=

NHÂN VĂN
Nhân văn là môn học chính cho tất cả học sinh tại trường Keilor Downs. Học sinh
nghiên cứu về môi trường và xã hội loài người, dân tộc và những nền văn hóa dân tộc,
trong quá khứ và hiện tại.
Giáo trình gồm bốn lãnh vực riêng biệt: Lịch Sử, Địa Lý, Công dân Giáo Dục và Quyền
Công Dân và Kinh Tế Học. Cả bốn lãnh vực này được giảng dạy đến hết lớp 10 nhằm
giúp học sinh xây dựng kiến thức vững chắc cho các môn học VCE và phương hướng
nghề nghiệp tương lai. Sự quan tâm hứng thú của từng học sinh được bảo đảm qua
mối tương quan giữa giảng dạy và thẩm định trong lớp học.
Môn nhân văn giới thiệu cho học sinh lớp 7 những nền văn minh cổ đại, đặc biệt là Ai
Cập Cổ Đại, khảo cứu về những động vật trên thế giới có nguy cơ bị tiêu diệt. Học sinh
bắt đầu tìm hiểu về nền kinh tế Úc trong phần Kinh Tế Học của giáo trình. Sau cùng
các em nghiên cứu về nền dân chủ, trách nhiệm và giá trị của quyền tự do cá nhân.

Các môn học VCE
Học sinh tiếp tục tìm hiểu và mở rộng kiến thức về bốn mặt Lịch Sử, Địa Lý, Công Dân
và Kinh Tế trong những năm kế tiếp. Vào năm lớp 10 nhà trường tạo cơ hội cho học
sinh tự chọn chương trình nhân văn. Điều này giúp các em xây dựng nền tảng vững
chắc và kỹ năng giỏi cho các môn học VCE. Các môn lựa chọn bao gồm: Quản trị
Thương Mại, các môn học về Luật Pháp, Kinh Tế Học, Lich Sử, Địa Lý, Xã Hội Học,
các môn học Quốc Ngoại, Kỹ Nghệ và Kế Hoạch và Kế Toán.

