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Περίληψη 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες πιστοποιήσεις της ποιότητας που έλαβαν 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
πρόκειται να τεθεί υπό συζήτηση ένα σημαντικό για την ακαδημαϊκή 
εκπαιδευτική κοινότητα θέμα, αυτό του ρόλου που επιτελεί η Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη 
διαδικασία της αξιολόγησης και συγκεκριμένα αυτής των προγραμμάτων 
σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων, προχωρώντας σε μια μελέτη του 
νόμου 4009/11 και πιο συγκεκριμένα των άρθρων 70 και 71 με τη βοήθεια της 
ποιοτικής μελέτης της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου του Norman Fairclough. Τα 
ερωτήματα τα οποία ταλανίζουν τους εμπλεκομένους με τον εκπαιδευτικό 
κόσμο σε ό,τι αφορά στην άνωθεν διαδικασία είναι πλείστα, ενώ οι ιθύνοντες 
καλούνται να τα απαντήσουν. 
`Λέξεις-κλειδιά: Α.ΔΙ.Π., αξιολόγηση, πανεπιστήμιο, ποιότητα, εκπαίδευση, 

Κ.Α.Λ. 

Abstract 

Given the latest quality assurances received by the Athens University of 
Economics and Business and the University of Macedonia, a topic important to 
the academic education community is the issue of the role played by the 
Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency of evaluation process of 
the curricula, in particular those of Greek Universities, proceeding with a study 
of Law 4009/11 and more specifically Articles 70 and 71 with the help of 
qualitative study of Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. The 
questions that confuse those involved with the education world with regard to 
the above process are many, and the accountables are called upon to answer 
them. 
 Keywords: H.Q.A., evaluation, university, quality, C.D.A. 

Εισαγωγή 

Στη χώρα μας η Διαδικασία της Μπολόνιας –από την οποία και έπειτα άρχισε 
να εδραιώνεται ως ακαδημαϊκός στόχος η αξιολόγηση»- δίχασε τον 
πανεπιστημιακό κόσμο, μέρος του οποίου επικέντρωνε την προσοχή του σε 
ακαδημαϊκά ζητήματα της χώρας μας που άπτονται όμως πολιτικών πτυχών -ό, τι 
σχετίζεται με τις διαδικασίες εκλογών, ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών σε 
αυτές, λοιπά ακαδημαϊκά-πολιτικά ζητήματα- ενώ θα ήταν αναμενόμενο να 
συζητηθούν και να τεθούν σε διαδικασία εφαρμογής τα όσα ειπώθηκαν στις 
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συναντήσεις των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στη διάρκεια των 
Διακηρύξεων. Μιλώντας σε αδρές γραμμές, τα σημεία τα οποία κατά καιρούς 
εισήχθησαν προς συζήτηση αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα κυρίως στο 
κομμάτι που αφορά «στις ορέξεις της αδυσώπητης και αδηφάγου αγοράς» (Κλάδης, 
2007)· στην «εισβολή» με άλλα λόγια της παγκόσμιας αγοράς-οικονομίας στη 
διαμόρφωση των γραμμών πολιτικής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης, η οποία κατά πολλούς αντιμετωπίζει τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ως έναν ακόμη οικονομικό παράγοντα.  

Το γεγονός πως η διαδικασία της αξιολόγησης εν γένει και της αξιολόγησης 
της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, ειδικότερα, ήγειρε έντονες 
αντιδράσεις αποτελεί κοινό τόπο. Μεταξύ των κύριων προβληματισμών των 
ομάδων που αντιτίθενται στο κανονιστικό πλαίσιο και κατά συνέπεια στη 
διαδικασία αυτή είναι και αυτός της σύνδεσής της με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΕΧΑΕ (Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίες μέσω των 
οδηγιών που παρέχει ωθεί «στη λεπτομερέστερη κανονικοποίηση, (προ)τυποποίηση 
και συνεπώς την αποτελεσματικότερη συγκρισιμότητα» των προγραμμάτων 
σπουδών (Γεωργαντάς, Κακαλαμάνη, Τζανάκης & Φουρναράκη, χ.χ. σ.σ. 2). Πολλοί 
κάνουν λόγο για μια λογική «εμπορευματοποίησης» της εκπαίδευσης, κατά την 
οποία η τελευταία τίθεται σε ένα καθεστώς ελέγχου, ίσως και διοίκησης, όμοιο με 
αυτό των επιχειρήσεων. Εντούτοις, ως, ορθολογικός, αντίλογος προτάσσεται το 
επιχείρημα πως «τα κριτήρια θα πρέπει να είναι επιστημονικά και κοινωνικά» 
(Τσιτήλου, 2007).  

