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Edukasyon at Pagsasanay na Bokasyunal (VET) sa mga Paaralan
Impormasyon para sa mga Magulang
Ano ang VET?
Ang sektor ng Edukasyon at Pagsasanay na Bokasyunal (VET) ay nagbibigay ng pagsasanay at edukasyon para sa mga
tiyak na layuning bokasyunal. Isinasangalang-alang ng sektor ng VET ang karamihan sa mga mamamayan na
nangangailangan ng mga kasanayang bokasyunal para sa trabaho at buhay. Dahil sa patuloy na kakulangan ng mga
pantrabahong kasanayan ng mga manggagawasa sa mga natatanging industriya ng Australya, ang pagpili ng VET na
tunguhin ay magbibigay ng mga pagkakataon para sa magiging trabaho sa isang industriya na may kilalang kakulangan
ng mga kasanayan. Nagbibigay din ito ng mga pagkakataon para sa patuloy na edukasyon at pagsasanay pagkatapos ng
pag-aaral.
Ano ang Pambansang VET na Pamamalakad?
Ang pambansang VET na pamamalakad ay isang pamamalakad na napagaksunduan sa buong bansa para kilalanin ang
mga katangian na maibibigay lamang sa pamamagitan ng mga Rehistradong Organisasyon ng Pagsasanay (RTO).
Tinitiyak at itinatakda ng mga sektor ng industriya ang mga resulta na kailangan mula sa pagsasanay. Ang mga
natamong katangian ay kinikilala ng mga maypatrabayo at industriya sa buong Australya habang ang mga tao ay
nagsisikap magtrabaho o muling magtrabaho. Ang mga kasanayang bokasyunal ay tinatawag na mga kahusayan at
tinutukoy ang karunungang tekniko at ang mga malawak na kasanayang ukol sa pamamaraan na kinakailangan upang
gumawa ng isang natatanging trabaho.
Pagtututong mga resulta sa VET na sektor
Ang mga resultang ito ay itinatakda at iniuutos ng lugar ng trabaho, hindi ng pagsasanay o edukasyon.
Karunungan ay kinikilala kung ano ang kailangang malaman ng isang tao para magawa ang trabaho sa paraang
maalam at mabisa.
Kasanayan ay inilalarawan ang paggamit ng karunungan sa mga kalagayan kung saan ang pag-unawa ay ginagawang
resulta sa lugar ng trabaho. Nabibilang dito ang mga pang-unawa, tekniko, mapanlikkha. pakikipagkapwa, panlahat at
pakikipag-usap na kasanayan.
Karunungan at mga kasanayan ay ipinapahayag tungkol sa pagsasarli, tungkulin at pananagutan at umaabot mula sa
mahuhulaan hanggang sa hindi mahuhulaan, mula sa alam hanggang sa hindi alam, mula sa karaniwan hanggang

hindi karaniwang trabaho,
Mas gusto ng maraming mga maypatrabaho na bigyan ng trabaho ang mga taong may pambansang kilalang VET na
kataingian na malilipat sa lahat ng mga estado at teritoryo sa buong Australya. Ang mga pagtututong resulta sa sektor ng
VET ay naiiba sa mga tinasahan sa loob ng mga kurso ng Sertipiko ng Edukasyon ng Kanlurang Australya (Western
Australian Certificate of Education) (WACE).
Paano tumutulong ang VET sa Sertipiko ng Edukasyon ng Kanlurang Australya (Western Australian Certificate of
Education) (WACE)?
Bilang bahagi ng mga bagay na kailangan para sa isang WACE, ang istudyante ay dapat:

magtamo ng Australyanong Antas ng mga Tersiyaryong Pagpasok (Australian Tertiary Admissions Rank) (ATAR);
at/o

matagumpay na makatapos ng isang Sertipiko II na Australyanong Pagkamarapat (Australian Qualifications
Framework) (AQF) o mas mataas, na magbibigay sa kanya ng isang VET na katangian at suportan pagkatapos ng
pag-aaral na VET o trabaho.
Ang pagpasyang tumapos ng isa o higit na mga katangiang VET sa paaralan ay isasama sa mga kailangang bilang ng
mga markang C para makatamo ng isang WACE.
Pagpaliwanag ng mga Katangian
Sertipiko I at II
 Pagpasok na lebel na mga kurso
 Matutuhan ang mga kailangang karunungan at mga kasanayan na hinihngi ng industriya bilang manggagawa na
may natatakdang tungkulin
 Madalas na ginagawa sa paaralan
Sertipiko III
 Hinanhanda para sa trabaho sa mababa o intermedyang lebel



Pinakamarami sa mga pag-aaral at mga pagsasanay ay nagbibigay daan sa kuwalipikasyon sa lebel na
ito

Sertipiko IV
 Nagbibigy ng malawak na karunungan sa piniling industriya at mahalagang kalaliman sa ilang mga lugar.
 Hinahanda para sa nakatakdang tungkulin para sa ilan sa isang namamahalang tungkuln
 Ilang mga pagsasanay sa lebel na ito
Diploma, Advanced Diploma at Associate Degree
 Hinahanda sa pagtrabaho na hindi umaasa sa iba at paglutas ng mga isyung tekniko
 Hinahanda para sa isang pangangasiwa o pamamahalang tungkulin
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Pagkatapos ng pag-aaral na mga katangian na pathways

Paaralan

Rehistradong
Organisasyon ng
Pagsasanay (RTO)
VET na mga
kuwalipikasyon

Pamantasan na
mga
kuwalipikasyon

Titulo sa Pagkadoktor
Titulo ng Pagkamaster
Barsilyer
Honours/Graduado
Sertipiko/Graduate
Diploma
Titulo ng Batsilyer
Advanced
Dip/Associate Degree
Diploma

Advanced
Dip/Associate Degree
Diploma

Sertipiko IV
Sertipiko ng
Edukasyon ng
Kanlurang Australya
na mga kurso at/o
Edukasyon ar
Pagsasanay na
Bokasyunal(VET na
mga kuwalipasyon

Seripiko III
Sertipiko II
Sertipiko I
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VET sa mga Tunguhing Opsyon ng Paaralan
Binibigyan ng mga VET tunguhin ang mga istudyante ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon at pagsasanay pagkatapos ng pag-aaral at
ang mga ito maaaring maging daan sa pagtamo ng higit na mataas na lebel ng pagkamarapat katulad ng Sertipiko III at IV o ang maaaring pagpasok sa
pamantasan.
Halimbawa 2 – VET →Paglilingkod ng isang aprendis-aaral
Halimbawa 1 – VET →Trabaho o Pagsasanay’

Halimbawa 4 – Pinagsamang ATAR at Vet → Pamantasan
Halimbawa 3 – VET → Pagsasanay → Pamantasan
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