VCAL NEDİR?
Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir
seçenektir.
VCAL size okuma-yazma ve matematik becerilerinin yanı sıra işle ilgili pratik deneyim,
yaşam ve çalışma hayatı için önemli olan kişisel becerileri geliştirme fırsatı sağlar. Ve VCAL
Viktorya Öğretim Sertifikası (Victorian Certificate of Education) (VCE) gibi tanınmış üst
düzey orta öğrenim yeterliliğidir.
VCAL programına katılan öğrenciler çoğunlukla Teknik ve İleri Eğitim (Technical and
Further Education) (TAFE) kurumlarında eğitimlerine devam etmeyi, çıraklık yapmayı veya
okulu bitirdikten sonra bir işe girmeyi isteyeceklerdir. Ancak, VCAL’e başlarsanız ve sonra
sizin için doğru seçeneğin aslında VCE (Viktorya Eğitim Sertifikası) olduğuna karar
verirseniz fikrinizi değiştirmek için gecikmiş olmayacaksınız.
VCAL’in esnekliği sizin ilgi alanınıza ve öğrenim ihtiyaçlarınıza uyan eğitim programına
katılmanızı sağlar. Bütünüyle onaylı modüller ve birimler aşağıda belirtilen dört zorunlu
aşama için seçilir:





Okuma-yazma ve Matematik Becerileri
İşle İlgili Beceriler
Endüstriye Özgü Beceriler
Kişisel Gelişme Becerileri

VCAL programını başarı ile bitirirseniz bir sertifika ve tamamladığınız eğitim alanlarını
gösteren bir sonuçlar bildirimi alacaksınız.
Bilmem gereken nedir
VCAL’i neden seçeyim ki?
Üniversitede ileri eğitim yapmak isteyecek öğrenciler için VCE iyi bir seçenektir, ancak
bunun sizin için doğru bir seçenek olmadığını düşünebilirsiniz.
VCAL 11. ve 12. sınıflarda alınan onaylı, lise dengi bir programdır. VCAL pratik eğitime
dayanır ve ‘uygulamalı öğretim’ olarak da tanınır.
VCAL’i seçerseniz, işyerinde veya TAFE’de ileri eğitim için ihtiyacınız olacak becerilerin
yanı sıra, pratik deneyim ve ‘işe alınabilirlik’ becerileri kazanacaksınız.
VCAL’i nerede yapabilirim?
VCAL programı eyalet genelinde okullarda, TAFE kurumlarında ve bazı Yetişkinler Toplum
Eğitimi (Adult Community Education) (ACE) merkezlerinde sunulmaktadır.
www.vcaa.vic.edu.au internet sitesine girin ve VCAL programını sunan tüm kuruluşların
listesi için ‘Search for Schools and Study’ (Okullar ve Eğitim Programlarını Arama)
bölümünü seçin.

VCAL seviyeleri nelerdir?
VCAL’in üç seviyesi vardır: Temel, Orta ve Üst Düzey. Öğretmeniniz veya meslek
danışmanınız ihtiyaçlarınıza en uygun olanına karar vermenize yardım edecektir.
Giriş için herhangi bir koşul var mı?
Hayır. VCAL’e yeteneklerinize uygun bir seviyede başlarsınız. Öğretmeniniz veya meslek
danışmanınız size en uygun seviyenin hangisi olduğuna karar vermenize yardım edecektir.
VCAL’i tamamlamam ne kadar sürer?
VCAL 11. ve 12. Sınıflar için geliştirilmiştir. Seçtiğiniz seviyedeki VCAL programını başarı
ile tamamladığınızda bir VCAL sertifikası ve sonuçlar bildirimi alabileceksiniz. Birçok
öğrenci bir VCAL seviyesini bir yılda tamamlamaktadır.
VCAL’i başarıyla tamamladığınızda elinize geçen nedir?
VCAL programını başarıyla tamamlarsanız, seçtiğiniz VCAL seviyesine bağlı olarak Temel,
Orta veya Üst Düzey seviyelerinden biri için bir VCAL sertifikası alacaksınız. Aynı zamanda,
tüm VCAL, VCE ve Mesleki Öğretim ve Eğitim (Vocational Education and Training) (VET)
ders birimlerini listeleyen bir sonuçlar bildirimi alacaksınız.
VCAL programım için sayılacaklar nelerdir?
Mesleki Öğretim ve Eğitim (Vocational Education and Training) (VET) sertifikası
nedir?
Mesleki Öğretim ve Eğitim (VET), öğrencileri işe girme ve ileri eğitim için hazırlama
konusunda okullara, eğitim kuruluşları ve endüstriye birlikte çalışma fırsatı sağlar. Orta
öğretim okullarının büyük çoğunluğu, VCAL’in yeterli seviyede tamamlanmasına ve ulus
genelinde tanınan mesleki öğretim ve eğitim referanslarına katkı sağlayan VET kursları sunar.
Daha önce alınan VET dersleri VCAL programı için sayılacak mı ?
Evet. Daha önceki derslerinizin ne kadarının VCAL’e sayılacağını öğrenmek ve VCAL
programının kalan kısmını planlamak için öğretmeniniz veya meslek danışmanı ile
görüşmelisiniz.
Bir VCE dersi almıştım Bu VCAL programım için sayılacak mı?
Eğer VCE biriminin yeterli tamamlandığını gösteren ‘S’ notu aldıysanız evet, bu sizin VCAL
programınız için sayılacaktır. VCAL programının kalan kısmını planlamak için öğretmeniniz
veya meslek danışmanı ile görüşmelisiniz.