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο το οποίο ενισχύει τις αναστολές σε ό, τι 
αφορά την εφαρμογή της αξιολόγησης στη Τριτοβάθμια είναι εκείνο της έλλειψης 
εμπιστοσύνης από την πλευρά των αξιολογουμένων προς τις σχετικές διαδικασίες, 
με την αντιπρόταση όμως της «δημιουργίας ανεξάρτητων αρχών» (Τσιτήλου, 2007, 
σ. 243), όπως είναι στην Ελλάδα η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π).  

Επιπρόσθετα εγείρεται μια σειρά ζητημάτων όπως είναι αυτό της σύνδεσης 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, η 
διακύβευση της αυτοτέλειας των ιδρυμάτων, η φύση των διαδικασιών που θυμίζει 
επιχειρηματικές ενέργειες και άλλων επιμέρους, τα οποία κατά την ομολογία 
ορισμένων στελεχών του χώρου της εκπαίδευσης δεν έχουν τεθεί και οριστεί με 
σαφήνεια από τα θεσμικά και επίσημα κείμενα.  

Σε διεθνές επίπεδο, ενώ το ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ποιότητας στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι αυτονόητο και εμφανές, ωστόσο σε ό, τι 
αφορά στην ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων, καθώς 
επίσης και τις διαδικασίες που αυτό περικλείει, μέχρι πρότινος υπήρχε μια ανησυχία 
για τους μετεωρισμούς του συγκεκριμένου τμήματος στα επίσημα κείμενα. Πιο 
συγκεκριμένα η Nowotny (2010) διατύπωσε τον ισχυρισμό πως μια από τις δύο 
σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα πανεπιστήμια στην 
αρχή του 21ου αι. είναι η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, στο οποίο η 
Διαδικασία της Μπολόνιας έδωσε έμφαση «κυρίως στην αρχιτεκτονική του» και 
«έχει παραμελήσει το περιεχόμενό του» δίχως να προσδιορίζεται συγκεκριμένα η 
συμβολή του στη διαδικασία της μάθησης, αλλά και της προσαρμογής σε ένα 
ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον (Nowotny, 2010, σ. σ.42). 
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Ποιος είναι όμως ο ρόλος της Α.ΔΙ.Π. στη παραπάνω διαδικασία; Το ζήτημα 
της αυτονομίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της σύνδεσής της με τη 
διαδικασία της αξιολόγησης συνιστά μια περισσότερο περίπλοκη διαδικασία, η 
οποία παρουσιάζει άμεση σύνδεση με την οικονομική, πολιτική, κοινωνική, αλλά και 
πολιτισμική συνθήκη της εκάστοτε εθνικής πραγματικότητας στην οποία αυτή 
υλοποιείται (Μπουσιού, 2018). 

Μέθοδος  

Η μεθοδολογική προσέγγιση η οποία πρόκειται να αξιοποιηθεί στην 
παρούσα εργασία είναι η ποιοτική, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την Κριτική 
Ανάλυση Λόγου και πιο συγκεκριμένα αξιοποιείται το τρισδιάστατο μοντέλο του 
Fairclough, σε επίπεδο περιγραφικής, ερμηνευτικής και επεξηγηματικής ανάλυσης.  

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος και προσέγγιση 
είναι διότι, όπως αναφέρουν και οι Phillips και Jørgensen (2009, σ.σ.164) «αποτελεί 
το πιο εκλεπτυσμένο πλαίσιο ανάλυσης της σχέσης ανάμεσα στη χρήση της γλώσσας 
και τις κοινωνικές πρακτικές εν γένει». Αποτελεί έναν τρόπο πολύπλευρης 
προσέγγισης ενός λόγου, καλύπτοντας βασικές πτυχές -γλωσσολογικές και 
κοινωνικές- οι οποίες επιτρέπουν να γνωρίσουμε καλύτερα το μήνυμα του 
κειμένου, το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό δημιουργείται και τελικώς τις σχέσεις 
και τα νοήματα που προκύπτουν από αυτό. Το παρόν άρθρο εστιάζει στην 
ερμηνευτική και επεξηγηματική ανάλυση. 

