Education for Ukraine l Onderwijs en lesmateriaal
Onderwijs vanuit Oekraïne l vanuit de overheid
Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van Oekraïne heeft een online programma
gemaakt zodat leerlingen door kunnen gaan met onderwijsprogramma voor klas 1-11 (dat is tot
een jaar of 17).
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•
•
•
•
•
•

Online lesprogramma vanuit overheid UA

•

Mozaik Education: Free Mozaik Teacher and Student access for all Ukrainian
users. Moazaik Education UA

•
•

ACSI Europe: Resources for supporting education for displaced Ukrainian students.

Overzicht in NL (door google translate)
Ministerie van onderwijs - UA
Online scholen en platformen (Ukraine – overzicht van mogelijkheden)
Atmospheric School: The "Attendee" Package is becoming FREE
Demotoegang tot de trainingssite (klas 1 t/m 11)
EdPro: Hongaarse uitgeverij van digitaal lesmateriaal voor basis- en middelbare scholen.
Ze stellen hun Oekraïenstalige lesmateriaal (van de exacte vakken, aardrijkskunde en
geschiedenis) gratis ter beschikking tot aan het eind van dit schooljaar.

Een stukje thuis in Nederland voor Oekraïense leerlingen (Bron: LOWAN)
Het NOB heeft een document gemaakt met een scala aan linkjes naar veelal gratis
lesmateriaal, prentenboeken en direct bruikbare downloads voor leerlingen in de leeftijd
van 3-18 jaar. Vooraf gegaan door een interview met een Nederlandse leraar in Kiev
waarin zij haar ervaringen met het onderwijs in Oekraïne deelt. Ook duidelijke uitleg
over de online lessen van de Oekraïense overheid!

Onderwijs vanuit Christelijke school Radiance
Vanuit onze partnerschool Radiance in Zhytomir, Oekraïne stellen we bijbellessen/verhalen in het
Oekraïens beschikbaar (voor PO en VO), er wordt nog gewerkt aan een instructie in het Engels.

•
•

Online lessons (overview and links). Lessen over verschillende onderwerpen zoals Pasen.

•
•

Now we live here

Why wars arise?: You will find the answer to this question in this lesson. You will also
learn about the war in heaven and its consequences, will listen to the dialogue between a
girl and a military, will pray for Ukraine with a song. But we say confidently - there is a
way out of any situation, because our God is always with us. Lesson verse: "If God is for
us, then who is against?" Romans 8:31.
Lesson about Jesus

Materiaal vanuit Driestar onderwijsadvies ‘Nu woon ik hier’.
Vluchten uit je eigen land heeft grote impact op kinderen, dat zien
we nu bij de Oekraïense vluchtelingenkinderen. Weg van alles wat
voor hen vertrouwd is en vluchten naar een onbekende omgeving
maakt hen kwetsbaar. Ze zien andere dingen, ruiken andere geuren
en hebben ineens andere gezichten om zich heen. Belangrijk is dat
ze zich verbonden blijven voelen met Oekraïne maar daarnaast ook
vertrouwd raken in de nieuwe omgeving. Daarbij helpt het boek ‘Nu
woon ik hier’, nu gratis beschikbaar in het Oekraïens.
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