
Edukacja włączająca

Program wprowadzający edukację włączającą na poziomie klas 1–3 w trzech etapach.

dla klas I–III
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SPIS trEŚCI

Od września zajęcia wyrównawcze czy korekcyjno-kompensacyjne prowadzone na podstawie 
Metody Ortograffiti zostaną zastąpione przez Kluby Ortograffiti. Uczenie się, nawet to 
wymagające zwiększonego wysiłku, powinno kojarzyć się z przyjemnością, spotkaniem, zabawą. 
Wstąpienie ucznia do klubu nie stawia go w roli słabszego, gorszego, wręcz przeciwnie – jest 
wyróżnieniem. Ortograffiti i klub to doskonałe połączenie, dzięki któremu uczniowie będą 
bardziej zmotywowani, a nauczyciele jeszcze skuteczniejsi. 

Ortograffiti z Bratkiem już od 7 lat pomaga uczniom z klas 1-3. Przez cały ten czas z radością 
patrzyliśmy na postępy, jakie robią uczniowie, oraz zbieraliśmy ich sugestie. Z uwagą słuchaliśmy 
też nauczycieli wykorzystujących podczas swoich zajęć Metodę Ortograffiti z Bratkiem. Wszystko 
po to, by Metoda stawała się coraz lepsza! Nowa edycja dostępna już od września 2018.

Rodzice czują się często zdezorientowani i bezradni, gdy dowiadują się, że ich dzieci mają 
trudności w uczeniu się. Wtedy warto dać im wsparcie w postaci niezbędnej wiedzy 
i konkretnych wskazówek do pracy. Taką funkcję pełni miniporadnik Jestem rodzicem dziecka 
z dysleksją. Można go pobrać bezpłatnie na stronie ortograffiti.pl.

NOWA EDYCJA OrtOgrAffItI z BrAtkIEm 

kluBY OrtOgrAffItI 

JEStEm rODzICEm DzIECkA z DYSlEkSJą 
– mINIPOrADNIk DlA rODzICóW

AutOrSkI PrOgrAm EDukACJI WłąCzAJąCEJ
Edukacja włączająca jest zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Wydawnictwo Operon 
przedstawia program umożliwiający wprowadzenie tego nowego podejścia w każdej klasie 
i szkole.  W ramach programu łączymy serię Uczymy się z Bratkiem z Ortograffiti z Bratkiem.

str. 12

str. 10

str. 14

str. 3
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W poprzednim roku szkolnym 
moje pierwszaki spotkały Bratka, 
który miał pomóc nam rozwią-
zać kilka klasowych problemów. 
Dzieci były zachwycone Brat-
kiem i jego przygodami. Dlatego 
jestem przekonana, że wdraża-
jąc tę metodę, dzieci będą chęt-
nie uczestniczyły w zajęciach 
i spędzą czas na nauce, nawet 
o tym nie wiedząc.

Weronika Rożek

Witam serdecznie! Metodę Orto-
graffiti znam i stosuję od kilku lat. 
Dzięki niej nawet uczniowie ma-
jący największe trudności w opa-
nowaniu techniki czytania i pisa-
nia odnieśli sukcesy. Uwielbiam 
(i dzieci też) postać Bratka-pacyn-
ki i bajki terapeutyczne. Założenie 
Klubu to doskonały pomysł. Po-
zdrawiam i zachęcam wszystkich 
nauczycieli do korzystania z tej 
metody. Jest naprawdę świetna.

Jolanta Midor

AutOrSkI PrOgrAm
EDukACJI WłąCzAJąCEJ

Witam, jestem nauczycielem 
w szkole, w której Bratek jest zna-
ny i uwielbiany przez dzieci. Bratek 
towarzyszy nam podczas zajęć, 
„czyta” bajki terapeutyczne oraz 
pomaga w rozwiązywaniu kon-
fliktów w klasie, uczy nazywać 
emocje i nie bać się o nich mówić. 
Mam, znam i szczerze polecam 
pracę z Ortograffiti.