Αποτελέσματα 

Η διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Καθώς αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η πιστοποίηση της 
ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίνεται 
απαραίτητο να παρατεθεί και ο ορισμός την ποιότητας, έτσι ώστε αφενός ο λόγος 
μας να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και αφετέρου να καθίσταται σαφές στον 
αναγνώστη τι ακριβώς εννοούμε χρησιμοποιώντας τον εκάστοτε όρο. Στην 
προκειμένη περίπτωση, καθώς ο όρος «ποιότητα» είναι αρκετά ευρύς και 
αφηρημένος και συνάμα επιδέχεται πλήθος ορισμών, ανάλογα με το αντικείμενο 
στο οποίο αναφέρεται, θα παρατεθούν μερικοί ορισμοί όσον αφορά την «ποιότητα 
στην εκπαίδευση».  

Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι μονοδιάστατη. Μπορούμε να τη 
θεωρήσουμε μέσα από δύο οπτικές: Α) Την ποιότητα της εκπαίδευσης ως σύστημα, 
ως σύνολο, με ό, τι άπτεται της Εκπαίδευσης (Σχολικές Μονάδες, Διδακτικό 
Προσωπικό, Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτικοί Φορείς κλπ) και Β) Τα προϊόντα 
και τα αποτελέσματα της Εκπαίδευσης, αυτά δηλαδή που προσφέρονται από το 
εκπαιδευτικό σύστημα όπως η διδασκαλία, τα αποτελέσματα που παράγονται, τα 
Προγράμματα Σπουδών κλπ (Jain & Prasad, 2018, p.p.10). Οι ορισμοί οι οποίοι 
παρατίθενται ποικίλουν ως προς τον προσδιορισμό της ποιότητας στην 
εκπαίδευση δίνοντας βαρύτητα σε ξεχωριστούς παράγοντες κάθε φορά.  

Σύμφωνα με τον Hoy et al (2000· Jain & Prasad, 2018, p.p. 10) ο ορισμός της 
ποιότητας της εκπαίδευσης είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους πελάτες-
καταναλωτές καθώς την ορίζει ως μια «διαδικασία αξιολόγησης της εκπαίδευσης, η 
οποία στοχεύει στην επίρρωση της ανάγκης να επιτύχει και να αναπτύξει τα ταλέντα 



117 ΜΠΡΑΤΑΝΗ 
 

  
 

των πελατών της, αλλά και να ανταποκρίνεται στα πρότυπα λογοδοσίας που 
καθορίζουν οι πελάτες, οι οποίοι πληρώνουν για τη διαδικασία». Ενώ με περισσότερο 
«εμπορικούς» όρους προσδιορίζουν οι Goddard και Leask (1992) την ποιότητα της 
εκπαίδευσης μένοντας επικεντρωμένοι στην «εξυπηρέτηση» των εκάστοτε 
πελατών-φορείς, μαθητές, γονείς, πανεπιστήμια, εργοδότες.  

Προχωρώντας περαιτέρω στον προσδιορισμό της ποιότητας, βλέπουμε να 
γίνεται λόγος και για τη διαδικασία η οποία ακολουθείται στην εκπαίδευση και για 
αυτά τα οποία προσφέρει η τελευταία, δηλαδή τα προϊόντα· τα σχολικά βιβλία, η 
διαδικασία της διδασκαλίας, τα αναλυτικά προγράμματα, η υλικοτεχνική υποδομή, 
καθώς επίσης και οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα για τους Grisay και 
Mahlck (2018, p.p. 10) η ποιότητα στην εκπαίδευση άπτεται σε τρεις παράγοντες: 
τη συσχέτιση του έμψυχου-ανθρώπινου και άψυχου δυναμικού που υπάρχει 
διαθέσιμο (inputs), τη διδακτική διαδικασία (process) και τα αποτελέσματα 
(outputs), ενώ υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι υπόκεινται σε έλεγχο και 
κατά συνέπεια θα πρέπει να βρίσκονται και αυτοί σε ένα επίπεδο ποιότητας.  

Λίγο αργότερα, το 1996, μας πληροφορεί ο Delors et al (2018, p.p. 11) 
αναφορικά με τον ορισμό της UNESCO πως εστιάζει περισσότερο στη διαδικασία 
της Δια Βίου Μάθησης και στη συσχέτιση με τους πιο σημαντικούς δείκτες. Στο 
σχετικό έγγραφο της UNESCO (2000) μπορούμε να εντοπίσουμε κιόλας τους 
συντελεστές μιας ποιοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δύναται εύκολα να 
χαρακτηριστούν ως αντικειμενικοί, σφαιρικοί και ιδιαιτέρως πλήρεις.  