Fikrimi değiştirirsem VCE programına geçebilir miyim?
Bu seçeneği kullanmak isterseniz bu konuyu öğretmeniniz veya meslek danışmanı ile konuşmalısınız.

VCAL programına kayıtlı iken yarı-gün çalışabilir ve/veya çıraklık yapabilir miyim?
VCAL programına kayıtlı iken yapılan yarı-gün çalışmayı saydırabilir ve bunun için kredi
kazanabilirsiniz. Bu çalışmalara şunlar girebilir
 okul-temelli çıraklık veya stajyerlik
 yarı-gün çalışma
 yapılandırılmış işyeri eğitimi için işe yerleştirmeler.
VCAL nasıl değerlendiriliyor?
VCAL onaylanmış kurslar/sertifikalardan oluşur. VCAL programınız öğretmeniniz
tarafından, programın her bir bölümü için belirlenmiş değerlendirme gereksinimlerine uygun
olarak değerlendirilir.
Genel Başarı Testi’ne (General Achievement Test) (GAT) girmem gerekiyor mu?
GAT, yazı, matematik, fen ve teknoloji, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat konularında
bilgi ve beceri testidir. Bu test bir veya daha fazla VCE 3 ve 4 Birim dersleri serisini alanlara
uygulanır. Not verilmiş 3 ve 4 Birim VCE VET serisi alan öğrencilerin GAT testini de
almaları gerekecektir. Kayıtlarını sadece VCAL birimlerine yaptıran öğrenciler GAT testini
almak zorunda değildir. Ancak, sizin ileri seviyede öğretim, eğitim veya çalışma planlarınıza
uygun olacak ise GAT testini alabilirsiniz.
Hangi dersleri alacağım?
Öğretmeniniz veya meslek danışmanınızın yardımı ile, öğrenim ihtiyaçlarınız ve ilgi
alanlarınıza uygun bir VCAL programı geliştirebilirsiniz. Aşağıda belirtilen dört zorunlu
VCAL dizilerinin her biri için birimler ve modüller seçme imkanınız var:
Birinci Dizi – Okuma-yazma ve Matematik Becerileri
VCAL programınızda okuma-yazma ve matematik becerileri dersleri olmalıdır. Bunlar VCAL
okuma-yazma becerileri ve VCAL matematik becerileri birimlerinden ve/veya VCE İngilizce
ve (yetişkinler için) Matematik veya Genel Eğitim Sertifikası (Certificate in General
Education (Adults)) gibi diğer seçilmiş öğretim konularından seçilebilir.
İkinci Dizi – Endüstriye Özgü Beceriler
Orta ve Üst Düzey VCAL programınız ulusal seviyede tanınmış VET yeterliliği bileşkenlerini
içermelidir. Ancak, hiçbir VET sertifikasına odaklanmak veya bitirmek zorunda değilsiniz.
Örneğin, VCAL gereksinimlerini karşılamak için bir dizi VET sertifikaları programlarından
çeşitli modüller veya birimleri almayı seçebilirsiniz ve bir dizi mesleki alanlarda deneyim
kazanabilirsiniz. VET seçenekleri çok çeşitlidir ve örneğin, otomotiv, mühendislik, bina ve
inşaat, konaklama ve perakende ticaret, basın-yayın, bilgi teknolojisi, tarım, bahçecilik,
ambarlama, saç ve güzellik bu seçeneklerden bazılarıdır
Üçüncü Dizi – İşle ile İlgili Beceriler

