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Про вибори і освіту

Від редакції:
Підсумовуючи результати президентських виборів у США, автор висловив кілька
думок, які, на наш погляд, заслуговують на увагу з точки зору застосування освітнього
цензу виборців у реалізації загального виборчого права. Наводимо кілька його
висловлювань.
«1. Всезагальне виборче право – очевидно не найкраща форма демократії. Ситуація,
коли однакову силу голосу мають люди з різними не тільки компетенціями, але й
досвідами і горизонтами, — м’яко кажучи набирає загрозливих масштабів. І не тільки в
рамках однієї держави. Горизонти і компетенції формуються освітою та (або) медійним
дискурсом (тут і далі виділення наше. – Ред.)»
«3. Освітня реформа – найбільший пріоритет! Ні суди, ні прокуратура, ні армія.
Найбільш прозорою і найбільш потужною має стати система освіти. Освіта, яка справді
дає знання і навички швидко орієнтуватися в інформації, перевіряти інформацію,
структурно мислити і взагалі формувати і викладати думки.
Тільки вона зможе дати і більший прибуток, і більше податків, і кращі політичні
рішення. Принаймні вона зможе максимально нівелювати популістське жонглювання
словами і риторичними фігурами. Освітня реформа має стати осердям всіх
трансформаційних рухів.
4. Система освіти – державна. Кращу політичну систему ми не зможемо побудувати
на елітних приватних школах, ліцеях, університетах. Інакше ми матимемо аристократичні
клани, які поволі вироджуватимуться. Потрібні соціальні ліфти для талановитих,
обдарованих, пасіонарних.
Вони мають реалізувати свій потенціал попри відсутність коштів. Тому саме держава
має забезпечити ці ліфти завдяки системі освіти. Максимально якісна і максимально
прозора система. Хто би що не казав, але свого часу сотні зовсім фінансово незаможніх
вчорашніх школярів з далеких сіл і містечок змогли реалізувати свою мрію вчитися в
Києві саме завдяки системі тестів і відсутності корупції Могилянки.
Хто би що не казав, але саме ЗНО відкрило можливість талановитій молоді вільно
вступити в той самий елітний Інститут міжнародних відносин.»
Редакційне:
Крім виборчих проблем, на вирішення яких впливає освіта, ми маємо сьогодні і
кадрові проблеми в державних органах управління. Про це говорить Міністр Кабінету
Міністрів О. Саєнко, який заявив, що перші результати конкурсів на посади
держслужбовців показали низьку підготовку кандидатів (за повідомленням «Інтерфакс
Україна»).

Дослівно:
"Вже проведені конкурси на посади в системі держуправління виявили серйозну
проблему - рівень підготовки кандидатів, у більшості випадків, низький і юрби
бажаючих зайняти високі державні пости не спостерігається. Шукаємо шляхи
вирішення проблеми».( джерело: «СТРАНА.ua», 10.11.2016).
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