Άλλες εννοιολογικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην ποιότητα της 
εκπαίδευσης αντλούμε και από τον Coombs στο βιβλίο του “Crisis in Education:The 
View from the Eighties” (Fredriksson, 2004, p.p.2.) όπου η ποιότητα δεν 
καθορίζεται αποκλειστικά από κλασικούς παράγοντες και κριτήρια, οι οποίοι 
περιορίζονται στον προσδιορισμό της, όπως αυτός αποδίδεται στα επίσημα 
εκπαιδευτικά και θεσμικά κείμενα, αλλά συνδέεται άμεσα με το κατά πόσο αυτά τα 
οποία «διδάσκονται και μαθαίνονται» πρόκειται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 
διδασκομένων και κατά πόσο θα τους βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή τους στην 
κοινωνία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, ενώ περιλαμβάνει στην περιγραφή του 
ορισμού της ποιότητας και το περιβάλλον-«περικείμενο», όπως οι εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις, το πολιτισμικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο μιας κοινωνίας 
κ.α.  

Η Παγκόσμια Τράπεζα παραθέτει επίσης μια σημείωση στην αναφορά της 
“Priorities and Strategies for Education” (Fredriksson, 2004) σύμφωνα με την οποία 
μας πληροφορεί πως ένας πλήρης και «ακριβής» ορισμός της εκπαίδευσης 
περιλαμβάνει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς επίσης και πολλοί 
υπεύθυνοι επί των παιδαγωγικών θεμάτων περιλαμβάνουν στους ορισμούς τους 
και το περιβάλλον μάθησης, εντός του οποίου πραγματοποιείται πλήθος 
εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.  

Οι Morgatroyd και Morgan κάνουν λόγο για τρεις βασικούς ορισμούς της 
ποιότητας, διαπιστώνοντας πως η έννοια της ποιότητας είναι διαρκώς 
μεταβαλλόμενη, λαμβάνοντας νέες διατάσεις με την πάροδο του χρόνου, 
εκκινώντας από τη «διασφάλιση της ποιότητας» ,όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Fredriksson (2004, p.p. 3) και καταλήγοντας σε μια «συμμόρφωση συμβολαίου» .  

Οι ορισμοί για την έννοια της ποιότητας είναι πραγματικά ποικίλοι, καθώς 
δεν υπάρχει βιβλιογραφικά ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Η βαρύτητα η οποία 
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δίνεται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν και διασφαλίζουν την 
ποιότητα είναι διαφορετικοί για τον καθένα που ενδιαφέρεται να την ορίσει, με 
αποτέλεσμα να έχουμε ένα πλήθος προσέγγισης της έννοιας αυτής. Αυτός είναι και 
ο λόγος για τον οποίο ορίζεται- αντιμετωπίζεται σχετικά «αόριστα». 

«Γιατί αξιολόγηση;» 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως κάποιοι δείκτες οι οποίοι μας οδηγούν, ίσως 
και ασυναίσθητα, στην υιοθέτηση της διαδικασίας της αξιολόγησης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι πολλοί, είναι όμως χαρακτηριστικοί της 
νοοτροπίας και της φιλοσοφικής θεώρησης που διέπει την εκάστοτε κοινωνία. Οι 
πιο κοινοί παράγοντες θα μπορούσαν να θεωρηθούν η οικονομία, η παιδαγωγική, η 
διοικητική και η κοινωνική διάσταση (Δημητρόπουλος, 2002· Τσολάκη 2009, σ. 
102-103). Από άποψη οικονομίας, όπως αναφέρεται σχετικά και σε ξενόγλωσσα 
εγχειρίδια, καθώς τα κρατικά κονδύλια επενδύονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό στις πανεπιστημιακές σπουδές είναι λογικό επακόλουθο το κράτος να 
επιθυμεί να γνωρίζει με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται τα χρηματικά 
αυτά ποσά· εάν και κατά πόσο, δηλαδή, τα χρήματα τα οποία διατίθενται στα 
πανεπιστήμια, πρόκειται να «επιστρέψουν» σε αυτό, μέσω του ανθρώπινου 
δυναμικού, το οποίο εκπαιδεύεται σε αυτά. Σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα 
ρυθμίζονται βάσει οικονομικών συμφερόντων μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε 
πως είναι μια πολύ σημαντική «ανατροφοδότηση» για τον κρατικό μηχανισμό η 
αξιολογική διαδικασία.  

