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Một số đặc điểm của CT mới

• CT định hướng phát triển năng lực # CT hiện hành: định

hướng nội dung.

• Mục tiêu: nhằm phát triển năng lực cho người học/ đạt

chuẩn năng lực đầu ra dự kiến (BIẾT # LÀM)

• Quy định chuẩn năng lực đầu ra tối thiểu

• Hai giai đoạn GD: cơ bản và định hướng nghề nghiệp

• Tích hợp cao ở các lớp dưới, phân hoá dần ở các lớp trên;

• Liên thông, kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học, giữa

CTGD mầm non, PT, GD nghề nghiệp và GD đại học



Yêu cầu cần đạt/chuẩn NL đầu ra dự kiến

về viết văn kể chuyện

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

Điền được

phần thông tin 

còn trống, trả

lời câu hỏi

hoặc với sự

gợi ý của giáo

viên viết được

lời dưới tranh

để nói về câu

chuyện đã đọc

hoặc đã nghe. 

Dựa vào gợi ý, 

viết được 4-5 

câu kể lại một

sự việc bản

thân đã chứng

kiến (nhìn thấy, 

xem) hoặc

tham gia.

Viết được bài

văn ngắn kể

lại câu chuyện

đã đọc, đã

nghe.

Viết được bài

văn kể lại một

sự việc bản

thân đã chứng

kiến (nhìn thấy, 

xem) hay tham

gia và chia sẻ

suy nghĩ, tình

cảm về sự

việc đó. 

Viết được bài

văn kể lại câu

chuyện đã học

hoặc đã đọc

với những chi 

tiết sáng tạo

hoặc kết thúc

câu chuyện

do cá nhân

tưởng tượng.





Một số đặc điểm của CT mới

• Thống nhất những nội dung GD cốt lõi, bắt buộc đối với HS toàn 

quốc;

• Mềm dẻo, linh hoạt, có tính mở:

- nhà trường có quyền lựa chọn, bổ sung nội dung GD, triển khai

KHGD phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tiễn;

- chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu

cầu cần đạt, nội dung, PPGD, PP đánh giá;

 Tác giả SGK và GV được phát huy tính chủ động, sáng tạo

trong thực hiện CT;

 Đảm bảo tính ổn định và khả năng phát triển trong quá

trình thực hiện, phù hợp với tiến bộ KH-CN và thực tế.

VD 2 bộ sách.pptx




Phương pháp giáo dục

• Tổ chức cho HS học thông qua trải nghiệm (dự án, tình

huống, thuyết trình, trò chơi, thí nghiệm,..);

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

- trong/ngoài khuôn viên lớp học/nhà trường;

- gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh,... của địa 

phương

HS kiến tạo tri thức

Tự điều chỉnh

Hình thành kĩ năng sống.



Đánh giá kết quả giáo dục

• Căn cứ: các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực

được quy định trong CT tổng thể và CT môn học;

• Đối tượng: sản phẩm của HS trong suốt quá trình học tập;

• Mục đích: 

- Hướng dẫn, giúp HS tiến bộHS: tự điều chỉnh PP học tập

- GV điều chỉnh PPDH

- Nhà quản lí: quản lý, phát triển CT



Chương trình phát triển năng lực

Nội dung DH/SGK: 

Thiết kế dựa trên chuẩn NL

PPDH: 

giúp HS đạt

chuẩn NL

Đánh giá: 

đo lường mức độ

đạt chuẩn NL

Mục tiêu: PT năng lực

(Chuẩn NL đầu ra dự kiến)



2. Yêu cầu đối với

năng lực nghề nghiệp

của SV-GV

1. Chương trình GDPT



Mô hình Levels of  competencies trong 

thiết kế chương trình

Giảng viên

?

SV

Có năng lực gì
để thể giáo dục

HS đạt được
yêu cầu của CT 

mới

 CTĐT SV 
như thế nào?

