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CARE AND SUPPORT

Lớp 10 là lúc học sinh bắt đầu xác định lộ trình dẫn tới chương 
trình VCE hai năm của các em.

Cuộc đời học sinh Lớp 10 tại Trinity rất bận rộn, thú vị, tập trung và vui. Chính ở lớp này các cậu con trai 
sẽ được khuyến khích chọn các môn học mà các em sẽ theo học trong năm đầu chương trình VCE. Đây 
là lúc các em phải bắt đầu suy nghĩ về các khóa học đại học và con đường sự nghiệp mà các em có lẽ sẽ 
theo đuổi.

Để hỗ trợ các em trong quá trình này, tất cả học sinh sẽ đi làm học kinh nghiệm. Ngoài ra, chương trình 
kiểm tra có hướng dẫn sẽ được sử dụng để giúp các em nhận ra năng khiếu, sở thích, đam mê và các 
lĩnh vực phát triển của mình, tất cả đều có ích để các em biết lựa chọn sáng suốt.

Mức độ đòi hỏi về mặt học tập của chương trình Lớp 10 gia tăng đáng kể trong suốt năm để chuẩn bị 
cho mỗi học sinh đối với những thách thức và cơ hội dành cho các em trong hai năm cuối trung học. 
Ngoài chương trình học chính, học sinh được phép chọn trong số rất nhiều các môn học tự chọn, mỗi 
môn học đều nhằm mục đích mở rộng kỹ năng của các em và thôi thúc các em phát triển nhận thức về 
thế giới. Học sinh trường Trinity học cách đặt câu hỏi đối với các giả định làm nền tảng của các tương 
tác toàn cầu và mức độ mà chính bản thân các em có thể gây ảnh hưởng tích cực tại địa phương, toàn 
quốc và toàn cầu.

Đến cuối chương trình Lớp 10, học sinh trường Trinity được chuẩn bị về học vấn và về mặt xã hội cho 
những năm tới.

Lớp 10
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Môn Học Tự Chọn
Ngoài chương trình giảng dạy cốt yếu, 
học sinh chọn trong số các môn học tự chọn dưới đây.

Nghệ Thuật
Môn nhiếp ảnh và Phương tiện Truyền thông 
Kỹ thuật số
Môn Phương tiện Truyền thông: Sản xuất 
Tường thuật và Truyền thông
Môn Nghệ thuật Hiển thị: Thực hành Studio
Môn Nghệ thuật Hiển thị: Kiến trúc
Môn Nghệ thuật Hiển thị: Quy cách & Lý 
thuyết Nghệ thuật

Thương Mại
Chương trình Sáng kiến Kinh doanh
Tâm lý Tội phạm
Nguyên tắc Kinh tế Cơ bản 
Kế toán Đại cương
Sở hữu trí tuệ

Thiết Kế & Công Nghệ
Thiết kế Sản phẩm
Những thứ di chuyển

Kịch Nghệ
Nhà hát quá khứ: Không cũ như bạn nghĩ
Phá vỡ ranh giới: Nhà hát Hiện đại

Tiếng Anh
Văn học bất diệt

Địa Lý
Khí tượng học và Khí hậu học
Thực tế
Đô thị hóa: Tăng trưởng của thành phố

Sử Ký
Thế giới Hiện đại và Nước Úc
Thành phố trong Lịch sử
Lịch sử Vĩ đại

Nhà Hàng - Khách Sạn
Nấu món ăn có lợi cho sức khẻ
Con đường dẫn đến Nhà hàng - Khách sạn 
VET

CNTT
Lập trình
Sản xuất Phim Cơ bản
Đây chính là CNTT!
Hệ điều hành và Mạng

Ngôn Ngữ Khác Tiếng Anh (LOTE)
Tiếng Trung (Thông thường hoặc Vững),
Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng La-tinh

Âm Nhạc
Điều nghiên Âm nhạc
Phòng thu âm
Chuẩn bị Trình diễn Âm nhạc

Sức Khỏe Cá Nhân Và Thể Dục
Sức khỏe Cá nhân và Thể dục
Trình độ Năng lực Thể thao: Điều gì đang 
hạn chế bạn?
Sinh lý học Thể dục
Thể thao cho Đời sống

Giáo Dục Tín Ngưỡng
Đạo đức
Nhà nguyện

Khoa Học
Khoa học xấu
Hóa học quanh ta
Hóa học Dự bị
Vật lý Dự bị
Hiểu Tâm lý học
Thế giới Vạn vật

Chương Trình 
Giảng Dạy Cốt Yếu

Tiếng Anh

Toán
Tiêu chuẩn, Tăng cường,  
Tăng tốc, Thêm nữa

Khoa Học

Thương Mại
Công dân Toàn cầu

Địa Lý
Môi trường và An sinh của con người

Sử Ký
Quyền hạn và Quyền tự do
Hướng tới Thế kỷ Bạo lực

Giáo Dục Ngoài Trời

Thể Dục

Lưu ý: Các môn học nhà trường giảng dạy, dù chính xác vào thời điểm in ấn, có thể thay đổi tùy thuộc sĩ số học sinh.


