
11 ve 12. sınıflar için 
eğitim seçenekleri

Victoria Hükûmeti,  
1 Treasury Place, Melbourne  

tarafından yetkilendirilmiştir.

Birçok yetenek. 
Tek bir VCE.



Sizlere daha çok yol ve seçenek sunabilmek 
için Victoria’daki orta öğrenim değişmektedir

2023 yılı itibariyle Victoria Eğitim Sertifikanızı (VCE) almak 
için iki seçeneğiniz olacaktır. VCE’ye veya VCE Mesleki Anadal 
Programına kaydolabilirsiniz. Bu anadal, VCE kapsamında iki 
yıllık mesleki uygulamalı öğrenim programıdır. Orta ve İleri 
Düzey VCAL’nin temeline dayanarak bunların güçlü yönleriyle 
pekiştirilmiştir.

VCE seviyesi sertifikasına hazır olmayan veya sertifikayı 
alamayan öğrenciler için Temel VCAL’nin yerini alacak olan 
Victoria Metotlar Sertifikası da mevcut olacaktır.

Okulu bitirdiğinizde üniversiteye veya TAFE’ye devam etmek, 
çıraklık ya da stajyerlik yapmak veya doğrudan işgücüne 
katılmak istiyorsanız sizi oraya götürmenize yardımcı olacak 
ikincil bir yol daha var.

 *  Orta Düzey VCAL, 2023 yılında hak kazanmış 12. sınıf öğrencilerine verilebilir. 
Seçeneklerinizi öğrenmek için öğretmenlerinizle görüşün.

2023 yılında değişen şeyler

VCE VCE / değişiklik yok

İleri veya Orta Düzey 
VCAL VCE Mesleki Anadal*

Temel VCAL Victoria Metotlar 
Sertifikası

Tüm metotlarda dahil olan VET konuları
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VCE
VCE; yüksek öğretim, daha ileri düzey TAFE veya VET sertifika 
kursları, çıraklıkları, stajyerlikleri ve iş gücüne katılmak için çeşitli 
imkanlar sunan üst düzey orta öğrenim yeterliliğidir. 

Beşeri bilimler, bilim, matematik, teknoloji, sanat, beden eğitimi ve 
dil öğrenimi arasından seçebileceğiniz 90’dan fazla ders vardır. 
Bunlara ek olarak otomotiv, sağlık, saç ve güzellik gibi 27 mesleki 
çalışma da vardır.

Sundukları dersler hakkında bilgi edinmek için okulunuzla görüşün. 
Okulu bitirdikten sonra ATAR sıralaması almak istiyorsanız VCE 
metodunu seçmelisiniz.

Deshi’nin VCE yolu
Deshi, avukat olmak istemektedir. Bu nedenle de İngilizce, 
Matematik, Hukuk Çalışmaları, Beden Eğitimi, Tarih ve VCE VET 
İşletmesi gibi VCE derslerine kaydolacaktır. Dolayısıyla da Orta 
öğrenimini VCE ile bitirecektir. 

Deshi, gelecekteki kariyeriyle ilgili konular ile birlikte gerçekten ilgi 
duyduğu konuları seçmiştir. Hukuk okuyabilmek için üniversite 
dersleri ön koşullarını karşıladığından emin olmak için tercihlerini 
öğretmeni ve okuldaki kariyer uzmanı ile görüşmüştür.

Deshi’nin 10. sınıf dersleri
VCE Beden Eğitimi Ünite 1 ve 2

Deshi’nin 11. sınıf dersleri
VCE İngilizce Ünite 1 ve 2
VCE Matematik Metodları Ünite 1 ve 2
VCE Hukuk Çalışmaları Ünite 1 ve 2
VCE Modern Tarih Ünite 1 ve 2
VCE Beden Eğitimi Ünite 3 ve 4
VCE VET İşletme Sertifika III Ünite 1 ve 2

Deshi’nin 12. sınıf dersleri
VCE İngilizce Ünite 3 ve 4
VCE Matematik Metodları Ünite 3 ve 4
VCE Tarihte Devrimler Ünite 3 ve 4 
VCE Hukuk Çalışmaları Ünite 3 ve 4
VCE VET İşletme Sertifika III Ünite 3 ve 4
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VCE Mesleki Anadal
VCE Mesleki Anadal (VCE VM), iki yıllık mesleki ve uygulamalı 
bir öğrenim programıdır ve artık doğrudan VCE kapsamında 
sunulmaktadır. Sizi, toplumun aktif ve girişken bir üyesi olarak iş, ileri 
düzey eğitim ve kişisel uğraşlarınız için gerekli becerilerle donatmak 
üzere tasarlanmıştır.

