
GIỚI THIỆU TÓM TẮT 

DỰ THẢO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 

 

Chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) bao gồm CT GDPT tổng thể 

và các CT môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi tắt là CT môn học). Ngày 

27/7/2017, Ban Chỉ đạo đổi mới CT, SGK GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) đã thông qua CT GDPT tổng thể
1
. Căn cứ CT GDPT tổng thể, Ban Phát triển 

các CT môn học đã xây dựng dự thảo CT môn học ở các cấp học
2
, bao gồm: 
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1 Tiếng Việt/ Ngữ Văn             

2 Toán             

3 Đạo đức/ Giáo dục công dân/ Giáo 
dục kinh tế và phát luật 

            

4 Tự nhiên và xã hội             

5 Lịch sử và Địa lý             

6 Lịch sử và Địa lý             

7 Lịch sử             

8 Địa lý             

9 Khoa học             

10 Khoa học tự nhiên             

11 Vật lý             

12 Hoá học             

13 Sinh học             

14 Công nghệ             

15 Tin học             

16 Âm nhạc             

17 Mỹ thuật             

18 Giáo dục thể chất             

19 Hoạt động trải nghiệm/ Hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp 

            

CT môn học là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học trong thực hiện mục 

tiêu GDPT, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học mỗi 

lớp hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế 

                                                      
1
 CT GDPT tổng thể đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT từ ngày 28/7/2017. 

 
2
 Riêng CT các môn Ngoại ngữ 1 đang được hoàn thiện theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. 



hoạch dạy học môn học 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. 

Dự thảo các CT môn học đã được các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ GDĐT 

và một số chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, giảng viên trường sư phạm, giáo viên 

cốt cán tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đại diện cho đội ngũ giáo viên 

trên phạm vi cả nước góp ý. Sau khi chỉnh sửa trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc ý 

kiến góp ý của một số tổ chức, cá nhân trên, dự thảo các CT môn học được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT từ ngày 12/01/2018 để tiếp tục xin ý kiến 

góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. 

Để thuận tiện cho việc góp ý, Ban Phát triển các CT môn học giới thiệu tóm tắt 

dự thảo các CT môn học như sau: 

1. CT môn Tiếng Việt/ Ngữ Văn 

a) Đặc điểm môn học 

Ngữ văn là môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ và văn học, được học 

từ lớp 1 đến lớp 12. Ở tiểu học, môn học này có tên là Tiếng Việt; ở trung học cơ sở 

và trung học phổ thông có tên là Ngữ văn. 

Là một môn học vừa có tính công cụ, vừa có tính thẩm mỹ - nhân văn, môn 

Ngữ văn có vai trò to lớn trong việc giúp học sinh phát triển những phẩm chất cao 

đẹp; có những cảm xúc lành mạnh, biết tôn trọng cái đẹp; có đời sống tinh thần 

phong phú; có tâm hồn nhân hậu và lối sống nhân ái, vị tha. Thông qua môn học 

này học sinh được hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực môn học 

như năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ để sống và làm việc hiệu quả, để học 

tập tốt các môn học khác, cũng như để học suốt đời. 

Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các mạch kiến thức và kỹ năng cơ 

bản, thiết yếu về văn học và tiếng Việt, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất 

và năng lực của học sinh ở từng cấp học. 

b) Quan điểm xây dựng chương trình 

Trên cơ sở quán triệt các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình giáo 

dục phổ thông tổng thể, Chương trình Ngữ văn nhấn mạnh một số quan điểm xây 

dựng chương trình như sau: (i) Xây dựng dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn, 

cập nhật thành tựu của khoa học hiện đại. (ii) Lấy các kỹ năng giao tiếp (đọc, viết, 

nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu của 

chương trình theo định hướng năng lực và bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán 

liên tục trong tất cả các cấp/lớp. Các kỹ năng được hiểu theo nghĩa rộng với nhiều 

yêu cầu và mức độ khác nhau; hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản, nền tảng về 

văn học và tiếng Việt được tích hợp vào hoạt động dạy đọc, viết, nói và nghe. (iii) 

