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1. Đặt vấn đề 1

Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 28 tháng 7 
năm 2017, Ban Chỉ đạo Đổi mới chương trình (CT) giáo 
dục phổ thông (GDPT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) đã thông qua văn bản CT tổng thể (CTTT) để 
làm cơ sở cho việc biên soạn CT các môn học.Tuy nhiên, 
cần phải nói ngay rằng, việc hoạch định CTTT không thể 
tách rời với việc xác lập CT môn học. Điều đó có nghĩa là 
trong quá trình xây dựng CTTT đã phải xác lập được định 
hướng căn bản của CT các môn học; hình dung ra những 
nét lớn của CT các môn học. Nói cách khác, việc xác lập 
định hướng cho mỗi môn học cần phải coi là một bước 
của quy trình xây dựng CTTT. Trong quá trình xây dựng 
CT, hai hoạt động này bổ sung cho nhau. CTTT chi phối 
việc xây dựng CT môn học, CT môn học góp phần bổ 
sung, điều chỉnh CTTT. Vì thế, hai hoạt động ấy cần tiến 
hành gần như song song, không phải làm xong hoàn 
toàn CTTT thì mới làm CT môn học. 

Với yêu cầu vừa nêu trên, trong suốt mấy năm qua, 
cùng với việc chuẩn bị cho CTTT, Bộ GD&ĐT cũng đã xúc 
tiến việc chuẩn bị xây dựng CT các môn học nhằm xác 
lập định hướng lớn và những nội dung quan trọng cần 
đổi mới. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số 
điểm chính trong định hướng đổi mới  CT môn Ngữ văn 
sắp tiến hành.

2. Định hướng đổi mới chương trình môn Ngữ 
văn

2.1. Về tên môn học
Tên chính thức trong văn bản CTTT môn học này 

được xác định là môn Ngữ văn, nhưng ở cấp Tiểu học gọi 
là môn Tiếng Việt vì mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần 
đạt của việc dạy và học ở cấp học nền tảng này chủ yếu 
là về tiếng Việt. Lên cấp Trung học cơ sở (THCS) và Trung 
học phổ thông (THPT) gọi là môn Ngữ văn. Như thế, về 

* Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn mới

tên gọi không có gì thay đổi so với CT hiện hành.
2.2. Về mục tiêu môn học
Do yêu cầu chuyển đổi từ CT theo định hướng nội 

dung sang CT theo định hướng phát triển phẩm chất và 
năng lực nên mục tiêu mỗi môn học cũng phải thay đổi. 
Mục tiêu môn Ngữ văn lần này không xác định theo ba 
bình diện (kiến thức, kĩ năng, thái độ) mà được xác định 
trên hai bình diện (năng lực và phẩm chất). 

a) Về năng lực: Giúp HS phát triển năng lực giao tiếp 
ở tất cả các hình thức đọc, viết, nói, nghe và năng lực 
giao tiếp đa phương thức thông qua nội dung những tri 
thức phổ thông nền tảng về tiếng Việt và văn học, góp 
phần phát triển vốn tri thức căn bản của một người có 
văn hóa. Ở cấp THPT, CT còn trang bị thêm cho HS những 
tri thức theo định hướng nghề nghiệp; đáp ứng yêu cầu 
phân hóa, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có 
chất lượng. Ngoài ra, CT môn Ngữ văn còn góp phần 
giúp HS phát triển các năng lực khác như năng lực tự chủ 
và tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề 
và sáng tạo; năng lực thẩm mĩ, năng lực tư duy, đặc biệt 
là năng lực lập luận, phản biện, năng lực tưởng tượng. 

