Молодіжна організація СТАН

МОЛОДІЖНЕ АНТИКРИЗОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ//
МОНІТОРИНГОВА ГРА-ПОДОРОЖ

Ініціатива “Освітня траєкторія: розвиток системи освіти у післякризовий період”
реалізовується Молодіжною організацією “СТАН” у партнерстві з
громадськими організаціями "Дубль N", "Наші візії" та "Асоціацією об’єднаних
мистецтв", простором домашньої освіти "Невгамовні" та Національною
молодіжною радою України. Проєкт підсилено за рахунок співпраці "СТАНу" з
INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER.
Ця публікація була підготовлена за редакцією Юлії Любич в рамках проєкту
«Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних
досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського
Союзу. Зміст цієї публікації та думки, озвучені в ній, є виключною
відповідальністю Молодіжної організації "СТАН" і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій.

За підтримки:

Партнери:

Наші
візії
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Перед вами результати антикризового дослідження
освіти в Україні, яке провела команда молодих
людей заручившись підтримкою освітянок.
Ми прагнули зробити неможливе - передати
результати таким чином, щоб їх було цікаво
дізнатися всім задіяним до процесу освіти людям:
- перш за все молоді, тому що ви найбільше
потерпаєте і найбільше за всіх здобуваєте від
системи освіти, якою б вона не була;
- освітян(к)ам формальної та позаформальної
освіти, тому що саме ви щодня співтворите з
молодими людьми результат їхнього розвитку і,
таким чином, розвиваєте ціле суспільство;
- молодіжним громадським організаціям, які
надають молодим людям необхідну неформальну
освіту та адвокують її визнання, формують та
впроваджують громадянську освіту в українському
суспільстві;
- усім вам, хто підтримує освіту, тим хто адмініструє
освітні інституції та процеси, працює в державних
управліннях та ресурсних центрах, а також в
недержавних організаціях, адже вашої підтримки
так потребують змінотворчі педагоги(ні);
- і усім вам, батькам та родич(к)ам молодих людей,
сім’ям освітян(ок) і всім іншим небайдужим
член(киням)ам громад, адже ви також вболіваєте за
освіту, бо вона впливає на усіх нас.

ΜΕΤΆ

Мета нашого дослідження - допомогти освітній
системі знайти власну траєкторію для позитивних
трансформацій, щоб вибратися з кризи.
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Людям, а особливо молоді, часто доводиться
стикатися з труднощами. На приклад, з освітою.
Але уявімо, що освіта - це гра. Заплутана і
складна, але в ній можна досягти певної
майстерності, є ціль, а ще все залежить від вас
- як у грі.
Для того, щоб підготувати це дослідження, ми
поговорили з представни(цями)ками з кожної з
груп, перелічених на попередній сторінці.
Результати, роздобуті з розмов, ми оформили у
вигляді гри-мандрівки. Її ви можете
використовувати як інструмент для моніторингу
закладу освіти або освітньої програми.
На наступних кількох сторінках ви побачите
карту (зміст) дослідження з усіма основними
розділами, дізнаєтесь про ціль та правила гри, а
також про можливі способи її використання.
Наша мета - прокласти шлях до позитивних
трансформацій в системі освіти. А що може
бути надійним орієнтиром на шляху до
позитивних змін у час кризи і невизначеності?
Ми переконані, що правильна відповідь на це
питання - люди. Освіта буде стійкою та
процвітаючою сферою, коли максимально
відповідатиме потребам людей - в першу чергу
здобувач(ок)ів освіти.
Кожен розділ на мапі складається з декількох
пунктів - подібних до кроків на ігровому полі.
Кожен крок - це одна з потреб молодих людей в
освіті, про яку ми дізналися з дослідницьких
розмов. У грі пункти сформульовані таким
чином, щоб розповісти якою є ідеальна
інституція освіти, де вже враховуються ці
потреби. В розмовах ми зустрічали як позитивні
випадки так і навпаки.
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Пропонуємо розглянути на прикладі одного з
пунктів, як організовано моніторингову гру.

До деяких пунктів наводиться
пряма цитата від учасни(ць)ків
дослідницьких розмов.

Пункт описує такі умови,
за яких певна потреба
молоді виконується.

29.
Молоді люди вміють самостійно планувати свій
час та навантаження.

У восьмому класі, коли я лише перейшла в
онлайн-школу, я нічого не встигала, бо я не
вміла розподіляти свій час.[...]

+1

Уміння самостійно планувати власне
навантаження стає особливо незамінним в
умовах дистанційного навчання.

Кожен пункт має певну цінність,
виконання цього пункту дає +1
бал до загальної оцінки.

+1
0

Деякі пункти супроводжуються
додатковим поясненням актуальності
певного твердження.

Тобто, з наведеного прикладу, освітній заклад
для якого проводиться моніторингова гра,
набирає 1 бал, якщо молоді люди, які
навчаються там вміють планувати свій час та
навантаження.
Якщо у навчальному закладі молоді люди
ніяким чином не навчаються планувати свій час,
і відповідно мають із цим проблеми, заклад не
отримує жодного балу за цей пункт.
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Максимальна кількість балів, яку може отримати
освітній заклад проходячи моніторинг через гру
- 200, як у ЗНО. Освіта на 200 балів відповідає
наступним критеріям:

розкриває потенціал особистості, допомагає розуміти себе;
є інструментом, соціальним ліфтом для людини, шляхом для
самореалізації, розвиває компетентності необхіднідля ринку праці;
формує громадянські компетентності,
відповідальність, співпрацювати;

вчить

брати

на

себе

стає фундаментом для подальшого розвитку, вчить навчатися;
забезпечує культурний, професійний розвиток суспільства, забезпечує
єдність, відчуття громадянської приналежності;
розширює світогляд, допомагає зрозуміти інших людей та культури,
допомагає соціалізуватися, будувати зв’язки.

Прочитати більше про
методологію
дослідження та про
історію його створення
ви зможете на
сторінках 40-50.

Саме так бачать завдання освіти респондент(к)и
нашого дослідження.
Кожен пункт у грі допомагає наблизитись до
цього образу освіти. Тож, якщо з першого разу в
результаті моніторингу освітня інституція не
добере потрібних балів до бажаного результату
- нереалізовані поки пункти вкажуть шлях до
позитивних трансформацій.
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05/ВИКОРИСТАННЯ ГРИ
Гру можна використовувати для проведення мікромоніторингу та оцінки.

