
Στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία οι Αυστραλοί ολοκληρώνουν 
την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
αλλά το ένα τέταρτο δεν έχει εργα-
σία µε πλήρες ωράριο εργασίας ή 
δεν συνεχίζει τις σπουδές, σύµφω-
να µε µια νέα έκθεση.

Το Συµβούλιο των Κυβερνήσε-
ων της Αυστραλίας (COAG) στο 
οποίο ως γνωστόν συµµετέχει ο 
πρωθυπουργός, όλοι οι Πρέµιερ, 
υπουργοί, και ο πρόεδρος-εκπρό-
σωπος της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στην τελευταία του έκθεση για 
την εκπαίδευση, διαπιστώνει ότι 
αρκετοί νέοι άνθρωποι δεν έχουν 
οµαλή µετάβαση από το σχολείο 
στην αγορά εργασίας ή δυσκολεύ-
ονται να προχωρήσουν σε περαι-
τέρω σπουδές. 

Ο αντιπρόεδρος του συµβουλί-
ου, καθηγητής Greg Craven, υπο-
στηρίζει ότι το 27% των Αυστρα-
λών ηλικίας 17-24 ετών, ποσοστό 
ιδιαίτερα υψηλό, δεν έχουν πλήρη 
απασχόληση αλλά ούτε και σπου-
δάζουν. Τα αποτελέσµατα είναι 
χειρότερα για τους ανθρώπους 
που προέρχονται από κοινωνικά 
υποβαθµισµένες περιοχές, όπου 
περισσότερο από το 40% των 
νέων δεν συνεχίζουν τις σπουδές 
τους και δεν εργάζονται.

Τα στοιχεία δείχνουν, επίσης, 
ότι όσο περισσότερο µένει κά-
ποιος εκτός εργασίας τόσο πιο 
δύσκολο είναι να βρει δουλειά, µε 
κίνδυνο να καταλήξει στους µα-
κροχρόνια άνεργους. Η πλειοψη-
φία των νέων θέλει να εργαστεί, 
αλλά δεν δεν έχει την ευκαιρία να 

πιάσει µια πρώτη δουλειά, λόγω 
έλλειψης εξειδίκευσης, δικτύου 
στήριξης, ή εργασιακής εµπειρίας.

Το Συµβούλιο αναφέρει ότι 
υπήρξε ελάχιστη ή και καµία βελ-
τίωση στα ποσοστά αλφαβητισµού 
στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
όσον αφορά τους µαθητές που 

προέρχονται από κοινωνικά υπο-
βαθµισµένα περιβάλλοντα. Το θε-
τικό στοιχείο είναι ότι το 85% των 
νέων ολοκληρώνει το σχολείο σε 
σχέση µε το 82,8% που τελείωνε 
το σχολείο το 2006. Ο καθηγητής 
Craven δήλωσε ότι όλες οι κυ-
βερνήσεις έχουν εργαστεί για να 

δώσουν στα παιδιά της Αυστρα-
λίας το καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα 
χάρη στη δέσµευση του Συµβου-
λίου για την καθολική πρόσβαση 
στην εκπαίδευση. Τα οφέλη από 
τις µεταρρυθµίσεις αυτές µεταφρά-
ζονται σε καλύτερα αποτελέσµατα 
στα δηµοτικά και τα γυµνάσια.
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ 
ΟΥΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

IT’S HIP TO HEAR! (Είναι της μόδας να ακούς!)
Ακοή, υγεία και καλύτερη επικοινωνία

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, στις 6:00 μ.μ.

ΣTHN ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ 
(394-396 PRINCES HIGHWAY, ROCKDALE)

Έλα να μάθεις κάτι 
που δεν θα ΑΚΟΥΣΕΙΣ πουθενά αλλού!

Ομιλήτρια:  Anna Koutsis
B.A. (Ψυχολογία) M. AUD.SA

Κλινικός Ακουολόγος

Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν ροφήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Εκπαιδευτικό Τμήμα
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Η οργανωτική επιτροπή του Κόµµατος 
“Enthusiast Motoring” στη Βικτόρια χα-
ραχτηρίζει τον νεοεκλεγέντα γερουσιαστή 
Ricky Muir προδότη και ισχυρίζεται ότι 
οφείλει τη νίκη του στα χιλιάδες δολάρια 
που χρειάστηκε να ξοδέψει το κόµµα για να 
µπορέσει να εκλεγεί.

Μέλη του κόµµατος το οποίο έχει διασπα-
στεί από την ηγετική οµάδα που εδράζεται 
στο Κουίνσλαντ, λένε ότι δεν έχουν κατα-
φέρει ακόµη να έρθουν σε επαφή µε τον κ. 
Muir. Επίσης, εµφανίζονται θυµωµένοι που 
ο κ. Muir φαίνεται να έχει συµφωνήσει σε 
µια κοινή πολιτική παρουσία µε το κόµµα 
του Κλάιβ Πάλµερ, λέγοντας ότι δεν ζητήθη-
κε η ποτέ η γνώµη τους για κανένα ζήτηµα, 
από τότε που ο γερουσιαστής εξελέγη χάρη 
στους ψήφους προτίµησης.

“Του έστειλα προσωπικά µηνύµατα ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου και η απάντηση 

ήταν «είµαι πολύ απασχοληµένος ... πολύ 
απασχοληµένος», δήλωσε ο Ταµίας της το-
πικής επιτροπής του κόµµατος στη, Craig 
Gill και πρόσθεσε “αυτή είναι λίγο πολύ όλη 
η επαφή που είχαµε µέχρι σήµερα”.

Το βικτοριανό τµήµα του κόµµατος έχει 
κάνει µόλις δύο συναντήσεις από τότε που 
δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο, λίγες εβδοµά-
δες πριν από την έναρξη της προεκλογικής 
εκστρατείας. Ωστόσο, βρίσκεται σε αντιπα-
ράθεση µε τους ιδρυτές του κόµµατος στο 
Κουίνσλαντ.

Σε µια πρόσφατη συνάντηση τα µέλη ψή-
φισαν οµόφωνα ενάντια σε αυτό που απο-
καλούν εξαγορά του κ. Muir από το κόµµα 
του κ. Πάλµερ. Εν τω µεταξύ, στελέχη του 
κόµµατος στη Βικτόρια ισχυρίζονται ότι 
τους οφείλονται χιλιάδες δολάρια για τις 
εκλογικές δαπάνες που δεν έχουν ακόµη 
επιστραφεί.

Προδότη χαρακτηρίζει τον 
γερουσιαστή Ricky Muir το κόµµα του

Ούτε δουλειά, ούτε σπουδές 
για πολλούς Αυστραλούς που τελειώνουν το σχολείο




