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Ανακοίνωση
Για τις απαξιωτικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για την ΑΔΙΠ
Πριν λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, όπου παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής
Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ο Υπουργός Παιδείας εκφράστηκε
απαξιωτικά για το έργο της. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε:
«...Δυστυχώς υπάρχει μια απογοήτευση, διότι δεν είδαμε τίποτε παραπάνω, πέρα από οτιδήποτε
είναι δημοσιευμένο και αναρτημένο στις σελίδες της ΑΔΙΠ.....Εδώ, λοιπόν, τίθεται ένα σοβαρό θέμα,
ποιες πρέπει να είναι οι λειτουργίες των ανεξάρτητων αρχών, ποιες πρέπει να είναι οι συνεργασίες
τους με την πολιτεία και πόσο συνθετικά πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Υπάρχουν,
λοιπόν, ορισμένα προβλήματα, που πρέπει να απαντηθούν…... Άρα έχεις εδώ ένα θεσμό, για τον
οποίο έχει γίνει ο χαμός που έχει γίνει από την ίδρυσή του το 2011 και η ερώτηση είναι
είστε ικανοποιημένοι ή δεν είστε ικανοποιημένοι. Αν το έκανε αυτό όχι πρωτοετής, αν το έκανε
κάποιος που είναι απόφοιτος του λυκείου θα τον κόβαμε…”
Θεωρούμε εντελώς άστοχη την αντίδραση του Υπουργού. Είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μας
έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια αξιολόγησης του έργου
των Ιδρυμάτων μας. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις από πολλούς,
τόσο για τη διαδικασία όσο και για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, όπως επίσης ενδεχομένως
να υπάρχουν και άλλες ενστάσεις και διαφορετικές μεθοδολογίες για το όλο εγχείρημα. Επιπλέον
είναι προφανές ότι, όπως κάθε διαδικασία που ξεκινά, έτσι κι αυτή, έχει αρκετά μεγάλα περιθώρια
βελτίωσης στους επόμενους κύκλους αξιολόγησης.
Ό,τι όμως και να ισχύει από αυτά, ο Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση θα πρέπει να σέβεται τις
ανεξάρτητες αρχές και να λειτουργούν με έναν θετικό και όχι απαξιωτικό τρόπο για το σημαντικό
αυτό θεσμό για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας.
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