Bu program; sahada ve gerçek iş ortamında öğrenmeyi tercih 
ediyorsanız ve okul sonrası hedefleriniz için ATAR’a ihtiyacınız 
yoksa ideal bir seçimdir. Çıraklık, stajyerlik, ileri düzey eğitim veya 
doğrudan bir işe girmek için iyi bir yoldur.

Bu program kapsamında Okuryazarlık, Matematiksel Beceri, İş 
Becerileri ve Kişisel Gelişim Becerileri gibi temel ünitelerin eğitimini 
alırsınız ve Sertifika II veya daha üst bir seviyede 180 saatlik Mesleki 
Eğitim ve Çalışma’yı (VET) tamamlamış olursunuz.

VCE VM’nin Genel Başarı Testi (GAT) veya bazı VCE VET 
programlarındaki olan harici sınavları yoktur. Bu durumda VCE VM 
dersleri için çalışma notu veya ATAR sıralaması alamazsınız.

VCE VM öğrenim programınıza VCE dersleri ve VCE VET programları 
ekleyebilirsiniz.
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Kamala’nın VCE VM yolu
Kamala, bir işi sahada öğrenmeyi sevmekte ve metal imalatçısı 
olmak istemektedir. Bu sebeple de VCE Mesleki Anadal’a 
kaydolacaktır (VCE VM). VCE VM çalışmaları yapacak ve VCE 
VET Mühendislik Sertifika II’yi alacaktır. Kamala, orta öğrenimini 
bitirdiğinde Victoria Mesleki Anadal Eğitimi Sertifikasını almaya 
hak kazanacaktır. Tüm bunları ailesiyle, öğretmeniyle ve okuldaki 
kariyer uzmanıyla görüşmüştür.

Kamala, 10. sınıftayken TAFE denemesine katılmış ve VET 
mühendisliğini deneyimlemiştir. Ardından, kariyer gezisine 
katılıp yerli bir karavan üreticisi ile görüşmüş ve 11. sınıfa 
geçtiğinde Yapılandırılmış İşyeri Eğitiminden (SWL) faydalanıp 
faydalanamayacağını sormuştur. Bu sayede Kamala, okul vaktini 
karavan üreticisinde işi öğrenerek geçirebilecektir. Burada 
geçirdiği vakti VCE Mesleki Anadal programında kredi olarak 
saydırabilecektir. Kamala, 12. sınıfı bitirdiğinde bu şirkette çıraklık 
yapmayı ummaktadır.

Kamala’nın 11. sınıf dersleri
VCE VM Okuryazarlık Ünite 1 ve 2
VCE Genel Matematik Ünite 1 ve 2
VCE VM İş Becerileri (WRS) Ünite 1 ve 2
VCE VET Mühendislik Çalışmaları Sertifika II Ünite 1 ve 2
VET Yapılandırılmış İşyeri Eğitimi Ünite 1 (90 saat)

Kamala’nın 12. sınıf dersleri
VCE VM Okuryazarlık Ünite 3 ve 4
VCE Genel Matematik Ünite 3 ve 4
VCE VM Kişisel Gelişim Becerileri (PDS) Ünite 3 ve 4
VCE VM İş Becerileri (WRS) Ünite 3 ve 4
VCE VET Mühendislik Çalışmaları Sertifika II Ünite 3 ve 4
VET Yapılandırılmış İşyeri Eğitimi SWLR Ünite 2 (90 saat)
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Victoria Metotlar Sertifikası
Victoria Metotlar Sertifikası (VPC), VCE düzeyinde bir sertifikayı 
tamamlayamayan veya tamamlamaya hazır olmayan ve öğrenmede 
esnekliğe ihtiyaç duyan öğrenciler için tasarlanmış yeni bir 
sertifikadır. VPC, Avustralya Yeterlilikler Çerçevesi 1. Seviye’dedir. 

Başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz işle ilgili beceri ve yetenekleri 
geliştirmeniz adına ilgi çekici bir müfredat ve ek destek sunar. 

