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LỜI NÓI ĐẦU
Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử. Nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tuy nhiên,
những thành tựu về kinh tế của nước ta chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao,
môi trường văn hóa còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa hội đủ các nhân tố để phát triển nhanh và bền vững.
Cũng trong 30 năm qua, thế giới chứng kiến những biến đổi sâu sắc về mọi mặt. Các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba
và lần thứ tư nối tiếp nhau ra đời, kinh tế tri thức phát triển mạnh đem lại cơ hội phát triển vượt bậc, đồng thời cũng đặt ra những
thách thức không nhỏ đối với mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển. Mặt khác, những biến đổi về
khí hậu, tình trạng cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái và những biến động về chính trị, xã hội cũng
đặt ra những thách thức có tính toàn cầu. Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều quốc gia đã không ngừng đổi mới giáo dục để
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho các thế hệ tương lai nền tảng văn hóa vững chắc và năng lực thích ứng cao
trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội. Đổi mới giáo dục đã trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) đã thông qua Nghị
quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27/3/2015, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy
người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển
toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.”
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình giáo dục phổ thông
mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp
học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học
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tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có
văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong
thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.
Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt
động giáo dục.
Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng kết, đánh giá chương trình và sách giáo khoa hiện hành nhằm xác định những ưu
điểm cần kế thừa và những hạn chế, bất cập cần khắc phục; nghiên cứu bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa trong nước
và quốc tế; triển khai nghiên cứu, thử nghiệm một số đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục;
tổ chức tập huấn về lý luận và kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông. Trước khi
ban hành chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các hội thảo, tiếp thu ý kiến từ nhiều cơ quan, nhiều nhà khoa học,
cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong cả nước cũng như từ các chuyên gia tư vấn quốc tế và công bố dự thảo chương trình
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã được Hội đồng
Quốc gia Thẩm định chương trình giáo dục phổ thông xem xét, đánh giá và thông qua.
Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học và nhà giáo đã trực tiếp tham
gia xây dựng, thẩm định chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xin gửi lời cảm ơn đến các tổ chức và cá nhân trong nước
và quốc tế đã góp ý và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chương trình.
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I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1. Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản của Nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu
cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả
giáo dục, làm căn cứ quản lý chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng
của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.
2. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam,
đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển
năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về
khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và
những giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục; tạo cơ
hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của
học sinh; đặt nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh.
3. Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với
những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn
đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp,
hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp
với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó.
4. Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học với nhau và liên thông với chương
trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.
5. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là:
a) Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc,
đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo
dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần
bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.
b) Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học
sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo
điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.
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c) Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học công nghệ và yêu cầu của thực tế.
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông;
biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời; có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; biết xây dựng
và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội; có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú; nhờ đó có được cuộc sống có
ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.
Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển
hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng
và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở
cấp tiểu học; tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội; biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để
hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng; có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục
học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.
Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với
người lao động, ý thức và nhân cách công dân; khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù
hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống
lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.
III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC
1. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân
ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:
a) Những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự chủ
và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;
b) Những năng lực chuyên môn được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất
định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng
lực thẩm mỹ, năng lực thể chất.
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Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi
dưỡng năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.
3. Nội dung cụ thể của các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nói trên được nêu tại phần Phụ lục của chương trình
giáo dục phổ thông tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
4. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi là căn cứ để xây dựng chương trình môn học và hoạt động
giáo dục, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học, đánh giá kết quả giáo dục học sinh và chất lượng giáo dục
phổ thông.
IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn
giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).
Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt
buộc, các môn học tự chọn.
Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2
buổi/ngày. Cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc chung
thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.
1. Giai đoạn giáo dục cơ bản
1.1. Cấp tiểu học
a) Nội dung giáo dục
Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và
xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lý (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp
4, lớp 5); Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm (trong đó có nội dung giáo dục của địa phương). Nội dung môn
học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun); nội dung Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ
đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.
Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2).
b) Thời lượng giáo dục
Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Mỗi tiết học từ 35 phút đến 40 phút; giữa các tiết học
có thời gian nghỉ.
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BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẤP TIỂU HỌC
Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

420

350

280

245

245

Toán

105

175

175

175

175

140

140

140

35

35

Lịch sử và Địa lý

70

70

Khoa học

70

70

70

70

70

1. Môn học bắt buộc

Ngoại ngữ 1
Đạo đức

35

35

35

Tự nhiên và xã hội

70

70

70

Tin học và Công nghệ
Giáo dục thể chất

70

70

70

70

70

Nghệ thuật

70

70

70

70

70

105

105

105

105

105

Tiếng dân tộc thiểu số

70

70

70

70

70

Ngoại ngữ 1

70

70

1015

1015

1085

1120

1120

29

29

31

32

32

2. Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm
3. Môn học tự chọn

Tổng số tiết/năm học
Số tiết trung bình/tuần
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Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
1.2. Cấp trung học cơ sở
a) Nội dung giáo dục
Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lý; Khoa học
tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa
phương.
Mỗi môn học Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ
chức của nhà trường.
Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đều tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp; ở lớp 8 và lớp 9, các môn học
Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo
dục của địa phương có học phần hoặc chủ đề về nội dung giáo dục hướng nghiệp.
Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.
b) Thời lượng giáo dục
Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Khuyến
khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Số tiết/năm học

Nội dung giáo dục

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Ngữ văn

140

140

140

140

Toán

140

140

140

140

Ngoại ngữ 1

105

105

105

105

Giáo dục công dân

35

35

35

35

Lịch sử và Địa lý

105

105

105

105

Khoa học tự nhiên

140

140

140

140

Công nghệ

35

35

52

52

Tin học

35

35

35

35

Giáo dục thể chất

70

70

70

70

Nghệ thuật

70

70

70

70

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

105

105

105

105

3. Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương

35

35

35

35

Tiếng dân tộc thiểu số

105

105

105

105

Ngoại ngữ 2

105

105

105

105

Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)

1015

1015

1032

1032

29

29

29,5

29,5

1. Môn học bắt buộc

2. Hoạt động giáo dục bắt buộc

4. Môn học tự chọn

Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)
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2. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
2.1. Nội dung giáo dục
Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an
ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. Môn Giáo dục thể chất được thiết kế thành các
học phần; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù
hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.
Các môn học được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp gồm 3 nhóm môn:
- Nhóm môn Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.
- Nhóm môn Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học.
- Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật. Nội dung mỗi môn học thuộc nhóm này được
thiết kế thành các học phần, học sinh được lựa chọn học phần phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của
nhà trường.
Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn.
Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh
học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực
hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn
đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng
thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học
tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.
Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu
của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Học sinh
có thể đăng ký học ở một cơ sở giáo dục khác những môn học và chuyên đề học tập mà trường học sinh đang theo học không có
điều kiện tổ chức dạy.
Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.
2.2. Thời lượng giáo dục
Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.
Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
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BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nội dung giáo dục

1. Môn học bắt buộc

Số tiết/năm học/lớp

Ngữ văn
Toán
Ngoại ngữ 1
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng và an ninh

105
105
105
70
35

Lịch sử
Địa lý
Giáo dục kinh tế và pháp luật
Vật lý
Hoá học
Sinh học
Công nghệ
Tin học

70
70
70
70
70
70
70
70

Nghệ thuật

70
105

2. Môn học được lựa chọn (*)
Nhóm Khoa học xã hội

Nhóm Khoa học tự nhiên

Nhóm Công nghệ và Nghệ thuật
3. Hoạt động giáo dục bắt buộc

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

4. Chuyên đề học tập bắt buộc (3 cụm chuyên đề)

105

5. Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương

35

6. Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số

105

Ngoại ngữ 2

105

Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)

1015

Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)

29

(*) Học sinh chọn 5 môn, mỗi nhóm ít nhất 1 môn.
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V. ĐỊNH HƯỚNG VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC
Chương trình giáo dục phổ thông thực hiện mục tiêu giáo dục, hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh
thông qua các nội dung giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học, giáo dục khoa học xã hội, giáo dục khoa học tự nhiên,
giáo dục công nghệ, giáo dục tin học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể
chất, giáo dục hướng nghiệp. Mỗi nội dung giáo dục đều được thực hiện ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó
có một số môn học và hoạt động giáo dục đảm nhiệm vai trò cốt lõi.
Căn cứ mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực ở từng giai đoạn giáo dục và từng cấp học, chương
trình mỗi môn học và hoạt động giáo dục xác định mục tiêu, các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và nội dung giáo dục
của môn học, hoạt động giáo dục đó. Giai đoạn giáo dục cơ bản thực hiện phương châm giáo dục toàn diện và tích hợp, bảo
đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; giai đoạn giáo
dục định hướng nghề nghiệp thực hiện phương châm giáo dục phân hóa, bảo đảm học sinh được tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị
cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Cả hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp đều có
các môn học tự chọn; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp có thêm các môn học và chuyên đề học tập được lựa chọn
theo định hướng nghề nghiệp, nhằm đáp ứng nguyện vọng, phát triển tiềm năng, sở trường của mỗi học sinh.
1. Giáo dục ngôn ngữ và văn học
Giáo dục ngôn ngữ và văn học có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tình cảm, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Thông qua
ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật, giáo dục ngôn ngữ và văn học bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, đặc biệt là
tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực và ý thức trách nhiệm; hình thành, phát triển cho học sinh các năng lực chung
và năng lực chuyên môn như năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ, năng lực tìm hiểu xã hội.
Ngoài nhiệm vụ hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số, giáo dục
ngôn ngữ và văn học còn giúp học sinh sử dụng hiệu quả những phương tiện giao tiếp khác như hình ảnh, biểu tượng, ký hiệu,
sơ đồ, đồ thị, bảng biểu,...
Giáo dục ngôn ngữ được thực hiện ở tất cả các môn học, trong đó Ngữ văn, Ngoại ngữ và Tiếng dân tộc thiểu số có vai trò
chủ đạo. Giáo dục văn học được thực hiện chủ yếu ở môn học Ngữ văn.
13

