
Lập kế hoạch học tập 
cho Lớp 11 và 12
Việc học tập trong các năm cuối cấp là 
một khoảng thời gian thú vị đối với học sinh 
Queensland và là một bước quan trọng  
để chuẩn bị cho tương lai của các em. 
Các trường làm việc với học sinh Lớp 10 
và gia đình để giúp các em lập kế hoạch 
cho các mục tiêu giáo dục, đào tạo và nghề 
nghiệp và vạch ra lộ trình để nhận được 
Chứng chỉ Giáo dục Queensland (QCE).

Chứng chỉ Giáo dục 
Queensland (QCE)
QCE là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 
của Queensland. Nó được quốc tế công 
nhận và là một chỉ báo về thành công 
trong học tập và cá nhân.
QCE cho phép học sinh được thiết kế một 
lộ trình phù hợp với mình - cho dù mục 
tiêu của các em sau Lớp 10 là:
• học Đại học
• tìm việc theo chuyên môn
• tham dự các khóa TAFE hoặc chương 

trình đào tạo khác.
Học sinh có thể chọn từ một loạt các môn 
học và khóa học, bao gồm các môn học từ 
Cơ quan Đánh giá và Chương trình giảng 
dạy Queensland (QCAA), chương trình 
giáo dục và đào tạo nghề (VET), học nghề 
và thực tập tại trường hoặc các khóa học 
được công nhận khác.

QCE hoạt động như thế nào?
Để nhận được QCE, học sinh cần hoàn thành một khối 
lượng học tập quy định theo một tiêu chuẩn quy định, trong 
các mô hình quy định và đáp ứng các yêu cầu về đọc viết  
và tính toán:

Môn học và khóa học
Có rất nhiều các môn học và khóa học có thể giúp tích lũy tín chỉ cho QCE. 
Phần lớn học sinh sẽ học sáu môn/khóa học trong năm Lớp 11 và 12. Nhiều em chọn cả các khóa học VET như 
một phần trong lộ trình QCE của mình và một số em chọn cách mở rộng việc học tập bằng các môn học tại đại học 
hoặc các khóa học được công nhận khác.
QCE rất linh hoạt nên học sinh có thể chọn một lộ trình phù hợp với mục tiêu của mình.
Trong yêu cầu về mô hình quy định, có ba hạng mục học tập - Nòng cốt, Chuẩn bị và Bổ sung. Khi đạt được tiêu 
chuẩn quy định thì tín chỉ sẽ được tích lũy vào trong tài khoản học tập của học sinh. 

Các môn học chung của QCAA Hạng mục học tập Nòng cốt
Các môn học chung chuẩn bị cho học sinh học cao đẳng, đại học và đào tạo, và làm việc. Các môn này giúp 
tích lũy tối đa bốn tín chỉ mỗi môn học cho một QCE và cũng góp phần vào Thứ hạng Tuyển sinh Đại học Úc 
(ATAR). Ví dụ gồm có các môn như tiếng Anh, Toán học Đại cương, Lịch sử Cổ đại, Sinh học và Âm nhạc 
Nâng cao.

Các môn học Ứng dụng của QCAA - Hạng mục học tập Nòng cốt
Các môn học ứng dụng tập trung vào các kỹ năng thực tế và chuẩn bị cho học sinh học tập và đào tạo 
chuyên sâu hơn và làm việc. Các môn này có thể giúp tích lũy tối đa bốn tín chỉ mỗi môn học cho một QCE, 
và một môn học Ứng dụng cũng có thể góp phần vào ATAR khi được kết hợp với bốn môn học chung. Ví dụ 
gồm có tiếng Anh Cơ bản, Toán học Cơ bản, Nghiên cứu Kinh doanh, Kỹ năng Công nghệ và Du lịch.

Các khóa học ngắn hạn QCAA - Hạng mục học tập Chuẩn bị hoặc Bổ sung, tùy thuộc vào 
khóa học

Các khóa học ngắn hạn phù hợp với học sinh quan tâm đến lộ trình học tập và đào tạo nghề hoặc giáo dục 
chuyên sâu và việc làm. Các khóa học này có thể giúp tích lũy một tín chỉ cho một QCE, nhưng không 
đóng góp vào một ATAR. Ví dụ gồm có Khóa học ngắn hạn về Đọc viết, Khóa học ngắn hạn về Số học và 
Khóa học ngắn hạn về Ngôn ngữ Thổ dân & Dân đảo Eo biển Torres.

Giáo dục và đào tạo nghề (VET) - hạng mục học tập Nòng cốt, Chuẩn bị hoặc Bổ sung, tùy 
thuộc vào khóa học
VET chuẩn bị cho học sinh đi làm thông qua việc học tập thực tế và là một phần quan trọng của việc học 
tập trung học phổ thông đối với nhiều học sinh. Khoảng 60% học sinh cuối cấp của Queensland đạt được 
chứng chỉ VET. Trong những năm gần đây, các khóa học phổ biến nhất là về kinh doanh, công nghệ thông 
tin và truyền thông (ICT), quản lý khách sạn, xây dựng, thể dục, thể thao và giải trí.
VET cũng có thể là cầu nối cho giáo dục và đào tạo chuyên sâu và có thể giúp tích lũy tối đa tám tín chỉ 
mỗi khóa cho một QCE. Số lượng tín chỉ sẽ thay đổi, tùy thuộc vào loại chứng chỉ. Một chứng chỉ VET 
ở mức Chứng chỉ III trở lên cũng có thể góp phần vào ATAR.

