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Konkurs pt.

„Moje najciekawsze spotkania z Polska( online”
organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
w ramach Akcji PolandatYourhome

Wprowadzenie			
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza Konkurs w ramach Akcji „Poland at Your Home”, której celem jest wspieranie
domowej aktywności edukacyjnej online i zachęcanie Polonii i osób polskiego pochodzenia do organizowania w jej ramach
spotkań z Polską i polską kulturą na odległość. Jednym z założeń Akcji jest udostępnienie Polonii i osobom polskiego
pochodzenia za granicą bogatej oferty edukacyjnej, kulturalnej, historycznej online oraz zachęcenie szczególnie dzieci i
młodzieży polonijnej do pogłębionego korzystania z tych materiałów.
W ramach Akcji Ministerstwo ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej na najlepszą pracę na temat
„Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”.
Uczestnicy konkursu mają do wykonania prace na dowolny temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu
video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Prace powinny opisywać jedno ze spotkań z językiem
polskim, polskim filmem, literaturą, historią czy muzyką w odniesieniu do udostępnionej przez placówki oferty
edukacyjnej.
Organizator ustanawia następujące nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych (maksymalnie 12 osób):

1. kategoria wiekowa od ukończenia 7 lat do ukończenia 13 lat:
Edukacja
I nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 100 Euro
II nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 70 Euro
III nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 50 Euro
Wyróżnienie – nagroda książkowa
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Kultura
I nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 100 Euro
II nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 70 Euro
III nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 50 Euro
Wyróżnienie – nagroda książkowa
Historia
I nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 100 Euro
II nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 70 Euro
III nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 50 Euro
Wyróżnienie – nagroda książkowa

2. kategoria wiekowa od ukończenia 13 lat do ukończenia18 lat:
Edukacja
I nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
II nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
III nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
Wyróżnienie – nagroda książkowa
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Kultura
I nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
II nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
III nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
Wyróżnienie – nagroda książkowa
Historia
I nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
II nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
III nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach
w ramach programu „Polska jest w Tobie”
Wyróżnienie – nagroda książkowa

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres
mailowy placówek w miejscu zamieszkania

Do zobaczenia w sieci!
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Wykaz wybranych projektów
i programów edukacyjnych
dla Polonii

edukacja

edukacja
1. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zintegrowana Platforma Edukacyjna, linki:
www.epodreczniki.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-na-odleglosc
https://www.academica.edu.pl
https://lektury.gov.pl/

2. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)
Poradnik dla nauczycieli „Jak Uczyć Online?”
http://www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/2030-jak-uczyc-online-poradnik-dla-nauczycieli
Inne linki ORPEG
http://www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc/zasady-rekrutacji
http://www.orpeg.pl/images/Upload/KNO/InformatorKNO_2019_20.pdf
http://www.orpeg.pl/index.php/o-pcn
http://www.orpeg.pl/index.php/prezentacje-z-lekcji
http://www.orpeg.pl/index.php/przykladowe-programy-nauczania
http://www.orpeg.pl/index.php/materialy-dydaktyczne
http://www.orpeg.pl/images/Upload/Ulotki/Ulotka_ORPEG.pdf
Zestawy edukacyjne - portal „Włącz Polskę”
http://www.wlaczpolske.pl/
Cykl filmów animowanych o historii Polski
https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8
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3. TVP i TVP Polonia
a. TVP platforma edukacyjna
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
b. TVP Polonia platforma edukacyjna dla dzieci
www.polonia.tvp.pl/web/edukacja/44889617/polonia-dzieciom
Programy dedykowane dla najmłodszych na antenie TVP Polonia wraz z godzinami emisji:

tytuł

opis

emisja

Słownik polsko@polski
– talk-show prof. Jana Miodka

Program o poprawności i kulturze języka polskiego z udziałem prof. Jana
Miodka. Profesor odpowiada na zagadnienia językowe uczestnikom programu oraz widzom za pośrednictwem skype’a.