1.1. Môn Ngữ văn
Ngữ văn là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các mạch kiến thức và kỹ năng cơ
bản, thiết yếu về tiếng Việt và văn học dựa trên ngữ liệu là các kiểu loại văn bản và phương thức thể hiện đa dạng, nhằm hình
thành, phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở từng cấp học.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung môn Ngữ văn được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Môn học có tên là Tiếng Việt ở cấp tiểu học và Ngữ văn ở cấp trung học cơ sở.
Chương trình được thiết kế theo các mạch kỹ năng đọc; viết; nói và nghe. Kiến thức văn học, giao tiếp và tiếng Việt được
tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. Các ngữ liệu được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận
của học sinh ở mỗi cấp học.
Kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản, học sinh có thể đọc, viết, nói và nghe hiểu các loại văn bản phổ biến và thiết yếu, gồm văn
bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản thông tin; sử dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống hằng ngày
và học tập tốt các môn học khác; đồng thời qua môn học, học sinh được bồi dưỡng và phát triển về tâm hồn và nhân cách.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Ở giai đoạn này, chương trình môn học củng cố các mạch nội dung của giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh nâng cao
năng lực giao tiếp, tăng cường năng lực tiếp nhận và năng lực tạo lập văn bản nghị luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn
về chủ đề và kỹ thuật viết, qua đó phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng lập luận; đồng thời giúp học sinh học sâu hơn
về tác phẩm văn học, trang bị một số kiến thức lịch sử văn học, lý luận văn học có tác dụng thiết thực đối với việc đọc và viết về
văn học.
1.2. Môn Ngoại ngữ
Môn học Ngoại ngữ giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ
cho học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
quốc tế của đất nước.
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Học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1) và được tự chọn thêm ít nhất một ngoại ngữ
khác (gọi là Ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.
Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12. Cơ sở giáo dục có điều kiện thuận lợi có thể tổ chức học Ngoại ngữ 1 bắt
đầu từ lớp 1; thời lượng học Ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 không quá 70 tiết/năm học.
Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào tùy theo nhu cầu của học sinh và khả
năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.
Chương trình môn học Ngoại ngữ nhằm phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung chương trình được
xây dựng dựa theo yêu cầu của Khung trình độ ngoại ngữ sáu bậc dành cho Việt Nam, liền mạch từ giai đoạn giáo dục cơ bản
đến hết lớp 12.
1.3. Môn Tiếng dân tộc thiểu số
Dạy học tiếng dân tộc thiểu số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa
của các dân tộc thiểu số. Nhà nước tập trung đầu tư, ưu tiên dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với các dân tộc thiểu số ít người;
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng, nhu cầu được học và
hoàn thành chương trình học tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết.
Môn học Tiếng dân tộc thiểu số được dạy từ tiểu học, sử dụng thời lượng tự chọn tương ứng của từng cấp học để tổ chức
dạy học.
Nội dung dạy học tiếng dân tộc thiểu số được quy định trong từng chương trình tiếng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Điều kiện tổ chức dạy học và quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo
quy định của Chính phủ.
2. Giáo dục toán học
Giáo dục toán học hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học với các
thành tố cốt lõi là: năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học,
năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện học toán; phát triển kiến thức, kỹ năng then chốt và
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tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống thực tiễn. Giáo dục toán học tạo dựng sự kết nối giữa
các ý tưởng toán học, giữa Toán học với các môn học khác và giữa Toán học với đời sống thực tiễn.
Giáo dục toán học được thực hiện ở nhiều môn học như Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Hoạt động
trải nghiệm,... trong đó Toán là môn học cốt lõi.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung môn Toán được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Môn Toán là môn học bắt buộc ở tiểu học và trung học cơ sở, giúp học sinh nắm được một cách có hệ thống các khái niệm,
nguyên lý, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học tập tiếp theo
hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Chương trình môn Toán giai đoạn giáo dục cơ bản kết hợp giữa cấu trúc tuyến tính với cấu trúc “đồng tâm xoáy ốc” (đồng
tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay quanh và tích hợp ba mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và
Xác suất.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Môn Toán là môn học bắt buộc ở trung học phổ thông. Chương trình môn Toán ở giai đoạn này cũng kết hợp cấu trúc
tuyến tính với cấu trúc “đồng tâm xoáy ốc”, xoay quanh và tích hợp ba mạch kiến thức: Số và Đại số, Hình học và Đo lường,
Thống kê và Xác suất.
Chương trình môn Toán ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp giúp cho học sinh có cái nhìn tương đối tổng quát về
toán học, hiểu được vai trò và những ứng dụng của toán học trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến toán
học để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự mình tìm hiểu những vấn đề
có liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.
Ở lớp 10, chương trình môn Toán giúp học sinh củng cố vững chắc học vấn toán học phổ thông cốt lõi, hoàn thiện dần các
phẩm chất, năng lực đã được định hình trong giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo điều kiện để học sinh bước đầu nhận biết đúng năng
lực, sở trường của bản thân, có được thái độ tích cực đối với môn Toán.
Ở các lớp 11 và lớp 12, môn Toán được phát triển trên cơ sở nội dung nền tảng đã trang bị cho học sinh từ lớp 1 đến lớp
10, được lựa chọn từ những vấn đề cần thiết nhất, mang tính ứng dụng cao đối với học sinh với các định hướng nghề nghiệp
khác nhau sau trung học phổ thông.
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3. Giáo dục khoa học xã hội
Giáo dục khoa học xã hội đóng vai trò chủ đạo trong việc giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan, hoàn thiện nhân cách,
giáo dục ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước, các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng và những phẩm chất tiêu biểu của công
dân toàn cầu (bản lĩnh, kết nối, cá tính, yêu thương) trong xu thế phát triển, đổi mới, sáng tạo của thời đại.
Mục tiêu xuyên suốt của giáo dục khoa học xã hội là góp phần giúp cho học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất
chủ yếu và năng lực chung trên cơ sở nắm vững hệ thống tri thức cơ bản về khoa học xã hội, chủ yếu là lịch sử và địa lý; chuẩn bị
cho những công dân tương lai hiểu rõ hơn về thế giới mà họ đang sống, sự kết nối, tương tác giữa con người với con người,
giữa con người với môi trường xung quanh, giữa dân tộc với thế giới; truyền cảm hứng cho học sinh khám phá bản thân, các
vấn đề của đất nước, của khu vực và thế giới có liên quan trực tiếp đến cuộc sống; giúp học sinh hiểu biết, có tư duy phản biện
và sáng tạo.Thông qua giáo dục khoa học xã hội, học sinh bước đầu học được cách quan sát, phương pháp tìm hiểu, khám phá
và tư duy về xã hội, cuộc sống, coi trọng chứng cứ, hình thành và phát triển một số năng lực thành phần đặc thù của môn học,
như năng lực đối thoại liên văn hóa, năng lực tự tìm hiểu, khám phá bản thân, cộng đồng, xã hội, năng lực tư duy và thực hành
khoa học xã hội và nhân văn, từng bước nâng cao năng lực kiến giải hiện tượng và quá trình xã hội cụ thể, biết cách phân tích
và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, chính trị và văn hóa trong không gian và thời gian cụ thể,...
Giáo dục khoa học xã hội được thực hiện ở nhiều môn học, trong đó các môn học cốt lõi là: Tự nhiên và xã hội (lớp 1, lớp
2 và lớp 3), Lịch sử và Địa lý (từ lớp 4 đến lớp 9), Lịch sử, Địa lý (cấp trung học phổ thông).
Nội dung cốt lõi của các môn học được tổ chức theo các mạch chính là đại cương, thế giới, khu vực, Việt Nam và địa
phương, bảo đảm cấu trúc sau: quá trình tiến hoá (thời gian, không gian), quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, kiến tạo nền
văn minh - văn hiến của dân tộc Việt Nam; sự phát triển của tiến bộ xã hội và nguyên nhân của hưng thịnh, suy vong qua các
thời kỳ của các quốc gia - dân tộc; các thành tựu chính về kinh tế, xã hội, văn hoá, văn minh; các cá nhân, tập đoàn người trong
quan hệ hợp tác, cạnh tranh; điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; đặc điểm dân cư, tình hình phát triển thành thị và
nông thôn trong các không gian và thời gian lịch sử; cơ cấu và phân bố nền kinh tế; một số chủ đề liên môn kết nối các nội dung
của lịch sử, địa lý kinh tế - xã hội, địa lý tự nhiên. Các mạch nội dung của các môn khoa học xã hội cũng có tính liên môn, tích
hợp với các lĩnh vực khác, như giáo dục ngôn ngữ, văn hóa và văn học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh,
giáo dục kinh tế, dân tộc, tôn giáo, môi trường, phát triển bền vững,…
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Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục khoa học xã hội được phân chia theo hai giai đoạn:
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Giáo dục khoa học xã hội được thực hiện trong các môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9. Ở các lớp 1, 2, 3, nội dung giáo
dục khoa học xã hội được thực hiện qua môn học Tự nhiên và Xã hội; lên các lớp 4, 5, môn Tự nhiên và xã hội tách thành hai
môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học. Ở trung học cơ sở, môn Lịch sử và Địa lý gồm các nội dung giáo dục Lịch sử, Địa lý và một
số chủ đề liên môn, đồng thời lồng ghép, tích hợp kiến thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo,... Các
mạch kiến thức của Lịch sử và Địa lý được sắp xếp gần nhau nhằm soi sáng và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra có thêm một số chủ đề
mang tính tích hợp, như chủ quyền quốc gia, biển đảo và biên giới; đô thị Việt Nam; châu thổ sông Hồng; châu thổ sông Mê
Kông; phát kiến địa lý vv…
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Lịch sử, Địa lý là các môn được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp ở lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
Chương trình lớp 10 giúp học sinh nắm được những đặc điểm tổng quát của khoa học lịch sử và khoa học địa lý, các ngành
nghề có liên quan đến lịch sử và địa lý, khả năng ứng dụng kiến thức lịch sử và địa lý trong đời sống, đồng thời củng cố và mở
rộng nền tảng tri thức, kỹ năng phổ thông cốt lõi đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo cơ sở vững chắc để học sinh có
định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp.
Ở lớp 11 và lớp 12, môn Lịch sử chú trọng đến các chủ đề và các lĩnh vực của sử học, như lịch sử chính trị, lịch sử kinh tế,
lịch sử văn minh, lịch sử văn hóa, lịch sử quân sự và lịch sử xã hội, sự tương tác và hội nhập của Việt Nam vào khu vực và thế
giới; môn Địa lý tập trung vào một số chủ đề về địa lý thế giới (khu vực, quốc gia tiêu biểu) và địa lý Việt Nam (tự nhiên, kinh
tế - xã hội) nhằm hỗ trợ cho những học sinh có định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như
một vài ngành khoa học hữu quan.
4. Giáo dục khoa học tự nhiên
Bên cạnh vai trò góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh, giáo dục khoa học
tự nhiên có sứ mệnh hình thành và phát triển thế giới quan khoa học của học sinh; đóng vai trò chủ đạo trong việc giáo dục học
sinh tinh thần khách quan, tình yêu thiên nhiên, tôn trọng các quy luật của tự nhiên để từ đó biết ứng xử với tự nhiên phù hợp
với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và môi trường. Thông qua các hoạt động học tập của lĩnh vực này, học sinh dần hình
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thành và phát triển năng lực tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên qua quan sát và thực nghiệm, năng lực vận dụng tổng hợp
kiến thức khoa học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Giáo dục khoa học tự nhiên được thực hiện trong nhiều môn học, cốt lõi là các môn Tự nhiên và xã hội (lớp 1, lớp 2 và lớp
3), Khoa học (lớp 4 và lớp 5), Khoa học tự nhiên (trung học cơ sở), Vật lý, Hóa học, Sinh học (trung học phổ thông).
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục khoa học tự nhiên được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Chương trình giáo dục khoa học tự nhiên ở tiểu học tiếp cận một cách đơn giản một số sự vật, hiện tượng phổ biến trong
cuộc sống hằng ngày, giúp người học có các nhận thức bước đầu về thế giới tự nhiên.
Ở trung học cơ sở, nội dung giáo dục khoa học tự nhiên tích hợp các kiến thức, kỹ năng về Vật lý, Hóa học và Sinh học.
Các kiến thức, kỹ năng này được tổ chức theo các mạch nội dung (vật chất, sự sống, năng lượng, Trái Đất và bầu trời), thể hiện
các nguyên lý, quy luật chung của thế giới tự nhiên (tính cấu trúc, sự đa dạng, sự tương tác, tính hệ thống, quy luật vận động và
biến đổi), đồng thời từng bước phản ánh vai trò của khoa học tự nhiên đối với sự phát triển xã hội và sự vận dụng kiến thức
khoa học tự nhiên trong sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Để thực hiện các nội dung này, cấu
trúc nội dung môn Khoa học tự nhiên gồm các chủ đề phân môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và các chủ đề liên môn, nhằm hình
thành nhận thức về các nguyên lý, quy luật chung của thế giới tự nhiên, vai trò của khoa học tự nhiên đối với sự phát triển của
xã hội và bước đầu vận dụng được kiến thức khoa học tự nhiên trong sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền
vững. Các nội dung này được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp một số kiến thức đồng tâm.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Giáo dục khoa học tự nhiên trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp được thực hiện qua các môn học Vật lý, Hóa
học và Sinh học ở cả ba lớp 10, 11 và 12. Đây là các môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên được học sinh lựa chọn theo
định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân. Nội dung mỗi môn học vừa bảo đảm phát triển tri thức và kỹ năng
thực hành trên nền tảng những năng lực chung và năng lực tìm hiểu tự nhiên đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, vừa đáp
ứng yêu cầu định hướng vào một số ngành nghề cụ thể.
5. Giáo dục công nghệ
Giáo dục công nghệ giúp học sinh học tập và làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường và xã
hội; hình thành và phát triển năng lực thiết kế, năng lực sử dụng, giao tiếp và đánh giá công nghệ; có tri thức về hướng nghiệp,
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tiếp cận với các thông tin và cơ hội trải nghiệm về một số ngành nghề phổ biến trong xã hội; qua đó lựa chọn được nghề nghiệp
phù hợp nhất với bản thân, chuẩn bị các tri thức nền tảng để theo học các ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.
Cùng với các nội dung giáo dục khác, giáo dục công nghệ góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ
yếu và năng lực chung. Với trọng tâm là hình thành và phát triển năng lực thiết kế, giáo dục công nghệ có nhiều cơ hội và lợi
thế trong hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Bên cạnh đó, giáo dục công nghệ còn góp phần hình
thành và phát triển một số năng lực chuyên môn khác như năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tin học.
Giáo dục công nghệ được thực hiện thông qua nhiều môn học, trong đó cốt lõi là phân môn Công nghệ trong môn Tin học
và Công nghệ (ở các lớp 3, 4, 5) và môn Công nghệ (ở trung học cơ sở và trung học phổ thông). Cùng với Toán học, Khoa học
tự nhiên và Tin học, môn học Công nghệ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục đang được
coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới và được quan tâm thích đáng trong đổi mới giáo dục phổ thông lần này của Việt Nam.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục công nghệ được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Giáo dục công nghệ trang bị cho học sinh những hiểu biết, kỹ năng phổ thông, cốt lõi về công nghệ; những tri thức và kỹ
năng lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân.
Ở tiểu học, học sinh được khám phá thế giới kỹ thuật, công nghệ thông qua các chủ đề đơn giản về công nghệ và đời sống,
một số sản phẩm công nghệ trong gia đình mà học sinh tiếp xúc hằng ngày, an toàn với công nghệ trong nhà; được trải nghiệm
thiết kế kỹ thuật, công nghệ thông qua các hoạt động thủ công kỹ thuật, lắp ráp các mô hình kỹ thuật đơn giản, trồng và chăm
sóc hoa, cây xanh trong chậu, vườn nhà,…
Ở trung học cơ sở, học sinh được trang bị những tri thức về công nghệ trong phạm vi gia đình; những nguyên lý cơ bản về
các quá trình sản xuất chủ yếu; hiểu biết ban đầu về tư duy thiết kế; phương pháp lựa chọn nghề cùng với thông tin về các nghề
nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất chủ yếu thông qua các mạch nội dung: Công nghệ trong gia đình; Nông - Lâm nghiệp, Thủy
sản và Công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật. Ở các lớp cuối trung học cơ sở, ngoài các nội dung cốt lõi mà tất cả học sinh đều phải
học, học sinh còn được lựa chọn học các nội dung khác nhau phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và hứng thú của bản thân.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Ở lớp 10, giáo dục công nghệ tiếp tục củng cố và hoàn thiện những kết quả đã đạt được trong giai đoạn giáo dục cơ bản,
đồng thời trang bị cho học sinh những hiểu biết tổng quan và định hướng nghề về công nghệ thông qua các nội dung về bản chất
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của công nghệ; vai trò, ảnh hưởng của công nghệ với đời sống xã hội; mối quan hệ giữa công nghệ với các lĩnh vực, môn học
khác; một số lĩnh vực công nghệ phổ biến.
Ở lớp 11 và lớp 12, giáo dục công nghệ được thiết kế thành hai nhánh riêng biệt gồm Công nghệ định hướng công nghiệp và
Công nghệ định hướng nông, lâm, ngư nghiệp. Cả hai định hướng này đều nhằm chuẩn bị cho học sinh học vấn, năng lực nền tảng
để có thể thích ứng tốt nhất với đặc điểm, tính chất và yêu cầu của các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà học sinh lựa chọn theo
học thông qua các mạch nội dung chủ đạo về ngôn ngữ kỹ thuật, thiết kế và một số công nghệ chủ yếu của từng định hướng.
6. Giáo dục tin học
Giáo dục tin học đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và
sáng tạo trong thời đại thông tin, kết nối và toàn cầu hóa; hỗ trợ đắc lực học sinh tự học và tập nghiên cứu; tạo cơ sở vững chắc
cho việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới, triển khai phương thức giáo dục (phương
pháp dạy và học, phương pháp và hình thức tổ chức đánh giá kết quả giáo dục) mới và hiện đại cho tất cả các môn học.
Giáo dục tin học có ưu thế và góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; có sứ mạng hình
thành , phát triển năng lực hiểu biết và ứng xử có đạo đức, văn hóa, tôn trọng pháp luật, tránh được những hành vi tiêu cực,
giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến tính nhân văn và sự phát triển toàn diện của con người trong môi trường công nghệ kỹ thuật số;
năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện, công cụ, các hệ thống tự động hóa của công nghệ kỹ thuật số; năng lực phát hiện
và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của các công cụ tin học và các hệ thống tự động hóa của công nghệ kỹ
thuật số; năng lực khai thác các ứng dụng, các dịch vụ của công nghệ kỹ thuật số trong học tập các môn khác một cách có hiệu
quả; năng lực chia sẻ thông tin, giao tiếp và hợp tác trong bối cảnh xã hội và nền kinh tế tri thức.
Bên cạnh việc ứng dụng tin học trong các môn học, giáo dục tin học được thực hiện thông qua phân môn Tin học trong
môn Tin học và Công nghệ ở các lớp 3, 4, 5, môn Tin học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nội dung giáo dục tin học
cung cấp cho học sinh ba mạch kiến thức có quan hệ tương hỗ với nhau: Công nghệ thông tin - truyền thông (ICT), học vấn số
hóa phổ thông (DL) và khoa học máy tính (CS).
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục tin học được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Tin học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ứng dụng tin học; bước đầu hình thành và phát triển tư duy giải
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quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính; hiểu và tuân theo các nguyên tắc cơ bản trong chia sẻ và trao đổi thông tin.
Ở tiểu học, chủ yếu học sinh học sử dụng các phần mềm đơn giản hỗ trợ học tập, sử dụng thiết bị tin học tuân theo các
nguyên tắc giữ gìn sức khỏe, đồng thời bước đầu được hình thành tư duy giải quyết vấn đề có sự hỗ trợ của máy tính.
Ở trung học cơ sở, học sinh tập trung học sử dụng, khai thác các phần mềm thông dụng làm ra các sản phẩm phục vụ học
tập và đời sống; thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công cụ tin học và các hệ thống tự
động hóa của công nghệ kỹ thuật số; tổ chức, quản lý, tra cứu, tìm kiếm dữ liệu số hóa, đánh giá và lựa chọn thông tin.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Môn Tin học có sự phân hóa sâu theo định hướng nghề nghiệp. Nội dung môn Tin học ở giai đoạn này được tổ chức thành
các học phần theo hai định hướng: Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. Tùy theo sở thích và định hướng nghề nghiệp của
bản thân, học sinh được lựa chọn một trong hai định hướng nói trên thông qua việc chọn nhóm học phần tương ứng.
Hướng Tin học ứng dụng đáp ứng mục đích sử dụng máy tính như một công cụ của công nghệ kỹ thuật số trong học tập,
làm việc và dịch vụ, góp phần phát triển kỹ năng, năng lực thích ứng và năng lực phát triển dịch vụ xã hội số hóa. Nội dung Tin
học ứng dụng tập trung vào những chủ đề sau: kết nối và sử dụng các thiết bị phần cứng, sử dụng các phần mềm công cụ, khai
thác ứng dụng web, cài đặt phần mềm trên các thiết bị thông dụng, quản trị hệ thống ứng dụng.
Hướng Khoa học máy tính đáp ứng mục đích đi sâu vào máy tính và hệ thống máy tính, góp phần phát triển tư duy tin học,
năng lực tìm tòi, khám phá và năng lực phát triển các phần mềm và dịch vụ giá trị gia tăng trên máy tính. Các chủ đề Khoa học
máy tính tập trung trang bị cho học sinh kiến thức về thuật toán, lập trình; quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị mạng.
7. Giáo dục công dân
Giáo dục công dân giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục cho học sinh ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua
các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, giáo dục công dân bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và
năng lực cần thiết của người công dân, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin và cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức
và quy định của pháp luật, có kỹ năng sống và bản lĩnh vững vàng để tiếp tục phát triển và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công
dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và hội nhập quốc tế.
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Giáo dục công dân được thực hiện thông qua tất cả các môn học, nhất là các môn học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và
Hoạt động trải nghiệm, trong đó Đạo đức (tiểu học), Giáo dục công dân (trung học cơ sở), Giáo dục kinh tế và pháp luật (trung
học phổ thông) là những môn học cốt lõi.
Mạch nội dung Giáo dục công dân xoay quanh các mối quan hệ của con người với bản thân, với người khác, với cộng
đồng, đất nước, nhân loại, với công việc và với môi trường tự nhiên; được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giá trị truyền thống
và hiện đại, dân tộc và toàn cầu; mở rộng và nâng cao dần từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung môn Giáo dục công dân được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Môn Đạo đức ở tiểu học, Giáo dục công dân ở trung học cơ sở là những môn học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của các môn
học này là giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị sống, kỹ năng sống. Các mạch nội dung này định hướng chính vào giáo dục về
giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức
tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Ở trung học phổ thông, nội dung giáo dục công dân tập trung vào giáo dục kinh tế và pháp luật. Đây là môn học dành cho
những học sinh định hướng theo học các ngành nghề Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Hành chính và Pháp luật.
Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật, thiết thực đối với định hướng nghề nghiệp
sau trung học phổ thông của học sinh, gắn kết với nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống, giúp học sinh có
nhận thức đúng và thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong các quan hệ kinh tế và pháp luật.
8. Giáo dục quốc phòng và an ninh
Giáo dục quốc phòng và an ninh bồi dưỡng cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quốc phòng và an ninh để
phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện tích hợp trong nội dung các môn học
khác, kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm cho học sinh hình thành những hiểu biết ban đầu về
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truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng vũ trang nhân dân; có ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ
quốc, yêu đồng bào.
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông là môn học chính khóa, bảo đảm cho học sinh có những
hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ
trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Giáo dục quốc phòng và an ninh được tổ chức dạy và học theo phân phối chương trình cả năm học; đồng thời, trong năm
học, căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh học tập ngoại
khóa với nội dung và hình thức thích hợp.
9. Giáo dục nghệ thuật
Giáo dục nghệ thuật cùng các lĩnh vực giáo dục khác góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực
chung cho học sinh; đồng thời, thông qua việc trang bị những kiến thức cốt lõi, kỹ năng cơ bản về các lĩnh vực nghệ thuật, tập
trung hình thành, phát triển năng lực thẩm mỹ, sáng tạo và phát triển năng khiếu cho học sinh; giáo dục thái độ tôn trọng, khả
năng kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong quá trình hội nhập và giao lưu với thế
giới, đáp ứng mục tiêu giáo dục hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh.
Giáo dục nghệ thuật được thực hiện thông qua nhiều môn học, mà cốt lõi là môn Nghệ thuật (gồm các phân môn Âm nhạc,
Mỹ thuật, ...). Từ lớp 10 đến lớp 12, học sinh được quyền lựa chọn một trong hai phân môn của môn Nghệ thuật hoặc môn học
khác phù hợp với định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân.
9.1. Phân môn Âm nhạc
Âm nhạc gắn bó và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống con người. Âm nhạc giúp con người thể hiện cảm xúc, nhận thức, các
giá trị văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong nhà trường, giáo dục âm nhạc đóng vai trò quan trọng để phát triển hài
hòa đức, trí, thể, mỹ cho mọi học sinh; phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu; góp phần tư vấn và định hướng
nghề nghiệp cho các em.
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Chương trình giáo dục âm nhạc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc của nhân loại và của cộng đồng dân tộc
Việt Nam. Chương trình được xây dựng bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu về nội dung và yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
lực, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh từng cấp học.
Nội dung cốt lõi của phân môn Âm nhạc bao gồm các mạch kiến thức và kỹ năng về hát, chơi nhạc cụ, nghe nhạc, đọc
nhạc, lý thuyết âm nhạc và thường thức âm nhạc. Giáo dục âm nhạc tạo nên môi trường học tập đa dạng, tạo cơ hội cho học sinh
phát triển các năng lực thể hiện và cảm thụ âm nhạc, phân tích và đánh giá âm nhạc, sáng tạo và ứng dụng âm nhạc.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung phân môn Âm nhạc được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Âm nhạc là một phân môn trong môn học Nghệ thuật từ lớp 1 đến lớp 9. Nội dung giáo dục âm nhạc giúp học sinh trải
nghiệm, khám phá và thể hiện bản thân thông qua các hoạt động ca hát, chơi nhạc cụ, nghe nhạc, đọc nhạc, vận động, nhảy
múa, trình diễn và sáng tạo âm nhạc; từ đó hình thành, phát triển năng lực cảm thụ thẩm mỹ, nhận thức được sự đa dạng của thế
giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử cùng các loại hình nghệ thuật khác; đồng thời hình thành ý thức
bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Nội dung trọng tâm của phân môn Âm nhạc ở giai đoạn định hướng nghề nghiệp bao gồm những kiến thức và kỹ năng mở
rộng, nâng cao về hát và hợp xướng, hòa tấu nhạc cụ, đọc nhạc và ghi nhạc, âm nhạc thường thức. Mục tiêu nhằm giúp học sinh
hoàn thiện kỹ năng thực hành, mở rộng hiểu biết về âm nhạc trong mối tương quan với các yếu tố văn hóa, lịch sử và xã hội,
ứng dụng kiến thức vào đời sống, đáp ứng sở thích cá nhân và tiếp cận với những nghề nghiệp liên quan đến âm nhạc.
9.2. Phân môn Mỹ thuật
Mỹ thuật là loại hình nghệ thuật thể hiện suy nghĩ và cảm nhận bằng thị giác; thông qua hình ảnh thị giác để thể hiện,
khám phá bản thân và thế giới, giao tiếp với con người và xã hội. Ngôn ngữ mỹ thuật mang tính phổ quát và được xem là một
trong những phương tiện để ghi chép, mô tả, tái hiện lịch sử và phản ánh văn hóa, xã hội, tìm hiểu quá khứ, hiện tại và sáng tạo
tương lai.
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Mục tiêu của phân môn Mỹ thuật là bồi dưỡng, phát triển cho học sinh năng lực thẩm mỹ, sáng tạo với các năng lực thành
phần đặc thù của môn học như: quan sát, cảm thụ nghệ thuật; khám phá, thể hiện nghệ thuật; phân tích, đánh giá nghệ thuật; kế
thừa, phát huy văn hóa nghệ thuật dân tộc phù hợp với sự phát triển và biến đổi của thời đại.
Chương trình Mỹ thuật kết hợp cấu trúc tuyến tính và cấu trúc đồng tâm, mở rộng mạch kiến thức, kỹ năng thông qua các
hình thức Tạo hình, Thủ công, Thiết kế và Bình luận mỹ thuật; đặc biệt, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm và vận dụng
mỹ thuật vào đời sống thực tế; giúp học sinh kết nối mỹ thuật với các môn học và hoạt động giáo dục khác, nhận thức sự đa
dạng của mỹ thuật và mối liên hệ giữa mỹ thuật với văn hoá, với cuộc sống; tạo cơ sở cho học sinh định hướng được nghề
nghiệp tương lai, cũng như chủ động tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và hội nhập vào đời sống xã hội.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung phân môn Mỹ thuật được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Mỹ thuật là một phân môn trong môn học Nghệ thuật từ lớp 1 đến lớp 9. Nội dung giáo dục mỹ thuật được thiết kế theo
hướng tích hợp, nhằm hình thành cho học sinh khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, nhận thức và biểu đạt thế giới; hình
thành và phát triển khả năng đọc, hiểu tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật; tạo cơ hội cho học sinh thực hành, trải nghiệm, khám phá
và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Cùng với Âm nhạc, Mỹ thuật là một phân môn trong môn học Nghệ thuật, được dạy từ lớp 10 đến lớp 12. Nội dung giáo
dục Mỹ thuật được thiết kế phát triển, mở rộng mạch kiến thức, kỹ năng đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, theo định
hướng tiếp cận các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến mỹ thuật; nhằm giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng hợp
tác, sáng tạo và giải quyết vấn đề; tạo điều cho học sinh lựa chọn học lên, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động thẩm mỹ
đa ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện, hoàn cảnh của bản thân và thích ứng với những đổi thay của xã hội.
10. Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh; đồng thời, thông qua việc
trang bị kiến thức về sức khoẻ, quản lý sức khỏe và rèn luyện, giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực
thể chất và văn hoá thể chất, ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; biết lựa chọn môn thể
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thao phù hợp với năng lực vận động của bản thân để luyện tập; biết thích ứng với các điều kiện sống, lạc quan và chia sẻ với
mọi người; có cuộc sống khoẻ mạnh về thể lực và tinh thần.
Giáo dục thể chất được thực hiện ở nhiều môn học như Giáo dục thể chất, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Khoa
học tự nhiên, Sinh học, trong đó môn học cốt lõi là Giáo dục thể chất.
Nội dung chủ yếu của môn Giáo dục thể chất là rèn luyện kỹ năng vận động và phát triển tố chất thể lực cho học sinh bằng
những bài tập thể chất đa dạng như rèn kỹ năng vận động cơ bản, đội hình đội ngũ, các bài tập thể dục, các trò chơi vận động,
các môn thể thao và phương pháp phòng tránh chấn thương trong hoạt động.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục thể chất được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Môn Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể; hình thành thói
quen tập luyện nâng cao sức khoẻ; thông qua các trò chơi vận động và tập luyện thể dục, thể thao hình thành các kỹ năng vận
động cơ bản, phát triển các tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển toàn diện.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Môn Giáo dục thể chất được thực hiện thông qua hình thức câu lạc bộ thể thao, tiếp tục phát triển ở học sinh kỹ năng chăm
sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể, phát triển về nhận thức và năng khiếu thể thao, giúp những học sinh có năng khiếu thể thao tự
chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp. Học sinh được chọn nội dung hoạt động thể thao phù hợp với nguyện vọng của mình và
khả năng đáp ứng của nhà trường.
11. Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục hướng nghiệp bao gồm toàn bộ các hoạt động của nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm trang bị kiến
thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh, từ đó giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng
lực, tính cách, sở thích, quan niệm về giá trị của bản thân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và phù hợp với nhu
cầu của xã hội. Giáo dục hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phân luồng
học sinh sau trung học cơ sở cũng như sau trung học phổ thông.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp được thực hiện thông qua tất cả các môn học và hoạt
động giáo dục, tập trung ở các môn Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Giáo dục công dân ở trung học cơ sở,
các môn học ở trung học phổ thông và Hoạt động trải nghiệm cùng với Nội dung giáo dục của địa phương.
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Hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông được thực hiện thường xuyên và liên tục trong đó tập trung
vào các năm học cuối của giai đoạn giáo dục cơ bản và toàn bộ thời gian của giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.
12. Các chuyên đề học tập
Chuyên đề học tập là nội dung giáo dục dành cho học sinh trung học phổ thông, nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu,
giúp học sinh tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng
yêu cầu định hướng nghề nghiệp.
Chuyên đề học tập của mỗi môn học do giáo viên môn học đó phụ trách. Ngoài ra, căn cứ nội dung cụ thể của chuyên đề
học tập, nhà trường có thể bố trí nhân viên phòng thí nghiệm hoặc mời các doanh nhân, nghệ nhân,... có hiểu biết, kinh nghiệm
thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của những chuyên đề học tập có tính thực hành, hướng nghiệp hướng dẫn học sinh học
những nội dung phù hợp của các chuyên đề học tập này.
13. Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trung học cơ sở và trung học phổ thông (sau
đây gọi chung là Hoạt động trải nghiệm) là các hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó học sinh dựa trên sự huy động tổng hợp
kiến thức và kỹ năng từ nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội, tham
gia hoạt động hướng nghiệp và hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành
những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này như: năng lực thiết kế và tổ
chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp, năng lực thích ứng với những biến động trong cuộc sống và các kỹ năng
sống khác.
Nội dung cơ bản của chương trình Hoạt động trải nghiệm xoay quanh các mối quan hệ giữa cá nhân học sinh với bản thân;
giữa học sinh với người khác, cộng đồng và xã hội; giữa học sinh với môi trường; giữa học sinh với nghề nghiệp. Nội dung này
được triển khai qua 4 nhóm hoạt động chính: Hoạt động phát triển cá nhân; Hoạt động lao động; Hoạt động xã hội và phục vụ
cộng đồng; Hoạt động hướng nghiệp.
Hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp
hoặc quy mô trường; với các hình thức tổ chức chủ yếu: thực hành nhiệm vụ ở nhà, sinh hoạt tập thể (sinh hoạt dưới cờ; sinh hoạt
lớp; sinh hoạt Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp
Thanh niên Việt Nam,…), dự án, làm việc nhóm, trò chơi, giao lưu, diễn đàn, hội thảo, tổ chức sự kiện, câu lạc bộ, cắm trại, tham
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quan, khảo sát thực địa, thực hành lao động, hoạt động thiện nguyện,… Cơ sở giáo dục quyết định lựa chọn những nội dung, hình
thức hoạt động trong chương trình phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung Hoạt động trải nghiệm được phân chia theo hai giai đoạn.
- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Hoạt động trải nghiệm thực hiện mục tiêu hình thành các phẩm chất, thói quen, kỹ năng sống,... thông qua sinh hoạt tập
thể, câu lạc bộ, tham gia các dự án học tập, các hoạt động xã hội, thiện nguyện, hoạt động lao động,... Bằng hoạt động trải
nghiệm của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người thiết kế và tổ chức các hoạt động cho chính mình, qua
đó tự khám phá, điều chỉnh bản thân, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống để sinh hoạt và làm việc có kế
hoạch, có trách nhiệm. Ở giai đoạn này, mỗi học sinh cũng bắt đầu xác định được năng lực, sở trường và chuẩn bị một số năng
lực cơ bản của người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm.
Ở tiểu học, nội dung hoạt động tập trung nhiều hơn vào các hoạt động phát triển bản thân, các kỹ năng sống, kỹ năng quan
hệ với bạn bè, thầy cô và những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, các hoạt động lao động, hoạt động xã hội và làm quen
với một số nghề gần gũi với học sinh cũng được tổ chức thực hiện.
Ở trung học cơ sở, chương trình tập trung nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, hoạt động phục vụ cộng đồng và bắt đầu
đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp. Tuy nhiên hoạt động phát triển cá nhân, hoạt động lao động vẫn được tiếp tục triển khai
để phát triển các phẩm chất và kỹ năng sống của học sinh.
- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp
Chương trình Hoạt động trải nghiệm tiếp tục phát triển những năng lực và phẩm chất đã hình thành từ giai đoạn giáo dục cơ
bản thông qua hoạt động phát triển cá nhân, hoạt động lao động, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, nhưng tập trung cao hơn
vào việc phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp. Thông qua các chủ đề sinh hoạt tập thể, hoạt động lao động sản xuất, câu lạc
bộ hướng nghiệp và các hoạt động định hướng nghề nghiệp khác, học sinh được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở trường,
hứng thú liên quan đến nghề nghiệp; được rèn luyện phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp mai sau.
14. Nội dung giáo dục của địa phương
Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi
trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị
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cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những
điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.
Ở tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp với Hoạt động trải nghiệm. Ở trung học cơ sở, trung học phổ
thông, nội dung giáo dục của địa phương được tổ chức dưới hình thức chuyên đề.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương để đưa vào
chương trình giáo dục phổ thông, báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
VI. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
1. Định hướng về phương pháp giáo dục
Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong
đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có
vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân,
rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để phát triển.
Các hoạt động học tập của học sinh bao gồm hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành (ứng
dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống), được thực hiện với sự hỗ trợ của Thiết
bị dạy học tối thiểu, đồ dùng học tập và công cụ khác, đặc biệt là công cụ tin học và các hệ thống tự động hóa của kỹ thuật số.
Các hoạt động học tập nói trên được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường thông qua một số hình thức chủ yếu
sau: học lý thuyết; thực hiện bài tập, thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu; tham gia xêmina, tham quan, cắm trại,
đọc sách; sinh hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tùy theo mục tiêu cụ thể và tính chất của hoạt động, học sinh được tổ chức làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm
việc chung cả lớp. Tuy nhiên, dù làm việc độc lập, theo nhóm hay theo đơn vị lớp, mỗi học sinh đều phải được tạo điều kiện để
tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế.
2. Định hướng về đánh giá kết quả giáo dục
Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt
của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lý và phát
triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.
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Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình
môn học, hoạt động giáo dục. Phạm vi đánh giá bao gồm toàn bộ các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học lựa chọn
theo định hướng nghề nghiệp, chuyên đề học tập và môn học tự chọn. Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập, rèn
luyện của học sinh.
Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kỳ ở cơ
sở giáo dục, các kỳ đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương và các kỳ đánh giá quốc tế. Kết quả các môn học tự
chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của học sinh trong từng năm học và trong cả quá trình học tập. Học sinh
hoàn thành chương trình Tiếng dân tộc thiểu số được cấp Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.
Việc đánh giá thường xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, dựa trên kết quả đánh giá của giáo viên, của phụ huynh
học sinh, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác trong tổ, trong lớp.
Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở
cơ sở giáo dục và phục vụ công tác phát triển chương trình.
Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng đánh giá kết quả giáo dục ở cơ
sở giáo dục, phục vụ công tác phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục.
Phương thức đánh giá bảo đảm độ tin cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực lên học
sinh, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình học sinh và xã hội.
Nghiên cứu từng bước áp dụng các thành tựu của khoa học đo lường, đánh giá trong giáo dục và kinh nghiệm quốc tế vào
việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả giáo dục, xếp loại học sinh ở cơ sở giáo dục và sử dụng kết quả đánh giá trên diện
rộng làm công cụ kiểm soát chất lượng đánh giá ở cơ sở giáo dục.
VII. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1. Tổ chức và quản lý nhà trường
a) Nhà trường có sứ mệnh phát triển nhân cách cho mỗi học sinh và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều
kiện thường xuyên thay đổi; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; được tự chủ về chuyên môn, nhân sự và tài chính;
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thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp.
b) Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học, trường trung học do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành (sau đây gọi chung là Điều lệ trường phổ thông).
c) Lớp học, số học sinh, điểm trường (nếu có) theo quy định của Điều lệ trường phổ thông.
d) Quản lý dạy học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông; quản lý cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh và quản lý tài sản (tài chính, đất đai, cơ sở vật chất, tài sản phi vật thể) theo quy định.
2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được đánh giá hằng năm từ loại đạt yêu cầu trở lên theo quy định Chuẩn hiệu trưởng trường
tiểu học, trường trung học; được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị, quản lý giáo dục và chương trình mới theo quy định.
b) Số lượng và cơ cấu giáo viên (kể cả giáo viên thỉnh giảng, nếu có) bảo đảm để dạy các môn học, chuyên đề học tập và
hoạt động trải nghiệm theo chương trình mới; 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn hoặc trên chuẩn; xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên
theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, giáo viên trung học; giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định
của Điều lệ trường phổ thông và của pháp luật; giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn về dạy học theo chương trình mới.
c) Nhân viên có trình độ chuyên môn đảm bảo quy định, được bồi dưỡng, tập huấn về các vấn đề của chương trình mới có
liên quan đến nhiệm vụ của mỗi vị trí trong nhà trường.
3. Đánh giá kết quả giáo dục
Phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục phải phản ánh mức độ đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực
quy định trong chương trình; hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp
thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy, hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng lực của học sinh.
Việc đánh giá kết quả giáo dục để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm độ tin cậy, trung thực, phản ánh
đúng năng lực của học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; đồng thời bảo đảm
phù hợp với quyền tự chủ của cơ sở giáo dục, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội.
4. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục
a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát bảo đảm quy định; có cổng, biển tên trường, tường
hoặc hàng rào bao quanh theo quy định; có sân chơi, bãi tập, chỗ thực hành ngoài trời theo quy định.
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b) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học bảo đảm theo quy định tối thiểu của Điều lệ trường phổ thông;
kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh bảo đảm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế; kích thước, màu sắc, cách treo bảng trong lớp học bảo đảm quy định về vệ sinh
trường học của Bộ Y tế.
c) Khối phục vụ học tập, khối hành chính quản trị và phòng học bộ môn (đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ
thông) đạt tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định.
d) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có các tủ sách lớp học,
hoạt động của thư viện có tác dụng phát triển văn hoá đọc, khuyến khích và đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu, dạy học của cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương
trình mới.
đ) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm
một số đồ dùng dạy học của giáo viên bảo đảm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ
dùng và thiết bị dạy học hằng năm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.
5. Xã hội hoá giáo dục
a) Quán triệt quan điểm phát triển giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Cấp ủy Đảng, chính
quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm điều kiện
thực hiện chương trình; thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
cơ sở giáo dục phổ thông. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với các cá nhân, tổ chức
đoàn thể ở địa phương để huy động đa dạng các nguồn lực tham gia các hoạt động giáo dục và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất
nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.
b) Phối hợp tốt giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường. Gia đình, cha mẹ học sinh được hướng dẫn phối hợp và tham gia
giáo dục con em theo yêu cầu của lớp học, cấp học; Ban đại diện cha mẹ học sinh có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách
nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học
sinh hoạt động.
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c) Phối hợp tốt giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt
động Đoàn - Đội - Hội, hoạt động xã hội, tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua
đó thực hiện giáo dục học sinh trong thực tiễn đời sống.
VIII. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Phát triển chương trình giáo dục phổ thông là hoạt động thường xuyên, bao gồm các khâu đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện chương trình trong quá trình thực hiện.
Dựa trên nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng
chương trình giáo dục dành cho các đối tượng chuyên biệt; các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một
cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, bảo đảm mục tiêu và chất lượng giáo dục.
Tùy theo yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển của khoa học và năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở cơ
sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng chương trình các môn học mới từ các nhóm môn học Ngôn ngữ và văn học, Toán,
Ngoại ngữ, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Nghệ thuật.
Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến các cơ quan quản lý giáo dục, các trường,
cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và những người quan tâm để đánh giá chương trình, xem xét, điều chỉnh
(nếu cần thiết) và hướng dẫn thực hiện các điều chỉnh (nếu có).
IX. PHỤ LỤC
1. Giải thích thuật ngữ
Trong chương trình giáo dục phổ thông, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
• Chương trình giáo dục phổ thông: là văn bản của Nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định yêu cầu

