
 

 

Σκέψεις µε αφορµή την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ 
Γ. Τζιρίτας, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

 
 
Το θέµα της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, συνδεόµενο αναπόφευκτα µε το ζήτηµα της αξιολόγησης 
του έργου των Τµηµάτων τους, θέτει επιτακτικά προς λύση υπαρκτά προβλήµατα οργάνωσης και 
θεσµών της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. Με αφετηρία µια σειρά διαπιστώσεις που αποτιµούν 
τη σηµερινή κατάσταση και πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα διατυπωθούν 
παρακάτω σκέψεις και προτάσεις για τα προβλήµατα που αναδύονται. 
 
Θεωρώ ότι η σηµερινή κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης παρουσιάζει ορισµένα καίρια 
χαρακτηριστικά που αποτελούν τουλάχιστον πηγές προβληµατισµού. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
συνοψίζονται παρακάτω. 
 
1. Η Ανώτατη Εκπαίδευση γνώρισε µια ραγδαία ποσοτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Πολλά 

νέα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και Τµήµατα δηµιουργήθηκαν µετά τη µεταπολίτευση, µε ένταση 
του ρυθµού ανάπτυξης την τελευταία τριετία κάτω από την ώθηση επιχειρησιακών 
προγραµµάτων. Η ανάπτυξη, αν και είναι αναγκαία, συνεπιφέρει αναπότρεπτα µία κρίση, µε 
κύρια ορατή συνέπεια τον κατακερµατισµό της γνώσης. Σύγχρονες επαγγελµατικές 
κατευθύνσεις αναγορεύονται σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα. Επιπρόσθετα κοµµατικές / 
πελατειακές προτεραιότητες οδηγούν σε διασπορά των Τµηµάτων σε διάφορες πόλεις και 
κωµοπόλεις ανά την επικράτεια. 

2. Ο δυϊσµός "καθαρής" και επαγγελµατικής εκπαίδευσης συντηρείται έντονα, παρά το ότι η όλη 
πρόοδος της επιστηµονικής γνώσης τείνει να επιβεβαιώσει τον ενιαίο χαρακτήρα της επιστήµης 
και την επικυριαρχία της επιστηµονικής γνώσης έναντι της εµπειρικής και τεχνικής γνώσης. 
Ιστορικά αυτή η πραγµατικότητα κληρονοµείται από τη γένεση της Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο και το χωρισµό σε Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία. Πριν 
από µερικούς αιώνες ο διαχωρισµός ήταν αναγκαίος. Έκτοτε όµως η ιστορική διαδροµή 
οδήγησε τα Πολυτεχνεία σε µια όλο και µεγαλύτερη προσέγγιση µε την Πανεπιστηµιακή 
Εκπαίδευση, όπως καταδεικνύει η ίδρυση Γενικών Τµηµάτων στο πλαίσιό τους. Αφετέρου τα 
Πανεπιστήµια έχουν εγκαταλείψει το χώρο της "καθαρής" επιστήµης κι ενδιαφέρονται άµεσα 
για τις συνέπειες της; επιστήµης στην κοινωνία, την οικονοµία και την παραγωγή. Ο 
διαχωρισµός τείνει να δικαιολογείται µόνο από την παράδοση έχοντας πλέον χάσει την 
ιστορικότητά του. 

3. Κι ενώ η πορεία της σχέσης Πανεπιστηµίων / Πολυτεχνείων χαρακτηρίζεται από σύγκλιση στο 
πεδίο των γνωστικών αντικειµένων, τα πράγµατα περιπλέκονται µε την επαγγελµατική 
εκπαίδευση που παρέχουν τα ΤΕΙ. Προβλήµατα υπάρχουν τόσο µε τον προσδιορισµό των 
επαγγελµατικών κατευθύνσεων που προτείνονται, όσο και µε τον τρόπο επιλογής του 
διδακτικού προσωπικού. 

