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Θα ληφθούν υπ’ όψιν οι μετεγγραφές, η σχέση διδασκόντων ανά φοιτητή και οι ανάγκες της αγοράς
ΑΠΟΨH

Του ΑΠOΣTOΛOY ΛAKAΣA

Σημαντικές ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È
ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ·
·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π. ¡·È ÌÂÓ
Ô Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ı· ÎÈÓËıÂ› ÛÙ·
ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›Â‰· –ÂÚ› ÙÈ˜
88.000– ﬁÌˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ «∫», ÔÏÏ¤˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜ ÛÙ· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ. ∫È ·˘Ùﬁ ÂÂÈ‰‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÂ Î¿ıÂ Û¯ÔÏ‹ ∞∂π Î·È Δ∂π ı·
Ï¿‚ÂÈ ˘’ ﬁ„ÈÓ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ﬁˆ˜
ÔÈ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê¤˜, Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎﬁÓÙˆÓ ·Ó¿ ÊÔÈÙËÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È
ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
∂È‰ÈÎﬁÙÂÚ·, ÂÎ ÙˆÓ... ¤Ûˆ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ˜ Î·È Ó˘Ó
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘-

Εργαλείο
ανάπτυξης

Λιγότερη ύλη
Μειωμένη ύλη σε σχέση με φέτος, θα έχουν να

Του ΛΟΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ*

Βιώνουμε μια περίοδο κρίσης οικο-








Ο συνολικός αριθμός
θα κινηθεί στα περυσινά
επίπεδα – περίπου
88.000 εισακτέοι.
ÛË˜ ÙÔ˘ ˘. ¶·È‰Â›·˜ Î. μ·Û›ÏË˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÙÈ˜ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆÓ ∞∂π ﬁÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÁÓÔÂ› ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚﬁÓÈ·, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
ÚﬁÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Ô˘ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È
ÙˆÓ Δ∂π Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ·ÚÈıÌﬁ Ô˘
ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È 2:3. º¤ÙÔ˜, ÏÔÈﬁÓ, Ë ·ÚÌﬁ‰È· ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›·
·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ó¤· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·:
– £· ÏËÊıÂ› ˘’ ﬁ„ÈÓ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Î·ıËÁËÙÒÓ / ÊÔÈÙËÙÒÓ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÔÌÔÂÈ‰¤˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ (. ¯. ÓÔÌÈÎ¤˜, ÊÈÏÔÏÔÁ›Â˜,
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ Î. ¿.) Î·È ı· ÂÈ‰Èˆ¯ıÂ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜
ÌÂÙ·Í‡ ÔÌÔÂÈ‰ÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùﬁ
ı· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ.
– ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Â¿Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ô„ÈÏÒÓÂÙ·È
·ﬁ ÙÈ˜ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê¤˜. ∂ÙÛÈ,
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÂ› Ô ·ÚÈıÌﬁ˜
ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿,
ÂÚÈ˙‹ÙËÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Î¿ıÂ
¯ÚﬁÓÔ «¯¿ÓÔ˘Ó» ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÂ ÔÌÔÂÈ‰‹ ÙÌ‹Ì·Ù·
ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞∂π.
– ™Ù· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿ Δ∂π ı· ÏËÊıÂ› ˘’ ﬁ„ÈÓ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ
Ô˘ Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ ÎÂÓ¤˜ ÏﬁÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÌÂ Ì¤ÛÔ
ﬁÚÔ ¿Óˆ ·ﬁ 10. °È· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·
·˘Ù¿ Ô ÔÚÈÛÌﬁ˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ·ﬁ ÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ï·ÛÌ·ÙÈÎﬁ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∑ˆÈÎ‹˜
¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∞ÚÙ·˜ ‰ﬁıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜
˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ °ÂÓÈÎÒÓ Ï˘ÎÂ›ˆÓ 171
ı¤ÛÂÈ˜ Î·È ÂÈÛ‹¯ıË ÌﬁÓÔ ¤Ó·˜!
∞˘Ùﬁ ı· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· Δ∂π.
¶¤Ú˘ÛÈ, ÛÂ ﬁÏ· Ù· Δ∂π Â›¯·Ó ‰ÔıÂ›
43.460 ı¤ÛÂÈ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ (ÏﬁÁˆ ÙË˜ ‚¿ÛË˜ ÙÔ˘ 10) ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÂÓ¤˜ 19.708 ı¤ÛÂÈ˜.

