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Συν Aθηνά και... AEI-TEI κλείνει
Ενα σχέδιο, 5 ζητήµατα
Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ*

νακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το σχέδιο «Αθηνά», που θα ισχύσει από τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, δηµιουργώντας πλήθος ερωτηµάτων για το µέλλον της Tριτοβάθµιας
Eκπαίδευσης και το µέλλον των παιδιών
µας.
¶ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· είναι ότι η αναδιάταξη
της Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης ανακοινώνεται στο µέσο της χρονιάς, δηµιουργώντας αναστάτωση στους υποψηφίους
και τις οικογένειές τους, αφού ανατρέπει
το σχεδιασµό τους. Μέχρι το 2009 ίσχυε
η αρχή κάθε αλλαγή που ανακοινώνεται
να ισχύει από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, ώστε να µην αιφνιδιάζει τους υποψηφίους. Από τότε που µπήκαν τα Mνηµόνια
στη ζωή µας, οι αιφνιδιασµοί έγιναν ο κανόνας.
¢Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· είναι ο δραστικός περιορισµός του αριθµού των εισακτέων, µε
τη µείωση να αγγίζει σχεδόν τις 17.000
θέσεις. Τα στοιχεία του πίνακα αυτό δείχνουν, όπως τα ανακοίνωσε το υπουργείο
Παιδείας µε το δελτίο Tύπου στις
15/5/2012 για τον αριθµό των εισακτέων του 2012. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη των εισακτέων
που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας
την Πέµπτη, δείχνουν τη µεγάλη µείωση
των εισακτέων. Πρέπει να τονίσουµε ότι η
εκτίµηση του υπουργείου δεν θα έπρεπε
να είναι εκτίµηση αλλά απόφαση, αφού το
ίδιο αποφασίζει για τον αριθµό των εισακτέων. Ακόµη, ανακοίνωσε την εκτίµηση
του αριθµού των εισακτέων µόνο της γενικής σειράς, ενώ αυτό που ενδιαφέρει
είναι ο συνολικός αριθµός. Κάναµε την αναγωγή προσθέτοντας τις ειδικές κατηγορίες, ανάλογα µε τις περσινές θέσεις, ώστε να έχουµε το συνολικό αριθµό των εισακτέων προκειµένου να υπολογίσουµε
τη συνολική µείωση. Φυσικά, η εκτίµηση
του υπουργείου για τον αριθµό των εισακτέων µπορεί να αλλάξει πολύ µέχρι να αποφασιστεί και ανακοινωθεί οριστικά. Η
όποια αλλαγή θα είναι η περαιτέρω µείωση του αριθµού των εισακτέων, αφού µε
το κλείσιµο τόσων τµηµάτων θα δηµιουργηθεί το αδιαχώρητο στις ανώτατες σχολές ακόµη και µε το µειωµένο αριθµό που
ανακοινώθηκε. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί
εισάγονταν στις ανώτατες σχολές και λίγοι
αποφοιτούσαν, για διάφορους λόγους. Ο
δραστικός περιορισµός των εισακτέων
καθιστά άχρηστη την επαναφορά της βάσης του 10, αφού θα εισαχθούν λιγότεροι
και από το 2009, χρονιά που ίσχυε η βάση του 10, γι’ αυτό το υπουργείο δεν θα
την επαναφέρει φέτος.
∆Ú›ÙÔ ˙‹ÙËÌ· είναι η µετακίνηση πολλών τµηµάτων σε άλλη πόλη, που ανατρέπει τις συνθήκες ζωής και τον οικονο-

