
Wrocław, 14.02.2022 

 

Szanowni Państwo!  

  

Od 2015 roku jesteśmy świadkami znaczącego napływu do Polski obywateli Ukrainy, którzy uciekając 

przed konfliktem zbrojnym na wschodzie swego państwa oraz w poszukiwaniu lepszych warunków do życia 

na stałe lub czasowo przybywają do naszego kraju. Według różnych szacunków obecnie w Polsce przebywa 

od 1 mln do 1.3 mln Ukraińców. Są to nie tylko pracownicy sezonowi, ale również osoby, które zdecydowały 

się przyszłość swoją i swych rodzin na dłużej związać z naszym krajem.   

Pobyt migrantów niejednokrotnie wiąże się z koniecznością włączenia ich dzieci do polskiego systemu 

edukacyjnego. O ile w przypadku starszych dzieci oraz młodzieży problem ich adaptacji w środowisku 

szkolnym i rówieśniczym nie jest być może tak duży, to w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym zauważamy istotne trudności, które mogą mieć lub już mają negatywny wpływ na ich 

edukację, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i nauczycielami, a w konsekwencji na ich dobrostan 

psychiczny. Wielu z tych problemów można by uniknąć, gdyby dzieci migrantów były wspierane systemowo 

w polskich placówkach edukacyjnych przez osoby znające ich język, kulturę i zwyczaje.  

Jak wynika z danych udostępnionych przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty tylko do szkół 

podstawowych na terenie naszego województwa uczęszcza ok. 9 tys. dzieci migrantów, z czego 80% to dzieci 

ukraińskie. Wiele z nich, jak również ich rodziców, wymaga intensywnego wsparcia w procesie adaptacji w 

nowym środowisku, a także w procesie edukacji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zamierzamy w roku 

akademickim 2022/23 uruchomić na Uniwersytecie Wrocławskim 3 semestralne podyplomowe studia 

kompetencyjne kształcące asystentów nauczycieli dzieci pochodzących z rodzin ukraińskich migrantów. Będą 

to pierwsze i jedyne w naszym kraju studia tego typu. Aby jak najlepiej dostosować je do specyfiki i potrzeb 

placówek edukacyjnych Dolnego Śląska i województw ościennych zwracamy się do Państwa z prośbą o 

odpowiedź na pytania w załączonym kwestionariuszu ankiety. Oto link: 

https://forms.gle/gWq7GNAPUwWtqUTf6  

Państwa opinia, jako Dyrektorów placówek, jest dla nas bardzo cenna.  

Chętnie też odpowiemy na Państwa pytania, wysłuchamy wątpliwości czy pomysłów.  
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