Anna Kryzel

Kompleksowa pomoc 
dla wszystkich uczniów

Wsparcie doradcy ds. wdrażania 
edukacji włączającej

W kwocie dotacji Spójność materiałów

30 scenariuszy zajęć 
rozwijających 

umiejętności społeczne

10 scenariuszy spotkań 
z rodzicami ułatwiających 
budowanie zespołu klasowego

uWAgA!
Nauczyciele i szkoły, którzy chcą wdrażać edukację włączającą, uzyskają wsparcie doradcy ds. wdrażania 
edukacji włączającej. Konsultacje i szkolenia będą się odbywały lokalnie dwa razy w semestrze roku 
szkolnego 2018/2019. Spotkanie będą kontynuowane w II semestrze oraz w kolejnych latach. 
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Edukacja włączająca dąży do wspierania procesu rozwoju każdego dziecka. Należy zawsze brać pod uwagę 
wszystkie aspekty rozwoju: emocjonalny, poznawczy, twórczy, społeczny, fizyczny, moralny.  Jedne dzieci 
wymagają większego wsparcia emocjonalnego, inne większej pomocy w nauce, np. poprzez odpowiednie 
dostosowania materiału. Zadaniem, jakie stoi przed szkołami włączającymi, jest rozpoznanie i wspieranie 
różnorodnych potrzeb uczniów.

Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w jednym ze swoich raportów bardzo 
mocno podkreśla, że: „nauczyciele potrzebują wsparcia od i możliwości współpracy z różnymi współpra-
cownikami w szkole, jak również z fachowcami poza szkołą” (Agencja Europejska, 2005, s. 6). Wdrożenie edu-
kacji włączającej jest również procesem, który należy wprowadzać, konsekwentnie realizując kolejne etapy. 
Wydawnictwo Operon wspiera nauczycieli i szkoły oraz pozwala na wprowadzenie i realizację w pierwszym 
roku szkolnym aż dwóch ważnych obszarów edukacji włączającej.

Różnice między podejściem tradycyjnym, integracyjnym i włączającym

AutOrSkI PrOgrAm
EDukACJI WłąCzAJąCEJ cd.

PODEJŚCIE trADYCYJNE PODEJŚCIE INtEgrACYJNE PODEJŚCIE WłąCzAJąCE

Koncentracja na przedmiocie 
i programie nauczania

Koncentracja na uczniu Koncentracja na klasie

Jednakowy program dla 
wszystkich uczniów

Indywidualny program nauczania 
dla uczniów niepełnosprawnych

Strategia nauczania 
dla nauczycieli

Nacisk na nauczanie Nacisk na nauczanie i uczenie się
Nacisk na uczenie się i wspólne 
rozwiązywanie problemów

Podejście diagnostyczne skupione 
na deficytach

Podejście poszukujące słabych 
i mocnych stron ucznia

Podejście holistyczne skupione 
na możliwościach 

Umieszczanie w placówce 
dedykowanej

Umieszczenie ucznia 
w odpowiednim programie

Adaptacja warunków panujących 
w regularnej klasie szkolnej

Nauczyciel zależny od specjalisty
Nauczyciel współpracujący  
ze specjalistą

Nauczyciel stający się specjalistą

Nacisk na uczenie się i wspólne 
rozwiązywanie problemów

Strategia nauczania 
dla nauczycieli

Koncentracja na klasie

PODEJŚCIE trADYCYJNE PODEJŚCIE INtEgrACYJNE PODEJŚCIE WłąCzAJąCE 2020 r.
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Dlaczego warto?
Autorski program dla klas 1 i 2 umożliwia realizację trzech etapów do wprowadzenia edukacji włączającej.  
Program uwzględnia potrzeby wszystkich dzieci, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Co trzeba zrobić, by korzystać z programu?

Etap I – czerwiec – październik 2018

Przygotuj się! 

