Запит про стратегічну тимчасову
відмову від вимог щодо оцінювання та
підзвітності в штаті Washington:
2020–2021 навчальний рік
Історія питання та мета
Міністерство освіти США (the U.S Department of Education) опублікувало порядок подання
штатами запитів про тимчасову відмову від деяких вимог щодо оцінювання та підзвітності
у 2020–2021 навчальному році. Поки що розглядається лише питання про певну гнучкість
щодо вимог, Міністерство освіти не пропонувало на розгляд запит про повну відмову від
них. Цей документ містить ключові моменти запиту Головного управління державної освіти
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) про тимчасову відмову від вимог
відповідно до федеральних вимог.
Запропонований план оцінювання учнів навесні 2021 року має на меті істотно зменшити
навантаження, пов’язане з тестуванням, для учнів, сімей, шкіл і шкільних округів штату
Washington, забезпечуючи при цьому отримання точних і репрезентативних оцінок рівня
знань учнів.

Основні елементи запиту про тимчасову відмову від вимог
•

•
•
•

Ми проведемо тестування статистично репрезентативної вибірки приблизно із
50 000 учнів замість повномасштабного тестування всіх учнів, які зазвичай беруть
участь (700 000 учнів). Буде проведено оцінювання п'яти класів, по одному
предмету на кожен клас.
Ми повідомимо загальні результати по всьому штату та по окремих групах учнів.
Буде проводитися оцінювання рівня володіння англійською мовою серед усіх учнів
у межах штату, які вивчають англійську мову.
Школи, які наразі визначено як такі, що здійснюють підтримку вдосконалень у
рамках Закону про успішність кожного учня в США (Every Student Succeeds Act,
ESSA), збережуть цей статус у 2021–2022 навчальному році.

Додаткова інформація про запит
•

Будуть оцінюватися такі класи та напрямки:
o 3-і та 7-і класи: англійська словесніть (екзамен Smarter Balanced та WA-AIM);
o 5-і та 10-і класи: математика (екзамен Smarter Balanced та WA-AIM);
o 8-й клас: природничі науки (WCAS та WA-AIM).

•
•
•
•

Екзамен Smarter Balanced (англійська словесність (English language arts, ELA) і
математика) складає приблизно 2/3 тривалості звичайних екзаменів.
Усі учні та школи мають право бути включеними до вибірки, зокрема учні з
інвалідністю та такі, що вивчають англійську мову.
Буде випадковим чином відібрано приблизно 12 % шкіл для кожного класу для
включення до вибірки.
Кожне оцінювання буде проводитися особисто (без дистанційного адміністрування).

Переваги підходу штату Washington
•

•
•

Зменшення кількості тестів на рівні штату дає змогу округам приділяти
першочергову увагу навчальному часу та класним тестам для оцінювання
успішності учнів.
Підвищений акцент на тестах, визначених округом, які буде покладено в основу
планів щодо відновлення та активізації процесу навчання учнів.
Забезпечує точне оцінювання рівня знань учнів по всьому штату, а також змін рівня
знань до та після пандемії.

Методика вибірки
OSPI у співпраці з Університетом штату Washington (University of Washington) розробили
план типологічної двоетапної групової вибірки, для того щоб представляти учнів
державних шкіл штату Washington. Вибірка буде репрезентативною для кожної групи учнів,
представленої відповідно до плану ESSA.
План вибірки для кожного з п’яти класів передбачає стратифікацію округів за їхнім округом
загальноосвітньої підготовки (educational service district, ESD), а потім випадкову вибірку
50 % округів у кожному ESD (етап 1). Із відібраних округів для участі буде взято випадновим
чином 25 % шкіл (етап 2). Оцінювання всіх учнів відповідного класу буде відбуватися у
вигляді екзамену з предмета для цього класу.

Строки для відкритого публічного обговорення й подання
запиту про тимчасову відмову від вимог
Коментарі відкриті з 16 по 22 березня 2021 р. Коментарі слід надсилати через публічне
опитування щодо тимчасової відмови від вимог щодо оцінювання в 2021 році до 17:00
22 березня 2021 року.
Відгук буде додано в запит про тимчасову відмову від вимог і буде направлено в
Міністерство освіти США 23 березня 2021 р.

Період проведення оцінювання
Екзамени Smarter Balanced складатимуться з 5 квітня по 11 червня, WCAS — з 12 квітня по
11 червня, а WA-AIM доступний до 30 квітня.

Запитання
Надсилайте свої запитання щодо запиту про тимчасову відмову від вимог штату
Washington на адресу asssessmentwaivercomments@k12.wa.us.

