CHỌN MỘT CHƯƠNG
TRÌNH HỌC VCAL
VCAL là gì?

Học sinh trung học phổ thông (lớp 11 và 12) có thể chọn một trong hai loai chứng chỉ tốt
nghiệp:
• VCE: Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông Tiểu Bang Victoria
• VCAL: Chứng Chỉ Trung Học Thực Hành Tiểu Bang Victoria
VCAL cùng với VCE là 2 loại chứng chỉ tốt nghiệp trung học được công nhân. Chứng chỉ
VCAL áp dụng các nguyên tắc học tập ứng dụng (trải nghiệm thực tế) trong mọi lãnh vực
của chương trình giảng day. Ngoài việc học tập những kỹ năng đọc viết, toán, VCAL giúp
học sinh trải nghiệm những công việc thực tế liên quan cũng như cơ hội xây dựng những
kỹ năng cá nhân quan trọng cho cuộc sống và công viêc. Chương trình giảng dạy linh
động của VCAL cho phép học sinh chọn một chương trình học phù hợp với sở thích và
nhu cầu học tập đồng thời phát triển những thế mạnh hiện có.

Mục đích của VCAL là gì?
Mục dích của VCAL là nhằm cung cấp cho học sinh những kỹ năng, kiến thức và quan
điểm để từ đó đưa ra những quyết định hiểu biết về những hướng đi cho việc làm và việc
học cao hơn trong tương lại.
Nhưng nguyên tắc làm nền tảng cho VCAL gồm có:
• Các hướng học tập được công nhận cho học sinh trung học
• Các chương trình được thay đổi nhằm đáp ứng sở thích của học sinh
• Phát triển cá nhân
• Phát triển công việc liên quan và những kỹ năng ngành nghề cụ thể.
Trong chương trình VCAL, những nguyên tắc này được thể hiện thông qua:
- Viêc phát triển kiến thức và những kỹ năng có thể tuyển dụng được giúp học sinh
		 sẵn sàng cho việc làm cũng như sự tham gia vào một xã hội rộng lớn hơn – gia đình,
		 công đồng và việc học tập cho cả cuộc đời.
- Viêc phát triển kiến thức và những kỹ năng nhằm giúp đỡ học sinh đưa ra những
		 chọn lựa nghề nghiệp rõ ràng và tạo điều kiện cho những hướng học tập cao hơn
		 và việc làm trong tương lai.

Các Loại Chứng Chỉ VCAL

Chương Trình:
Nhằm đáp ứng những yêu cầu của chương trình VCAL, học viên
phải theo học những lãnh vực sau:

Bậc Sơ Cấp
Ở Bậc Sơ Cấp, chương trình tập trung vào việc phát triển
kiến thức và kỹ năng cho khả năng tuyển dụng được hỗ trợ
bằng việc đầu tư nhiều vào các kỹ năng đọc viết, tính toán và
kiến thức ban đầu. 120 – 180 giờ SWL (Học Tập Cơ Cấu Nơi
Làm Việc)/thực tập.

Bậc Trung Cấp
Ở Bậc Trung Cấp, chương trình tập trung vào việc phát triển
kiến thức và những kỹ năng cho khả năng tuyển dụng hướng
đến khả năng học tập tự chủ, sự tự tin và những kỹ năng có
thể chuyển được ở trình độ cao hơn. Ngoài ra học viên còn
được ghi danh khóa học VET (Huấn Nghệ) và 120 – 180 giờ
SWL/thực tập.

1) Đọc Viết
2) Tính Toán
3) Những Kỹ Năng Liên Quan Công Việc
Những đề án do nhà trường bố trí tập trung vào doanh nghiệp, sự
cộng tác, thông tin liên lạc, viết sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, tìm hiểu
các lãnh vực ngành nghề, OH & S (An Toàn & Sức Khỏe Nghề
Nghiệp) và thu thập kiến thức khi tham gia lực lượng lao động v.v…
Môn học này còn bao gồm việc tìm việc được cơ cấu giúp học viên
làm việc trong lãnh vực ngành nghề đã chọn.
4) Những Kỹ Năng Phát Triển Cá Nhân
Phát triển kiến thức và những kỹ năng hướng đến việc phát triển cá
nhân, trách nhiệm xã hội, xây dựng cộng đồng, trách nhiệm công
dân, cải thiện sự tự tin và những kỹ năng quan trọng cho cuộc sống
và công việc.
5) Những Kỹ Năng Chuyên Ngành

