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Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ
Για τη διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19

Τις τελευταίες ημέρες η πολυτεχνειακή κοινότητα βιώνει, όπως όλη η ελληνική κοινωνία, με αγωνία
και έντονη ανησυχία την απειλή του κορωνοϊού Covid-19. Σε αυτή την πολύ δύσκολη, για όλους,
συγκυρία είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε την κρισιμότητα της κατάστασης και να ιεραρχήσουμε
σωστά τις προτεραιότητες ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες επιπτώσεις.
Στη βάση αυτή, πρώτιστο μέλημα όλων, τόσο των Οργάνων Διοίκησης όλων των βαθμίδων όσο και
κάθε μέλους της πολυτεχνειακής κοινότητας ξεχωριστά, πρέπει να είναι η προστασία της ατομικής και
δημόσιας υγείας. Η αναστολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών αποτέλεσε ένα πρώτο - ουσιαστικό μέτρο περιορισμού της διασποράς του ιού. Μέχρι σήμερα, βρίσκονται σε λειτουργία διοικητικές και
άλλες υπηρεσίες ή διενεργούνται ερευνητικές και άλλες εργασίες. Θα πρέπει να ληφθούν
περισσότερα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η φυσική παρουσία στον απολύτως απαραίτητο βαθμό
και να αντικατασταθεί με εργασία από το σπίτι. Οι μετακινήσεις και ο συνωστισμός ατόμων σε χώρους
εργασίας εκθέτει σε κίνδυνο όχι μόνο το προσωπικό του Ιδρύματος (ειδικά δε όταν δεν συνοδεύεται
από αντίστοιχα προληπτικά μέτρα προστασίας, όπως π.χ. ο τακτικός καθαρισμός των λείων
επιφανειών και των αντικειμένων κοινής χρήσης) αλλά και μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, πρέπει να υπάρξουν αυξημένα μέτρα υγιεινής και πρόληψης, ειδικά στις λέσχες και
εστίες, και ενίσχυση του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού καθαριότητας.
Η αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο κίνδυνος απώλειας του εξαμήνου είναι ένα
σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους. Θεωρούμε δεδομένο
πως θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα αναπλήρωσης απολεσθέντων μαθημάτων και εργαστηρίων
και πραγματοποίησης των πρακτικών ασκήσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία από προηγούμενες
περιπτώσεις διακοπής των μαθημάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. παράταση εξαμήνου,
μετακίνηση της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου, κ.ά.). Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει μέριμνα, με
ευθύνη της Πολιτείας, για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων φοιτητών και για την παράταση των
συμβάσεων των συμβασιούχων διδασκόντων, για όσο επιπλέον διάστημα απαιτηθεί.
Η αναζήτηση πρόσφορων τρόπων για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου είναι ζήτημα που
θα πρέπει να απασχολήσει συνολικά το Ίδρυμα, όταν βεβαίως διαμορφωθεί η συνολική εικόνα. Σε
περίπτωση που η αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, η εξ
αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά σε κάποια μαθήματα. Ωστόσο, δεν
μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή αλληλεπίδραση διδάσκοντα – φοιτητή στο αμφιθέατρο, στο
εργαστήριο, στο σχεδιαστήριο και δεν πρέπει να καθιερωθεί ως ισότιμη μέθοδος διδασκαλίας με τη

φυσική παρουσία του διδάσκοντα, με την αφορμή της κρίσης. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, η
υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ώστε το μάθημα να μην είναι ψευδεπίγραφο,
προϋποθέτει:


Τη γνωστοποίηση ωρολόγιου προγράμματος και τις σχετικές αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων
και Επιτροπών.



Την προετοιμασία κατάλληλης μορφής εκπαιδευτικού υλικού.



Την ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (από πλευράς διδάσκοντα και
διδασκόμενου) και κατάλληλου έγκυρου λογισμικού ανταλλαγής ήχου, εικόνας και
συνοδευτικού υλικού.

Δεν είναι υπόθεση, απλά, ανάρτησης μερικών διαφανειών στο διαδίκτυο και διαμοιρασμού μιας
οθόνης. Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση των απολεσθεισών διδακτικών ωρών πρέπει να
αντιμετωπιστεί κεντρικά και ενιαία και όχι αποσπασματικά και κατά μόνας, όπως φαίνεται να
συμβαίνει σήμερα. Τέλος, πρέπει να ληφθούν ειδικά υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εργαστηριακών,
σχεδιαστικών και άλλων μαθημάτων, τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα της εκπαίδευσης των
μηχανικών.
Η διατάραξη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος εξαιτίας της
πανδημίας είναι δεδομένη καθώς και η προσπάθεια που όλοι πρέπει να καταβάλλουμε ώστε να
περιοριστούν οι συνέπειες. Πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτή η κρισιμότητα της κατάστασης και η
δικαιολογημένη αγωνία των μελών του διδακτικού, εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του
Ιδρύματος, ειδικά όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η προστασία της υγείας φοιτητών και
εργαζομένων αποτελεί, σήμερα, το πρώτιστο καθήκον. Μια πρόχειρη και κακά προετοιμασμένη
προσπάθεια να φανεί ότι συνεχίζουμε χωρίς προβλήματα (“business as usual”) είναι, σήμερα, μακριά
από την ψυχολογία των ανθρώπων του ΕΜΠ και τα αποτελέσματά της, αν δεν είναι «για το θεαθήναι»,
θα είναι πενιχρά.
Το ΕΜΠ και η χώρα έχουν δώσει πολύ πιο δύσκολες μάχες, με νικηφόρο αποτέλεσμα. Το ίδιο θα γίνει
και αυτή τη φορά. Και, μάλιστα, όσο πιο πιστά ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών τόσο πιο
γρήγορα και με μικρότερες απώλειες θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη και θα επιστρέψουμε στην
κανονικότητα.
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