
Ανακαλύψτε περισσότερα πράγματα για την 
Τεχνολογική Σχολή της περιοχής σας

Στη Βικτώρια έχουμε 10 νέες σχολές όπου οι 
μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν και να 
μαθαίνουν για την τελευταία τεχνολογία και 
εξοπλισμό. Αυτές λέγονται Τεχνολογικές Σχολές 
(Tech Schools).
Οι Τεχνολογικές Σχολές βοηθούν τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν δεξιότητες στη φυσική, 
την τεχνολογία, τη μηχανολογία και τα μαθηματικά· 
αυτές λέγονται δεξιότητες ΔΕΣΜΗΣ (STEM skills). Οι 
Τεχνολογικές Σχολές βοηθούν επίσης τους μαθητές να 
σκέφτονται δημιουργικά και να συνεργάζονται για την 
επίλυση προβλημάτων. Οι δεξιότητες αυτές είναι πολύ 
σημαντικές για θέσεις εργασίας στο μέλλον. Οι εργοδότες 
αναφέρουν ότι η ανάγκη για τις δεξιότητες αυτές 
αυξάνεται.

Οι Τεχνολογικές Σχολές δεν είναι ίδιες με τις παλιές 
τεχνικές σχολές. Οι Τεχνολογικές Σχολές είναι καινούριες 
και έχουν προγράμματα που χρειάζονται σήμερα οι 
μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν πάνω σε 
σύγχρονα πραγματικά προβλήματα και να χρησιμοποιούν 
εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας όπως: 

• Εικονική πραγματικότητα
• Ρομποτική
• Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D).

Οι μαθητές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις Τεχνολογικές Σχολές. 
Μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο της περιοχής 
τους και κάνουν ορισμένα μαθήματα στην πλησιέστερη 
Τεχνολογική Σχολή. Οι τάξεις στις Τεχνολογικές Σχολές 
δεν κοστίζουν επιπλέον χρήματα.

Ξοδέψαμε 128 εκ. δολάρια για να χτίσουμε αυτές τις 
σχολές. Βάλαμε επίσης στην άκρη περισσότερα χρήματα 
για να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι σχολές συνεχίζουν να 
έχουν την τελευταία τεχνολογία. Οι Τεχνολογικές Σχολές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές που φοιτούν 
σε κρατικά, ανεξάρτητα και καθολικά σχολεία. 
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Τοποθεσίες Τεχνολογικών Σχολών 

1 Ballarat Federation University, 
Central Campus

2 Banyule 
Nillumbik

Melbourne Polytechnic, 
Greensborough 
Campus

3 Bendigo La Trobe University, 
Flora Hill Campus

4 Casey Chisholm Institute, 
Berwick Campus

5 Geelong The Gordon Institute, 
Central Campus

6 Gippsland TAFE Gippsland, 
Morwell Campus

7 Monash Monash University, 
Clayton Campus

8 Whittlesea Melbourne Polytechnic, 
Epping Campus

9 Wyndham Victoria University, 
Werribee Campus 

10 Yarra Ranges Box Hill Institute, 
Lilydale Campus

Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε το www.education.vic.gov.au/
techschools   

ή με email στο tech.schools@edumail.vic.gov.au


