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Αντίστροφη μέτρηση για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις HSC 2017

Ο «κύκλος εργασιών» του σχο-
λικού τέλους έφτασε στο τέ-
λος του, µε περισσότερους 
από 70.000 µαθητές να µε-

τρούν τις µέρες ως την επίσηµη λήξη 
του σχολικού έτους της τρίτης λυκεί-
ου (Year 12), αυτή την Παρασκευή.
Ο υπουργός Παιδείας Rob Stokes 
επιθεώρησε την τελική προετοιµασία 
περισσότερων από 700.000 φύλλων 
εξετάσεων για 118 µαθήµατα – πλέ-
ον είναι έτοιµα για διανοµή σε 750 
εξεταστικά κέντρα στη ΝΝΟ και στο 
εξωτερικό.
«Οι εξετάσεις HSC απαιτούν µια ηρά-
κλεια προετοιµασία 16 µηνών. Σχε-
διάζονται και πραγµατοποιούνται 
προσεκτικά για να εξασφαλιστεί όχι 
µόνο η οµαλή διεξαγωγή τους, αλλά 
και η δίκαιη αξιολόγηση κάθε µαθη-
τή» δήλωσε ο κ. Stokes.
Τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν από 
την Αρχή Κανονισµών για την Εκ-
παίδευση της ΝΝΟ σήµερα αποκα-
λύπτουν ότι 77.975 µαθητές έχουν 
εγγραφεί σε τουλάχιστον µία σειρά 
µαθηµάτων HSC. Για την πλειοψηφία 
των µαθητών, ένα ταξίδι 13 ετών επί-
σηµης εκπαίδευσης φτάνει στο τέλος 
του.
Οι τελικές προετοιµασίες για τις εξε-
τάσεις HSC είναι σε εξέλιξη, ξεκινώ-
ντας µε την αγγλική γλώσσα τη ∆ευ-
τέρα 16 Οκτωβρίου.
Ο κ. Stokes συγχαίρει όλους τους µα-
θητές για τα χρόνια της σκληρής δου-
λειάς που έχουν καταβάλει προκειµέ-
νου να φτάσουν σε αυτό το σηµείο.
«Τις επόµενες εβδοµάδες ενθαρρύνω 
όλους τους υποψηφίους του HSC να 
φροντίζουν την υγεία τους, να αφιε-
ρώνουν χρόνο για να ασκηθούν και 
να διατηρήσουν τη σωστή ισορρο-
πία για την προετοιµασία τους για 
τις ερχόµενες εξετάσεις» δήλωσε ο κ. 
Stokes. «Ενώ οι εξετάσεις αποτελούν 
µια σηµαντική ευκαιρία να δείξουµε 
τις δεξιότητες και τις γνώσεις µας, 
τελικά δεν είναι παρά απλώς εξετά-
σεις».
Στατιστικά στοιχεία εγγραφής HSC 
για το 2017
Συνολικά
 •  70.270 φοιτητές προετοιµάζο-

νται για τις εξετάσεις του HSC 
φέτος

 •  77.975 µαθητές έχουν εγγραφεί 
σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα 
HSC

 •  51% είναι κορίτσια και 49% 
αγόρια

Ανά περιοχή
 •  Περίπου το 64% ολοκλήρωσαν 

τα µαθήµατα HSC στην περιοχή 
του Σίδνεϊ

 •  Περίπου 36% ολοκλήρωσαν τα 
µαθήµατα HSC στα περίχωρα 
της ΝΝΟ

 •  Λίγο κάτω από το 1% έχουν 
ολοκληρώσει τα µαθήµατα HSC 
διαπολιτειακά ή στο εξωτερικό

Μαθηµατικά και Βιολογία τα πιο δη-
µοφιλή µαθήµατα!
 •  Τα µαθηµατικά, η βιολογία και 

οι επιχειρηµατικές σπουδές εί-
ναι τα πιο δηµοφιλή µαθήµατα 
επιλογής

 •  Τα ιαπωνικά είναι η πιο δηµο-
φιλής γλώσσα για το 2017, και 
ακολουθούν τα γαλλικά

 •  Οι Τουριστικές Υπηρεσίες είναι 
το πιο δηµοφιλές µάθηµα επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης

Τυχαία ευρήµατα
 •  Ο Joshua και η Emily είναι τα 

πιο διαδεδοµένα ονόµατα µετα-
ξύ των µαθητών 

 •  Τα Smith και Nguyen είναι τα 
πιο διαδεδοµένα επώνυµα

 •  Στους εξεταστέους του 2017 πε-
ριλαµβάνονται 913 σετ διδύµων 
και 16 σετ τριδύµων

 
Το Στιγµιότυπο Εγγραφής HSC 2017 
(2017 HSC Enrolment Snapshot) 
παρέχει στοιχεία για τον συνολικό 
αριθµό εγγραφών, τις εγγραφές ανά 
περιοχή και τις εγγραφές ανά µάθηµα 
κατά την 1η Σεπτεµβρίου 2017. Προ-
σφέρει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τα ακόλουθα:
Μαθητές: πού σπουδάζουν, ποια εί-
ναι τα  διαδεδοµένα ονόµατα µαθη-
τών, αριθµούς γεννήσεων και κορυ-
φαία µαθήµατα και γλώσσες HSC.
Εγγραφές ανά περιοχή: περιοχές της 
περιφέρειας, πόλεις και προάστια του 
Σίδνεϊ.
Εγγραφές ανά µάθηµα: γενική, επαγ-
γελµατική κατάρτιση, γλώσσες και 
∆εξιότητες ∆ιαβίωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Ο∆ΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΥ∆ΝΕΫ    

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει µία θέση Οδηγού, 
ο οποίος σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών θα µπορεί να εκτελέσει και δευ-
τερεύοντα καθήκοντα του Γενικού Προξενείου.
Η πρόσληψη θα γίνει µε σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διετούς διαρκείας, µε δυνατότητα ανανέωσης (κα-
τόπιν έγκρισης από την Κεντρική Υπηρεσία).

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει:
• Να είναι 21 έως 60 ετών,
•  Να είναι µόνιµοι κάτοικοι ή κάτοικοι Αυστραλίας (citizens ή permanent 

residents)
• Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
• Να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,
• Να διαθέτουν άδεια οδήγησης και άριστο ιστορικό οδήγησης
• Να διαθέτουν εξοικείωση µε την ευρύτερη περιοχή του Σύδνεϋ.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα, π.χ. προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση, ευελιξία για 
εργασία εκτός ωραρίου, εξοικείωση µε διεθνές περιβάλλον, θα συνεκτιµηθούν.
Αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από λεπτοµερή βιογραφικά ση-
µειώµατα θα πρέπει να υποβληθούν έως και τις 16 Οκτωβρίου 2017 και 
ώρα 14.00 µµ. στο Γενικό Προξενείο – Level 2/219-223 Castlereagh Street, 
Sydney NSW 2000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.sid@mfa.gr
Οι  επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν στις 18 Οκτωβρίου 2017  µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα, προκειµένου να προσέλθουν ενώπιον τριµελούς Επιτρο-
πής σε προσωπική συνέντευξη την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.
Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ 
Ο∆ΗΓΟΥ» και τυχόν απαιτούµενη επικοινωνία των υποψηφίων µε το Γενικό 
Προξενείο θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής διεύ-
θυνσης grgencon.sid@mfa.gr
Επίσης, εντός των αιτήσεων θα πρέπει να αναφέρεται αριθµός κινητού τηλεφώ-
νου και ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόµενου/νης.




