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αλλά και ευκαιρίες»
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για τις επιπτώσεις του Brexit, τις εκκρεμότητες στο ΣΑΕΠ, την οικονομική κατάσταση,
αλλά και τη στρατηγική του κλάδου
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πρόεδρος εξηγεί ακόμη τι ενέργειες χρειάζεται ο
κλάδος για την προσέλκυση ξένων φοιτητών αφού,
όπως υποστηρίζει, τα κολέγια αποτελούν έναν δυναμικό
και εξωστρεφή κλάδο της οικονομίας.

Ο

Τα κολέγια-μέλη του Συνδέσμου μας θα διατηρήσουν το υψηλό
επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών, τη διεθνή αναγνώριση
των πτυχίων και την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά εργασίας,
ενώ ταυτόχρονα το κόστος των σπουδών θα είναι σημαντικά
χαμηλότερο για την ελληνική οικογένεια.

Παρά την οικονομική κρίση, τα κολέγια μέλη του Συνδέσμου και
άλλα που λειτουργούν στην ελληνική αγορά συνεχίζουν να διατηρούν
συνεργασίες με βρετανικά Πανεπιστήμια. Πώς έχει επηρεάσει το
Brexit τους επιχειρηματίες του κλάδου αλλά και τους υποψήφιους
φοιτητές;
«Καμία αλλαγή στις συνεργασίες των κολεγίων μελών του Συνδέσμου
Ελληνικών Κολεγίων με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια ούτε βεβαίως
στην αναγνώριση των βρετανικών πτυχίων που απονέμονται στους
αποφοίτους, μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου στη Μ. Βρετανία
με το οποίο οι πολίτες της τάχθηκαν υπέρ της εξόδου της χώρας
τους από την Ε.Ε. Οι συνεργασίες των κολεγίων-μελών του Συνδέσμου
ελληνικών κολεγίων διέπονται από διεθνείς διατάξεις και η αναγνώριση των πτυχίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά,
αφού όλα τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσής τους
και παγκοσμίως.
Αντιθέτως, σε περίπτωση Brexit, οι υποψήφιοι Έλληνες φοιτητές
που επιλέξουν να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Από home students, που ήταν έως σήμερα,
θα μετατραπούν σε overseas students, με αποτέλεσμα την υπαγωγή
τους σε καθεστώς σημαντικά υψηλότερων διδάκτρων της πιθανής
τάξεως 30%-40%. Σημαντικός εξίσου θα είναι και ο αποκλεισμός
από τα φοιτητικά δάνεια, από τα οποία εξαρτάται το μεγαλύτερο
μέρος των σπουδών τους».

Σχετικά με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των αποφοίτων,
μπορείτε να μας πείτε ποια ζητήματα εκκρεμούν στο Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ);
«Θα πρέπει να υπενθυμίσω πως πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου
του 2015, κατά τα έτη 2013 και 2014, το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων λειτουργούσε και είχε ήδη χορηγήσει
αρκετές αποφάσεις αναγνώρισης πτυχίων και μεταπτυχιακών σε
αποφοίτους μας. Βασική εκκρεμότητα αυτήν τη χρονική στιγμή
από πλευράς του ΣΑΕΠ είναι να υπάρξει άμεση εξέταση των χιλιάδων
φακέλων, που έχουν κατατεθεί τόσο από προηγούμενα έτη όσο
και πιο πρόσφατα και να χορηγηθούν οι αποφάσεις αναγνώρισης
των πτυχίων των αποφοίτων μας. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων
έχει επανειλημμένα επιδιώξει συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας
προκειμένου να συνεισφέρει με τις προτάσεις του στο να βρεθούν
τα κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία
του ΣΑΕΠ αλλά δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Αναμένουμε να
δούμε αν θα γίνει πράξη η πρόσφατη δέσμευση του υπουργού
Παιδείας κ. Φίλη πως μέχρι τέλος του έτους θα έχουν εξεταστεί
3.000 φάκελοι για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων».

Προφανώς είστε σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες σας
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι σας μεταφέρουν αναφορικά με τις δρομολογούμενες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Παιδείας, στο πλαίσιο
του Brexit, και πώς επηρεάζουν αυτές τη στρατηγική σας;
«Τα βρετανικά Πανεπιστήμια αποκτούν πλέον ακόμη μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τις συνεργασίες που έχουν στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Ελλάδα όπου φοιτούν περίπου 18.000 παιδιά σε
κολέγια που συνεργάζονται με βρετανικά Πανεπιστήμια. Η επικοινωνία που έχουν μαζί μας είναι πολύ συχνή γιατί αντιλαμβάνονται
ότι θα μειωθεί πολύ ο αριθμός των εγγραφών εκεί και επιθυμούν
να ενισχύσουν τις συνεργασίες τους. Σκέφτονται πως αντί να χάσουν
τους φοιτητές είναι καλύτερα να τους έχουν στα παραρτήματά τους
στην Ευρώπη. Δεν αλλάζει ασφαλώς τίποτα στην σχέση μας αντίθετα
διευρύνεται ο ορίζοντας και ενισχύεται.
Τα κολέγια-μέλη του Συνδέσμου μας θα διατηρήσουν το υψηλό
επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών, τη διεθνή αναγνώριση των
πτυχίων και την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά εργασίας, ενώ
ταυτόχρονα το κόστος των σπουδών θα είναι σημαντικά χαμηλότερο
για την ελληνική οικογένεια. Τα κολέγια θα εξακολουθούν να προσφέρουν χαμηλότερα δίδακτρα στους Έλληνες φοιτητές και
μικρότερο κόστος διαβίωσης, αφού οι φοιτητές θα παραμένουν
στη χώρα τους. Αδιαμφισβήτητα, λοιπόν, η παραμονή για φοίτηση
στην Ελλάδα θα αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και ασφαλή λύση
από όλες τις απόψεις για τους νέους που επιθυμούν βρετανικές
σπουδές».



