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13 grudnia 2020 odbyła się konferencja on-line 
poświęcona kondycji oświaty polonijnej na świecie 
w okresie pandemii, w której udział wzięli  nauczy-
ciele i dyrektorzy oraz przedstawiciele organizacji 
polonijnych prowadzących placówki, w sumie 225 
osób z 28 krajów .
Konferencja została zorganizowana z inicjatywy 
Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Gra-
nicą – Ministra Jana Dziedziczaka we współpracy 
z Kongresem Oświaty Polonijnej oraz Stowarzysze-
niem „Wspólnota Polska”.
 
W oparciu o wyniki badań ankietowanych przepro-
wadzonych przez Zarząd Kongresu Oświaty Polo-
nijnej na przełomie listopada i grudnia 2020 oraz 
prezentacji przedstawicieli polonijnych środowisk 
edukacyjnych powstał raport.

W jaki sposób realizowano naukę podczas pandemii.

Liczba uczniów w szkołach w listopadzie 2019 vs 2020 
według danych z ankiety KOP.

KONDYCJA OŚWIATY POLONIJNEJ 
STAN I POTRZEBY W WARUNKACH EPIDEMII

Respondenci badania ankietowego pochodzili z 21 krajów świata, 
w tym 69% placówek zlokalizowanych w Europie, 26% w Ameryce.
 
Z ankiet KOP wynika że:
• ponad połowa szkół realizuje naukę stacjonarnie,
• prawie połowa zdalnie lub hybrydowo
• 5% zamknęło szkoły lub zawiesiło swoją działalność    

nie podejmując pracy w nowym roku szkolnym.

Najważniejsze wyzwania w nauczaniu online wg ankietowanych to: 
• zorganizowanie nauki w trybie zdalnym (61%)
• szybkie wyszkolenie nauczycieli z techniki i metod prowadzenia 

zajęć (58%)
• brak sprzętu i dobrego łącza internetowego (47%)
• przekonanie rodziców (44%)
• brak scenariuszy zajęć (33)
• przekonanie nauczycieli (24%)
• przekonanie uczniów (21%)
• inne (15%)
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Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) oraz 
Zarząd Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP) organizuje spotkanie dotyczące
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI POLONIJNYCH.
Proponowane zagadnienia to:
 _ wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych,
 _ możliwość uzyskania stopnia awansu zawodowego bez odbywania stażu,
 _ sposób realizacji stażu awansu zawodowego.

Planowane wydarzenia
Pełna wersja raportu dostępna na stronie:
https://www.kop-pl.com/kondycja-oswiaty-polonijnej-covid

Biuletyn informacyjny Kongresu Oświaty Polonijnej

7-03-2021
18.00godz. 

termin: Zarząd KOP zaprasza na pierwsze cykliczne zdalne SPOTKANIE PRZY HERBATCE.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretarzem KOP Iwoną Malinowski,  
i.malinowski@kop-pl.com do 6 marca 2021r. 