sobota godz. 17.00
i 1.20

Zakochaj się w Polsce

Seria edukacyjno- podróżnicza promująca i popularyzująca Polskę w oparciu o jej potencjał historyczny, kulturowy i przyrodniczy.

niedziela godz. 1.20,
poniedziałek godz.
15.30

Przyrodnik na tropie

Program propaguje wiedzę o polskiej przyrodzie. Biolog oraz fotograf przyrody podpatruje z kamerą w naturalnym środowisku wybrane gatunki rodzimej fauny.

niedziela godz. 18.50

Baw się słowami

Program edukacyjny wspierający naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym mieszkającymi poza Polską.
Uczy poprzez zabawę i muzykę. Elementy polskiej historii, geografii, kultury i obyczajowości.

poniedziałek –
czwartek godz. 19.45
i 1.45

(czas polski)

at YourHome

edukacja
Czy wiesz, że…

Edukacyjny program dla dzieci, w którym robot Poldek przybliża znanych na
świecie Polaków oraz najciekawsze polskie legendy. To również zestaw zagadek dla młodego widza. Edukacyjny program dla dzieci, w którym robot Poldek przybliża znanych na świecie Polaków oraz najciekawsze polskie legendy.
To również zestaw zagadek dla młodego widza.

niedziela godz. 19.15,
piątek godz. 7.00

A to polski właśnie

Cykl skierowany do widzów z poziomu uczniów szkoły podstawowej. W
audycji wyjaśniane jest znaczenie słów i najczęstsze błędy językowe poprzez odwoływanie się do wierszyków oraz przysłów. Wypowiedzi obrazują dziecięce rysunki.

środa godz. 7.05,
17.05, 1.20

Nela Mała Reporterka

Tytułowa Nela – w obecnej serii juz nastolatka - zwiedziła niemal cały
świat. Teraz dzięki jej reportażom wszystkie dzieci mogą go poznać razem
z nią przeżywając niesamowite przygody.

niedziela godz. 19.25
środa godz. 17.10
i 01.30

Zwierzaki Czytaki

Edukacyjny program dla najmłodszych widzów. Tytułowe zwierzaki to Rysia – ruda kotka i Szymek – szop pracz. Mieszkają razem z Michałem, który
często czyta im książki.

Poniedziałek godz.
6.45, 17.00 i 1.20

Figu Migu

Propozycja dla najmłodszych, której celem jest nauka języka migowego.
Program poprzez muzykę i piosenki uczy dzieci języka migowego.

poniedziałek godz.
7.00, 17.15, 1.35

W krainie baśni

Edukacyjny cykl familijny utrzymany w konwencji widowiska teatralnego.
Prezentacja baśni z morałem, skłaniającym rodziców do rozmów z dziećmi oraz zabawy w teatr.

wtorek godz. 06.45,
17.00, 1.20

Zaczarowany świat

Cykl edukacyjny dla dzieci i młodzieży opowiadający o sztuce i muzyce.

czwartek godz. 6.50,
17.05, 1.25

Domisie

Edukacyjny program dla najmłodszych widzów, przez zabawę uczy o świecie roślin i zwierząt.

piątek godz. 17.00
i 1.20
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4. Polskie Radio dla Zagranicy
Cykl „Język polski bez granic”:
https://www.polskieradio.pl/399/8233

5. Centralny Dom Technologii
Lekcje z CDT dla uczniów kl. 1-3, 4-6 i 7-8 szkół podstawowych
https://cdtonline.clickmeeting.com/lekcje-z-cdt
Nagrania minionych lekcji
https://www.youtube.com/channel/UCZYNOI6sE0b9FCZCpGzB8nQ
Facebook
https://www.facebook.com/pg/CentralnyDomTechnologii/videos/

6. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
„Dawniej to było” – pakiet edukacyjny do nauczania historii
http://dawniejtobylo.wspolnotapolska.org.pl
„Emi i Maks w polskiej szkole.” Podręcznik do nauki czytania
http://wspolnotapolska.org.pl/emimaks
„Język polski bez granic.” Podręczniki do nauki j. polskiego jako obcego
http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic
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7. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Platforma współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi
http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/
Nauczanie języka polskiego jako obcego – płatny kurs e-learningowy dla nauczycieli
http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7119

8. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
Strona główna
https://pol.org.pl/
Webinarium z 2 kwietnia, pt. Jak postawić w tydzień interaktywną - polonijną szkołę online
https://youtu.be/rDxaDQ5Fb3o

9. Fundacja Grupy PKP
Program „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”
https://www.pkp.pl/pl/35-grupapkp/fundacja/198-szkola-przyjazna-bezpieczenstwul
pliki do pobrania
https://www.pkp.pl/pl/pliki-do-pobrania
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10. Fundacja Wolność i Demokracja
Strona główna
https://wid.org.pl/
Podręczniki
https://wid.org.pl/podrecznik/
Bajki, animacje poklatkowe
https://www.youtube.com/channel/UCXMyXDdPvkpHKE0WAPsfgzA

11. Scholaris
Portal wiedzy dla nauczycieli
http://scholaris.pl/
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12. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kontakt ze sztuką poprzez kanały internetowe
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
Akcja „Zostań w domu, sztuka przyjdzie do Ciebie:
https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie
https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz2
https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz3

13. Muzeum Narodowe w Warszawie
Oferta edukacyjna
http://www.mnw.art.pl/edukacja/oferta-edukacyjna-online-na-czas-kwarantanny/
https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe/
https://twitter.com/Muzeum_Narodowe

14. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Muzeum Fryderyka Chopina
Pełna oferta
https://nifc.pl/pl/home/aktualnosci/muzeum/1239
Materiały/filmy edukacyjne
https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/edukacja/26_materialy-do-pobrania
https://www.youtube.com/channel/UCSTXol20Q01Uj-U5Yp3IqFg/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=37
https://www.youtube.com/channel/UCSTXol20Q01Uj-U5Yp3IqFg
https://www.facebook.com/muzeum.fryderyka.chopina/
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Działania w związku z pandemią
https://nifc.pl/pl/home/aktualnosci/muzeum/1240
Muzeum w Żelazowej Woli
https://www.facebook.com/muzeumzelazowawola/

15. Polska Akademia Nauk
Zasoby Archiwum PAN
www.archiwum.pan.pl

16. Instytut Adama Mickiewicza
Strona główna
https://iam.pl/pl
Cotygodniowe wydania tematyczne dot. polskiej kultury
https://culture.pl
Indeks dzieł i twórców - sprawdzona baza wiedzy nt. polskiej kultury
https://culture.pl/pl/tworcy
Co czytać, zwiedzać i oglądać poczas pandemii #Kulturazdalnie:
cykl “Przerwane historie”
https://culture.pl/pl/polska-1939-przerwane-historie
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“Krajobrazy” - o współczesnej Polsce
https://culture.pl/pl/temat/krajobrazy
Cykl “Śladami Polaków”
https://culture.pl/pl/sladami-polakow

17. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Edukacja
https://ninateka.pl/edu
Lekcje – materiały dla nauczycieli
http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje
Materiały edukacyjne w tym dla młodych kinomanów
www.edukacjafilmowa.pl
Ninateka – bogaty zbiór polskich filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych, w tym darmowe polskie bajki dla dzieci
https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=&MediaType=&Paid=False&CategoryCodenames=bajki%2Cfilm&YearFrom=1927&YearTo=2020&Transcryption=False&SignLanguage=False&AudioDesc=False&Edu=False&EnglishVersion=False&Partner=&Subject=&Level=&Topic=&Desc=True&Sort=Recommended