Ποια είναι η οικονομική κατάσταση του κλάδου; Υπάρχει επαρκής
ρευστότητα για επενδύσεις στις υπηρεσίες εκπαίδευσης; Και πώς
επηρεάζουν την αγορά εξελίξεις όπως αυτές με επίκεντρο τον όμιλο
Ξυνή;
«Συγκριτικά με άλλους κλάδους είμαστε σε πολύ καλύτερη οικονομική
κατάσταση. Αναφορικά με τον όμιλο Ξυνή, όπως φημολογείται
ανακλήθηκε η άδεια του παραρτήματος του Mediterranean College
στην Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά μας θα ασχοληθούμε με το
θέμα μόνο αν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση.
Δράττομαι της ευκαιρίας να σας αναφέρω ότι πάγια πολιτική του
Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων είναι η υποχρέωση των μελών
του να απορροφήσει με τους ίδιους όρους οποιονδήποτε σπουδαστή
μείνει εκτός κολεγίου-μέλους του Συνδέσμου σε περίπτωση παύσης
λειτουργίας του για οποιονδήποτε λόγο».
Ποιες ενέργειες γίνονται από τον κλάδο για την προσέλκυση ξένων
φοιτητών; Ποια είναι σήμερα τα εμπόδια;
«Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Συνδέσμου μας μέσω αποστολής
σχετικών εγγράφων προς το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και μέσω συναντήσεων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου με αρμόδια στελέχη του υπουργείου
για το θέμα αυτό, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των κολεγίων [ν.
3696/2008 (άρθρο 21)] και παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση,
η προσέλκυση ξένων σπουδαστών παραμένει ευχή.

Τα κολέγια αποτελούν πράγματι έναν δυναμικό και εξωστρεφή
κλάδο της οικονομίας: παρέχουν, σε συνεργασία με αξιόλογα πανεπιστήμια, προγράμματα σπουδών σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται για την πραγματοποίηση των ίδιων σπουδών σε βορειοευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η προσπάθεια των κολεγίων να προσελκύσουν ξένους σπουδαστές όχι μόνο δεν υποστηρίζεται, αλλά
συναντά σημαντικά εμπόδια (εξασφάλιση θεωρήσεων εισόδου και
άδειας διαμονής αλλοδαπών σπουδαστών κ.λπ.).
Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων είναι η ανάληψη
πρωτοβουλιών εκ μέρους όλων των αρμόδιων φορέων και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η προσέλκυση
ξένων φοιτητών να καταστεί επιτέλους δυνατή».
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η έκδοση του οργανισμού QS με την κατάταξη των διεθνών πανεπιστημίων, όπου διαπιστώσαμε υποβάθμιση
ελληνικών ιδρυμάτων. Η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε με τα περιορισμένα
κονδύλια που διαθέτει η Ελλάδα για έρευνα, γεγονός που αποτελεί
τροχοπέδη στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Ισχύει κάτι ανάλογο
στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης;
«Τα κολέγια στην Ελλάδα προσφέρουν αποκλειστικά τα προγράμματα
των βρετανικών Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζονται. Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια βρίσκονται στη λίστα QS και δεν γνωρίζουμε για κανένα από αυτά που εκπροσωπούνται στη χώρα μας
να έχει αξιοσημείωτες διαφορές στην κατάταξη, μέχρι σήμερα,
αλλά ούτε και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό.
Τροχοπέδη στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά κολέγια
είναι η μη συμπαράσταση των κρατικών φορέων όπως ορίζει ο
Νόμος (Ν.3696/2008), δηλαδή των υπουργείων Παιδείας, Εξωτερικών
και Υπ. Εσωτερικών.
Σε αντίθεση με την Κύπρο όπου χιλιάδες σπουδαστές σπουδάζουν
εκεί. Παρ’ όλα αυτά, ένας σχετικά μεγάλος αριθμός σπουδαστών
σπουδάζει στα κολέγιά μας ιδιαίτερα από τις πρώην χώρες του
ανατολικού μπλοκ και τις βαλκανικές χώρες».
Τι στόχους έχει θέσει ο Σύνδεσμος για τη νέα περίοδο προκειμένου
να ενισχύσει τη μεταλυκειακή εκπαίδευση και να υποστηρίξει
περαιτέρω το ρόλο των κολεγίων;
«Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων μετρά ήδη 16 χρόνια ενεργής
και σημαντικής παρουσίας στον χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,
ο οποίος έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό σε όλες τις εξελίξεις
που έχουν συντελεστεί μέχρι τώρα στον κλάδο της Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης.
Πάγιες επιδιώξεις του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων από την
αρχή ίδρυσής του, αποτέλεσαν η διατήρηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των κολεγίων, η απλοποίηση των διαδικασιών της αναγνώρισης των πτυχίων, η ενδυνάμωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με Διεθνείς
Οργανισμούς, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
η διασφάλιση και βελτίωση των σπουδών, η ανάπτυξη επικοινωνιακού και υποστηρικτικού πλαισίου για τους αποφοίτους των κολεγίων-μελών και ενίσχυση των κοινών συμφερόντων μεταξύ των
κολεγίων-μελών του Συνδέσμου, η προσέλκυση ξένων φοιτητών,
με γνώμονα την περαιτέρω προβολή και εδραίωση της Ελλάδας
ως ενός πολιτιστικού, πνευματικού, αλλά και διεθνούς εκπαιδευτικού
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κέντρου».