ΕΝΤΟΛΉ

Ви можете перевірити освітню програму чи освітній
процес в певному освітньому закладі, проходячи
крок за кроком кожен пункт. Якщо написане
твердження відповідає тому стану речей, який ви
бачите в інституції чи в межах програми, додавайте
до суми ту кількість балів, яка зазначена біля
пункту.
Ви також можете додати власні критерії на вільній
сторінц, які не знайшлися в запропонованому
переліку. Перелік не є вичерпним переліком усіх
освітніх потреб молоді. За що ви готові дати
додаткові бали освіті?
Гру також можна використовувати для планування
дій для вдосконалення системи освіти на різних
рівнях. Ви можете обирати з переліку ті якості, або
напрямки, які вважаєте найбільш важливими та
терміновими для досягнення та поступово
пропонувати чи впроваджувати ці зміни враховуючи
актуальність потреб.
Гру також можна використовувати для того, щоб
розпочати діалог про необхідні зміни. Дізнатися
думку коле(жанок)г, однокласни(ць)ків чи громади яких змін хотіли би бачити вони?
Сподіваємось, вам сподобається мандрівка
грою, хоч який з варіантів ви обрали!
Якщо у вас виникнуть нові ідеї, щодо
використання результатів дослідження/гри,
обов'язково пишіть про них нам на сторінку
організації:
https://www.facebook.com/lgstan/photos
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06/САМОВИЗНАЧЕННЯ
+1

1.
Проходячи навчання молода людина може
спробувати себе принаймні в кількох різних
професійних ролях, які відповідають її
зацікавленням.
Пробуючи професію, яка подобається, можна
дізнатись чи справді вона відповідає уявленням і
краще розібратися, чи дійсно ця діяльність
підходить для того, щоб присвятити їй багато свого
часу і зусиль.

+1

2.
У кожної молодої людини є можливість отримати
менторську підтримку, або просто поговорити з
кимось, хто орієнтується в сучасних професіях,
актуальних потребах ринку праці, та може
допомогти з самовизначенням не нав’язуючи
жодних рішень.
Багато молодих людей просто обирають професію
батьків через нестачу можливостей розібратись в
собі.

+2

3.
Програма навчання не є повністю універсальною, є
можливість обрати щось, що ближче до душі. Немає
очікування, що кожна людина в групі, має вчитися
так само як всі інші, однаково виконуючи однакові
завдання.

Класична освіта для мене це не ок. Діти капець
втоплюються, ненавидять цю школу, не можуть
вибирати, немає свого вибору, бо це відобразиться на їх
атестаті, на оцінках і так далі. Освіта не орієнтована
на індивідуальності. Вона розрахована, що всі однакові,
всім однаково подаємо матеріал, однаковий матеріал, все
однаково. Ви не люди, ви просто учні, ви не люди.
І це не ок.
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07/САМОВИЗНАЧЕННЯ
+1
ЗНО зовнішнє
незалежне
оцінювання.
Обов'язковий
іспит лише
для вступу в
вищі
навчальні
заклади.

+1

4.
Є розуміння, що незалежно від віку людина
може продовжувати визначатися і шукати себе.
Не обов’язково “робити найважливіший вибір у
житті” до 17 років, коли складаєш ЗНО.
Молоді люди страждають від надмірного тиску
через ЗНО. В той же час їм складно визначитися
стосовно власного майбутнього. Разом це
означає постійний стрес.
Gap year - молоді люди вважають, що взяти рік
перерви перш ніж продовжувати навчання має
бути зрозумілою та прийнятною практикою. Рік
чи декілька років, на те щоб спробувати
заробляти кошти, подорожувати і шукати себе
без постійного навчання корисні і не мають
викликати паніку у батьків.
5.
Розклад враховує індивідуальні потреби
молодої людини.

У мене в розкладі 3 години фізики, а
географія лише 1 раз на тиждень. Але я
здаватиму ЗНО з географії.

+1

6.
Загальна програма проста і включає лише те,
що дійсно потрібно знати всім. Додатково до
неї кожна людина може мати профільне
навчання залежно від зацікавлень і розподіляти
свій час на нього самостійно.
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08/САМОВИЗНАЧЕННЯ
7.
Загальна програма сприяє всесторонньому
розвитку особистості, перевага не віддається
лише науково-теоретичним дисциплінам.

+1
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Важливо розвиватися як цілісна особистість, для
цього важливо не лише вивчати матеріал
теоретичних предметів, на які загальна
програма приділяє в 12 разів більше часу ніж,
на приклад на вивчення мистецтва.

+1
+1
+1

8.
Молоді люди мають доступ до різних
можливостей, на приклад через неформальну чи
позашкільну освіту. Інформація про додаткові
можливості доступна усім.
9.
Освіта допомагає молодій людині стати
сміливішою, готовою змінюватися, адаптуватися
та розвиватися.
10.
Молоді люди навчаються спостерігати за собою
і своїм станом, аналізувати себе та зовнішні
обставин, приймати самостійні рішення на
основі спостереження та аналізу.
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09/ПРАКТИКА
+1
+1

11.
Освіта цілісна, розвиток громадянських
компетентностей, особистий розвиток та
професійна підготовка - рівноцінні складові.
12.
Молоді люди можуть поєднувати освіту з
роботою, а особливо з роботою за
спеціальністю, без шкоди для успішності.
Для молодих людей важливо бути самостійними,
в тому числі це стосується фінансової
незалежності. Для багатьох молодих людей
робота розпочинається після завершення ВНЗ і
схожа на пірнання в холодну воду. Після
важкого пошуку роботи (адже ніхто не хоче
брати на роботу людину без досвіду) людина
потрапляє на місце з мінімальною зарплатою,
працює повний робочий день, тобто не може
продовжувати навчатися, але ще кілька років не
може себе забезпечувати самостійно.

