Sertifikat Pendidikan Victoria
(Victorian Certificate of Education – VCE)
VCE adalah program yang fleksibel, yang memberikan pengakuan
internasional dan jalur untuk studi dan kerja di masa depan.
Sertifikat Pendidikan Victoria (Victorian Certificate of Education – VCE) adalah kualifikasi yang
diterima oleh mayoritas siswa di Victoria pada saat menyelesaikan pendidikan kelas 12 mereka.
Program VCE terdiri dari serangkaian mata pelajaran, biasanya diambil selama dua tahun. Kolese
Saint Leonard menawarkan kepada siswa berprestasi tinggi kesempatan untuk mempercepat
program VCE mereka, dengan mengambil satu mata pelajaran kelas 11 di kelas 10 dan satu mata
pelajaran kelas 12 di kelas 11. Permulaan yang lebih awal ini memungkinkan siswa untuk mengelola
tuntutan pelajaran di SMA dengan lebih baik dengan mengambil mata pelajaran persyaratan VCE
selama tiga tahun daripada dua, dan mengambil mata pelajaran lebih sedikit di tahun terakhirnya.
Siswa yang menyelesaikan satu mata pelajaran kelas 12 di kelas 11 juga mungkin memiliki
kesempatan untuk mempelajari pelajaran ekstensi universitas di kelas 12. Ini adalah mata pelajaran
universitas tahun pertama yang ditawarkan oleh universitas-universitas terkemuka Australia, yang
mungkin diperhitungkan dalam studi perguruan tinggi di masa depan.
VCE adalah program yang fleksibel, dengan setidaknya satu pelajaran bahasa Inggris menjadi satusatunya mata pelajaran wajib. Siswa dapat mengkhususkan diri dalam bidang tertentu atau memilih
program umum dengan mata pelajaran dari berbagai spesialisasi. Fleksibilitas ini juga berlaku dari
tahun ke tahun, yang memungkinkan siswa untuk menyesuaikan programnya untuk mengeksplorasi
minat atau kekuatan baru. Kami menawarkan serangkaian luas mata pelajaran VCE, yang
memungkinkan setiap siswa untuk merancang program yang paling sesuai dengan minat, kekuatan
dan aspirasi masa depannya sendiri.
Setelah berhasil menyelesaikan program VCE mereka, siswa diberikan sebuah Peringkat Masuk
Pendidikan Tinggi Australia (Australian Tertiary Admissions Rank – ATAR), yang memungkinkan
untuk masuk ke universitas-universitas di Australia dan luar negeri.
Mata pelajaran yang ditawarkan di VCE meliputi:
Politik Australia dan Global, Biologi, Manajemen Bisnis, Kimia, Bahasa Cina, Drama, Ekonomi,
Bahasa Inggris, Bahasa Inggris sebagai Bahasa Tambahan, Ilmu Makanan, Bahasa Perancis, Geografi,
Kesehatan dan Pengembangan Manusia, Sejarah, Bahasa Indonesia, Pengembangan Software IT,
Ilmu Hukum, Sastra , Metode Matematika, Matematika Lanjutan, Matematika Spesialis, Media,
Investigasi Musik, Pertunjukan Musik, Filsafat, Pendidikan Jasmani, Fisika, Psikologi, Seni Studio,
Ilmu Teater, Desain Komunikasi Visual.
Kolese juga menawarkan beberapa mata pelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (Vocational
Education and Training – VET) dalam program VCE termasuk Media VET, Hospitality VET, Olahraga
dan Rekreasi VET, dan Manajemen Acara VET.
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