
Ταξινόµηση: 

 Home | Mobile | Newsletter | E-paper | RSS | Χρήσιµα | Shopping | English Edition Βρείτε µας:

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013
∆ιάλογος∆ιάλογος∆ιάλογος∆ιάλογος  Αναζήτηση

Σύνθετη Αναζήτηση | Αρχείο Εκδόσεων  

Επικαιρότητα Οικονοµία Εντυπη Απόψεις Αφιερώµατα Επιστήµη Τεχνολογία Ταξίδια Αγγελίες Γυναίκα

∆ιάλογος Θέσεις - Αντιθέσεις

Η βιασύνη απειλεί την «Αθηνά»

Του Νίκου Ξυδάκη

Ο ζήλος για µεγάλες µεταρρυθµίσεις οδηγεί να µην αλλάξει τίποτε - αυτό µας έλεγε πριν από λίγα
χρόνια ο Αλέξης ∆ηµαράς, ιστορικός της εκπαίδευσης µε µοναδική γνώση του ελληνικού σχολείου. Ο

αείµνηστος δάσκαλος υποστήριζε ότι οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να είναι στοχευµένες, µικρής εκτάσεως

και διαρκείς. Εδώ και πολλά χρόνια όµως, τι βλέπουµε; Σχεδόν κάθε υπουργός Παιδείας εξαγγέλλει

µια υπερφιλόδοξη, τεράστιας εκτάσεως και βάθους µεταρρύθµιση, η οποία αναστατώνει τους πάντες,
βάλλεται δικαίως και αδίκως, και στο τέλος εφαρµόζεται κουτσουρεµένη, χωρίς τις πιο ουσιαστικές

καινοτοµίες, έως ότου κάποιος άλλος Καίσαρ της παιδείας έρθει να επιβάλει το δικό του όραµα.

Το σχέδιο συγχωνεύσεων «Αθηνά» εξελίσσεται και αυτό µε προχειρότητα και βιασύνη. Η βιασύνη είναι
κατανοητή, στο µέτρο που το κράτος επιδιώκει επειγόντως δραστική περικοπή δαπανών. Αλλά η

προχειρότητα και κυρίως η αδυναµία των µεταρρυθµιστών να αντιληφθούν τις ανάγκες και τις

αντοχές των ανθρώπων επί των οποίων εφαρµόζουν τα σχέδιά τους είναι ασυγχώρητες. Ιδίως στην
παρούσα συγκυρία έκτακτης ανάγκης.

Η αναδιάρθρωση των ΤΕΙ είναι το µεγαλύτερο θύµα. Αρκετά τµήµατα στο παρελθόν ιδρύθηκαν

επιπόλαια, για εξυπηρέτηση τοπικών συµφερόντων, χωρίς να εντάσσονται σε µια συνολική

στρατηγική. Και αρκετά όµως έκαναν καλή δουλειά στην τεχνολογική εκπαίδευση, κάλυψαν υπαρκτές
ανάγκες της παραγωγής, σώρευσαν τεχνογνωσία. Αυτά τα καλά τµήµατα πρέπει να προστατευθούν

και να ενισχυθούν. Το Τµήµα Οινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, λ.χ., ιδρυµένο από το 1985 υπηρετεί άριστα

τις ανάγκες της χώρας. Γιατί να υποβαθµιστεί σε κατεύθυνση του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων;
∆εν µπορεί η οινοπαραγωγός Ελλάδα να χορηγεί ένα πτυχίο κύρους στους οινολόγους της;

Η τεχνολογική εκπαίδευση πρέπει να εµπνέεται από το παρόν και το µέλλον. Εφόσον η ανάκαµψη της

χώρας στηριχθεί, µεταξύ άλλων, στην αγροτική παραγωγή, στη µεταποίηση και στον τουρισµό, οι νέοι

πρέπει να ενθαρρυνθούν προς ανάλογες σχολές ΤΕΙ, που θα διαθέτουν κύρος και θα προσφέρουν
επιστηµονική κατάρτιση και επάγγελµα.

Ο καιρός των «καθηγητικών» σχολών και των «πτυχίων διορισµού» παρήλθε. Το ∆ηµόσιο δεν θα

προσφέρει θέσεις εργασίας στο ορατό µέλλον. Βεβαίως η ανάγκη για σχολές υψηλού επιπέδου που θα
θεραπεύουν τις θετικές επιστήµες και τα γράµµατα θα παραµένει. Εξ ου και θα πρέπει να διαφυλαχθεί

η πλούσια παράδοση στην αρχαιολογία, στη βυζαντινή και νεότερη ιστορία, στη φιλολογία, που

συνιστούν τα απολύτως αναγκαία µέσα αυτογνωσίας, αλλά και πεδία διεθνούς αριστείας των
Ελλήνων· επίσης, η αναλόγως πλούσια παράδοση στα νοµικά, την ιατρική, τα φυσικοµαθηµατικά.