18. Instytut POLONIKA
Strona główna
www.polonika.pl
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Materiały edukacyjne
https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-dydaktyczna/wspaniala-zabawa-i-ogromna-porcja-wiedzy-w-jednym-zeszycie
https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-dydaktyczna
Varia, ciekawostki, FB
https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/multimedia/filmy
https://polonika.pl/co-nowego-/-zostanwdomu-konserwator-zabytkow-online
https://www.facebook.com/InstytutPolonika/videos/1172353813135721/

19. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej
Spotkania z filmem dla najmłodszych (i nie tylko)
https://www.youtube.com/channel/UCfXtDCs237pyDFCBIQR46yw
Tajemnice animacji, jak powstają filmy
https://www.youtube.com/watch?v=fEW2auSkJjw
https://www.youtube.com/watch?v=Poav84sIPzQ

20. MSZ na Google Arts& Culture: Sztuka solidarności – Muzeum w Skopje
Wystawa on-line
https://artsandculture.google.com/exhibit/skopje-sztuka-solidarności/SgJyPsOsHKv5LQ
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21. Narodowy Instytut Dziedzictwa
Historia dla dzieci i młodzieży polonijnej
http://historiadlapolonii.pl/
http://www.historiadladzieci.pl/o-projekcie.html
Portal Europejskich Dni Dziedzictwa
https://edd.nid.pl/
Baza wiedzy do zarządzania dziedzictwem - portal
http://samorzad.nid.pl/publikacje/?pagenum=1&order=useful
Portal mapowy NID
https://mapy.zabytek.gov.pl
Polskie dziedzictwo kulturowe portal
https://zabytek.pl
Wyszukiwarka dziedzictwa materialnego i niematerialnego
http://www.szlakikultury.ariari.org/,
Inne
http://psar.pl/zagadki-przeszlosci/
http://teatrotekaszkolna.pl/
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/czy-wiesz-co-wiem-szacun-
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22. Instytut Pamięci Narodowej
Historia dla każdego – portal edukacyjny
https://edukacja.ipn.gov.pl/
https://historiawkolorach.ipn.gov.pl/
https://przystanekhistoria.pl/
Program polonijny
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/program-polonijny
Wystawy
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy

23. Muzeum Historii Polski
Dla najmłodszych
http://muzhp.pl/pl/p/252/historia-dla-najmlodszych
http://muzhp.pl/pl/p/262/na-krolewskim-dworze;
http://muzhp.pl/pl/c/2169/niepodlegla;
http://muzhp.pl/pl/p/303/zwierzeta-w-historii
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Dla uczniów
http://muzhp.pl/pl/p/300/dla-uczniow-iv-vi-klasa
http://muzhp.pl/pl/p/298/dla-uczniow-vii-viii-klasa
http://muzhp.pl/pl/p/301/jak-nas-inspiruja-zrodla-historyczne
Dla maturzystów
http://muzhp.pl/pl/p/251/pomocne-dla-maturzystow
Postaci historyczne
www.karski.muzhp.pl
www.kosciuszko.muzhp.pl
Gry historyczne
www.osamotnieni.muzhp.pl
Wystawy wirtualne
https://artsandculture.google.com/partner/polish-history-museum

at YourHome

historia
24. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Polacy na Syberii
http://wspolnotapolska.org.pl/centrumwiedzyopolonii/2020/001/polacy_na_syberii.pdf
Cykl o polskich obyczajach
http://wspolnotapolska.org.pl/kultura/obyczaje/index.php
Polacy w walce o wolność
http://wspolnotapolska.org.pl/historia/walka/index.php
Polacy w obronie wolności
http://wspolnotapolska.org.pl/historia/obrona/index.php
Baza filmowa reportażowa
http://wspolnotapolska.org.pl/historia/video.php

25. Program „Niepodległa”
Projekt przybliżający tematykę setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej
https://niepodlegla.gov.pl/
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Lapraszamy

do udziału w Konkursie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych!
Więcej na stronie www.gov.pl/dyplomacja/polska-w-twoim-domu

