
Εργασίες και… Χαρά

      Ανέκαθεν το πτυχίο αποτελούσε προνόμιο στην αγορά εργασίας ,τα τελευταία 6 χρόνια όμως μέσα
στην κρίση με την ανεργία στου νέους να αγγίζει το 50% δεν είναι ικανή συνθήκη για να βρει κανείς 
δουλειά ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να αποστιχιθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα από το 
πτυχίο και αυτό να καταντήσει κουρελόχαρτο απόδειξη των γνώσεων που μαζεύτηκαν αποσπασματικά
από τον φοιτητή.
      Την ώρα που οι φοιτητές έχουν να αντιμετωπίσουν όλα τα παραπάνω η διαδικασία απόκτησης του 
πτυχίου γίνεται όλο και πιο απαιτητική καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει κατεύθυνση σκλήρυνσης 
των όρων σπουδών. Αυτή η κατεύθυνση υλοποιείται μέσα από την εισαγωγή υποχρεωτικών 
προόδων και την αύξηση των εργαστηρίων και των εργασιών , αλλά και τα γνωστά τσεκούρια 
(υψηλά ποσοστά κοψίματος σε μαθήματα συγκεκριμένων καθηγητών στην εξεταστική ). Όλα τα 
παραπάνω καθιστούν αδύνατο να πάρει κανείς πτυχίο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 
Πιο συγκεκριμένα στη σχολή μας τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν τα εξής:

• Αυξάνονται οι εργασίες  ,όπως για παράδειγμα στο εργαστήριο του Σχεδίου η αρκετά δύσκολη
εργασία για παράδοση  

• Προαιρετικές  εργασίες  μετατρέπονται  σε  υποχρεωτικές ,  βλέπε  τις  Μετρήσεις  Τεχνικών
Μεγεθών 

• Αυξάνεται συνεχώς η δυσκολία των ήδη υπαρχόντων εργασιών , πχ. Στοιχεία Μηχανών  1 και
2 , Τεχνικά Υλικά , Θερμικές Στροβιλομηχανές  

       Τα  παραπάνω  δημιουργούν  πολλαπλούς  εξεταστικούς  φραγμούς  για  ένα  μάθημα  που
συνεπάγονται  φραγμούς  στην  λήψη  του  πτυχίου  και  διαμορφώνουν  μια  ασφυκτική    φοιτητική
καθημερινότητα.
       Η αντίφαση από μεριάς καθηγητών είναι ότι πολλές φορές αυτό παρουσιάζεται ως ένα μέτρο που
συμβάλει  στην  καλύτερη  κατανόηση  του  αντικειμένου  με  αποτέλεσμα  να  είναι  πιο  εύκολο  να
περάσεις  το  μάθημα  .  Παρ’  όλ’  αυτά  η  πραγματικότητα  στα  μαθήματα  που  έχουν  project και
υποχρεωτικές εργασίες αποδεικνύει το αντίθετο. Άλλωστε αν ήταν τέτοιες οι προθέσεις δεν θα ήταν
υποχρεωτικές - εκβιαστικές οι εργασίες και θα επαφιόταν στον φοιτητή η ενασχόληση όπως άλλα
μαθήματα  που  δημοσιοποιούνται  ασκήσεις  με  τις  λύσεις  τους  για  εξάσκηση.
        Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τον αριθμό των φοιτητών που χρειάζεται να εργάζονται για να
επιβιώσουν και πως αυτό καθιστά αδύνατη την παράδοση εργασιών γίνεται προφανές ότι έχει ως
αποτέλεσμα να καταδικάζονται να μην περνάνε μαθήματα και να μένουν πίσω οι σπουδές τους . Ενώ
από  την  άλλη  μεριά  επ’  ουδενί  δεν  είναι  ένα  μέτρο  που  στοχεύει  στην  βαθύτερη  γνώση  ενός
αντικειμένου αντίθετα ενισχύει την  εξειδίκευση και στοχεύει στον μετασχηματισμό της φοιτητικής
καθημερινότητας  και   τη  στεγανοποίηση  της  από  οποιαδήποτε  συλλογική  διαδικασία.
        Όπως σε κάθε πρόβλημα ,  κάθε μάχη που δίνουμε η απάντηση και στην όλο και πιο απαιτητική
φοιτητική καθημερινότητα δεν περνάει μέσα από τον ατομικό δρόμο αλλά με συλλογικό τρόπο από
την απαίτηση κατάργησης ή μετατροπής σε προαιρετικές
των εργασιών που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα μας.



Απαιτούμε : 

• Ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών
• Καμία αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών, ενάντια και μακριά από στις αποφάσεις του 

φοιτητικού συλλόγου
• Μετατροπή των υποχρεωτικών εργασιών σε προαιρετικές
• Διπλή εξεταστική για όλους τους φοιτητές


