
Các lựa chọn học tập cho 
Lớp 11 và 12

Được Chính phủ Victoria,  
1 Treasury Place, Melbourne ủy quyền.

Nhiều tài năng. 
Một VCE.



Giáo dục trung học phổ thông ở Victoria đang 
thay đổi nhằm đem lại cho các bạn nhiều lộ 
trình học tập và nhiều sự lựa chọn hơn
Bắt đầu từ năm 2023, bạn sẽ có hai cách để đạt được Chứng chỉ Tốt 
nghiệp Trung học Phổ thông bang Victoria (Victorian Certificate of 
Education). Bạn có thể ghi danh học VCE hoặc VCE Giáo dục Chuyên 
Nghề (VCE Vocational Major), chương trình học ứng dụng nghề mới, dài 
hai năm trong chương trình VCE. Chương trình này thay thế và cải thiện 
những ưu điểm của Chứng chỉ Trung học Phổ thông Học Ứng dụng Trung 
cấp và Cao cấp (Intermediate and Senior VCAL).

Ngoài ra còn có Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (Victorian Pathways 
Certificate), thế cho VCAL Cơ sở, dành cho học sinh chưa sẵn sàng hoặc 
không thể hoàn thành khóa học chứng chỉ ở trình độ VCE.

Dù bạn muốn học lên đại học, TAFE (trường cao đẳng), học nghề hay học 
việc, hay đi làm ngay sau khi học xong trung học, thì có lộ trình thứ hai 
giúp bạn thực hiện điều này.

 *  Các học sinh Lớp 12 của năm 2023 đạt điều kiện có thể được cấp bằng VCAL Trung cấp.  
Nói chuyện với thầy cô của bạn để nghiên cứu các lựa chọn cho mình.

Những thay đổi trong năm 2023

VCE VCE / không thay đổi

VCAL Trung cấp hoặc 
Cao cấp VCE Giáo dục Chuyên nghề*

VCAL Cơ sở
Chứng chỉ Lộ trình học 
Victoria (Victorian 
Pathways Certificate)

Tất cả các lộ trình học đều có các môn học của chương trình VET 
(giáo dục và đào tạo tay nghề)
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VCE
VCE là bằng trung học phổ thông mở ra lộ trình vào đại học, trường TAFE 
trình độ cao hơn hoặc các khóa chứng chỉ VET, học nghề, học việc và 
tham gia lao động. 

Có đến hơn 90 môn học khác nhau để chọn khắp các bộ môn nhân văn, 
khoa học, toán học, công nghệ, nghệ thuật, giáo dục thể chất và ngôn 
ngữ. Ngoài ra còn có 27 chương trình học nghề như xe hơi, sức khỏe, 
làm tóc và thẩm mỹ.

Hãy hỏi để biết trường bạn có những môn học nào. Nếu muốn có điểm 
ATAR (điểm xếp hạng tuyển sinh đại học) khi tốt nghiệp trung học, bạn 
nên chọn lộ trình học VCE.

Lộ trình học VCE của Deshi
Deshi muốn trở thành luật sư nên bạn ấy đã ghi danh học những 
môn như Anh Văn, Toán, Luật Học, Giáo dục Thể chất, Lịch sử và Kinh 
doanh VET VCE. Bạn ấy sẽ học hết trung học phổ thông với bằng VCE. 
Deshi đã chọn các môn có liên quan đến nghề nghiệp sau này của bạn 
ấy cũng như những môn bạn ấy thật sự có hứng thú. Bạn ấy đã thảo 
luận với thầy cô và với nhà tư vấn hướng nghiệp ở trường để bạn ấy đạt 
các điều kiện đầu vào khóa học của trường đại học theo ngành luật.

Các môn học Lớp 10 của Deshi
Giáo dục Thể chất VCE Unit 1 và 2

Các môn học Lớp 11 của Deshi
Anh Văn VCE Unit 1 và 2
Công cụ Toán học VCE Unit 1 và 2
Luật Học VCE Unit 1 và 2
Lịch sử Hiện đại VCE Unit 1 và 2
Giáo dục Thể chất VCE Unit 3 và 4
Chứng chỉ III Kinh doanh VCE VET Unit 1 và 2

