ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL;
Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning
(VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο VCAL σάς
δίνει πρακτική εμπειρία σχετική με εργασία, καθώς και δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητικών
γνώσεων και την ευκαιρία να αναπτύξετε προσωπικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για τη ζωή και
την εργασία. Και, όπως το Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης [Victorian Certificate of Education
(VCE)], το VCAL είναι ένα αναγνωρισμένο προσόν λυκείου. Οι μαθητές που κάνουν το VCAL υπάρχει
πιθανότητα να ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε επαγγελματική κατάρτιση σε TAFE, κάνοντας μια
μαθητεία ή βρίσκοντας κάποια εργασία ύστερα από την περάτωση του σχολείου. Ωστόσο, αν αρχίσετε
το VCAL σας και μετά αποφασίσετε ότι το VCE είναι η σωστή επιλογή για σας τελικά, δεν θα είναι πολύ
αργά για ν'αλλάξετε τη γνώμη σας. Η ελαστικότητα του VCAL σάς επιτρέπει να παρακολουθήσετε ένα
πρόγραμμα σπουδών που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες σας. Πλήρως
επικυρωμένες ενότητες και μονάδες επιλέγονται για τους ακόλουθους τέσσερις υποχρεωτικούς
κλάδους:
• Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)
• Δεξιότητες Σχετικές με Εργασία (Work Related Skills)
• Δεξιότητες Συγκεκριμένου Κλάδου (Industry Specific Skills)
• Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης (Personal Development Skills)
Αν συμπληρώσετε με επιτυχία το VCAL σας, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό και μια κατάσταση
αποτελεσμάτων που θα παρέχει λεπτομέρειες των τομέων σπουδών που έχετε συμπληρώσει.
Τι χρειάζεται να γνωρίζω
Γιατί θα επέλεγα να κάνω το VCAL;
Tο VCE είναι μια καλή επιλογή για μαθητές που θα ήθελαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω εκπαίδευση
σε πανεπιστήμιο. Πιθανόν να πιστεύετε ότι αυτή δεν είναι η σωστή επιλογή για σας. Το VCAL είναι ένα
επικυρωμένο προσόν λυκείου που παρακολουθείται κατά τα Σχολικά Έτη 11 και 12. Το VCAL βασίζεται
σε πρακτική μάθηση, που είναι γνωστή επίσης ως "εφαρμοσμένη μάθηση". Αν επιλέξετε να κάνετε το
VCAL, θα εξασφαλίσετε πρακτική εμπειρία και δεξιότητες "προσληψιμότητας", καθώς και τις δεξιότητες
που θα χρειαστείτε για να προχωρήσετε σε περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση στον εργασιακό χώρο
ή σε TAFE.

Πότε μπορώ να κάνω το VCAL;

