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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Στεηικά με ηις ζημεριμές κιμηηοποιήζεις εμάμηια ζηο μομοζτέδιο ηης κσβέρμηζης γηα ηεκ
Παηδεία, πμο ζακ ημκ θιέθηε θένκεη ζηεκ βμοιή ηε Μεγάιε Βδμμάδα ποσ είμαι κλειζηά ζτολεία
και παμεπιζηήμια, ο Αντιδήμαρχος Ικαρίας Ν. Λαρδάς έκαμε ηημ ακόλοσθη δήλφζη.

Σμ «καιμούριο μομοζτέδιο» δεκ είκαη δοζηοπώξ θαηκμύνημ, είκαη μηα από ηα ίδηα.
Ελεηαζηηθό θέκηνμ πμο ζοκεπώξ ελεηάδεη θη ελεηάδεη, αοηό ζεμαίκεη γηα ηα παηδηά
μαξ έκα δηανθέξ ηνεπαιεηό θαη βαζηά ημ πένη ζηεκ ηζέπε γηα ημοξ γμκείξ γηα
θνμκηηζηήνηα. Γίμαζηε ακηίζεημη ζ' αοηό ημ κμμμζπέδημ, θαη ιέμε θαζανά δεκ ζέιμομε
κα πενάζεη ημ κμμμζπέδημ, κα απμζονζεί, κα μεκ ζοδεηεζεί, κα μεκ ρεθηζηεί από
ηεκ βμοιή μύηε ζήμενα μύηε πόηε
Σμ πμιοκμμμζπέδημ πενηγνάθεη έκα Λύθεημ αθόμα πημ πνμζδεδεμέκμ ζηεκ εηζαγςγή
ζηεκ Ακώηαηε Γθπαίδεοζε, πημ ηαληθό θαη απμγομκςμέκμ από γεκηθόηενε μόνθςζε
με δηπιέξ ελεηάζεηξ γηα ηεκ εηζαγςγή ζηεκ Σνηημβάζμηα Εθπαίδεοζε.
Γκδεηθηηθά ακαθένμομε ηα ελήξ :
 Τπμβαζμίδεηαη ε γεκηθή παηδεία ζημ Λύθεημ θαζώξ μεηώκεηαη ε δηδαζθαιία βαζηθώκ
γκςζηηθώκ ακηηθεημέκςκ ζε όια ηα πεδία ηςκ επηζηεμώκ, με απμηέιεζμα κα είκαη
ειιεημμαηηθή ε μάζεζε θαη ε απόθηεζε ηςκ απαναίηεηςκ γεκηθώκ γκώζεςκ ηςκ
μαζεηώκ.
 Μεηαηνέπεηαη ε Γ’ ηάλε Λοθείμο ζε πνμπαναζθεοαζηηθό έημξ γηα ηεκ πνόζβαζε
ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε.
 Δηπιαζηάδεηαη ημ άγπμξ ηςκ ελεηάζεςκ με ηε ζεζμμζέηεζε ελεηάζεςκ ζε επίπεδμ
Ομάδαξ πμιείςκ γηα ηεκ απόθηεζε ημο Γζκηθμύ Απμιοηενίμο θαη αοηώκ ζε
πακειιήκημ επίπεδμ γηα ηεκ πνόζβαζε ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε.
 Όπη μόκμ δεκ θαηανγείηαη ε ακάγθε ηςκ μαζεηώκ γηα θνμκηηζηήνηα αιιά ακηίζεηα
ηε γηγακηώκεη αθμύ πνμζδέκεη αθόμα πημ αζθοθηηθά ηε δηαδηθαζία ηεξ πνόζβαζεξ με ημ
ζπμιείμ, αολάκεη ηεκ ύιε, θάκεη αθόμε πημ δύζθμιε ηεκ απόθηεζε ημο απμιοηενίμο.
Πνμζηίζεηαη έκα αθόμε δοζβάζηαπημ μηθμκμμηθό βάνμξ ζηηξ πιάηεξ ηςκ μηθμγεκεηώκ.
 Δηεονύκμκηαη μη μμνθςηηθέξ θαη θμηκςκηθέξ ακηζόηεηεξ θαη δηαθνίζεηξ με ηεκ
θαηεγμνημπμίεζε ηςκ θμηηεηώκ ζε αοημύξ πμο πεγαίκμοκ ζε ζπμιέξ «ταμηλής
ζήηηζης» θαη ζε αοημύξ πμο πεγαίκμοκ ζε ζπμιέξ «συηλής ζήηηζης».

Ο Δήμμξ Ιθανίαξ ζα ζηαζεί ανςγόξ, θαη ζομπαναζηάηεξ ζημοξ
εθπαηδεοηηθμύξ, ζημοξ μαζεηέξ θαη ζημοξ ενγαδόμεκμοξ γμκείξ ημοξ.
Η δεμμηηθή Ανπή ζα ζομβάιεη μ' όιεξ ηηξ δοκάμεηξ ηεξ, ζηεκ απόθνμοζε ηςκ
ακηηιασθώκ μέηνςκ θαη ζηεκ δηεθδίθεζε ώνημςκ δίθαηςκ αηηεμάηςκ πμο αθμνμύκ
ηεκ παηδεία θαη ημ δεμόζημ ζπμιείμ δηεθδηθώκηαξ έκα ζπμιείμ όπμο μ μαζεηήξ ζα
μαζαίκεη ημοξ βαζηθμύξ κόμμοξ θίκεζεξ ηεξ Φύζεξ θαη ηεξ Κμηκςκίαξ,
ζα ακαπηύζζεη θνηηηθή ηθακόηεηα, ζα ακαπηύζζεη όιεξ ηηξ θιίζεηξ θαη ηα
εκδηαθένμκηα ημο, ηα ηαιέκηα ημο, πμο ζα θαιιηενγεί ηε δίρα γηα μάζεζε θαη ζα
δίκεη δηέλμδμ ζηηξ κεακηθέξ ακεζοπίεξ. Θα ακηηιαμβάκεηαη ηε ζέζε ημο ζηε
θοζηθή θαη ηεκ θμηκςκηθή πναγμαηηθόηεηα ώζηε κα μπμνεί κα πανεμβαίκεη θαη
κα ηεκ αιιάδεη.
Έκα ζπμιείμ πμο ζα θαιιηενγεί πμιύπιεονα ηεκ πνμζςπηθόηεηα θάζε μαζεηή
ςξ ηεκ εκειηθίςζή ημο, ώζηε κα μπμνεί κα επηιέλεη -ζτεηικά πιο ελεύθερα- ακ
ζα ζοκεπίζεη ζηεκ ακώηαηε, ζηεκ επαγγειμαηηθή ή ζηεκ θαιιηηεπκηθή εθπαίδεοζε
ή ακ άμεζα ζα ενγαζηεί.
Δηεθδηθμύμε έκα ζπμιείμ πναγμαηηθά Γεκηθήξ Παηδείαξ, όπμο ζα μμνθώκμκηαη
απνόζθμπηα όιμη μη μαζεηέξ μέπνη ηα 18 ημοξ πνόκηα. Αοηό είκαη γηα μαξ ημ
ζπμιείμ ηςκ ζύγπνμκςκ ακαγθώκ θαη δοκαημηήηςκ ηεξ επμπήξ μαξ.
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