- Weź udział w bezpłatnym kursie „Dobra edukacja, to edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki do pracy 
nie tylko z uczniami ze SPE”.

- Zamień zajęcia wyrównawcze w atrakcyjną formę realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i załóż 
Klub Ortograffiti. W ramach Klubu Ortograffiti realizowane są projekty edukacyjne zalecane przez MEN. 
Więcej na stronie 12 oraz na ortograffiti.pl.

Etap II – wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Zapewnij udział w programie swoim uczniom każdego dnia! 

- Zastosuj podręczniki z serii Uczymy się z Bratkiem w połączeniu z Ortograffiti z Bratkiem. Oferta dostępna 
jest w ramach dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, bez dodatkowych opłat.

- Korzystaj ze wparcia doradcy ds. wdrażania edukacji włączającej.

- Przeprowadź zajęcia włączające z całą klasą według zaproponowanych scenariuszy (30 scenariuszy zajęć 
do darmowego pobrania od września 2018 r.).

- Współpracuj z rodzicami zgodnie z zaleceniami edukacji włączającej dzięki specjalnie przygotowanym 
scenariuszom (10 scenariuszy spotkań z rodzicami do pobrania od września 2018 r.).

- Załóż Klub Ortograffiti. W ramach Klubu realizowane są projekty edukacyjne zalecane przez MEN.

Etap III – Wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Zostań specjalistą od edukacji włączającej! W kolejnym roku szkolnym otrzymasz wsparcie oraz narzędzia 
do realizacji trzeciego etapu.

AutOrSkI PrOgrAm
EDukACJI WłąCzAJąCEJ cd.
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Podręczniki
•	 przyjemność	w	nauce	czytania	–	podział	tekstów	na	kolorowe	sylaby	oraz	na	3	stopnie	trudności

z BrAtkIEm mOgę WIęCEJ 
– NAukA tO NIE tYlkO 
PODręCzNIk

Zeszyty ćwiczeń
•	 zestaw	ćwiczeń	o	różnym	stopniu	trudności

Pacynka na palec
•	 wspiera	proces	adaptacyjny	

dziecka w szkole – dziecko nie 
czuje się samotne

Hit! Postać Bratka 
dla każdego ucznia

NOWOŚĆ! 
Wyjątkowa pomoc 
dydaktyczna
•	 pacynka	Bratka	w	każdej	klasie	–	

wsparcie w realizacji programu 
wychowawczego i w przekazywaniu 
najważniejszych treści

•	 zadania	uczące	myślenia	przyczynowo-skutkowego

Klasa I
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Zeszyty do kaligrafii litery i cyfry

•	 grafomotoryczne	ćwiczenia	wprowadzające

•	 nauka	poprzez	zabawę

•	 utrwalenie	kluczowych	kompetencji 
i umiejętności ćwiczonych w danym tygodniu

Bajki terapeutyczne
•	 pomoc	w	nauce	i	rozwijaniu	zdolności	oraz	zainteresowań	

•	 pomoc	w	nawiązywaniu	przyjaźni

•	 objaśnienie	zasad	panujących	w	grupie	i	określenie	wzorów	zachowań

•	 rozwijanie	zainteresowań	czytelniczych	dziecka	

Zabawy 
wspierające 
naukę

Zeszyty Ortograffiti z Bratkiem
•	 zeszyt	ćwiczeń	dla	dzieci	wykazujących	trudności 

w nauce czytania i pisania

•	 publikacja	zawiera	bajki	terapeutyczne	wraz 
z ilustracjami do pokolorowania

•	 zadania	zawarte	w	ćwiczeniach	pomagają 
w wielozmysłowy sposób poznawać i utrwalać 
litery, składać je w wyrazy i zdania