cần đạt đối với học sinh, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo
dục, phương pháp và hình thức đánh giá kết quả giáo dục ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông, làm căn cứ quản lý
chất lượng giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học.
• Chương trình tổng thể: là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của giáo dục phổ thông,

bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học,
yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối mỗi cấp học, các lĩnh vực giáo dục, hệ thống môn
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học, thời lượng của từng môn học, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn
học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả
giáo dục, điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
• Chương trình môn học và hoạt động giáo dục: là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong

thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo
dục ở mỗi lớp, nhóm lớp hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học và
hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn
học và hoạt động giáo dục.
• Dạy học phân hoá: là định hướng dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau, nhằm phát triển tối đa tiềm
năng vốn có của mỗi học sinh dựa vào đặc điểm tâm - sinh lý, khả năng, nhu cầu, hứng thú và định hướng nghề nghiệp khác
nhau của học sinh.
• Dạy học tích hợp: là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng,... thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong quá
trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng.
• Giai đoạn giáo dục cơ bản: là giai đoạn giáo dục gồm 9 năm đầu tiên của giáo dục phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 9) nhằm
trang bị cho học sinh tri thức, kỹ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm
thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau
trung học cơ sở theo các hướng: học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động.
• Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: là giai đoạn giáo dục 3 năm cuối của giáo dục phổ thông (từ lớp 10 đến
lớp 12) nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn
bị cho giai đoạn học sau giáo dục phổ thông có chất lượng hoặc tham gia cuộc sống lao động.
• Học phần (mô-đun): là bộ phận cấu thành của môn học, được thiết kế thành một chỉnh thể trọn vẹn tương đối độc lập
với các bộ phận khác, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục nhất định.
• Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: là môn học mà mọi học sinh đều phải học và hoạt động giáo dục mà mọi học

sinh đều phải tham gia.
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• Môn học tự chọn: là môn học không bắt buộc, được học sinh tự nguyện lựa chọn, phù hợp với nguyện vọng, sở trường và

định hướng nghề nghiệp của học sinh.
• Năng lực: là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép
con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện
thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.
• Năng lực cốt lõi: là năng lực cơ bản, thiết yếu mà bất kỳ ai cũng cần phải có để sống, học tập và làm việc hiệu quả.
• Năng lực đặc biệt: là những năng khiếu về trí tuệ, văn nghệ, thể thao, kỹ năng sống,… nhờ tố chất sẵn có ở mỗi người.
• Phẩm chất: là những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người.
• Yêu cầu cần đạt: là kết quả mà học sinh cần đạt được về phẩm chất và năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau mỗi cấp

học, lớp học ở từng môn học; trong đó, mỗi cấp học, lớp học sau đều có những yêu cầu riêng cao hơn, đồng thời bao gồm cả
những yêu cầu đối với các cấp học, lớp học trước đó.
2. Biểu hiện phẩm chất của học sinh
Phẩm chất

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông

- Yêu thiên nhiên và có những việc làm
thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
- Yêu quê hương, tự hào về quê
hương.
- Kính trọng, biết ơn người lao động,
người có công với nước; tham gia các
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với
những người có công với nước.

- Tích cực, chủ động tham gia các
hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
- Có ý thức tìm hiểu truyền thống
của quê hương và tự hào về truyền
thống của quê hương; tích cực tham
gia các hoạt động xã hội góp phần
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Yêu quý, trân trọng truyền thống
văn hóa, truyền thống yêu nước,
truyền thống đoàn kết của cộng đồng
các dân tộc Việt Nam.
- Có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa,
tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ,
phát huy giá trị của di sản văn hóa.

- Tích cực, chủ động vận động người
khác tham gia các hoạt động bảo vệ
thiên nhiên.
- Yêu đất nước, tự hào về truyền
thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Chủ động, tích cực tham gia và vận
động người khác tham gia các hoạt
động bảo vệ, phát huy giá trị các di
sản văn hoá của quê hương, đất nước
- Chủ động, tích cực tham gia và vận
động người khác tham gia các hoạt
động xã hội góp phần xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng thực hiện
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1. Yêu nước
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Phẩm chất

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông

2.1. Yêu quý mọi - Yêu quý, quan tâm, chăm sóc người
người
thân trong gia đình.
- Yêu thương, tôn trọng bạn bè, thầy
cô và những người khác.
- Nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ;
quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè.
- Biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó
khăn, các bạn ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết
tật và đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Trân trọng danh dự, sức khỏe và
cuộc sống riêng tư của người khác.
- Phản đối cái ác, cái xấu; tích cực
chủ động tham gia ngăn chặn các
hành vi bạo lực; sẵn sàng bênh vực
người yếu, người khuyết tật.
- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt
động từ thiện và hoạt động phục vụ
cộng đồng.

- Quan tâm đến mối quan hệ hài hòa
với những người khác.
- Tích cực, chủ động vận động người
khác tham gia phòng ngừa, ngăn chặn
các hành vi bạo lực.
- Chủ động, tích cực vận động người
khác tham gia các hoạt động từ thiện
và hoạt động phục vụ cộng đồng.

2.2. Tôn trọng
sự khác biệt
giữa mọi người

- Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè
trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và
hoàn cảnh gia đình.
- Không phân biệt đối xử, chia rẽ các
bạn.
- Sẵn sàng tha thứ cho những hành vi
có lỗi của bạn.

- Tôn trọng sự khác biệt về nhận
thức, phong cách cá nhân của những
người khác.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hoá
của các dân tộc trong cộng đồng dân
tộc Việt Nam và các dân tộc khác.
- Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

- Tôn trọng sự khác biệt về lựa chọn
nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, sự đa
dạng văn hóa cá nhân.
- Có ý thức học hỏi các nền văn hoá
trên thế giới.
- Cảm thông, độ lượng với những hành
vi, thái độ có lỗi của người khác.

