
Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου Μαθητή της Βικτώριας (VSN); 
 
Ο VSN είναι ένας αριθμός ταυτοποίησης που θα εκχωρηθεί από το Υπουργείο Παιδείας 
και Ανάπτυξης Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας σε όλους τους μαθητές σε κυβερνητικά και μη 
κυβερνητικά σχολεία, και σε μαθητές σε Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης. Ο αριθμός, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε μαθητή, θα χρησιμοποιείται σαν τη 
βασική ταυτότητα στα σχολικά αρχεία ενός μαθητή και θα παραμένει με το μαθητή σε όλη τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής του/της, μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 25 χρονών, οπότε ο αριθμός 
VSN θα αποσυρθεί. O VSN αποτελείται από εννέα ψηφία σε τυχαία σειρά και συνδέεται με 
σταθερά στοιχεία του μαθητή (όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης). 
 
Γιατί εισάγεται ο VSN; 
 
Η εισαγωγή του Αριθμού Μητρώου Μαθητή της Βικτώριας θα παρέχει τη δυνατότητα να 
ανακαλύπτουμε με ακρίβεια τις διάφορες κινήσεις του μαθητή εντός και την αναχώρησή του από 
το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Βικτώριας. Ο VSN θα βελτιώσει σημαντικά τη 
συλλογή και ανάλυση επίκαιρων και ακριβών δεδομένων για την εκπαίδευση στη Βικτώρια. 
 
Γιατί οι μαθητές πρέπει να έχουν ένα VSN; 
 
Σε ένα μεγάλο και ποικιλόμορφο εκπαιδευτικό σύστημα όπως αυτό της Βικτώριας, ένας 
καθιερωμένος, κεντρικά εκχωρημένος αριθμός μητρώου μαθητή είναι ο καλύτερος τρόπος 
αναγνώρισης κάθε μαθητή. Χρησιμοποιώντας έναν αριθμό αναφοράς για τη συλλογή και την 
αποθήκευση δεδομένων, βοηθά στην αποφυγή σφαλμάτων και σύγχυσης όταν τα ονόματα 
γράφονται ανορθόγραφα, αλλάζουν ή μπερδεύονται με άλλα παρόμοια ονόματα. 
 
Οι περισσότερες πολιτείες της Αυστραλίας είτε έχουν ήδη είτε πρόκειται να εισαγάγουν έναν 
αριθμό μητρώου μαθητή, και η πρακτική είναι κοινή σε πολλές άλλες χώρες,  
συμπεριλαμβανομένης της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά. 
 
Σε ποια έγγραφα θα εμφανίζεται o VSN; 
 
Ο VSN θα εμφανίζεται: 
 

• στις συνηθισμένες επικοινωνίες για τους μαθητές, όπως τις επιβεβαιώσεις εγγραφής, 
κοινοποιήσεις αποχώρησης, κοινοποιήσεις VSN και αποτελεσμάτων Μαθητών/ 
περιλήψεις αποτελεσμάτων, 

• σε αιτήσεις που υποβάλλονται από το μαθητή για εγγραφή σε νέα σχολεία ή ιδρύματα. 
 

Γιατί η Κυβέρνηση χρειάζεται στοιχεία για τους μαθητές; 
 
Το Υπουργείο συλλέγει αυτά τα στοιχεία για να παρακολουθεί τις βελτιώσεις που γίνονται στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, να εντοπίζει περιοχές που απαιτούν περαιτέρω βελτίωση και να αναλύει 
τάσεις και να εντοπίζει μελλοντικές ανάγκες. Ο VSN απλώς θα βελτιώσει την ακρίβεια, αξιοπιστία 
και πληρότητα αυτών των στοιχείων, παρέχοντας μία καλύτερη βάση για την αξιολόγηση 
αναγκών και ανάπτυξη πολιτικών ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές. Η βελτιωμένη ποιότητα των 
στοιχείων επίσης θα επιφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια όταν δίνεται αναφορά στην κοινότητα για το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Πολιτείας. 
 
 



 
 
Θα προστατευθεί το προσωπικό απόρρητο των στοιχείων; 
 
Ναι, η προστασία είναι ενσωματωμένη στο σύστημα VSN και του ίδιου του αριθμού. 
Ναι, η ασφάλεια αποτελεί ενσωματωμένο μέρος του συστήματος VSN και του ίδιου του αριθμού. 
Τα αρχεία των μαθητών που θα κρατούνται στο σύστημα VSN περιέχουν ελάχιστα στοιχεία για 
κάθε μαθητή – όνομα, ημερομηνία γέννησης και φύλο, μαζί με τις ημερομηνίες εισαγωγής και 
εξόδου από κάθε σχολείο και ίδρυμα που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα. Το σύστημα VSN 
δεν αποτελεί σημείο συλλογής για άλλα δεδομένα των μαθητών, όπως ακαδημαϊκά επιτεύγματα 
και αποτελέσματα, στοιχεία υγείας ή ευημερίας. Επειδή ο αριθμός προσδίδεται τυχαία, δε 
μπορεί να συμπεράνει κανείς τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή. 
 
Η πρόσβαση σε δεδομένα στο σύστημα VSN είναι αυστηρά περιορισμένη και η ίδια η βάση 
δεδομένων θα παραμείνει σε πλήρες προστατευμένο περιβάλλον. Τα στοιχεία θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι τρόποι με τους οποίους ο VSN μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Επίσης, η νομοθεσία περιλαμβάνει ποινικά 
αδικήματα για τη χρήση των δεδομένων για άλλους από τους προβλεπόμενους σκοπούς. Οι 
Αρχές Προσωπικού Απορρήτου της Κοινοπολιτείας και των Πολιτειών έχουν επίσης 
χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση του σχεδιασμού του συστήματος VSN. 
 
Έχουν δικαίωμα οι μαθητές και οι γονείς να δουν τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο 
σύστημα VSN για το μαθητή; 
 
Ναι. Το σύστημα δεν θα αλλάξει τους κανόνες που κυβερνούν την πρόσβαση και αποκάλυψη 
προσωπικών στοιχείων και της προστασίας του προσωπικού απόρρητου. 
 
Ποια είναι η γνώμη των Σχολείων και του κλάδου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
για το νέο σύστημα; 
 
Έγιναν τακτικές διαβουλεύσεις με τη Skills Victoria, τα TAFE, τα σχολεία ACE και άλλους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ειδικούς εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και του 
σχεδιασμού του VSN. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας να μειωθούν οι διοικητικές απαιτήσεις που 
θέτει στα σχολεία και στα ιδρύματα ο VSN. Γενικά, υπάρχει ευρεία υποστήριξη από τον 
εκπαιδευτικό κλάδο για την εισαγωγή του VSN. 
 
Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα; 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το VSN, επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Παιδείας της Βικτώριας στο 
www.education.vic.gov.au/management/governance/vsn/parents.htm  
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