VPC, normal şartlarda 11 ve 12. sınıfta tamamlanır ancak daha 
erken başlanabilir veya 2 yıldan daha uzun sürede tamamlanabilir 
şekilde esnetilebilir. Çalışma, VCE ve VCE Mesleki Anadalından daha 
erişilebilir bir düzeyde tasarlanmış ve sunulmuştur. VPC’yi kendi 
öğrenme hızınızda elde edebilirsiniz. Öğretmenleriniz çeşitli sınıf içi 
öğrenim etkinlikleriyle ilerlemenizi değerlendirecektir. 

VPC programını bitirdiğinizde Victoria Metotlar Sertifikası’nı almaya 
hak kazanırsınız. Öğretmenleriniz ve ailenizle görüşerek bu seçeneğin 
sizin için doğru olup olmadığını değerlendirin.
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Brandon’un VPC yolu
Brandon’ın devam eden sağlık durumu nedeniyle okula dönüşü 
için esnekliğe ihtiyacı vardır. Brandon’un öğretmeni VPC ile ilgili 
kendisi ve ailesiyle görüşmüştür. 

Brandon, VPC’yi beğenmiştir çünkü VPC sayesinde öğrenim 
programına istediği zaman başlayabilecektir. Brandon, VPC 
derslerine kaydolmaya, topluluk projeleri yapmaya ve bir 
takımda çalışmaya karar vermiştir. Brandon’un öğrenim 
programını tamamlaması iki yıldan uzun sürebilir.

Brandon, 10. sınıfta İngilizce ve Matematik derslerini 
tamamlamak yerine VPC Okuryazarlık ve Matematiksel Beceri 
Ünite 1’i alacaktır. Brandon, 11 ve 12. sınıf için seçimlerini yapacağı 
zaman VPC’nin kendisi için doğru program olduğunu bilmektedir 
çünkü hala esnekliğe ihtiyacı vardır. 

11. sınıfta Küçük İşletmeler Sertifika II programına başlayacaktır 
çünkü bu VET okulda verildiğinden kendisinin katılması 
daha kolaydır. Brandon, 12. sınıfa başladığında okula düzenli 
olarak gideceğinden Kuaför Yardımcısı Sertifika II programına 
kaydolacaktır. Bir kuaför salonunda Yapılandırılmış İşyeri Eğitimi 
alacaktır, böylelikle işe yerleştirilmesi için kredi kazanabilecektir.

Brandon, okulu bitirdiğinde dolayısıyla kuaför olarak çıraklık 
yapmak istemektedir.

Brandon’un 10. sınıf dersleri
VPC Okuryazarlık Ünite 1
VPC Matematiksel Beceri Ünite 1

Brandon’un 11. sınıf dersleri
VPC Okuryazarlık Ünite 2
VPC Matematiksel Beceri Ünite 2
VPC Kişisel Gelişim Becerileri (PDS) Ünite 1
VPC İş Becerileri (WRS) Ünite 1
VET Küçük İşletmeler Ünite Sertifika II  
(Operasyon/İnovasyon) Ünite 1 ve 2

Brandon’un 12. sınıf dersleri
VPC Okuryazarlık Ünite 3
VPC Kişisel Gelişim Becerileri (PDS) Ünite 2
VPC İş Becerileri (WRS) Ünite 2
VET Kuaför Yardımcısı Sertifika II Ünite 1 ve 2
VET SWLR Ünite 1 (90 saat)
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Doğru metodu seçme
Sizin için doğru metodu seçmenin en iyi yolu, seçiminizi yapmanıza 
yardımcı olmaları için kariyer uzmanınız, öğretmenleriniz ve 
ailenizle konuşmaktır.
Güçlü yönlerinizi, şu anda keyif aldığınız dersleri ve okulu 
bitirdiğinizde yapmak istediğiniz şeyleri düşünün. 
Hemen işe başlamak mı istiyorsunuz yoksa eğitiminize 
devam etmek mi istiyorsunuz? Ticaret alanında çalışmak 
mı istiyorsunuz yoksa ofis ortamında mı çalışmayı 
düşünüyorsunuz?
Şimdi ne yapmalı? Victoria’daki orta öğrenime geçiş 
2023 kılavuzu, okulun son yıllarıyla ilgili bilmeniz 
gereken her şeyi açıklayan ve seçeneklerinizi 
anlamanıza yardımcı olacak bir kitapçıktır.
Okulunuzdan edinebilir veya 
vcaa.vic.gov.au/where-to-now adresinden 
ulaşabilirsiniz.
Yeni orta öğrenim metot seçenekleri hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için vic.gov.au/onevce 
adresini ziyaret edin.

http://vcaa.vic.gov.au/where-to-now
http://vic.gov.au/onevce

