
Εν Όψει Εξεταστικής...

Τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια των βάρβαρων αντιλαϊκών πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί και
την βίαιη φτωχοποίηση του λαού, έχει δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον πίεσης προς τους
φοιτητές προκειμένου να συλλέξουμε “προσόντα” μήπως κι εξασφαλίσουμε την επιβίωσή μας στην
αγορά εργασίας με το 55% ανεργία στους νέους και την εκμετάλλευση που επικρατεί.  

Καθοριστικό σε αυτή τη διαδικασία είναι η απόκτηση του πτυχίου. Γι' αυτό το λόγο, η εξεταστική
περίοδος αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για εμάς ως φοιτητές. Παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της(αυξημένος φόρτος εργασίας, άγχος κτλ) δεν συνιστά “πάγωμα” του χρόνου αλλά κομμάτι της
ακαδημαϊκής διαδικασίας, στο οποίο ως φοιτητές έχουμε συγκεκριμένα δικαιώματα που δεν πρέπει
να τα χαρίζουμε σε κανέναν και μέσα από τον φοιτητικό μας σύλλογο να τα διασφαλίζουμε.

• Η εξέταση να διεξάγεται  με  ανθρώπινους όρους και  όπως έχει  ανακοινωθεί  πριν την
έναρξή της. Φαινόμενα όπως αυτά στη εξέταση του μαθήματος της Μεταφοράς Θερμότητας
σε  προηγούμενη  εξεταστική  όπου  την  ημέρα  της  εξέτασης  ανακοινώθηκε  στους
εξεταζόμενους  φοιτητές  ότι  απαγορεύεται  η  χρήση  του  συγγράμματος,  ενώ  σε  όσους
αντέδρασαν η υπεύθυνη του μαθήματος αλλά κι οι επιτηρητές προχώρησαν σε απειλές για
μηδενισμούς κτλ...

• Κανένας καθηγητής δεν έχει δικαίωμα να κρίνει κατά το δοκούν και πόσο μάλιστα μετά το
τέλος  της  εξέτασης  αν  κάποιος  φοιτητής  αντέγραψε  και  μάλιστα  να  προχωρά  σε
μηδενισμούς, πειθαρχικές διώξεις και φακελώματα όπως ο κ.Αλεξόπουλος επιχείρησε να
κάνει στο μάθημα των Δυναμικών Μηχανών.

• Τα θέματα θα πρέπει να είναι ανθρώπινα. Η στείρα διαδικασία της εξέτασης που έτσι κι
αλλιώς δεν γίνεται να επιβεβαιώσει την κατανόηση του μαθήματος, δεν μπορεί να είναι
ένας απαιτητικός -σύμφωνα με τα γούστα και την έπαρση του καθηγητή- αγώνας δρόμου με
απάλευτα θέματα που οδηγούν σε  μαζικά κοψίματα και τον κόπο ολόκληρων εξαμήνων
στα σκουπίδια.

• Για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει και πολλά από τα υποχρεωτικά θέματα που καλούνται να
εκπονήσουν  οι  φοιτητές  σε  μαθήματα όπως  Θερμικές  Στροβιλομηχανές,  Υδροδυναμικές
Μηχανές κ.α. να λειτουργούν απαλλακτικά.

Και στην εξεταστική, τον πρώτο λόγο έχουν οι φοιτητές κι ο φοιτητικός σύλλογος...


