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Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση βρέθηκε τις τελευταίες εβδοµάδες στην επικαιρότητα. Κάθε χρόνο η 
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων για την εισαγωγή των αποφοίτων του Λυκείου στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποτελεί αφορµή για µια διπλή αποτίµηση, αφενός των εξετάσεων και 
αφετέρου των επιλογών των υποψηφίων ως προς τα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. Από την 
άλλη πλευρά γνωστοποιήθηκαν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την Παιδεία. Αντικείµενο 
σχολιασµού θα αποτελέσουν τα θέµατα της αξιολόγησης του έργου των ιδρυµάτων και η 
δηµιουργία νέων Τµηµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
Ας αρχίσουµε από το ελπιδοφόρο: την εισαγωγή νέων φοιτητών στα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. 
Οι νέοι ελπίζουν και απαιτούν από τα Τµήµατα που θα τους υποδεχθούν να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες τους για βαθειά γνώση και επαγγελµατική ευόδωση. Ήδη το σύστηµα πρόσβασης 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση λόγω του επιλεκτικού του χαρακτήρα παίζει σηµαντικό ρόλο στη 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ευτυχή έκβαση των προσπαθειών των νέων και των 
οικογενειών τους. Το εξεταστικό σύστηµα εγγενώς ταλαντεύεται ανάµεσα στον έλεγχο της 
επάρκειας των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο Λύκειο και στο διαγωνισµό για την κατάληψη 
των διαθέσιµων στα Πανεπιστήµια θέσεων. Εφόσον η εισαγωγή στην Τριτοβάθµια βαθµίδα της 
Εκπαίδευσης είναι πλέον µαζική, οι εξετάσεις θα έπρεπε να ελέγχουν την επάρκεια των 
γνώσεων. Μη επάρκεια γνώσεων θα έπρεπε να αποτελεί λόγο αποκλεισµού, ενώ επάρκεια 
γνώσεων θα έπρεπε να επιτρέπει ευρύτερο φάσµα επιλογών, σε σχέση µε ένα µοναδικό Τµήµα, 
που ενίοτε έχει στενό και εξειδικευµένο αντικείµενο. 
 
Για λόγους πληροφόρησης σηµειώνουµε ότι στις Η.Π.Α. υπάρχει το Scholastic Aptitude Test µε 
καθοριστικό ρόλο στα κριτήρια εισαγωγής που αυτόνοµα καθορίζει κάθε Πανεπιστήµιο ή 
Τµήµα Πανεπιστηµίου. Ενώ στη Γαλλία υπάρχει ενιαίο  Απολυτήριο Λυκείου (Baccalauréat) για 
µικρό αριθµό κατευθύνσεων και η εξέταση είναι οπωσδήποτε αυστηρή, αλλά όχι διαγωνιστική. 
Ωστόσο στην Ελλάδα οι εξετάσεις είναι ταυτόχρονα πιστοποιητικές των γνώσεων και 
διαγωνιστικές για την επιλογή του Τµήµατος εισαγωγής. Για το θέµα του συστήµατος των 
εξετάσεων είχαµε διατυπώσει προτάσεις για µια δηµοκρατική και αξιοκρατική αναµόρφωσή του 
(δηµοσίευµα στην Εφηµερίδα Η ΠΑΤΡΙΣ τον Ιούλιο 2001, διαθέσιµο στη σελίδα 
http://www.csd.uoc.gr/~tziritas/papers/prosvasi-Patris-01.pdf). ∆ε θα επανέλθουµε εποµένως στο 
παρόν κείµενο σε αυτό το ζήτηµα. Θα µας απασχολήσουν οι επιλογές και προτιµήσεις των 
υποψηφίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και στο Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών, σε συνάρτηση µε την υπάρχουσα κατάσταση του Τµήµατος. 
 
