
  

Tôi có thể  họ c nghề  ở  trường không? 

Chương trình họ c nghề  là gì? 

Chương trình họ c việc là gì? 

Chào mừng bạn đến vớ i hộ i thảo bàn tròn EPPP 

Giớ i thiệu về  SBATs  

Trước tiên, tôi muốn hỏ i nhóm hộ i thảo, SBAT là gì và cách thức hoạ t động ra sao? 

Đ ó là mộ t chương trình mà bạn có thể  vừa đi họ c, vừa tham gia mộ t khóa huấn nghệ  và đào tạo, gọ i 

tắ t là VET, và bạn cũng bắ t đầu họ c nghề . 

Vậy có gì khác nhau giữa Chương trình Họ c nghề  đặ t tạ i Trường  và Chương trình Họ c việc đặ t tạ i 

Trường? 

Chương trình Họ c nghề  (apprenticeships) thường có thờ i gian lâu hơn. 

Và họ  họ c hỏ i để  hướng tớ i  mộ t ngành nghề , thường là qua 4 năm và toàn thờ i (full time). 

Chương trình Họ c việc (traineeship) có thờ i gian ngắn hơn, khoảng 12 tháng toàn thờ i (full time). 

Đ ố i vớ i chương trình Họ c việc đặ t tạ i trường, thì thờ i gian là 2 năm bán thờ i (part time). 

Và các mức bằng cấp có thể  thay đổ i. 

Có thể  là Chứng chỉ II, III và giúp cho họ c sinh có thể  hoàn tấ t chương trình Họ c việc đầy đủ  trong lúc 

họ c HSC. 

Vậy đố i vớ i tôi, việc theo chương trình Họ c nghề  đặ t tạ i Trường đã giúp tôi tập kỹ  năng quản lý thờ i 

gian, kỹ  năng tổ  chức. 

Nhấ t là kỹ  năng giao tiếp bở i vì tôi đã phả i giao tiếp vớ i giáo viên, giao tiếp vớ i các họ c sinh. 

Và kỹ  năng thuyế t trình nữa, vì ở  trường bạn vẫn phả i có vài lần đứng ra phát biểu trước lớp. 

Ngay cả  ở  nơ i làm việc, bạn có thể  cần nói chuyện vớ i thân chủ . 

Làm cách nào để  bạn tự thể  hiện mộ t cách tố t đẹp nhấ t khi gặp khách hàng? 

Làm thế  nào để  bạn hiểu rõ thêm về  họ ? 

Họ  cần gì? 

Họ  mong đợ i gì từ công việc? 

Và có các ngành nghề  gì có sẵn để  theo chương trình SBAT? 

Có rấ t nhiều ngành nghề . 

Các ngành này gồm các nghề  truyền thống như công nghệ  ô tô (automotive), xây dựng, làm tóc, 

thẩm mỹ  trị liệu, nhưng cũng có các nghề  chuyên biệ t và tân tiến trong khóa Họ c việc chẳng hạn như 

nuôi ong, tạo hình ván lướ t sóng. 

Ồ . 

Vậy thực sự là có chương trình SBAT cho tấ t cả  mọ i ngườ i. 

Vậy tôi đã bắ t đầu khóa Họ c nghề  đặ t tạ i Trường vào cuố i năm Year 10 vì tôi biế t rằng mình sắp 

quyế t định  xem có nên họ c lên Year 12 và lên đạ i họ c, hoặc là muốn bắ t đầu họ c nghề . 

Vậy là tôi đã ra ngoài làm việc để  lấy kinh nghiệm và tôi rấ t thích và biế t rằng đó là điều mình muốn 

làm. 

tôi muốn họ c lấy mộ t nghề . 

Nhưng cũng muốn vẫn đi họ c trong thờ i gian đó. 



Do đó khi tôi nghe nói về  chương trình Họ c nghề   và Họ c việc đặ t tạ i Trường là tôi ghi danh ngay. 

Nhấ t định rồ i. 

