
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ 

Την τελευταία διετία το Υπουργείο Παιδείας κάνει μια προσπάθεια να αξιολογήσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Σχολή μας η διαδικασία πραγματοποιείται αυτή τη βδομάδα. 
Γενικά με τον όρο αξιολόγηση, νοείται η διαδικασία κατά την οποία κρίνεται και εκτιμάται το αν 
και κατά πόσο το εκάστοτε αξιολογούμενο υποκείμενο φέρνει σε πέρας τον σκοπό ύπαρξης του. 
Εν προκειμένω σε μια σχολή το να φέρνει σε πέρας τον ρόλο της συνεπάγεται να διεκπεραιώνει 
δυο βασικές λειτουργίες, την παράγωγη αποφοίτων και την διεξαγωγή πανεπιστημιακής ερευνά. 
Στο πλαίσιο αυτό τόσο το επίπεδο των αποφοίτων όσο και αυτό της έρευνας εξαρτώνται από μια 
σειρά άλλων παραγόντων, όπως οι υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό (εργαζόμενοι, καθηγητές, 
διδακτορικοί), οι φοιτητικές παροχές, η κρατική χρηματοδότηση, ο τρόπος με τον οποίον 
σπουδάζουν οι φοιτητές, το επίπεδο κατοχύρωσης τους κοκ. 

Περί αξιολόγησης 

Βασικό ζήτημα σε κάθε είδους αξιολόγηση είναι τα κριτήρια με τα οποία αυτή γίνεται. Η εμπειρία 
ως τώρα μας δείχνει, πως η αξιολόγηση του υπουργείου γίνεται κυρίως με τεχνοκρατικά κριτήρια, 
δηλαδή: Αξιολογείται το επίπεδο των ερευνητικών προγραμμάτων, των δημοσιεύσεων των 
καθηγητών, αξιέπαινες προσπάθειες φοιτητών η ιστορικότητα και η παράδοση των ιδρυμάτων. 
Όχι όμως η παρουσία ή μη καθηγητών στο μάθημα, η μη πρόσβαση των φοιτητών σε μια σειρά 
εργαστηριών και οργάνων, ο τρόπος διεξαγωγής πειραμάτων, οι ελλείψεις σε βιβλία, οι περικοπές 
σε προσωπικό και χρηματοδότηση, και εν τέλει η αποτοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων από 
το πτυχίο. 

Ποιοι είναι όμως οι στόχοι της αξιολόγησης; 

Με βάση το νόμο 4009 επιχειρείται να συνδεθεί η αξιολόγηση με τη χρηματοδότηση και την 
συγχώνευση-κατάργηση σχολών. Αυτό σημαίνει ότι σχολές που "αξιολογήθηκαν", και έχουν 
βρεθεί  «ελλείψεις» και «προβλήματα» (που συνήθως προκύπτουν από έλλειψη διδακτικού και 
διοικητικού προσωπικού, έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών και έλλειψη αναλώσιμων) θα 
υπεχρηματοδοτηθούν περεταίρω, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο υποβάθμισης σπουδών και 
συρρίκνωσης σχολών. Το υπουργείο, ως λύση στην κατάσταση την οποία κατευθύνονται τέτοιες 
σχολές, αφήνει το ενδεχόμενο της συγχώνευσής τους ή της διάλυσής τους. Και αυτός είναι και ο 
κύριος λόγος εναντίωσής μας στην προσπάθεια αυτή. Στην εποχή μας οι λέξεις χάνουν το νόημα 
τους, η αξιολόγηση μεταφράζεται σε υποβάθμιση και λουκέτο, η αξιοκρατία σε απολύσεις κοκ. Σε 
καμία περίπτωση δε γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης των προβλημάτων και επίλυσης των αιτιών 
τους. Διότι σε τελική ανάλυση πίσω από τα περισσότερα δεινά του πανεπιστήμιου ειδικά την 
τελευταία 5ετια είναι οι ίδιες οι επιλογές του υπουργείου. Περικοπές σε χρηματοδότηση βιβλία, 
προσωπικό, παροχές είναι τα ουσιώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το ίδρυμα 
συνολικά και δε μπορεί να τα λύσει καμία αξιολόγηση που κάνει το υπουργείο. 

Ποια είναι η θέση μας για την αξιολόγηση; 

Εμείς θεωρούμε πως με βάση τους όρους και τα κριτήρια τα οποία γίνεται, δεν έρχεται να 
βελτιώσει τους όρους φοίτησης. Θεωρούμε δε πως όσοι φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή τη 
διαδικασία θα ήταν καλό να παράσχουν πληροφορίες στον σύλλογο για τον τρόπο με τον οποίον 
γίνεται αυτή, το είδος των ερωτηματολόγιων που συμπληρώνουν και τα κριτήρια με τα οποία 
έγινε η επιλογή τους. Πιστεύουμε πως αυτές οι διαδικασίες δεν πρέπει να είναι νομιμοποιημένες 
στους φοιτητές καθώς σε τελική ανάλυση είναι κομμάτι μιας πολίτικης που οδηγεί την γενιά μας 
στην αβεβαιότητα την ανεργία τον ατομισμό και τον κανιβαλισμό. 

 

 