Η Επιτροπή των Εξετάσεων προσπάθησε ρυθµίζοντας τη δυσκολία των θεµάτων των εξετάσεων 
να ταυτίσει τον αριθµό των επιτυχόντων µε το συνολικό αριθµό των εισακτέων. Σε µεγάλο 
βαθµο το επέτυχε, ανεβάζοντας τη  µέση βαθµολογία και εποµένως και τις βάσεις εισαγωγής 
στα Τµήµατα. Σε όλα τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο είχαµε άνοδο στις 
βάσεις εισαγωγής, κατα κανόνα πέρα από τη στατιστικά αναµενόµενη. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η 
άνοδος για το Τµήµα Βιολογίας που πρέπει να ερµηνεύεται από τις ελπίδες που γεννά η πρόοδος 
στην έρευνα στους τοµείς της µοριακής βιολογίας και της γενετικής. 
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Για το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών µε βάση τα στοιχεία των δύο προηγούµενων χρόνων 
γνωρίζουµε ότι ο αριθµός των υποψηφίων για τους οποίους αποτελεί την πρώτη επιλογή 
υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων. Συνυπολογίζοντας και τα φετεινά αποτελέσµατα 
συµπεραίνουµε ότι το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών αποτελεί µία από τις πρώτες επιλογές για 
ικανό αριθµό υποψηφίων. ∆εδοµένου ότι οι Τοµείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
καλύπτονται και από Πολυτεχνικά Τµήµατα που διαθέτουν συγκριτικά επαγγελµατικά 
πλεονεκτήµατα, µπορούµε να συναγάγουµε ότι το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών είναι και 
πολύ καλά γνωστό και χαίρει εκτίµησης σε όλη τη χώρα. Οι ελπίδες για λαµπρή πορεία του 
Τµήµατος στηρίζονται στην ποιότητα των νέων που φοιτούν και θα φοιτήσουν σε αυτό. Η 
ανάγνωση των αποτελεσµάτων και η διαπίστωση της πραγµατικότητας του Τµήµατος 
αναδεικνύουν ταυτόχρονα τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει αυτό άµεσα. Ο βαθµός 
ανταπόκρισης σ’αυτές τις προκλήσεις θα κρίνει τη µελλοντική του πορεία. 
 
Πρώτη πρόκληση αποτελεί η διαφορά που, παρά τη βελτίωση, παραµένει σε σχέση µε τα πρώτα 
σε προτίµηση Τµήµατα Πληροφορικής. Η διαφορά είναι µεγαλύτερη από 1000 µονάδες σε 
σχέση µε το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τέσσερα 
χρόνια σπουδών, µε σθεναρή εµµονή στην προσφορά και στην ποιότητα των σπουδών από την 
πλευρά του διδακτικού προσωπικού, µπορούν, όχι µόνο να εξισορροπήσουν τα πράγµατα, αλλά 
και να δώσουν το προβάδισµα στους απόφοιτους του Τµήµατος. Αυτό το προβάδισµα βρίσκει 
αναγνώριση τόσο στο στάδιο των µεταπτυχιακών σπουδών, όσο και στον επαγγελµατικό στίβο. 
Βέβαια η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την αποδοχή και στήριξή του και από τους 
φοιτητές. Σ’αυτό θα συµβάλουν οι καλές και ειλικρινείς σχέσεις διδασκόντων/διδασκοµένων και 
η συνείδηση από όλους ότι τα αγαθά δε χαρίζονται, αλλά αποκτώνται µε κόπο. 
 