AΛΛAΓEΣ

Στα ύψη η ζήτηση σε Στρατιωτικές και Σχολές Αστυνομίας
Σταθερός σε σχέση με πέρυσι
θα μείνει ο αριθμός των θέσεων
στις Στρατιωτικές Σχολές και
στις Σχολές της Αστυνομίας. Για
τις θέσεις αυτές το ενδιαφέρον
των υποψηφίων αναμένεται να
αυξηθεί, αφού προσφέρουν άμεση αποκατάσταση στον δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην
«Κ» στέλεχος του υπουργείου
Αμυνας, στις Στρατιωτικές Σχολές
θα διατεθούν 1.436 θέσεις, οι οποίες θα μοιραστούν ως εξής:

– £· ÏËÊıÔ‡Ó ˘’ ﬁ„ÈÓ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿, ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÂÓÓ¤· ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÏﬁÁˆ ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ, Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ÁÈ· Ù· È‰ÈˆÙÈÎ¿
Û¯ÔÏÂ›·. §ﬁÁˆ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ, ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ
ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó (¿ÌÂÛ·)
ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶¤Ú˘ÛÈ,
ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·
‹Ù·Ó 2.010, ·ÚÈıÌﬁ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËÎÂ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008.

– Στη Σχολή Ευελπίδων 290 θέσεις.
– Στη Σχολή Ικάρων 157 θέσεις.
– Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
61 θέσεις.
– Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς 305 θέσεις.
– Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 120 θέσεις.
– Στο Στρατολογικό Αξιωματικών
Σωμάτων (όλες οι ειδικότητες)
179 θέσεις.
– Στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής 49 θέσεις.

– £· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Ù· ÛÙÚÂ‚Ï¿ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ
ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ 2009 ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁÂ›· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÂÚ›Ô˘ 156.500
Ó‹È·, ÂÓÒ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·
636.000 Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›·
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÛÂ ‰ËÌÔÙÈÎ¿ Â›Ó·È
Û¯Â‰ﬁÓ 1:4 ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·Ó·ÏÔÁ›·
ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÂ ÙÌ‹Ì·Ù· ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Â›Ó·È 1
ÚÔ˜ 1,3.

– Στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και στη Σχολή
Υπαξιωματικών Διοίκησης συνολικά 275 θέσεις.
Το ενδιαφέρον για τις Στρατιωτικές Σχολές καταδεικνύεται από
το ότι πέρυσι τις διεκδίκησαν συνολικά 12.912 υποψήφιοι
Αντίστοιχα, οι θέσεις στις Σχολές
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
της ΕΛ. ΑΣ. θα κινηθούν στα περυσινά επίπεδα, δηλαδή περί τις
1.900. Πέρυσι τις διεκδίκησαν
5.932 υποψήφιοι.

– ∂Ó· ·ÎﬁÌË ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È Ë
·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÙË˜ ˙‹ÙËÛË˜ ·ﬁ
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡
ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë
ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ıÂÔÏﬁÁˆÓ. ∫¿ıÂ
¯ÚﬁÓÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 75 ıÂÔÏﬁÁÔ˘˜.
√Ìˆ˜, ÛÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ¤Ú˘ÛÈ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 700 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÙÔ 2009 ·˘Í‹ıËÎÂ Î·Ù¿
100 ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ 2008!