Tο VCAL προσφέρεται πανπολιτειακά σε σχολεία, ιδρύματα TAFE και μερικά κέντρα Κοινοτική
Εκπαίδευση Ενηλίκων [Adult Community Education (ACE)]. Επισκεφθείτε το www.vcaa.vic.edu.au για
κατάλογο όλων των φορέων παροχής VCAL.
Ποια είναι τα επίπεδα του VCAL;
Tο VCAL έχει τρία επίπεδα - Βασικό (Foundation), Μέσο (Intermediate) και Ανώτερο (Senior). Ο/Η
καθηγητής ή ο/η σύμβουλός σας επαγγελματικού προσανατολισμού θα είναι σε θέση να σας
βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιο επίπεδο είναι κατάλληλο για σας.
Υπάρχουν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις εισαγωγής;
Όχι. Αρχίζετε το VCAL σε επίπεδο κατάλληλο για τις ικανότητές σας. Ο/Η καθηγητής ή ο/η σύμβουλός
σας επαγγελματικού προσανατολισμού θα είναι σε θέση να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιο
επίπεδο είναι κατάλληλο για σας.
Πόσο χρόνο θα μου πάρει για να συμπληρώσω το VCAL;
Tο VCAL έχει εκπονηθεί για μαθητές των Σχολικών Ετών 11 και 12. Μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό
VCAL και κατάσταση αποτελεσμάτων - όταν συμπληρώσετε με επιτυχία το πρόγραμμα VCAL σας για το
επίπεδο που έχετε επιλέξει.Πολλοί μαθητές συμπληρώνουν ένα πρόγραμμα VCAL σε ένα χρόνο.
Τι παίρνετε μετά την επιτυχημένη συμπλήρωση του VCAL;
Αν συμπληρώσετε με επιτυχία το πρόγραμμα VCAL σας θα λάβετε πιστοποιητικό VCAL είτε για Βασικό,
Μέσο ή Ανώτερο επίπεδο, ανάλογα με το επίπεδο VCAL που επιλέξατε να συμπληρώσετε. Θα λάβετε
επίσης κατάσταση αποτελεσμάτων, που θα καταγράφει όλες τις μονάδες VCAL, VCE και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET).
Τι μετρά για το VCAL μου;
Τι είναι ένα πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης [Vocational Education and
Training (VET)];
Tα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (VET) παρέχουν ευκαιρία για σχολεία, ιδρύματα
επαγγελματικής κατάρτισης και τους σχετικούς κλάδους να συνεργάζονται στην ετοιμασία των
μαθητών για έμμισθη απασχόληση και περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση. Τα περισσότερα
δευτεροβάθμια σχολεία προσφέρουν σειρές μαθημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
[Vocational Education and Training (VET)] που συμβάλλουν στην ικανοποιητική συμπλήρωση του VCAL
και παρέχουν ένα προσόν επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναγνωρίζεται σε
παναυστραλιανό επίπεδο.

Θα μετρά μέρος των προηγούμενων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET)
για το VCAL μου;

Ναι. Θα πρέπει να μιλήσετε με τον/την καθηγητή σας ή τον/τη σύμβουλό σας επαγγελματικού
προσανατολισμού για να υπολογίσετε πόσο μέρος των προηγούμενων σπουδών σας μετρά για το VCAL
σας και να προγραμματίσετε το υπόλοιπο του προγράμματος VCAL σας.
Ήδη έχω κάνει ένα μάθημα VCE. Θα μετρά αυτό για το VCAL μου;
Ναι, αν έχετε αποτέλεσμα ‘S’ για μονάδα του VCE αυτό θα μετρά για το VCAL σας. Θα πρέπει να
μιλήσετε με τον/την καθηγητή σας ή τον/τη σύμβουλό σας επαγγελματικού προσανατολισμού για να
προγραμματίσετε το υπόλοιπο του προγράμματος VCAL σας.
Μπορώ να μεταφερθώ στο VCE αν αλλάξω τη γνώμη μου;
Αυτό θα πρέπει να το συζητήσετε με τον/την καθηγητή σας ή τον/τη σύμβουλό σας επαγγελματικού
προσανατολισμού αν αποφασίσετε να κάνετε αυτή την επιλογή.
Μπορώ να εργαστώ με μερική απασχόληση ή/και να εξακολουθήσω μια μαθητεία ενώ είμαι
εγγεγραμμένος/η στο VCAL;
Μπορείτε να εξασφαλίσετε αναγνώριση για εργασία μερικής απασχόλησης ενώ είστε εγγεγραμμένος/η
στο VCAL. Αυτή η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει:
• τοποθετήσεις (σχολείου) μαθητευόμενου (apprenticeship) ή θέση εκπαιδευόμενου (traineeship)
• εργασία μερικής απασχόλησης
• ορηανωμένη τοποθετήσεις γιά περαιτέρω εκπαίδευση .
Πώς αξιολογείται το VCAL;
Tο VCAL αποτελείται από επικυρωμένες σειρές μαθημάτων/πιστοποιητικών. Το πρόγραμμα VCAL σας
αξιολογείται από τον/την καθηγητή σας σύμφωνα με προϋποθέσεις αξιολόγησης για κάθε μέρος του
προγράμματος.

