Przygotowanie programu Forum
Program Forum przygotował zespół w składzie: Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, Prof. Kazimierz Wiatr – senator RP, Tadeusz Adam Pilat - prezydent Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych;
Prace programowe koordynowała Katarzyna Czyżycka - dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Przebieg Forum
Program Forum obejmował obrady w Ośrodku Rozwoju Edukacji, w dniu 21 września oraz wyjazd
studyjny do Cytadeli Warszawskiej w dniu 22 września 2018 r., gdzie uczestnicy zapoznali się
z programem „Żywa lekcja Historii”, przygotowanym przez dyrekcję Muzeum Katyńskiego w Warszawie.
Program został zrealizowany w 5 sesjach, w tym w dwóch debatach panelowych.
Sesjom przewodniczyli: Senator Kazimierz Wiatr, Tadeusz Adam Pilat, Jolanta Tatara,
Tomasz Różniak (w zastępstwie prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego) i Katarzyna Czyżycka.
Program sesji i debat składał się z 18 wystąpień merytorycznych: 9 przedstawicieli organizacji
polonijnych oraz 9 przedstawicieli władz i instytucji polskich.
W ramach Forum odbyło się również wręczenie Nagród dla Polonijnych Nauczycieli Roku 2018

Gośćmi Forum byli:
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
Senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Sebastian Kęciek, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN
Hubert Czerniuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ
Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Dokument końcowy Forum
W Sejmie RP zostały zaprezentowany przez Tadeusza Pilata dokument końcowy Forum zawierający
wnioski z obrad i podziękowania.
Dokument końcowy Forum opracował zespół w składzie: Tadeusz Pilat, Jolanta Tatara, Dariusz Piotr
Bonisławski i Katarzyna Czyżycka.

Dokument końcowy Forum Edukacji Polonijnej
odbywającego się w ramach V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy
Celem nadrzędnym Światowego Forum Edukacji Polonijnej odbywającego się w ramach V Światowego Zjazdu
Polonii i Polaków z Zagranicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży polonijnej i polskiego pochodzenia dostępu
do nowoczesnych metod nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.
1. Na podstawie danych przekazanych przez MSZ stwierdzamy znaczny, 25% wzrost ilości dzieci
uczęszczających na naukę języka polskiego. W ciągu ostatnich 2 lat liczba uczniów wzrosła ze 160 tysięcy
do 200 tysięcy.
2. Stwierdzamy występujący brak nauczycieli polonijnych, toteż proponujemy uruchomienie studiów
przygotowujących do tego zawodu, połączonych z systemem stypendialnym.
3. W przypadkach uzasadnionych zaleca się uruchomienie dyrektywy nr77/486/EWG w sprawie kształcenia
dzieci pracowników migrujących do nauki języka ojczystego.
4. Uczestnicy Forum wspierają organizacje Polaków na Białorusi w ich działaniach na rzecz zachowania
polskich szkół i nauki języka polskiego oraz wszystkie środowiska edukacyjne, które tego wsparcia
potrzebują.
5. Dążymy wspólnie do znacznego zbliżenia stanowisk przedstawicieli różnych form nauczania języka
polskiego.
6. Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu pracy nad długofalową strategią kształcenia młodzieży polonijnej
i polskiego pochodzenia poza granicami kraju.
7. Widzimy konieczność zdefiniowania potrzeb dokształcania zawodowego nauczycieli polonijnych
z wykorzystaniem lokalnych specjalistów wzmocnionych przez LOM ODN SWP
8. Zalecamy opracowanie podręczników do nauki języka polskiego w oparciu o poziomy językowe.
9. Widzimy potrzebę zwiększenia liczby przyjazdów i integracji dzieci i młodzieży polskiej i polonijnej
z rówieśnikami z Polski.
10. Uważamy za konieczne objęcie szczególną troską młodzieży pochodzenia polskiego w Ameryce Południowej
i skierowanie tam działań edukacyjnych
11. Wyrażamy troskę i konieczność wsparcia polskich szkół działających wśród mniejszości narodowych
na Litwie, Łotwie, Czechach, Ukrainie i Białorusi.
12. Uważamy za konieczne rozszerzenie informacji o sposobie składania wniosków o dotacje dla szkół
i placówek oświatowych.
13. Apelujemy do wszystkich środowisk polonijnych i polskich poza krajem o solidarność w dążeniu
do osiągnięcia naszych wspólnych celów.
Uczestnicy wyrazili podziękowanie:
- Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwu Edukacji Narodowej, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”
i Radzie Polonii Świata za przygotowanie i możliwość uczestniczenia w Forum;
- Ośrodkowi Rozwoju Edukacji za gościnę;
- Muzeum Katyńskiemu w Warszawie za opracowanie programu „Żywa lekcja Historii” wizyty studyjnej.

