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Η ανακοίνωση των βάσεων για εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ µε το σύστηµα
των δεσµών και οι προβλέψεις του Ινστιτούτου Στατιστικής Ανάλυσης
και Έρευνας για τις βάσεις εισαγωγής µε το σύστηµα του ενιαίου λυκείου
που δηµοσιοποιήθηκαν, επανέφεραν την συζήτηση για τις αδυναµίες του
εκπαιδευτικού συστήµατος. Για µια ακόµη φορά, διαπιστώθηκε ότι οι
όποιες ¨διορθωτικές¨ παρεµβάσεις στο εξεταστικό σύστηµα µπορεί να
αντιµετωπίζουν βραχυπρόθεσµα κάποια κοινωνικά προβλήµατα (π.χ.
µείωση των υψηλών ποσοστών αποτυχίας), αλλά δηµιουργούν άλλα που
δεν είχαν προβλεφθεί (π.χ. εισαγόµενους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
µε εξαιρετικά χαµηλές βαθµολογίες). Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκαν όσοι
είχαν διατυπώσει επιφυλάξεις για την υπαγωγή των ΤΕΙ στην Ανώτατη
Βαθµίδα µε νοµοθετική ρύθµιση και χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση. Οι
υποψήφιοι δεν έδειξαν να πείθονται ότι κάτι ουσιαστικό άλλαξε
διατηρώντας τα ΤΕΙ στην τελευταία σειρά των επιλογών τους.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύουν την άποψη για µια ουσιαστική
επανεξέταση της δοµής του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας για έµφαση στην
ποιότητα και την αξιολόγηση τα επόµενα χρόνια είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικές. Το γεγονός ότι και η αξιωµατική αντιπολίτευση θεωρεί
την αξιολόγηση καθοριστικής σηµασίας δείχνει ότι υπάρχει ένα
σηµαντικό σηµείο σύγκλισης των δύο µεγάλων κοµµάτων. Ας ελπίσουµε
ότι το έντονο πολιτικό φθινόπωρο που αναµένεται δεν θα οδηγήσει και
αυτή την κοινά αποδεκτή προσέγγιση σε πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε
δευτερεύοντα τεχνικά σηµεία ήσσονος σηµασίας.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, είναι, κατά την γνώµη µου,
απαραίτητη η ενεργοποίηση δύο θεσµών κοινωνικής και πολιτικής
ανταλλαγής απόψεων: του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, ως
ανεξάρτητου οργάνου και όχι ως υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ (για την
διαµόρφωση συνθηκών κοινωνικής συναίνεσης) και της ∆ιακοµµατικής
Επιτροπής για την Παιδεία (για προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης).
Ισως διατυπωθεί η αντίρρηση ότι η λειτουργία των οργάνων αυτών δεν
µπορεί να είναι αποδοτική λόγω της έντασης που η πολιτική συγκυρία
δηµιουργεί. Νοµίζω όµως ότι ο ελληνικός λαός είναι ώριµος και θα
καταλάβει ποιός πραγµατικά επιδιώκει την συναίνεση και ποιός την
τορπιλίζει για την αποκόµιση πολιτικού κέρδους.
Η επαναλειτουργία των θεσµών αυτών θα βοηθήσει στην ουσιαστική
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και θα θέσει τις πραγµατικές
βάσεις για την βελτίωσή του.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιµετωπισθούν µερικά άλλα προβλήµατα
που είναι ίσως λιγότερο σηµαντικά, αλλά απαιτούν άµεση λύση. Σ’ αυτά



περιλαµβάνεται ο τρόπος λειτουργίας των κέντρων ελευθέρων σπουδών
αλλά και η απασχόληση των πανεπιστηµιακών γιατρών. Και στις δύο
αυτές περιπτώσεις, η αποφυγή του προβλήµατος από το Υπουργείο
Παιδείας µε την δικαιολογία ότι είναι αρµοδιότητας των Υπουργείων
Εµπορίου και Υγείας, αντίστοιχα, δεν είναι ούτε πειστική ούτε και
σωστή.
Και τα δύο αφορούν κυρίως την εκπαίδευση και η συµµετοχή του
ΥΠΕΠΘ στην επίλυσή τους είναι αναγκαία. ∆ιαφορετικά, θα συνεχίζεται
να παρατηρείται το φαινόµενο η ίδια η Πολιτεία να επιτρέπει την
δηµιουργία προϋποθέσεων που οδηγούν σε αδιέξοδα όχι µόνο τους
άµεσα ενδιαφερόµενους, αλλά και αυτήν την ίδια.
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