b) Về phẩm chất: Hình thành và phát triển cho HS 
những phẩm chất cao đẹp: yêu quê hương, đất nước, 
con người, chăm học, chăm làm, sống trung thực và có 
trách nhiệm. Qua những tác phẩm văn học chọn lọc và 
đặc sắc, giúp HS có cơ hội khám phá bản thân và thế 
giới xung quanh, thấu hiểu con người, biết đồng cảm sẻ 
chia, có lòng trắc ẩn, vị tha; có cá tính và đời sống tâm 
hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn. 
Bồi dưỡng cho HS tình yêu đối với tiếng Việt và văn học, 
ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần 
giữ gìn, phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam; thấy rõ 
vai trò và tác dụng của môn học đối với đời sống mỗi 
con người; giúp HS có thói quen và niềm vui đọc sách; 
có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, có 
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khả năng hội nhập quốc tế, có ý thức, thái độ, thói quen 
và phong cách của một công dân toàn cầu. Căn cứ vào 
mục tiêu chung nêu trên, CT môn học tiếp tục cụ thể hóa 
mục tiêu cho mỗi cấp học để phù hợp với đối tượng HS.

2.3. Về cấu trúc, phạm vi nội dung môn học
CT Ngữ văn lần này được biên soạn với một số điểm 

đổi mới sau đây:
a) Xuất phát từ yêu cầu cần đạt (còn gọi là Chuẩn 

đầu ra) để lựa chọn nội dung dạy học. Cụ thể là, xuất 
phát từ yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực đã nêu 
ở mục tiêu mà đề xuất nội dung. 

Khác với CT hiện hành lấy cấu trúc nội dung của 
khoa học văn học và tiếng Việt ở đại học để “thu nhỏ” 
lại thành môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông, CT 
Ngữ văn mới chỉ lựa chọn những nội dung phù hợp và có 
vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển các 
năng lực và phẩm chất mà môn học này có lợi thế nhất. 
Tất cả những nội dung không giúp cho việc đọc, viết, 
nghe, nói tốt và có hiệu quả cao sẽ không đưa vào nội 
dung dạy học. Tất nhiên, các kĩ năng cần được hiểu theo 
nghĩa rộng. Ví dụ, ĐỌC không chỉ là đọc thành tiếng mà 
còn là đọc hiểu, đọc thẩm mĩ, đọc sáng tạo... bao hàm cả 
yêu cầu cảm nhận, thưởng thức và đánh giá các giá trị 
văn học.

Để đạt được mục tiêu phát triển phẩm chất và năng 
lực, cần thông qua hệ thống kiến thức và kĩ năng cụ thể. 
Vì thế, cấu trúc nội dung CT Ngữ văn được thể hiện ở hai 
cột chính: một bên là Yêu cầu cần đạt (chuẩn) một bên 
là Nội dung dạy học. Yêu cầu cần đạt chỉ mức độ cần đạt 
ở mỗi lớp, mỗi giai đoạn; Nội dung dạy học nêu các nội 
dung cụ thể về kiến thức (văn học, tiếng Việt, giao tiếp, 
ngữ liệu). Yêu cầu cần đạt là đích cần đến còn nội dung 
dạy học là phương tiện để đạt được đích ấy. Như thế, 
khác với CT hiện hành coi kiến thức là mục tiêu cần đến, 
CT mới coi năng lực giao tiếp mới là đích cần đến. Tuy 
nhiên, cần khẳng định rằng muốn có năng lực thì phải 
có kiến thức; muốn hình thành và phát triển năng lực thì 
phải thông qua kiến thức; không có kiến thức thì không 
thể có năng lực, nhưng chỉ có kiến thức không thôi thì 
chưa đủ thành năng lực.

b) Không tổ chức dạy theo tiến trình lịch sử văn học 
mà tổ chức cho HS hình thành và phát triển cách đọc, 
viết, nói và nghe các kiểu loại văn bản (bao gồm cả văn 
bản đa phương thức). Những kiến thức lịch sử văn học, 
lí luận văn học, ngôn ngữ được tích hợp vào các hoạt 
động đọc, viết, nói, nghe và phục vụ trực tiếp cho việc 
rèn luyện các kĩ năng này một cách hiệu quả.

Văn bản đọc được lựa chọn theo tiêu chí mục đích 
xã hội, bao gồm 3 loại: 1/Văn bản văn học; 2/ Văn bản 
nghị luận;  3/Văn bản thông tin. 

