Шта је Викторијско сведочанство примењеног учења?
Викторијско сведочанство примењеног учења (VCAL) је практична алтернатива за
ученике 11. и 12. разреда.
VCAL вам омогућава да стекнете практично радно искуство, као и описмењавање и
учење рачунања, и могућност да развијате способности важне за живот и рад. Исто као
и Викторијско сведочанство о средњем образовању (Victorian Certificate of Education
(VCE)), VCAL је признатa средњошколска квалификација.
Ученици који студирају у оквиру VCAL-а су највероватније заинтересовани да наставе
школовање на TAFE-у, да уче занат или да се по завршетку школовања запосле.
Међутим, ако почнете да студирате у оквуру VCAL-а и онда одлучите да вам више
одговара VCE, неће бити касно да се предомислите.
Флексибилност VCAL-а вам омогућава да похађате наставу која је у складу са вашим
интересима и образовним потребама. У потпуности акредитовани наставни програми и
модули бирају се за следеће четири обавезне наставне области:





описмењавање и учење рачунања
радне вештине
вештине специфичне за одређену индустријску делатност
лични развој.

Ако положите VCAL предмете добићете уверење и потврду о резултатима у којој се
наводе наставне области које сте завршили.
Шта треба да знам?
Зашто бих ја изабрао/ла VCAL?
Док је VCE прикладна алтернатива за ученике који желе да наставе са образовањем на
факултету, ви можда сматрате да то није за вас.
VCAL је акредитована средњошколска квалификација која се ради у 11. и 12. разреду.
VCAL се заснива на практичној настави, такође познатој као ‘примењено учење’.
Ако се одлучите за VCAL, стећи ћете практично искуство и вештине потребне за
тражење посла, као и вештине које су вам потребне за даљну обуку на радном месту
или на TAFE-у.
Где могу да студирам у оквиру VCAL-а?
VCAL се нуди у школама широм савезне државе, на TAFE институтима и појединим
центрима за образовање одраслих (Adult Community Education (ACE)). Посетите
www.vcaa.vic.edu.au и укуцајте ‘Search for Schools’ и ‘Study’ за списак VCAL
провајдера.

Шта се подразумева под VCAL нивоима?
VCAL има три нивоа – основни, средњи и виши. Ваш наставник или саветник за
каријере ће вам помоћи да одлучите који вам ниво највише одговара.
Да ли важе било какви уписни услови?
Не. VCAL почињете на нивоу који одговара вашим способностима. Ваш наставник или
саветник за каријере ће вам помоћи да одлучите који вам ниво највише одговара.
Колико дуго ће ми требати да завршим VCAL?
VCAL је осмишљен за 11. и 12. разред. Можете да добијете VCAL уверење и потврду о
резултатима ако добијете прелазну оцену за VCAL предмете за ниво који сте одабрали.
Много ученика заврши један VCAL ниво у једној години.
Шта добијем кад успешно завршим VCAL?
Ако успешно завршите VCAL програм добићете VCAL уверење за основни, средњи и
виши ниво, у зависности од тога који сте VCAL ниво одабрали. Такође ћете добити
потврду о резултатима са списком свих VCAL, VCE and VET (радно образовање и
обука) предмета.
Шта се урачунава у мој VCAL?
Шта је сведочанство о радном образовању и обуци (VET)?
Радно образовање и обука (VET) омогућава школама, институцијама за обуку и
индустрији да раде заједно на припремању ученика за запослење и даљну обуку.
Већина средњих школа нуди VET курсеве који се урачунавају у VCAL резултате, и дају
радну и образовну квалификацију која је национално призната.
Да ли ће се претходни VET предмети рачунати за VCAL?
Да. Треба да разговарате са вашим наставником или саветником за каријере да бисте
потврдили колико се од претходних предмета рачуна за VCAL и да бисте испланирали
остатак VCAL програма.
Ја сам већ урадио VCE предмет. Да ли ће се ово урачунати у VCAL?
Да, ако добијете ‘S’ као успешну оцену за VCE то ће бити урачунато у VCAL. Треба да
разговарате са својим наставником или саветником за каријере да бисте испланирали
остатак VCAL програма.
Да ли могу да се пребацим на VCE ако се предомислим?
Ако се одлучите за ову опцију о томе треба да разговарате са својим наставником или
саветником за каријере.
Да ли могу да радим на скраћено радно време и/или наставим са шегртовањем
док сам уписан на VCAL?

Рад на скраћено радно време може да буде признат и урачунат у VCAL. У то може да
спада:


шегртовање у оквиру школе или обука



рад на скраћено радно време



радна пракса.

