W roku szkolnym 2020/2021 w związku z pandemią COVID 19 zajęcia lekcyjne w Tampie
i w Clearwater prowadzone są zdalnie aż do odwołania. Uczniowie łączą się z nauczycielami
z wykorzystaniem platformy Zoom, co umożliwia kontynuowanie zajęć lekcyjnych
metodą e-lerningową z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, interaktywnych
zajęć lekcyjnych pobudzających zainteresowanie uczniów do udziału w edukacyjnych grach
i zabawach językowych jak np. LearningApps, Kahoot, i innych.
Zakonczyliśmy pierwszy semestr 16 stycznia 2021 roku. Dwukrotnie uczniowie klas
starszych wzięli udział w lekcjach muzealnych on-line emitowanych na żywo z Muzeum
Pałacu w Wilanowie/Warszawa.
Na platformie Zoom spotyka się cała społeczność szkolna, by obchodzić ważne uroczystości
szkolne i święta narodowe. Byliśmy uczestnikami akademii z okazji Dnia Nauczyciela,
Święta Odzyskania Niepodległości, Mikołajek czy wspólnego kolędowania z okazji Świąt
Bożego Narodzenia. Podczas świątecznego spotkania była też okazja obejrzenia spektaklu
on-line pod tytułem ”Opowieść wigilijna” zaprezentowanego przez aktorów teatru Forma
z Polski.
Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w akcjach, projektach i konkursach
organizowanych przez CPSD, MEN, Fundację Kościuszkowską itp.
Ostatnio naszym powodem do dumy było wyróżnienie dla Alexandra Ciolko ucznia klasy II
za udział w miedzynarodowym konkursie plastycznym na portret św. Jana Pawła II w 100.
rocznicę urodzin. Konkurs organizowany był przez Fundację Portretu, Polską Macierz
Szkolną i Zakład Dydaktyki Polonijnej Polski Uniwersytet.
Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do kolejnego ważnego dla nas konkursu „ Być
Polakiem” oraz międzynarodowego konkursu ilustracyjnego. Nasza obecność w życiu
Polonii amerykańskiej jest również widoczna, potwierdza to udział w akcji” Razem na
święta”. Nasza szkoła przekazała życzenia świąteczne i podziękowania wolontariuszom,
działaczom polonijnym na terenie Tampa Bay, przesłała życzenia świąteczne dla seniorów
PC, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, dla Weterana Wojny
w Korei, oraz dołączyła do akcji zorganizowanej przez organizację Polish Assistance –
Polska Bratnia Pomoc przekazując $500 na zakup żywności dla osób starszych i chorych
z okazji Świąt.
Uczniowie pamiętali również o Polakach żyjących na Kresach, przygotowali kartki
swiąteczne z życzeniami oraz przekazali pomoc finansową w kwocie $100.
W okresie nauczania zdalnego nauczyciele naszej szkoły korzystali z różnych form
doskonalenia zawodowego, oferowanego w formie nieodpłatnych webinarii online,
współfinansowane przez MEN. Szczególnym uznaniem cieszyły się webinaria CPSD, kursy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” jak również
Webinaria Polonijnej Szkoły Online.
Oprócz nauki języka polskiego, historii, geografii na poziomie szkoły podstawowej w
klasach 1- 8, szkoła oferuje dodatkowo zajęcia z języka polskiego jako obcego dla dorosłych
i kurs przygotowujący dzieci do pierwszej Komunii Świętej.
W roku szkolnym 2020/2021 wprowadzony został nowy kurs online nauki języka
polskiego jako obcego skierowany do wszystkich chcących nauczyć się polskiego,
niezzależnie od wieku, miejsca pobytu i czasu jaki można poświęcić na spotkanie nie
tylko z językiem, ale też z kulturą i wiedzą o Polsce.