Σε ό, τι αφορά τον κοινωνικό ιστό, τα πράγματα δεν είναι και πολύ 
διαφορετικά σε σχέση με τον κρατικό μηχανισμό, γεγονός που σημαίνει πως η 
δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα, παρέχεται δωρεάν στον βαθμό που τα χρήματα τα 
οποία διατίθενται σε κάθε σπουδαστή προέρχονται από τους ίδιους τους πολίτες, 
οι οποίοι επί της ουσίας τον «σπουδάζουν», καθώς φορολογούνται έτσι ώστε το 
ελληνικό κράτος να μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στις δαπάνες αυτές. Ένας 
άλλος λόγος για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Συστημάτων είναι η προσπάθεια για τον έλεγχο και τη διασφάλιση 
μιας ουσιαστικής ποιότητας, σε ό, τι, δηλαδή, αφορά στην εκπαιδευτική της 
διάσταση.  

Η εφαρμογή, επομένως της αξιολόγησης στα ΑΕΙ συμβάλλει στην 
εξασφάλιση και διασφάλιση τόσο της ποιότητας της γνώσης που παράγεται και 
μεταδίδεται σε αυτά, όσο και το «τεχνικό» κομμάτι που βοηθάει στην παραγωγή 
της γνώσης, δηλαδή η υλικοτεχνική υποδομή, οι κτιριακές εγκαταστάσεις κ.ο.κ. 

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου 

Όπως αναφέρει ο Norman Fairclough (Λύκος, χ.χ.) η Κριτική Ανάλυση Λόγου 
(στο εξής: ΚΑΛ) θεωρεί το λόγο ως μια μορφή κοινωνικής πρακτικής. Ο λόγος 
θεωρείται το κύριο μέσο διαμόρφωσης κοινωνικών συνθηκών, αλλά και οι 
κοινωνικές καταστάσεις και συνθήκες βρίσκονται σε «επαφή και συνομιλία» με τον 
λόγο, διαμορφώνοντάς τον παράλληλα και αυτές· «τα γλωσσικά δεδομένα» λοιπόν 
«αλληλοεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν με τα κοινωνικά» (Γαβριηλίδου, χ.χ.). Ο 
λόγος είναι αυτός ο οποίος δύναται να διαμορφώσει ένα ολόκληρο σύστημα 
πεποιθήσεων και κουλτούρας σκέψης σε μια κοινωνία και να συμβάλει, με τη 
βοήθεια κατάλληλων πρακτικών στο σχηματισμό και διαμόρφωση συλλογικών ή 
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ατομικών ταυτοτήτων (Ντούνης, 2011, σ.σ. 6), ενώ ταυτόχρονα καθορίζεται και 
χρησιμοποιείται από την ίδια, γεγονός που οδηγεί είτε στη διαιώνιση των 
πεποιθήσεων και σκέψεων αυτής, είτε στην αλλαγή και αντικατάστασή τους· 
οδηγεί είτε στη διατήρηση μιας οποιαδήποτε κοινωνικής κατάστασης, είτε στην 
ανατροπή της. Επιχειρεί η συγκεκριμένη «οπτική για να κάνουμε έρευνα», όπως 
χαρακτηρίζει ο van Dijk (2001β, p.p.96) την Κριτική Ανάλυση Λόγου, να τονίσει το 
ρόλο που διαδραματίζει η ιδεολογία στη γλώσσα στη διαδικασία αλληλεπίδρασης 
και καθορισμού των σχέσεων μεταξύ κοινωνίας και εξουσίας· τον τρόπο με τον 
οποίο η χρήση της γλώσσας συμβάλλει στην κατασκευή διάφορων κοινωνικών 
φαινομένων. Καθώς οι δημιουργοί της συγκεκριμένης οπτικής είναι γλωσσολόγοι, 
το κύριο αντικείμενο μελέτης της ΚΑΛ αποτελούν τα γλωσσικά κείμενα (Στάμου, 
2014, σ.σ.149) όπως είναι και το θεσμικό κείμενο με το οποίο ασχολείται η παρούσα 
έρευνα, στο πλαίσιο της μελέτης-έρευνας του ρόλου της Α.ΔΙ.Π. 

Η κειμενική ανάλυση κατά τον Fairclough πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα 
με βάση τα όσα έχουν λεχθεί ανωτέρω: 1. Ως κείμενο (περιγραφική ανάλυση), 2. Ως 
ρηματική πρακτική (ερμηνευτική ανάλυση) και 3. Ως κοινωνική πρακτική 
(επεξηγηματική ανάλυση) (Γερασάκη, 2018· Στάμου, 2014). 