Како се оцењујуе VCAL?
VCAL сачињавају акредитовани курсеви/сведочанства. VCAL програм који ви радите
оцениће ваш наставник у складу са условима оцењивања за сваки део програма.
Да ли треба да радим тест општег знања (General Achievement Test (GAT)?
GAT је тест знања и вештина из области писања, математике, науке и технологије,
друштва и друштвених наука, и уметности. Раде га сви ученици који раде једну или
више секвенци VCE наставних јединица 3 и 4. Ученици који раде VCE VET наставне
јединице 3 и 4 такође треба да раде GAT. Ученици који су уписали само VCAL
предмете не морају да полажу GAT. Међутим, можете да се одлучите да полажете
GAT ако је то у складу са вашим образовним планом за дањне образовање, обуку и
запослење.
Шта ћу да учим?
Уз помоћ наставника и саветника за каријере, можете да саставите VCAL програм који
одговара вашим специфичним образовним потребама и интересима. Можете да
изаберете разне наставне јединице и модуле за сваку од следеће четири обавезне VCAL
области:
Наставна област 1 – писменост и рачунање
Ваш VCAL програм мора да садржи предмете из писмености и рачунања. Они се могу
изабрати од VCAL предмета за писменост и рачунање и/или VCЕ енглеског и
математике или других одабраних наставних области као што је уверење за опште
образовање (за одрасле).
Наставна област 2 - вештине потребне за одређену индустријску делатност
VCAL програм на средњем и вишем нивоу мора да садржи компоненте национално
признатих VET квалификација. Међутим, од вас се не захтева да се усредсредите на,
нити да завршите, било који појединачни VET курс. На пример, можете да се одлучите
за разне модуле или предмете који се нуде у оквиру VET курса да би испунили VCAL
услове, и да бисте стекли искуство у разним занимањима. VET нуди широк избор
могућности, у шта спадају аутомобилска индустрија, инжењерство, изградња и
конструкција, угоститељство и трговина, мултимедије, информатика, пољопривреда,
хортикултура, рад у складиштима, и рад у фризерским и козметичким салонима.

Наставна област 3 – радне вештине
Да би развили вештину запошљавања, VCAL вам нуди избор планиране радне праксе,
шегртовања при школи/обуку или рад на скраћено радно време. Такође можете да
радите предмете и модуле који вам помажу да се припремите за рад, на пример заштита
на раду или похађање разговора за посао.
Наставна област 4 – лични развој
У оквуру VCAL програма учестоваћете у пројектима и активностима у друштвеној
заједници или школи који ће вам помоћи да стекнете искуство у тимском раду,
самопоуздање и друге вештине важне за рад и живот. На пример, ваша школа ће можда
сарађивати са општином на улепшавању паркова. Знање које стекнете кроз
учествовање у таквом пројекту може да буде урачунато у VCAL.
Шта могу постигнем VCAL-ом?
Да ли могу да се упишем у високошколску установу ако завршим VCAL?
Ако размишљате о томе да идете на факултет одмах после школе, VCAL вероватно није
најбоља опција за вас. Ученици који планирају да наставе да се школују на
високошколским установама раде VCЕ што им омогућава да добију оцену за упис у
аустралијске високошколске установе (Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR)) од
стране Викторијског центра за упис у високошколске установе (Victorian Tertiary
Admissions Centre (VTAC)). Ако радите VCAL на високом нивоу и одлучите да идете на
факултет, проверите са својим наставником или саветником за каријере пошто неки
факултети примају ученике са VCAL сведочанством за високи ниво. Међутим, упис
директно из школе није једини пут до факултета. Неки људи похађају курсеве радне
обуке и образовања на TAFE-у, што може да води ка дипломи или вишој дипломи, и
онда схвате да би имали користи од одласка на факултет. VCAL може за то да буде
добар почетак.
Које опције имам кад завршим VCAL?
VCAL ће вам омогућити да стекнете практично радно искуство и квалификацију коју
признају TAFE институције и послодавци. Ово ће вам помоћи да пређете из школске у
радну средину, на шегртовање или обуку и/или даљну обуку на TAFE-у.
Алтернативно, можете да радите VCAL на основном нивоу у 11. разреду и ако га
завршите можете да пређете на средњи или виши VCAL ниво у 12. разреду. Или,
можете да размислите о другим опцијама и одлучите да је факултет за вас и пребаците
се на VCЕ.

Да ли ће ми VCAL помоћи да почнем да учим занат?

Ако сте завршили VCЕ предмет у оквиру VCAL-а сведочанства стећи ћете знање и
вештине које послодавци цене, на пример познавање привреде, коришћење средстава у
привреди и заштита на раду. Знање из VCE предмета ће такође показати послодавцима
да сте јако заинтересовани да радите у тој привредној делатности.
За више информација о VCAL-у обратите се Викторијском одбору за наставни програм
и оцењивање (Victorian Curriculum and Assessment Authority) на 1800 134 197 или
посетите www.vcaa.vic.edu.au