30 scenariuszy zajęć 
rozwijających umiejętności 
społeczne 

•	 do	realizacji	z	całą	klasą	raz	w	tygodniu	
podczas jednej godziny lekcyjnej

•	 integracja	klasy

•	 wzmacnianie	mocnych	stron	każdego	
dziecka

•	 nauka	pracy	w	parach	i	pracy	zespołowej

10 scenariuszy spotkań 
z rodzicami
•	 gotowy	materiał	do	wykorzystania	podczas	

zebrań 

•	 ułatwia	budowanie	zespołu	klasowego

•	 uwrażliwianie	rodziców	na	potrzeby	innych	
dzieci

•	 praktyczna	pomoc	podczas	rozwiązywania	
konfliktów
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▪ teksty, zadania, przykłady, postaci kształtujące 
prawidłowe postawy

▪ zagadnienia ortograficzne oraz inne dotyczące 
języka polskiego przygotowane w ciekawej 
oprawie oraz z przewodnikiem Ortograffkiem

▪ ciekawe zadania przyrodnicze inspirujące do 
przeprowadzania doświadczeń oraz zachęcające 
do obserwacji przyrody

▪ zadania angażujące do eksplorowania okolicy 
miejsca zamieszkania, poznawania historii regionu 
oraz zabytków

Podręczniki i zeszyty ćwieczeń

Ortograffiti z Bratkiem
Dla dzieci wykazujących trudności w nauce czytania i pisania. Zadania 
pomagają w wielozmysłowy sposób utrwalać litery, zapamiętać 
pisownię m.in. zmiękczeń i dwuznaków (ś, ź, ć, ń, si, zi, ci, ni). Dziecko 
uczy się również pisania podstawowych form użytkowych, np. 
listu, ogłoszenia, opowiadania. Zastosowana metoda pozwala na 
doskonalenie techniki czytania, w tym ze zrozumieniem.

z BrAtkIEm mOgę WIęCEJ 
– NAukA tO NIE tYlkO 
PODręCzNIk

30 scenariuszy zajęć 
rozwijających umiejętności 
społeczne 

•	 do	realizacji	z	całą	klasą	raz	w	tygodniu	
podczas jednej godziny lekcyjnej

•	 integracja	klasy

•	 wzmacnianie	mocnych	stron	każdego	dziecka

•	 nauka	pracy	w	parach	i	pracy	zespołowej

10 scenariuszy spotkań 
z rodzicami
•	 gotowy	materiał	do	wykorzystania	podczas	

zebrań 

•	 ułatwia	budowanie	zespołu	klasowego

•	 uwrażliwianie	rodziców	na	potrzeby	innych	
dzieci

•	 praktyczna	pomoc	podczas	rozwiązywania	
konfliktów

Klasa II
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Publikacje dodatkowe

Klasa I
Pełen pakiet dotacyjny

Podręczniki

Zeszyty ćwiczeń

Ortograffiti z 
Bratkiem kl. 1

3 zestaw y na kl asę

x3

Multibook 
on-line

Pacynka na palec
dl a k a żdego 

ucznia

Multibook 
on-line

Materiały ćwiczeniowe

Klasa II
Pełen pakiet dotacyjny

x3

Podręczniki

Zeszyty ćwiczeń

Ortograffiti z 
Bratkiem kl. 2

3 zestaw y na kl asę

39,00 zł KWOta DOtaCjI

Publikacje dodatkowe

Zeszyty ćwiczeń Ortograffiti z 
Bratkiem kl. 1

3 zestaw y na kl asę

x3

88,50 zł KWOta DOtaCjI

Materiały ćwiczeniowe

x3

Zeszyty ćwiczeń

Ortograffiti z 
Bratkiem kl. 2

3 zestaw y na kl asę

39,00 zł KWOta DOtaCjI88,50 zł KWOta DOtaCjI
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teraz Ortograffiti z Bratkiem jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby 
uczniów i nauczycieli.

Jakie zmiany pakiecie?