Χρειάζεται να δώσω εξετάσεις για το Τεστ Γενικής Επίδοσης [General Achievement Test (GAT)];
Tο GAT είναι ένα τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων γραφής, μαθηματικών, επιστήμης και τεχνολογίας,
ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών και τεχνών. Γίνεται από όλους τους μαθητές που
κάνουν μια ή περισσότερες σειρές Μονάδων 3 και 4 VCE. Θα απαιτείται από τους μαθητές που κάνουν
μια βαθμολογούμενη σειρά Μονάδων 3-4 VCE VET να δίνουν εξετάσεις και για το GAT. Οι μαθητές των
οποίων η μόνη εγγραφή αποτελείται από μονάδες VCAL δεν απαιτείται να δίνουν εξετάσεις για το GAT.

Ωστόσο,μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε εξετάσεις για το GAT αν είναι κατάλληλο για την πορεία σας
προς περαιτέρω εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση ή έμμισθη απασχόληση.
Τι θα σπουδάσω;
Με τη βοήθεια του/της καθηγητή σας ή του/της συμβούλου σας επαγγελματικού προσανατολισμού,
μπορείτε να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα VCAL που να ταιριάζει στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και
στα ενδιαφέροντά σας. Έχετε την επιλογή να διαλέξετε μονάδες και ενότητες για κάθε έναν από τους
ακόλουθους τέσσερις υποχρεωτικούς κλάδους VCAL:
Κλάδος 1 - Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων
Το πρόγραμμα VCAL σας πρέπει να περιλαμβάνει μαθήματα αλφαβητισμού και αριθμητικών γνώσεων.
Αυτά μπορούν να επιλέγονται από μονάδες δεξιοτήτων αλφαβητισμού VCAL και μονάδες αριθμητικών
γνώσεων VCAL ή και σπουδές Αγγλικών και Μαθηματικών VCE ή άλλες διαλεγμένες σπουδές
εκπαίδευσης όπως το Πιστοποιητικό σε Γενική Εκπαίδευση (Ενηλίκων) [Certificate in General Education
(Adults)].
Κλάδος 2 - Δεξιότητες Συγκεκριμένου Κλάδου
Το πρόγραμμά σας VCAL στο Μέσο και Ανώτερο επίπεδα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μονάδες
αναγνώρισμενα σε Παναυστράλιανο επίπεδο από προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης [Vocational Education and Training (VET)]. Ωστόσο, δεν απαιτείται από σας να εστιάζεστε
σε, ή να συμπληρώνετε, οποιοδήποτε μοναδικό πιστοποιητικό VET. Για παράδειγμα, μπορείτε να
επιλέξετε να παρακολουθήσετε διάφορες ενότητες ή μονάδες από μια ποικιλία πιστοποιητικών VET για
να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις του VCAL, και να εξασφαλίσετε εμπειρία σε μια ποικιλία
επαγγελματικών τομέων. Η ποικιλία επιλογών VET είναι εκτεταμένη και μερικά παραδείγματα
συμπεριλαμβάνουν μηχανολογία, δόμηση και κατασκευές, φιλοξενία και λιανική πώληση, πολυμέσα,
αυτοκινούμενα μέσα, τεχνολογία πληροφορικής, γεωπονία, αποθήκευση και κομμωτική και αισθητική.
Κλάδος 3 - Δεξιότητες Σχετικές με Εργασία
Για να αναπτύσσονται δεξιότητες "προσληψιμότητας", το VCAL σάς δίνει την επιλογή να αναλάβετε
είτε μια οργανωμένη τοποθέτηση σε εργασία ή τοποθετήσεις (σχολείου)
μαθητευόμενου/εκπαιδευόμενου μερικής φοίτησης ή εργασία μερικής απασχόλησης. Μπορείτε επίσης
να παρακολουθήσετε μονάδες και ενότητες που θα βοηθήσουν να ετοιμαστείτε για εργασία, για
παράδειγμα εργασιακή υγεία και ασφάλεια ή δεξιότητες συνέντευξης για θέση εργασίας.
Κλάδος 4 - Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης
Ως μέρος του προγράμματος VCAL σας θα συμμετέχετε σε προγράμματα και δραστηριότητες μέσα στην
κοινότητα ή το σχολείο σας που θα βοηθούν να αναπτύσσονται οι δεξιότητές σας για ομαδική εργασία,
η αυτοπεποίθησή σας και άλλες δεξιότητες σημαντικές για τη ζωή και την εργασία. Για παράδειγμα, το
σχολείο σας μπορεί να εργαστεί μαζί με την τοπική σας δημαρχία για βελτίωση παρκότοπων. Η μάθηση
που εξασφαλίζετε κάνοντάς το αυτό μπορεί τώρα να μετρά για το VCAL.