Tôi nghĩ rằng điều rấ t quan trọng là nên bắ t đầu suy nghĩ về  các môn họ c, ngay khi bắ t đầu Year 10. 

Nên nghĩ xem bạn giỏ i về  những gì. 

Bạn thích làm những gì. 

Xem những trang mạng như myfuture, LifeLauncher. 

Có mộ t số  trang mạng thậ t hữu ích để  thăm dò các loạ i nghề  nghiệp gì có sẵn dựa trên những gì mà 

bạn ưa thích và kỹ  năng của bạn. 

Việc gì xảy ra nếu tôi đang theo chương trình SBAT rồ i cho rằng đây không phả i là những gì mình say 

mê và tôi đã không xem xét đầy đủ  trước khi ghi danh vào SBAT? 

Rồ i thì việc gì xảy ra? 

Hãy tìm lấy mộ t số  kinh nghiệm thực tế  và xét xem bạn thậ t sự thích ngành nghề  đó hay không. 

Và việc đó có thể  giúp xác định rõ là ngành nghề  đó sẽ  phù hợp vớ i bạn hay không. 

Vậy họ c sinh có thể  tìm ở  đâu để  biế t thêm thông tin Về  Chương trình Họ c nghề  và Họ c việc đặ t tạ i 

Trường? 

Viếng trang mạng sbatinnsw.info 

hoặc trang Facebook ‘SBAT in NSW’. 

Các trang đó có nhiều đề  nghị rấ t hay ho, và cũng sơ  lược những gì có trong SBAT. 

Vớ i chương trình SBAT, 

chúng tôi có các điều hợp viên giúp hỗ  trợ   tấ t cả  các trường để  đảm bảo  việc quản trị nào liên quan 

tớ i khóa Họ c nghề  hoặc Họ c việc đều được hoàn tấ t. 

Đương nhiên chúng tôi cũng có nhiều ngườ i tạ i trường có thể  giúp hướng dẫn và hỗ  trợ  cho bạn, họ  

có thể  là cố  vấn nghề  nghiệp, cố  vấn niên họ c hoặc mộ t trong các giáo viên mà bạn có mố i quan hệ  

tố t. 

Trong số  những ngườ i hỗ  trợ  cũng có cha mẹ  và chủ  nhân của bạn. 

Đ úng thế . 

Chủ  nhân của tôi cũng vậy, nếu tôi cần mộ t ngày đến trường hoặc thêm mộ t ngày đến trường, họ  rấ t 

dễ  dãi. 

Họ  biế t rằng việc họ c là ưu tiên đố i vớ i tôi. 

Do đó nếu tôi bị chậm trễ  trong việc họ c hoặc tôi cần thêm mộ t ngày nữa ở  trường, Tôi sẽ  cho họ  

biế t trước mộ t tuần, hoặc vài ngày, họ  sẽ  đồng ý ngay. 

Họ  biế t rằng việc họ c vẫn là ưu tiên đố i vớ i tôi. 

Bạn có nhắn nhủ  gì đố i vớ i họ c sinh nào hôm nay đang lắng nghe và xem xét đường hướng họ c VET 

hay Họ c nghề  hoặc Họ c việc đặ t tạ i Trường? 

Hãy làm việc để  lấy kinh nghiệm. 

Hãy làm thử. 

Làm sao bạn biế t được trừ khi có làm thử? 

Không hề  gì nếu bạn vấp ngã và thấ t bạ i. 

Bạn chỉ việc đứng lên và đi tiếp. 

Bạn chỉ có thể  họ c hỏ i từ các kinh nghiệm của mình. 



Nhấ t định là thế . 

Hãy chọn lựa kỹ  lưỡng. 

Hãy nghiên cứu. 

Hãy trò chuyện vớ i nhiều ngườ i như Mark, hoặc các họ c sinh khác trong trường mà đang theo cùng 

đường hướng. 

Lấy càng nhiều chứng cớ  càng tố t để  bạn có thể  quyế t định đúng. 

 


