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Nie mamy wiarygodnych informacji na temat liczby ofiar śmiertelnych wśród pedagogów i 

naukowców 

Ostrzał ludności cywilnej, budynków mieszkalnych, przedszkoli, szkół, collegów, uniwersytetów.

Pozostaje do oszacowania koszt strat (około 10-12 milionów euro євро na uczelnię) i strat 
edukacyjnych spowodowanych zmniejszoną ilością studentów
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INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

w Mariupolu, Czernihowie, Sumach, Charkowie, Irpieniu, 

Hostomelu

zostało uszkodzonych ponad 659 placówek 
edukacyjnych,

74 instytucji edukacyjne zostały całkowicie zniszczone, 

27 zniszczeń w pomieszczeniach Instytutu Badawczego 

Fizyki w Charkowie, w którym znajduje się krytyczna 

instalacja jądrowa,

większość lokali została ostrzelana

Powstała interaktywna mapa informacyjna «Edukacja pod zagrożeniem»

saveschools.in.ua
stan na 31.03.2022 



INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

3636 DNI  WOJNY

W UKRAINIE

148 dzieci zginęło, ponad 232 - rannych 
(źródło: Komisarz Werchownej Rady Ukrainy 
ds. Praw Człowieka Ludmiła Denisowа)

ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy

około 6,7 mln osób czasowo wewnętrznie 

przesiedlonych

stan na 31.03.2022 



Zapewnienie stabilności procesu 

edukacyjnego w istniejącej 

rzeczywistości

Tworzenie i utrzymywanie 

bezpiecznego środowiska do nauki 

oraz nauczania

NASZE PRIORYTETY



MINISTERSTWO ZAPEWNIŁO 

STABILNOŚĆ EDUKACJI W 

CZASIE WOJNY

Wznowiono działalność edukacyjną w 

szkołach 13 obwodów Ukrainy w formach 
kształcenia na odległość i blended learning

Instytucje edukacyjne działają w 14 

regionach, głównie w formie nauczania na 

odległość 50%  Uczelni wznowiły naukę na 

odległość, reszta nie może pracować z 
powodu okupacji lub zniszczenia miast

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy 

im. Jurija Fedkowycza

Kijowski Uniwersytet Narodowy im.Tarasa 

Szewczenki

Uniwersytet Narodowy

“Politechnika Połtawska im. Jurija Kondratiuka”



ZOSTAŁO ZROBIONE

Ogólnoukraiński online-
harmonogram dla uczniów  1-11 
klas pod czas stanu wojennego

Nauczanie bez granic

projekt edukacyjny, który 
jest emitowany w 
ukraińskich kanałach 
telewizyjnych oraz online-
platformach dla uczniów 5-

11 klas

Wspieraj dziecko

kanał-telegram, który 
publikuje gry, ćwiczenia, 
materiały do codziennego 
wsparcia psychologicznego 
dzieci

«Opieka 
psychologiczna» 

od Świetlany Rojz 

seria filmów do opieki 
psychologicznej dzieci 
pod czas stanu 
wojennego

«Ogólnoukraińska szkoła 

online»

Narodowa Platforma 

Elektroniczna



ZOSTAŁO ZROBIONE

skuteczna komunikacja ze wszystkimi ministerstwami państw 

członkowskich UE na temat otwartości rządów na wsparcie 

Ukrainy w walce z agresją rosyjską

16 marca 2022 roku odbyło się spotkanie ministrów edukacji 

Rady Unii Europejskiej w formie wideokonferencji

«Skoordynowana i solidarna odpowiedź Europy na wojnę w 

Ukrainie w dziedzinie edukacji». 

Podjęto decyzję o redystrybucji części środków unijnych na 

edukację: 

wspieranie tymczasowo przesiedlonych dzieci ukraińskich w szkołach, które zostały 
zmuszone do ewakuacji za granicę z powodu brutalnej agresji federacji rosyjskiej;

ułatwienie przyjęcia do szkoły uczniów oraz studentów na studia;

stały dostęp do ukraińskiego systemu edukacyjnego oraz nauki języka ukraińskiego, 
szczególnie poprzez Ogólnoukraińską szkole online;

renowacja ukraińskiego systemu edukacyjnego;

udostępnienie nauczycielom wspólnych zasobów online.



ZA CAŁKOWITE
WSPARCIE UKRAINY

DZIĘKUJEMY
POLAKOM



KTO NAS WSPIERA

Polska, Estonia, Dania, Norwegia, Szwecja, 

Komisja Europejske, Międzynarodowy Bank 

Odbudowy i Rozwoju

Platformy szkoleniowe, programy, organizacje i 

agencje międzynarodowe działające w obszarze 

edukacji i badań naukowych, które już 

zrezygnowały z współpracy z federacją rosyjską



Przygotowanie i wysłanie listu w 
imieniu Rektorów Polski w sprawie 
szybkiego i uproszczonego wejścia 
Ukrainy do Wspólnoty Europejskiej 

Zwracamy się do Konferencji Rektorów Polski z 

wielką prośbą o podjęcie WAŻNА DECYZJА:





Jesteśmy silni! 

Zwyciężymy! 

Chwała Ukrainie!