Các môn học Lớp 12 của Deshi
Anh Văn VCE Unit 3 và 4
Phương pháp Toán VCE Unit 3 và 4
Lịch sử Cách mạng VCE Unit 3 và 4 
Luật Học VCE Unit 3 và 4
Chứng chỉ III Kinh doanh VCE VET Unit 3 và 4
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VCE Giáo dục Chuyên Nghề (VCE Vocational Major)
VCE Giáo dục Chuyên Nghề (VCE VM) là chương trình học nghề và học 
ứng dụng, và bây giờ nằm trong chương trình VCE. Chương trình được 
thiết kế nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết cho công việc, 
giáo dục nâng cao và những theo đuổi riêng của học sinh là thành viên 
năng động và tích cực tham gia của xã hội.
Đây là lựa chọn tốt nếu bạn muốn chọn học tập trong thế giới thực, trong 
môi trường làm việc và không cần điểm ATAR cho các mục tiêu hậu trung 
học của mình. Đây là lộ trình tốt cho trường hợp học nghề, học việc, giáo 
dục nâng cao, hoặc đi thẳng vào một công việc.
Bạn sẽ học các đơn vị học chính – Kỹ năng Đọc viết, Làm toán, Kỹ năng Liên 
quan đến Công việc và Phát triển Cá nhân – và hoàn thành 180 giờ Giáo dục 
và Đào tạo Nghề nghiệp (VET) ở trình độ Chứng chỉ II hoặc cao hơn.
VCE VM không có các cuộc thi bên ngoài, chỉ có General Achievement 
Test (Bài thi về Năng lực và Kiến thức Tổng quát) (GAT) hoặc trong một 
số chương trình VCE VET. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không có điểm các 
môn của VCE VM hay điểm ATAR.
Bạn có thể cộng thêm các môn VCE và các chương trình VCE VET vào 
chương trình học VCE VM của mình.
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Lộ trình học VCE VM của Kamala
Kamala thích học bằng phương pháp đào tạo tại chỗ và muốn trở 
thành thợ chế tạo kim loại, nên bạn ấy sẽ ghi danh học VCE Giáo dục 
Chuyên Nghề (VCE VM). Bạn ấy sẽ học chương trình VCE VM và khóa 
VCE VET Chứng chỉ II Công trình. Kamala sẽ tốt nghiệp trung học với 
bằng Trung học Phổ thông bang Victoria Giáo dục Chuyên nghề. Bạn 
ấy đã thảo luận tất cả vấn đề này với gia đình, thầy cô và nhà tư vấn 
hướng nghiệp của trường.
Trong năm lớp 10, Kamala có dự ngày giới thiệu về TAFE và đã trải 
nghiệm qua khóa học VET công trình. Sau đó bạn ấy đã tham gia 
cuộc tham quan nghề nghiệp tại nhà sản xuất xe caravan trong vùng 
và xin được Học tập có Cấu trúc Tại chỗ làm (Structured Workplace 
Learning) ở công ty này, trong lúc học Lớp 11. Điều này có nghĩa là 
một số giờ thay vì đi học thì bạn ấy sẽ đến nhà sản xuất xe caravan để 
học bằng cách được đào tạo tại chỗ. Thời gian này sẽ được tính vào 
bằng VCE Giáo dục Chuyên nghề của bạn ấy. Sau khi học xong Lớp 
12, Kamala hy vọng được đến học nghề tại công ty này.

Các môn học Lớp 11 của Kamala
VCE VM Units 1 và 2 Đọc viết
Toán học Tổng quát VCE Unit 1 và 2
VCE VM Units 1 và 2 Kỹ năng Liên quan đến Công việc (WRS)
VCE VET Chứng chỉ II trong ngành Công trình học Units 1 và 2
VET Unit 1 Học tập có Cấu trúc Tại chỗ làm (90 giờ)

