
Poznaj nowy projekt

 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"



jest organizacją pozarządową, działającą
pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej, powołaną w lutym 1990 roku
z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej
kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego 

w celu rozwijania współpracy Polonii i Polaków
za granicą z Ojczyzną w każdej dziedzinie

życia społecznego.
Zaufało nam wiele milionów Polaków

na całym świecie.

www.wspolnotapolska.org.pl



Iga
ma 15 lat, mieszka  w Szkocji.

Jej mama jest Polką, tato - Brytyjczykiem.

Iga  lubi czytać powieści A. Sapkowskiego. 

W soboty chodzi do polskiej szkoły.



 

to platforma współpracy polskich i polonijnych środowisk

oświatowych;

to nietuzinkowa okazja do nawiązania stałych i pogłębionych

kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu

wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości edukacji;

to wyjątkowa szansa do poszerzenia wiedzy o Polsce, polskiej

kulturze, historii i języku polskim poza granicami kraju,

to możliwość popularyzowania w społeczeństwie polskim wiedzy    

 o Polonii, jej historii i dokonań Polaków żyjących za granicą;

to nawiązanie do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie

edukacyjnym i jednocześnie do liczby Polaków mieszkających         

 w kraju i za granicą szacowanej na 60 milionów;

to symboliczne podkreślenie wagi jakości w nauczaniu oraz roli,  

 jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania

ducha polskości.

www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60



Adam
ma 16 lat, mieszka 

w Toruniu. W wolnym

czasie gra w Wiedźmina.



Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie placówki

polskie  i polonijne oraz placówki oświatowe działające 

w Polsce, którym zależy na wszechstronnym rozwoju

młodego człowieka i budowaniu tożsamości narodowej.

...poszerza horyzonty, 
rozwija skrzydła, 
motywuje do działania, 
inspiruje, 
wzmacnia wiarę we własne możliwości,
buduje kompetencje, 
realizuje marzenia
i… jest na czasie!

wwww.wspolnotapolska.org.pl/szkola60



Olga
ma 5 lat, mieszka z rodzicami na Ukrainie.

Bardzo lubi słuchać opowieści o swoich

praprababciach i prapradziadkach,

 którzy mieszkali w Polsce. 

Wie, że ona też jest Polką.



CELE PROJEKTU

Podnoszenie jakości pracy oraz rozwój polonijnych i polskich

placówek oświatowych.

Popularyzowanie wiedzy o Polsce, polskiej kulturze, historii   

 i języku polskim poza granicami kraju.

Popularyzowanie w polskich szkołach wiedzy o Polonii i jej

historii oraz działalności Polaków żyjących za granicą.

Wymiana doświadczeń placówek partnerskich.

Wspieranie w rozwoju psychofizycznym i społecznym dzieci 

 i młodzieży poprzez aktywizację, współpracę, inicjatywy 

 oraz działania edukacyjno-wychowawcze.

Zdobycie Certyfikatu 

www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60



Paweł
ma 8 lat, mieszka w Bytomiu.

Fascynują go historie opowiadane

przez tatę o czasach świetności Polski.

Wie, że dawniej  jego Ojczyzna miała

zupełnie inne granice.



WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC!

To partnerzy określają formy realizacji współpracy, zyskując

nieograniczone możliwości działania, np.

wspólny program lub plan działań,

wsparcie metodyczne i opieka merytoryczna,

wymiana doświadczeń połączona z poszukiwaniem nowych rozwiązań

i inspiracji,

innowacje pedagogiczne i nowatorskie metody aktywizujące uczniów,

inicjatywy edukacyjne i wydarzenia artystyczno-kulturalne,

projekty edukacyjne i działania prospołeczne,

dobre narzędzia i praktyki,

zjazdy i konferencje metodyczne,

wizyty studyjne i staże metodyczne,

kursy, warsztaty,szkolenia,

i wiele, wiele innych…

…kreowanych przez naszą wyobraźnię!

www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60 



Julia
mieszka w Nowym Jorku, dokąd wyjechała

zaraz po studiach pedagogicznych.

Lubi łączyć polski folklor z nowoczesnością.

W soboty pracuje w polskiej szkole.



Rozpoczęcie współpracy

Zarejestruj się na platformie:

www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60.

W czasie oczekiwania na akceptację zgłoszenia,

przejrzyj bazę szkół, które już się zgłosiły.

Wybierz preferowaną szkołę z bazy i wyślij do niej

"Deklarację współpracy".

Poczekaj na odpowiedź placówki.

Zaakceptuj przesłany przez koordynatora link                 

 do Waszego miejsca na platformie Szkoła 6.0,          

 gdzie będziecie mogli się poznać i wspólnie działać!

www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60



Michał
jest dyrektorem szkoły

podstawowej w Opolu.

Chce dzielić się z innymi swoją

wiedzą i doświadczeniem.



Lucyna Bzowska 

(szkoły polonijne)

l.bzowska@wspolnotapolska.org.pl

Platforma projektu 

www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60

e-mail:

szkola6.0@wspolnotapolska.org.pl

Koordynatorzy projektu

Kinga Maciaszczyk 

(szkoły polskie)

k.maciaszczyk@wspolnotapolska.org.pl

Nadzór merytoryczny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Katarzyna Czyżycka - dyrektor programowy

Projekt Szkoła 6.0. współfinansowany jest przez Senat RP 

w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą



WSZYSCY JESTEŚMY 

POLSKĄ RODZINĄ



Poznaj nowy projekt

 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


