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Реагування на кризу – роль навчання і освіти дорослих в 
боротьбі з пандемією коронавірусу 

Людство страждає від поширення коронавірусу (COVID-19). Ситуація впливає на 

повсякденне життя, люди стурбовані наслідками для їхнього здоров’я, роботи та 

добробуту. Майже в кожній країні світу провайдери освітніх послуг для молоді та 

дорослих змушені тимчасово припинити свою діяльність, що призводить до критичних 

наслідків для сталості цих закладів, їх працівників, і, що не менш важливо, для тих,  хто 

навчається. Водночас, навчання та освіта дорослих (НОД) може сприяти пом’якшенню 

наслідків кризи, пропонувати вкрай необхідні навчальні програми й підтримувати 

соціальні ініціативи.    

DVV international, як єдиний партнер із розвитку НОД, пропонує підходи, 

використовуючи які, НОД може сприяти вирішенню наслідків кризи через  соціальні та 

навчальні послуги. особливо вразливим групам.   

Разом із тим, ми закликаємо органи влади й міжнародні інституції забезпечити 

необхідними ресурсами  провайдерів послуг НОД (державні, приватні та неурядові 

організації), а також їх працівників, Забезпечити, щоб пропозиції сектору неформальної 

освіти й надалі були доступні під час та після кризи — спільна відповідальність всіх 

зацікавлених сторін.  

 

Використання потенціалу НОД у боротьбі із кризою 

НОД це підгалузь системи освіти із сукупністю факторів, які сьогодні мають особливу 

цінність. Ґрунтуючись на тому, що забезпечення НОД - чітко орієнтовний на потреби, 

гнучкий, орієнтований на дії та трансформативний процес, здебільшого, в секторі 

неформальної освіти, проєкти та провайдери послуг НОД мають потенціал, щоб 

допомагати людям в різний спосіб:   

- Реалізовувати навчальні програми з низькопорогових заходів захисту здоров’я, 

наприклад, через інформаційні кампанії, особливо для маргіналізованих груп, 

щодо вірусу і (простих) заходів захисту особи, родини та громади. 

- Організовувати ініціативи зі збору коштів для виробництва критично необхідних 

обладнання, послуг і продукції, такої як маски, мило та харчові продукти. 

- Розробляти й впроваджувати альтернативні можливості для навчання 

аби  допомогти надолужити пропущений матеріал формального освітнього 

процесу, що спричинено карантинними заходами. В такий спосіб протистояти 

загостренню кризи в навчанні. 

- Спонукати до роздумів над загальними цінностями, такими як глобальна 

відповідальність, згуртованість й активне громадянство.   
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- Мобілізовувати та координувати діяльність громади, оскільки  провайдери НОД, 

у багатьох випадках, докорінно знайомі з локальним контекстом і близькі до 

людей.   

 

Створення нових пропозицій 

По всьому світі навчання “віч-на-віч” повністю припиняється.  Наслідок: учасники 

позбавлені можливості брати участь в необхідних навчальних програмах. Провайдери 

НОД разом із великою кількістю педагогів-фрілансерів постають перед критичною 

економічною ситуацією. Водночас, характер НОД, з його гнучкістю й чіткою орієнтацією 

на попит студентів і спільноти, сприятливий аби реагувати швидко та креативно: 

- Просувати можливості цифрового навчання разом зі створенням платформ, 

тренінгів неформальної освіти, а також (сертификованих) онлайн курсів. 

- Підтримувати батьків і надати їм можливість працювати дистанційно 

та  допомагати своїм дітям в онлайн навчанні.  

- Збільшувати охоплення аудиторії через інструменти соціальних медіа та 

каналів, а також використовувати традиційні засоби дистанційного навчання, 

наприклад, співпраця з радіостанціями та телебаченням.  

- Пропонувати психосоціальну підтримку, щоб допомогти дорослим впоратись із 

труднощами кризи.      

Такі нові формати потребують інвестицій у створення сприятливого середовища: 

- Інвестувати в цифрову інфраструктуру як на рівні національних і регіональних 

мереж, так і місцевих провайдерів, надавати цифрове обладнання для учасників 

із вразливих груп, якщо інших можливостей не існує. 

- Навчати персонал користуватись засобами цифровізації та надавати 

консультації тим, хто навчається.   

- Створювати більше онлайн-можливостей  для нарощування потенціалу фахівців 

НОД, менеджерів та тренерів.    

- Пропонувати цифрову спільноту практик на локальному, національному, 

регіональному та глобальному рівнях, щоб сприяти розвитку компетенцій 

фахівців НОД, обміну досвідом та взаємній підтримці.    

Уряди й партнери з розвитку мають підтримувати зусилля провайдерів НОД в 

намаганнях впроваджувати цифрові технології. 
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Забезпечення сталого майбутнього НОД 

Ця криза є екзистенційною для багатьох, якщо не для більшості, провайдерів НОД. 

Коли можливості доходу майже дорівнюють нулю (відсутність плати учасників, 

тимчасове зупинення проєктних коштів), багато хто продовжує боротись. Роль 

громадськості та урядів у всьому світі полягає у забезпеченні виживання сектору НОД. 

Потрібна пряма фінансова підтримка! 

Визнаючи першорядну відповідальність національних урядів є ще деякі речі, які можуть 

зробити партнери з розвитку та міжнародні інституції: 

- Підтримувати мережі в їхніх намаганнях відстоювати необхідність державної 

допомоги в подоланні наслідків кризи. 

- Підтримувати політики й практики, які допомагають уникнути використання кризи 

як приводу для здійснення заходів, що призводять до обмеження простору 

громадянського суспільства. 

- Забезпечити використання чинних структур для здійснення заходів, пов'язаних з 

подоланням короновіруса, замість створення паралельних механізмів (не 

винаходити колесо). 

- Забезпечити створення гнучких, спеціально розроблених схем фінансування 

для захисту інституцій та ключового персоналу основних провайдерів і мереж 

НОД. 

DVV International вбачає свою роль в підтримці партнерів в подоланні, в якомога 

найкращий спосіб, наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та у розробці 

форматів основних сервісів НОД як відповідь на цю кризу. Ми будемо регулярно 

інформувати про  інноваційні ініціативи, розроблені в рамках наших проєктів та нашими 

партнерами щодо того, як боротися із наслідками кризи та надавати необхідну 

підтримку людям. Коронавірус - це глобальна криза, і ми повинні гарантувати, що 

реагування теж буде глобальним. 