3.1. Ham học

- Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ
học tập.
- Thích đọc sách để mở rộng hiểu biết.
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kỹ
năng học được ở nhà trường vào đời
sống hằng ngày.

- Có ý thức về nhiệm vụ học tập;
luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt
trong học tập.
- Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên
mạng Internet để mở rộng hiểu biết.
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kỹ
năng học được ở nhà trường, trong
sách báo và từ các nguồn tin cậy khác
vào học tập và đời sống hằng ngày.

- Có ý thức đánh giá điểm mạnh,
điểm yếu của bản thân, thuận lợi,
khó khăn trong học tập để xây dựng
kế hoạch học tập.
- Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt
kết quả tốt trong học tập.

3.2. Chăm làm

- Thường xuyên tham gia các công - Tham gia công việc lao động, sản - Tích cực tham gia và vận động mọi
việc gia đình vừa sức với bản thân.
xuất trong gia đìnhtheo yêu cầu thực người tham gia các công việc phục

2. Nhân ái

3. Chăm chỉ

37

Phẩm chất

Cấp tiểu học
Cấp trung học cơ sở
- Thường xuyên tham gia các công tế, phù hợp với khả năng và điều
việc của trường lớp, cộng đồng vừa kiện của bản thân.
sức với bản thân.
- Luôn cố gắng đạt kết quả tốt trong
lao động ở trường lớp, cộng đồng.
- Có ý thức học tốt các môn học, các
nội dung hướng nghiệp; có hiểu biết
về một nghề phổ thông.

Cấp trung học phổ thông
vụ cộng đồng.
- Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt
kết quả tốt trong lao động.
- Có định hướng nghề nghiệp rõ
ràng; tích cực học tập, rèn luyện để
chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.

- Thật thà, ngay thẳng trong học tập và
lao động; mạnh dạn nói lên ý kiến của
mình trước người thân, bạn bè, thầy
cô và những người khác.
- Không nói dối; luôn giữ lời hứa với
người thân, bạn bè, thầy cô và những
người khác; mạnh dạn nhận lỗi, nhận
thiếu sót của bản thân.
- Không tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc
của người thân, bạn bè, thầy cô và
những người khác.
- Không đồng tình với các hành vi thiếu
trung thực trong học tập và trong cuộc sống.

- Luôn thống nhất giữa lời nói với
việc làm.
- Nghiêm khắc nhìn nhận những
khuyết điểm của bản thân và chịu
trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi
của bản thân.
- Tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay,
lẽ phải trước người thân, bạn bè,
thầy cô và mọi người.
- Không xâm phạm của công.
- Phê phán các hành vi thiếu trung
thực trong học tập và trong cuộc
sống.

- Nhận thức và hành động theo lẽ
phải.
- Sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải,
bảo vệ người tốt, điều tốt.
- Có ý thức tham gia và vận động
người khác tham gia phát hiện, đấu
tranh với các hành vi thiếu trung
thực trong học tập và trong cuộc
sống.

5.1. Có trách nhiệm - Có ý thức giữ gìn vệ sinh, rèn luyện - Có thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn
thân thể, chăm sóc sức khỏe.
luyện thân thể, chăm sóc sức khỏe.
với bản thân
- Có ý thức sinh hoạt nề nếp.
- Có ý thức bảo quản và sử dụng hợp
lý đồ dùng của bản thân.
- Có ý thức tiết kiệm thời gian; sử
dụng thời gian hợp lý; xây dựng và
thực hiện chế độ học tập, sinh hoạt

- Tích cực, tự giác và nghiêm túc rèn
luyện, tu dưỡng đạo đức của bản
thân.
- Có ý thức sử dụng tiền hợp lý khi
ăn uống, mua sắm đồ dùng học tập,
sinh hoạt.
- Sẵn sàng chịu trách nhiệm về

4. Trung thực

5. Trách nhiệm
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Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông
hợp lý.
những lời nói và hành động của bản
- Không đổ lỗi cho người khác; có ý thân.
thức và tìm cách khắc phục hậu quả
do mình gây ra.

5.2. Có trách nhiệm - Có ý thức giữ gìn đồ dùng trong nhà,
với gia đình
không làm hỏng, làm mất đồ dùng của
cá nhân và gia đình.
- Không bỏ thừa đồ ăn, thức uống; có
ý thức tiết kiệm tiền bạc, điện nước
trong gia đình.

- Quan tâm đến các công việc của - Có ý thức làm tròn bổn phận với
gia đình.
người thân và gia đình.
- Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu - Quan tâm bàn bạc với người thân,
của cá nhân và gia đình.
xây dựng và thực hiện kế hoạch chi
tiêu hợp lý trong gia đình.

5.3. Có trách nhiệm - Tự giác thực hiện nghiêm túc nội
quy của nhà trường và các quy định,
với nhà trường
quy ước của tập thể; giữ vệ sinh
và xã hội
chung; bảo vệ của công.
- Không gây mất trật tự, cãi nhau,
đánh nhau tại trường học, nơi ở và nơi
công cộng.
- Nhắc nhở bạn bè chấp hành nội quy
trường lớp; nhắc nhở người thân chấp
hành luật lệ nơi công cộng.
- Có trách nhiệm với công việc được
giao ở trường, ở lớp.
- Tích cực tham gia các hoạt động tập
thể, hoạt động xã hội.

- Quan tâm đến các công việc của cộng
đồng; tích cực tham gia các hoạt động tập
thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.
- Tôn trọng và thực hiện nội quy nơi công
cộng; chấp hành tốt pháp luật về giao
thông; có ý thức khi tham gia các sinh
hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương
- Không đồng tình với những hành vi
không phù hợp với nếp sống văn hóa
vàquy định ở nơi công cộng.
- Tham gia, kết nối Internet và mạng xã
hội đúng quy định; không tiếp tay cho kẻ
xấu phát tán thông tin xâm hại cá nhân
khác hoặc không lành mạnh cho xã hội.

- Tích cực tham gia và vận động
người khác tham gia các hoạt động
công ích.
- Tích cực tham gia và vận động
người khác tham gia các hoạt động
tuyên truyền pháp luật.
- Đánh giá được hành vi chấp hành
kỷ luật, pháp luật của bản thân và
người khác; đấu tranh phê bình các
hành vi vô kỷ luật, vi phạm pháp
luật.

5.4. Có trách nhiệm - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh
với môi trường và các con vật có ích.
sống
- Có ý thức giữ vệ sinh môi trường,
không xả rác bừa bãi.
- Không đồng tình với những hành vi
xâm hại thiên nhiên.

- Sống hòa hợp, thân thiện với thiên
nhiên.
- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng
tham gia các hoạt động tuyên truyền,
chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản
đối những hành vi xâm hại thiên

- Hiểu rõ ý nghĩa của tiết kiệm đối
với sự phát triển bền vững; có ý thức
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; đấu
tranh ngăn chặn các hành vi sử dụng
bừa bãi, lãng phí vật dụng, tài
nguyên.
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nhiên.
- Chủ động, tích cực tham gia và vận
- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng động người khác tham gia các hoạt
tham gia các hoạt động tuyên truyền động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ
về biến đổi khí hậu và ứng phó với thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí
hậu và phát triển bền vững.
biến đổi khí hậu.

3. Biểu hiện năng lực của học sinh
3.1. Các năng lực chung
Năng lực

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông

1. Năng lực tự chủ và tự học
1.1. Tự lực

Tự làm được những việc của Biết chủ động, tích cực thực hiện những Biết giúp đỡ người sống ỷ lại vươn lên để
mình ở nhà và ở trường theo công việc của bản thân trong học tập và có lối sống tự lực.
sự phân công, hướng dẫn.
trong cuộc sống; không đồng tình với
những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.

1.2. Tự khẳng định
và bảo vệ quyền,
nhu cầu chính
đáng

Có ý thức về quyền và mong Hiểu biết về quyền, nhu cầu cá nhân; Biết khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu
muốn của bản thân; bước đầu biết phân biệt quyền, nhu cầu chính cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật.
biết cách trình bày và thực đáng và không chính đáng.
hiện một số quyền lợi và nhu
cầu chính đáng.

1.3. Tự kiểm soát - Nhận biết và bày tỏ được
tình cảm, thái độ, tình cảm, cảm xúc của bản
hành vi của mình thân; biết chia sẻ tình cảm,
cảm xúc của bản thân với
người khác.
- Hòa nhã với mọi người;
không nói hoặc làm những
điều xúc phạm người khác.
- Thực hiện đúng kế hoạch học

- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản
thân và hiểu được ảnh hưởng của tình
cảm, cảm xúc đến hành vi.
- Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để có
hành vi phù hợp trong học tập và đời
sống; không đua đòi ăn diện lãng phí,
nghịch ngợm, càn quấy; không làm
những việc xấu.
- Biết thực hiện kiên trì kế hoạch học
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- Đánh giá được những ưu điểm và hạn
chế về tình cảm, cảm xúc của bản thân; tự
tin, lạc quan.
- Biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành
vi của bản thân; luôn bình tĩnh và có cách
cư xử đúng.
- Sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt
qua thử thách trong học tập và đời sống.

Năng lực

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông

tập, lao động; không mải chơi, tập, lao động.
làm ảnh hưởng đến việc học
hành và các việc khác.

- Biết tránh các tệ nạn xã hội.

1.4. Tự định hướng
nghề nghiệp

- Bộc lộ được sở thích, khả
năng của bản thân.
- Biết tên, hoạt động chính
và vai trò của một số nghề
nghiệp; liên hệ được những
hiểu biết đó với nghề nghiệp
của người thân trong gia
đình.

- Nhận thức được sở thích, khả năng
của bản thân.
- Hiểu được vai trò của các hoạt động
kinh tế trong đời sống xã hội.
- Nắm được một số thông tin chính về
các ngành nghề ở địa phương, ngành
nghề thuộc các lĩnh vực sản xuất chủ
yếu; lựa chọn được hướng phát triển
phù hợp sau trung học cơ sở.

- Nhận thức được cá tính và giá trị sống
của bản thân.
- Nắm được những thông tin chính về thị
trường lao động, về yêu cầu và triển vọng
của các ngành nghề.
- Xác định được hướng phát triển phù hợp
sau trung học phổ thông; lập được kế
hoạch, lựa chọn học các môn học phù hợp
với định hướng nghề nghiệp của bản thân.

1.5. Tự học,
tự hoàn thiện

- Có ý thức tổng kết và trình
bày được những điều đã học.
- Nhận ra và sửa chữa sai sót
trong bài kiểm tra qua lời
nhận xét của thầy cô.
- Có ý thức học hỏi thầy cô,
bạn bè và người khác để
củng cố và mở rộng hiểu
biết.
- Có ý thức học tập và làm
theo những gương người tốt.

- Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ
lực phấn đấu thực hiện.
- Biết lập và thực hiện kế hoạch học
tập; lựa chọn được các nguồn tài liệu
học tập phù hợp; lưu giữ thông tin có
chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ
khái niệm, bảng, các từ khoá; ghi chú
bài giảng của giáo viên theo các ý
chính.
- Nhận ra và điều chỉnh được những
sai sót, hạn chế của bản thân khi được
giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm
kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp
khó khăn trong học tập.
- Biết rèn luyện, khắc phục những hạn
chế của bản thân hướng tới các giá trị
xã hội.

- Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết
quả đã đạt được; biết đặt mục tiêu học tập chi
tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế.
- Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học
tập; hình thành cách học riêng của bản thân;
tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn được nguồn tài
liệu phù hợp với mục đích, nhiệm vụ học tập
khác nhau; ghi chép thông tin bằng các hình
thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi nhớ, sử
dụng, bổ sung khi cần thiết.
- Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót,
hạn chế của bản thân trong quá trình học tập;
suy ngẫm cách học của mình, rút kinh nghiệm
để có thể vận dụng vào các tình huống khác;
biết tự điều chỉnh cách học.
- Biết thường xuyên tu dưỡng theo mục tiêu
phấn đấu cá nhân và các giá trị công dân.
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2. Năng lực giao tiếp và hợp tác
2.1. Xác định mục
đích, nội dung,
phương tiện và
thái độ giao tiếp

- Nhận ra được ý nghĩa của
giao tiếp trong việc đáp ứng
các nhu cầu của bản thân.
- Tiếp nhận được những văn
bản về đời sống, tự nhiên và xã
hội có sử dụng ngôn ngữ kết
hợp với hình ảnh như truyện
tranh, bài viết đơn giản.
- Bước đầu biết sử dụng ngôn
ngữ kết hợp với hình ảnh, cử
chỉ để trình bày thông tin và ý
tưởng.
- Tập trung chú ý khi giao
tiếp; nhận ra được thái độ
của đối tượng giao tiếp.

- Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu
được vai trò quan trọng của việc đặt mục
tiêu trước khi giao tiếp.
- Hiểu được nội dung và phương thức
giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao
tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu
quả.
- Tiếp nhận được các văn bản về những
vấn đề đơn giản của đời sống, khoa học,
nghệ thuật, có sử dụng ngôn ngữ kết hợp
với biểu đồ, số liệu, công thức, ký hiệu.
- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với biểu
đồ, số liệu, công thức, ký hiệu để trình bày
thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn
đề đơn giản về đời sống, khoa học, nghệ
thuật.
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực
trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh
giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối
tượng giao tiếp.

- Xác định được mục đích giao tiếp phù hợp với
đối tượng và ngữ cảnh giao tiếp; dự kiến được
thuận lợi, khó khăn để đạt được mục đích trong
giao tiếp.
- Biết lựa chọn nội dung, kiểu loại văn bản,
ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp khác phù
hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp.
- Tiếp nhận được các văn bản về những vấn đề
khoa học, nghệ thuật phù hợp với khả năng và
định hướng nghề nghiệp của bản thân, có sử
dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện
phi ngôn ngữ đa dạng.
- Biết sử dụng sử dụng ngôn ngữ kết hợp với
các loại phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng để
trình bày thông tin, ý tưởng và để thảo luận, lập
luận, đánh giá về các vấn đề trong khoa học,
nghệ thuật phù hợp với khả năng và định hướng
nghề nghiệp.
- Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết
kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều
người.

2.2. Thiết lập,
phát triển các
quan hệ xã hội;
điều chỉnh và hoá
giải các mâu
thuẫn

- Biết cách kết bạn và giữ gìn
tình bạn.
- Nhận ra được những bất
đồng, xích mích giữa bản
thân với bạn hoặc giữa các
bạn với nhau; biết nhường
bạn hoặc thuyết phục bạn.

- Biết cách thiết lập, duy trì và phát triển các
mối quan hệ với các thành viên của cộng
đồng (họ hàng, bạn bè, hàng xóm,…).
- Nhận biết được mâu thuẫn giữa bản
thân với người khác hoặc giữa những
người khác với nhau; có thiện chí dàn
xếp và biết cách dàn xếp mâu thuẫn.