Các khóa học khác - hạng mục học tập Nòng cốt, Chuẩn bị hoặc Bổ sung, tùy thuộc vào 
khóa học
Các khóa học khác cho phép học sinh học một lĩnh vực yêu thích đặc biệt, thông qua các chứng chỉ và giải 
thưởng được công nhận, hoặc các môn học đại học được học khi ở trường. Tín chỉ QCE và điều kiện ATAR 
sẽ khác nhau, tùy thuộc vào khóa học. Các loại hình học tập không thuộc Queensland như Tú tài Quốc tế 
hoặc các khóa học đã hoàn thành ở các tiểu bang khác cũng được đưa vào trong hạng mục này.

20 tín chỉ từ các khóa học, bao gồm:
• các môn học hoặc khóa học 

do QCAA phát triển
• các chứng chỉ dạy nghề và 

đào tạo
• các khóa học không học tại 

Queensland
• các khóa học được công nhận.

Khối 
lượng 

quy định

12 tín chỉ từ các khóa học Nòng 
cốt và 8 tín chỉ từ bất kỳ kết hợp 
nào của:

• Nòng cốt
• Chuẩn bị (tối đa 4)
• Bổ sung (tối đa 8)

Mô hình 
quy định

Hoàn thành đủ đạt, mức điểm 
C trở lên, hoàn thành năng lực 
hoặc chứng chỉ, thi đỗ hoặc 
tương đương.

Tiêu 
chuẩn 

quy định

Học sinh phải đáp ứng các yêu 
cầu về đọc viết và số học thông 
qua một trong các lựa chọn học 
tập có sẵn.

Đọc viết 
& số học



Dành cho tất cả các trường 
học ở Queensland

Học trung học phổ thông tại 
Queensland
Hướng dẫn cho phụ huynh và người chăm sóc học sinh 
hoàn thành Lớp 12 từ năm 2020 

Thông tin thêm
myqce.qcaa.qld.edu.au

Trang web myQCE (dành cho học sinh hoàn thành Lớp 12 
từ năm 2020) cung cấp thông tin về các môn học và khóa 
học, đánh giá và kết quả, các lời khuyên về học tập và 
nhiều thứ nữa. Nói chuyện với nhà trường về các môn 
học và các khóa học mà nhà trường cung cấp.

qcaa.qld.edu.au
Thông tin thêm về chương trình giảng dạy và đánh 
giá trung học phổ thông, bao gồm các giáo trình cho 
các môn học QCAA, hiện đã có trên trang web QCAA. 19
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Đánh giá
Học sinh được đánh giá như thế nào trong Lớp 11 
và 12 sẽ tùy thuộc vào những gì các em học.

Các môn học chung QCA
Các môn học chung sẽ có ba bài thi nội bộ (do các 
trường đặt ra và chấm điểm) và một bài thi ngoài 
trường (do QCAA đặt ra và chấm điểm). Trong hầu 
hết các môn học, bài thi ngoài trường sẽ đóng góp 
25% vào kết quả tổng kết môn học. Trong các môn 
Toán và Khoa học, bài thi ngoài trường đóng góp 
50%. Học sinh trong mỗi môn học sẽ tham dự các 
kì thi cử ngoài trường cùng một thời điểm tại các 
trường học trên toàn tiểu bang Queensland.

Môn học ứng dụng QCAA
Các môn học ứng dụng có bốn bài thi nội bộ  
(do các trường đặt ra và chấm điểm). Trong môn 
Tiếng Anh cơ bản và Toán học cơ bản thì một 
trong những bài thi là bài thi nội bộ chung  
(do QCAA đặt ra và do các trường chấm điểm). 

Các khóa học ngắn QCAA 

Các khóa học ngắn có hai bài thi nội bộ (do các 
trường đặt ra và chấm điểm).

VET
Việc đánh giá VET sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại 
khóa học. Việc đánh giá có thể bao gồm quan sát, 
thi viết, vấn đáp, mẫu công việc hoặc phản hồi của 
bên thứ ba.

Các khóa học khác
Việc đánh giá trong các khóa học khác sẽ khác 
nhau, tùy thuộc vào khóa học.

Lộ trình vào đại học
Thứ hạng Tuyển sinh Đại học Úc (ATAR) sẽ được sử 
dụng để tuyển chọn các học sinh tốt nghiệp trung học 
trong kì tuyển sinh đại học từ năm 2020. ATAR được sử 
dụng trên toàn quốc và cho biết thứ hạng của học sinh 
so với các học sinh đủ điều kiện ATAR khác. ATAR của 
Queensland sẽ dựa trên:
• năm kết quả môn học chung cao nhất, hoặc
• kết quả cao nhất trong bốn môn học chung, cộng với 

một môn học Ứng dụng, hoặc
• kết quả cao nhất trong bốn môn học chung, cộng với 

một bằng cấp VET từ Chứng chỉ III trở lên.
Trung tâm Tuyển sinh Đại học Queensland (QTAC) sẽ tính 
toán và cấp ATAR cho học sinh Lớp 12. Quý vị sẽ tìm thấy 
thêm thông tin trên trang web của trung tâm:  
www.qtac.edu.au.

Giấy chứng nhận Thành tích 
Cá nhân Queensland (QCIA)
QCIA công nhận và báo cáo thành tích của những học 
sinh có theo học trong chương trình học cá nhân. Để 
đủ điều kiện, học sinh phải gặp hạn chế hoặc khó khăn 
trong học tập mà chủ yếu không phải do các yếu tố 
kinh tế xã hội, văn hóa hoặc ngôn ngữ.

Kết quả và báo cáo
Kết quả tổng kết môn học của học sinh và QCE sẽ được 
công bố trong tài khoản học tập của các em trên trang 
web myQCE trong tháng 12 - vào cuối năm lớp 12.
Tài khoản học tập cho học sinh trong hệ thống QCE 
mới sẽ được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019.