+1

13.
В межах навчання цінується також практичний
досвід, який самостійно здобуває людина, а не
лише засвоєння теорії і точно не зручна
поведінка. Адже саме здатність застосовувати
здобуту освіту важлива як з боку суспільства так
і для самої людини.
Молоді митці мають власні портфоліо робіт та
можуть самостійно оцінювати свої успіхи
беручи участь у виставках. Застосування
подібних практик в загальній освіті могло б
забезпечити потребу у визнанні та допомогти
розвинути здатність до самооцінювання.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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10/ПРАКТИКА
+1
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14.
Освіта відбувається через практику. Практичні
завдання з розв’язання реальних викликів,
актуальних для сучасного життя, складають
основу навчання. Теоретичний матеріал
пов’язаний з практикою.
15.
Молоді люди здобувають в межах навчання
актуальний практичний досвід необхідний для
початку роботи. Неякісної чи фіктивної
практики не існує.
16.
Навчальні програми та завдання мають сенс для
молодих людей.

В університеті ми вивчали будову двигунів, які
вже багато років не використовуються, ми
ніколи не стикнемося з ними в роботі.
Ну от навіщо мені знати, як порахувати
хромосоми, щоб знати з якими очима
народяться кролики. От кожен день цим
користуюсь.

+2

Молоді люди прагнуть перш за все знати, що їх
знання дійсно будуть потрібними та допоможуть
в роботі. Тому, іноді, існує різке несприйняття
предметів загального розвитку, як філософія на
технічних напрямках. Звісно, філософія
потрібна для загального розвитку і для того,
щоб бути цікавими співрозмовни(цями)ками, але
це не очевидно. Особливо, якщо сам(а)
викладач(ка) не в захваті від свого предмета і
не може пояснити навіщо його вивчати.
Відчувати сенс важливо для молодих людей.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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+2

17.
Молоді люди ставляться до навчання з цікавістю та іноді
з захопленням. Звісно, можливо, що часом навчання
здається складним чи не завжди вражаючим. Але не
вважається нормою, якщо всім страшенно нудно і ніколи
не хочеться йти на заняття.
18.
Викладають сучасні дисципліни, а серед викладач(ок)ів є
практикуючі фахів(чині)ці, які діляться своїм досвідом.
Тому молоді люди більше впевнені в тому, що їхня освіта
сприяє успіху на ринку праці.
19.
Освіта дає можливість пробувати та помилятися стільки,
скільки потрібно. Помилки не засуджуються, але
сприймаються як можливості для навчання.

Час набивати шишки!

+1
Комплексна
сексуальна
освіта процес з
викладання та
вивчення про
когнітивні,
емоційні,
фізичні та
соціальні
аспекти
сексуальності
(ЮНЕСКО).

Дослідження CEDOS Сексуальна
освіта в школах: чи є що
покращувати?

20.
Молоді люди набувають необхідні побутові практичні
навички та знання.

Я переїхала після навчання у інше місто і перші
місяці навіть не могла заплатити за
комунальні послуги.

+1
+1

21.
Комплексна сексуальна освіта обов’язковий елемент
загальних освітніх програм. Її викладають освітян(к)и
готові розмовляти з молоддю про секс.
22.
За деякими напрямками навчання, які більшою мірою
стосуються особистого розвитку, аніж здобуття вивчення
інформації, молоді люди не отримують оцінок.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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23.
Освітян(к)и та здобувач(ки)і освіти без труднощів
користуються цифровими технологіями, в тому числі
для потреб дистанційної освіти.
24.
Освіта допомагає розвивати необхідні цифрові
компетентності, в тому числі вміння безпечно
використовувати цифрові технології.
25.
В межах освіти є можливість обговорювати та вивчати
сьогоднішні світові проблеми та виклики.
26.
Навчання відбувається послідовно, таким чином, щоб
кожна людина почувалася спроможною рухатися далі,
а також є можливість “наздоганяти хвости”.

+2
+1

В мене є дуже класний викладач з
математики. В нього на парі ти можеш
повернутися до 6 класу, якщо щось не ясно,
ти можеш реально доганяти всі хвости. І є
ще такі викладачі, які вчать подібним
чином, це супер класно! Не всі такі, на жаль.
І ще на деяких парах, можеш вийти
перепочити, це нормально приймається, це
класно.
27.
Молоді люди і освітян(к)и мають доступ до якісного
вивчення іноземних мов.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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28.
Здобуваючи освіту молоді люди розвивають навичку
навчатися самостійно. Коли є потреба у
дистанційному навчанні у молодих людей не виникає
проблем з самоорганізацією, тому що освіта
допомагає розвивати цей навик.

+1

29.
Молоді люди вміють самостійно планувати свій час та
навантаження.

У восьмому класі, коли я лише перейшла в онлайншколу, я нічого не встигала, бо я не вміла розподіляти
свій час. В девтому стало легше, зменшили кількість
домашок, бо вчителі теж не вигрібали з того скільки
вони задавали. А ось у десятому класі я вже навчилась
слухати себе і розподіляти свій час щоб встигнути і
все зробити, і відпочити, і працювати, і робити якісь
позашкільні проєкти. В мене був чіткий графік, якому
я не завжди слідувала. Я робила так, я комфортно
мені, слухала себе. В 10 класі мені прийшов перший
похвальний лист.

+1

30.
Молоді люди можуть самостійно визначати освітні
задачі та планувати їх реалізацію.

+1

31.
Молоді люди знають про різні можливості для
навчання та вміють їх використовувати, на приклад,
можуть самостійно шукати інформацію, знають як
зареєструватися на додатковий курс тощо.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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32.
Молоді люди розуміють власні освітні потреби, знають
свій стиль і ритм навчання, враховують свої здібності,
розуміють слабкі та сильні сторони і загалом добре
усвідомлюють себе.
33.
Молоді люди можуть самостійно оцінювати свої успіхи та
досягнення.
34.
Молоді люди можуть організувати для себе комфортний
освітній простір в будь-яких обставинах.

+2
+2
+1

35.
Освіта сприяє збільшенню самостійності молодих людей.
36.
Освіта дає молоді можливість повністю фінансово
забезпечувати себе.
37.
Молоді люди розвивають фінансову та економічну
компетентності в межах освіти.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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+3

38.
Молоді люди сприймаються як повноправні та
відповідальні учасни(ці)ки - суб’єкти процесу
навчання.

Наші діти – майбутнє держави. Наскільки ми
зробимо дітей компетентними, освіченими,
настільки ми будемо мати майбутнє.

Приклад несуб'єктного
ставлення.

+1

39.
Освіта не лише готує молодих людей до
майбутнього, але також і допомагає їх реалізації в
цей час.
Думка, що “молодь - це майбутнє суспільства”
може шкодити молоді, адже зневажає ті потреби,
думки та дії, які молоді люди мають тут і зараз.

