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ÁSIA/CAMBOJA – Os jesuítas lançam um novo projeto educativo e uma
nova escola
Phnom Penh (Agência Fides) – Os jesuítas lançam um novo projeto educativo no Camboja: em Battambang, serão
construídas uma escola do ensino médio de modestas dimensões, com quatro salas para cada ano, e uma pequena
escola de ensino fundamental. O projeto prevê também um centro de formação para professores e uma residência
para abrigar os professores em fase de formação. “Este projeto educativo é considerado muito importante para os
jesuítas que atuam com os jovens Khmer”, explica numa nota enviada a Fides pe. Ashley Evans SJ, missionário
irlandês que chegou ao país em 1993 e diretor do “Education Mission Leadership Team”. Depois de anos de
avaliação e discernimento, “estamos muito felizes que o processo tenha início”, nota. Parceiros locais do projeto
são a Prefeitura Apostólica de Battambang e as autoridades escolares provinciais. Além disso, estão buscando
parceiros internacionais que poderiam incluir outras províncias da Conferência dos Jesuítas da área Ásia-Pacífico,
ou outras ordens religiosas masculinas e femininas. Pe. Ashley, diretor do novo projeto educativo, refere que para
os primeiros 12 anos de atividade didática se prevê a necessidade de financiamentos para comprar o terreno,
construir os edifícios, distribuir bolsas de estudo; e depois a escolas deveria se manter sozinha.
Os jesuítas estão ativos no Camboja há mais de 20 anos no campo da instrução e da formação profissional. A
Companhia de Jesus mantém economicamente estudantes da escola primária e professores em áreas remotas e se
ocupou também da formação dos professores da Universidade Real de Phnom Penh. Além disso, os jesuítas
administram um centro para crianças com deficiência em Phnom Penh e um centro para crianças desfavorecidas
em Battambang. (PA) (Agência Fides 25/6/2013)
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