Ξεκινώντας την επεξήγηση των άνωθεν παραμέτρων της κειμενικής 
ανάλυσης από την περιγραφική, έχουμε να πούμε πως αυτή εστιάζει στο ίδιο το 
κείμενο· επικεντρώνεται στη μελέτη και την ανάλυση της γλώσσας και των 
γλωσσικών χαρακτηριστικών αυτής. Όπως πληροφορούμαστε από τη Στάμου 
(2014) η συστημική-λειτουργική γλωσσολογική θεωρία του Halliday, είναι μια 
μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για την προσέγγιση αυτή. 

Η ερμηνευτική ανάλυση προχωρά στη γεφύρωση του κειμένου-λόγου με το 
πλαίσιο στο οποίο αυτό δημιουργήθηκε· με άλλα λόγια εξετάζεται η ρηματική 
πρακτική, οι συνθήκες δηλαδή παραγωγής και κατανάλωσης του λόγου. 
Μελετώντας τον Fairclough και σε ό, τι αφορά στην εν λόγω προσέγγιση, ερχόμαστε 
σε επαφή με όρους όπως είναι η «τάξη του λόγου», η «διαρρηματικότητα» και η 
«διακειμενικότητα». Εν αρχή, διευκρινίζεται πως το σύνολο των λόγων, οι οποίοι -
ποικίλοι και διαφορετικοί- συνιστούν το επικοινωνιακό συμβάν σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνική περιοχή αποτελούν την «τάξη του λόγου». Αφ’ ης στιγμής 
για την παραγωγή και την κατανάλωση κειμένων χρησιμοποιούμε εκ των 
προτέρων νοηματοδοτημένους λόγους, μέσω της «διαρρηματικότητας», η οποία 
συνιστά τη συνύπαρξη διαφορετικών λόγων μέσα σε ένα λόγο, και της 
«διακειμενικότητας» -την εξάρτηση των επικοινωνιακών συμβάντων από 
προγενέστερα συμβάντα (Phillips & Jørgensen, 2009, σ.σ. 138), επιτυγχάνεται η 
διερεύνηση της παρούσας ή έτερων, παλαιότερων και νεότερων, νοηματοδοτήσεων 
ενός λόγου και του τρόπου δόμησης και παρουσίασης αυτού, τόσο μέσα στο ίδιο το 
κείμενο, όσο και μεταξύ άλλων κειμένων όμοιου ή διαφορετικού είδους (Γερασάκη, 
2018). Όσον αφορά στη διακειμενικότητα, αυτή συμβάλλει όχι μόνο στη μελέτη 
των ήδη υπαρχόντων κειμένων και στη μεταξύ τους σύγκριση, αλλά και στη 
δημιουργία ή το μετασχηματισμό νέων επικοινωνιακών συμβάντων (π.χ. στα μέσα 
και στον τρόπο που πραγματοποιείται η επικοινωνία κοινωνικών, πολιτικών, 
εκπαιδευτικών και άλλων ζητημάτων).  

Τέλος, στην επεξεγηματική προσέγγιση επιχειρείται η σύνδεση του κειμένου 
με την ιδεολογία με βάση το εκάστοτε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό περιβάλλον 
στο οποίο αυτό δημιουργείται· ο τρόπος με τον οποίο παράγονται ορισμένες 
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πρακτικές λόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την υφιστάμενη ιδεολογική 
πραγματικότητα και τις σχέσεις εξουσίας στον ανάλογο χώρο (π.χ. πολιτική, 
εκπαίδευση, ΜΜΕ). 

Η ανάλυση της ρηματικής και κοινωνικής πρακτικής των άρθρων 70 και 71 

Μελετώντας τόσο το νόμο 3374/05, όσο και το νόμο 4009/11 γίνεται 
εμφανές το κοινωνικό περικείμενο της κατασκευής τους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το τελευταίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πρώτο. Σε 
ό, τι αφορά λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζουμε από όσα έχουν 
λεχθεί και παραπάνω, πως ήδη από τα τέλη του ‘90 και τις αρχές του 2000 έχει 
εκδηλωθεί η επιθυμία από ένα αρκετά μεγάλο μέρος του σχετικού -ακαδημαϊκού- 
πληθυσμού για σύμπνοια και συμπόρευση του πανεπιστημιακού μας χώρου με τις 
γραμμές που έχουν χαραχθεί και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε μια σειρά από 
καθοριστικές για την ανώτατη εκπαίδευση ενέργειες, όπως είναι η Διαδικασία τη 
Μπολόνιας, εν γένει. Αποτελεί κοινό τόπο η ανάγκη προσαρμογής των -εν 
προκειμένω ανώτατων- εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας στις 
υφιστάμενες ακαδημαϊκές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες σε διεθνές επίπεδο·  