+1
+1
+1
'наслідок несуб'єктного
ставлення.

40.
Процес трансформацій, змін, прийняття рішень в
освіті відбувається за участі молоді, на яку ці
зміни та рішення мають безпосередній вплив.
41.
Батьки не виконують домашні завдання для
хороших оцінок замість молодої людини. Тому що
важливо не завдання, і не оцінка, але розвиток
людини.
42.
Батьки не приймають рішення про освіту замість
молодої людини.

Школі потрібно не займати так багато часу,
якщо вона все одно не навчає того, що потрібно.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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+1

43.
Молоді люди навчаються співпрацювати,
організовувати роботу в команді через спільні
освітні проєкти.
Робота в команді допомагає зберігати та розвивати
відчуття відповідальності за результат.

+1

44.
Педагоги(ні) працюють як команда. Це робить
можливим міжгалузеві освітні проєкти та спільне
досягнення результатів щодо розвитку наскрізних
компетентностей, таких як громадянська освіта чи
підприємливість. Їхня співпраця допомагає
молодим людям навчатися спостерігаючи за
ефективною командною взаємодією.

+1

45.
Освітян(ки) вміють організовувати проєктну роботу
молодих людей, розуміють проєктний підхід у
навчанні. Проєктами не називають реферати чи
тести.

+1

46.
Освітні заклади співпрацюють між собою для
кращого забезпечення реалізації потреб молодих
людей.
Школа може співпрацювати з театральною студією.
Тоді школі не доведеться створювати театральний
гурток, який не буде достатньо наповнений та так
само якісний як студія. Молоді люди з різних шкіл,
які навчатимуться в студії, розширюватимуть коло
спілкування.
Заклад загальної середньої освіти та університет
можуть мати спільний дослідницький центр.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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47.
Освітній простір є місцем, де молоді люди
формують власні позиції, ціннісні орієнтири та
ставлення до важливих питань. Освіта не дає
готові відповіді і не виховує правильних
суджень, не нав’язує думок, але надає умови,
щоб молоді люди могли визначитися із власним
світоглядом.
48.
Молоді люди без страху ставляться до труднощів
і з легкістю можуть попросити про допомогу,
коли вона їм потрібна.
49.
Молоді люди сміливо реагують на життєві
виклики. Вміння зберігати спокій та баланс,
шукати вихід з критичної ситуації важливе навіть
для самого процесу навчання.
Іноді молоді люди переживають великі труднощі
через тривалу адаптацію до змін, як то при
вступі до нового навчального закладу чи при
переході на дистанційну форму навчання. Ці ж
навички та спокійне ставлення важливі і в інших
ситуаціях в житті, глобальних та дрібних.

+1

50.
Молоді люди відповідальні за якість свого
навчання.
Формування відповідального ставлення до
власної освіти залежить від того, чи є у молодої
людини можливість самостійно приймати
рішення.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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51.
Усі учасни(ці)ки освітнього процесу вповні
розуміють значення громадянської освіти. Освіта
для активного громадянства не зводиться до
вивчення української мови чи патріотичного
виховання.
52.
Молоді люди розуміють механізми системи
державного управління у різних сферах суспільної
дійсності, в тому числі розуміють як захистити
власні права в суді та як заплатити за комунальні
послуги. Громадянська освіта практично
орієнтована.

+1

53.
Молоді люди розуміють функції держави та
особливо її завдання щодо захисту прав людини.
Молоді люди розуміють, що сплачують податки та
можуть вимагати від держави виконання її
функцій. Молоді люди розуміють державу як
сервіс, а не як авторитет.

+3

54.
Молоді люди та освітян(ки)и розуміють цінності
прав людини. Людська гідність жодної людини не
применшується. Освіта протидіє дискримінації.

+1

55.
Інтеркультурна освіта є частиною будь-якого
освітнього процесу. Освіта підтримує культурне
різноманіття та допомагає молодим людям
розуміти багатокультурний світ.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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56.
Усі молоді люди беруть участь у заходах
неформальної освіти, залучені до волонтерства в
громадських організаціях, або самі представляють
молодіжні ініціативи. Молоді люди знають про
діяльність молодіжних організацій, або
громадських організацій, які працюють з молоддю.
57.
Молоді люди представлені як активна змінотворча
група.
Кількість та якість незалежних молодіжних
формувань, які діють для підсилення молоді на
засадах поваги до прав людини зростає.

+1

+2

+3

58.
Молоді люди з різних освітніх інституцій
співпрацюють і разом проводять заходи від молоді
для молоді.
59.
Діють організації учнівського самоврядування. Їх
діяльність стосується розширення можливостей для
молоді та реалізації прав молодих людей.
Діяльність не обмежується організацією конкурсів і
концертів та записом відео привітань до свята.
Учнівське самоврядування має власний план та діє
незалежно.
60.
Молоді люди можуть впливати на зміни в освіті на
рівні інституції, особливо в тих питаннях які
безпосередньо стосуються їхнього життя. Освітня
інституція пропонує різні способи впливу, до
молоді дослухаються, механізми участі у прийнятті
рішень дієві, а не декоративні.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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61.
Досвід громадської активності, участь у програмах
молодіжних обмінів заохочується та цінується.
Здобуваючи інший досвід молоді люди можуть
пропонувати на основі нього зміни в своєму
освітньому просторі. Визнається важливість
різноманітного досвіду.
62.
Глобальна освіта є частиною громадянської освіти.
Молоді люди розвивають власне уявлення про
широкий світ, відкривають свою приналежність до
глобальної спільноти Європи та світу, розуміючи
власні ідентичності.

Потреба в пізнанні світу має дуже широке значення
для мене. Освіта може дати певне розуміння куди
рухатись і як знайти шлях, це по відношенню до
себе. На даний момент загальна освіта не дає ці
знання. Ну нехай пояснити ті банальні фрази, про
які зараз говорять блогери - “будь собою”, пояснити
такі прості поняття як що таке расизм, звідки він
пішов. Або чому є багато релігій. Ти можеш ні до
якої не відноситись, ти можеш поважати але не
відноситись до жодної. Чому будь-яка орієнтація це
норм, що таке толерантність, як відрізняються
менталітети в різних країнах.
Тобто, якісь такі прості речі.

