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Victorian Student Number (Αριθµός Μαθητή) 
Πληροφορίες για γονείς 
 

Τι είναι το Victorian Student Number (VSN) (ο Βικτοριανός Αριθµός Μαθητή); 

 

Το VSN είναι ο αναγνωριστικός αριθµός που θα ορισθεί από το Υπουργείο παιδείας 

και ανάπτυξης νεαρής ηλικίας σε όλους τους µαθητές σε κυβερνητικά και µη 

κυβερνητικά σχολεία, και σε µαθητές σε Ιδρύµατα φωνολογικής µόρφωσης και 

εκπαίδευσης. Ο αριθµός, ο οποίος είναι µοναδικός για κάθε µαθητή, θα 

χρησιµοποιηθεί ως βασικό αναγνωριστικό στα σχολικά αρχεία ενός µαθητή και θα 

παραµείνει µε το µαθητή σε  όλη τη διάρκεια της µόρφωσης του/της, µέχρι να φτάσει 

στην ηλικία των 25. Το VSN αποτελείται από εννιά ψηφία, σε τυχαία σειρά και έχει 

δηµιουργηθεί για να αναγνωρίζει πληροφορίες για το µαθητή (όνοµα, γένος, 

ηµεροµηνία γέννησης).  

 

Γιατί παρουσιάζεται το VSN; 

 

Η παρουσίαση του Βικτοριανού Αριθµού Μαθητή θα παρέχει τη δυνατότητα να 

ανιχνεύουµε µε ακρίβεια τη διαµόρφωση των κινήσεων των µαθητών διά, και την 

αποχώρηση από το σύστηµα Βικτοριανής µόρφωσης και εκπαίδευσης. Το VSN, θα 

βελτιώσει σηµαντικά τη συλλογή και ανάλυση των χρονικών και ακριβών δεδοµένων 

περί µόρφωσης στη Βικτόρια. 

 

Γιατί οι µαθητές πρέπει να διαθέτουν VSN; 

 

Σε ένα µεγάλο και διαφορετικό σύστηµα µόρφωσης όπως το Βικτοριανό, ένας 

πρότυπος, γενικώς οριζόµενος αριθµός µαθητή είναι ο καλύτερος τρόπος 

αναγνώρισης των µαθητών. Χρησιµοποιώντας έναν αριθµό αναφοράς για τη συλλογή 

και την αποθήκευση δεδοµένων βοηθάει στην αποφυγή σφαλµάτων και σύγχυσης 

όταν τα ονόµατα γράφονται λάθος, αλλάζουν ή µπερδεύονται µε άλλα παρόµοια 

ονόµατα. 

 

Οι περισσότερες πολιτείες της Αυστραλίας είτε έχουν ήδη ή πρόκειται να 

παρουσιάσουν έναν αριθµό µαθητή, και η πρακτική συνηθίζεται σε πολλές άλλες 

χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά. 

 

Σε ποιά έγγραφα θα εµφανιστεί το VSN; 

 

Το VSN θα εµφανιστεί: 

 

• στις συνηθισµένες επικοινωνίες των µαθητών, όπως τις επιβεβαιώσεις 

εγγραφής και τους έλεγχους προόδου, και 

• σε αιτήσεις που ολοκληρώνονται από τους µαθητές για την εγγραφή σε νέα 

σχολεία ή ιδρύµατα. 
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Γιατί η Κυβέρνηση χρειάζεται πληροφορίες για τους µαθητές; 

 

Το Υπουργείο συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να ανιχνεύσει βελτιώσεις που 

έχουν γίνει στο σύστηµα µόρφωσης, να αναγνωρίσει περιοχές που απαιτούν 

περαιτέρω βελτίωση και να αναλύσει τάσεις και να αναγνωρίσει µελλοντικές 

ανάγκες. Το VSN απλώς θα βελτιώσει την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την 

πληρότητα αυτών των πληροφοριών, παρέχοντας µία καλύτερη βάση για πρόσβαση 

στις ανάγκες και αναπτύσσοντας πολιτικές ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές. Η 

βελτιωµένη ποιότητα των πληροφοριών επίσης θα φέρει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη 

ακρίβεια στην αναφορά της κοινότητας στο σύστηµα µόρφωσης της πολιτείας. 

 

Θα προστατευθεί η ιδιωτικότητα των προσωπικών πληροφοριών; 

 

Ναι, η προστασία είναι ενσωµατωµένη στο σύστηµα VSN και του ίδιου του αριθµού. 

Τα αρχεία των µαθητών που παραµένουν στο σύστηµα VSN περιέχουν µικρή 

ποσότητα πληροφοριών για κάθε µαθητή – όνοµα, ηµεροµηνία γέννησης και γένος 

µαζί µε την ηµεροµηνία εισαγωγής και ηµεροµηνία εξόδου από κάθε σχολείο που 

έχει παρακολουθήσει µαθήµατα. Το σύστηµα VSN δεν αποτελεί σηµείο συλλογής για 

άλλα δεδοµένα των µαθητών όπως ακαδηµαϊκές επιτυχίες και αποτελέσµατα, 

πληροφορίες υγεία ή ευηµερίας. Λόγω ότι ο αριθµός προσδίδεται τυχαία, οι 

προσωπικές πληροφορίες για το µαθητή δεν µπορούν να συνάγονται από αυτόν.  

 

Η πρόσβαση σε δεδοµένα στο σύστηµα VSN είναι αυστηρά περιορισµένη, και η ίδια 

η βάση δεδοµένων θα παραµείνει σε πλήρες προστατευµένο περιβάλλον. Οι 

πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν µόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι τρόποι µε 

τους οποίους το VSN µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιβάλλονται από τη νοµοθεσία. 

Επίσης, η νοµοθεσία περιλαµβάνει αξιόποινες πράξεις για χρήση των δεδοµένων 

διαφορετική από τους λόγους που επιβάλλονται. Οι αρχές της Κοινοπολιτείας και της 

ιδιωτικότητας της πολιτείας, επίσης, έχουν χρησιµοποιηθεί για την καθοδήγηση του 

σχεδιασµού του συστήµατος VSN. 

 

Έχουν δικαίωµα οι µαθητές και οι γονείς να βλέπουν τις πληροφορίες που είναι 

αποθηκευµένες στο σύστηµα VSN για το µαθητή; 

 

Ναι. Το σύστηµα δεν θα αλλάξει τους κανόνες που κυβερνούν την πρόσβαση και την 

αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και προστασίας της ιδιωτικότητας. 

 

Τα σχολεία πώς θεωρούν το νέο σύστηµα; 

 

Τα σχολεία, άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί και ειδικοί εκπαίδευσης έχουν 

συµβουλευτεί τακτικά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και του σχεδιασµού του VSN. 

Έχουν φροντίσει ώστε να µειωθούν οι διοικητικές απαιτήσεις που το VSN θέτει στα 

σχολεία. Ο γενικός εκπαιδευτικός τοµέας έχει δείξει µεγάλη υποστήριξη,  για την 

παρουσίαση του VSN. 

 

 Πώς µπορώ να µάθω περισσότερα; 

 
www.education.vic.gov.au/management/governance/vsn/parents.htm 
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