
Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji 

Polskiej online 

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem 

Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest 

odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl 

pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania! 

Kanał edukacyjny 

Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji 

„eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące 

wybranego zagadnienia. Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie 

Muzeum Powstania Warszawskiego. 

W czwartek, 19 marca br. podczas wirtualnych zajęć w Muzeum Powstania Warszawskiego 

dzieci i młodzież będą mogli m.in. porównać zdjęcia okolic Dworca PKP Śródmieście 

wykonane w czasie Powstania Warszawskiego z fotografiami zrobionymi tuż po wojnie, 

poznać historię Szpitala Ujazdowskiego, który odegrał ważną rolę podczas Powstania, czy 

poznać sylwetkę Eugeniusza Lokajskiego – słynnego fotografa powstańczej Warszawy. 

Ważnym elementem lekcji on-line będą spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum,  

a także ze świadkami historii, m.in. Anną Trzeciakowską. 

W ramach nowego pasma edukacyjnego eksperci z Muzeum Powstania Warszawskiego 

wyczerpująco opowiedzą o wybranych zagadnieniach z historii. Wyjaśnią m.in. co robiły 

dzieci podczas Powstania, jak działała Poczta Harcerska i na czym polegała rola 

sanitariuszek. Posłuchają o pomocy lotniczej w czasie Powstania – o zrzutach, siłach 

lotniczych USA i Wielkiej Brytanii oraz przeanalizują mapy lotnicze. Chętni będą mogli 

wirtualnie wejść do repliki kanału, którym ewakuowali się powstańcy, a także dowiedzieć się, 

jakie było uzbrojenie żołnierzy. Pojawi się również opowieść o grze planszowej „Hodowla 

zwierzątek”, której jedyny zachowany w całości egzemplarz prezentowany jest w Muzeum 

Powstania Warszawskiego. 



Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie 

vod.tvp.pl. Zapraszamy! 

Materiały edukacyjne do nauki zdalnej – rekomendacje MEN 

Przypominamy również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem 

Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało 

rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli  

i dyrektorów szkół. 

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu 

Pamięci Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które 

mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Więcej informacji na stronie internetowej 

MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

