24 березня 2020 р.
Відкритий лист в.о. Міністру Міністерства Освіти і Науки України
Шановний Юрію Юрійовичу!
Благодійна організація «Об‘єднання підлітків та молоді «Tінерджайзер» (далі - Tінерджайзер)
висловлює Вам подяку за роботу над розвитком освіти в Україні.
Tінерджайзер – це рух, що об'єднав підлітків Східної Європи та Центральної Азії. Разом ми
створюємо світ, в якому кожен підліток може реалізувати свій потенціал. Світ, вільний від
дискримінації у всіх її проявах, включаючи сферу ВІЛ. Світ, в якому права всіх підлітків і молоді
не потрібно захищати, тому що вони повністю дотримуються.
Останнім часом до нас звернулося багато підлітків з м. Полтава, м. Кривий Ріг, м. Миколаїв, м.
Чернівці, м. Кременчук, м. Львов та м. Одеса з занепокоєнням, яке зумовлено інформаційним
вакуумом про те, як проводитимуться сесії ЗНО та вступна кампанія 2020. Як відомо, 24 березня
Український Центр Оцінювання Якості Освіти завершує реєстрацію на ЗНО 2020, а 4 квітня
2020 р., за нинішнім планом, має відбутися перше пробне тестування.
Екзамени – це непростий період у житті кожного випускника з точки зору підвищеного стресу
та рівня тривожності, який зараз додатково ускладняється поширенням епідемії вірусу Covid-19
та режимом карантину. Для нас важливо зберегти ментальне здоров’я підлітків і знизити рівень
тривожності, яка призводить до серйозних розладів.
На жаль, ми досі не знаємо, яка в Україні справжня ситуація з масштабом епідемії і до 4 квітня
2020 р. вона, мабуть, лише набере обертів і, на жаль, точно не скінчиться, враховуючи досвід
інших країн світу.
Звертаємося до Вас, шановний Юрію Юрійовичу, з проханням оприлюднити офіційну
позицію Міністерства Освіти і Науки України, або розробити послідовний алгоритм дій
для випускників шкіл, які готуються до ЗНО в 2020 р., з поясненнями, як їм діяти в
ситуації карантину.
Додатково приводимо приклад Британського Міністерства Освіти, яке 20 березня 2020 р.,
повідомило про скасування цим літом усіх іспитів для отримання шкільного атестату - General
Certificate of Secondary Education. Повідомлення на сайті Міністерства каже, що цього року,
навіть у випадку зменшення масштабу епідемії вірусу Covid-19, іспити не відбуватимуться.
Натомість учням буде вирахувана очікувана оцінка, яку б вони потенційно отримали на іспитах
з предметів. Така оцінка, зокрема, вираховуватиметься на основі поточних оцінювань, пробних
іспитів, оцінки вчителів та загалом попередніх освітніх результатів. Методику обрахування
оцінок має сформувати Ofqual - аналог нашого УЦОЯО. Учням та ученицям, котрі все ж не
будуть згодні з оцінками, надається можливість скласти іспити у 2021 році,
Такий підхід вже погоджений з британськими університетами. Міністерство Освіти в Британії
опублікували відповідне відкрите звернення до цьогорічних абітурієнтів.
https://www.gov.uk/government/news/further-details-on-exams-and-grades- announced
Сподіваємося на
Вашу підтримку.
З повагою,
Голова Правління,
Tінерджайзер.

Я.В. Панфілова

