ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015
Μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων 2014-2015 για τις Ιατρικές
και Οδοντιατρικές σχολές, τόσο της Αθήνας όσο και περιφερειακών ΑΕΙ, θα
θέλαμε να κάνουμε κάποια σχόλια για τις εξετάσεις αλλά και για τους
υποψηφίους που παίρνουν μέρος σε αυτές.
Φέτος δεν υπήρξαν οι περσινές ανωμαλίες χρονοδιαγράμματος λόγω
κλειστών ΑΕΙ, αλλά παρ’ όλα αυτά οι υποψήφιοι καθυστέρησαν να αρχίσουν
την προετοιμασία τους καθώς περίμεναν να περατωθούν οι περσινές εξετάσεις
και να βγουν τα αποτελέσματα. Εκ των πραγμάτων αυτός ο χρόνος δεν ήταν
αρκετός για πλήρη και απρόσκοπτη προετοιμασία. Είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι ειδικά για την Ιατρική Αθήνας (αλλά και για την Ιατρική
Αλεξανδρούπολης) η ύλη είναι εξαιρετικά εκτεταμένη όσον αφορά τα
μαθήματα της Βιολογίας και της Βιοχημείας. Στην Ιατρική Αθήνας στο
μάθημα της Βιολογίας εξετάζεται τόσο η μοριακή και κυτταρική Βιολογία όσο
και η Βιολογία ΙΙ δευτέρου εξαμήνου, δηλαδή η Γενετική. Στην Ιατρική
Αλεξανδρούπολης εξετάζεται Βιοχημεία Ι και ΙΙ σε ένα μάθημα που
περιλαμβάνει τόσο τα βασικά κεφάλαια της Βιοχημείας αλλά και όλον τον
μεταβολισμό.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι για να είναι ένας υποψήφιος της Ιατρικής
Αθήνας πλήρως προετοιμασμένος, θα πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, αλλιώς δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να αφομοιώσει κάποιος
αυτού του εύρους την ύλη, ακόμα και αν προέρχεται από όμορη σχολή. Το
συμπέρασμα αυτό βασίζεται στην εμπειρία των φετινών υποψηφίων οι οποίοι
και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και διάβασαν, και αισθάνθηκαν ότι ο χρόνος
δεν τους ήταν αρκετός για να αφομοιώσουν τον τεράστιο αυτό όγκο της ύλης.
Ένα δεύτερο γενικό σχόλιο είναι ότι τα φετινά θέματα αναβαθμίστηκαν,
σε σχέση με τα περσινά, με εξαίρεση ίσως την Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης,
όπου δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις τουλάχιστον στην Βιολογία. Η Ιατρική
Κρήτης ξέφυγε από την πεπατημένη με θέματα που δεν είχαν ξαναδεί ως
διατύπωση οι υποψήφιοι αλλά που στόχευαν στην σκέψη του υποψηφίου και
όχι στην «παπαγαλία». Ακόμα και η Οδοντιατρική Αθήνας που μέχρι πρότινος
είχε τουλάχιστον δύο θέματα για τα οποία οι διαβασμένοι υποψήφιοι
αισθάνονταν ότι πατάνε γερά στα πόδια τους, φέτος κινήθηκε σε πιο
συνδυαστικά θέματα που απαιτούσαν σκέψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ένα
θέμα ξεκινούσε με το ρήμα «Σχολιάστε» και όχι με το «περιγράψτε» ή
«αναπτύξτε». Στην Ιατρική Αθηνών τα θέματα τόσο της Βιολογίας όσο και της
Ιατρικής Χημείας απαιτούσαν πολύ καλή γνώση όλης της ύλης και των δύο
μαθημάτων με τους υποψηφίους να πρέπει να αντλήσουν ολοκληρωμένη
γνώση από όλη την ύλη που διάβασαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας
τους σε όλα τα μαθήματα.
Εν κατακλείδι, ευχόμαστε σε όσους εργάστηκαν σκληρά γι’ αυτές τις
εξετάσεις, καλά αποτελέσματα και καλές γιορτές.

