ΘΕΕΙ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΣΜ
Η εκτεταμζνθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τα «Κείμενα διαλόγου για το κζμα τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» ςτον Σομζα Γεωγραφίασ και Ανάλυςθσ Χϊρου μπορεί
να ςυνοψιςτεί ςτισ εξισ τρεισ διαςτάςεισ:
τθν πρϊτθ διάςταςθ ανικουν μια ςειρά από γενικζσ διαπιςτϊςεισ, όπωσ:






Σα κείμενα του Τπουργείου Παιδείασ δεν μποροφν παρά να βρίςκουν όλουσ
ςφμφωνουσ, αφοφ αναφζρονται ςε γενικόλογεσ διαπιςτϊςεισ.
Σο πρόβλθμα με το κείμενο είναι πωσ θ διαδικαςία με τθν οποία αυτό κα
μετατραπεί ςε ζνα λειτουργικό πλαίςιο, αφοφ δεν κακορίηεται πϊσ και ποιοσ
κακορίηει τα προβλιματα που αφοροφν τθ ςχζςθ ΑΕΙ με Παιδεία, Κοινωνία και
Οικονομία.
Σο κείμενο περιζχει λίγα κετικά ςθμεία τα οποία για λόγουσ ςτρατθγικισ κα
μποροφςαμε να επιςθμάνουμε αλλά πολλά αρνθτικά.
ΠΡΕΠΕΙ να λθφκεί απόφαςθ από το ΕΜΠ, όχι ψιφιςμα ι οτιδιποτε άλλο, θ
οποία να περιζχει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ κακϊσ και ςυγκεκριμζνεσ
διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι τουσ.

τθ δεφτερθ διάςταςθ ανικουν επιμζρουσ επιςθμάνςεισ όπωσ:
 Να κακοριςτεί επακριβϊσ ποιοσ πρζπει να χαράηει πολιτικι για ζνα ίδρυμα, που
ςίγουρα δεν μπορεί να είναι το προτεινόμενο υμβοφλιο.
 Παρόλεσ τισ διακθρφξεισ για διαφάνεια κλπ, το κείμενο προτείνει κλειςτζσ
διαδικαςίεσ για τθν εξζλιξθ των μελϊν ΔΕΠ. Πϊσ μπορεί να δικαιολογθκεί αυτό;
 Πϊσ μπορεί να κακορίηεται ο μιςκόσ των μελϊν ΔΕΠ με όρουσ τθσ «αγοράσ»;
 Σθν αξιολόγθςθ γιατί πρζπει θ πολυτεχνειακι κοινότθτα να τθν φοβάται (Βλζπε
ανακοίνωςθ ςυλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ); Αντίκετα πρζπει να τθν επιηθτοφμε.
 Πρζπει να ςυμμετζχουμε ςτθν διαδικαςία γιατί θ ςυνεχισ και ςυνολικι άρνθςθ
μειϊνει τθν αξιοπιςτία μασ και κυρίωσ γιατί τα μζτρα κα περάςουν και χωρίσ τθ
δικι μασ ςυμμετοχι που μποροφμε να τθν κάνουμε ουςιαςτικι και κυρίωσ
κακοριςτικι.
 Η πρόταςθ του Τπουργείου είναι μια άκριτθ μεταφορά του αμερικάνικου
ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα, αλλά οι ςυνκικεσ δεν είναι ίδιεσ ι ςυγκρίςιμεσ για
μια τζτοια διαδικαςία.
 Η κζςθ μασ πρζπει να είναι ςφντομθ και κωδικοποιθμζνθ (μια ςειρά από
bullets), ϊςτε να είναι κατανοθτι και να μπορεί να αναγνωςτεί από όλουσ.
Η τρίτθ διάςταςθ αναφζρεται:
τθν απαίτθςι μασ από τθν Κυβζρνθςθ να ηθτιςει ςυγνϊμθ για τουσ μειωτικοφσ
χαρακτθριςμοφσ τθσ για το Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο. Κι αυτό, όχι μόνο γιατί δεν είναι
αλθκείσ τζτοιοι χαρακτθριςμοί, αλλά γιατί μια τζτοια ιςοπζδωςθ αντίκειται ςτθ
βαςικι κζςθ τθσ, όπωσ εκφράηεται ςτο κείμενο διαλόγου.