4. Για το σύνολο της Ανώτατης Εκπαίδευσης λείπει παντελώς η ουσιαστική αξιολόγηση. Η 
σχετική δραστηριότητα στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ενισχυτική 
του θεσµού, αφού λίγα προσέφερε στην αντικειµενική και ουσιαστική αποτίµηση του έργου και 
της πορείας των Πανεπιστηµίων και των Τµηµάτων τους. Ωστόσο στην Ελλάδα τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα είναι δηµόσια, τα πτυχία και διπλώµατα έχουν εθνική αναγνώριση, και 
οι τίτλοι του διδακτικού προσωπικού είναι ενιαίοι ανά την επικράτεια. Παρ' όλα αυτά 
διαπιστώνεται υποτυπώδης συγκρότηση επιστηµονικών κοινοτήτων σε εθνικό επίπεδο. 

5. Στην όλη πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης οι περιφέρειες καλούνται να διαδραµατίσουν 
ουσιαστικό ρόλο. Η εµβάθυνση της δηµοκρατικής διοίκησης και η ενίσχυση της οικονοµικής 
ανάπτυξης θα βασισθούν σε µεγάλο βαθµό στην περιφερειακή ανάπτυξη. Σε µια εποχή που η 
γνώση καθορίζει την ποιότητα, την έκταση και την ένταση της ανάπτυξης, µοιάζει αδύνατη η 
αναπτυξιακή ανέλιξη µιας περιφέρειας χωρίς ισχυρή Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις θα προχωρήσω σε σκέψεις / προτάσεις που κατατίθενται ως 
συµβολή στο διάλογο για παραπέρα επεξεργασία από κοινού µε όσους συµµερίζονται αυτή την 
προσέγγιση των εκπαιδευτικών πραγµάτων. 



 

 

 
Η Κρήτη αποτελεί µία µικρή περιφέρεια στο νότιο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, που παρά 
τη βραχύχρονη παρουσία της στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχει κατορθώσει να κατακτήσει 
σηµαντικές θέσεις στον παγκόσµιο χάρτη της επιστηµονικής γνώσης. Αποτιµώντας τη θετική 
παρουσία και πορεία των ιδρυµάτων του νησιού, και παίρνοντας υπόψη το σύνολο των παραπάνω 
διαπιστώσεων, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι µόνο η ισχυροποίηση και η συνένωση των 
υπαρχουσών δοµών θα µπορεί να επιβεβαιώσει και εδραιώσει την παρουσία της. Στην περιφέρεια 
της Κρήτης υπάρχει χώρος για ένα µόνο Πανεπιστηµιακό ίδρυµα στο οποίο θα πρέπει να 
ενσωµατωθούν το Πολυτεχνείο ως Πολυτεχνική Σχολή και το ΤΕΙ ως Πανεπιστηµιακό 
Τεχνολογικό Ίδρυµα. Η δηµιουργία ενός ενιαίου Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος για το σύνολο των 
επιστηµών και των τεχνολογικών και επαγγελµατικών κατευθύνσεων θα θέσει φυσικά ζητήµατα 
αναδιοργάνωσης και συνακόλουθα αξιολόγησης των σηµερινών δοµών. 
 