+1

63.
Обговорюються актуальні глобальні проблеми та
пошуки рішень для них.

+1

64.
Молоді люди розвивають екологічне мислення
навчаючись.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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21/ДЕМОКРАТIЯ ТА УЧАСТЬ

+2

65.
Формальні освітні інституції співпрацюють з
громадськими організаціями та іншими інституціями
в громаді для розширення освітніх можливостей для
молоді.
Молоді люди можуть застосовувати свої знання,
навчатися за межами формальної освіти, знаходити
можливості для саморозкриття у спільних проєктах
співпраці між інституціями.

Неформальна освіта дає мені зрозуміти, що я
корисна, що я можу щось зробити для цього світу.
Дає можливість допомогти комусь, можливість
реалізуватися так, як я цього хочу, як я це бачу, а
не так, як придумав хтось.

+2

66.
Освіта інклюзивна. Жодна людина не є виключеною.

+1

67.
Розвиток громадянських компетентностей
відбувається через практику. Через отримання
досвіду участі у демократичних процесах в межах
освітнього простору.

+1

68.
Випускниці освітніх програм медіаграмотні, вміють
працювати з інформацією та протидіяти неправді.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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22/КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА
+1

69.
Культурні заходи проводяться лише, якщо мають
зміст. Молодих людей не примушують брати участь у
заходах, які організовуються виключно для звіту.

+2

70.
Усвідомлення сенсу як принцип в основі кожної дії в
межах програми освіти.
71.
В основі культури закладу лежать цінності гуманізму,
поваги до людської гідності, демократії та розвитку.
72.
Освітні інституції уважні до процесу переходу від
радянських ціннісних орієнтирів до європейського
ціннісного виміру.

+1
+1

73.
Освіта цінна для всіх залучених до процесу освіти
людей. Освітній заклад поширює цінность освіти та
розвитку в громаді.

+1

74.
Організаційна культура освітнього закладу
аналізується, адміністрація оцінює зовнішній вплив
середовища та працює для формування позитивної та
проактивної культури всередині освітнього закладу.

+1

75.
Плекається культура діалогу. Молоді люди та
освітян(ки)и здатні сформулювати, висловити та
аргументувати власну думку, вислухати
співрозмовника та налаштовані на досягнення
консенсусу.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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23/КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА
+1

+2

76.
Проблемні питання не замовчуються, але навпаки
виносяться у відкрите обговорення в колі
адміністрації, молоді, освітян(ок), батьків та інших
член(кинь)ів громади, якщо це стосується також їх.
Результати таких обговорень доступні, прозоро
висвітлюються.
77.
Молоді люди мають власну позицію з важливих
питань і можуть сперечатися з викладач(к)ами.

Вчителька з права добре
викладала, але не давала права на
власну думку і завжди
пригнічувала:
Ти що, дитино! як ти можеш так
думати?
Ви ніколи не здасте ЗНО...

+1

78.
Якщо між молодими людьми та викладач(к)ами
виникає конфлікт, ситуацію прагнуть вирішити таким
чином, щоб не мати тривалих особистих образ.
Стосунки між освітян(к)ами та молодими людьми не
впливають на якість отримання освіти та оцінювання.

+1

79.
Молоді люди розвивають необхідні комунікаційні
навички у навчанні.

+1

80.
Навчальна група сприймається освітян(к)ами як
джерело для для навчання. Навчання через
спілкування з однолітками є важливим.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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24/КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА
+1
+1

+2

81.
Освіта сприяє повній соціалізації молодої людини. Якщо
виникають труднощі у налагодженні контактів з іншими
людьми в межах освіти, молода людина може
розраховувати на підтримку в (ре)соціалізації.
82.
Освіта створює можливості для розбудови кола контактів
молодої людини. Нетворкінг є важливою складовою
навчання.
83.
Спілкування не забороняється, дискусія як постійна
характеристика навчання.

Від своїх однокласників я отримую більше ніж на
уроках. Ми дискутуємо, це круто. Не важливо урок чи перерва, ми дискутуємо.

+1
+1
+1

84.
З раннього віку молоді люди відчувають, що до них
прислухаються і вчать слухати одні одних.
В класі з класичною організацією процесу навчання 30 дітей, які відповідають по черзі, немає простору бути
почутими для кожно(ї)го, тому молоді люди часто
втрачають інтерес до участі у навчанні.
85.
Молоді люди повноправні суб’єкти освітнього процесу,
їхні інтереси враховуються, вони приймають рішення
щодо процесу навчання.
86.
Освітян(к)и повноправні суб’єкти освітнього процесу, їхні
інтереси враховуються, вони приймають рішення щодо
процесу навчання.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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25/ПРИЙНЯТТЯ
+1
+1

+2
+1

87.
Батьки беруть участь у освіті, навіть проходять
навчання за потреби.
88.
В межах освітнього процесу є простір для вільного
вираження поглядів. Для молодої людини
висловлення власних поглядів відмінних від поглядів
викладач(ки)а не веде до зміни ставлення чи
зниження успішності.
89.
Освітній простір доступний не лише під час занять.
Молоді люди можуть використовувати приміщення в
інший час.
90.
Спортивна зала доступна для занять спортом
протягом дня.

+1

91.
Бібліотека використовується як коворкінг.

+1

92.
Освітній простір безпечний, навіть якщо у молодої
людини виникають проблеми вдома, вона може
почуватися захищеною там де навчається. Освіта як
шелтер.

+2

93.
Важливі для молоді теми не табуйовані в освітньому
просторі.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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26/ПРИЙНЯТТЯ
+1
+1

+2
+1

94.
Фізичний простір комфортний для перебування в
ньому, відповідає різним освітнім потребам,
сприятливий для спілкування.
95.
В освітньому середовищі турбуються про
психологічний комфорт для всіх.
96.
В освітній інституції діє психологічна служба, вона
надійна та конфіденційна.
97.
Є простір, для того щоб пропустити заняття.

Іноді потрібно закутатись в плед, випити чай,
щоб потім знову повернутися до навчання.

+3
+1

98.
Вибір молодої людини підтримують.
99.
Освітян(к)и та молоді люди забезпечені необхідними
матеріальними засобами для навчання, в тому числі
дистанційного.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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27/ПРИЙНЯТТЯ
+1

100.
Для освітян(ок) також доступні заняття з цифрової
грамотності.