‘İşe alınabilirlik’ becerilerinizi geliştirmek için VCAL size, yapılandırılmış bir işe
yerleştirme, okul temelinde çıraklık/stajyerlik veya yarı-zaman iş seçeneklerinden birini
seçmenizi sağlar. Mesleki sağlık ve güvenlik veya iş görüşmesi becerileri gibi sizi işe
hazırlayacak birimleri ve modülleri de okuyabilirsiniz
Dördüncü Dizi – Kişisel Gelişme Becerileri
VCAL programınızın bir bölümü olarak, toplumunuzda veya okulunuzda, sizin takım
çalışması becerilerinizin, özgüveninizin ve yaşam ve çalışma için önemli olan diğer
becerilerinizin gelişmesine yardımcı olacak projeler ve faaliyetlere katılacaksınız. Örneğin,
okulunuz park alanlarının gelişmesi için yerel belediye ile bir çalışma yapabilir. Böyle bir
projede yer almanın size sağladığı öğrenim VCAL programına sayılabilir.
VCAL beni nereye ulaştırabilir?
VCAL’i başarıyla tamamlarsam daha yüksek eğitime gidebilir miyim?
Okuldan direk üniversiteye gitmeyi düşünüyorsanız, VCAL sizin için en iyi seçenek
olmayabilir. Yüksek öğrenime doğrudan gitmeyi planlayan öğrenciler genelde, onlara
Viktorya Yüksek Öğretime Kabul Merkezi’nden (Victorian Tertiary Admissions Centre)
(VTAC) Avustralya Yüksek Öğretime Kabul Sıralaması (Australian Tertiary Admissions
Rank) (ATAR) kazanmalarına izin veren VCE yaparlar. VCAL’i Üst Düzeyde yapıyorsanız
ve üniversiteye gitmeyi düşünebileceğinize karar verdiyseniz, öğretmeniniz ve meslek
danışmanıyla bu konuyu görüşün çünkü bazı üniversiteler VCAL Üst Düzey sertifikası olan
öğrencileri kabul etmeyi düşüneceklerdir. Ancak, okuldan direk geçiş üniversiteye giden tek
yol değildir. Bazı kişiler TAFE’de, belki de bir Diploma veya İleri Diploma almaya yönelik
bir mesleki öğretim ve eğitim kursu yapar ve sonra da bir üniversite eğitiminin yararlı
olabileceğine karar verebilir. VCAL bu yönde iyi bir başlangıçtır.
VCAL’i bir kere tamamladıktan sonra seçeneklerim nedir?
VCAL size pratik çalışma deneyimi ve TAFE kuruluşları ve işverenler tarafından tanınan bir
yeterlilik sağlar. Bunlar sizin okul hayatından çalışma hayatına, bir çıraklığa veya stajyerliğe
ve/veya TAFE’te daha ileri öğretime geçmenize yardım eder.
Alternatif olarak, 11. Sınıfta Temel seviyede VCAL programına başlar ve bunu başarıyla
tamamlarsanız, 12. Sınıfta Orta veya Üst Düzey VCAL programını tamamlamayı
düşünebilirsiniz. Veya seçeneklerinizi tekrar ele alıp sizin için sonuç olarak üniversitenin
doğru seçim olduğuna karar verip VCE programına geçebilirsiniz.

VCAL bir mesleğe başlamam için beni hazırlayacak mı?
VET birimlerini VCAL sertifikanızın bir bölümü olarak tamamladıysanız, işverenlerin değer
verdiği, örneğin endüstri bilinci, endüstride gereken gereçlerin kullanımı, mesleki sağlık ve
güvenlik gibi bilgi ve becerileri geliştirmiş olacaksınız. VET birimlerinin tamamlanması sizin
o endüstride çalışmaya istekli olduğunuzu işverenin görmesine de yardım edecek.

VCAL hakkında daha fazla bilgi için, Viktorya Müfredat ve Değerlendirme Kurumu
(Victorian Curriculum and Assessment Authority) ile 1800 134 197’den ilişkiye geçin veya
www.vcaa.vic.edu.au adresindeki internet sitesine girin.

