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Ρωγμές στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Αυστραλίας
Παίρνουν για δάσκαλους και καθηγητές µαθητές 
µε πολύ χαµηλή βαθµολογία στο σχολείο

Ν έα δεδοµένα δείχνουν 
ότι αρκετοί Αυστραλοί 
µαθητές γίνονται δεκτοί 
στο πανεπιστήµιο µε 

σκοπό να γίνουν εκπαιδευτικοί, 
παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ 
χαµηλή βαθµολογία στο σχο-
λείο, γεγονός που δηµιουργεί 
ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά 
την ποιότητα ορισµένων εκπαι-
δευτών.
Ανάµεσα στα στοιχεία που πε-
ριέχονται σε µια έρευνα της Γε-
ρουσίας και δόθηκαν στη δηµο-
σιότητα υπάρχει φοιτητής που 
έγινε αποδεκτός σε ιδιωτικό 
Πανεπιστήµιο της Βικτώριας το 
2018 µε βαθµολογία 17,9 (µε 
άριστα το 100) ενώ η χαµηλότε-
ρη βαθµολογία φοιτητή που έγι-
νε δεκτός σε άλλο ίδρυµα ήταν 
22,1.
Ο Οµοσπονδιακός Υπουργός 
Παιδείας Simon Birmingham 
δήλωσε ότι οι Αυστραλοί ορθώς 
αναµένουν ότι οι µαθητές θα δι-
δάσκονται από τους καλύτερους 
και ενώ οι βαθµολογίες δεν εί-
ναι το παν, τα δεδοµένα είναι 
ανησυχητικά.
«Για να επιτύχουµε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα για τους µαθητές 
µας χρειαζόµαστε τους δασκά-
λους µε την υψηλότερη βαθµο-
λογία στην τάξη», ανέφερε σε 
δήλωσή του την Κυριακή.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 

Βικτώριας δέχτηκαν µαθητές 
µε τη χαµηλότερη βαθµολογία 
παρά το γεγονός ότι η κυβέρ-
νησή έχει καθορίσει ως ελάχι-
στη βαθµολογία εισαγωγής στα 
τµήµατα εκπαίδευσης τους 65 
βαθµούς 2018, µε σχέδια να 
αυξηθεί το όριο εισαγωγής στο 
70 το 2019.
Ο Πολιτειακός υπουργός Παι-
δείας της Βικτώριας James 
Merlino διέταξε την επείγουσα 
διερεύνηση όλων των βαθµολο-
γιών εισόδου στα πανεπιστήµια 
για να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανονισµών.
«∆εν θα υποστηρίξω τα πανεπι-
στήµια που προσπαθούν να πα-
ρακάµψουν τις µεταρρυθµίσεις 
µας», δήλωσε ο κ. Merlino.
Σύµφωνα µε τους νόµους της 

Βικτώριας, τα πανεπιστήµια που 
δεν συµµορφώνονται µε τους 
νόµους µπορούν να χάσουν την 
άδεια λειτουργίας τους.
Σε µια προσπάθεια να διασφα-
λιστεί ότι τα σχολεία θα έχουν 
τους κατάλληλους εκπαιδευτι-
κούς η οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση εισήγαγε ένα τεστ που εξα-
σφαλίζει ότι όσοι τελειώνουν 
δάσκαλοι και καθηγητές έχουν 
δεξιότητες που τους κατατάσ-
σουν στο κορυφαίο 30 τοις εκα-
τό των αποφοίτων των πανεπι-
στηµίων. Έχει επίσης ενισχύσει 
τη διαφάνεια το συστήµατος έτσι 
ώστε να δηµοσιεύονται σε µια 
νέα πλατφόρµα στοιχεία όπως η 
βαθµολογία που χρειάζεται κά-
ποιος για να περάσει στο πανε-
πιστήµιο.

Σηµαντική µείωση της 
δηµοτικότητας του Μάλκολµ  
Τέρνµπουλ καταγράφει 
η τελευταία δηµοσκόπηση 
της Newspoll
Η δηµοτικότητα του Μάλκολµ Τέρνµπουλ ως προτι-
µώµενου πρωθυπουργού έχει υποχωρήσει σηµαντι-
κά, ενώ την ίδια στιγµή το Εργατικό Κόµµα διατηρεί 
προβάδισµα µε ποσοστό 51 τοις εκατό έναντι 49 τοις 
εκατό που συγκεντρώνει ο Συνασπισµός Λίµπεραλ-
Εθνικών στην τελευταία δηµοσκόπηση που διεξή-
χθη από την Newspoll για λογαρισµό της εφηµερί-
δας «The Australian». Η νέα δηµοσκόπηση, ωστόσο, 
περιέχει κάποιες πρόσθετες κακές ειδήσεις για τον 
Πρωθυπουργό Μάλκολµ Τέρνµπουλ. Η πρωταρχική 
ψήφος υπέρ του Συνασπισµού µειώνεται κατά δύο 
ποσοστιαίες µονάδες στο 37 τοις εκατό, ενώ η διαφο-
ρά του κ. Τέρνµπουλ από τον Μπιλ Σόρτεν έχει µει-
ωθεί από 19 σε 12 µονάδες. Μείωση καταγράφει και 
το ποσοστό των Εργατικών που µειώθηκε κατά µία 
ποσοστιαία µονάδα στο 35%. Αντίθετα το ποσοστό 
του κόµµατος της Πωλίν Χάνσον σηµειώνει άνοδο 
δύο ποσοστιαίων µονάδων στο 9 τοις εκατό.

