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Ngày 13/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các 

nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 6 của 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hình thức trực tuyến tới các 

trường học trên địa bàn thành phố. 

Tại hội nghị, hơn 16.000 giáo viên dự kiến dạy lớp 6 năm học 2021-2022 

của 640 trường trung học cơ sở trên toàn thành phố đã được nghe đại diện 

các nhà xuất bản giới thiệu tổng quát về các bộ SGK lớp 6, những quan 

điểm biên soạn, ý tưởng chủ đạo xây dựng bộ sách; tính ưu việt của từng 

bộ sách, cuốn sách. Những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp 

tiếp cận của từng bộ sách… 



Giáo viên trường THCS Phúc Lợi tham dự tại điểm cầu trường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí 

giáo viên dự hội thảo trang bị máy tính, cài đặt các phần mềm zoom, 

google meet,… sẵn sàng cho buổi giới thiệu sách theo hình thức trực 

tuyến. 



Đúng 8h00 thứ bảy ngày 13/3/2021 các phòng hội thảo trực tuyến được 

mở, đại diện các nhà xuất bản đã giới thiệu tổng quát về các bộ SGK lớp 6, 

những quan điểm biên soạn, ý tưởng chủ đạo xây dựng bộ sách; tính ưu 

việt của từng bộ sách, cuốn sách. Những điểm mới về nội dung, cấu trúc, 

phương pháp tiếp cận của từng bộ sách cũng được các đơn vị nhấn mạnh… 



Cụ thể, với môn học trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp có ba bộ sách 

được giới thiệu: 

1. Bộ sách Kết nối cuộc sống do chủ biên Tiến sĩ Lưu Thu Thủy 

giới thiệu. Điểm mới sáng tạo của bộ sách là: 

- Nội dung được thiết kế thành 9 chủ đề. 

- Hoạt động được thiết kế theo mô hình: Lý thuyết- Hành động 

(Khám phá-> Kết nối-> Thực hành->Vận dụng thực tiễn). 

- Đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn. 

- Hoạt động giáo dục trong SGK gắn kết chặt chẽ với hoạt động dưới 

cờ. 

- Hình thức phong phú đa dạng. 

- Ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu 

- Hình thức hấp dẫn. 

2. Bộ sách Chân trời sáng tạo do chủ biên Đinh Thị Kim Thoa giới 

thiệu, tác giả đã nêu bật quan điểm chính khi biên soạn bộ sách như sau: 

- Hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống. 

- Chú trọng khoa học nhận thức hành vi. 

- Linh hoạt mềm dẻo. 

- Tính tích hợp cao. 



3. Bộ sách Cánh diều, đại diện nhà xuất bản, tham gia viết sách 

nhấn mạnh điểm nổi bật của bộ sách và tư tưởng thiết kế:  

- Trên cơ sở tiếp cận các hoạt động để từ đó hình thành phẩm chất. 

- Năng lực được hình thành qua giải quyết tình huống. 

Sau khi được nghe đại diện các nhà xuất bản giới thiệu tổng quát về 

các bộ SGK lớp 6, chúng tôi là những giáo viên sẽ trực tiếp giảng dạy khối 

6 năm học 2021 - 2022 nhận thấy rằng: 

Thứ nhất, SGK phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa 

phương. Theo đó, nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp 

với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô Hà Nội và cộng đồng dân cư góp 

phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long - Hà Nội 

thanh lịch - văn minh. 

Thứ hai, SGK có kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận 

dụng, liên hệ thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc 

tế. Qua đó, góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao 

động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Ngoài ra, SGK phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. 

SGK cũng tạo cơ hội học tập, chủ động, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng 

hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh. 

Các bài học, chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với các hoạt 

động đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương 

pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm 

trung tâm. Cũng như, tạo cơ hội và khuyến khích học sinh học tập tích cực, 

chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh. 

Nội dung SGK với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá 

được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh… 

Năm học 2021-2022, cùng với học sinh trên cả nước, học sinh trên 

địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu học SGK mới theo Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu các bộ 

SGK nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên của các nhà trường có thêm 

thông tin, làm căn cứ để đề xuất lựa chọn SGK phù hợp cho giảng dạy. 

 

 


