Η αλήθεια για το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου & Επίπλου!

του Καθηγητή Δρ. Γεωργίου Μαντάνη
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου – ΤΕΙ Λάρισας
E-mail: mantanis@teilar.gr
Με αφορμή διάφορα άρθρα και θέσεις που έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο για τα ΤΕΙ και
ειδικότερα για το Τμήμα ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Λάρισας), θα
θέλαμε υπεύθυνα να καταθέσουμε αυτή την παρέμβαση με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης,
των μαθητών Λυκείου και των γονέων τους.
Το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας από ίδρυσής του, από τον Καθηγητή Δρ. Ιωάννη
Κακαρά (από το έτος 1999) ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία που συνοδεύεται: α) από
πραγματική αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνολογικής εκπαίδευσης, β) από ουσιαστική αναβάθμιση
& εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών και εργαστηριακών χώρων του, γ) από προσέλκυση (διορισμό)
νέων επιστημόνων - εκπαιδευτικών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και συναφείς μεταπτυχιακούς
τίτλους, και επιπλέον, δ) από απίστευτα υψηλή ζήτηση των πτυχιούχων του και άμεση απορρόφηση
αυτών από την ελληνική και κυπριακή αγορά του ξύλου-επίπλου. Ταυτόχρονα το Τμήμα έχει επιτύχει
-κάτι αρκετά δύσκολο για τα τμήματα ΑΕΙ της χώρας- την στενή σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα,
αλλά και την αναγνώρισή του από τη διοίκηση του Ιδρύματος και το Υπουργείο Παιδείας τόσο για τη
λειτουργία του όσο και για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Σ’ όλα τα παραπάνω πρέπει να
προστεθεί και η μη-ακαδημαϊκής φύσης, αλλά πάντα αξιοσέβαστη, αναγνώριση από τους φορείς της
Καρδίτσας και της εν γένει τοπικής κοινωνίας.
Μετά τα παραπάνω δεδομένα είναι πρόδηλο ότι το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου ακολουθεί μια
σωστή πορεία, δεν ακολουθεί κατήφορο, ούτε πρόκειται να κλείσει. Πρέπει να γίνει σαφές ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις (αναφερόμαστε στα περιφερειακά τμήματα ΤΕΙ) δεν είναι ο αριθμός των
εισακτέων που θα δώσει συμπεράσματα για το κάθε τμήμα όσον αφορά την ποιότητά του και τη
μελλοντική πορεία του. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις...
Φέτος ήρθαν στην Καρδίτσα και σπουδάζουν στο Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου 28 νέα παιδιά.
Είκοσι απ’ αυτά το είχαν μέσα στις 5 πρώτες επιλογές τους! Το 2008 εισήχθησαν και εκπαιδεύτηκαν
38 νέοι σπουδαστές. Ο αριθμός αυτός είναι σχετικά ικανοποιητικός. Θα μπορούσε να είναι π.χ.
διπλάσιος και να προσεγγίζει το άριστο, αυτό που κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να είναι το
βέλτιστο εκπαιδευτικά: 70-80 παιδιά το έτος. Τόσους μπορούμε να εκπαιδεύσουμε σωστά κάθε έτος
με βάση το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εργαστηριακές μας υποδομές. Ο αριθμός των
εισακτέων μας είναι τέτοιος για λόγους που εξηγούνται παρακάτω.
Σε κάθε περίπτωση, οι κατά καιρούς αναλύσεις των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάθε
φορά γράφουν για «κενές θέσεις» είναι μάλλον άστοχες. Τι πάει να πει 200 θέσεις εισακτέων σ’ ένα
τμήμα; Επειδή αυτός ο αριθμός (200) επιλέχτηκε -όπως επιλέγεται εδώ και 30 χρόνια- με αμιγώς
πολιτικά κριτήρια από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας; Σημαίνει αλήθεια ότι αυτό είναι
εκπαιδευτικώς σωστό; Όχι βέβαια! Το κάθε τμήμα ΑΕΙ θα πρέπει να επιλέγει τον αριθμό των
σπουδαστών που μπορεί και πρέπει να εκπαιδεύσει κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπόψη του τις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Δεν είναι τυχαίο ότι αντίστοιχα τμήματα τεχνολογικών και
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης (στην ίδια ειδικότητα)
εκπαιδεύουν 30-40 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος! Πρόσθετα, τι πάει να πει: «δυναμικό είναι ένα
τμήμα όταν έχει 200 εισακτέους», όταν το τμήμα αυτό δεν έχει εκπαιδευτικούς, δεν έχει εργαστήρια,
δεν έχει υποδομές, δεν έχει διοικητικούς υπαλλήλους; Αυτό σημαίνει δυναμική ή μήπως δείχνει κακό
προγραμματισμό και θλιβερή ελληνική πραγματικότητα; Προσεκτικότερες, εις βάθος αναλύσεις σε
τέτοια θέματα είναι πιο χρήσιμες. Ας μελετάμε τα θέματα της Παιδείας στην ουσία τους.

Και η ουσία είναι ότι: α) το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου δεν θα κλείσει. Γιατί να κλείσει; Αφού η
ίδια η ελληνική και κυπριακή αγορά επιτακτικά το χρειάζεται για νέα στελέχη της. β) ο αριθμός, ο
σχετικά μικρός, των εισακτέων του Τμήματος οφείλεται καθαρά σε άλλους λόγους, π.χ. λόγους
γεωγραφικούς (Καρδίτσα = πόλη της περιφέρειας, σημ. αν το ίδιο τμήμα ήταν στην Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη θα είχε ίσως την υψηλότερη ζήτηση στα ΤΕΙ), λόγους κοινωνικούς που οφείλονται σε
προκαταταλήψεις έναντι των ΤΕΙ (σημ. όλοι μας θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν είτε γιατροί είτε
δικηγόροι!), λόγους άγνοιας (έναντι του ξύλου-επίπλου) και μη ορθής ενημέρωσης των γονέων και
των ίδιων των μαθητών Λυκείου (σημ. ίσως να έχει ευθύνη εδώ και το σύστημα επαγγελματικού
προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Κλείνοντας αυτή την προσωπική παρέμβαση, υπερτονίζουμε ότι το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου
της Καρδίτσας θα συνεχίσει την πορεία του, το ίδιο δυναμικά, και στο μέλλον. Σίγουρα δεν θα
κλείσει. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται και την επιπλέον υποστήριξη των τοπικών μέσων ενημέρωσης
για την προσέλκυση περισσότερων νέων παιδιών της περιφέρειάς μας σ’ αυτό το ωραίο, δημιουργικό
γνωστικό αντικείμενο που πράγματι αξίζει.
Καρδίτσα, 15-10-2009
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