Văn bản văn học là những văn bản nhằm bộc lộ cảm 
xúc, tình cảm, tư tưởng (trực tiếp và gián tiếp) của người 
viết. Văn bản văn học gồm các văn bản hư cấu (như 
truyện, tiểu thuyết, thơ, kịch bản văn học) và các văn bản 
văn học không hư cấu (chủ yếu là thể loại kí văn học: bút 
kí, tùy bút, nhật kí, hồi kí, phóng sự, du kí, tản văn...). 

Văn bản nghị luận là loại văn bản nhằm thuyết phục 
người đọc, người nghe về một vấn đề nào đó trong cuộc 

sống và trong văn học. Vì thế, văn bản nghị luận trình 
bày chặt chẽ, có lí lẽ thông qua các thao tác như: phân 
tích, chứng minh, giải thích, bình luận, bác bỏ, so sánh - 
đối chiếu... và phải đưa ra được các bằng chứng cụ thể, 
rõ ràng, giàu sức thuyết phục. Hiện vẫn tồn tại 2 cách 
phân loại văn bản nghị luận: 1/ Theo đề tài; 2/ Theo thao 
tác nghị luận.

Văn bản thông tin là kiểu văn bản nhằm cung 
cấp thông tin một cách trung thực, khách quan thông 
qua việc mô tả, giải thích, giới thiệu, trình bày số liệu, 
sự kiện... Đây là loại văn bản rất gần gũi, thiết thực với 
đời sống; hết sức đa dạng và phong phú, nhưng có thể 
gom lại ở 2 kiểu: văn bản thuyết minh (chủ yếu là các 
văn bản khoa học viết về các hiện tượng tự nhiên, xã hội; 
các văn bản hướng dẫn cách làm hoặc sử dụng đồ dùng; 
giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử) và văn 
bản nhật dụng (hiểu theo nghĩa là những văn bản hành 
chính, mang tính thủ tục khuôn mẫu hàng ngày như đơn 
từ, giấy chứng nhận, bảo hiểm, biên bản, tờ khai...).

CT Ngữ văn mới coi trọng cả 3 loại văn bản trên và 
quy định tỉ lệ các loại văn bản một cách phù hợp, hài 
hòa. Đương nhiên, theo tinh thần này, văn bản văn học 
vẫn chiếm một lệ cao nhất. Vì vậy, việc dạy đọc văn bản 
văn học vẫn hết sức quan trọng.

Khái niệm Văn bản đa phương thức (multimodality 
texts) chỉ loại văn bản trong đó có sự phối hợp phương 
tiện ngôn ngữ và các phương tiện khác như kí hiệu, sơ 
đồ, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh... lần này cũng được chú 
ý cả trong đọc hiểu và tạo lập.

c) Về ngữ liệu - văn bản cho dạy học Ngữ văn trong 
CT mới:

CT Ngữ văn mới quy định việc lựa chọn ngữ liệu 
trong dạy học phải dựa trên các nguyên tắc sau :

- Phục vụ trực tiếp cho việc phát triển các năng lực 
và phẩm chất theo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của CT. 

- Phù hợp với kinh nghiệm, năng lực nhận thức, đặc 
điểm tâm sinh lí, mối quan tâm của HS ở từng lớp học, 
cấp học; giúp HS có hứng thú để đọc, viết, nói, nghe và 
có niềm vui trong học tập. Cần cân nhắc thỏa đáng đến 
dung lượng và độ phức tạp (nội dung, nghệ thuật, ngôn 
ngữ biểu đạt) của ngữ liệu. 

- Có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, nhất 
là có tính chuẩn mực và sáng tạo về ngôn ngữ nhằm góp 
phần nuôi dưỡng ở HS tình yêu đối với văn học và niềm 
vui đọc sách.

- Chú trọng các ngữ liệu phản ánh được thành tựu 
về tư tưởng, văn học, văn hóa dân tộc. Đó là các văn bản 
thể hiện tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, ý thức về 
chủ quyền quốc gia; tăng tỉ lệ các văn bản đậm tính nhân 
văn, giáo dục lòng nhân ái, khoan dung, tình yêu chân 
thiện, mĩ, tình yêu thiên nhiên, tinh thần hội nhập quốc 
tế, hướng đến những giá trị phổ quát của nhân loại. 