Από κοινού το διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές θα βρεθούν 
αντιµέτωποι κατά τα επόµενα έτη µε σοβαρότατες ελλείψεις υποδοµής. Το Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών, που µε το τέλος της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς θα κλείσει 20 χρόνια 
εκπαιδευτικής λειτουργίας, παραµένει άστεγο να λειτουργεί ακροβατώντας στα 
προκατασκευασµένα κτίρια της Λεωφόρου Κνωσού. Το Τµήµα θα δεχθεί φέτος 130 φοιτητές µε 
βάση τον προκαθορισµένο από το Υπουργείο αριθµό εισακτέων. Στον αριθµό αυτό θα πρέπει να 
προσθέσουµε ένα επιπλέον 15% που µεταγράφονται από άλλα Τµήµατα για κοινωνικούς, 
οικονοµικούς ή άλλους λόγους. Θα έχουµε εποµένως περί τους 150 νέους φοιτητές. Το Τµήµα 
Επιστήµης Υπολογιστών αναδεικνύεται  εποµένως πρώτο σε αριθµό φοιτητών µεταξύ των 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου στο Ηράκλειο. Παρά το γεγονός αυτό, παρά το ότι η 
Πληροφορική αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, παρά το ότι η ποιότητα των σπουδών που 
παρέχεται από το Τµήµα τυγχάνει ευρείας και πραγµατικής αναγνώρισης, η ολοκλήρωση του 
κτιρίου του Τµήµατος δεν είναι εξασφαλισµένη. Τέλος 2003 ή αρχές 2004 θα έχει ολοκληρωθεί 
ο σκελετός του κτιρίου και θα εκκρεµεί ο καθορισµός του χρηµατοδοτικού προγράµµατος για 
την αποπεράτωση. Το Υπουργείο Παιδείας αναµένεται να προσδιορίσει τους σχεδιασµούς του 
για τη συνέχεια το φθινόπωρο 2003. ∆εν έχουµε λόγους απαισιοδοξίας, αλλά οφείλουµε να 
επαγρυπνούµε, αν µάλιστα λάβουµε υπόψη τη χροιά των πρόσφατων εξαγγελιών της 
κυβέρνησης που δίδουν προτεραιότητα στην διεύρυνση της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση µε 
τη σταθεροποίηση και ισχυροποίηση της υπάρχουσας δοµής. 
 
Το κτιριακό πρόβληµα του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών δεν αφορά αποκλειστικά µόνο τη 
µικρή δική του κοινότητα. Αφορά όχι µόνο την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, αλλά την ίδια την Περιφέρεια Κρήτης και τους πολίτες της. ∆εν υπάρχει τοµέας 
ανθρώπινης οικονοµικής, κοινωνικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας που θα µείνει ανέπαφος 
από τις δυνατότητες της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας. Άρα η ανάπτυξη της 
Περιφέρειας της Κρήτης θα εξαρτηθεί σε σηµαντικό βαθµό από την αξιοποίηση της 
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Η ζωντανή και ισχυρή παρουσία του Τµήµατος 
Επιστήµης Υπολογιστών αποτελεί ένα από τους όρους της ταχείας ένταξης στη λεγόµενη 
Κοινωνία των Πληροφοριών. Αναµένουµε εποµένως και ζητάµε στήριξη από το σύνολο των 
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εκλεγµένων εκπροσώπων του Κρητικού λαού, από τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, από τους βουλευτές και τα πολιτικά κόµµατα. Πρόκειται για κοινό αίτηµα που 
ενώνει και µπορεί να υποστηριχθεί χωρίς κοµµατικές διαφοροποιήσεις. 
 
Πέραν του ζητήµατος περαίωσης των κτιρίων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστηµών, άδηλο παραµένει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής Φοιτητικής Εστίας για την 
οικονοµική στέγαση των φοιτητών σε µια πόλη µε υπερτιµηµένες αξίες γης. Αναφερθήκαµε 
προηγούµενα στη προτίµηση των υποψηφίων φοιτητών σε Τµήµατα των Αθηνών έναντι της 
Περιφέρειας. ∆εν είναι µόνο αποτέλεσµα της πληθυσµιακής ανισοκατανοµής, ούτε µόνο των 
πλεονεκτηµάτων που είναι φυσικό να απολαµβάνει η Πρωτεύουσα. Οφείλεται και στην έλλειψη 
γενναίων µέτρων στήριξης για τον περιορισµό του κεντρικού υδροκεφαλισµού και την τόνωση 
και ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η λύση του προβλήµατος της φοιτητικής στέγης, όχι µόνο θα 
συµβάλει στην ισότιµη αντιµετώπιση των πανεπιστηµιακών Τµηµάτων από τους υποψηφίους, 
αλλά και σε µια συνολική αποσυµφόρηση της κερδοσκοπίας για τη στέγαση στο Ηράκλειο. 
 
