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Działania ORE 



Oferta ORE w liczbach

23 konferencje dla 4000 uczestników

120 szkoleń stacjonarnych - 4200 uczestników

40 seminariów - 750 uczestników

10 szkoleń e-learningowych – 6300 uczestników

ok. 40 publikacji

17 serwisów



Priorytet 1

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży,  ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW 
–planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy 

psychologiczno--pedagogicznej

Kryteria doboru placówki MOW dla nieletnich w 
kontekście bezpieczeństwa wychowanków i efektywności 

oddziaływań resocjalizacyjnych 

10 seminariów  

Profilaktyka zagrożeń związanych z internetem i nowymi 
technologiami, w tym agresji elektronicznej

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz 
wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie

1.Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

2.  Bezpieczeństwo w internecie



Priorytet 2

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w 

dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy. 

Kształtowanie aktywnych postaw edukacyjno- -

zawodowych uczniów z trudnościami 

edukacyjnymi w MOW i MOS. 

Cel: Wsparcie pracowników MOW i MOS w 

zakresie kształtowania motywacji do nauki dzieci i 

młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 

społecznym i niedostosowanej społecznie, a także 

zapoznanie z metodą kształtowania aktywnych 

postaw edukacyjno-zawodowych dla młodzieży 

gimnazjalnej z trudnościami



Priorytet 3

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Modyfikowanie programów nauczania służące 
rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów

1.Przygoda z książką w edukacji wczesnoszkolnej  

2. Przygoda z książką w klasach IV–VI szkoły 
podstawowej

3. Sposób na lekturę w gimnazjum

Jak zainteresować uczniów książką? 

Poradnik dla nauczycieli



Priorytet 4

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym

„Żaden kraj z ambicjami

nie może być krajem analfabetów matematycznych”

Immanuel Kant 



Priorytet 4

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci
i młodzieży z wykorzystaniem Testu Uzdolnień 

Wielorakich a rozpoznawanie i rozwijanie 
zdolności matematyczno-logicznych

i przyrodniczych 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza na I 
etapie edukacyjnym

Efektywne metody nauczania matematyki dla 
uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 



TRENDY – czasopismo ORE

Internetowe czasopismo edukacyjne TRENDY ukazuje się od

2005 roku jako nowoczesne czasopismo poświęcone polskiej

edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując

nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie

i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia

się.

W marcu 2012 r. otrzymało nową szatę graficzną i nowy układ

treści. Każdy numer „Trendów” w obecnym wydaniu rozpoczyna

Rozmowa z… – wywiad z osobą ważną dla środowiska

edukacyjnego.



Serwis e-podręczników

POLECAMY: Katalog 

zasobów dodatkowych 

- podręczniki, materiały 

dydaktyczne, lektury, 

nagrania audio i wideo 

http://www.epodreczniki.pl/front/kzd/main


Scholaris

portal wiedzy dla nauczycieli 

zawierający ponad 30 tysięcy 

zasobów edukacyjnych, w tym:

•scenariusze lekcji, 

•prezentacje multimedialne, 

•filmy dydaktyczne, instruktażowe,

•grafiki, dzieła sztuki malarskiej,

•karty pracy, 

•testy, quizy, sprawdziany, 

•oraz poradniki metodyczne;

Link do filmu  https://www.youtube.com/watch?v=d6x2nsF-wWk

https://www.youtube.com/watch?v=d6x2nsF-wWk


Projekty współfinansowane przez Unię  Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego 



Wyszukiwarka produktów projektów konkursowych 

• Blisko 20 000 publikacji –

www.ip2.ore.edu.pl

• 960 programów nauczania do 

wszystkich etapów edukacji i do wielu 

przedmiotów – w tym także programy 

kształcenia nauczycieli

• 320 filmów edukacyjnych

• 409 e-lekcji

• 101 publikacji z zakresu metodyki

• 74 pakiety edukacyjne

• 50 symulacji zjawisk i procesów

• 40 webcastów (głównie do nauki 

języków obcych)

• 15 gier edukacyjnych

http://www.ip2.ore.edu.pl/


Przykłady zasobów

Przykład gier edukacyjnych:
•Interaktywne zadania
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/593fc598341f6f3c451a25dc7ff1a

339_/index.html

•Edukacyjna gra komputerowa „Kosmiczna przygoda z 

matematyką”
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/70446a2ad01b55b9b0a768e120

a5773d_/index.html

Przykład webcastów:
Jak rozkazywać po niemiecku?
http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3138