Προ πάντων δεν χρειάζεται βιασύνη. Για να µπορέσουν να προσαρµοστούν οµαλά στις συγχωνεύσεις

σχολών οι φοιτητές και οι δοκιµαζόµενες οικονοµικά οικογένειές τους, για να µην εγκαταλείψουν τις

σπουδές λόγω ανέχειας και προστεθούν στις στρατιές ανέργων και αέργων. Ο,τι εξοικονοµείται βιαίως
από τα δηµόσια οικονοµικά επιβαρύνει ισοπόσως τα νοικοκυριά· αυτό δεν µπορεί να συνεχίζεται επ’

άπειρον. Οι πρόεδροι των ΤΕΙ µάλλον έχουν δίκιο: ας µην περάσουν όλες οι αλλαγές στο φετινό

µηχανογραφικό. Οι απότοµες µαζικές αλλαγές µπορεί να φέρουν µεγαλύτερη ζηµιά παρά όφελος.

Πείτε µας τη γνώµη σας

Σχόλια

"Πλουσια παράδοση στα φυσικοµαθηµατικα"... Το αποδεικνύει και η τεχνολογική υπεροχή της

βιοµηχανίας µας άλλωστε µε τα αναρίθµητα τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης τροφοδοτούµενα απο

τις φυσικοµαθηµατικές σχολές. Ατελείωτος και ο κατάλογος µε τις κατοχυρωµένες ευρεσιτεχνίες

των τελευτάιων ετών, τα δικαιώµατα των οποίων ανήκουν σε οµάδες ερευνητών των παραπάνω
ιδρυµάτων..

Σχολίασε ο/η Πετρόπουλος | 21:56:26, Φεβρουάριος 22nd, 2013

∆ΩΡΟ Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΑ

ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ - ∆ΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ELITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ο Ι∆ΙΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΞΙΩΣΕ ΤΟ ΜΚΤ ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2-3ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ!!!

Οι καθηγητές του Τµήµατος Εµπορίας και ∆ιαφήµισης (Μάρκετινγκ) του ΑΤΕΙΘεσσαλονίκης έχουµε

δώσει στη δηµοσιότητα ανοικτή επιστολή µε την οποία προσπαθούµε να αποκαταστήσουν την
πραγµατικότητα και να προτείνουν λύση. Εν συντοµία αναφέρουµε:

• Το µάρκετινγκ, ως αυτοτελές τµήµα υπάρχει στα περισσότερα πανεπιστήµια όλου του κόσµου.

• Αναφερόµενοι ειδικότερα στα Τµήµατα Μάρκετινγκ των ΤΕΙ της χώρας επισηµαίνουµε ότι σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν εδώ και 40 χρόνια. Έχουν υψηλή βάση εισαγωγής.. ∆ιαθέτουν
µεγάλο αριθµό προσοντούχων καθηγητών και οργανωµένα εργαστήρια. Επικαιροποιούν συχνά το

πρόγραµµα σπουδών τους ανάλογα µε τις επιστηµονικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη ερευνητική δραστηριότητα. ∆ιαθέτουν µεγάλο δίκτυο µε ξένα
πανεπιστήµια και ξένους συναδέρφους µέσω ERASMUS. Πρόσφατα το Τµήµα Μάρκετινγκ του ΤΕΙ

  Σχετικά µε τις Θέσεις - Aντιθέσεις

Είναι µία ενότητα όπου φιλοξενείται γόνιµη
αντιπαράθεση απόψεων για τα αµφιλεγόµενα ζητήµατα
της επικαιρότητας. Σε κάθε θεµατική ενότητα θα
δηµοσιεύονται από το kathimerini.gr σηµαντικές θέσεις,
οι οποίες και θα αποτελούν τη βάση του διαλόγου.
- Tα σχόλιά σας θα δηµοσιεύονται αν το περιεχόµενό
τους είναι σύµφωνο µε τους όρους χρήσης.
- Τα νέα σχόλια θα εµφανίζονται αφού ανανεώσετε τη
σελίδα (Control + F5).

ΑΠΟΨΕΙΣ    Tου Νίκου Ξυδάκη

Η βιασύνη απειλεί την «Αθηνά»

Μία γενιά και µία τάξη

Από το λίπος στο αίµα

Στο σπιράλ της ανεργίας

Το παιχνίδι της έντασης έχει µόνο χαµένους

Επικίνδυνες ρωγµές στην κοινωνία

Ζητείται ∆εξιά, ζητείται Αριστερά

Θέσεις - Αντιθέσεις

- Κύριο Αρθρο

- Αλέξης Παπαχελάς

- Χρήστος Γιανναράς

- Νίκος Ξυδάκης

- Πάσχος Μανδραβέλης

- Παντελής Μπουκάλας

- Στέφανος Κασιµάτης

- Αγγελος Στάγκος

- Μπάµπης Παπαδηµητρίου

- Αθανάσιος Έλλις

- Νίκος Κωνσταντάρας

- Γιώργος Μαντέλας

- Κώστας Λεονταρίδης

- Κώστας Ιορδανίδης

- Σεραφείµ Κωνσταντινίδης

- Μαρία Κατσουνάκη

- Τασούλα Καραϊσκάκη

- Κώστας Καλλίτσης

- Κωνσταντίνος Ζούλας

- Νίκος Χρυσολωράς

- Ζέζα Ζήκου

- Ξένια Κουναλάκη

- Στάµος Ζούλας
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