Xây dựng theo hướng mở; không quy định chi tiết về nội dung dạy học và các văn 



bản cụ thể mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe cho 

mỗi lớp; quy định một số kiến thức cơ bản, cốt lõi về văn học, tiếng Việt và một số 

văn bản quan trọng của văn học dân tộc là nội dung thống nhất bắt buộc đối với 

học sinh toàn quốc. (iv) Vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa chú trọng kế thừa và 

phát huy những ưu điểm của các chương trình Ngữ văn đã có, đặc biệt là chương 

trình hiện hành.  

c) Mục tiêu chương trình môn học 

Qua những văn bản ngôn từ, đặc biệt là các văn bản văn học đặc sắc, môn 

Ngữ văn tạo cho học sinh cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu 

hiểu con người, biết đồng cảm, sẻ chia, có cá tính và đời sống tâm hồn phong phú, 

có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; bồi dưỡng cho học sinh tình yêu đối với 

tiếng Việt và văn học, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ 

gìn, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam. 

Ngoài việc góp phần phát triển các năng lực chung, chương trình môn Ngữ 

văn tập trung giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp và năng lực thẩm mỹ; 

cung cấp hệ thống kiến thức phổ thông nền tảng về văn học và tiếng Việt để góp 

phần phát triển vốn học vấn căn bản của một người có văn hoá; hình thành và phát 

triển con người nhân văn, biết tiếp nhận, cảm thụ, thưởng thức, đánh giá các sản 

phẩm ngôn từ và các giá trị cao đẹp trong cuộc sống. 

d) Nội dung chương trình 

Điểm khác biệt nhất so với các chương trình trước đây là chương trình Ngữ 

văn lần này được xây dựng xuất phát từ các phẩm chất và năng lực cần có của 

người học để lựa chọn nội dung dạy học.  

Các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp tập trung vào bốn kỹ năng lớn: đọc,viết, nói 

và nghe. Đọc bao gồm yêu cầu đọc đúng và đọc hiểu. Yêu cầu về đọc hiểu bao 

gồm các yêu cầu hiểu văn bản (trong đó có cả đọc thẩm mỹ, cảm thụ, thưởng thức 

và đánh giá) và hiểu chính mình (người đọc). Viết không chỉ yêu cầu học sinh biết 

viết chữ, viết câu, viết đoạn mà còn tạo ra được các kiểu loại văn bản, trước hết là 

các kiểu loại văn bản thông dụng, sau đó là một số kiểu loại văn bản phức tạp hơn. 

Nói và nghe căn cứ vào nội dung của đọc và viết để luyện tập cho học sinh trình 

bày, nói và nghe tự tin, có hiệu quả; từ nói đúng đến nói hay. 

Xuất phát từ các yêu cầu cần đạt nêu trên, chương trình nêu lên các nội dung 

dạy học, bao gồm kiến thức về tiếng Việt, văn học và ngữ liệu văn bản.  

Kiến thức tiếng Việt với các nội dung chủ yếu là: (i) Ngữ âm và chữ viết; (ii) 

Từ vựng; (iii) Ngữ pháp; (iv) Hoạt động giao tiếp; (v) Sự phát triển của ngôn ngữ.  



Kiến thức văn học gồm: (i) Những vấn đề chung về văn học; (ii) Các thể loại 

văn học; (iii) Các yếu tố của tác phẩm văn học; (iv) Một số hiểu biết sơ giản về 

lịch sử văn học Việt Nam.  

Ngữ liệu cho mỗi lớp chỉ nêu lên định hướng về kiểu loại văn bản, các ngữ 

liệu cụ thể được giới thiệu thành một phụ lục, gồm văn bản bắt buộc và văn bản 

gợi ý. 

