Η Αυγή
ΑΕΙ: Μαληξόζθπια θαη πηζηνπνηεηηθά
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο: 17/07/2011
ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΝΟΥΤΣΟΥ*
Τν λεόθνπν «Πξνζρέδην λόκνπ» γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ΑΕΙ, πνπ εγθξίζεθε πξόζθαηα από ην
Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, δελ έπεζε μαθληθά από ηνλ νπξαλό θη νύηε αζθαιώο εμαληιείηαη ζηηο πνιηηηθέο
θηινδνμίεο ηεο ππνπξγνύ Παηδείαο. Αθήλνληαο ζηελ άθξε ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ αθεηεξηώλ ηνπ, ζα δηαηππώζσ ηε ζέζε πσο ζ' απηό ζπκππθλώλεηαη θαη εθθξάδεηαη κηα
ζπλνιηθή αζηηθή πνιηηηθή κε θύξην δηαθύβεπκα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο ζρεηηθήο θαη
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο απηνλνκίαο ησλ ΑΕΙ έλαληη ησλ λέσλ κνξθώλ ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ
θνηλσληθνύ θαηακεξηζκνύ ηεο εξγαζίαο. Από απηή ηε ζέζε απνξξένπλ νη επόκελεο θξηηηθέο
παξαηεξήζεηο:
Α. Η πξνηεηλόκελε «δηάξζξσζε ησλ ΑΕΙ» ζε Σρνιέο θαη Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ, παξά ηελ επίθιεζε
ηνπ «νηθείνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ» (άξ. 32, §2), ζεκειηώλεηαη αθαδεκατθά ζηελ επείζαθηε πξαθηηθή ηεο
«κεηαθνξάο θαη ζπζζώξεπζεο πηζησηηθώλ κνλάδσλ» θαηά ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πξν- θαη
κεηα-πηπρηαθώλ ζπνπδώλ (άξ. 30, § 2α). Απηή ε πξαθηηθή θαζνξίδεη ην πεξηγξαθηθό ηνπο πιαίζην θαη
ραξάδεη ηα όξηα ηεο απηνλνκίαο ησλ δηδαζθόλησλ ηεο ιεγόκελεο «βαζηθήο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο»
(άξ.7, § 2). Γηαηί ζησπεξά απηή ε πξαθηηθή παξάγεη ηα επόκελα:
1. Αλακεηαθξάδεη θαη κεηαηξέπεη ηηο δηδαζθόκελεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ζε παξαηεξήζηκεο θαη
κεηξήζηκεο κνξθέο πξνθαζνξηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (αγνξαίνο εκπεηξηζκόο-ζεηηθηζκόο).
2. Πξνζαλαηνιίδεη θαη ππάγεη κνλνζήκαληα απηέο ηηο γλώζεηο ζηελ επηδίσμε επηζπκεηώλ «καζεζηαθώλ
απνηειεζκάησλ» (παξαδνζηαθόο θνληόζσξνο σθειηκηζκόο).
3. Υπνβάιιεη ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο νπδεηεξόηεηαο θαη αληηθεηκεληθόηεηαο ησλ ζύζηνηρσλ
αμηνινγηθώλ πξαθηηθώλ -άξα θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ-, αλαπαξάγνληαο ηελ
ηδενινγία ησλ έκθπησλ αηνκηθώλ ραξηζκάησλ θαη απνθξύβνληαο ηηο ζρέζεηο γλώζεο-επηζηήκεο κε
κνξθέο θπξίαξρεο ηδενινγίαο.
4. Αλαγνξεύεη ηε «ινγηθή ησλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ» ζε απνθιεηζηηθό παξάγνληα ελαιιαγήο θαη
ππνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, δηθαηνινγώληαο έηζη σο θπζηθή,
απηνλόεηε, απνηειεζκαηηθή θαη θπξίσο αλαγθαία ηελ πιηθή ηδενινγηθή πξαθηηθή ηεο επειημίαο ζηελ
θαηάξηηζε.