- Nhận biết và thấu cảm được suy nghĩ,
tình cảm, thái độ của người khác.
- Xác định đúng nguyên nhân mâu thuẫn
giữa bản thân với người khác hoặc giữa
những người khác với nhau và biết cách
hoá giải mâu thuẫn.
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Biết chủ động đề xuất mục đích hợp
tác khi được giao nhiệm vụ; biết xác
định được những công việc có thể hoàn
thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm.

Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác để
giải quyết một vấn đề do bản thân và
những người khác đề xuất; biết lựa chọn
hình thức làm việc nhóm với quy mô phù
hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.

2.4. Xác định
trách nhiệm và
hoạt động của bản
thân

Hiểu được nhiệm vụ của Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá
nhóm và trách nhiệm, hoạt được khả năng của mình và tự nhận
động của mình trong nhóm công việc phù hợp với bản thân.
sau khi được hướng dẫn,
phân công.

Phân tích được các công việc cần thực
hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm;
sẵn sàng nhận công việc khó khăn của
nhóm.

2.5. Xác định nhu
cầu và khả năng
của người hợp tác

Nhận biết được một số đặc
điểm nổi bật của các thành
viên trong nhóm để đề xuất
phương án phân công công
việc phù hợp.

Đánh giá được nguyện vọng, khả năng
của từng thành viên trong nhóm để đề
xuất phương án tổ chức hoạt động hợp
tác.

Qua theo dõi, đánh giá được khả năng
hoàn thành công việc của từng thành viên
trong nhóm để đề xuất điều chỉnh phương
án phân công công việc và tổ chức hoạt
động hợp tác.

2.6. Tổ chức và
Biết cố gắng hoàn thành
thuyết phục người phần việc mình được phân
khác
công và chia sẻ giúp đỡ
thành viên khác cùng hoàn
thành việc được phân công.

Biết chủ động và gương mẫu hoàn
thành phần việc được giao, góp ý điều
chỉnh thúc đẩy hoạt động chung;
khiêm tốn học hỏi các thành viên trong
nhóm.

Biết theo dõi tiến độ hoàn thành công việc
của từng thành viên và cả nhóm để điều
hoà hoạt động phối hợp; biết khiêm tốn
tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ
trợ các thành viên trong nhóm.

2.7. Đánh giá hoạt Báo cáo được kết quả thực Nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của
động hợp tác
hiện nhiệm vụ của cả nhóm; bản thân, của từng thành viên trong
tự nhận xét được ưu điểm, nhóm và của cả nhóm trong công việc.
thiếu sót của bản thân theo
hướng dẫn của giáo viên.

Căn cứ vào mục đích hoạt động của nhóm,
đánh giá được mức độ đạt mục đích của cá
nhân và của nhóm; rút kinh nghiệm cho
bản thân và góp ý được cho từng người
trong nhóm.

2.3. Xác định mục Có thói quen trao đổi, giúp đỡ
đích và phương nhau trong học tập; biết cùng
thức hợp tác
nhau hoàn thành nhiệm vụ học
tập theo sự hướng dẫn của giáo
viên.

2.8. Hội nhập
quốc tế

- Có hiểu biết ban đầu về - Có hiểu biết cơ bản về quan hệ giữa - Có hiểu biết cơ bản về hội nhập quốc tế.
một số nước trong khu vực Việt Nam với một số nước trên thế giới - Biết chủ động, tự tin trong giao tiếp với
và trên thế giới.
và về một số tổ chức quốc tế có quan bạn bè quốc tế; biết chủ động, tích cực
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- Biết tham gia một số hoạt hệ thường xuyên với Việt Nam.
động hội nhập quốc tế theo - Biết tích cực tham gia một số hoạt
hướng dẫn.
động hội nhập quốc tế phù hợp với bản
thân và đặc điểm của nhà trường, địa
phương.

Cấp trung học phổ thông
tham gia một số hoạt động hội nhập quốc
tế phù hợp với bản thân và đặc điểm của
nhà trường, địa phương.
- Biết tìm đọc tài liệu nước ngoài phục vụ
công việc học tập và định hướng nghề
nghiệp của mình và bạn bè.

3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
3.1. Nhận ra ý
tưởng mới

Biết xác định và làm rõ
thông tin, ý tưởng mới đối
với bản thân từ các nguồn tài
liệu cho sẵn theo hướng dẫn.

Biết xác định và làm rõ thông tin, ý
tưởng mới; biết phân tích, tóm tắt
những thông tin liên quan từ nhiều
nguồn khác nhau.

Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng
mới và phức tạp từ các nguồn thông tin
khác nhau; biết phân tích các nguồn thông
tin độc lập để thấy được khuynh hướng và
độ tin cậy của ý tưởng mới.

3.2. Phát hiện và
làm rõ vấn đề

Biết thu nhận thông tin từ Phân tích được tình huống trong học
tình huống, nhận ra những tập; phát hiện và nêu được tình huống
vấn đề đơn giản và đặt được có vấn đề trong học tập.
câu hỏi.

Phân tích được tình huống trong học tập,
trong cuộc sống; phát hiện và nêu được
tình huống có vấn đề trong học tập, trong
cuộc sống.

3.3. Hình thành và Dựa trên hiểu biết đã có, biết
triển khai ý tưởng hình thành ý tưởng mới đối
mới
với bản thân và dự đoán
được kết quả khi thực hiện.

3.4. Đề xuất, lựa
chọn giải pháp

Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong
những ý kiến của người khác; hình
thành ý tưởng dựa trên các nguồn
thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải
tiến hay thay thế các giải pháp không
còn phù hợp; so sánh và bình luận
được về các giải pháp đề xuất.

Nêu được nhiều ý tưởng mới trong học tập
và cuộc sống; suy nghĩ không theo lối
mòn; tạo ra yếu tố mới dựa trên những ý
tưởng khác nhau; hình thành và kết nối các
ý tưởng; nghiên cứu để thay đổi giải pháp
trước sự thay đổi của bối cảnh; đánh giá
rủi ro và có dự phòng.

Nêu được cách thức giải Xác định được và biết tìm hiểu các Biết thu thập và làm rõ các thông tin có
quyết vấn đề đơn giản theo thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân
hướng dẫn.
được giải pháp giải quyết vấn đề.
tích được một số giải pháp giải quyết vấn
đề; lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất.
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3.5. Thực hiện và Biết tiến hành giải quyết vấn Biết thực hiện giải pháp giải quyết vấn Biết thực hiện và đánh giá giải pháp giải
đánh giá giải pháp đề theo hướng dẫn.
đề và nhận ra sự phù hợp hay không quyết vấn đề; biết suy ngẫm về cách thức
giải quyết vấn đề
phù hợp của giải pháp thực hiện.
và tiến trình giải quyết vấn đề để điều
chỉnh và vận dụng trong bối cảnh mới.
3.6. Tư duy
độc lập

Nêu được thắc mắc về sự
vật, hiện tượng; không e ngại
nêu ý kiến cá nhân trước các
thông tin khác nhau về sự
vật, hiện tượng; sẵn sàng
thay đổi khi nhận ra sai sót.

Biết đặt các câu hỏi khác nhau về một sự
vật, hiện tượng; biết chú ý lắng nghe và
tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân
nhắc, chọn lọc; biết quan tâm tới các
chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật,
hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình
huống dưới những góc nhìn khác nhau.

Biết đặt nhiều câu hỏi có giá trị, không dễ
dàng chấp nhận thông tin một chiều;
không thành kiến khi xem xét, đánh giá
vấn đề; biết quan tâm tới các lập luận và
minh chứng thuyết phục; sẵn sàng xem
xét, đánh giá lại vấn đề.

3.2. Các năng lực chuyên môn
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- Biết đọc trôi chảy và hiểu đúng bài đọc
ngắn về các chủ đề quen thuộc, phù hợp
với lứa tuổi; bước đầu biết phản hồi các
văn bản đã học; bước đầu có ý thức tìm
tòi, mở rộng phạm vi đọc.
- Biết viết đúng chính tả và ngữ pháp;
viết được bài văn ngắn về các chủ đề
quen thuộc (bằng chữ viết tay và đánh
máy); điền được thông tin vào các mẫu
văn bản đơn giản.
- Biết nói rõ ràng, mạch lạc; kể được các
câu chuyện ngắn, đơn giản về các chủ đề
quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi.

- Hiểu được nội dung chính và chi
tiết các bài đọc có độ dài vừa phải,
phù hợp với tâm lý lứa tuổi; biết
phản hồi những văn bản đã đọc một
cách hiệu quả.
- Biết viết đúng các kiểu loại văn
bản phổ biến về những chủ đề quen
thuộc hoặc cá nhân ưa thích (bằng
chữ viết tay và đánh máy); biết tóm
tắt nội dung chính của bài văn, câu
chuyện ngắn; trình bày một cách
thuyết phục quan điểm của cá nhân.
- Có vốn từ vựng tương đối phong

- Hiểu được các văn bản phức tạp
trong chương trình học và đời sống;
biết phản hồi một cách tích cực và
hiệu quả những nội dung đã đọc;
luôn có ý thức tìm tòi, mở rộng phạm
vi đọc.
- Biết viết đúng và sáng tạo các kiểu
loại văn bản phức tạp về các chủ đề
học tập và đời sống; biết trình bày
một cách thuyết phục quan điểm của
cá nhân, có tính đến quan điểm của
người khác.
- Biết trình bày và bảo vệ quan điểm

4. Năng lực ngôn ngữ
4.1. Sử dụng
tiếng Việt

45

Năng lực

4.2. Sử dụng
ngoại ngữ

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông

- Biết nghe hiểu trong giao tiếp thông
thường và các chủ đề học tập phù hợp
với lứa tuổi; có thái độ tích cực trong khi
nghe; bước đầu có phản hồi phù hợp.

phú; sử dụng tương đối linh hoạt và
có hiệu quả các kiểu câu khác nhau;
biết trình bày và bảo vệ quan điểm,
suy nghĩ của mình.
- Biết nghe hiểu nội dung chính và
nội dung chi tiết các từ các cuộc đối
thoại, thảo luận; có thái độ tích cực
trong khi nghe; có phản hồi phù hợp.

của cá nhân một cách chặt chẽ, có
sức thuyết phục.
- Biết nghe hiểu và chắt lọc được
thông tin quan trọng, bổ ích từ các
cuộc đối thoại, thảo luận, tranh luận
phức tạp; có phản hồi linh hoạt và
phù hợp.

Đạt năng lực bậc 1 về ngoại ngữ.

Đạt năng lực bậc 2 về ngoại ngữ.

Đạt năng lực bậc 3 về ngoại ngữ.

- Có những kiến thức cơ bản về số và
hệ thống số; về ngôn ngữ và ký hiệu
đại số; về ngôn ngữ và ký hiệu hàm số.
- Biết thực hiện các phép tính (cộng,
trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn)
trong học tập và trong cuộc sống.
- Có những kiến thức cơ bản về hình
học và biết sử dụng chúng để mô tả
các đối tượng của thế giới xung
quanh.
- Có hiểu biết về đo lường, ước
lượng trong tính toán với các tình
huống quen thuộc.
- Có những kiến thức cơ bản về biểu
diễn và phân tích số liệu thống kê; về
khái niệm xác suất cổ điển và ý
nghĩa trong thực tiễn.

- Có những kiến thức cơ bản về số và
hệ thống số; biết sử dụng thành thạo
các phép tính và các công cụ tính toán.
- Có những kiến thức cơ bản về Đại
số.
- Hiểu một cách có hệ thống các hàm số
quen thuộc; biết khảo sát hàm số và vẽ
đồ thị hàm số bằng công cụ đạo hàm.
- Biết sử dụng tích phân để tính toán
diện tích hình phẳng và thể tích vật
thể trong không gian.
- Có những kiến thức cơ bản về hình
học và biết sử dụng chúng để mô tả
các đối tượng của thế giới xung quanh
- Hiểu các phương pháp cơ bản của
thống kê và xác suất cổ điển.

5. Năng lực tính toán
5.1. Hiểu biết
kiến thức toán
học phổ thông,
cơ bản

Có những kiến thức và kỹ năng toán
học cơ bản ban đầu về:
- Số học (số tự nhiên, phân số, số thập
phân) và thực hành tính toán với các
số;
- Các đại lượng thông dụng và đo
lường các đại lượng thông dụng;
- Một số yếu tố hình học và thống kê
đơn giản.
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5.2. Biết cách
vận dụng các
thao tác tư duy,
suy luận; tính
toán, ước
lượng, sử dụng
các công cụ
tính toán và
dụng cụ đo,…;
đọc hiểu, diễn
giải, phân tích,
đánh giá tình
huống có ý
nghĩa toán học

- Thực hiện được các thao tác tư duy ở
mức độ đơn giản.
- Làm quen được với lập luận logic.
- Biết tính toán, ước lượng, sử dụng
toán học trong học tập và giải quyết
các vấn đề đơn giản, gần gũi trong
cuộc sống hằng ngày (phù hợp với
trình độ).
- Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ
toán học và ngôn ngữ thông thường để
tiếp nhận (nghe, đọc) và biểu đạt (nói,
viết) các ý tưởng toán học cũng như
thể hiện chứng cứ, cách thức và kết
quả lập luận.
- Làm quen được với máy tính cầm
tay, phương tiện công nghệ thông tin
hỗ trợ học tập.

- Biết thực hiện thành thạo các thao
tác tư duy.
- Biết lập luận, suy luận hợp lý khi
giải quyết các vấn đề; biết rút ra kết
luận logic từ giả thiết đã cho.
- Biết sử dụng ngôn ngữ toán học và
ngôn ngữ thông thường để tiếp nhận
(nghe, đọc) và biểu đạt (nói, viết) các
ý tưởng toán học cũng như thể hiện
chứng cứ, cách thức và kết quả lập
luận.
- Biết sử dụng máy tính cầm tay
trong học tập cũng như trong cuộc
sống hằng ngày; bước đầu biết sử
dụng phương tiện công nghệ thông
tin hỗ trợ học tập.

- Biết thực hiện nhuần nhuyễn các thao
tác tư duy.
- Biết sử dụng các phương pháp lập luận,
suy luận hợp lý khi giải quyết các vấn đề;
biết rút ra kết luận logic và hệ quả (trong
các trường hợp không quá phức tạp).
- Biết tạo dựng sự kết nối (tạo mối liên
kết) giữa các ý tưởng toán học, giữa toán
học với các môn học khác cũng như giữa
toán học với cuộc sống hằng ngày; biết
giải thích hoặc điều chỉnh giải pháp một
cách hợp lý.
- Bước đầu hiểu được rằng những ý
tưởng và phương pháp của toán học là
ngôn ngữ phổ quát của khoa học và công
nghệ, đồng thời cũng là những công cụ
mô phỏng các hiện tượng và các quá
trình diễn ra trong tự nhiên và xã hội.
- Biết sử dụng hiệu quả máy tính cầm
tay; biết sử dụng một số phần mềm tính
toán và thống kê trong học tập và trong
cuộc sống.

