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INTERNETOWE ZASOBY EDUKACYJNE I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI ONLINE,  
OFEROWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE POLSKĄ OŚWIATĘ W KRAJU I ZA GRANICĄ 

Wilno, 12 listopada 2013 
 

 
 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (dawniej 
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo 
Przebywających za Granicą) sprawuje opiekę nad 
polskimi szkołami za granicą. Prowadzi też kształcenie na 
odległość uczniów przebywających za granicą.  
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  
z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej zajmuje się 
wspomaganiem nauczania języka polskiego, historii, 
geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków 

zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących poprzez kierowanie nauczycieli do pracy 
wśród Polonii i Polaków za granicą. 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przekazuje za granicę podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu w języku polskim. 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą realizuje dwa projekty edukacyjne współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie III Wysoka 
jakość systemu oświaty:  

• Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących 
• "Włącz Polskę!" –  opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania. 
www.orpeg.pl  

 
 
 

 
Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” to zbiór zasobów 
edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla 
uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa 
www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest 
narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy 
treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka 
polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie 
wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię  
i geografię Polski.  
Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania)  
i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, 
kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na 
własnym komputerze, tablecie czy smartphonie. Po zapisaniu 
własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga 
dostępu do Internetu, niezbędne jest jedynie posiadanie 

aktualnej wersji bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępny na stronie www.adobe.com). Pliki PDF 
można także wydrukować na dowolnej drukarce. 
www.wlaczpolske.pl  
 
 
 
 

http://www.orpeg.pl/
http://www.wlaczpolske.pl/
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Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, 
nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków  
z Krajem. 
Polska Szkoła pomaga nauczycielom – w wymianie informacji dotyczących istniejących programów 
nauczania, podręczników, szkoleń, krajowych i międzynarodowych projektów, w których mogą 
uczestniczyć polskie, polonijne szkoły i polscy, polonijni uczniowie; dyrektorom szkół polonijnych i szkół 
polskich poza granicami kraju w doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli, zdobywaniu  
i nawiązywaniu kontaktów z instytucjami wspierającymi oświatę polonijną oraz potencjalnymi 
krajowymi partnerami międzynarodowych projektów edukacyjnych; działaczom organizacji polonijnych 
oraz polskich instytucji i organizacji pozarządowych, a także wszystkim zainteresowanym wymianą 
informacji, nawiązaniem kontaktów. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje strona, warto się 
zarejestrować.  
www.polska-szkola.pl  
 
 
  

 
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ realizuje rządowy program 
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program opiera się 
na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły 
jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia  
w społeczeństwie informacyjnym oraz że rozwój kompetencji 

uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych 
korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK  
w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów 
 i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.  
W ramach programu realizowany jest projekt „E-podręczniki”. „Elektroniczne podręczniki opracowane  
w projekcie stanowić będą zasoby otwarte. Otwartość zasobów edukacyjnych oznacza powszechny, 
swobodny i darmowy dostęp w dowolnym miejscu i czasie, w tym dostęp bez ograniczeń lub 
zabezpieczeń technicznych, oraz dowolność wykorzystania. 
www.cyfrowaszkola.men.gov.pl  
 
 
 
 

 
Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli, 
zawierający bezpłatne elektroniczne 
zasoby edukacyjne dla wszystkich etapów 
kształcenia. Portal ma na celu wsparcie 
nauczycieli w przygotowaniu ciekawych, 
często interaktywnych zajęć poprzez  
dostarczenie im gotowych i  

sprawdzonych materiałów edukacyjnych. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. 
Scholaris jest skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacji (od przedszkola do szkół 
ponadgimnazjalnych), ale także do uczniów, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać 

http://www.polska-szkola.pl/
http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/
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 swoją wiedzę. Obecnie portal zawiera ponad 25 tysięcy interaktywnych materiałów, pomocnych  
w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów lekcyjnych, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to 
scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc.  
Projekt Scholaris jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Scholaris jest także częścią 
rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła. 
www.scholaris.pl  
 
 

  Ministerstwo Środowiska RP poleca strony dla dzieci  
o tematyce proekologicznej. Znajdują się tam bajki, wierszyki, 

komiksy, kolorowanki, piękne fotografie przyrody oraz gry – 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla uczniów szkoły 

podstawowej. Nauczyciele różnych przedmiotów znajdą na stronie scenariusze 
zajęć dla wszystkich etapów kształcenia oraz wiele innych informacji o edukacji ekologicznej.   
http://dzieci.mos.gov.pl/ 
http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ 
http://www.ekoedukacja.pl 
 
 