Α

µικό προγραµµατισµό πολλών οικογενειών. Το τµήµα Λογιστικής Θεσσαλονίκης
(βάση 2012: 13.131 µόρια), για παράδειγµα, απορροφάται από το τµήµα Λογιστικής Σερρών (βάση 2012: 9.938 µόρια). Αυτό σηµαίνει ότι οι ήδη φοιτητές
του τµήµατος της Θεσσαλονίκης, που το
επέλεξαν για να σπουδάσουν στην πόλη
τους, πρέπει να µετακοµίσουν σε άλλη
πόλη, ενώ λεφτά δεν υπάρχουν πια, όπως
όλοι γνωρίζουµε. Κάποια παιδιά προσπάθησαν και διάβασαν περισσότερο για να
µη φύγουν από την πόλη τους και τώρα
πρέπει να µετακοµίσουν. Το τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και
Σχεδιασµού Αντικειµένων Σερρών αναφέρεται δύο φορές στον πίνακα. Τη µία
συγχωνεύεται µε το τµήµα Σχεδιασµού
και Παραγωγής Ετοίµων Ενδυµάτων στο
Κιλκίς και τη δεύτερη συγχωνεύεται µε το
τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου
και Επίπλου στην Καρδίτσα. ∆εν υπάρχει
καµία συνάφεια στα αντικείµενα σπουδών. Με ποιο τµήµα θα συγχωνευτεί τελικά και τι θα γίνει µε τους φοιτητές του;
∆¤Ù·ÚÙÔ ˙‹ÙËÌ· είναι οι υποδοµές.
Aκόµη και αυτές οι υποτυπώδεις που υπήρχαν σε κάποια τµήµατα τι θα απογίνουν; Η συγχώνευση κάποιων από τα 94
τµήµατα δεν θα επηρεάσει τις υποδοµές
τους, όπως η συγχώνευση των ξενόγλωσσων φιλολογιών των Πανεπιστηµίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε ένα
τµήµα. Σε άλλες περιπτώσεις όµως που
υπάρχει αλλαγή έδρας τα κτήρια θα µείνουν κενά; Αποκαλύφθηκε από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας ότι
υπήρχαν τµήµατα που λειτουργούσαν χωρίς κανένα µέλος ∆ΕΠ. Μόνο µε προσωρινούς διδάσκοντες. ∆εν είναι δυνατή η
εύρυθµη λειτουργία τµηµάτων µε περαστικούς καθηγητές. Αν δεν υπάρχουν χρήµατα για τη σωστή τους λειτουργία, είναι
λογικό να κλείσουν.
¶¤ÌÙÔ ˙‹ÙËÌ· και σηµαντικότερο.
∆εν έγινε σχεδιασµός για το οικονοµικό
µέλλον της χώρας µας, ποια δηλαδή κατεύθυνση θέλουµε να δώσουµε στην οικονοµική µας ανάπτυξη, ώστε να αποφασιστεί τι είδους και πόσους επιστήµονες
χρειαζόµαστε. Ανάµεσα στα 487 τµήµατα
που λειτούργησαν στην Tριτοβάθµια
Eκπαίδευση υπήρξαν και δύο ΑΕΙ µε αντικείµενο τον Τουρισµό, τη βαριά µας βιοµηχανία, που έµειναν στα χαρτιά. Αυτά τα
τµήµατα θα έπρεπε να ασχοληθούν µε το
σχεδιασµό τουριστικής πολιτικής, ώστε η
Ελλάδα να γίνει ελκυστικότερος προορισµός για περισσότερους τουρίστες. ∆εν
φτάνει που τα τµήµατα δεν λειτούργησαν
ποτέ, τώρα καταργούνται και στα χαρτιά,
ώστε τελικά να µείνουµε για πάντα στο
«rent rooms», ελπίζοντας σε τι;
* Εκπαιδευτικός αναλυτής
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την αρχή έδωσαν το σχέδιο. Μετά, έδωσαν διευκρινίσεις. Και στη
συνέχεια, είπαν ότι θα δώσουν ένα νέο σχέδιο που θα διορθώνει
το πρώτο, διότι επισηµάνθηκαν
διάφορα λάθη. Το σχέδιο «Αθηνά», που έδωσε στη δηµοσιότητα κατ΄ αυτόν
τον τρόπο το υπουργείο Παιδείας, προκάλεσε πολλά ερωτήµατα σε θέµατα µείζονος σηµασίας, τα οποία όµως έµειναν αναπάντητα,
καθώς ο κ. Αρβανιτόπουλος αρνήθηκε ακόµη και να τα ακούσει.
Ενας εκ των συνεργατών του ανέλαβε εκ
των υστέρων να δώσει απαντήσεις, δηµιουργώντας όµως µεγαλύτερη σύγχυση από την
αρχική. Ετσι έµεινε εντελώς ανοιχτό το θέµα
του αριθµού των εισακτέων που συνδέεται
πλήρως µε τις θέσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
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1Ô ÂÚÒÙËÌ· ·Ó·¿ÓÙËÙÔ:
Πόσο θα µειωθούν οι φετινοί εισακτέοι; Μειώθηκαν κατά 94 τα τµήµατα των ΑΕΙ και

Tο υπουργείο Παιδείας
πρώτα έδωσε στη
δηµοσιότητα το σχέδιο
«Aθηνά» και στη συνέχεια
ανακοίνωσε ότι θα δώσει ένα
νέο, που θα διορθώνει
το πρώτο (!), προκαλώντας
τελικά µεγαλύτερη σύγχυση
και ερωτηµατικά στην
εκπαιδευτική κοινότητα
των ΤΕΙ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σε
καθένα από αυτά τα τµήµατα αντιστοιχούσαν 100 έως 200 θέσεις. Πόσες από αυτές θα
χαθούν; Τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο
ήταν λειψά, λανθασµένα και δεν έδιναν σαφή εικόνα.

