
Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby 

umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w języku 

ukraińskim zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. W dzisiejszej (8 marca) inauguracji wziął 

udział marszałek Piotr Całbecki. Zajęcia dostępne na platformie Youtube. Zdjęcia i audio dostępne  

w podpisanym folderze:  

 - Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się wcielić nasz plan w czyn. Dziękuję wszystkim zaangażowanym 

w ten projekt, którzy z entuzjazmem włączyli się w jego realizację. Naszą e-Szkołę będziemy rozwijać w taki 

sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. To także wsparcie dla 

ośrodków organizujących czas dzieciom i młodzieży. Bądźcie z nami i korzystajcie z lekcji prowadzonych przez 

naszych wspaniałych pedagogów - mówił marszałek Piotr Całbecki.  

 Otwierającą ukraińską część e-Szkoły lekcję matematyki poprowadziła Tatiana Kovalska, wykładowczyni 

uniwersytecka z 10-letnim stażem pracy i 6-letnim stażem zawodowym w kształceniu dzieci klas 1-6. 

Nauczycielka języków obcych i toruńska przewodniczka turystyczna Nadzieja Hajduczenia zaprasza na 

zajęcia języka polskiego i historii regionu kujawsko-pomorskiego. Psycholog kliniczny, nauczycielka w 

szkole podstawowej Oksana Koriahina zaoferuje wsparcie psychologiczne. 

 W planie naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz 

plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych - nauczanie 

wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone 

są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach. Plan zajęć dostępny 

będzie na stronie edupolis.pl.  

 Początkowo prowadzonych będzie 10 zajęć tygodniowo – po 2 godziny od poniedziałku do piątku.  

Wszystkie lekcje będą rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do 

nich wracać także poza godzinami emisji. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska 

spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.  

 Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa była odpowiedzią samorządu województwa na niezbędne ze 

względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych w 2020 roku. Zainteresowanie, z jakim się 

spotkała sprawiło, że projekt kontynuowaliśmy w wakacje - transmitowaliśmy ciekawe zajęcia o różnorodnej 

tematyce, rozwijające zainteresowania i poszerzające wiedzę o naszym regionie. Proponowaliśmy także lekcje 

popołudniowe. Wszystkie zostały zarchiwizowane i służą uczniom m.in. do powtórek bieżących materiałów. 

Uruchomienie e-Szkoły dla uczniów z Ukrainy zapowiedział gospodarz województwa podczas czwartkowej 

(4 marca) konferencji. 

 

https://www.youtube.com/c/KujawskoPomorskaeSzko%C5%82a/featured
https://edupolis.pl/e-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0/
https://edupolis.pl/e-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0/
https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q
https://www.youtube.com/c/KujawskoPomorskaeSzko%C5%82a/featured
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38318-realna-pomoc-dla-ukraincow
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38318-realna-pomoc-dla-ukraincow