5. Πξνεηνηκάδεη έηζη ηειηθά κηα ζύζηνηρε ζπλάξζξσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιεγόκελεο «θνηηεηηθήο ξνήο»
κε ηε δηαρείξηζε-αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο δύλακεο από ην θεθάιαην. Απηέο είλαη νη θύξηεο κνξθέο
ηεο ηερλνθξαηηθήο ηδενινγίαο πνπ πινπνηείηαη κ' απηή ηελ πξαθηηθή ζην πεξηερόκελν ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη εθθξάδεηαη κε ηε ξεηνξηθή ησλ άξζξσλ 1, §α - β & 70, §3 ηνπ
Πξνζρεδίνπ.

Β. Είλαη επόκελν πσο ηα πεξηζώξηα γηα ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, ηδηαίηεξα ζηηο
θνηλσληθέο θ.η.ό. επηζηήκεο, πνπ ζα εκπεξηείραλ κηα νξηζκέλε θξηηηθή, έζησ, πξνζέγγηζε κνξθώλ
θνηλσληθν-πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο εμνπζίαο, πεξηνξίδνληαη δξαζηηθά. Γηαηί ηώξα ηα κέιε ηεο «βαζηθήο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο» ππνρξεώλνληαη λα θηλεζνύλ απνθιεηζηηθά ζην πεξηγξαθηθό πιαίζην ηεο ελ
ιόγσ πηζησηηθήο πξαθηηθήο. Τν Πξνζρέδην είλαη απνθαιππηηθό: Όια ηα καληξόζθπια ηεο πνηόηεηαο,
αξρίδνληαο από ηελ ηδξπκαηηθή «Μνλάδα Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο» (άξ. 14, § 2β), ηνλ Πξύηαλε, ην
Σπκβνύιην ησλ ΑΕΙ, ηηο Επηηξνπέο επηινγήο ή εμέιημεο ησλ δηδαζθόλησλ (άξ. 26), ηηο Επηηξνπέο γηα ηελ
αμηνιόγεζή ηνπο (άξ. 18) θαη θηάλνληαο ζηελ θαη' επθεκηζκό αλεμάξηεηε «Αξρή Δηαζθάιηζεο θαη
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε» (άξ. 65-75) εθδίδνπλ ζπλερώο Πηζηνπνηεηηθά
δηδαθηηθήο λνκηκνθξνζύλεο: Γηα λα πινπνηεζεί, δει. έλα Πξόγξακκα Σπνπδώλ ρξεηάδεηαη εθηόο από
ηελ ηδξπκαηηθή έγθξηζε θαη Πηζηνπνίεζε από ηελ αλσηέξσ «Αξρή» (άξ. 32, §3 & 6, άξ. 69, § 1-4). Αλ
δελ ρνξεγεζεί ηέηνηα «Πηζηνπνίεζε», νη θπξώζεηο είλαη βαξύηαηεο: Πεξηνξηζκόο ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ
ηδξύκαηνο θαη θαηάξγεζε ηνπ ελ ιόγσ Πξνγξάκκαηνο (άξ. 69, § 5). Η θξαηηθή γλώζε-ηδενινγία ζα ηείλεη
ζην εμήο λα απνηειεί ην κόλν λόκηκν, «ηεξό» θαη, πξνθαλώο, θαηάιιειν γλσζηηθό πεξηερόκελν ησλ
πξνγξακκάησλ.