Πού μπορεί να με πάει το VCAL;
Μπορώ να μπω σε ανώτερη εκπαίδευση αν συμπληρώσω με επιτυχία το VCAL;
Αν σκέφτεστε να πάτε σε πανεπιστήμιο κατευθείαν μετά το σχολείο, το VCAL πιθανόν να μην είναι η
καλύτερη επιλογή για σας. Οι μαθητές που προγραμματίζουν να πάνε κατευθείαν σε ανώτερη
εκπαίδευση συνήθως κάνουν το VCE που τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν μια βαθμολογία ATAR από
το Βικτωριανό Κέντρο Τριτοβάθμιων Εγγραφών [Victorian Tertiary Admissions Centre (VTAC)]. Αν
παρακολουθείτε μαθήματα VCAL σε Ανώτερο Επίπεδο και αποφασίσετε ότι ενδέχεται να ενδιαφέρεστε
να προχωρήσετε σε πανεπιστήμιο, ελέγξτε με τον/την καθηγητή σας ή τον/τη σύμβουλό σας
επαγγελματικού προσανατολισμού επειδή μερικά πανεπιστήμια θα λαμβάνουν υπόψη τους μαθητές
με Ανώτερο πιστοποιητικό VCAL (VCAL Senior certificate) για εισαγωγή. Ωστόσο, η εισαγωγή
κατευθείαν από το σχολείο δεν είναι η μόνη πρόσβαση σε πανεπιστήμιο. Μερικά άτομα
παρακολουθούν μια σειρά μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε TAFE, που ίσως
οδηγεί σε Δίπλωμα ή Ανώτερο Δίπλωμα, και μετά αποφασίζουν ότι θα ωφελούνταν από σπουδές
πανεπιστημίου. Το VCAL θα ήταν μια καλή αρχή γι' αυτή την πορεία.
Ποιες είναι οι επιλογές μου άπαξ και συμπληρώσω το VCAL;
Tο VCAL θα σας δώσει πρακτική εμπειρία σχετική με εργασία και προσόντα που θα αναγνωρίζονται
από ιδρύματα TAFE και εργοδότες. Μαζί αυτά θα σας βοηθήσουν να μετακινηθείτε από σχολείο σε
εργασία, σε μια θέση μαθητευόμενου ή εκπαιδευόμενου ή/και περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση σε
TAFE. Εναλλακτικά, αν αρχίσετε σπουδές για το VCAL σας σε επίπεδο Βάσης στο Σχολικό Έτος 11 και τις
συμπληρώσετε με επιτυχία, πιθανόν να μελετήσετε την πιθανότητα να συνεχίσετε για να
συμπληρώσετε είτε το Μέσο ή το Ανώτερο επίπεδο VCAL στο Σχολικό Έτος 12. Ή πιθανόν να
επανεξετάσετε τις επιλογές σας και να αποφασίσετε ότι το πανεπιστήμιο είναι η σωστή επιλογή για σας
τελικά, και να μεταφερθείτε στο VCE.
Θα με ετοιμάσει το VCAL για είσοδο σε μια τέχνη;
Αν έχετε συμπληρώση μονάδες VET σαν ένα μέρος του VCAL πιστοποιητικό σας, θα ‘εχετε αναπτύξη
γνώσεις τομέων και δεξιότητες χρήσιμοι για τους εργοδότες, όπως για παράδειγμα,η χρήση εργαλείων
στον εργασιακό χώρο, η Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια.Συμπληρωμένες μονάδες VET βοηθούν να
αποδείξουν στον εργοδότη οτι θέλετε να εργαστείτε στον εργασιακό χώρο.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το VCAL, επικοινωνήστε με τη Βικτωριανή Αρχή Σχολικού
Προγράμματος και Αξιολόγησης (Victorian Curriculum and Assessment Authority) στο 1800 134 197 ή
επισκεφθείτε το www.vcaa.vic.edu.au

