
Chương trình Giáo dục Phổ thông mới

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT  ngày 26/12/2018)



Mục tiêu của Chương trình GDPT mới

Mục tiêu giáo dục trong CT GDPT cụ thể hóa mục tiêu GDPT, giúp HS:

 - 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.



Mục tiêu 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 hoà 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, nền nếp cần thiết

trong học tập và sinh hoạt.



Mục tiêu chương trình giáo dục THCS

 - 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 kĩ năng nền tảng, 

 - có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và 

 - có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên THPT, học nghề 

hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, học tập và sinh hoạt.



Mục tiêu chương trình giáo dục THPT

- 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 hoá và cách mạng công nghiệp mới.



Các phẩm chất chủ yếu trong CT GDPT 2018





Phẩm chất, năng lực các môn học, hoạt động giáo dục



Chân dung người học sinh mới
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Chương trình GDPT hai giai đoạn

1. Giai đoạn giáo dục cơ bản: 9 năm

- Giáo dục Tiểu học: 5 năm (Từ lớp 1 đến lớp 5)

- Giáo dục THCS: 4 năm (Từ lớp 6 đến lớp 9)

Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị cho HS tri thức PT nền tảng, đáp ứng yêu cầu

phân luồng mạnh sau THCS.

2. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: 3 năm

- Giáo dục THPT (Từ lớp 10 đến lớp 12)

Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm HS tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị

cho giai đoạn học sau PT có chất lượng.



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

Môn học bắt buộc (10)

Tiếng Việt 420 350 245 245 245

Toán 105 175 175 175 175

Ngoại ngữ 1 140 140 140

Đạo đức 35 35 35 35 35

Tự nhiên và Xã hội 70 70 70

Lịch sử và Địa lí 70 70

Khoa học 70 70

Tin học và Công nghệ 70 70 70

Giáo dục thể chất 70 70 70 70 70

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70 70

Hoạt động giáo dục bắt buộc

Hoạt động trải nghiệm 105 105 105 105 105

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70

Ngoại ngữ 1 70 70

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

875 875 980 1050 1050

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

25 25 28 30 30



Nội dung giáo dục
Số tiết/năm học 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

Môn học bắt buộc (10)

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 lí 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 (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70

Hoạt động giáo dục bắt buộc (1)

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 105 105 105

Nội dung GD bắt buộc của địa phương 35 35 35 35

Môn học tự chọn

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

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

29 29 29,5 29,5

Kế hoạch giáo dục cấp THCS



Nội dung giáo dục
Số tiết/năm
học/lớp

Môn học bắt buộc (5)

Ngữ văn 105

Toán 105

Ngoại ngữ 1 105

Giáo dục thể chất 70

Giáodụcquốcphòngvàanninh 35

Môn học lựa chọn (3 nhóm)

Nhóm môn khoa học xã hội (3 môn)

Lịch sử 70

Địa lí 70

Giáo dục kinh tế và pháp luật 70

Nhóm môn khoa học tự nhiên (3 môn)

Vật lí 70

Hoá học 70

Sinh học 70

Nhómmôncôngnghệvànghệthuật(4môn)

Công nghệ 70

Tin học 70

Âm nhạc 70

Mĩ thuật 70

Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105

Hoạt động GD bắt buộc Hoạt động trải nghiệm, HN 105

Nội dung GD bắt buộc của địa phương 35
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

Kế hoạch giáo dục cấp THPT



Định hướng về phương pháp, hình thức giáo dục

- Áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực hoá hoạt

động của học sinh;

- Đa dạng hóa các phương pháp dạy học.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học/HĐGD: 

- Trong/ngoài khuôn viên nhà trường, gắn với SX-KD-DV;

- Học lý thuyết, làm BT/TN-TH/dự án, trò chơi, thảo luận;

- Hoạt động trải nghiệm, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh

hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng;

- Làm việc độc lập, theo nhóm, theo lớp.



Hoạt động học và phát triển năng lực, phẩm chất

THỰC TIỄN 
(CÔNG NGHỆ)

CHƯƠNG TRÌNH 

KIẾN THỨC

TÌM TÒI, KHÁM PHÁ

PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ
(KHOA HỌC)

GIẢI THÍCH, CẢI THIỆN

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
(KỸ THUẬT)

TOÁN HỌC



LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CT GDPT MỚI

NĂM HỌC

LỚP TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020-2021 1

2021-2022 1 2 6

2022-2023 1 2 3 6 7 10

2023-2024 1 2 3 4 6 7 8 10 11

2024-2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