HS

Đạt được yêu
cầu về phẩm

chất, năng lực
mà CT yêu cầu

(Hannes Siege, 2013) 



Nội dung

2. Yêu cầu đối với năng lực nghề nghiệp của SV-GV



Năng lực nghề nghiệp của SV - GV

• Giáo dục HS

• Dạy học

• Đánh giá HS

• Tự học

• Tự điều chỉnh

• Hợp tác

• Giao tiếp

• …

Trách nhiệm:

• Của GV tất cả các môn

• Hình thành năng lực

nghề nghiệp cho SV

thông qua:

- Nội dung DH

- Phương pháp DH

- Cách kiểm tra, đánh

giá

• Của GV các trường

PT



Chuẩn nghề nghiệp giáo viên  

(20/2018/TT-BGDĐT)

• Tiêu chuẩn 1: Đạo đức và phong cách nhà giáo

• Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên môn 

bản thân, xây dựng KHDH, vận dụng PPDH, đánh giá KQHT, 

tư vấn hỗ trợ HS)

• Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục (văn hóa nhà 

trường, quyền dân chủ trong nhà trường, phòng chống bạo lực 

học đường…)

• Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình 

và xã hội

• Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng 

công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ 

trong dạy học, giáo dục.



Chương trình đào tạo GV

• Chương trình đào tạo GV của Trường ĐHSP 

TPHCM

• Chương trình đào tạo GV của Trường ĐHSP 

Hà Nội

• Chương trình đào tạo GV của Trường ĐH Cần 

Thơ



Chương trình đào tạo GV của Trường 

ĐHSP Hà Nội

• Tiêu chuẩn 1:  Phẩm chất đạo đức, chính trị

• Tiêu chuẩn 2: NL tìm hiểu người học và môi trường GD

• Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục

• Tiêu chuẩn 4: Năng lực dạy học

• Tiêu chuẩn 5: Năng lực giao tiếp

• Tiêu chuẩn 6: Năng lực đánh giá trong giáo dục

• Tiêu chuẩn 7: Năng lực hoạt động xã hội

• Tiêu chuẩn 8: Năng lực phát triển nghề nghiệp



Phẩm chất

• Chính trị và trách nhiệm công dân

• Đạo đức và tác phong nghề nghiệp

Năng lực
chung

• Tự học, giao tiếp, tư duy phản biện, sáng tạo và GQVĐ,  hợp tác, 
ngoại ngữ và CNTT.

Năng lực
chuyên

môn

• Các năng lực chuyên môn đặc thù: văn, toán, hóa, sinh...

Năng lực
nghề

nghiệp

• Hiểu người học, phát triển chương trình, nghiên cứu và thiết kế
hoạt động DH

• Tìm hiểu và xây dựng môi trường giáo dục; đánh giá

• Chương trình đào tạo GV của Trường 

ĐHSP TPHCM



Chương trình đào tạo GV của Trường 

ĐH Cần Thơ

• Kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức 

cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành.

• Kĩ năng: Kĩ năng cứng (phát triển chuyên môn bản 

thân, lập KHDH, sử dụng PPDH, kiểm tra đánh giá 

và tư vấn hỗ trợ HS), và kĩ năng mềm (tin học, 

CNTT, phát triển mối quan hệ GĐ – NT – XH)

• Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân 



• Chương trình đào tạo GV của các trường thể

hiện rõ hướng tiếp cận năng lực và chuẩn

nghề nghiệp GV.

• Chương trình đào tạo GV của Khoa trình bày

theo chuẩn kiến thức kĩ năng nhưng cũng

phần nào thể hiện được những điểm cơ bản

của chuẩn nghề nghiệp GV.



Đề xuất

• Điều chỉnh, xây dựng CT: Điều chỉnh chuẩn

đầu ra theo hướng năng lực.

• Dựa trên những điểm mới của CTGDPT (năng

lực, phẩm chất) và chuẩn nghề nghiệp GV

• Thiết kế CT: Bổ sung dạy các môn KHTN, 

KHXH để có thể dạy trung học cơ sở.

• Bổ sung các HP theo chương trình mới (DH 

trải nghiệm)



Đề xuất

• Đối với GV: Tự bổ sung, điều chỉnh các nội

dung trong bài giảng của mình.

• Tự học, tự nghiên cứu để bồi dưỡng và nâng

cao chuyên môn đáp ứng yêu cầu của

CTGDPT mới.



Cảm ơn sự chú ý của quý vị!