E-lekcje:
Klasa 3 SP - My Słowianie...
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/9adb3affa1ed918692099f8d1add

dc70_/index.html

http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/593fc598341f6f3c451a25dc7ff1a339_/index.html
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/70446a2ad01b55b9b0a768e120a5773d_/index.html
http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3138
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/9adb3affa1ed918692099f8d1adddc70_/index.html


Biblioteka cyfrowa ORE  

ponad 700 zasobów

•6, 5 mln czytelników

• ponad 700 tys. odwiedzin 

rocznie

www.bc.ore.edu.pl

http://www.bc.ore.edu.pl/


• kompendium metodyczne

• 14 piosenek z praktycznymi 
wskazówkami do pracy

• zabawy muzyczne



/

Generator kart pracy 

http://naszelementarz

.men.gov.pl/generato

r-kart-pracy

http://naszelementarz.men.gov.pl/generator-kart-pracy/
http://naszelementarz.men.gov.pl/generator-kart-pracy/


Generator kart pracy 

Aplikacja internetowa pozwalająca na szybkie tworzenie zindywidualizowanych kart 

pracy dla uczniów w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Generator oferuje:

•ponad 2 300 zasobów graficznych

•ponad 100 gotowych kart pracy

•piktogramy komunikacyjne 

•specjalne czcionki przeznaczone

do nauki pisania

W przygotowaniu:

•100 kart pracy dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

•Teksty czytanek z Naszego elementarza.

Teksty można wydrukować lub dowolnie edytować np. utworzyć z niego        

„rozsypankę”; ukryć poszczególne wyrazy, wytłuścić bądź usunąć dowolne litery

•karty pracy do klasy II 



Ośrodek Rozwoju Edukacji

ww.ore.edu.pl

Edukacja globalna

www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

System Kierowania do MOW i MOS

www.systemkierowania.ore.edu.pl

Adaptacja podręczników

www.adaptacje.ore.edu.pl

Ekspert – szkolenie kandydatów na 

egzaminatorów

www.ekspert.ore.edu.pl

Projekt - Zachować pamięć

www.polska-izrael.edu.pl

Internetowy Serwis Edukacyjny

www.ise.ore.edu.pl

Szkolenia online

www.e-kursy.ore.edu.pl

Platforma doskonalenia

www.doskonaleniewsieci.pl

Portal wiedzy dla nauczycieli - Scholaris

www.scholaris.pl

Wyszukiwarka zasobów IP2

www.zasobyip2.ore.edu.pl

Biblioteka Cyfrowa

www.bc.ore.edu.pl

czasopismo Trendy

www.trendy.ore.edu.pl

Facebook

www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji

You Tube

www.youtube.com/user/oreedu

Newsletter 

www.newsletter.ore.edu.pl

e-Learning w Szkole INFOTEKA

www.elearningwszkole.ore.edu.pl

Wykorzystaj

Zasoby cyfrowe ORE

ore.edu.pl
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.p/
http://www.systemkierowania.ore.edu.pl/
http://www.adaptacje.ore.edu.pl/
http://www.ekspert.ore.edu.pl/
http://www.polska-izrael.edu.pl/
http://www.ise.ore.edu.pl/
http://www.e-kursy.ore.edu.pl/
http://www.doskonaleniewsieci.pl/
http://www.scholaris.pl/
http://www.zasobyip2.ore.edu.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/
http://www.trendy.ore.edu.pl/
http://www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji
http://www.youtube.com/user/oreedu
http://www.newsletter.ore.edu.pl/
http://www.elearningwszkole.ore.edu.pl/


POLECAMY NASZE FILMY!

www.youtube.com/user/oreedu

Zajrzyj na kanał Youtube ORE!

Ponad 150 filmów i filmików 

dotyczących edukacji

•playlisty tematyczne m.in.:

- wspieranie pracy szkół

- zarządzanie oświatą

- e-podręczniki

- przemoc w szkole

- nadzór pedagogiczny

- i wiele innych…

•relacje i zapisy konferencji i szkoleń

•przykłady dobrych praktyk

•filmy informacyjne i promocyjne



“Ja nie mogę nauczyć nikogo niczego. Ja 

tylko mogę sprawić aby inni zaczęli myśleć”

Sokrates



Dziękuję za uwagę

marlena.falkowska@ore.edu.pll


