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Η

κυβέρνηση, κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι διαφόρων φορέων και επιτροπές συσκέπτονται για το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ με πρόθεση να το
αλλάξουν. Δεν αρέσει διότι δεν είναι αδιάβλητο; Δε δίνει ίσες ευκαιρίες; Είναι πολύπλοκο και δύσκολο; Έχουμε κάτι καλύτερο;
Το σύστημα λ.χ. επέτρεψε φέτος την εισαγωγή της πλειονότητας των υποψηφίων (2:3) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρά την καθιέρωση της βάσης
του 10. Χρειαζόμαστε πιο εύκολες ή πιο δύσκολες εξετάσεις; Περισσότερους
φοιτητές από όσους μπορούμε να εκπαιδεύσουμε; Το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε καλύτερους υποψηφίους. Σημαντικό ποσοστό των εισελθόντων θα
εγκαταλείψει τις σπουδές ή θα ασχοληθεί με εργασία άσχετη με το αντικείμενο των σπουδών του. Η αγορά εργασίας, δήλωσε πρόσφατα ο πρύτανης
του πανεπιστημίου της Κρήτης, δε χρειάζεται τόσους πανεπιστημιακούς πτυχιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που προτείνουν κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων! Το σύνθημα αυτό χρησιμοποιήθηκε έντεχνα για να καταστείλει το μένος των καταληψιών και των «Δεκεμβριανών». Ότι με αυτό
τον τρόπο θα είναι εύκολη η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά
θα είναι και αποδοτική; Ποιος νοιάζεται γι’ αυτό! Σημασία έχουν οι εντυπώσεις, ώστε η κοινή γνώμη να αποπροσανατολίζεται. Το πρόβλημα δεν είναι
το οποιοδήποτε σύστημα εξετάσεων, αλλά η απαξίωση της παιδείας εν γένει και του Λυκείου ειδικότερα.
Η τελευταία σύνοδος των πρυτάνεων π.χ. πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ζητά να μην καταργηθούν, αλλά να γίνουν περισσότερο ορθολογιστικές οι εισαγωγικές εξετάσεις. Ζητά να συμμετέχει ενεργά σ’ αυτές (επιλογή θεμάτων-νέα πεδία πιο συγκεκριμένα και περιοριστικά). Απλούστερα
αλλά όχι ευκολότερα. Επιδιώκει τη μείωση του αριθμού των εισακτέων, γιατί δεν μπορεί να ασκήσει αυτούς που έχει. Παρατηρείται το εξής φαινόμενοπρωτοτυπία, συνήθης για τα ελληνικά πράγματα. Ενώ αυξάνεται προοδευτικά ο αριθμός των εισαγομένων στα ΑΕΙ - ΤΕΙ (αύξηση 35-50% μόνο για το
2008), μειώνονται οι δαπάνες για την παιδεία! Ενώ το 2004 εκάλυπταν το
3,45% του ΑΕΠ, το 2008 έφθασαν στο 3,09%. Το πολυπόθητο 5% υπέρ της
παιδείας ευαγγελίζονται πολλές κυβερνήσεις και υπόσχονται κατά τα γνωστά.
Πόση θα είναι η μείωση του ποσοστού για την επόμενη διετία;
Αλλά επειδή είμαστε λαός αισιόδοξος, συζητάμε γενικώς. Η επιτροπή
Μπαμπινιώτη π.χ. που συστήθηκε πρόσφατα από το νέο υπουργό προτείνει τη σύσταση Ανεξάρτητου Εξεταστικού Κέντρου, στο οποίο θα εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι και μάλιστα συχνά(!) ώστε να αποδεσμευτεί πλήρως
το σύστημα από το Λύκειο. Το Κέντρο αυτό θα είναι άραγε ηθμός της παιδευτικής ανεπάρκειας του Λυκείου (της παραπαιδείας δεν θα είναι), ή ένας
ακόμα κρίκος σύγχυσης και άσκησης εξουσίας;
Η επιτροπή Βερέμη έχει από καιρό προτείνει πιο πρακτική λύση.
Προπαρασκευαστικό έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου με απογευμα-
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οποίος ανήκει στο κίνημα του Conceptual Abstract
και έχει εμπνευστεί το συγκεκριμένο έργο από μία
ακτινογραφία ασθενούς με σαρκοείδωση.
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τινό ωράριο, το οποίο θα υποκαταστήσει εν μέρει και τα
φροντιστήρια. Κοινός τόπος όλων των προτάσεων είναι
η θρυλούμενη αναβάθμιση του Λυκείου. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται χρόνο και ριζοσπαστικές μεταβολές εφ’ όλης της ύλης για διδάσκοντες και διδασκόμενους και βέβαια υποδομές και πράξεις
που δεν αντέχει το πολιτικό μας σύστημα. Μετά
τους νέους διάλογους που φαίνεται θα κρατήσουν καιρό, για να κοιμίσουν και τα διάφορα κινήματα, ας φέρει η κυβέρνηση συγκεκριμένες
μεταρρυθμιστικές προτάσεις ακόμα και ενώπιον
δημοψηφίσματος. Θα μειώσει έτσι και το πολιτικό τους κόστος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα
ακολουθήσουν νέοι διάλογοι και κινητοποιήσεις. Και οι ιδέες του κυρίου Μπαμπινιώτη
θα παραμείνουν στη «θαλπωρή» των ιδίων
του λέξεων.
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