νομικής και όχι μόνον, και έχουμε να
αντιμετωπίσουμε ένα αίτημα για «περικοπές» που τίθεται με επιτακτικό
τρόπο. Οι συνθήκες αυτές δεν είναι
οι καλύτερες για να αναλογισθούμε
το δέον γενέσθαι, όμως ίσως να αποτελούν και μια ευκαιρία αναστοχασμού για τον τρόπο που λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα και να επιτρέπουν να ληφθούν αποφάσεις που μέχρι χθες θεωρούνταν «δύσκολες». Το
πανεπιστήμιο, μέσω της εκπαίδευσης
νέων επιστημόνων αλλά και της έρευνας που πραγματοποιεί, αποτελεί
κεντρικό μοχλό της αναπτυξιακής
διαδικασίας και κατά συνέπεια πρέπει να προστατευθεί. Πρέπει, λοιπόν,
στον κρίσιμο αυτό τομέα να αναλογιστούμε εάν πρέπει να γίνουν περικοπές και, εάν ναι, τι είδους περικοπές
πρέπει να γίνουν. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν
κρίσιμες λειτουργίες του πανεπιστημίου, οι δαπάνες πιθανόν να χρειάζεται να αυξηθούν. Αναφέρομαι, για
παράδειγμα, στην επιτακτική ανάγκη
να πληρωθούν οι συνδρομές των βιβλιοθηκών στα ηλεκτρονικά περιοδικά αλλιώς θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση πλήρους οπισθοδρόμησης
της έρευνας.
Από την άλλη, η προσπάθεια περιορισμού των δαπανών στην περίπτωση
του πανεπιστημίου μπορεί να λειτουργήσει και ευεργετικά με την έννοια να οδηγήσει να ξανασκεφτούμε
το ζήτημα της χωρικής διασποράς
των πανεπιστημίων. Μια διασπορά
που έχει, σε πολλές περιπτώσεις, υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία
του πανεπιστημίου. Αυτό που θεωρώ
λοιπόν επιτακτικό είναι το υπουργείο
να στείλει με απόλυτο τρόπο το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει την περαιτέρω διασπορά των ΑΕΙ, βάζοντας έτσι
τέλος στις «διεκδικήσεις» των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, να αποφασίσει τη μεταφορά κάποιων από τα διάσπαρτα παραρτήματα στις έδρες των
ΑΕΙ. Αναφέρομαι ιδίως σε ακραίες
περιπτώσεις, όπως λειτουργία ενός
μόνο τμήματος, σε μια μικρή πόλη ή
ακόμη χειρότερα και έξω από την πόλη, χωρίς ουσιαστική κτιριακή υποδομή. Οι περιπτώσεις αυτές απαιτούν
τεράστιες δαπάνες για υποδομές ώστε να αρχίσουν να μοιάζουν με πανεπιστήμια. Επιπλέον έχουν πολύ μεγαλύτερες λειτουργικές δαπάνες, αφού δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας (π. χ. αμφιθέατρο που χρησιμοποιείται από πολλά τμήματα) και επίσης δεν υπάρχει
δυνατότητα να αξιοποιηθούν πιθανές
συνεργασίες (δηλαδή, αντί το τμήμα
αυτό να προσλάβει μαθηματικό, να αξιοποιήσει την παρουσία μαθηματικών σε άλλα τμήματα του πανεπιστημίου που βρίσκονται στην ίδια πόλη).
* O κ. Λόης Λαμπριανίδης είναι καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

μελετήσουν οι μαθητές από την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των αλλαγών στην υποχρεωτική
εκπαίδευση που θα αρχίσουν να υλοποιούνται
από το 2010 - 2011. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, νέα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών και μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσουν 100 πιλοτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά
με στόχο ο θεσμός του ολοήμερου να επεκταθεί
στα γυμνάσια και τα λύκεια. Επίσης, θα προωθηθούν αλλαγές στην τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση, αφού τα σημερινά Επαγγελματικά
Λύκεια δεν δείχνουν να είναι ελκυστικά στους
αποφοίτους γυμνασίου. Τέλος, πρόθεση είναι να
ξεκινήσει επιτέλους η αξιολόγηση.

ΟΛΜΕ - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Απεργία 16 Μαρτίου
«Αυτά είναι για να
έχετε κάτι να γράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι», ήταν το πρώτο σχόλιο στην «Κ» έμπειρου συνδικαλιστή της ΟΛΜΕ
για τις παραπάνω αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Οι ομοσπονδίες δεν... πολυασχολήθηκαν με τα σχέδια του υπουργείου,
καθώς τις «καίνε» τα κυβερνητικά οικονομικά
μέτρα. Ετσι, η ΟΛΜΕ και η Διδασκαλική Ομοσπονδία εξήγγειλαν απεργία για την Τρίτη 16
Μαρτίου. Θα έχουν προηγηθεί την προσεχή εβδομάδα παραστάσεις διαμαρτυρίας στο υπ. Οικονομικών και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (αύριο 1 μ. μ.) και την Τετάρτη στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (12.30 μ. μ.). Οι
εκπαιδευτικοί ζητούν να μην περικοπούν επιδόματα, να μην αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης, να μη μειωθούν οι διορισμοί, να μη γίνουν
αλλαγές στον τρόπο προσλήψεων.

ΓEPMANIA

Ταξική εκπαίδευση
... από την άλλη, αλλαγές δεν έχουμε μόνο στην
ελληνική εκπαίδευση. Στη Γερμανία, το πρόγραμμα Teach First Deutschland φιλοδοξεί να αμβλύνει τον ταξικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Οπως
δείχνουν τα στοιχεία, στα γερμανικά γυμνάσια
που οδηγούν στο πανεπιστήμιο, η πλειoψηφία
των μαθητών προέρχεται από μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Αντίθετα, στα «κύρια
σχολεία», που οδηγούν στην τεχνική εκπαίδευση, υπερτερούν οι μαθητές από αδύναμα οικονομικά στρώματα. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει το
έργο των εκπαιδευτικών με τη βοήθεια αριστούχων αποφοίτων ανωτάτων σχολών. «Είναι μια υπόθεση που θα προσφέρει πραγματική βοήθεια
στα παιδιά», αναφέρουν οι ειδικοί.

