Baccalaureate Internasional
Kami adalah sekolah pertama di negara bagian Victoria yang
menawarkan pilihan kepada siswa baik Program Diploma Baccalaureate
Internasional maupun VCE sebagai jalur ke pendidikan tinggi.
Organisasi Baccalaureate Internasional (International Baccalaureate Organization – IBO) adalah
sebuah yayasan pendidikan yang misinya adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui
pendidikan. Visi yang mendasari IBO adalah untuk memberikan kepada siswa kurikulum yang
seimbang yang membantu mengembangkan pemikiran kritis dan pemahaman antarbudaya.
Program-programnya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan intelektual, personal,
emosional dan sosial yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan, belajar dan bekerja di dunia yang
sedang diglobalisasi dengan cepat.
Mengapa memilih IBDP?
IBDP dipelajari oleh leibh dari satu juta siswa di 143 negara dan 4000 sekolah di seluruh dunia.
Silabus dan skema penilaian IBDP yang berfokus internasional menawarkan kepada siswa persiapan
yang luar biasa untuk menghadapi tantangan pendidikan tinggi dan pekerjaan di dunia yang saling
berhubungan secara global. Banyak universitas terkemuka di Australia menawarkan penyetaraan
mata kuliah untuk lulusan IBDP karena mengakui ketatnya program IBDP secara akademis dan
mutu lulusannya. Sukses dalam menyelesaikan IBDP membuka peluang siswa untuk masuk dalam
universitas-universitas teratas dalam negeri dan juga universitas-universitas terbaik di seluruh dunia
termasuk Oxford, Cambridge, Harvard, Yale dan Sorbonne.
Struktur program pendidikan
Siswa diharuskan memilih satu mata pelajaran dari masing-masing 6 kelompok mata pelajaran.
Kelompok 1: Bahasa A

Bahasa pertama (Inggris dan Cina)

Kelompok 2: Bahasa B

Bahasa modern (Perancis, Jerman, Indonesia, Cina dan Spanyol)

Kelompok 3: Individu dan Masyarakat

Ekonomi, Geografi, Sejarah, Psikologi dan Politik Global

Kelompok 4: Ilmu Pengetahuan
Eksperimental

Biologi, Kimia dan Olahraga, Latihan dan Ilmu Kesehatan
(Tingkat Standar)

Kelompok 5: Matematika

Matematika (Tingkat Lanjutan), Metode Matematika (Tingkat Standar),
Ilmu Matematika (Tingkat Standar)

Kelompok 6:

Sastra, Musik, Teater, Seni Visual atau pilihan lain dari Kelompok 2, 3
atau 4

Selain itu, siswa diharuskan menyelesaikan tugas proyek penelitian 4000 kata, Kursus Teori
Pengetahuan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan termasuk pengabdian kepada
masyarakat, kegiatan fisik dan kegemaran kreatif.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program Diploma Baccalaureate Internasional silakan
mengunjungi situs http://ibo.org/programmes/diploma-programme/
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