Υπό το πρίσµα της δεινής πραγµατικότητας θα σχολιασθούν αναπόφευκτα οι τελευταίες 
κυβερνητικές αποφάσεις. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Πανεπιστηµίων είναι 
επιθυµητή και χρήσιµη. Η γνώµη των φοιτητών πρέπει να θεωρείται εγκυρότατη. Εξάλλου πριν 
από τρία χρόνια τόσο το Πανεπιστηµίο Κρήτης στο σύνολό του, όσο και το Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών, αυτο-αξιολογήθηκαν και συνέστησαν διεθνείς επιτροπές για την αποτίµηση του 
έργου τους. Σε κάθε κρίση ή αξιολόγηση ρόλο παίζουν οι κριτές, τα κριτήρια και οι συνθήκες 
κάτω από τις οποίες οι κρινόµενοι ενεργούν και αποδίδουν έργο. 
 
Αν λάβουµε υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών θα έχουµε 
περίπου 150 νέους φοιτητές κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά που ξεκινά. Στα προκατασκευασµένα 
κτίρια της Λεωφόρου Κνωσού το µεγαλύτερο αµφιθέατρο χωρά περί τα 120 άτοµα. Είµεθα 
σύµφωνοι να αξιολογήσουν οι φοιτητές τα διδασκόµενα µαθήµατα κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, αλλά φυσικά στην αξιολόγηση θα συµπεριληφθεί και η ποιότητα της παρεχόµενης 
από την Πολιτεία κτιριακής υποδοµής. Ακούγοντας ότι ιδρύονται σε κωµοπόλεις της χώρας νέα 
Τµήµατα απροσδιόριστης ακόµα επιστήµης, προσδιορισµένης ωστόσο σκοπιµότητας, δεν 
µπορούµε παρά να σκεφθούµε ότι πρώτιστη υποχρέωση της Πολιτείας είναι η σταθεροποίηση 
και ολοκλήρωση σε σχέση µε την επέκταση και διεύρυνση. ∆ιαφορετικά όλο το οικοδόµηµα της 
Ανώτατης Παιδείας αποσταθεροποιείται σε βάρος της ποιότητας και προς όφελος ίσως όσων 
ορέγονται την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστηµιακών Σχολών. 
 
Στα παραπάνω ζητήµατα προστίθεται και αυτό της αναγνώρισης του έργου των 
πανεπιστηµιακών µέσα από το µισθολόγιο. Την ώρα που γράφεται το παρόν κείµενο η 
κυβέρνηση εµφανίζεται αφερέγγυα και µε τάση να αθετήσει τις υποσχέσεις της. Ενώ είχε 
συµφωνηθεί το πλαίσιο και το χρονοδιάγραµµα για την αναπροσαρµογή των µισθών, ούτε 
εξηγήσεις ούτε απαντήσεις δίδονται. Τα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) 
δικαιούνται σεβασµού εκπροσωπούµενα είτε από συλλόγους είτε από εκλεγµένα θεσµοθετηµένα 
όργανα. Γεγονός παραµένει ότι οι συµφωνίες του Υπουργείου µε τους εκπροσώπους του ∆ΕΠ 
αγνοούνται από την κυβέρνηση όταν πρέπει να γίνουν αποφάσεις και να υλοποιηθούν.  
 
Υπάρχουν πράγµατι πολλά απλά και στοιχειώδη στα οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί το 
Υπουργείο Παιδείας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι καθυστερήσεις υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ). 
Αναφέρω από τη δική µας εµπειρία ότι για τον εργαστηριακό εξοπλισµό του Τµήµατος, που 
είναι απόλυτα απαραίτητος για την αξιοπρεπή εκπαίδευση των φοιτητών, έχει εγκριθεί στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ποσό 200 000 ευρώ από το προηγούµενο φθινόπωρο (2002). Μέχρι τη 
στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές δεν έχουµε ακόµα λάβει οδηγίες για τη σύνταξη του 
τεχνικού δελτίου, ώστε να προχωρήσουµε στην υλοποίηση. Σηµειώνουµε ότι κατά την υποβολή 
της πρότασης ακολουθήθηκαν πιστά οι οδηγίες. Συµφωνούµε εποµένως οι φοιτητές να 
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αξιολογούν και την ποιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου, όταν θα αξιολογούν την επάρκεια 
του διαθέσιµου για τις σπουδές εξοπλισµού. Το έλλειµµα δε διαπιστώνεται στις εξαγγελίες, 
αλλά σε πράγµατα απλά και ουσιώδη. 
 