 
Wciąż tworzony portal internetowy, którego 
współgospodarzem jest autor podręczników do biologii 
używanych w polskich szkołach, Waldemar Lewiński. 
Oferuje on kursy z biologii na poziomie gimnazjum.  
W opracowaniu są kursy dla liceum oraz z chemii.  
W ciągu kilku tygodni ma ukazać się pięć bezpłatnych e-

booków do ściągnięcia. Tylko niewielka część materiałów dostępnych na stronie jest bezpłatna, jednak 
cena całorocznego dostępu do wszystkich zasobów nie jest wysoka.  
www.terazwiedza.pl/lms  
 
 
 
 

 
Witryna stworzona przez Telewizję Polską, zawierająca multimedialne materiały edukacyjne: filmy-
prezentacje z różnych dziedzin. Najliczniej reprezentowane są zasoby powiązane z nauką i technologią, 
geografią, kulturą.  
www.edu.tvp.pl  
 
 
 

 
 
NINATEKA to portal służący edukacji kulturalnej w zakresie 
takich dziedzin jak film, teatr, muzyka, sztuka, literatura, 

http://www.scholaris.pl/
http://dzieci.mos.gov.pl/
http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/
http://www.ekoedukacja.pl/
http://www.terazwiedza.pl/lms
http://www.edu.tvp.pl/
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publicystyka. Stworzony został przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Zasoby strony obejmują 
materiały  pochodzące od partnerów NinA: Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, studiów i wytwórni 
filmowych, teatrów. Zgromadzone tu nagrania – filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, 
filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje 
dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe, a także omówienia dotyczące 
twórców i ich dzieł posłużą jako doskonała podstawa dla poszerzania wiedzy o kulturze polskiej. 
NINATEKA EDU zapewnia bezpłatny dostęp nauczycielom oraz uczniom szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych.  
- łatwe wyszukiwanie przez filtry (gatunek, rok, twórca) 
- ponad 2000 plików audio i wideo; dostęp do nich nie wymaga logowania. 
- NINATEKA EDU to część NINATEKI przeznaczona tylko dla uczniów i nauczycieli. 
To pierwsza tego typu multimedialna biblioteka edukacyjna w Polsce. Zgromadzono tu nie tylko 
materiały audiowizualne, ale także gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli i ćwiczenia. Są to materiały 
całkowicie bezpłatne, ale dostępne jedynie po rejestracji.  
www.ninateka.pl  
 
 
 

 
Program FILMOTEKA SZKOLNA to akcja dostarczania do szkół specjalnie dobranej kolekcji polskich 
filmów fabularnych i dokumentalnych. Ma ona na celu z jednej strony kształcenie umiejętności odbioru 
sztuki filmowej, z drugiej – wspieranie rozwoju wewnętrznego i wrażliwości na problemy natury 
społecznej czy psychologicznej.  
Portal edukacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla nauczycieli i uczniów www.filmotekaszkolna.pl 
stanowi źródło materiałów uzupełniających. Można na nim znaleźć m.in.: recenzje i artykuły dotyczące 
filmów z pakietu, polecane filmy, książki i artykuły stanowiące kontekst dla poszczególnych tematów, 
proponowane zagadnienia do dyskusji i sceny do analizy. Na portalu zamieszczane są również 
scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli dla poszczególnych poziomów nauczania. Strona służy 
ponadto jako forum wymiany kontaktów i doświadczeń. Z FILMOTEKI SZKOLNEJ mogą korzystać 
nauczyciele wielu przedmiotów – języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii czy wiedzy  
o społeczeństwie. 
www.filmotekaszkolna.pl 
 
 
 

 
  
Wolne lektury to projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Na stronie udostępniane są utwory literatury 
pięknej w języku polskim.  
http://wolnelektury.pl/  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ninateka.pl/
http://www.filmotekaszkolna.pl/
http://wolnelektury.pl/
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Witryna pamięć.pl, stworzona przez Instytut Pamięci Narodowej, jest doskonale opracowanym,  
bogatym źródłem wiedzy na temat najnowszej historii Polski. Oprócz informacji dotyczących kursów 
doskonalących i programów szkoleniowych dla nauczycieli czy lekcji historycznych dla szkół, oferuje 
bezpłatne materiały, które z pewnością będą przydatne nie tylko na lekcjach historii (m.in. tzw. Teki 
edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji), a także dostęp do interesujących zbiorów biblioteki cyfrowej 
IPN oraz licznych portali tematycznych. Na stronie polecane są też planszowe gry edukacyjne,  
w atrakcyjny sposób zapoznające graczy z wydarzeniami historycznymi; niektóre z nich dostępne są 
online.  
www.pamiec.pl  
 
http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/gry-i-materialy-edukac/teki/9627,Propaganda-Polski-Ludowej.html  
 