+1

101.
У освітян(ок) є необхідна методологічна підтримка.
Стикаючись з труднощами, як дистанційна освіта під
час карантину, вони не залишаються наодинці.

Вчителі, які не вміли користуватись приходили до школи, в школі їм все допомагали.
Завуч перед уроками ходив між вчителями,
допомагав підключити Zoom, все
налаштувати.

+1
+1
+1

102.
Діалог між освітньою системою та батьками постійно
підтримується. Якщо це необхідно, залучається
підтримка ззовні для налагодження ефективної
комунікації.
103.
Освітня інституція співпрацює з методологічними
центрами або неформальними інституціями, які
можуть надавати необхідну підтримку.
104.
Освітян(к)и впевнені у собі та дійсно компетентні,
вони ніколи не пригнічують молодих людей. А молоді
люди не принижують викладач(ок)ів.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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28/ПРИЙНЯТТЯ

+3

105.
Адміністрація освітнього закладу докладає зусилля
для формування атмосфери відкритості та співпраці,
в першу чергу в колі педагог(инь)ів.

+1

106.
В колективі панують екологічні стосунки між людьми.

+1

107.
Освіта не пов’язана з негативним стресом
(дистресом).

+1

108.
На оцінювання не впливають особисте ставлення,
побоювання, зовнішні ознаки, погляди та
переконання молодої людини.
109.
Дипломи про освіту отримані в Україні визнаються в
інших країнах.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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29/ГНУЧКIСТЬ
+1
+1
+1

+3

110.
Навчальний процес різноманітний і пристосовується
до актуальних потреб. Молоді люди практикують різні
форми організації навчання.
111.
Дистанційне навчання використовується для
збільшення інклюзивності процесу навчання.
112.
Дистанційне навчання, можливості через співпрацю з
іншими інституціями використовують для збільшення
гнучкості освітнього процесу відповідно для
індивідуальних потреб молодої людини.
113.
Формальна освіта працює над зменшенням існуючих
в системі обмежень:
- переглядає тривалість занять відповідно до потреб,
45/90 хвилин не обов’язкова межа для всіх випадків;
- використовує різні способи організації простору,
парти не єдиний спосіб;
- освітні групи не обов’язково завжди повинні
навчатися окремо одні від одних;
- не обов’язково прикріплювати заняття до
конкретного підручника;
- можливо варто розділити середню та старшу школу
для зменшення булінгу.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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30/ГНУЧКIСТЬ

+2

114.
Застарілі практики оновлюються у відповідності до
сучасних умов та потреб молоді. Для цього
проводиться регулярний процес моніторингу та
оцінки за участі молоді. Зміни плануються та
впроваджуються партисипативно разом із молоддю.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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31/РIЗНОМАНIТТЯ ТА УНIКАЛЬНIСТЬ

+1
+1

115.
Освіта є простором для вільного самовираження.
116.
Зовнішній вигляд молодих людей є частиною
самовираження і не є приводом для засудження чи
критерієм для оцінювання. Одягатися так, як комфортно,
необхідно щоб почуватися безпечно.

У моїй школі суперстрогі правила. Манікюр не можна,
нігті не можна, вії… ну можна дуже акуратно. І форма,
взуття - це все виховує дуже бунтарний настрій.

+1
+1
+1

117.
Молодих людей сприймають серйозно, не називають
дітьми, не об’єктивізують у розмові.
118.
Молодих людей визнають та визнають їхні чесні
досягнення.
119.
Молодим людям відомо про існування різних освітніх
траєкторій, вступ до вищого навчального закладу не є
обов’язковим, так само як не обов’язково повна середня
освіта.

9 клас - бурситет - Польша - тачка - дівок возити

+1

120.
Молоді люди не відчувають тиску, зобов’язання вступити
у вищий навчальний заклад лише щоб уникнути сорому.
Освітні траєкторії різноманітні.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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32/РIЗНОМАНIТТЯ ТА УНIКАЛЬНIСТЬ

+1

121.
У освітньому закладі працюють різні люди, чоловіки та
жінки, люди різного віку, в тому числі молодь. За
можливості працівни(ці)ки освітнього закладу
максимально різноманітні.

+1

122.
На заняття запрошують гостей з різних сфер, що також
допомагає розширенню можливостей навчатися через
приклади та бачити різноманіття світу.

+1

123.
Освітній заклад пов’язаний з життям місцевої громади і
взагалі зовнішнього світу.

+1

124.
Розвиваються інші форми оцінювання окрім ЗНО та
контрольних робіт, які враховують практичний досвід та
ціннісний розвиток молодої людини.

+1

125.
Для тих молодих людей, які мають професійний досвід,
але не складають ЗНО на високі бали, є альтернативні
способи здобуття вищої освіти.

+1
+1

126.
Обов’язкові ЗНО не стають обмеженням для тих молодих
людей, які мають досягнення поза спектром обов’язкових
для оцінювання дисциплін.
127.
Молоді люди знають про можливості стажування, програм
обміну, позаформального навчання. Доступ до
можливостей прозорий та однаковий для усіх.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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33/ОСВIТЯН(КИ)И

+1
+1

128.
Освітян(к)и вповні користуються академічною свободою, не
очікують постійного керівництва з управління освіти. Вільні та
креативні у своїй роботі.
129.
Освітян(к)и мають можливість для професійного розвитку.
Чесно оцінюють власні сильні та слабкі сторони і
розвиваються за пріоритетними навичками.

+1

130.
Освітян(к)и отримують допомогу для налаштування ефективної
комунікації з молодими людьми, з батьками, та за потреби з
іншими людьми. Особливо в умовах надзвичайних обставин,
як карантин.

+1

131.
Освітян(к)и мають довіру від молоді і довіряють їм.

+1

132.
Адміністрація, батьки, молоді люди цінують освітян(ок),
розуміють їхню вагому роль у процесі освіти та зважають на
людські якості освітян(ок).

+1
+1
+1

133.
Освітян(к)и мають необхідний простір та підтримку для
самостійних творчих розробок, пошуку нових рішень та
співпраці.
134.
Освітян(к)и вмотивовані самі та можуть мотивувати молодих
людей.
135.
Освітян(к)и проактивні, пропонують зміни в системі освіти
враховуючи реальні обставини з якими стикаються у щоденній
роботі.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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34/IНШI ВАЖЛИВI ЯКОСТI ОСBIТИ
На цих сторінках ви можете додати власні ідеї для
покращення освіти на основі потреб молоді, які,
можливо, не були враховані в межах дослідження.

