ඔබේ දේශීය තාක්ෂණ පාසල ගැන තව සොයා ගන්න
වික්ටෝරියා හරහා තාක්ෂණික පාසල් ලෙස හඳුන්වන ඉහළතාක්ෂණික ඉගෙනුම් කේන්ද්රස්ථාන 10ක් ඇත. තාක්ෂණික
පාසල් නවීන තාක්ෂණය හා උපකරණ භාවිතා කරමින්
සිසුන්ට ප්රායෝගික අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා නව්ය, ගැටලු
පදනම් කරගත් අධ්යාපනික වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරයි. එක්
එක් තාක්ෂණික පාසල සහ එහි අධ්යයන වැඩසටහන් දේශීය
කර්මාන්ත අවශ්යතා සමග බැඳී ඇති අතර, අනාගත ගෝලීය
රැකියා වෙළෙඳපොළ තුළ තරඟ කිරීමට අවශ්ය වන විද්යාව,
තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු විද්යාව විද්යාව හා ගණිතය (STEM)
නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමට ශිෂ්යයින්ට උපකාර කිරීමට
අද්විතීය ඉගෙනුම් පරිසරයක් පිරිනමයි.
අධිතාක්ෂණික නිෂ්පාදන, පුනර්ජනනීය බලශක්ති, උසස් සෞඛ්ය
විද්යාවන් හෝ නවීන ආහාර හා තන්තු සැකසීමේ දී සැබෑ ලෝක
ගැටලුවලට ශිෂ්යයින් නිරාවරණය වේ.
STEM කුසලතා සහ දැනුම අවශ්ය වන වේගවත්ව වර්ධනය
වන කර්මාන්තශාලා වලින් තුනක් සහ වෘත්තීන්ගෙන් සිසුන්ට
මෙම කුසලතා සාර්ථක වීමට අවශ්ය වනු ඇත.
වර්තමානයේ තාක්ෂණික පාසල්වල දී, සිසුන්ට සැබෑ ජීවිතයේ
අභියෝගයන් ජය ගැනීමට හා අනාගත වැඩ ලෝකය සඳහා
සූදානම් කිරීම සඳහා අතථ්ය යථාර්ථය, රොබෝ තාක්ෂණය,
3D මුද්රණය සහ වෙනත් තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීමට
අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.
එක් එක් තාක්ෂණික පාසල දේශීය පාසල්, පළාත් පාලන,
TAFEs, විශ්ව විද්යාල සහ කර්මාන්ත සමඟ හවුල්ව කටයුතු
කරයි. සිසුන්ට නිර්මාණශීලීව සිතීමට හා ගැටලු විසඳීමට
සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා ශිෂ්යයින්ගේ හැකියාවන්
ගොඩනැගීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අභිප්රායයි.
වික්ටෝරියා රජය විසින් වික්ටෝරියාව පුරා අති නවීන තාක්ෂණික
පාසල් 10ක් පිහිටුවීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 128ක් වෙන් කර ඇති
අතර එය තවත් ඩොලර් මිලියන 28.6ක් ආයෝජනය කර ඇත.
මෙම අතිරේක අරමුදල් මගින් තායිලන්තයේ දී උසස් තාක්ෂණික
උපකරණ අලුත් කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසනු ඇති අතර, පාසල්
සහ ප්රජා භාවිතය සඳහා වන සම්බන්ධිත STEM වැඩසටහන් හා
පහසුකම් වැඩිදියුණු කරනු ඇත.

තාක්ෂණ පාසල් 80 දශකයේ තාක්ෂණික
පාසල් නොවේ
තාක්ෂණික පාසල් 1980 ගණන්වල සිට කාර්මික පාසල්වලට
වෙනස් අධ්යාපනික ආදර්ශයක්. වර්තමානයේ වැඩ ලෝකය 1980
ගණන්වල දී වඩා බෙහෙවින් වෙනස් වූ අතර, විශේෂයෙන්ම
විවේචනාත්මක හා නිර්මාණාත්මක චින්තනය සහ ගැටලු විසඳීම
සඳහා තාක්ෂණයේ කාර්යභාරය සහ STEM කුසලතා අවශ්ය වේ.
සිසුන් ඔවුන්ගේ දේශීය ද්විතීයික පාසලකට ඇතුල් වන අතර
දිනකට හෝ ඊට වැඩි කාලයක දී තාක්ෂණික පාසල්
විශ්වවිද්යාලයක පන්තිවලට සහභාගි වේ. තාක්ෂණික පාසලෙන්
සිසුන්ට සාමාන්යයෙන් ඔවුන්ට නොහැකි වනු ඇති වැඩසටහන්වලට
සහභාගී වීමට හා උපකරණ භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

ශිෂ්ය සහභාගිත්වය
වසර 7 සිට 12 දක්වා ද්විතීයික සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට
ඔවුන්ගේ පාසලේ හවුල්කරු තාක්ෂණික පාසලේ දී කිසිදු
පිරිවැයකින් තොරව පහසුකම්වලට ප්රවේශ විය හැකිය. සෑම
කලාපයකම රජයේ, ස්වාධීන සහ කතෝලික පාසල් මිශ්රණයක්
මෙයට ඇතුළත් වේ.

ඔබේ දේශීය තාක්ෂණ පාසල ගැන තව සොයා ගන්න

තාක්ෂණික පාසල් ස්ථාන

වැඩි විස්තර සඳහා
www.education.vic.gov.au/techschools පිවිසෙන්න

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

Federation Training,
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

17-0185

හෝ ඊමේලයෙන් tech.schools@edumail.vic.gov.au

