Σας καλωσορίζουμε στο Ανοικτό Δίκτυο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, γνωστό ως OTEN.
Το OTEN είναι ο προμηθευτής ειδικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του TAFE NSW. Είμαστε
ανοικτοί για εγγραφές για το μεγαλύτερο μέρος του ακαδημαϊκού έτους μας.
Εάν θέλετε να αναβαθμίσετε τις εργασιακές σας ικανότητες, να ακολουθήσετε μια νέα
σταδιοδρομία ή να μελετήσετε έναν τομέα που σας ενδιαφέρει, το OTEN θα μπορούσε να είναι η
σωστή επιλογή για σας.
Το OTEN προσφέρει πάνω από 250 σειρές μαθημάτων, πολλές από τις οποίες είναι
αναγνωρισμένες με βάση τo Πλαίσιo Αυστραλιανών Προσόντων. Αυτές οι σειρές μαθημάτων
προσφέρονται σαν σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με αλληλογραφία και με
παράδοση μαθημάτων μέ απευθείας σύνδεση.
Μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά μαθημάτων που σας ενδιαφέρει, ακόμα κι αν οι γλωσσικές σας
ικανότητες στην αγγλική γλώσσα δεν είναι τέλειες, ή εάν έχετε μια αναπηρία, ή εάν ζείτε σε μια
απομακρυσμένη περιοχή. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια σειρά μαθημάτων θέλετε να μελετήσετε,
μπορείτε να μιλήσετε σε έναν σύμβουλο σπουδών εδώ στο OTEN.
Αν έχετε εκπαιδευτικά προσόντα από το εξωτερικό και δεν είστε βέβαιοι για την διαδικασία
αναγνώρισης για σπουδές ή για απασχόληση στην Αυστραλία, η Πολυπολιτιστική Mονάδα
Υποστήριξης Εκπαίδευσης (Multicultural Education Support Unit) μπορεί να σας δώσει
συμβουλές για το πώς μπορούν να αναγνωριστούν τα προσόντα σας.
Για περισσότερες πληροφορίες για το OTEN και τις σειρές μαθημάτων που προσφέρουμε,
παρακαλείστε να έλθετε σε επαφή με το Τμήμα Πληροφοριών στο OTEN στο τηλέφωνο 02 9715
8333 ή 1300 362 346.
Εάν τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη γλώσσα σας και χρειάζεστε βοήθεια μπορούμε να σας
εξυπηρετήσουμε ή με τη βοήθεια μελους του προσωπικού του OTEN που μιλά τη γλώσσα σας ή
μέσω κρατικού διερμηνέα.

Welcome to the Open Training and Education Network, known as OTEN. OTEN is a
specialist distance education provider of TAFE NSW.
We are open for enrolments for most of our academic year. If you want to upgrade your
employment skills, find a new career or study an area of interest, OTEN could be the option for
you. OTEN offers over 250 courses, many of which are accredited under the Australian
Qualifications Framework. These courses are offered as distance education courses by
correspondence and online delivery.
You can choose the course that suits you most even if your English language skills are not perfect,
or if you have a disability, or live in a remote area. If you are not sure what course you want to
study, you can speak to a counsellor here at OTEN. Do you have training and qualifications from
overseas and you are not sure how to get them recognised for study or for employment in
Australia? The Multicultural Education Support Unit can give you advice on how to get them
recognised.
To find out more about OTEN and the courses we offer, please contact OTEN Course Information
on 02 9715 8333 or 1300 362 346. If English is not your first language and you need assistance
we might have a staff member who speaks your language or we can arrange for an interpreter for
you.