Η έμφαση στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών 
συστημάτων που συνεπάγονται αυτές οι πρωτοβουλίες» -της Μπολόνιας, του 
Βερολίνου, του Μπέργκεν κλπ- «απαιτεί να ξανασκεφτούμε το θεσμικό πλαίσιο των 
ΑΕΙ και επιβάλλει τη δική μας συνδρομή και παρέμβαση με τη μεγαλύτερη δυνατή 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι […] χωρίς αισθήματα μιζέριας και 
εξαρτησιακών συμπλεγμάτων, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια συμπόρευσης με την 
ευρύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, διατηρώντας συνάμα τα βασικά, ελπίζουμε και 
θετικά, στοιχεία του ελληνικού χώρου» (Σταυρακάκης, 2010, σ. 20).  

Ο ρόλος, η ταυτότητα και η αποστολή των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων του 
21ου αι. φαίνεται να έχουν απασχολήσει σε πολύ μεγάλο τους υπεύθυνους και 
άμεσα εμπλεκόμενους με τον εκπαιδευτικό χώρο του Πανεπιστημίου, τόσο σε 
ευρωπαϊκό, όσο και σε εγχώριο επίπεδο (Δημητρόπουλος κ.α., 2010), όπως έχει ήδη 
γίνει λόγος στο πρώτο κεφάλαιο του πονήματος.  

Φαίνεται, τουλάχιστον μέσα από τα θεσμικά κείμενα, πως η Α.ΔΙ.Π. κατέχει 
έναν πρωτεύοντα ρόλο στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης, γεγονός το οποίο έχει 
εκληφθεί με έναν όχι και τόσο θετικό τρόπο από ομάδες οι οποίες είναι αρνητικά 
κείμενες σε τέτοιου είδους δράσεις.  

Η νοηματοδότηση των βασικών όρων, όπως είναι η ποιότητα, η αξιολόγηση 
κλπ δε φαίνεται να έχουν μεταβληθεί από τα προηγούμενα θεσμικά κείμενα, τα 
οποία με τη σειρά τους διαμόρφωσαν τον λόγο τους με όρους όπως αυτοί 
διατυπώθηκαν από τα κείμενα της Διακήρυξης της Μπολόνιας.  

Προχωρώντας πιο προσεκτικά στη μελέτη της επιλογής συγκεκριμένων 
λημμάτων, έναντι άλλων, διαπιστώνουμε πως ο όρος αξιολόγηση και σύμφωνα με 
τα όσα λέχθηκαν για τον όρο αυτό στο κομμάτι της υποκατάστασης, παρουσιάζει 
σχετικά «υψηλό» βαθμό διαρρηματικότητας στο άρθρο 70 που αφορούν στη 
διαδικασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών. Μπορούμε επομένως να 
σκιαγραφήσουμε και με τη βοήθεια αυτής της αναλυτικής διαδικασίας το ρόλο της 
Α.ΔΙ.Π. στη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών. 
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Συζήτηση 

Η προσπάθεια προσέγγισης του θεσμικού αυτού πλαισίου όσον αφορά στη 
συγκεκριμένη πρακτική -αυτήν της ΚΑΛ- έφερε στην επιφάνεια την αρκετά 
ενδιαφέρουσα πτυχή της διαδικασίας της αξιολόγησης στα ελληνικά ΑΕΙ, αυτήν του 
ρόλου του υπεύθυνου φορέα, για την οποία έχει δημιουργηθεί πολύς και έντονος 
λόγος από τις εκάστοτε ομάδες συμφερόντων και τα διάφορα ακαδημαϊκά στελέχη 
για αιτίες οι οποίες έχουν ήδη επισημανθεί.  

Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε πως ο θεσμικός αυτός λόγος προσπαθεί να 
συμβάλει στην κοινωνική αλλαγή -στο κομμάτι της κουλτούρας-πεποιθήσεων- για 
τη διαδικασία της αξιολόγησης των ΑΕΙ και συγκεκριμένα όσον αφορά στο 
βοηθητικό και συντονιστικό ρόλο που -διατυπώνει πως- μπορεί να διαδραματίσει 
η Α.ΔΙ.Π. Σε ό, τι αφορά στα ελληνικά δεδομένα η αξιολόγηση των ΑΕΙ και η 
πρωτοβουλία της Ελλάδας να συμμετέχει στη Διαδικασία της Μπολόνιας εν γένει, 
αποτέλεσε κάτι το καινούριο ως φιλοσοφία εκπαιδευτικής και μη, πολιτικής.  

Είναι γεγονός πως το περιεχόμενο των διεθνών εκπαιδευτικών κειμένων της 
Διαδικασίας της Μπολόνιας, αλλά και των Διακηρύξεων πριν από αυτήν, μπορούν 
να ανιχνευτούν πίσω από τις στοχοθεσίες της Α.ΔΙ.Π. και του θεσμικού αυτού 
κειμένου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την επιθυμία της ελληνικής πλευράς σε 
ακαδημαϊκό και πολιτειακό επίπεδο να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά 
στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα, με σκοπό τη σύμπνοια και συμπόρευση με 
τους ευρωπαίους εταίρους.  

Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι πως η αξιολόγηση στην 
ανώτατη εκπαίδευση είναι μια διαδικασία, όπως έχει εύστοχα διατυπωθεί, η οποία 
υλοποιείται ως ένα «σύνολο μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό 
περιβάλλον» (Τσιτήλου, 2007, σ.σ. 244)· γεγονός το οποίο συνεπάγεται την 
προσαρμογή των κριτηρίων της αξιολόγησης οποιουδήποτε τομέα στις ανάγκες και 
τις συνθήκες του εκάστοτε περιβάλλοντος, όπως έχει ήδη ειπωθεί, προκειμένου να 
τελεσφορήσει, δίχως να δημιουργούνται κοινωνικές, πολιτικές και εν τέλει 
ακαδημαϊκές πολώσεις.  

Η αποστολή του πανεπιστημίου στη σημερινή εποχή, θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα σοβαρή και υπεύθυνη, καθώς καλείται να 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη συμμετοχή σε αυτό το ίδιο από όλες τις 
κοινωνικοοικονομικές βαθμίδες, τις απαιτητικές προκλήσεις της σημερινής 
κοινωνίας, όπου δεσπόζει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και γνώση, καθώς και η 
ανάγκη για προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης σε αυτήν και τις περαιτέρω 
κοινωνικές ανάγκες ενώ, από την άλλη, προβάλλεται και διατυπώνεται η ανησυχία 
για την παραπάνω κατεύθυνση των πραγμάτων.  

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Α.ΔΙ.Π., ως ανεξάρτητη αρχή, 
«οφείλει» και επιθυμεί να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις απαιτήσεις παγκόσμιων 
και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών λόγων -όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί με τη 
σύμφωνη γνώμη πολλών χωρών, οι οποίες επιθυμούν την εκπαιδευτική και 
οικονομική τους πρόοδο- αλλά και στις απαιτήσεις των αναγκών της ελληνικής 
κοινωνίας και οικονομίας, προχωρώντας στο σχεδιασμό, το συντονισμό και την 
υλοποίηση της αξιολόγησης των πανεπιστημίων σε συνεργασία και τη σύμφωνη 
γνώμη των τελευταίων. Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα για το ρόλο της Αρχής 
σε ό, τι αφορά στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών παρατηρείται πως η 
Α.ΔΙ.Π. κατέχει κεντρικό ρόλο μεριμνώντας ωστόσο για τη διασφάλιση της 
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αντικειμενικότητας στη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης με την αξιοποίηση 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων.  

Η προσέγγιση του θεσμικού κειμένου για το ρόλο της Α.ΔΙ.Π. στη διαδικασία 
της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων επιχειρεί να 
εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα κριτικά, αφήνοντας πάντα ένα προσωπικό στίγμα 
στη «νοηματοδότηση» του παραπάνω λόγου και η οποία προσέγγιση κάθε άλλο 
παρά δογματική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθώς είναι «ανοιχτή» σε νέες 
οπτικές και διαλόγους που σκοπό έχουν να φωτίσουν και άλλες οπτικές του 
θέματος, ούτως ώστε να υπάρχει μια ποικιλομορφία στην προσπάθεια 
«ανάγνωσης» του ν. 4009/2011. 
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