 
 
 

 
 
kula.gov.pl – to interaktywna podróż po najciekawszych miejscach Polski, dzięki której dzieci poznają 
historię i kulturę. Strona zawiera także scenariusze zajęć dla nauczycieli oraz pomysłowe materiały dla 
rodziców do wykorzystania podczas wspólnej zabawy z dziećmi w domu. Stronie patronuje Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
www.kula.gov.pl  
 
 
 

 
 
Yummy.pl - darmowe gry językowe i edukacyjne dla małych dzieci, 
przedszkolaków, starszych dzieci i młodzieży. W serwisie znajduje się 
szereg gier edukacyjnych w językach: niemieckim, polskim, 
francuskim oraz angielskim. 
www.yummy.pl  
 
 
 

 
 
 

http://www.pamiec.pl/
http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/gry-i-materialy-edukac/teki/9627,Propaganda-Polski-Ludowej.html
http://www.kula.gov.pl/
http://www.yummy.pl/
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Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie to 
instytucja oświatowa, której zadaniem jest 
merytoryczne i metodyczne wspomaganie 
nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, 
uczących języka polskiego i innych przedmiotów  
w języku polskim, a także:  

• programowanie i organizowanie doskonalenia nauczycieli 
• pomoc i doradztwo w organizowaniu nauczania języka polskiego i innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim 
• inspirowanie działań kulturalnych w środowiskach polonijnych 
• prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie organizacji oświatowych, szkół i innych 

placówek za granicą 
• współpraca z organizacjami polonijnymi 
• doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w ośrodkach polonijnych. 

Z pomocy ORPEG PCN mogą korzystać przede wszystkim nauczyciele mieszkający na stałe poza 
granicami Polski, uczący języka polskiego czy innych przedmiotów w języku polskim w różnych typach 
placówek.  
Odpowiadając na potrzeby oświatowych środowisk polonijnych, PCN w 2004 roku do swojej oferty 
wprowadziło szkolenia doskonalące techniką on-line. 
Z oferty PCN mogą skorzystać również osoby za granicą, przygotowujące szkolne imprezy artystyczne, 
prowadzące szkolne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne lub polonijne zespoły artystyczne. 
www.pcn.lublin.pl  
 
 
 
 
  

 
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 
prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań 
na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia 
ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty. 
ORE oferuje liczne szkolenia, w tym szkolenia on-line.  
www.ore.edu.pl  
 
 
 
 
 

http://www.pcn.lublin.pl/
http://www.ore.edu.pl/
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Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku bez względu na wykształcenie i posiadane 
umiejętności miały szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii 
Europejskiej (m.in. COMENIUS, ERAZMUS). Udział w programach pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy  
z konkretnych dziedzin, ale przede wszystkim uczy aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, które 
zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.  
www.frse.org.pl  
 
 

 
 
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną 
instytucją edukacyjną.  Powstała z myślą o poprawie jakości systemu 
oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu 
praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania 
demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. 
Centrum wspiera wprowadzanie zmian w szkołach poprzez 
program Szkoła Ucząca się, prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności. 
Poleca materiały edukacyjne, warsztaty, kursy internetowe, podręczniki. 

Pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom skuteczniej się uczyć. 
Proponuje projekty edukacyjne na różnych przedmiotach – z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomicznej, 
globalnej, matematyczno-przyrodnicze, w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu – oparte na 
lokalnych działaniach uczniów. 
www.ceo.org.pl  
 
 

 

TRENDY 
internetowe czasopismo edukacyjne 

 
Kwartalnik poświęcony upowszechnianiu informacji o zmianach w oświacie, promocji nowoczesnych 
form i metod pracy nauczycieli, promocji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w Polsce i na świecie. 
Na łamach pisma czytelnicy znajdą także informacje o wydarzeniach edukacyjnych, ciekawych 
publikacjach, poznają osoby ważne dla środowiska edukacyjnego.  
www.trendy.ore.edu.pl  
 

 
 
 
 
 
 
Czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju nauczania, najnowszych 
metod i programów, główny nacisk kładzie na kształcenie językowe.  
 
www.jows.pl  

http://www.frse.org.pl/
http://www.ceo.org.pl/
http://www.trendy.ore.edu.pl/
http://www.jows.pl/
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Na podstawie dostępnych stron internetowych  
przygotował: 
 
Sebastian Nowakowski 
nauczyciel skierowany przez 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą; 
Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych w Wilnie 
 
e-mail: 
sebastian.nowakowski.orpeg.gmail.com 
 
tel.:  
+370 625 60 465 