- Hiểu biết kiến thức phổ thông cốt
lõi về sự đa dạng, tính hệ thống, quy
luật vận động, tương tác và biến đổi
của thế giới tự nhiên; với các chủ đề
khoa học về vật chất, vật sống, năng

- Hiểu biết kiến thức phổ thông cốt lõi
về ngành, nghề, lĩnh vực khoa học
theo thiên hướng của bản thân và định
hướng được ngành, nghề sẽ lựa chọn
sau khi tốt nghiệp trung học phổ

6. Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội
6.1. Năng lực tìm hiểu tự nhiên
6.1.1. Hiểu biết - Có một số kiến thức cơ bản ban đầu
kiến thức khoa về sự đa dạng của thế giới tự nhiên
học
xung quanh; về sự cần thiết phải bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
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khí hậu.
- Hiểu biết về tác động của thế giới tự
nhiên tới đời sống của con người; biết
cách giữ vệ sinh an toàn và phòng
tránh một số bệnh ở người.

lượng và sự biến đổi vật chất, Trái
đất và Bầu trời.
- Bước đầu biết cách thu thập, lưu
trữ, tổ chức, phân tích và xử lý thông
tin và diễn đạt ý tưởng bằng lời nói,
bài viết, hình vẽ, sơ đồ, bảng,
biểu,…

thông.
- Biết thu thập, lưu trữ, tổ chức, phân
tích, xử lý thông tin theo ý tưởng của
bản thân để phục vụ cho học tập,
nghiên cứu khoa học và trình bày
được ý tưởng bằng lời nói, bài viết,
hình vẽ, sơ đồ, bảng, biểu,…

- Biết quan sát, khám phá và đặt câu
hỏi về sự vật, hiện tượng đơn giản
trong tự nhiên và cuộc sống xung
quanh.
- Biết tìm tòi khám phá để giải quyết
các câu hỏi đặt ra.
- Biết nêu thắc mắc, đặt câu hỏi trong
quá trình học tập, nhận biết, phát hiện
một số vấn đề mang tính khoa học
đơn giản.

- Bước đầu thực hiện được một số kỹ
năng cơ bản trong tìm tòi, khám phá
một số sự vật, hiện tượng trong tự
nhiên và đời sống: quan sát, thu thập
thông tin; phân tích, xử lý số liệu; dự
đoán kết quả nghiên cứu,…
- Thực hiện được một số thí nghiệm,
thực hành khoa học đơn giản gần gũi
với đời sống.
- Bước đầu thực hiện được một số kỹ
năng tìm tòi, khám phá theo tiến
trình: đặt câu hỏi cho vấn đề nghiên
cứu, xây dựng giả thuyết, lập kế
hoạch và thực hiện kế hoạch giải
quyết vấn đề; trình bày kết quả
nghiên cứu.
- Bước đầu biết cách phân tích, so
sánh, rút ra những dấu hiệu chung và
riêng của một số sự vật, hiện tượng
đơn giản trong tự nhiên.

- Thực hiện được một số kỹ năng cơ
bản trong tìm tòi, khám phá một số sự
vật hiện tượng trong tự nhiên và đời
sống: quan sát, thu thập thông tin;
phân tích, xử lý số liệu; dự đoán kết
quả nghiên cứu,…. Giải thích được
một số hiện tượng khoa học đơn giản
gần gũi với đời sống, sản xuất.
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- Thực hiện được một số kỹ năng tìm
tòi, khám phá theo tiến trình: đặt câu
hỏi cho vấn đề nghiên cứu, xây dựng
giả thuyết, lập kế hoạch và thực hiện
kế hoạch giải quyết vấn đề; trình bày
kết quả nghiên cứu.
- Thực hiện đươc việc phân tích, so
sánh, rút ra những dấu hiệu chung và
riêng của một số sự vật, hiện tượng
đơn giản trong tự nhiên. Biết cách sử
dụng các chứng cứ khoa học, lý giải
các chứng cứ để rút ra kết luận.
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6.1.3. Vận dụng
kiến thức vào
thực tiễn, ứng xử
với tự nhiên phù
hợp với yêu cầu
phát triển bền
vững và bảo vệ
môi trường

- Biết cách chăm sóc sức khỏe bản
thân, ứng xử hợp lý trong đời sống để
phòng tránh một số bệnh tật và tai
nạn.
- Bước đầu biết cách thu thập chứng
cứ, trả lời câu hỏi và liên kết câu trả
lời với ý tưởng khoa học đơn giản.

- Bước đầu biết vận dụng kiến thức
khoa học vào một vài tình huống đơn
giản, mô tả, dự đoán, giải thích được
một vài hiện tượng khoa học đơn giản.
- Biết ứng xử thích hợp trong một số
tình huống có liên quan đến vấn đề sức
khoẻ của bản thân, gia đình và cộng
đồng.

- Vận dụng được kiến thức khoa học
vào một số tình huống cụ thể; mô tả,
dự đoán, giải thích hiện tượng, giải
quyết các vấn đề một cách khoa học.
- Biết ứng xử thích hợp trong các tình
huống có liên quan đến vấn đề sức
khoẻ của bản thân, gia đình và cộng
đồng.

- Hiểu được một số khái niệm cơ bản
của khoa học xã hội, như: cộng đồng
dân cư, xã hội, quan hệ xã hội, cấu
trúc xã hội, dân tộc, nhà nước, pháp
luật, quy ước xã hội, đảng phái,
phong trào,…
- Hiểu được một số khái niệm đơn
giản liên quan các hoạt động sản
xuất đặt trong mối liên hệ với tồn tại
và phát triển bền vững của xã hội.
- Hiểu được những tri thức cơ bản về
một số lĩnh vực của KHXH, như:
lịch sử, địa lý, văn hóa, nghệ thuật,
tư tưởng, chính trị, kinh tế, đạo đức,
pháp luật, tâm lý, quan hệ quốc tế,
tôn giáo, tín ngưỡng,…

- Hiểu được một số khái niệm cơ bản liên
quan đến đối tượng của khoa học xã hội,
như: phân hóa xã hội, khác biệt xã hội và
xung đột xã hội, chiến tranh, cách mạng,
tiến bộ xã hội,…
- Hiểu được một số đặc điểm của dân cư
(động lực phát triển dân số, cơ cấu dân số,
phân bố dân cư, các loại hình quần cư) và
những vấn đề xã hội có liên quan (lao
động - việc làm, thất nghiệp, đô thị hóa...)
cũng như các hoạt động sản xuất của xã
hội (nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp
- xây dựng, dịch vụ) ở thế giới và Việt
Nam phù hợp với trình độ nhận thức và
lứa tuổi của học sinh.
- Hiểu được những tri thức cơ bản về một
số đối tượng của khoa học xã hội, như quá
trình tiến hóa của lịch sử nhân loại, lịch sử
các nền văn minh, giá trị đạo đức truyền
thống, bản sắc văn hóa và giao lưu văn

6.2. Năng lực tìm hiểu xã hội
6.2.1. Nắm được
những tri thức
cơ bản về đối
tượng của các
khoa học xã
hội

- Nhận biết được một số khái niệm cơ
bản của khoa học xã hội, như: cá
nhân, gia đình, tập thể, cộng đồng,
dân cư, xã hội, đất nước, quốc tế, nhân
loại,… và liên hệ với môi trường sống
xung quanh.
- Nhận biết được một số khái niệm cơ
bản liên quan đến quan sát và nhận
thức xã hội: nhiều - ít, tốt - xấu, tích
cực - tiêu cực, riêng - chung,…
- Nhận biết được và quan tâm đến các
vấn đề, như: tiết kiệm năng lượng, tài
nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu,
bảo vệ môi trường, phòng chống tệ
nạn xã hội và tội phạm...
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hóa; và quá trình phát triển nhân cách,
truyền thông đại chúng, kết nối toàn cầu và
toàn cầu hóa, xung đột xã hội, chiến tranh
và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới,
quyền con người, quyền và nghĩa vụ công
dân Việt Nam và công dân toàn cầu,…

6.2.2. Hiểu và
vận dụng được
những cách
tiếp cận và
phương pháp
nghiên cứu cơ
bản của khoa
học xã hội

- Làm quen được với các thao tác mô
tả nhân vật, sự kiện, hiện tượng xã
hội.
- Biết quan sát và phân biệt được các
hiện tượng đơn giản trong xã hội mà
học sinh thường gặp (xã, phường,
cộng đồng dân cư nơi học sinh cư trú,
trồng trọt, chăn nuôi, chợ...).
- Bước đầu biết quan sát và tìm tòi
khám phá về các vấn đề trong đời
sống xã hội hằng ngày.

- Làm quen được với các phương pháp thu
thập, lựa chọn thông tin về nhân vật, sự
kiện, hiện tượng, quá trình xã hội.
- Làm quen và bước đầu vận dụng được
một số thao tác cơ bản của khoa học xã
hội, như: phân tích nguyên nhân, trình bày
diễn biến, phân tích so sánh, rút ra bài học
kinh nghiệm.
- Bước đầu biết cách tìm hiểu về một chủ
đề về dân cư (hoặc hoạt động sản xuất)
thông qua việc thu thập, xử lý tài liệu (qua
sách vở hay thực tiễn ở địa phương).

- Vận dụng được các nguyên tắc,
phương pháp, kỹ thuật cơ bản thu
thập và xử lý thông tin.
- Biết trình bày và phân tích các nhân
vật, sự kiện, quá trình xã hội từ những
góc độ, chiều cạnh khác nhau.
- Nắm được cách trình bày các ý kiến,
lập luận, tranh luận về các vấn đề xã
hội.

6.2.3. Nắm được
những tri thức
cơ bản về xã
hội loài người

- Nhận biết được các hiện tượng phổ
biến của con người và xã hội loài
người: có cội nguồn, có ý thức, hoạt
động xã hội,..
- Nhận biết được những nét đặc trưng
của không gian sống xung quanh:
nông thôn, thành thị, duyên hải, rừng
núi, xa, gần, bẩn, sạch, giàu, nghèo,…
- Có niềm tin vào những quy luật: thiện
thắng ác, chính nghĩa thắng phi nghĩa, tốt
được ủng hộ, xấu phải bị phê phán,…

- Hiểu được quy luật tiến hóa của
lịch sử nhân loại hướng tới mục tiêu
giải phóng con người và các giá trị
nhân văn, tiến bộ; quy luật về giao
lưu và tiếp biến văn hóa,…
- Hiểu được tính đa dạng, phong phú
trong đời sống xã hội, văn hóa và
nhận thức.

- Hiểu được những quy luật chung của quá
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc
Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và
thế giới.
- Hiểu được các xu hướng vận động cơ bản
của nhân loại trên các phương diện chính trị,
kinh tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật,
quốc phòng và an ninh, khoa học và công
nghệ, hôn nhân, giới và gia đình,…
- Hiểu được mối quan hệ qua lại giữa xã hội
với tự nhiên, phát triển bền vững và có thái

50

Năng lực

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông
độ thích hợp.
- Hiểu được đặc trưng, vai trò, nhiệm vụ và
trách nhiệm của thanh niên với tư cách công
dân toàn cầu.

6.2.4. Vận dụng
được những tri
thức về xã hội
và văn hóa vào
cuộc sống

- Biết tự tìm hiểu về gia đình, dòng
họ, địa phương (với sự giúp đỡ của
gia đình, bạn bè, người thân quen
khác).
- Trình bày được những ước mơ của
bản thân về tương lai của bản thân, gia
đình, đất nước và thế giới.

- Biết tự tìm hiểu (thu thập thông tin và
trình bày) về một hiện tượng, sự kiện, quá
trình xã hội, chính trị, văn hóa,…
- Biết thảo luận, tranh luận về vai trò của
bản thân / nhóm / gia đình / thế hệ đối với
sự nghiệp phát triển bền vững của quê
hương, đất nước.
- Biết tự giác điều chỉnh hành vi của cá
nhân phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực
xã hội để thích ứng với những sự thay đổi
trong cuộc sống và phát triển nhân cách
toàn diện, hài hoà, trở thành những công
dân có trách nhiệm.

- Biết tự nghiên cứu (cá nhân hoặc nhóm) về
một vấn đề của xã hội.
- Biết tham gia tranh luận về một hoặc một số
vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội đương
đại, nhất là các vấn đề trực tiếp liên quan đến
thế hệ thanh niên hiện nay.
- Có thái độ tích cực với những chính sách của
Nhà nước (như chính sách xã hội, chính sách
thanh niên, dân số và gia đình...) và bước đầu
biết cách tuyên truyền, giải thích cho gia đình,
bạn bè, cộng đồng hiểu và tham gia ủng hộ.
- Có niềm tin vào tính đúng đắn của các chuẩn
mực đạo đức và những giá trị xã hội tốt đẹp; có
trách nhiệm đối với bản thân và xã hội; có nhu
cầu tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để trở thành
một chủ thể xã hội tích cực, năng động.
- Biết tự quản lý và làm chủ bản thân, biết hợp
tác và sáng tạo, đương đầu với thử thách để
giải quyết các vấn đề đạo đức, pháp luật, kinh
tế, chính trị - xã hội.

7. Năng lực công nghệ
7.1. Thiết kế

- Nhận biết được đồ vật trong tự nhiên - Nêu được vấn đề cần giải quyết để - Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng
và đồ vật do con người làm ra.
đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh cụ của thiết kế, các yếu tố ảnh hưởng tới thiết
- Tự làm được một số đồ vật đơn giản thể; đề xuất được giải pháp, hiện kế, quy trình thiết kế, các nghề nghiệp liên
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theo ý tưởng của bản thân từ những thực hóa và kiểm nghiệm giải pháp.
vật liệu đơn giản, gần gũi.
- Tạo được sản phẩm có ý tưởng mới
dựa trên quy trình thiết kế và kiến
thức, kỹ năng về kỹ thuật.

quan tới thiết kế.
- Sử dụng được một số công cụ trong hỗ trợ
thiết kế.
- Vận dụng được tư duy thiết kế trong tìm
tòi, sáng tạo thuộc các lĩnh vực khác nhau
của đời sống, xã hội.

7.2. Sử dụng

- Thực hiện được một số thao tác kỹ
thuật đơn giản với các dụng cụ kỹ
thuật trong gia đình; sử dụng được
một số thiết bị kỹ thuật phổ biến trong
gia đình.
- Nhận biết được những tình huống
nguy hiểm trong sử dụng thiết bị ở gia
đình, lớp học và biết cách xử trí.

- Đọc được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật
cho phần lớn các thiết bị, đồ dùng kỹ
thuật, công nghệ trong gia đình; vận
hành đúng cách, hiệu quả một số đồ
dùng phổ biến trong gia đình.
- Phát hiện sớm, đề xuất được giải
pháp xử lý các tình huống mất an
toàn cho người và đồ dùng trong gia
đình; thực hiện được một số thao tác
sơ cứu đơn giản cho người trong
những tình huống khẩn cấp.

- Khái quát hóa được nguyên tắc sử
dụng một số sản phẩm kỹ thuật, công
nghệ an toàn, hiệu quả.
- Có thể khám phá được chức năng,
cách thức sử dụng của một số thiết bị
kỹ thuật, công nghệ thông qua tiếp
xúc trực tiếp với sản phẩm.

