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Щодо цінності свободи і відмови від авторитаризму
як першої засади законодавства про освіту
«Міністерство не повинно командувати. Переконаний, що освіта — це така галузь,
яка повинна будувати себе сама. Ми зробимо все, щоб ухвалити найважливіші закони і
будемо їх імплементувати. Але ідеальний стан — не «поставити крапку». Ідеальний стан
— це коли галузь змінюватиме сама себе (виділення-ред.)…У школах — так само!
Важлива роль і директора школи, і вчителя, і самих учнів. Ми не створюватимо вертикаль
влади, навпаки, вважаємо, що цієї вертикалі не повинно бути. Замість неї має бути
саморегулювання. Перейти від авторитаризму до саморегулювання непросто, але ми
намагаємося рухатися у цьому напрямі.»

Про шкільну автономію
«Шкільна автономія — це більше незалежність директора як менеджера. А
найважливіше те, що в центрі уваги школи має бути дитина. Учень — це не «кошик», у
який ми складаємо інформацію... Дуже важливо, щоб дитина у школі не займалася
механічним заучуванням, а могла застосовувати знання на практиці для вирішення
конкретних проблем.»

Про першочергові шкільні завдання
«Якщо говоримо про школу, й особливо про профільну школу, то найважливіше —
хто там викладає, кому ми доручаємо дітей. Мають бути інші педагогічні підходи,
новації…Тобто, при реформі школи перше питання — хто вчитиме? Друге, яким буде
навчальний заклад, якими будуть підходи, на яких засадах будемо призначати чи обирати
директорів? Директори у нас обиратимуться на засадах конкурсу. І треба подумати, як
його краще організувати, щоб у ньому брали участь батьки, трудові колективи,
громадськість. — щоб перемагала найкраща кандидатура…
Наступне завдання — матеріально-технічне забезпечення. Профільна школа вимагає
добре обладнаних класів…Ми повинні реформувати зміст освіти. Середня освіта має бути
дванадцятирічною. А починати, як я і сказав, з хорошого закону «Про освіту».

Опорні школи — найважливіше завдання на цей рік
«Нині ми йдемо шляхом створення профільної школи, так званих опорних
навчальних закладів…Опорні школи з’являться в усіх областях України. Створення
мережі таких hab schools — надважливе завдання на цей рік.
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