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Projekt

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 
innowacyjnych programów nauczania –
zgodnych z polską podstawą programową
kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla 
uczniów - dzieci obywateli polskich 
przebywających za granicą” (w ramach 
Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki EFS)



Najważniejsze cele 
Ułatwienie uczniom – dzieciom obywateli 
polskich przebywających za granicą –
podtrzymania kontaktów z ojczyzną, nauki 
języka ojczystego, historii, kultury i geografii 
Polski oraz ewentualnego powrotu do polskiego 
systemu edukacji



Na stronie www.polska-szkola.pl zbierane są adresy szkół
i placówek prowadzących nauczanie w języku polskim. Do 
końca grudnia 2009 r. na stronie zarejestrowało się
dotychczas 300 szkół, m.in.:

59 z Wielkiej Brytanii, 53 z RFN, 31 z USA, 17 z Ukrainy, 
19 z Czech, 13 z Irlandii, po 10 ze Szwecji i z Kanady oraz  

540 nauczycieli polonijnych.





Język i kultura

Przedmioty:
• edukacja 

wczesnoszkolna 
• język polski dla 

uczniów polskich  
za granicą

• wiedza o Polsce



Programy

• Polski Rok - program edukacji wczesnoszkolnej 
dla ucznio ́w 5–9 lat

• Własną drogą - program dla uczniów 10-13 lat
• Wakacyjne wędrówki po Polsce - program 

nauczania geografii w grupie wiekowej 10-13 lat
• Moja polska kulturoteka - pogram nauczania 

języka polskiego dla uczniów w wieku powyżej 
14 lat

• Cztery pokolenia Polaków - program nauczania 
historii dla uczniów w wieku powyżej 14 lat

• Na mapie Polski - program nauczania geografii 
w grupie powyżej 14 lat



LEKTURA: W PUSTYNI I W PUSZCZY (KRĘGI TEMATYCZNE)
podróże i turystyka:

wakacje, wypoczynek, 
znane miejsca, obiekty, 
informacja turystyczna, 
środki transportu; 

środowisko naturalne:
klimat, pogoda, pory roku, 
rośliny i zwierzęta, 
ochrona przyrody; 

technika, media:
odkrycia i wynalazki, 
urządzenia techniczne,
radio, telewizja, prasa, Internet; 

wiedza o Polsce:
wybitni twórcy kultury i ich dzieła, 
święta, tradycje i zwyczaje, 
polonica w miejscu zamieszkania; 

język nauki:
podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku, 
podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze, 
podstawowe terminy historyczne i geograficzne.

Integracja



Tematy
• historia Władysława Tarkowskiego / polscy naukowcy 

za granicami w XIX wieku 
• Ignacy Domeyko, Edmund Strzelecki, Ernest 

Malinowski, Maria Skłodowska-Curie, Benedykt 
Dybowski, Marceli Nencki i Stanisław Kostanecki,  
Stefan Drzewiecki, Kazimierz Funk, Jan Czerski, 
Aleksander Czekanowski, Leon Wernerke

• polskie nazwiska na mapach świata
• polskość / katolicyzm
• droga dojrzewania bohatera / testy odwagi
• Europa i islam
• stereotypy kolonialne / Kali / moralność Kalego
• baobab Kraków



Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”



Struktura atomu:

CZĘŚĆ I – METADANE

1. Tytuł O władzy i przeznaczeniu

2. Opis skrócony („co chcemy osiągnąć”) Poznasz definicję legendy i nauczysz się, 
co odróżnia ją od historii. Dowiesz się także, w jak różny sposób można 
sprawować władzę. Wzbogacisz słownictwo nazywające emocje.

4. Poziom językowy 
A – podstawowy ,B – średniozaawansowany, C ‐ zaawansowany

5. Grupa wiekowa 
5‐9 lat, 10‐13 lat, 14+ lat

6. Pola przedmiotowe: (literatura, język, historia, geografia, nauczanie zintegrowane)

7. Hasła treści (tzw. słowa klucze, lista otwarta: legenda, Prus, emocje, władza) 



Struktura CZĘŚĆ II – TREŚĆ ATOMU

14. Tekst i ćwiczenia 

15. Sznurki (linki do materiałów 
zewnętrznych) 

16. Źródła (autor, tytuł, adres 
bibliograficzny lub link, licencja lub 
wyjątek w prawie ‐ w formie przypisów) 

17. Uwagi metodyczne 

18. Szacowany MINIMALNY czas na 
realizację treści atomu (w minutach) 

19. Szacowany MAKSYMALNY czas na 
realizację treści atomu (w minutach) 
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Przykład możliwości eksportu:
plik w PDF lub eksport do HTML (Strona internetowa)



Zadanie 5. Piramida jest 
monumentalnym grobowcem, 
w którym znajdują się
sarkofagi. W języku polskim 
możesz napotkać inne 
wyrażenia, na przykład 
piramida zdrowia, piramida 
wieku. Odwołując się do 
zamieszczonych ilustracji, 
wyjaśnij, dlaczego w podanych 
wyrażeniach posłużono się
słowem „piramida”.

•











Z ankiet nauczycieli
Po raz pierwszy podjęto próbę uporządkowania 
pracy szkół zagranicznych na wszystkich 
etapach, przedmiotach, poziomach językowych. 
Pojawiają się świetne materiały, możemy je 
wykorzystywać. To wprost niesamowite, iż na 
naszych oczach ziszcza się wizja szkoły moich 
marzeń – nowoczesna, przyjazna uczniowi i 
dająca dużą autonomię nauczycielowi. 
Zamierzam zarazić entuzjazmem nauczycieli w 
mojej szkole.



Prace w toku
• Szkolenia nauczycieli
• Broszury w przygotowaniu:

- poradnik metodyczny dla nauczycieli 
najmłodszych
- poradnik: jak pracować z dzieckiem w domu
- poradnik dla organizatorów
- ulotka dla wyjeżdżających
- ulotka promująca podręcznik „Włącz Polskę”

Testy narzędzi internetowych



To już zrobiliśmy
• Diagnoza problemów edukacji za granicą
• Zintegrowanie środowiska nauczycieli 

polonijnych
• Wypracowanie wspólnej koncepcji 

programowej (podstawa i ramy 
programowe), programy

• Opracowanie koncepcji podręcznika 
i przygotowanie pierwszych zestawów 
materiałów

• Nowy impuls do pracy dla nauczycieli 
- wdrożenia



II etap - plany

• Nowe materiały do 
podręcznika (2000 atomów) 
• Nowe wersje programów 
(alternatywne)
• Analiza i ocena 
wykorzystania materiałów 
z I etapu
• Diagnoza umiejętności
• Współpraca z rodzicami
• Szkolenia nauczycieli



Dziękuję