▪ Uwzględnienie mocnych stron w pracy metodą Ortograffiti – nowa edycja pozwala odkryć mocne strony 
dziecka i dopasować do nich zindywidualizowane ćwiczenia. W ten sposób Ortograffiti spełnia wymogi 
nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

▪ Bajki terapeutyczne zamieszczone w jednej publikacji z ćwiczeniami – dzięki temu dzieciom łatwiej jest 
pracować na jednej, a nie dwóch publikacjach.

▪ Liczba ćwiczeń jest dostosowana do 45-minutowych zajęć.

▪ Skrócenie i uproszczenie scenariuszy zajęć – dostosowane są do 45-minutowych zajęć.

▪ Możliwy jest zakup pojedynczych zeszytów – oddzielnie na każdy semestr.

OrtOgrAffItI 
z BrAtkIEm 
NOWA EDYCJA!

Dla ucznia

Pojedyncze zeszyty
dostępne w atrakcyjnej

cenie 19,90 zł
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Multiteka 

Bogactwo materiałó, w tym diagnozy, 
filmy, pliki dźwiękowe

Dla nauczyciela

Scenariusze 

45-minutowych zajęć z ćwiczeniami 
rozwijającymi mocne strony:

Dla których uczniów z klas I–III Metoda 
Ortograffiti będzie skuteczna?

Metoda Ortograffiti pozwala indywidualizować pracę 
z uczniami z trudnościami w nauce czytania 
i pisania na pierwszym etapie edukacji, w tym:

▪ ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

▪ ryzyka dysleksji

▪ z obniżonym ilorazem inteligencji, w tym 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

▪ niedostymulowanymi dydaktycznie (środowiskowo)

▪ nadpobudliwymi

▪ z deficytami uwagi

▪ z problemami wychowawczymi
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Zapisz się 

– wypełnij forumlarz zgłoszeniowy.

Spotkaj się

z innymi Animatorami oraz Regionalnym Liderem Ortograffiti.

Weź udział

w internetowym kursie Animatora Ortograffiti.

1

2

3

kluBY 
OrtOgrAffItI

Czym są Kluby?
Kluby są atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które jednocześnie realizują 
rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Do Klubu należą uczniowie, którzy:

▪ uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne lub inne realizujące pomoc uczniom 
z trudnościami w uczeniu się, w tym dzieci z Klubów Przyjaciół Bratka;

▪ pracują na podstawie Metody Ortograffiti.

Klub - krok po kroku
Kluby tworzą Animatorzy Ortograffiti. Aby zostać Animatorem i założyć Klub Ortograffiti, wejdź na stronę 
ortograffiti.pl i wykonaj kilka prostych kroków:

Animatorem może zostać: terapeuta, psycholog, pedagog, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 
polonista	oraz	matematyk.	Zapisy	trwają	do	30	czerwca	2018	roku.

Od września zajęcia wyrównawcze czy korekcyjno-kompensacyjne prowadzone na podstawie o Metody 
Ortograffiti zostaną zastąpione przez Kluby Ortograffiti. Uczenie się, nawet to wymagające zwiększonego 
wysiłku, powinno kojarzyć się z przyjemnością, spotkaniem, zabawą. Wstąpienie ucznia do klubu nie 
stawia go w roli słabszego, gorszego, wręcz przeciwnie – jest wyróżnieniem. Ortograffiti i klub to doskonałe 
połączenie, dzięki któremu uczniowie będą bardziej zmotywowani, a nauczyciele jeszcze skuteczniejsi. 
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Jako nauczyciel:
▪ zminimalizujesz skutki trudności w uczeniu się;

▪ zmotywujesz uczniów do intensywnej pracy;

▪ zyskasz nowe narzędzia, niezbędne do realizacji zadań Animatora (gotowe 
projekty, materiały do przeprowadzenia projektów i zajęć, gadżety dla uczniów);

▪ otrzymasz merytoryczne wsparcie Regionalnej Liderki Ortograffiti;

▪ zdobędziesz nowe kompetencje w pomocy uczniom z trudnościami (m.in. 
planowanie i realizacja projektów).

