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Керівникам закладів вищої освіти
та всій Родині Еразмусівців

Програма ЄС Еразмус+

Шановна українська спільнота Темпус і Еразмус+! Дорогі друзі і колеги!
Ми обіймаємо кожного з Вас та
залишаємось на зв’язку! Дякуємо що
зберігаєте Еразмусівський дух!
Ми
на
за’язку:
оперативно:
+380505966045
(Світлана);
еmail:
office@erasmusplus.org.ua
Постійно
оновлюємо
новини
https://erasmusplus.org.ua/novyny.html
Просимо терміново контактуйте
ваших партнерів по проєктах з
міжнародної кредитної мобільності, Європейська Комісія та Уряди всіх країн-члені в Програми
Еразмус+ звернулась до всіх Національних агентств щодо пріоритетного фінансування
українських студентів та працівників з максимальною гнучкістю!
Інформація щодо
koordynatoriv.html

цього:

https://erasmusplus.org.ua/novyny/4141-vazhlyvo-dlia-erazmus-

Інформація щодо діяльності проєктів під час війни: https://erasmusplus.org.ua/novyny/4138vykonannia-proiektiv-erazmus-v-period-viiny.html
Інформація щодо конкурсів на час війни: https://erasmusplus.org.ua/novyny/4137-konkursyprohramy-erazmus-uchast-ukrainy-v-period-viiny.html
Ми щиро висловлюємо свою підтримку кожному з Вас і разом з кожним переживаємо всі
втрати та біль та радості маленьких і великих перемог!
Відповідні листи ми написали, продовжуємо інформувати про ситуацію Європейську
Комісію, звертатись за допомогою до партнерів та продовжуємо працювати допомагаючи за
різними напрямами! Вся інформація у розділі – новини!
Взаємодія між українськими Еразмусівцями вражає і надихає – звертайтесь!!!
Ми усі по-різному переживаємо нелегкі часи: хтось переживає найбільшу трагедію свого
життя – і ми щиро співчуваємо цьому. Хтось не встиг завершити заплановані проєктом заходи;
хтось, відрізаний від колег і друзів, опинився у незвичному середовищі без інтернету чи
мобільного зв’язку; можливо, хтось відчуває брак їжі чи ліків. Ми щиро сподіваємось, що війна
ні в кого не забрала близьких, колег чи друзів, проте ми знаємо вже багато тих, хто втратили
домівки та набули статусу біженця.
Інколи жах за те, що відбувається у наших містах: Харкові, Херсоні, Чернігові, містахсупутниках навколо Києва, кидає нас у відчай; а повідомлення про перемоги наших військових
наповнюють нас радістю і гордістю за країну та віру в перемогу.
Ми потроху усвідомлюємо, що ненавидити – це нормально, так само, як і боятись, або
радіти смерті російських окупантів.
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Намагаючись приборкати наші власні емоції, ми всі одночасно переживаємо за майбутнє
України –вже вкотре, і двічі у цьому сторіччі, ми платимо за мрію кращого майбутнього та
Європейські цінності людськими життями. Тепер, коли ціна надмірно висока, наше майбутнє
має бути світлим і бездоганним.
Сподіваємось, що усі погодяться: творити наше світле майбутнє ми зможемо тільки
об’єднавши наші зусилля. Саме ми: висококваліфіковані фахівці, завзяті європоцентристи,
вдумливі патріоти, відповідальні громадяни і відчайдушні гуманісти маємо допомогти нашій
країні швидко й ефективно подолати наслідки російського вторгнення, прибрати сміття
«руського миру», вилікувати фізичні і духовні садна і рани, розробити стратегії, скласти дорожні
карти їх виконання, віднайти нові технології, запропонувати моделі виробництва, підготувати та
надихнути студентів творити нову країну.
Ми зможемо. Адже ми володіємо найважливішим ресурсом сучасного світу – знаннями, які
зараз потрібні нам як ніколи в історії сучасної України. Всі погодяться, що для розв’язання
надскладних проблем потрібно об’єднання зусиль експертів і фахівців різних областей знань:
міждисциплінарний підхід має спрацювати не тільки у викладанні освітніх програм та
дослідницькій діяльності, але й у реальному житті. Інженери та айтішники, екологи та
економісти, соціологи та психологи, біологи та медики, фізики та хіміки, професіонали інших
галузей потребуватимуть нових знань, які університетська спільнота може і має запропонувати
нашій країні.
Тому зараз нам особливо важливо не втратити зв'язок між собою, з нашими європейськими
партнерами і з колегами інших континентів, щоб спільно шукати технічні рішення, просувати
інновації, розробляти моделі взаємодії, одночасно допомагаючи собі та колегам пережити
трагедію, нав’язану ерефією та її кримінальним керівництвом.
У ці важкі дні не можна не згадати про одну перемогу, до якої причасна наша спільноти –
Європейський Парламент схвалив заявку України на членство в ЄС. Ця подія місяць тому була
маловірогідною, сьогодні рішення про членство України в ЄС виглядає очевидним і
об’єктивним.
Росію виключили з більшості Програм міжнародної співпраці та видатних наукових та
освітніх спільнот.
Проте це не рятує нас від авіабомбувань, які найбільше вбивають мирних мешканців,
залишають їх без їжі, вони та зв’язку, можливості кудись виїхати, повністю знищують і
стирають наші міста!
Ми сподіваємось, що завтра очевидною і об’єктивною буде наша перемога над
багатовіковим джерелом зла для усього українського народу.
Перемога, яка назавжди від’єднає нас від жорстких та задушливих обійм руського миру.
Віримо і разом працюємо для перемоги! Внесок кожного вагомий і важливий!
Слава України! ErasmusJointForces Community!
З повагою, Координаторка проєкту ЄС
«Мережа національних Еразмус+ офісів та
команд експертів з реформування вищої
освіти – Національний Еразмус+ офіс в
Україні»
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