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Ucraïna: La UNESCO mobilitza suports per donar continuïtat a l'ensenyament
29-3-22
La UNESCO està mobilitzant eines d'aprenentatge a distància per mantenir la
continuïtat de l'educació i donar suport als professors i alumnes d'Ucraïna. A través de
la Coalició Mundial per l'Educació, la UNESCO proporcionarà equips informàtics i
continguts d'aprenentatge digitals.
Des del començament de la guerra a Ucraïna, el 24 de febrer, la UNESCO ha demanat
repetides vegades que es respecti el dret internacional humanitari per protegir
l'educació.
L'educació és un dret fonamental que cal protegir de totes les maneres possibles. La
UNESCO exigeix el cessament immediat de tots els atacs contra les institucions
educatives, els professors i els estudiants. L'organització també es compromet a trobar
solucions perquè tots els infants puguin continuar els estudis.
(Audrey AzoulayDirectora General de la UNESCO)
Després d'un mes de guerra, les autoritats locals van informar que més de 733
institucions educatives de tot el país han estat malmeses o destruïdes. A més, les
estimacions indiquen que més de la meitat de la població infantil d'Ucraïna s'ha hagut
de desplaçar.

Reforçar les eines d'aprenentatge a distància
Per respondre a les necessitats, la UNESCO està en contacte permanent amb les
autoritats locals i amb tots els socis pertinents per protegir i restablir l'educació al país,
centrant-se en l'ensenyament a distància.
D'acord amb les recomanacions de la UNESCO, Ucraïna comptava amb un sistema
eficaç per respondre al tancament d'escoles a causa de la pandèmia de la COVID-19,
a través de la plataforma d'escoles de tota Ucraïna. Estem treballant amb les autoritats
per adaptar-lo a les noves necessitats.
(Stefania GianniniSubdirectora General d'Educació de la UNESCO)
Amb el suport ferm de la Coalició Mundial per l'Educació –creada el 2020 per facilitar

solucions d'aprenentatge a distància durant la pandèmia–, la UNESCO i els seus socis
proporcionaran equips informàtics als professors per donar suport a l'ensenyament i
l'aprenentatge en línia. L'Organització coordinarà la producció de nous continguts
d'aprenentatge digital i se centrarà en els primers graus, el suport psicosocial i la
formació de professors.
La UNESCO també donarà suport al Ministeri d'Educació i Ciència d'Ucraïna
mitjançant la creació d'un sistema fiable i segur que facilitarà la realització en línia
d'exàmens d'ingrés a les universitats i els centres de formació professional.
Permetre que els estudiants refugiats continuïn els seus estudis

La UNESCO es congratula de les iniciatives adoptades per alguns dels seus estats
membres per acollir i integrar els estudiants ucraïnesos refugiats i els estudiants
internacionals que abans estudiaven a Ucraïna.
L´Organització està fent un seguiment d´aquestes iniciatives i les presenta a través
d´una pàgina web específica al portal de la UNESCO. Es tracta d'una eina per
compartir les millors pràctiques i inspirar tots els països que vulguin donar suport als
estudiants i professors que fugen de la guerra.
Per exemple, a Polònia, les autoritats tenen previst crear nous centres educatius
i d'atenció a la infància per als nens ucraïnesos que arriben. El país també té previst
facilitar l'ocupació de ciutadans ucraïnesos com a ajudants de professors. A Romania,
algunes escoles ofereixen ensenyament en ucraïnès. A Letònia, segons una nova llei,
els ucraïnesos tenen dret a treballar com a professors per ensenyar alumnes refugiats
menors de 18 anys.

