Bằng Trung học Phổ thông bang Victoria
(Victorian Certificate of Education)
VCE là khóa học linh hoạt, được quốc tế công nhận và là
các liên thông để các em học sinh học lên nữa và đi làm
trong tương lai.
Bằng Trung học Phổ thông bang Victoria (Victorian Certificate of Education - VCE) là văn bằng đa số
học sinh bang Victoria được cấp khi hoàn tất đạt yêu cầu các môn học Lớp 12.
Chương trình VCE gồm có các môn học khác nhau, thông thường học sinh sẽ học trong hai năm.
Trường St Leonard’s giúp học sinh giỏi có cơ hội học rút chương trình VCE bằng cách học một môn
học Lớp 11 ở cấp Lớp 10 và một môn học Lớp 12 ở cấp Lớp 11. Khi học trước như vậy, học học sinh
dễ xoay sở hơn đối với chương trình VCE nhờ các em học ba năm chứ không phải học hai năm và
học ít môn hơn vào năm cuối.
Học sinh hoàn tất một môn học Lớp 12 ở cấp Lớp 11 cũng có thể có cơ hội học một môn học mở
rộng cấp đại học ở cấp Lớp 12. Đây là môn học năm thứ nhất đại học do các trường đại học hàng
đầu tại Úc phụ trách và có thể được tính vào chương trình học đại học trong tương lai.
VCE là khóa học linh hoạt, với môn học bắt buộc duy nhất là tiếng Anh. Học sinh có thể học chuyên
về một lĩnh vực cụ thể hoặc chọn một khóa học phổ thông với các môn học từ các lĩnh vực chuyên
biệt khác nhau. Tính linh hoạt này cũng được áp dụng từ cấp lớp này sang cấp lớp, nhờ đó học
sinh có thể điều chỉnh chương trình học của mình để khám phá các sở thích hoặc điểm mạnh mới.
Trường chúng tôi giảng dạy các môn học VCE, tạo điều kiện cho từng học sinh thiết kế khóa học
phù hợp nhất với sở thích, điểm mạnh và hoài bão trong tương lai của riêng mình.
Khi hoàn tất chương trình VCE đạt yêu cầu, học sinh được cấp Thứ hạng Tuyển sinh Đại học Úc
Rank (Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR) để được nhập học các trường đại học ở Úc và ở
nước ngoài.
Các môn học thuộc chương trình VCE bao gồm:
Chính trị Úc và Toàn cầu, Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Hóa học, tiếng Trung Quốc, Kịch nghệ, Kinh
tế, tiếng Anh, tiếng Anh như là Ngôn ngữ phụ, Môn học Thực phẩm, tiếng Pháp, Địa lý, Sức khỏe
và Phát triển Con người, Sử ký, tiếng Inđô, phát triển phần mềm CNTT, Môn học Pháp lý, Văn học,
Phương pháp Toán, Toán Nâng cao, Chuyên Toán, Phương tiện Truyền thông, Điều nghiên Âm nhạc,
Trình diễn Âm nhạc, Triết học, Thể dục, Vật lý, Tâm lý học, Nghệ thuật Stuđiô, Môn học Nhà hát,
Thiết kế Truyền thông Hiển thị.
Trường cũng giảng dạy một số môn học VCE Giáo dục Dạy nghề và Đào tạo (VET) gồm Phương tiện
Truyền thông VET, Nhà hàng Khách sạn VET, Thể thao và Giải trí VET và Các Sự kiện VET.
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