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Ірландські ради з освіти та навчання очолили національні освітні
заходи з надання допомоги учасникам з України
Шістнадцять універсальних магазинів для всіх шкіл, класи англійської мови та
ІКТ-пристрою в числі заходів
Поради щодо освіти та навчання (ETBs) координують створення шістнадцяти міжвідомчих
регіональних груп з освітиі мови (REALT), реагуючи на необхідність проведення занять з англійської
мови та надаючи ноутбуки та планшети для підтримки шкіл, які надають місця для українських дітей.
До складу кожної регіональної групи з освітиі мови входять фахівці та представники Служби
підтримки освіти, шкільні психологічні служби, фахівці з особливих освітніх потреб та органи
управління школами. До складу ЕТB також входять
●
●
●

Спеціальний координатор для підтримки кожної регіональної групи з освіти та мови
Спеціальна електронна пошта та номер шкільної підтримки (подробиці на сайті
www.etbi.ie).
Спеціальний реєстр ІКТ-пристроїв (ноутбуки, портативні комп'ютери, планшети та інші
мобільні пристрої) для сприяння електронному навчанню.

У той час як школи залишаються основним контактним центром для українських сімей, які шукають
місця для своїх дітей, регіональні групи з освіти і мови будуть допомагати цим школам в плані
підтримки потенціалу, обміну інформацією та ресурсами, включаючи ресурси для ESOL
(англомовних носіїв інших мов).
Послуги ЕТB з подальшої освіти і навчання (FET) будуть грати ключову роль у наданні ESOL
(англійська мова для говорячих на інших мовах), забезпечуючи
●
●
●

Єдиний контактний пункт для надання ESOL через свого співробітника за освітою
дорослих
Доступ до загальнонаціональної мережі консультаційних служб для дорослих
Інструментарій по ESOL для сімейного навчання.

Вітаючи ці зміни, генеральний секретар ETBI Педді Лавелл сказав: "Завдяки нашому
загальнонаціональному розташуванню і внутрішній адміністративній підтримці, Поради з освіти та
навчання ідеально підходять для координації цих заходів у співпраці з нашими партнерами по
всьому шкільному секторі. Ми всі зосереджені на тому, щоб зробити перше входження в нашу
систему освіти як можна менше стресовим для наших українських дітей". ETBI також призначила
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відповідального за підтримку членів ETB, і ми тісно співпрацюємо з Міністерством освіти і
Міністерством додаткової і вищої освіти, досліджень, інновацій та науки".
"Я був радий почути історії співчуття і теплоти про наших членів ЕТB, їх співробітників і учнів - від
вітальних та інформаційних сесій в Дубліні до традиційного прийому в школі музики і танців і занять
англійською мовою для батьків і дітей у Клер", - сказав він.
ВИСНОВОК
Примітки для редакторів
Додаткову інформацію можна знайти на сайтах https://www.etbi.ie/regional-education-and-languageteams-for-ukraine/ gov.ie, а також українською і російською мовами.
Доступні для інтерв'ю: Педді Лавелл, генеральний секретар ETBI
Про організацію Education and Training Boards Ireland
Education & Training Boards Ireland (ETBI) є національним представницьким органом для наших
членів Education & Training Boards (ETB) і веде переговори від імені сектору ETB на різних форумах
як в секторі освіти, так і на більш широкій державній службі та на рівні ЄС. Наша місія полягає в
тому, щоб очолити і просувати подальший розвиток освіти, навчання і роботи з молоддю в Ірландії.
Наше бачення полягає в тому, щоб використовувати нашу силу для впливу і просування сильного
сектору освіти і навчання через співпрацю і колективні зусилля. У всій своїй діяльності ETBI
керується принципами: люди, партнерство і потенціал.
Про організацію Education and Training Boards
Education and Training Boards є провідними в Ірландії постачальниками послуг у галузі освіти і
навчання та унікальні тим, що забезпечують освіту і навчання протягом усього життя для всіх. У
сукупності шістнадцять рад з освіти та навчання надають послуги понад 368 000 учням в 1000
населених пунктах. Поради щодо освіти і навчання несуть відповідальність за 27 національних шкіл і
250 коледжів (більше третини всіх початкових шкіл), в яких навчається понад 112 000 учнів. ЕТB
також є найбільшим постачальником освіти на ірландській мові в початковій школі, у 48 школах. ETB
надає додаткову освіту і навчання для 200 000 учасників у більш ніж 500 місцях по всій країні і
відіграє центральну роль у наданні учнівства і стажувань у партнерстві з роботодавцями. ЕТB також
підтримує, контролює і надає послуги для молоді. В секторі ЕТB працює понад 32 000 чоловік, а
сукупні річні витрати перевищують 2,2 млрд євро. Керівництво ЕТB
Контактна інформація для ЗМІ:
Загальні питання для ЗМІ: media@etbi.ie
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