+1
+1

+1
+1

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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35/IНШI ВАЖЛИВI ЯКОСТI ОСBIТИ
+1

+2

!
+1

+3

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

//

СТАН 2020

35/IНШI ВАЖЛИВI ЯКОСТI ОСBIТИ
+1

+2

+3
+1
+1
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36/ТАБЕЛЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БАЛIВ
Демократія та участь

/27 б.

Практика

/14 б.

Культура та безпека

/19 б.

Сучасність

/6 б.

Прийняття

/29 б.

Самостійне навчаня

/13б.

Гнучкість

/8 б.

Суб'єктність

/7 б.

Різноманіття та унікальність

Співпраця та команда

/4 б.

Освітян(ки)и

Ставлення

/4 б.

Інші важливі якості

/13 б.
/8 б.
/

б.

/ 200 б.

(Додаткові бали)

(Без додаткових балів)

/11 б.

Результат

Самовизначення

Разом

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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36/ПОДАЛЬШЕ ДОСЛIДЖЕННЯ
Подальше дослідження може розвиватися в бік аналізу наявної стратегії
освіти та власне процесу стратегічних змін в системі освіти.

ИКМУСДIП IКТОРОК

З пілотного дослідження постала додаткова потреба у дослідженні освіти
дорослих. Молоді люди та освітян(к)и загалом мають значно менше досвіду
пов’язаного з освітою після отримання диплому. Проте, цей елемент системи
освіти дуже важливий для формування стійкого усвідомлення освіти як
процесу, що супроводжує усе життя людини. Загалом освітян(к)и та молоді
люди не орієнтуються достатньою мірою в доступних можливостях, і
подальша робота мала б бути присвячена саме розширенню знань про
можливості та практики їх використання.
Освіта з прав людини майже не доступна для молодих людей в Україні. В
суспільстві є явний перехил в бік навчання молодих людей "обов’язкам", які
протиставляються правам, та загалом страх перед темою прав людини. Освіта
з прав людини власне є одним з прав людини і його нереалізованість є
серйозним викликом для суспільства. Тому подальше дослідження та робота
має бути спрямована також в бік розвитку освіти з прав людини.
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37/ПОДАЛЬШЕ ДОСЛIДЖЕННЯ
Навичкам пов’язаним зі спілкуванням не приділяється достатньої уваги в
межах загальної освіти. Молоді люди втрачають бажання брати участь в
навчальній діяльності ще в ранньому віці через те, що не відчувають себе
почутими. Відсутність якісного спілкування закодована в культурі освіти,
тому зміни в цьому напрямку мають відбуватися на найглибшому рівні.
Це дослідження більшою мірою було покликане відобразити та озвучити
потреби молодих людей, які не задовольняються в умовах теперішньої
освітньої системи. В більшості випадків незадоволені потреби молоді
перелічені в попередніх 1,5 сотнях десятках пунктів відображають ті ж самі
не задоволені потреби освітян(ок). Проте дослідження потреб другої з
найважливіших груп в освітній системі заслуговує глибшого аналізу
найближчим часом.
На основі дослідження потреб освітян(ок) та цього дослідження потреб
молоді слід продовжити роботу з налагодження ефективного діалогу між
молоддю та освітою, де кожна зі сторін зможе краще дізнатися про потреби
одні одних. Щоб разом взятися до роботи з їхньої реалізації.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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38/РЕКОМЕНДАЦII
Використана гра

СТАН 2020
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39/РЕКОМЕНДАЦII
Використана гра

СТАН 2020

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

//

СТАН 2020

40/IСТОРIЯ СТВОРЕННЯ ТА ПОДЯКИ
Все почалось з співпраці організацій - членкинь Української Національної
Платформи Форуму Громадянського суспільства:
Молодіжна організація СТАН,
Наші візії,
Асоціації об’єднаних мистецтв
та Національної молодіжної ради України.
Молодіжна організація СТАН вже мала досвід молодіжних досліджень,
Національна молодіжна рада України - експертність з питань молоді в
Україні, Наші візії та АОМ - експертизу з питань освіти і особливо мистецької
освіти. Тож, об’єднані інтересом до трансформацій в освіті з урахуванням
інтересів молоді партнерські організації взялися за дослідження, яке ви
бачите зараз перед собою.
На другому етапі партнери залучили до розробки методології молодіжних
експертів, підліткову організацію Дубль N. Разом, враховуючи думку молоді
від початку розробки, команда працювала над проєктом. Протягом першого
місяця вдалося розробити методологію.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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41/МЕТОДОЛОГIЯ
В основі підходу було закладено фокус на потреби молодої людини, яка
здобуває освіту. Визначаючи межі дослідження, ми прийняли ряд рішень:
- Зосередити увагу на найбільш дотичних до освітнього шляху молодої
людини ланках та секторах освіти - не брати до уваги дитячий садок,
молодшу та молодшу-середню школу (до 8 класу), та не аналізувати
аспірантуру і докторантуру.
- Додати до предмету дослідження інші, окрім формальної загальної освіти,
елементи системи освіти, які важливі в житті молодої людини - позашкільну
освітню діяльність, особливо мистецьку освіту молоді, неформальну освіту
молоді, альтернативні форми освіти, доступні для молоді.
- Проводити дослідження якісним методом за підходом рівний-рівному.
- Окреслити чіткіші напрями дослідження на основі аналізу даних кількісних
досліджень потреб молоді, проведених раніше на території України.

