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Θέμα: Ενημέρωση Συλλόγων ΕΤΕΠ για τον Νέο Νόμο 4653/2020
Συνάδελφοι,
Στο νέο νόμο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» επιχειρείται
μεταξύ άλλων η αναγνώριση τίτλων σπουδών ιδιωτικών κολλεγίων ως ισότιμων με αυτούς ελληνικών
Πανεπιστημίων, για τον διορισμό εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σε συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών επιλογών γίνεται πλέον η εξίσωση κολεγίων ιδιωτικών σχολών
“Πανεπιστημίων” με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ενώ η νομοθετική αυτή διάταξη συνιστά
κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, πλήττει καίρια τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά
δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων.
Στον ίδιο νόμο η σύνδεση της αξιολόγησης των ιδρυμάτων με τη χρηματοδότηση τους :
-στο 20% με κριτήρια τη ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας την ερευνητική
δραστηριότητα και τις δράσεις εξωστρέφειας των ιδρυμάτων και
-στο 80% ανάλογα με το συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών
ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του
ιδρύματος.
Ξεκάθαρα δημιουργείται πίεση προς τις εκάστοτε πρυτανικές αρχές των ιδρυμάτων με την απειλή της
οικονομικής ασφυξίας να προσαρμόζουν διαρκώς το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στις απαιτήσεις της
αγοράς, με ότι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο σπουδών.
Η πλήρης και σφαιρική γνώση που λαμβάνουν στο σύνολο των σχολών οι φοιτητές μας θα επικεντρώνεται σε
εξειδίκευση σύμφωνα με τις προσταγές της αγοράς και των χορηγών επιχειρήσεων.
Η οικονομική επιχειρηματική πίεση αυτή είναι γνωστό σε όλους μας που οδηγεί: κατηγοριοποίηση ιδρυμάτων,
προσήλωση στο κέρδος ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα, όροι αγοράς κατάργηση του δωρεάν δημόσιου
πανεπιστημίου με επιβολή διδάκτρων όπως ήδη συμβαίνει στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
μαρασμός ή κλείσιμο σχολών ανθρωa0123
τικών κοινωνικών παιδαγωγικών επιστημών.
Συνάδελφοι
Σας καλούμε να μην μείνετε αποστασιοποιημένοι από τις αλλαγές που επιχειρούνται.
Θα υπάρξουν και άλλες μεγάλες αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη πέραν όσων έχουν συντελεστεί πρόσφατα
αλλά και στην εκπαίδευση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα
Δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς.
Σας καλούμε να είστε σε εγρήγορση σε επαφή με τους κατά τόπους συλλόγους να συμμετέχετε ενεργά ώστε
και συσπειρωμένοι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες αλλαγές.
Η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται για κινητοποιήσεις.
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Στέφανος Καρβέλης
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