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OŚWIADCZENIE KOMISARZ MARII GABRIEL W SPRAWIE DZIAŁAŃ  
WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW OŚWIATY UCIEKAJĄCYCH  

Z UKRAINY  PO INWAZJI ROSJI 
 
 

Komisja Europejska jest gotowa wesprzeć ukraińskich uczniów i nauczycieli w tych niezwykle trudnych 

czasach, podejmując następujące działania, podzielone na dwa uzupełniające się nurty: 

 

Po pierwsze: udzielamy wsparcia systemom edukacji i szkołom w państwach członkowskich. 

 
W dniu 8 marca 2022 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie działań na rzecz uchodźców w Europie (CARE), 

który wprowadzi niezbędną elastyczność do zasad polityki spójności na lata 2014-2020, aby umożliwić szybką 

realokację dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w celu sfinansowania 

szerokiego zakresu działań wspierających osoby uciekające z Ukrainy. 

 

Ponadto kluczową rolę może odegrać program Erasmus+. Możliwości finansowania, które uruchamiamy 

w ramach programu Erasmus+, są następujące: 

 

• ukraińscy uczniowie mogą zostać szybko przyjęci przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe 

realizujące projekty współpracy w ramach programu Erasmus+, dzięki elastycznemu wykorzystaniu 

finansowania projektu; 

• ukraińscy nauczyciele i szkoleniowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe, które pomoże w ich 

integracji; 

• wykwalifikowany personel może być tymczasowo wysyłany do regionów, w których przebywają 

uchodźcy; 

• instytucje korzystające z bieżących projektów programu Erasmus+ w takich obszarach, jak włączenie, 

różnorodność i integracja uchodźców, mogą, na zasadzie dobrowolności, przeznaczyć część swoich 

funduszy na wsparcie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
 

Po drugie: zapewniamy wsparcie ukraińskim dzieciom i nauczycielom za pośrednictwem platform 

europejskich. 

 
The School Education Gateway – Europejska platforma internetowa dla szkół: 



 

 

• ułatwi wymianę doświadczeń i informacji na temat wspierania integracji młodych uchodźców 

z Ukrainy w systemach edukacji państw członkowskich; 

• zorganizuje kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na temat integracji nowo przybyłych 

uchodźców w szkołach; 

• stanie się miejscem informującym o zasobach edukacyjnych, które pozwolą dzieciom kontynuować 

naukę również w języku ojczystym, w oparciu o ukraiński program nauczania. Platforma może 

nawiązać    połączenie    z    krajowymi    platformami    edukacyjnymi    udostępnianymi    młodzieży 

i nauczycielom w języku ukraińskim. 
 

Nasza największa społeczność szkolna w Europie: eTwinning, zaoferuje swoje wsparcie kadrze nauczycielskiej 

młodych uchodźców z Ukrainy. eTwinning może wspierać nauczycieli, pracowników szkół i uczniów 

w wymianie i koordynowaniu ich oddolnych działań solidarnościowych poprzez stworzenie specjalnej grupy 

w bezpiecznej przestrzeni platformy. 

 

Będziemy nadal współpracować z państwami członkowskimi, by wspólnie szukać rozwiązań. Powołamy grupę 

zadaniową, która połączy wiedzę wszystkich państw członkowskich na temat kształcenia ustawicznego 

młodych uchodźców z Ukrainy. Razem zwyciężymy. 

 

Pragnę podziękować ukraińskim władzom oświatowym za ich zaangażowanie i współpracę z nami, aby 

wspólnie zrobić wszystko, co w naszej mocy, dla młodego pokolenia Ukraińców. 


