NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1. Vì sao phải đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông?
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 kh hậu, t nh trạng cạn kiệt tài ngu n, ô nhi m môi
trường, mất c n b ng sinh thái và những biến động về ch nh trị, ã 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 th ch 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 số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo (GDĐT) 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 (sau đ

gọi tắt là

Nghị quyết 29); Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới CT, sách
giáo khoa (SGK) GDPT (sau đ

gọi tắt là Nghị quyết 88). Ngày 27/3/2015, Thủ tướng

Chính phủ đã ban hành Qu ết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới CT, SGK
GDPT(sau đ

gọi tắt là Quyết định 404).

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, CT GDPT 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 (HS) 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 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.
2. Cơ sở khoa học của việc đổi mới CT GDPT
2.1. Cơ sở thực tiễn
Cơ sở thực ti n của việc đổi mới CT GDPT là sự ph n t ch bối cảnh trong nước
và quốc tế như đã tr nh bà ở tr n và kết quả đối chiếu CT GDPT hiện hành với

u cầu

phát triển nguồn nh n lực, phát triển con người trong bối cảnh mới.
CT GDPT hiện hành có những hạn chế, bất cập ch nh sau đ :
- Mới chú trọng việc tru ền đạt kiến thức, chưa đáp ứng tốt

u cầu về h nh

thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; chưa coi trọng hướng nghiệp.
- Quan điểm t ch hợp và ph n hoá chưa được quán triệt đầ đủ; các môn học
được thiết kế chủ ếu theo kiến thức các lĩnh vực khoa học, chưa thật sự coi trọng

u

cầu về sư phạm; một số nội dung của một số môn học chưa đảm bảo t nh hiện đại, cơ
bản, còn nhiều kiến thức hàn l m, nặng với học sinh.
- Nhìn chung, nội dung CT chưa thật sự thiết thực, chưa coi trọng kỹ năng thực
hành, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế.
- H nh thức tổ chức giáo dục chủ ếu là dạ học tr n lớp, chưa coi trọng việc tổ
chức các hoạt động ã hội, hoạt động trải nghiệm. Phương pháp giáo dục và đánh giá
chất lượng giáo dục nh n chung còn lạc hậu, chưa chú trọng dạ cách học và phát hu
t nh chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh.
- Trong thiết kế CT, chưa quán triệt rõ mục ti u,

u cầu của hai giai đoạn giáo

dục (giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp); chưa bảo
đảm tốt t nh li n thông trong từng môn học và giữa các môn học, trong từng lớp, từng cấp

và giữa các lớp, các cấp học; còn hạn chế trong việc phát hu vai trò tự chủ của nhà
trường và t nh t ch cực, sáng tạo của giáo vi n trong quá tr nh thực hiện nhiệm vụ giáo
dục; chưa đáp ứng tốt

u cầu giáo dục của các vùng khó khăn; việc tổ chức, chỉ đạo

dựng và hoàn thiện CT còn thiếu t nh hệ thống.
CT GDPT mới cần khắc phục những hạn chế, bất cập nói tr n của CT hiện hành
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thời đại.
2.2. Cơ sở lý luận
CT GDPT mới được xây dựng dựa trên những tiến bộ của thời đại về khoa học công nghệ và xã hội; đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống
của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại;thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo
dục và kinh nghiệm xây dựng chương tr nh theo mô h nh phát triển phẩm chất, năng lực
của giáo dục Việt Nam và của các nước có nền giáo dục tiên tiến.
Những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội, đặc điểm con
người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung
của nhân loại được thể hiện trong các CT môn học và HĐGD.
Lý luận về phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm xây dựng chương tr nh theo mô
hình phát triển phẩm chất, năng lực sẽ được trình bày ở phần sau.
3. Cơ sở pháp lý của việc đổi mới CT GDPT
Tr n cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, ác định nhu cầu phát triển
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế, ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW (sau đ

gọi tắt là Nghị quyết

29) về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT 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. Quan
điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục của Nghị quyết là: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi
đôi với hành; lý luận gắn với thực ti n; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đ nh
và giáo dục xã hội.” Tư tưởng này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trên
thế giới hiện nay.

