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„Cogito dla Polonii”„Cogito dla Polonii” to e-magazyn, którego adresatem jest młodzież to e-magazyn, którego adresatem jest młodzież

polonijna na całym świecie w wieku 12–19 lat.polonijna na całym świecie w wieku 12–19 lat.

12 e-wydań „Cogito dla Polonii” udostępniła Polonijna Biblioteka12 e-wydań „Cogito dla Polonii” udostępniła Polonijna Biblioteka

Cyfrowa, a także Wirtualne Muzeum Polonii:Cyfrowa, a także Wirtualne Muzeum Polonii:
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http://www.pbc.uw.edu.pl/10935/1/Cogito_dla_Polonii_2018_09.pdfhttp://www.pbc.uw.edu.pl/10935/1/Cogito_dla_Polonii_2018_09.pdf
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Tematyka dotyczyła działalności młodzieży polonijnej, nauki językaTematyka dotyczyła działalności młodzieży polonijnej, nauki języka

ojczystego, historii Polski.ojczystego, historii Polski.

Polonia dzieliła się historiami odkrywania polskich korzeni,Polonia dzieliła się historiami odkrywania polskich korzeni,

projektów edukacyjnych, patriotycznych i kulturalnych. Twórcy e-projektów edukacyjnych, patriotycznych i kulturalnych. Twórcy e-

magazynu stali się Polonijnymi Ambasadorami Polskości.magazynu stali się Polonijnymi Ambasadorami Polskości.

Zawartość każdego e-wydania (40 stron, w plikach PDF):Zawartość każdego e-wydania (40 stron, w plikach PDF):

– informacje ze świata młodej Polonii, konkursy,– informacje ze świata młodej Polonii, konkursy,

– wywiady z przedstawicielami młodej Polonii,– wywiady z przedstawicielami młodej Polonii,

– relacje z wydarzeń, które organizowała młodzież polonijna,– relacje z wydarzeń, które organizowała młodzież polonijna,

– reportaże o tym, jak żyją młodzi Polacy za granicą,– reportaże o tym, jak żyją młodzi Polacy za granicą,

– opisy uczelni w Polsce, zasady rekrutacji dla młodzieży z Polonii,– opisy uczelni w Polsce, zasady rekrutacji dla młodzieży z Polonii,

– warsztaty dziennikarskie,– warsztaty dziennikarskie,

– kurs z gramatyki języka polskiego, omówienie lektur polskich,– kurs z gramatyki języka polskiego, omówienie lektur polskich,

– materiały do matury z języka polskiego,– materiały do matury z języka polskiego,

– przewodnik po ciekawych miejscach w Polsce,– przewodnik po ciekawych miejscach w Polsce,

– nowości kulturalne,– nowości kulturalne,

– ciekawostki o Polsce, geografii, kulturze i historii– ciekawostki o Polsce, geografii, kulturze i historii
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Zadanie „Cogito dla Polonii” współfinansowane jest w ramachZadanie „Cogito dla Polonii” współfinansowane jest w ramach

sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nadsprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad

Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
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