Ngoài các yêu cầu cần đạt và nội dung dạy cơ bản, cốt lõi, thống nhất bắt 

buộc đối với học sinh toàn quốc, lên cấp trung học phổ thông, chương trình nêu lên 

nội dung một số chuyên đề tự chọn (35 tiết/lớp/năm) nhằm đáp ứng yêu cầu cho 

những học sinh có thiên hướng khoa học xã hội và nhân văn. 

e) Phương pháp giáo dục 

Do yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực, nên chương trình nhấn mạnh 

việc chú ý chú ý hình thành cho học sinh cách học, tự học, từ phương pháp tiếp 

cận, phương pháp đọc hiểu đến cách thức tạo lập văn bản và nghe-nói; thực hành, 

luyện tập và vận dụng nhiều kiểu loại văn bản khác nhau để sau khi rời nhà trường 

các em có thể tiếp tục học suốt đời và có khả năng giải quyết các vấn đề trong cuộc 

sống. Nhiệm vụ của giáo viên là tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh; 

hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ học sinh để các em từng bước hình thành và phát 

triển các phẩm chất và năng lực mà chương trình giáo dục mong đợi. 

Giáo viên cần khơi gợi, vận dụng kinh nghiệm và vốn hiểu biết đã có của 

học sinh về vấn đề đang học, từ đó tổ chức cho các em tìm hiểu, khám phá để tự 

mình bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện những hiểu biết ấy. Cần khuyến khích học 

sinh trao đổi và tranh luận, đặt câu hỏi cho mình và cho người khác khi đọc, viết, 

nói và nghe. Bên cạnh việc phát huy tính tích cực của người học, giáo viên cần chú 

ý tính chuẩn mực của người thầy cả trong tri thức và kỹ năng sư phạm. 

Chú ý yêu cầu dạy học tích hợp (tích hợp nội môn, liên môn, xuyên môn) và 

yêu cầu dạy học phân hóa. Đa dạng hoá các phương pháp, hình thức tổ chức và 

phương tiện dạy học; tránh máy móc rập khuôn, không tuyệt đối hoá một phương 

pháp trong dạy đọc, viết hay nói và nghe mà biết vận dụng các phương pháp linh 

hoạt, phù hợp; mở rộng không gian dạy học và các hình thức học tập. 

g) Đánh giá kết quả giáo dục 

Đánh giá các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn Ngữ văn cần kết 

hợp cả định tính và định lượng, thông qua các bài kiểm tra (đọc, viết, nói, trình 

bày), bài tập nghiên cứu với nhiều hình thức và mức độ khác nhau, dựa trên yêu 

cầu cần đạt về năng lực đối với mỗi cấp lớp. Cần xây dựng câu hỏi, bài tập một 

cách rõ ràng, dễ đo lường; các đề thi, kiểm tra quan trọng (cuối kỳ, cuối cấp) cần 

yêu cầu học sinh vận dụng, thực hành với tình huống và ngữ liệu mới. 



Dù đánh giá theo hình thức nào cũng đều phải bảo đảm nguyên tắc học sinh 

được bộc lộ, thể hiện phẩm chất, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ và những 

suy nghĩ của chính các em, không vay mượn, sao chép; khuyến khích các bài viết 

có cá tính và sáng tạo.  

h) Điều kiện thực hiện chương trình 

Thiết bị dạy học tối thiểu là các bộ sách giáo khoa Ngữ văn khác nhau; tủ 

sách sách tham khảo có đủ các hình thức sách truyện, sách truyện tranh; có đủ các 

kiểu loại văn bản lớn là văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin. 

Trong mỗi kiểu loại lớn có đủ các tiểu loại. Một số tranh ảnh như chân dung các 

nhà văn lớn có trong chương trình; minh hoạ cho nội dung, nghệ thuật của một số 

tác phẩm lớn. 

Những trường có điều kiện cần nối mạng Internet, máy tính, màn hình và 

đầu chiếu; trang bị thêm một số phần mềm dạy học tiếng Việt; các CD, video clip; 

một số bộ phim hoạt hình, phim truyện được chuyển thể từ các tác phẩm văn học; 

băng, đĩa CD; sách giáo khoa và tài liệu giáo dục văn học dạng điện tử. 

 