Để thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương, ngà 28/11/2014, Quốc hội đã ban
hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới CT, SGK GDPT (sau đ

gọi tắt là Nghị

quyết 88).
Căn cứ Nghị quyết 88 của Quốc hội, ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới CT, SGK GDPT (sau đ

gọi

tắt là Quyết định 404).
Nghị quyết 88 của Quốc hội và Quyết định 404 của Thủ tướng Chính phủ quy
định mục ti u đổi mới, các nguyên tắc, yêu cầu, định hướng, nội dung và lộ tr nh đổi mới,
trách nhiệm của các Bộ, Ngành, cơ quan nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong
đó có những điểm sau:
- GDPT 12 năm, gồm hai giai đoạn giáo dục: giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp
tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề
nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị cho học sinh
tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS. Giáo dục định
hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học
sau phổ thông có chất lượng;
- Đổi mới nội dung GDPT theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với
lứa tuổi, tr nh độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào
thực ti n; tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên;
- Thực hiện một CT GDPT thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt; Bộ GDĐT chủ
trì xây dựng, thẩm định và ban hành CTGDPT […]; Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố
trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn
hóa và kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ
động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều
kiện cụ thể của nhà trường;
- CT GDPT phải phù hợp với điều kiện thực ti n về đội ngũ giáo vi n, cơ sở vật
chất, kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh;
- Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện năng lực
và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương

pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư du độc
lập;
- Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ
trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
Ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 51/2017/QH14
điều chỉnh lộ trình thực hiện chương tr nh, sách giáo khoa mới, theo đó “thời gian bắt đầu
triển khai áp dụng chương tr nh, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự
trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu
học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học
2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.”
Để triển khai việc xây dựng CT theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương
Đảng và qu định của các Luật, các Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội và Thủ tướng
Chính phủ, ngày 06/6/2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 14/2017/TTBGDĐT Qu định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương tr nh giáo dục phổ
thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Thẩm định chương tr nh giáo dục
phổ thông. Nội dung Thông tư qu định về nội dung CT GDPT, nguyên tắc xây dựng CT
GDPT, tiêu chuẩn CT tổng thể, tiêu chuẩn CT môn học, quy trình xây dựng CT GDPT,
quy trình chỉnh sửa CT GDPT, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Thẩm định
chương tr nh giáo dục phổ thông.
CT GDPT phải tuân thủ qu định của các văn bản tr n và qu định của Luật Giáo
dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Phƣơng pháp xây dựng CT GDPT mới
Về kỹ thuật xây dựng CT, CT GDPT mới áp dụng hai phương pháp sau:
4.1. Phƣơng pháp “sơ đồ ngƣợc”
Quy trình xây dựng các CT GDPT truyền thống thường bắt đầu b ng việc ác định
mục tiêu và nội dung giáo dục. Đó là những CT theo định hướng tiếp cận nội dung. Việc
ác định mục tiêu và nội dung giáo dục trong CT theo định hướng tiếp cận nội dung chủ
yếu dựa trên kinh nghiệm của người xây dựng CT.

CT GDPT mới được xây dựng theo định hướng tiếp cận năng lực. Để việc xác
định nội dung giáo dục có cơ sở chắc chắn, người xây dựng CT phải lùi lại một bước, cụ
thể hóa mục tiêu giáo dục b ng các chuẩn đầu ra, tức là những yêu cầu cụ thể về phẩm
chất và năng lực mà người học cần đạt được.
Nhưng trước khi ác định mục tiêu giáo dục làm căn cứ ác định chuẩn đầu ra,
người xây dựng CT phải lùi một bước, ác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.
Để ác định được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, người xây dựng CT phải lùi
thêm một bước nữa, nghiên cứu nhu cầu phát triển của đất nước.
Nhưng để ác định được nhu cầu phát triển của đất nước th trước đó phải đánh
giá được bối cảnh trong nước và quốc tế ở giai đoạn tương ứng.
Quy trình làm việc như tr n được các chuyên gia giáo dục quốc tế gọi là phương
pháp sơ đồ ngược (back-mapping). Quy trình này bảo đảm cho CT phù hợp với yêu cầu
của thực ti n.
2) Phương pháp đánh giá tác động của chính sách (Regulatory Impact Assessment)
CT GDPT là một văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh hành vi của nhiều
người, tác động đến đông đảo người d n, đặc biệt là thế hệ trẻ và tác động đến sự phát
triển của đất nước, cho nên nó phải được ban hành đúng qu tr nh ban hành văn bản quy
phạm pháp luật. Qu tr nh nà đã được Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy
định, bao gồm các bước như sau: (i) Đánh giá ch nh sách và việc thực thi chính sách hiện
hành; (ii) Đề xuất chính sách mới; (iii) Đánh giá tác động của chính sách mới; (iv) Điều
chỉnh đề xuất, ban hành chính sách mới; (v) Thực thi chính sách mới.
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