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Про головний капітал України
«Головним капіталом України мають стати освічені професіонали, а не сировинний
експорт».
«На зміну першим трьом промисловим революціям, в результаті яких виробництво
стало масовим та автоматизованим, прийшла черга четвертої – цифрової ери.
І попит на висококваліфікованих працівників зростатиме ще більше. Тож інтелект і
освіта громадян стає головним стратегічним ресурсом у світі. Саме інтелектуально
розвинена і креативна людина є найбільшим багатством будь-якої країни, адже вона може
перетворити ресурсозатратний процес на інновації.»

Освіта і держава
«Освіта не впливає на рівень життя з однієї причини: держава ігнорує освіту як
чинник розвитку.»
«На тепер чимало країн світу оголосили освіту, наукові знання й інновації
центральним важелем підвищення продуктивності праці, рівня життя населення,
економічного зростання та належного місця у світовій табелі про ранги у глобалізованому
й жорстко конкурентному світі. Різко збільшено інвестиції в освіту, фундаментальні та
прикладні наукові дослідження і розробки. Провідні університети і національні
дослідницькі центри стрімко комерціалізували технології, будівництво інкубаторів та
прототипів засобів для стартапів.»

Про деякі наші проблеми і завдання
«Слід, врешті, змінити освітню парадигму: навчання має бути цікавим і якісно
покращувати життя того, хто сидить за партою.»
«Утім, важко говорити про прогрес в освіті, якщо молодий учитель, який щойно
отримав диплом магістра, і далі зароблятиме 1.927 гривень за 18 годин тижневого
навантаження – мова йде про 66 центів за годину.»
«Нам не обійтися без переатестації усіх педагогів, без оптимізації, зокрема, шляхом
реорганізації мережі навчальних закладів і наукових установ, що дозволить
перерозподілити кошти на користь розвитку особистості. Але перед тим, як проводити
таку переатестацію – потрібно спочатку мати що запропонувати вмотивованим творчим
людям, аби ті йшли "в педагоги". Без такого пакета замість одних "66 центових"
працівників – отримаємо інших, але з такими ж самими, а то й гіршими, професійними
характеристиками й ще нижчою мотивацією.»

