
GLOBAL EDUCATION VISION
Think BIG. Think GLOBAL.

You’re a teacher in the Ukraine but your school has been 
bombed, or you are living in a shelter with others, just 
waiting, hoping and praying for a return to normal. 

You’re a Ukrainian parent in Poland or Germany and your 
kids go to school now but no one there speaks Ukrainian 
and the things they send home you can’t understand.

How can we make this work? How can we make sureHow can we make this work? How can we make sure
the students continue receiving a quality education?
We have a  solution...

www.GEVedu.org
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Strategic Education Response
Program

Global campaign for Ukrainian educators
to provide complete educational services, no 
matter where they might be at this time.
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Strategic Education 
Response 

In times of trouble, people are amazingly resilient, mobilizing mass 

quantities of food, water, medicine and even shelter to places where it 

is needed the most. Of course, everyone hopes that life will return to 

normal as soon as possible. In the case of the Ukraine, there is no way 

to predict when the conflict may end and when people can return to 

their homes. In some cases, their homes are no longer there to return 

to. Meanwhile, students who would normally be in school or taking 

classes online have mostly had to put their education on hold as school 

operations have been disrupted at every level.  

Global Education Vision, a nonprofit based in the United States, has 

launched a pilot program that can later be modeled in disaster or 

emergency situations to restore a quality education to those who have 

had their studies interrupted, for whatever reason. We begin this 

program by addressing the immediate needs presented by the war in 

Ukraine and the millions of Ukrainians who have fled to other 

countries, or the thousands who are in shelters or who have had their 

schools destroyed. This program will restore instruction in Ukrainian as 
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quickly as possible for Ukrainian students, no matter where the 

teachers or students might be. 

Ultimately, the program will be administered through a cellphone or 

laptop dashboard that allows teachers or parents to set up a free 

account and run every aspect of a comprehensive educational program 

in Ukrainian, from Nursery school to 12th grade, from setting up a class 

roster, attendance, initial assessment by subject, content delivery, 

grading, quizzes, exams, periodic student reviews and report cards. 

Basically, everything a teacher needs to monitor a student’s academic 

progress, deliver content and provide feedback to parents and 

students will be available through the dashboard in Ukrainian.          

Video training is being prepared for teachers and parents who wish to 

use the system for their students or children. In addition, we will 

coordinate our system to allow administrators to collect data from 

multiple teachers and assemble it in one front office account for record 

keeping, archives and coordination with the UNESCO Institute for 

Statistics.   

If you would like to join us, volunteer or donate to support the 

program, please contact us for more information at: 

SERP@gevglobal.org. 

mailto:SERP@gevglobal.org
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Стратегічне реагування у  

сфері освіти 
У важкі часи люди виявляють дивовижну життєстійкість, мобілізуючи 

масові запаси продовольства, води, медикаментів і навіть житла туди, де 

вони найбільше потрібні. Звичайно, всі сподіваються, що життя 

повернеться в нормальне русло якомога швидше. У випадку з Україною 

неможливо передбачити, коли закінчиться конфлікт і коли люди зможуть 

повернутися в свої будинки. На жаль, деяким людям вже нікуди 

повертатися. Тим часом, учні, які зазвичай ходять в школу або 

відвідують онлайн заняття, в більшості випадків змушені призупинити 

своє навчання, оскільки школи перестали нормально функціонувати на 

всіх рівнях. 

Global Education Vision, некомерційна організація, що знаходиться в США, 

запустила пілотну програму, яка в подальшому може бути використана в 

ситуаціях стихійних лих або надзвичайних ситуацій для відновлення 

якісної освіти для тих, чиє навчання було перервано з якої-небудь 

причини. Ми починаємо цю програму з задоволення нагальних потреб, 

пов'язаних з війною в Україні і мільйонами українців, які втекли в інші 

країни, або тисячами людей, які перебувають у притулках або 

зруйнованих школах. Ця програма дозволить якнайшвидше відновити 
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викладання українською мовою для українських учнів, незалежно від 

того, де можуть перебувати вчителі чи учні. 

В кінцевому рахунку, програма буде управлятися за допомогою 

мобільного телефону або ноутбука. Вона дозволить вчителям або 

батькам створити безкоштовний аккаунт і управляти всіма аспектами 

комплексної освітньої програми українською мовою, починаючи з 

дитячого садка і закінчуючи 12-м класом, від складання списку класу, 

відвідуваності, оцінок з предметів, подачі матеріалу, виставлення оцінок, 

контрольних робіт, іспитів, періодичних перевірок і звітів. В принципі, 

все, що необхідно вчителю для контролю успішності учня, надання 

навчальних матеріалів та зворотного зв'язку з батьками та учнями, буде 

доступно через панель управління українською мовою. 

Для вчителів і батьків, які захочуть використовувати систему для своїх 

учнів або дітей, готується відео-тренінг. Крім того, ми будемо 

координувати нашу систему, щоб адміністратори могли збирати дані від 

декількох вчителів і об'єднувати їх в одному акаунті для ведення обліку, 

архівації та координації з Інститутом статистики ЮНЕСКО. 

Якщо ви хочете приєднатися до нас, стати волонтером або зробити 

пожертвування для підтримки програми, будь ласка, зв'яжіться з нами 

для отримання додаткової інформації за адресою: SERP@gevglobal.org. 
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