Από την άλλη πλευρά οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι οι αδυναµίες των θεσµών οδηγούν σε 
στρεβλή ανάπτυξη. Αναφέροµαι στο γεγονός ότι τα Τµήµατα συνδέονται µε τρόπο µοναδικό µε τα 
πτυχία / διπλώµατα / επαγγελµατικές κατευθύνσεις. Έτσι η πίεση για νέες επαγγελµατικές 
κατευθύνσεις οδηγεί σε νέα Τµήµατα, µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό της Επιστήµης. Τα 
Τµήµατα θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά και µόνο Επιστηµονικές Μονάδες / Ενότητες και να 
παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασµού περισσοτέρων του ενός εκπαιδευτικών προγραµµάτων που να 
οδηγούν σε διαφορετικές επαγγελµατικές κατευθύνσεις. Οι Επιστηµονικές Μονάδες διακρίνονται 
από σταθερότητα στο χρόνο, ενώ στις επαγγελµατικές κατευθύνσεις συνιστάται, αν δεν απαιτείται, 
ευελιξία, που φυσικά εξαρτάται από τη συγκεκριµένη επιστήµη. Επιπλέον µ' αυτό τον τρόπο 
ενσωµατώνονται στο σχεδιασµό το σύνολο των κατευθύνσεων. Η ίδρυση των Επιστηµονικών 
Μονάδων και ο επανασχεδιασµός των πτυχίων θα φέρει στο (νέο) Ίδρυµα το θέµα της αξιολόγησης 
του ρόλου των Τµηµάτων, και οπωσδήποτε το θέµα της ένταξης των σηµερινών ΤΕΙ στα (νέα) 
Πανεπιστηµιακά Τεχνολογικά Ιδρύµατα. Ας θεωρήσουµε για παράδειγµα την Πληροφορική, που 
θα µπορούσε να αποτελεί µία αυτοδύναµη Επιστηµονική Μονάδα που θα συγκεντρώνει στους 
κόλπους της όλο το δυναµικό της Κρήτης που δραστηριοποιείται στην Επιστήµη και Τεχνολογία 
των Υπολογιστών. Η Μονάδα αυτή θα µπορεί να εκπαιδεύει Μηχανικούς Υπολογιστών (πενταετές 
πρόγραµµα σπουδών), Επιστήµονες Πληροφορικής σε εφαρµογές ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης 
(τετραετές πρόγραµµα σπουδών), Καθηγητές Πληροφορικής στη Μέση Εκπαίδευση (τριετές 
πρόγραµµα σπουδών που θα συνεχίζεται µε ένα χρόνο ειδικής εκπαίδευσης), Τεχνικούς 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (τριετές πρόγραµµα σπουδών), κ.α. Το σηµαντικό είναι ότι ο 
σχεδιασµός των προγραµµάτων θα γίνεται συντονισµένα και σε συνεργασία, ώστε και οικονοµία 
δυνάµεων να επιτυγχάνεται και ισχυροποίηση των πλεονεκτηµάτων να εξασφαλίζεται. 
 
Εκτός από τον ανωτέρω επανασχεδιασµό και την αξιολόγηση, επιβάλλεται η θεσµοθέτηση της ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολόγησης του έργου των Πανεπιστηµίων. Προς τούτο απαιτείται η 
συγκρότηση ανά επιστήµη αντίστοιχων επιστηµονικών κοινοτήτων. Ώθηση προς αυτή την 
κατεύθυνση θα υπάρξει µε τη συγκρότηση Πανεπιστηµιακών Γνωµοδοτικών Επιτροπών σε εθνικό 
επίπεδο, που θα απαρτίζονται από εκλεγµένα και διορισµένα µέλη και θα έχουν την εποπτεία της 
αξιολόγησης των Ιδρυµάτων, των Τµηµάτων, αλλά και του διδακτικού προσωπικού. Η αξιολόγηση 
των Ιδρυµάτων και των Τµηµάτων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα γίνεται από ανεξάρτητους 
κριτές υπό την εποπτεία των Γνωµοδοτικών Επιτροπών. 
 
Το πλαίσιο προσέγγισης των επίκαιρων ζητηµάτων σχετικά µε την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και την 
αξιολόγηση του πανεπιστηµιακού έργου θα µπορούσε να συµπεριλάβει κι άλλα θέµατα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης που απαιτούν επαναπροσδιορισµό και επιδέχονται βελτιώσεις. Ωστόσο αν 
η προοπτική ριζικών αλλαγών υιοθετούνταν, ένας ευρύς, δηµόσιος και σε βάθος διάλογος θα 
έπρεπε να ανοίξει για την Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, που θα µπορούσε να ολοκληρωθεί µε τη 
συνολική αποτίµηση της σηµερινής κατάστασης, και να καταλήξει σ' ένα νέο Νόµο Πλαίσιο, 
προϊόν της βούλησης των συντελεστών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του δηµοκρατικού 
σχεδιασµού µε βάση τις ανάγκες του τόπου και της απαιτήσεις των καιρών. 


