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Szanowny Panie Ministrze!

Środowisko Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, podobnie jak niemal wszystkie
Polki i Polacy, Europejczycy oraz ludzie z innych kontynentów, jest zszokowane i wzburzone
wydarzeniami wojennymi na Ukrainie. Niczym niesprowokowana napaść armii rosyjskiej na
Ukrainę bardzo szybko z operacji wojskowej przekształciła się w okrutną wojnę przeciwko
bezbronnym cywilom. W rakietowych i lotniczych atakach na obiekty cywilne giną kobiety,
dzieci,  ludzie  starsi  i  niepełnosprawni.  W  psychice  ocalałych  zakorzeniają  się  głębokie
traumy, które przez nadchodzące lata i dekady będą towarzyszyły im w codziennym życiu,
znacząco obniżając jego jakość.

Polskie  Towarzystwo  Pedagogiczne  z  wielkim  uznaniem  odnosi  się  do  wysiłków
rządu, samorządów lokalnych, organizacji  pozarządowych, firm biznesowych, Kościołów i
innych podmiotów, a także osób prywatnych niosących pomoc uchodźcom z Ukrainy. W tym
tragicznym czasie dla Ukraińców w pełni zdajemy egzamin jako społeczeństwo obywatelskie,
jako współczujący ludzie. Cieszymy się, że również kierowane przez Pana Ministerstwo tak
szybko wyszło naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy.
Objęcie tych grup edukacją,  obok wielu innych korzyści, przyniesie także i tę,  że młodzi,
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żyjący  w traumie  ludzie  odnajdą  w murach polskich przedszkoli  i  szkół  poczucie  opieki,
porządku i bezpieczeństwa.

Obecność tak licznej grupy dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskich szkołach oraz
placówkach postawi przed polskimi nauczycielami ogromne wyzwania. Będą one dotyczyły
nie tylko nauczania, wychowania i opieki nad naszymi gośćmi, ale także wyjaśniania nowej
sytuacji polskim uczniom. Szczególnie ważną sprawą będzie pomoc jednej i drugiej grupie w
zrozumieniu, czym jest wojna, jakie zagrożenia niesie dla ludzi oraz w jaki sposób należy ją
oceniać i radzić sobie z jej skutkami. Nieuniknione będzie, niestety, wspieranie konkretnych
dzieci z Ukrainy w przeżywaniu osobistych tragedii związanych z utratą osób najbliższych na
frontach wojny. 

Polskie  Towarzystwo  Pedagogiczne  chce  włączyć  się  w  działania  mające  na  celu
podjęcie  tych  wyzwań  i  sprostanie  im.  W  naszym  licznym  gronie  znajdują  się  wybitne
specjalistki i specjaliści, zarówno w obszarze pedagogiki, jak i psychologii, którzy są w stanie
podjąć się przygotowania stosownych wskazówek dla polskich nauczycieli, pedagogów oraz
innych pracowników oświaty, pozwalających na udzielanie dzieciom i młodzieży, polskiej i
ukraińskiej, skutecznej pomocy w przechodzeniu przez tragiczny czas wojny. Zwracamy się
do Pana Ministra z propozycją wspólnego przygotowania potrzebnych w aktualnej sytuacji
materiałów  pedagogiczno-psychologicznych  lub  podjęcia  innych  działań  pedagogicznych
ukierunkowanych na ograniczanie strat poznawczych i emocjonalnych młodego pokolenia.

Z poważaniem,


