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Δήλωση Υφυπουργού Παιδείας, ... Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης
Χριστοφιλοπούλου, στην συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για τη δωρεάν διάθεση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Εκπροσωπώντας το
σύνολο της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας βρίσκομαι εδώ με ιδιαίτερη χαρά.

Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η Κάρτα Νέων και είναι μια συμπληρωματική πολιτική
στην όλη μας προσπάθεια της ενεργοποίησης των νέων, της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας
που θέλουμε ν' αναλάβουν οι μαθητές, οι φοιτητές, οι σπουδαστές στο Νέο Σχολείο, στο
Νέο Λύκειο, στις μεγάλες αλλαγές στα Πανεπιστήμια, στη μεγάλη προσπάθεια να
ορθολογικοποιηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος της Δια Βίου Μάθησης.

Και γιατί γίνεται αυτό: Γιατί όπως προσπαθούμε στο Νέο Σχολείο να δώσουμε τη
δυνατότητα να φύγουμε από ένα σχολείο από καθ' έδρας μαθημάτων, ένα σχολείο
απομνημόνευσης ύλης κι ένα σχολείο μεγάλου άγχους και στρες για τους μαθητές σ' ένα
σχολείο πολλών επιλογών, σ' ένα σχολείο όπου οι μαθητές του Λυκείου θα έχουν
δυνατότητα να κάνουν έρευνα στο δικό τους επίπεδο και να κάνουν συλλογικά έργα και
δραστηριότητες, η Κάρτα Νέων είναι ακριβώς ένα συμπλήρωμα που ο μαθητής, ο έφηβος
από 13 ετών, ο σπουδαστής, ο φοιτητής έχει και αξιοποιεί για να κάνει πολλές επιλογές:
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για τις αθλητικές του δραστηριότητες, για τα πολιτιστικά του ενδιαφέροντα, για την
ψυχαγωγία του. Νομίζω ότι η Κάρτα Νέων είναι μια βοήθεια, μια κοινωνική ενίσχυση που
πάει κοντά στη δική μας προσπάθεια για ποιότητα στην παιδεία και αλλαγή του Σχολείου
και του Πανεπιστημίου στη χώρα.
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