Bậc Cao Cấp
Ở Bậc Cao Cấp, chương trình tập trung vào việc phát triển
kiến thức và những kỹ năng cho khả năng tuyển dụng hướng
đến những kỹ năng giao tiếp cá nhân trình độ cao và những
nhiệm vụ đòi hỏi việc đưa ra quyết định và sự lãnh đạo. Việc
chứng tỏ kiến thức và những kỹ năng áp dụng vào nơi làm
việc hoặc tiếp tục các khóa huấn luyện cũng là điều quan
trọng. Tất cả học viên sẽ học các khóa học VET (Huấn Nghệ)
và 120 – 180 giờ SWL/thực tập.

Lưu ý: Học viên sẽ được xếp lớp thích hợp tùy vào trình độ đã học trước
đây, kỹ năng đọc viết, sở thích, mục đích và khả năng lãnh đạo.

Hướng học tập VCAL

Mỗi học viên được yêu cầu theo học các môn VCAL có liên quan
đến các Kỹ Năng Liên Quan Việc Làm và Kỹ Năng Phát Triển Cá
Nhân và ngoài ra còn có cơ hội xây dựng một chương trình học tập
theo sở thích cá nhân. Học viên sẽ được chọn lựa các môn học, các
môn huấn nghệ VET, ở trường hoặc nơi thực tập và từ chương trình
lớp 10 và VCE (Chương trình tốt nghiệp phổ thông lớp 11 và 12) của
nhà trường.
Chương trình VCAL bao gồm:
Giáo dục tôn giáo
Yêu Cầu Kỹ Năng Đọc Viết (MÔN HỌC BẮT BUỘC)
Yêu Cầu Kỹ Năng Tính Toán (MÔN HỌC BẮT BUỘC)
Những Kỹ Năng Liên Quan Công Việc (MÔN HỌC BẮT BUỘC)

Sơ Cấp: Trình độ chương trình VCAL Sơ Cấp dành cho
những học viên cần sự hỗ trợ phát triển những kỹ năng đọc
viết, tính toán, giao tiếp để có thể tiếp tục việc học, học nghề
hoặc đi làm.

Những Kỹ Năng Phát Triển Cá Nhân (MÔN HỌC BẮT BUỘC)
Những Kỹ Năng Chuyên Ngành co thể bao gồm bất kỳ khóa
học Chứng Chỉ Huấn Nghệ (VET) nào
Chương trình được hoàn tất bằng việc chọn thêm một môn
học VET hoặc môn học mà nhà trường giảng dạy

Trung Cấp: Trình độ Trung Cấp dành cho những học viên cần
phát triển thêm những kỹ năng đọc viết, tính toán, giao tiếp
để có thể tiếp tục việc học, học nghề hoặc đi làm.

Cao Cấp: Trình độ Cao Cấp cung cấp cho học viên cơ hội
tích cực tham gia vào việc chuẩn bị cho việc học ở trình độ
cao hơn hoặc đi làm.
Mục tiêu được tập trung vào phương pháp học tập tự định
hướng theo đó học viên tham gia vào ngành nghề và xem xét
những cơ hội học tập cao hơn.

Quy trình nộp đơn:
1. Đến lấy mẫu đơn xin học tại văn phòng hướng nghiệp (careers
and pathways office)
2. Nộp đơn
3. Tham dự buổi phỏng vấn
Nếu đơn xin không hội đủ điều kiện theo học chương trình này, ứng
viên sẽ được thông báo lý do và sẽ được giới thiệu các chương trình
phù hợp hơn.

Lệ phí:
Lệ phí tùy thuộc vào mỗi loại chương trình. Một số chương trình học
có thể tốn thêm phụ phí do những yêu cầu về quần áo, trang thiết bị
hoặc các tài liệu khác.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình VCAL bằng ngôn ngữ của bạn, vui lòng tham khảo liên kết dưới đây:
www.vcaa.vic.edu.au/Pages/vcal/Publications/Publications/vcalinfobooklet.aspx
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