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Κρίση και σπουδές μηχανικού. Οι επιπτώσεις της κρίσης στα μορφωτικά
δικαιώματα των μηχανικών και στα προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνικών
Σχολών.
Τα χρόνια της κρίσης επιβάρυναν αρκετά το δομημένο περιβάλλον σε όλες τις
κλίμακες, τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικού όσο και αστικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, στο επίπεδο οργάνωσης της
περιφέρειας ή της πόλης, είχε άμεσες επιπτώσεις, σχετιζόμενες με τη στρατηγική
των πολιτικών αποφάσεων και το πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που,
μεταξύ άλλων, τέθηκαν και με την ψήφιση των μνημονίων από τις ελληνικές
κυβερνήσεις. Στο επίπεδο της κατοικίας και του οικοδομικού έργου της ιδιωτικής
κλίμακας οι επιπτώσεις ήταν πιο αργές και με ανομοιομορφίες, με γεωγραφικούς
και οικονομικούς όρους.
Οι εξελίξεις αυτές επέδρασαν στη διαμόρφωση του περιεχομένου σπουδών των
μηχανικών, το οποίο έπρεπε ταυτόχρονα να ενσωματώνει τις αλλαγές στην
οικοδομική και πολεοδομική πρακτική, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που τις
σηματοδοτούσε πιο συμπαγώς.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρατηρήθηκαν αλλαγές, προσθήκες και αφαιρέσεις στα
προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών, τα οποία προσπαθούν να
ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, στο πλαίσιο της κινητικότητας
φοιτητών και αποφοίτων. Επίσης, προχώρησε η προσπάθεια εξομοίωσης των
πτυχίων με αντίστοιχα του εξωτερικού και η ενσωμάτωση στις 5ετείς σπουδές του
αποκαλούμενου integrated master, που περιλαμβάνεται σε πρόσφατο νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, επιχειρήθηκε να αφομοιωθεί από τους
αποφοίτους η λογική των περαιτέρω προσόντων, πλην του πτυχίου, της απόκτησης
πιστοποιητικών και πτυχίων κατάρτισης, σε μια προσπάθεια να καταστεί ο
απόφοιτος του Πολυτεχνείου πιο «ανταγωνιστικός» και να μπορέσει να
αντεπεξέλθει στα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας του κλάδου.
Όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν το γνωστικό φορτίο του μηχανικού, αλλά και την
επιστημονική του υπόσταση. Η μετατόπιση από τη γνώση στα «προσόντα» συνιστά
μια σημαντική υποβάθμιση του μορφωτικού δικαιώματος των μηχανικών, όπως
άλλωστε συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ειδικότητες.
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