Σκέφτηκα µέχρι και την αυτοκτονία 
όταν τέλειωσε η πολιτική µου καριέρα 
λέει ο Sam Dastyari 
Ο πρώην γερουσιαστής των Εργατικών, Sam Dastyari, 
σκέφτηκε ακόµη και να αυτοκτονήσει και δεν βγήκε 
από το υπνοδωµάτιο του για έξι ηµέρες όταν εγκατέ-
λειψε το οµοσπονδιακό κοινοβούλιο ντροπιασµένος.
Το πρώην «αστέρι» των Εργατικών στη ΝΝΟ ανέφε-
ρε σε συνέντευξη του ότι αφού αρχικά αισθάνθηκε 
ανακούφιση όταν παραιτήθηκε τον ∆εκέµβριο για ένα 
σκάνδαλο που αφορούσε τις σχέσεις του µε κινεζικές 
επιχειρήσεις, πέρασε µια περίοδο κατάθλιψης.
«Υπήρξαν στιγµές που η λογική µε είχε εγκαταλείψει και 
είχα αρχίσει να σκέφτοµαι µήπως θα ήταν καλύτερα για 
τους ανθρώπους που µε αγαπούν να µην είµαι εδώ», 
είπε ο κ. Dastyari που εκείνη την περίοδο έπαιρνε βα-
ριά αντικαταθλιπτικά και έπινε µεγάλες ποσότητες αλ-
κοόλ. «Ήταν 3πµ, ήµουν στο καζίνο - επειδή στο Σίδνεϊ 
όλα τα άλλα µαγαζιά είναι κλειστά τέτοια ώρα - και έπι-
να πολύ για την τρίτη ή τέταρτη βραδιά στη σειρά. Τότε 
συνειδητοποίησα ότι  κάτι πρέπει να αλλάξει», ανέφερε 
ο  πρώην γερουσιαστής που, επίσης, αποκάλυψε ότι δεν 
έτρωγε τίποτα και έπινε µόνο νερό για 15 µέρες µετά 
την παραίτηση του. Από τότε έχει φτάσει σε ένα στάδιο 
αποδοχής της κατάστασης του, αλλά δεν έχει συγχωρή-
σει τον εαυτό του για τα λάθη που οδήγησαν στην πτώ-
ση του. Ο κ. Dastyari δήλωσε ότι έπρεπε να σκεφτεί δύο 
φορές πριν ζητήσει από µια κινεζική εταιρεία να πλη-
ρώσει 1,670,82 δολάρια για τα ταξιδιωτικά του έξοδα.
Πιστεύει ότι το λάθος του ήταν ότι συνέχισε να συµπε-
ριφέρεται στο κοινοβούλιο µε τον ίδιο τρόπο που συ-
µπεριφερόταν ως γενικός γραµµατέας των Εργατικών 
της ΝΝΟ. «∆εν έπρεπε να συνεχίζω να είµαι ο άνθρω-
πος που διαχειρίζεται τις δωρεές προς το κόµµα από 
τη στιγµή που έγινα γερουσιαστής», είπε ο κ. Dastyari.

Ανήλικοι συσσωρεύουν χρέη στο ίντερνετ 
χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους
Εκατοντάδες Αυστραλοί έφηβοι συσσωρεύουν χρέη 
από αγορές  αγαθών ή υπηρεσιών από το ίντερνετ 
χωρίς την άδεια των γονιών τους και σε ορισµένες 
περιπτώσεις φορτώνουν την οικογένεια τους µε λο-
γαριασµούς ύψους χιλιάδων δολαρίων, σύµφωνα 
µε νέα έρευνα του µη κερδοσκοπικού οργανισµού 
Financial Basics Foundation. «Οι µισές από αυτές 
τις χρεώσεις γίνονται στην πιστωτική ή χρεωστική 
κάρτα του γονέα τους», δήλωσε η διευθύνουσα σύµ-
βουλος του Financial Basics Foundation, Katrina 
Birch.
Η έρευνα έγινε σε δείγµα 1.000 γονιών και δια-
πίστωσε ότι το 56% είχε αναγκαστεί να πληρώσει 
µεγαλύτερο τηλεφωνικό λογαριασµό είτε γιατί το 
παιδί τους είχε καταναλώσει περισσότερα δεδοµέ-
να από αυτά που κάλυπτε το συµβόλαιο, είτε γιατί 
είχε αγοράσει παιχνίδια, µουσική ή βίντεο. Το τρι-
άντα τέσσερις τοις εκατό των γονέων δήλωσαν ότι 
τα παιδιά τους χρέωσαν την κάρτα τους από λάθος, 
ενώ το 29% δήλωσε ότι την χρέωσαν… εν γνώσει 
τους. Εκτός από τις πιστωτικές κάρτες των γονιών 

τους, οι έφηβοι χρησιµοποιούν και τις δικές τους 
χρεωστικές κάρτες για τέτοιου είδους αγορές που 
δεν έχουν εγκρίνει ή δεν γνωρίζουν οι γονείς. Ενώ 
η πλειοψηφία των αγορών αφορά ποσά µικρότερα 
από $ 100, η πιο ακριβή αγορά που κατέγραψε η 
έρευνα και έγινε χωρίς άδεια και γνώση των γονιών 
ήταν $ 7.000. Επίσης διαπιστώθηκε ότι το 10 τοις 
εκατό των οικογενειών έπρεπε να καθυστερήσουν 
την πληρωµή ενός λογαριασµού ή να µειώσουν τις 
δαπάνες για αναγκαία αγαθά για να αντισταθµίσουν 
το έξοδο από τις αγορές των παιδιών.