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ
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42/МЕТОДОЛОГIЯ
Ми вивчили ряд досліджень присвячених питанню потреб молоді, а саме:

ИКВОТОГДIП ЯЛД АЛЕРЕЖД//

Аналітичний звіт, складений Робочою групою ООН у справах
молоді“СТАНОВИЩЕ МОЛОДІ В УКРАЇНІ” 2019 рік
http://www.un.org.ua/images/documents/4790/THE%20STATE%20OF%20YOUT
H%20IN%20UKRAINE%202019%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf
Розроблені в період пандемії дослідження:
Ю-репорт “Дистанційне навчання та робота у часи пандемії” 2020 рік
https://ukraine.ureport.in/opinions/“
Освіта і пандемія: що українці думають про дистанційне навчання та як
оцінюють ЗНО” 2020 рік https://drive.google.com/file/d/1z6NGPwE6c6jdZQc8F--pfdD0kA-XjzQ/view?usp=sharing
Національні дослідження питань молоді:
Державного дослідження “Молодь України” 2018 рік.
http://www.dsmsu.gov.ua/media/2019/01/08/9/Doslidjennya_broshyra.pdf
Загальнонаціональне дослідження “Українське покоління Z” 2017 рік.
http://neweurope.org.ua/wpcontent/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf
Міжнародні дослідження у регіоні Cхідного партнерства проведені «ЛевадаЦентром»:
“HOW THE NEW GENERATION ENVISIONS THE FUTURE” 2019 рік
http://zukunftsbild.nemtsovfund.org/survey-ru/
“Неравенство и мобильность: образ будущего глазами молодежи” 2018 рік
https://nemtsovfund.org/2019/12/neravenstvo-i-mobilnost-obraz-budushhegoglazami-molodezhi/
А також дані Інституту освітньої аналітики https://iea.gov.ua/
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43/МЕТОДОЛОГІЯ
Аналізуючи дані цих досліджень ми вивели ряд потреб, особливо важливих
для молоді та пов’язаних з освітою:

ЬНАТИП ИКОЛБ IНВОНСО//

-

Самореалізація, включаючи потреби професійної самореалізації
Участь та активне громадянство, включення в глобальну світову спільноту
Безпечне середовище, включаючи соціальний та психологічний комфорт
Стійкість до викликів життя в умовах постійних змін
Дорослішання, збільшення незалежності та самостійності.

Беручи за основу ці 5 ключових потреб ми розробили дослідницькі питання
для глибинних інтерв’ю та групових обговорень. Питання для
напівструктурованих дослідницьких розмов складалися з кількох блоків:
- Вступ: питання про освіту загалом та про потреби молоді в різні етапи
життя. Цей блок допомагав налаштувати подальшу розмову в векторі освітніх
потреб молодої людини.
- Підготовка до ринку праці.
- Громадянська освіта.
- Атмосфера освітнього середовища.
- Криза та способи протидії кризі, включно з питаннями щодо досвіду
дистанційного навчання.
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44/МЕТОДОЛОГІЯ
ВI)КО(ТНЕДНОПСЕР ИТЕРТРОП//

На етапі підготовки до збору даних команда залучила партнерські
організації - Простір домашньої освіти Невгамовні для проведення групових
обговорень у Івано-Франківську, та індивідуальних активіст(ок)ів - Валерію
Ткаченко та (як звуть викладачку..) для проведення групового обговорення в
Старобільську (?). З їхньою допомогою ми забезпечили максимальне
включення респондент(ок)ів з різним освітнім досвідом.
Зокрема для глибинних інтерв’ю залучили:
- старшокласни(цю)ка, як(а)ий користується репетиторськими послугами,
- студент(ку)а професійної мистецької освіти, як(а)ий також активно
розвивається як громадськ(а) діяч(ка),
- студент(ку)а вищого навчального закладу, як(а)ий поєднує навчання одразу
на кількох спеціальностях,
- уч(ня)еницю альтернативної освіти, як(ий)а також паралельно з загальною
освітою розвивається професійно,
викладач(ку)а мистецької освіти, як(а)ий також управляє освітнім закладом,
- тренер(ку)а - провайдер(ку)а неформальної громадянської освіти,
- викладач(а)ку університету,
- представни(цю)ка з числа активних батьків молодих здобувач(ок)ів освіти,
- вчител(ьку)я школи, з числа адміністрації, як(а)ий також провадить
неформальну освіту,
- реформатор(ку)а освіти на рівні держави.
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45/МЕТОДОЛОГІЯ
ВI)КО(ТНЕДНОПСЕР ИТЕРТРОП//

Також учасни(цями)ками групових обговорень стали люди з цікавим та
різноманітним досвідом.
Групові обговорення проходили:
- у Івано-Франківську з молодими людьми старшого шкільного віку;
- у Старобільську (?) з молодими людьми - студент(к)ами професійнотехнічних та вищих навчальних закладів;
- з освітян(к)ами в Житомирській та Львівській областях (онлайн),
- з освітян(к)ами альтернативної та неформальної освіти у ІваноФранківську.
І фінальне обговорення, сфокусоване саме на розробці рекомендацій для
системи освіти, з молодіжними експерт(к)ами та освітян(к)ами з усієї України
онлайн. Всього у групових обговореннях взяли участь ____ людей. З них ___ молоді, ___ - освітян(ок). Деякі з респондент(ок) одразу належать до обох
груп :) ____ жінок, ____ чоловіків.
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45/МЕТОДОЛОГІЯ
ЯННЕЖАВУАЗ IННАТСОДЕРЕП//

На основі отриманих в ході обговорень та інтерв’ю даних сформовано ряд
висновків. Важливо сказати, що, хоча серед респондент(ок)ів були рівною
мірою молоді представлені представни(ці)ки різних ланок освіти, а також
освітян(к)и з різних секторів освіти, отримані дані здебільшого стосувалися
саме загальної середньої освіти. Також багато інформації вдалось отримати
про позаформальну освіту молоді, і дещо менше про вищу та професійну
освіту. Зовсім мало даних про освіту після вищої освіти. Це зумовлено, на
нашу думку, тим, що по перше, досвід загальної освіти є у кожно(ї)го
респондент(ки)а, на відміну від досвіду іншого, а по-друге тим, що
дослідницький інтерес нашої пошукової роботи перш за все стосувався
потреб молоді, а їх забезпечення великою мірою стосується саме загальної
середньої освіти.
У досліджені в деяких місцях вживається слово “школа” по відношенню до
середніх старших та старших класів загальної середньої освіти, реформа
перенайменування середніх загальних освітніх закладів ще триває і поки
діють попередні назви, а особливо це стосується розповідей самих
респондент(ок)ів дослідження. Ми свідомо не стали вживати слів гімназія та
ліцей на заміну терміну школа в попередньому розумінні. Але якщо ви
знайомитесь з дослідженням в пізніший термін, просимо взяти до уваги
заміну, про яку йшлося.
Решта термінів, пов’язаних з освітою та освітнім процесам відповідають
визначенням поданим у документі Національної стандартної класифікації
освіти.