Γ. Όια απηά ηα καληξόζθπια ηεο θξαηηθήο πνηόηεηαο ηεο γλώζεο ζα νθείινπλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζηνλ
δξαζηηθό πεξηνξηζκό ηνπ πεδίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αθαδεκατθήο λνκηκόηεηαο ζηα ΑΕΙ θαη ζηελ
ηαπηόρξνλε, νινθιεξσηηθή ζρεδόλ, ππνηαγή ηεο ζε κηα λέα απζαίξεηε δηνηθεηηθή λνκηκόηεηα. Πξόθεηηαη
γηα ζπξξίθλσζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηα ΑΕΙ, κε ζηόρν λα αιιάμεη ν ζεκεξηλόο ζπζρεηηζκόο δπλάκεσλ ζην
εζσηεξηθό ηνπο, ώζηε λα επηβάιεη ε πνιηηηθή εμνπζία ηηο λέεο κνξθέο θαηάξηηζεο. Γηα ηελ επηηπρία απηνύ
ηνπ ζηόρνπ θαηαζηξαηεγείηαη πνιιαπιά ζην Πξνζρέδην ην άξ. 16 ηνπ Σπληάγκαηνο: Η απάιεηςε ηεο
ηδηόηεηαο ηνπ «δεκόζηνπ ιεηηνπξγνύ» γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ηα αθαδεκατθά ηεο ζπκθξαδόκελα, ε
ππνλόκεπζε ηεο πιήξνπο απηνδηνίθεζεο κε ηελ εμ επαγσγήο αληηπξνζώπεπζε θαη θαη' εμνπζηνδόηεζε
εθινγή επείζαθησλ θνξέσλ νιηγαξρηθήο εμνπζίαο (Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο θαη Πξύηαλεο), ε δηνηθεηηθή
απνγύκλσζε ηεο Σπγθιήηνπ (άξ. 8), ε εμάξηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη από ηε βνύιεζεαπόθαζε εμσηεξηθώλ θνξέσλ (άξ. 8, § 4 & άξ. 18, §2), ε εμόθζαικε θαηαπάηεζε ηεο αθαδεκατθήο
ειεπζεξίαο ζηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία -αθόκα θαη ζηα άξ. 3, § 3α-β- κε ηελ επηβνιή απζαίξεηα
«πξνθαζνξηζκέλσλ» θξηηεξίσλ θαη δεηθηώλ (άξ. 67, § 4), ζπληζηνύλ ηνπο βαζηθνύο ηξόπνπο ηεο ελ
ιόγσ ζπληαγκαηηθήο εθηξνπήο.
Γ. Οη παλεπηζηεκηαθνί δηαλννύκελνη νθείινπλ λα δεηήζνπλ ηελ απόζπξζε ηνπ Πξνζρεδίνπ. Ωο δεκόζηνη
ιεηηνπξγνί, ππεξαζπηδόκελνη ην ηζρύνλ Σύληαγκα, κπνξνύκε λα ζπγθιίλνπκε ζηα επόκελα:
1. Να εμεηδηθεύζνπκε ηελ θξηηηθή καο, κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή Σρνιώλ θαη Τκεκάησλ, κε ηελ
αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο επζύλεο όζσλ βνπιεπηώλ, ρσξίο λα ην έρνπλ δηαβάζεη, πξνηίζεληαη λα ην
ςεθίζνπλ.
2. Πέξα από ηελ ΠΟΣΔΕΠ λα ζέζνπκε ην δήηεκα ζηνπο ηνπηθνύο Σπιιόγνπο θαη ζε παξαηάμεηο
θνηηεηώλ, αλαδεηθλύνληαο ηηο βαξύηαηεο επηπηώζεηο πνπ απνξξένπλ θαη γη’ απηνύο.
3. Να πξνεηνηκάζνπκε πνιιαπιέο πξνζθπγέο ζην Σπκβνύιην Επηθξαηείαο.
4. Να δηεξεπλήζνπκε από ηώξα ηξόπνπο αλαζηνιήο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη
ζπλαθώλ Π.Δ.

5. Να ζηεξίμνπκε πνηθηιόηξνπα ηηο ησξηλέο πξπηαληθέο αξρέο, κηα θαη νξηζκέλνη ζπληεξεηηθνί θαζεγεηέο
άξρηζαλ θηόιαο λα θαληαζηώλνληαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαινύκελν Σπκβνύιην ηνπ ηδξύκαηνο.