7.3. Giao tiếp

- Biết nói, vẽ hay viết để mô tả những
thiết bị, đồ dùng trong gia đình.
- Biết phác thảo bằng hình vẽ cho
người khác hiểu được ý tưởng thiết kế
của bản thân.

- Đọc và hiểu được các bản hướng
dẫn, bản vẽ, ký hiệu kỹ thuật của
một số lĩnh vực phổ thông như cơ
khí, xây dựng, điện.
- Biểu diễn được sản phẩm kỹ thuật
hay ý tưởng thiết kế bằng ngôn ngữ
kỹ thuật.

- Sử dụng được các bản vẽ kỹ thuật
trong giao tiếp về sản phẩm, dịch vụ
kỹ thuật, công nghệ.
- Dùng được các phần mềm đồ họa để
biểu diễn, nâng cao tính trực quan cho
các ý tưởng thiết kế.

7.4. Đánh giá

Bước đầu so sánh và nhận xét được về Đưa ra được nhận xét cho một sản
các sản phẩm kỹ thuật công nghệ cùng phẩm công nghệ trên các phương
chức năng.
diện về chức năng, độ bền, tính thẩm
mỹ, tính hiệu quả và an toàn khi sử
dụng.

Biết lập luận và đưa ra được những
đánh giá xác đáng về xu hướng kỹ thuật,
công nghệ; biết đưa ra được những lời
khuyên về việc lựa chọn, sử dụng các
sản phẩm kỹ thuật, công nghệ.
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8.1. Sử dụng và
quản lý các
phương
tiện,
công cụ, các hệ
thống tự động
hóa của công
nghệ thông tin
và truyền thông

Thực hiện được thao tác cơ bản trên
một số thiết bị kỹ thuật số quen thuộc
để sử dụng được một số ứng dụng hỗ
trợ học tập, vui chơi, giải trí.

- Sử dụng được các thiết bị và phần
mềm thông dụng để thực hiện một số
công việc cụ thể trong học tập.
-Biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu.

- Sử dụng phối hợp được các thiết bị
và phần mềm thông dụng (trong đó có
các thiết bị cầm tay thông minh) để
phục vụ học tập và đời sống.
- Biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu an
toàn.

8.2. Hiểu biết
và ứng xử phù
hợp chuẩn mực
đạo đức, văn
hóa và pháp
luật trong xã
hội thông tin và
nền kinh tế tri
thức

- Nhận biết được thông tin (được tạo
ra hay được cung cấp) có được sử
dụng đúng cách hay đã bị lạm dụng;
biết bảo vệ thông tin cá nhân.
- Biết bảo vệ sức khoẻ bản thân khi sử
dụng thiết bị kỹ thuật số.

- Biết và tuân thủ các quy định pháp
luật cơ bản liên quan đến quyền sở
hữu và sử dụng tài nguyên thông tin,
tôn trọng bản quyền và quyền an
toàn thông tin của người khác.
- Sử dụng được một số cách thức bảo
vệ và đảm bảo an toàn thông tin cá
nhân và cộng đồng.
- Tuân thủ các yêu cầu bảo vệ sức
khỏe khi khai thác và ứng dụng Tin
học; tránh các tác động tiêu cực tới
bản thân và cộng đồng.

- Tôn trọng pháp luật, thể hiện được
phẩm chất đạo đức và văn hóa Việt
Nam trong việc sử dụng các sản phẩm
tin học cũng như trong việc tạo ra các
sản phẩm nhờ ứng dụng Tin học.
- Hiểu được những tác động và ảnh
hưởng của Tin học đối với nhà trường
và xã hội.
- Sẵn sàng tham gia các hoạt động tin
học một cách tự tin, năng động, có
trách nhiệm và sáng tạo.

8. Năng lực tin học
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8.3. Nhận biết
và giải quyết
vấn đề trong
môi trường xã
hội và nền kinh
tế tri thức

- Nhận thức được nhu cầu thu thập
thông tin cần thiết khi giải quyết một
số vấn đề đơn giản.
- Theo hướng dẫn, tìm được thông tin
từ nguồn dữ liệu số hóa.
- Biết dùng tài nguyên thông tin và kỹ
thuật của công nghệ thông tin để giải
quyết một số vấn đề đơn giản phù hợp
với lứa tuổi.
- Hiểu và diễn đạt được các bước giải
quyết vấn đề theo kiểu thuật toán.
- Bước đầu hình thành tư duy giải quyết
vấn đề có sự hỗ trợ của máy tính.

- Biết tìm kiếm thông tin từ nhiều
nguồn với các chức năng tìm kiếm
đơn giản.
- Biết đánh giá sự phù hợp của dữ
liệu và thông tin được tìm thấy với
vấn đề cần giải quyết.
- Biết thao tác với các công cụ, môi
trường lập trình đơn giản (lập trình
trò chơi, lập trình trực quan) với các
ngôn ngữ lập trình đơn giản, bước
đầu hình thành tư duy phân tích,
thiết kế và phát triển hệ thống thích
hợp với thực tế.

- Biết tìm kiếm và lựa chọn thông tin
tin cậy, phù hợp với vấn đề cần giải
quyết.
- Biết sử dụng các công cụ để tổ chức
và chia sẻ dữ liệu và thông tin;
- Biết sử dụng hệ thống mạng máy
tính giúp giải quyết vấn đề và trải
nghiệm sáng tạo.
- Bước đầu có tư duy điều khiển và tự
động hóa thông qua việc chuyển giao
một số nhiệm vụ cho máy tính trong
quá trình giải quyết vấn đề.

8.4. Học tập, tự
học với sự hỗ
trợ của các hệ
thống ứng dụng
công
nghệ
thông tin và
truyền thông

- Sử dụng được một số phần mềm trò
chơi hỗ trợ học tập, phần mềm học
tập.
- Bước đầu biết tra cứu những thông
tin đơn giản trên mạng máy tính.

- Sử dụng được một số phần mềm
hỗ trợ học tập cho các môn học.
- Sử dụng được môi trường mạng
máy tính để tìm kiếm, thu thập, cập
nhật và lưu trữ thông tin phù hợp với
mục tiêu học tập và khai thác được
các điều kiện hỗ trợ tự học.

- Sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ
học tập, tự tin và sẵn sàng tìm hiểu những
phần mềm tương tự.
- Sử dụng khá thành thạo môi trường mạng
máy tính phục vụ cập nhật kiến thức, tìm
hiểu tri thức mới; biết tận dụng nguồn tài
nguyên số hóa để học tập.

8.5. Giao tiếp,
hòa nhập, hợp
tác phù hợp với
thời đại xã hội
thông tin và
nền kinh tế tri
thức

Sử dụng được các công cụ kỹ thuật số
thông dụng theo hướng dẫn để chia sẻ
và trao đổi thông tin với đối tượng
phù hợp.

- Sử dụng được công cụ và dịch vụ tin
học thông dụng để chia sẻ, trao đổi
thông tin và hợp tác một cách an toàn.
- Biết giao lưu, học hỏi, kết nối bạn
bè trong môi trường mạng máy tính.
- Biết hợp tác trong các dự án tin học
tạo ra các sản phẩm đơn giản, phục
vụ học tập và đời sống.

- Chủ động lựa chọn, sử dụng công cụ, dịch
vụ tin học một cách hệ thống, hiệu quả, an
toàn trong hợp tác, chia sẻ, trao đổi thông tin,
mở mang tri thức và tạo sản phẩm hữu ích.
- Nhận biết được các rủi ro có thể có khi giao
tiếp trong môi trường tin học, biết cách sử
dụng biện pháp phòng tránh căn bản, thông
dụng.
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9.1. Nhận biết các
yếu tố thẩm mỹ
(cái đẹp, cái bi,
cái hài, cái chân,
cái thiện, cái cao
cả)

- Nhận biết được một số yếu tố thẩm mỹ
cơ bản trong tự nhiên, đời sống và nghệ
thuật.
- Có cảm xúc và biết bày tỏ cảm xúc
trước các yếu tố thẩm mỹ.

- Nhận biết được giá trị thẩm mỹ cơ
bản trong mối quan hệ giữa con
người với môi trường tự nhiên, môi
trường xã hội và biểu hiện trong văn
học, nghệ thuật.
- Có cảm xúc và chính kiến trước các
yếu tố thẩm mỹ trong tự nhiên, đời
sống xã hội và văn học, nghệ thuật.

- Nhận biết được giá trị phổ biến của
văn hoá thẩm mỹ Việt Nam, một số giá
trị nghệ thuật, nhân văn cơ bản của
nhân loại và ảnh hưởng của chúng đến
các lĩnh vực đời sống xã hội.
- Có cảm xúc và thể hiện thái độ, quan
điểm trước các hiện tượng thẩm mỹ
trong tự nhiên, trong đời sống xã hội và
văn học, nghệ thuật.

9.2. Phân tích,
đánh giá các yếu
tố thẩm mỹ

Mô tả được các yếu tố thẩm mỹ, biết so
sánh, nhận xét về biểu hiện bên ngoài
của các yếu tố thẩm mỹ với mức độ đơn
giản.

Giới thiệu, tiếp nhận có chọn lọc và
đánh giá được những biểu hiện của
các yếu tố thẩm mỹ trong tự nhiên,
trong đời sống xã hội, trong văn học,
nghệ thuật, trong sản phẩm của mình
và của người khác.

Trình bày, phân tích, đánh giá được tính
thẩm mỹ, phản thẩm mỹ; giá trị vật liệu,
giá trị văn hoá trong nội dung và hình
thức của các sự vật, hiện tượng trong tự
nhiên và các sản phẩm trong đời sống
xã hội, trong văn học, nghệ thuật.

9.3. Tái hiện,
sáng tạo và ứng
dụng các yếu tố
thẩm mỹ

- Mô phỏng, tái hiện được các yếu tố
thẩm mỹ quen thuộc bằng hình thức,
công cụ, phương tiện, ngôn ngữ biểu
đạt,… phù hợp, ở mức độ đơn giản.
- Có ý tưởng sử dụng kết quả học
tập/sáng tạo thẩm mỹ để làm tăng thêm
vẻ đẹp cho cuộc sống hằng ngày của bản
thân.

- Tái hiện, diễn tả được các yếu tố
thẩm mỹ của tự nhiên, xã hội thông
qua hình thức, công cụ, phương tiện,
chất liệu, ngôn ngữ biểu đạt,… phù
hợp, tạo được ấn tượng và sự hấp
dẫn.
- Có ý tưởng và biết sử dụng kết quả
học tập/sáng tạo thẩm mỹ để làm
tăng thêm vẻ đẹp cho cuộc sống gia
đình và môi trường xung quanh.

- Biết đề xuất ý tưởng thẩm mỹ, bước
đầu biết cách thể hiện ý tưởng đó một
cách sáng tạo, có chọn lọc, phù hợp
với hoàn cảnh và quan niệm thẩm mỹ
tích cực, tạo được dấu ấn cá
nhân/nhóm.
- Đề xuất được ý tưởng và biết sử
dụng kết quả học tập/sáng tạo thẩm
mỹ vào các hoạt động trong nhà
trường, đoàn thể, xã hội; quảng bá giá
trị văn hóa, văn học, nghệ thuật truyền
thống của dân tộc.

9. Năng lực thẩm mỹ

55

Năng lực

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở

Cấp trung học phổ thông

Nhận ra một số yếu tố chủ yếu của
môi trường sống có lợi và có hại cho
sức khỏe. Thực hiện những chỉ dẫn
của người lớn có lợi cho sức khỏe và
phát triển thể chất.

Hiểu và nêu được cơ sở khoa học
của chế độ tập luyện, chế độ dinh
dưỡng nhằm phát triển thể chất phù
hợp với môi trường sống lành mạnh.

Nêu được cơ sở khoa học của các biện
pháp bảo vệ môi trường, điều chỉnh chế độ
sinh hoạt, học tập và tập luyện phù hợp với
bản thân, thực hành các hoạt động phù hợp
thích ứng với các hoạt động xã hội.

10.2. Nhận biết và Nêu và thực hiện được các kỹ năng vận
có các kỹ năng động cơ bản trong cuộc sống thường
vận động cơ bản ngày.
trong cuộc sống

Thường xuyên, tự giác tập luyện thể dục thể
thao (TDTT); lựa chọn tham gia các hoạt động
thể chất phù hợp với bản thân và cộng đồng
nhằm nâng cao các kỹ năng vận động cơ bản.

Đánh giá được thể chất và sức khỏe; có thói
quen và biết lựa chọn các hình thức tập
luyện TDTT phù hợp để hoàn thiện và nâng
cao các kỹ năng vận động của cơ thể.

Biết nêu và hình thành dần các tố chất Thường xuyên, tự giác tập luyện
thể lực cơ bản cần thiết trong cuộc TDTT; biết lựa chọn tham gia các
sống và tập luyện thể thao.
hoạt động thể chất nhằm hoàn thiện
và nâng cao các tố chất thể lực cơ
bản phù hợp với cơ thể.

Đánh giá được thể chất và sức khỏe,
đọc hiểu các chỉ số cơ bản về sức khỏe
và thể chất; có thói quen và biết lựa
chọn các hình thức tập luyện TDTT
phù hợp để cải thiện và nâng cao các
tố chất thể lực cơ bản cho bản thân.

10. Năng lực thể chất
10.1. Sống
thích ứng và
hài hòa với môi
trường

10.3. Nhận biết
và hình thành
các tố chất thể
lực cơ bản
trong cuộc
sống

10.4. Nhận biết Biết và thực hiện được một số kỹ
và tham gia hoạt thuật cơ bản của một số môn thể thao
động TDTT
phù hợp với bản thân; hiểu được vai
trò, ý nghĩa và tác dụng của thể thao
đối với cơ thể và cuộc sống thường
ngày.

Thường xuyên, tự giác, tích cực tập
luyện thể thao; lựa chọn tham gia các
hoạt động thể chất nhằm hoàn thiện
và nâng cao sức khỏe, phát triển tố
chất, đồng thời nâng cao sự yêu thích
và khả năng tập luyện thể thao phù
hợp với đặc điểm cơ thể.

Đánh giá được tác dụng, vẻ đẹp của thể chất
và năng khiếu của thể thao; hiểu được các yếu
tố cơ bản của môn thể thao lựa chọn; có thói
quen và biết lựa chọn các hình thức tập luyện
thể thao phù hợp để cải thiện và nâng cao
thành tích tập luyện thể thao; có nhu cầu
hưởng thụ và tập luyện TDTT.

10.5. Đánh giá Nhận biết và thực hành các hoạt động
hoạt động vận vận động để xử lý một số tình huống
động
đơn giản trong cuộc sống một cách tự
tin, tự trọng có trách nhiệm và hòa
đồng với mọi người.

Biết đánh giá và thực hành các các hoạt
động vận động để xử lý các tình huống cụ
thể trong cuộc sống một cách hợp lý, tự
tin, tự trọng, có trách nhiệm và hòa đồng
với mọi người, môi trường sống và xã hội.

Biết đánh giá và xử lý các tình huống cụ
thể trong cuộc sống một cách hợp lý, có
trách nhiệm và hòa đồng môi trường sống
xung quanh; yêu thích và đánh giá đúng
vai trò của TDTT với cuộc sống xã hội.
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