/ — polski portal linuksowy.
http://happypenguin.org/ — spis gier dla Linuksa (ang.).
www.dzieckowsieci.pl — strona kampanii „Dziecko w Sieci”.
http://www.hotline.org.pl/ — dotyczy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.
http://www.snti.pl — strona Stowarzyszenia Nauczycieli Technologii Informacyjnej.
http://sbs.2p.pl/ — serwis opiekunów szkolnych pracowni internetowych.
http://www.scholaris.pl/ — Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN.
http://www.oeiizk.edu.pl — Komputer w szkole — serwis dla nauczycieli.
http://www.oeiizk.waw.pl — Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.
http://www.eun.org — duża witryna European Schoolnet, stworzona jako portal edukacyjny
państw Wspólnoty Europejskiej (ang.).
http://www.frse.org.pl/ — Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji — ogólne informacje o
programie Comenius- Sokrates.
http://www.dodn.wroclaw.pl/ — Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej.
http://dobreprogramy.pl/ — portal z legalnym oprogramowaniem.
http://www.brand.pl/pobieranieprogramow.htm
http://www.oeiizk.waw.pl — Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.
http://slowniki.pwn.pl/ — słowniki: języka polskiego, ortograficzny, wyrazów obcych i inne
narzędzia językowe online.
http://encyklopedia.pwn.pl/ — encyklopedia PWN w wersji online.
http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm — wirtualna biblioteka literatury polskiej.
http://www.interklasa.pl — portal, który powstał w związku z wyposażaniem szkół, w tym
wszystkich gimnazjów, w pracownie internetowe. Umieszczono w nim odsyłacze do wielu
innych stron o charakterze oświatowym.
http://helion.pl/ — strona wydawnictwa informatycznego Helion.
http://edukacja.helion.pl/ — serwis edukacyjny wydawnictwa Helion.
http://www.men.gov.pl/ — Ministerstwo Edukacji Narodowej.

http://www.kprm.gov.pl/ — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
http://www.sejm.gov.pl/ — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
http://www.senat.gov.pl/ — Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
http://www.cke.edu.pl — Centralna Komisja Egzaminacyjna.
http://www.codn.edu.pl — Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
http://www.cmppp.edu.pl — Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
http://www.ibe.home.pl/ — Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w
Warszawie.
http://www.scholaris.pl/Portal — Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN.
http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/pdp/default.aspx — Partnerstwo dla Przyszłości
to program wspierania edukacji informatycznej, który łączy szeroki dostęp do
oprogramowania (programy Nowy Początek i Otwarta Platforma) z inwestycjami w edukację
informatyczną w szkołach (projekty Innowacyjni Nauczyciele).
http://www.saferinternetday.pl/ — portal poświęcony organizacji Dnia Bezpiecznego
Internetu.
http://browsehappy.pl/ — pobieralnia przegkadarek. Kampania BrowseHappy.pl jest niekomercyjna i nie jest w żaden sposób związana z producentami polecanych przeglądarek.