Όντας στην αρχή της ακαδηµαϊκής χρονιάς οφείλουµε να σταθούµε σε κάποια επίσης θέµατα 
γενικής παιδείας που ωστόσο έχουν συνέπειες στην παρεχόµενη εκπαίδευση. Πρόκειται µάλιστα 
για θέµατα αξιών και πολιτικής βούλησης που δεν έχουν οικονοµικό κόστος, έχουν όµως 
οικονοµικά οφέλη, έστω και αν πρόσκαιρα προκαλούν δυσαρέσκεια. Είναι κοινή πλέον 
διαπίστωση ότι η λυκειακή εκπαίδευση έχει σε κάποιο βαθµό εκφυλισθεί σε φροντιστηριακή 
στήριξη, ακόµα και στο πλαίσιο του σχολείου. Συνέπεια πιθανότατα του διαγωνιστικού 
χαρακτήρα των εξετάσεων. Το Πανεπιστήµιο όµως απαιτεί ατοµική ευθύνη και συνεργατικές 
πρακτικές. Ενώ όλη η Εκπαίδευση, Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια, θα έπρεπε να κατατείνει 
προς αυτή την κατεύθυνση, οι αδυναµίες που διαπιστώνονται στις τάξεις κατά το πρώτο έτος 
πανεπιστηµιακών σπουδών είναι σηµαντικότατες. Θα χρησιµοποιήσω και εδώ ένα παράδειγµα 
που επειδή είναι σύγχρονο αναδεικνύει µε έντονο τρόπο το έλλειµµα γενικής παιδείας. Είναι 
κοινός τόπος ότι µαθητές τόσο του Γυµνασίου όσο και του Λυκείου κατά τις διδακτικές ώρες 
επιδίδονται στη διακίνηση µηνυµάτων χρησιµοποώντας κατάλληλες κινητές συσκευές. Το 
φαινόµενο αποτελεί ένδειξη απρέπειας προς τον καθηγητή και ασέβειας προς τη διδασκαλία. 
Σίγουρα το σχολείο επηρεάζεται από τις τάσεις που διατρέχουν την κοινωνία, αλλά είναι 
φορτωµένο µε το χρέος πέρα από τις γνώσεις να µεταδίδει πρότυπα συµπεριφοράς, αξίες και 
στάσεις ζωής. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις, η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη και ο σεβασµός του 
άλλου µαθαίνονται µέσα και από τη σχολική πρακτική. Η καλύτερη διαπαιδαγώγηση είναι το 
ζωντανό παράδειγµα. Αν οι καθηγητές περιορίζονται να µεταδίδουν απλά το περιεχόµενο ενός 
διδακτικού εγχειριδίου, δεν µπορεί να υπάρξει η έµπνευση, η αγάπη στη µάθηση και η φιλεργία 
στους νέους. 
 
Η ελπίδα βρίσκεται στους νέους γιατί µπορούν, εφόσον εµπνευσθούν και έχουν τη θέληση. Και 
οι δάσκαλοι, εφόσον µένουν σε εγρήγορση, µπορούν να εµπνεύσουν και να οδηγήσουν. Οι αξίες 
είναι απλές. Πρώτα ανταπόκριση µε αίσθηµα ευθύνης στις υποχρεώσεις µας. Οι διδάσκοντες 
παρέχοντας απλόχερα τις γνώσεις και οι διδασκόµενοι γινόµενοι ενεργοί κοινωνοί στη 
µαθησιακή διαδικασία. Μετά, διατηρώντας τη συνοχή του συνόλου µε τη αλληλουποστήριξη, 
την αλληλεγγύη και το σεβασµό των δικαιωµάτων του άλλου. Αυτές οι πρωταρχικές αξίες θα 
καταστήσουν αποτελεσµατική και την αξιολόγηση του διδακτικού έργου σε όλες τις βαθµίδες 
της εκπαίδευσης. Τέλος, οι προκλήσεις δεν µπορούν να περιµένουν. Με γνώµονα τις ελπίδες και 
τις αξίες χρειάζεται προσπάθεια, έργο και αγώνες για να µη στεκόµαστε µε δέος µπροστά στις 
απαιτήσεις των ευθυνών µας. 
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