Twoja szkoła:
▪ zapewni profesjonalną pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się;

▪ zrealizuje zadania wymagane przez MEN;

▪ osiągnie efekty, które są przedmiotem ewaluacji szkoły;

▪ zbuduje relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej;

▪ otrzyma Certyfikat Ortograffiti potwierdzający profesjonalną realizację pomocy 
uczniom z trudnościami w uczeniu się.

Twoi uczniowie:
▪ osiągną lepsze wyniki w nauce;

▪ pokonają trudności w uczeniu się;

▪ otrzymają atrakcyjne gadżety klubowe.

Rodzice Twoich Uczniów:
▪ zyskają przekonanie, że ich dziecko ma właściwą opiekę;

▪ będą zadowoleni z postępów dziecka;

▪ zauważą wzrost motywacji i poczucia własnej wartości.

DlACzEgO 
WArtO

Dowiedz się wiecej na ortograffiti.pl
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JEStEm rODzICEm DzIECkA 
z DYSlEkSJą

Do darmowego pobrania na ortograffiti.pl!

Rodzice czują się często zdezorientowani i bezradni, gdy dowiadują się, że ich dzieci mają trudności  
w uczeniu się. Wtedy warto dać im wsparcie w postaci niezbędnej wiedzy i konkretnych wskazówek do 
pracy. Taką rfunkcję pełni miniporadnik Jestem rodzicem dziecka z dysleksją. Można go pobrać bezpłatnie 
na stronie ortograffiti.pl



kurSY 
INtErNEtOWE
OPErONu

www.kursy.operon.pl

świaT 
inspiracji 

i rozwoju 
nauczycieli

Unikalne i praktyczne szkolenia on-line: 

 dostarczą inspiracji na najtrudniejsze lekcje,

 umożliwią skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, 

 pomogą w pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,

 pozwolą na rozwój osobisty nauczyciela i zdobycie kompetencji przydatnych 
nie tylko podczas pracy w szkole.
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Wydawnictwo Pedagogiczne 
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Z Bratkiem mogę więcej…

METODA
ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM

MULTITEKA

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

KURSY INTERNETOWE

11 000 PLIKÓW
Z MATERIAŁAMI

DOŚWIADCZONYCH
TRENERÓW

UCZYMY SIĘ Z BRATKIEM

9 LAT DOŚWIADCZENIA 70% UCZNIÓW KAŻDEGO ROKU BIERZE W NIM UDZIAŁ

KARTY PRACY

SCENARIUSZE
LEKCJI

TESTY

FILMY I NAGRANIA
EDUKACYJNE

▪ PROGRAMY NAUCZANIA
▪ PLANY DYDAKTYCZNE
▪ PLANY WYNIKOWE
▪ ROZKŁADY MATERIAŁU
▪ OPINIE

PUBLIKACJE
DRUKOWANE

8
LAT
DOŚWIADCZENIA

55 000
UCZNIÓW EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ OBJĘTYCH
PROFESJONALNYM WSPARCIEM

ortogra�ti.pl

multiteka.operon.pl

kursy.operon.pl

egzaminy.operon.pl

130
62 350

OSOBISTY KONSULTANT

CZAS OCZEKIWANIA
NA POŁĄCZENIE

NIELIMITOWANY
CZAS ROZMOWY

20 000 ODEBRANYCH
POŁĄCZEŃ

4
sek. 1 

0 PRZEŁĄCZEŃ

KONSULTANT
DLA CIEBIE

100%

ZAWSZE ROZMAWIASZ
Z TĄ SAMĄ OSOBĄ

                         SPRAW ZAŁATWISZ OD RĘKI

42 000
ZADOWOLONYCH UCZNIÓW

1 600
NAUCZYCIELI WDRAŻAJĄCYCH
ELEMENTY ORTOGRAFFITI
Z BRATKIEM DO CODZIENNEJ
PRACY

ZaMóWIenIa

Dyrektor zamawia materiały 
i podręczniki dla szkoły

www.zamowienia.operon.pl


