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П’ять головних завдань для законопроекту “Про освіту»
«На сьогодні у законопроекті потрібно врахувати п’ять головних завдань.
Перше - нова структура системи освіти.
Друге — запровадження громадсько-державної системи управління освітою. Якщо
ми не передамо управління закладами освіти громадським утворенням, не обмежимо
права керівника, не підпорядкуємо його органам громадського управління освітою, у нас
реальних змін в освіті не буде.
Третє: нова економічна система освіти, в центрі якої — освітня послуга і її вартість.
Як цю вартість конкретизувати у конкретні норми – це питання, над яким потрібно
працювати.
Четверте - новий працівник системи освіти. ЗНО з української мови і літератури
показало сутність поглядів багатьох педагогічних працівників на необхідність і потребу
змін в освіті.
І власне, п’яте — система забезпечення якості освіти. У багатьох людей сформовано
уявлення про систему забезпечення якості освіти, як таку, що несе на собі виключно
контрольні функції – цього не повинно бути. Саме для цього потрібно виписати принципи
забезпечення якості освіти, зокрема, основним із завдань є надання об’єктивної і
неупередженої інформації про стан системи освіти, яка б лягла в основу системи
прийняття управлінських рішень.»

Щодо забезпечення якості освіти
«До переліку засобів забезпечення якості освіти обов’язково потрібно включити
самооцінювання навчального закладу освіти, міжнародні порівняльні дослідження.
Україна — одна з небагатьох країн світу, яка не бере участі у міжнародних порівняльних
дослідженнях з 2-х причин: відсутність політичної волі і коштів. У законі повинна бути
закладена норма, за якою держава має фінансувати участь України у міжнародних
порівняльних дослідженнях.
Відповідальність за ненадання якісної освіти також повинна бути закладена, як
норма законопроекту. При цьому необхідно прописати механізм відповідальності, тому
що диплом повинен мати реальну споживчу вартість. Чому школа не несе відповідальності за те, що 9 років навчала учня, який нічого не знає, не має результату (подвійна
відповідальність)? Відсутність у законі норми, яка визначає відповідальність за ненадання
якісної освіти зведе нанівець всю систему забезпечення якості освіти!»

Про імплементацію Закону України «Про освіту»
«Імплементація ЗУ "Про освіту" буде гальмуватися директорським корпусом,
керівниками освіти – у цьому велика проблема! Перше питання, що потрібно обговорити
– це питання демократизації управління, громадсько-державного управління. Це ключове
питання цього закону!
Сьогодні бал в освіті править керівник закладу освіти. Цього не повинно бути. Він
повинен бути найманим працівником, якого наймає на роботу власник, або громадський
орган управління. На превеликий жаль, у нас цього немає. Це найбільша біда і загроза
наступної імплементації!»