Các môn học Lớp 12 của Kamala
VCE VM Units 3 và 4 Đọc viết
Toán học Tổng quát VCE Unit 3 và 4
VCE VM Units 3 và 4 Kỹ năng Phát triển Cá nhân (PDS)
VCE VM Units 3 và 4 Kỹ năng Liên quan đến Công việc (WRS)
VCE VET Chứng chỉ II trong ngành Công trình học Units 3 và 4
VET Unit 2 Học tập có Cấu trúc Tại chỗ làm SWLR (90 giờ)
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Chứng chỉ Lộ trình học Victoria  
(Victorian Pathways Certificate)
Chứng chỉ Lộ trình học Victoria (Victorian Pathways Certificate) (VPC) là 
chương trình mới được thiết kế cho học sinh nào có thể không có khả năng 
hoặc chưa sẵn sàng để hoàn thành chương trình học ở trình độ VCE và cần 
chương trình học linh động hơn. VPC là Cấp 1 theo Hệ thống Văn bằng Úc 
(Australian Qualifications Framework). 
Chương trình này có chương trình giảng dạy thu hút sự tham gia và cho học 
sinh thêm sự hỗ trợ để phát triển các kỹ năng có liên quan đến công việc và 
năng lực giúp họ thành công. 
Thông thường, học sinh sẽ học VPC trong năm Lớp 11 và 12, nhưng chương 
trình cũng linh động để học sinh có thể bắt đầu sớm hơn hay hoàn tất nó 
trong thời gian lâu hơn 2 năm. Khóa học được thiết kế và giảng dạy ở trình 
độ dễ tiếp thu hơn so với VCE và VCE Giáo dục Chuyên nghề. Bạn có thể học 
VPC ở tốc độ của mình và thầy cô sẽ đánh giá sự tiến triển của bạn qua một 
loạt các bài học trong lớp. 
Sau khi hoàn thành chương trình VPC, bạn sẽ được cấp bằng Chứng chỉ Lộ trình 
học Victoria (Victorian Pathways Certificate). Bạn nên nói chuyện với thầy cô và 
gia đình để xem đây có phải là lựa chọn phù hợp cho mình không.
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Lộ trình VPC của Brandon
Brandon cần tính linh động trong việc học khi bạn quay trở lại trường 
sau thời gian vắng mặt vì căn bệnh kéo dài. Thầy cô của Brandon có 
thảo luận với Brandon và cha mẹ của em về chương trình VPC. 
Brandon thích VPC bởi vì bạn ấy có thể bắt đầu chương trình học khi 
nào bạn ấy muốn. Brandon quyết định ghi danh học các môn VPC, làm 
các dự án cộng đồng và làm việc theo nhóm. Có khả năng sẽ mất hơn 
hai năm thì Brandon mới hoàn thành chương trình học của mình.
Thay vì hoàn thành môn Anh Văn và Toán của Lớp 10, thì Brandon học 
VPC Unit 1 của Đọc viết và Làm toán. Khi bạn ấy đưa ra các lựa chọn 
học cho Lớp 11 và 12, Brandon biết VPC là chương trình phù hợp cho 
mình bởi vì bạn ấy vẫn cần chương trình linh động. 
Trong năm Lớp 11, bạn bắt đầu học Chứng chỉ II Doanh nghiệp Nhỏ vì 
chương trình VET này được dạy tại trường nên dễ dàng hơn cho bạn 
tham gia. Khi lên Lớp 12, Brandon đi học bình thường và ghi danh theo 
học Chứng chỉ II Trợ lý Salon. Bạn ấy tham gia Học tập có Cấu trúc Tại 
chỗ làm ở một hiệu cắt tóc, có nghĩa là giờ thực tập làm việc của bạn 
ấy sẽ được tính.
Brandon muốn khi học xong bạn được học nghề thợ làm tóc.

Các môn học Lớp 10 của Brandon
VPC Unit 1 Đọc viết
VPC Unit 1 Làm toán

Các môn học Lớp 11 của Brandon
VPC Unit 2 Đọc viết
VPC Unit 2 Làm toán
VPC Unit 1 Kỹ năng Phát triển Cá nhân (PDS)
VPC Unit 1 Kỹ năng Liên quan đến Công việc (WRS)
VET Unit Chứng chỉ II Doanh nghiệp Nhỏ 
(Hoạt động kinh doanh/Sáng tạo) VCE Unit 1 và 2

Các môn học Lớp 12 của Brandon
VPC Unit 3 Đọc viết
VPC Unit 2 Kỹ năng Phát triển Cá nhân (PDS)
VPC Unit 2 Kỹ năng Liên quan đến Công việc (WRS)
VET Chứng chỉ II Trợ lý Salon Unit 1 và 2
VET Unit 1 SWLR (90 giờ)
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Chọn đúng lộ trình
Cách tốt nhất để chọn đúng lộ trình là nói chuyện với nhà tư vấn hướng 
nghiệp, thầy cô và gia đình để được giúp đỡ trong việc chọn lựa.
Hãy nghĩ đến những ưu điểm chính của mình, các môn học bạn 
muốn học và bạn muốn làm gì sau khi học xong. 
Bạn muốn đi làm ngay hay muốn học thêm? Bạn muốn làm một 
công việc tay nghề hay bạn đang nghĩ tới môi trường làm việc 
trong văn phòng?
Hướng nào bây giờ? Tài liệu Hướng dẫn 2023 về các lộ trình 
học trung học phổ thông ở Victoria là tập sách giải thích tất 
cả những điều bạn cần biết về những năm học cuối của 
trung học và giúp bạn hiểu về những lựa chọn cho mình. 
Trường của bạn có tập sách này hoặc tại  
vcaa.vic.gov.au/where-to-now.
Để có thêm thông tin về các lựa chọn mới  
cho lộ trình trung học phổ thông, hãy  
vic.gov.au/onevce.

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