- Xét trên tổng thể, chú ý bảo đảm sự cân đối tương 
đối giữa các thể loại (truyện, thơ, kí, kịch), giữa văn học 
trung đại và văn học hiện đại, giữa văn học dân gian và 
văn học viết, giữa văn học dân tộc Kinh và dân tộc thiểu 
số, giữa văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, giữa 
Đông và Tây. “Sự cân đối” được hiểu là theo một tỉ lệ thích 
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hợp chứ không phải có tỉ lệ bằng nhau. 
Trong văn bản văn học, ngữ liệu cho tất cả các lớp 

đều phải có văn bản tự sự (truyện) và văn bản trữ tình 
(thơ). Ngoài truyện và thơ, mỗi cấp học đều phải có văn 
bản kí và kịch; giữ một tỉ lệ phù hợp các tác phẩm thuộc 
văn học dân gian, văn học cổ điển của Việt Nam và nước 
ngoài (những nền văn học lớn trên thế giới). Hạn chế 
hiện tượng một văn bản được sử dụng ở các lớp học, cấp 
học khác nhau.

- Độ khó của các văn bản đọc tăng dần qua từng 
năm học. Thời gian để dạy học một văn bản phải tương 
thích với độ dài và độ phức tạp của nó để bảo đảm giáo 
viên có thể giúp HS tiếp cận đầy đủ và sâu sắc văn bản, 
cho HS có cơ hội đọc trực tiếp và trọn vẹn những tác 
phẩm được chọn học. Hạn chế việc dạy học trích đoạn, 
trừ trường hợp những tác phẩm văn học có dung lượng 
lớn như tiểu thuyết, hồi kí, sử thi (Ví dụ, Truyện Kiều của 
Nguyễn Du). Số lượng văn bản, tác phẩm đưa vào sách 
giáo khoa không nhiều để giúp HS được học kĩ và học 
sâu. 

- CT Ngữ văn mới không quy định cụ thể các văn 
bản văn học được dạy trong từng lớp. Tuy vậy, một 
số tác phẩm quan trọng bắt buộc dạy học trong nhà 
trường được xác định rõ như: Nam quốc sơn hà (tương 
truyền của Lý Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ của Trần Quốc 
Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Truyện Kiều của 
Nguyễn Du, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình 
Chiểu, Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Ngoài ra, CT 
còn có một phụ lục các văn bản được khuyến nghị dạy 
trong nhà trường để tác giả sách giáo khoa và giáo viên 
tham khảo, hình dung được độ khó, độ dài và sự thích 
hợp về thể loại, đề tài của văn bản đối với từng lớp học. 

- Nhìn chung những văn bản, tác phẩm có trong CT 
và SGK Ngữ văn hiện hành vẫn được kế thừa, tuy nhiên 
chúng cần được khai thác và sử dụng theo yêu cầu cần 
đạt của CT Ngữ văn mới. Nói cách khác, văn bản, tác 
phẩm có thể vẫn như cũ nhưng cách dạy, cách khai thác 
phải thay đổi.

d) Về yêu cầu tích hợp:
CT Ngữ văn mới yêu cầu tích hợp cao hơn CT hiện 

hành. Điều đó thể hiện ở các yêu cầu sau:
Tất cả các nội dung dạy học đều xoay quanh và bắt 

đầu từ bài đọc hiểu, dạy viết gắn với đọc, nói và nghe 
cũng gắn với nội dung đọc. Yêu cầu tích hợp không chỉ ở 
kiến thức mà còn ở kĩ năng thực hành, vận dụng thông 
qua 4 kĩ năng giao tiếp.

Bố trí, sắp xếp các kiểu loại văn bản một cách tương 
thích, phù hợp giữa đọc hiểu theo thể loại văn học và 
viết các kiểu văn bản thông dụng, tạo điều kiện tăng 
cường tính tích hợp. Cụ thể, phần đọc hiểu dạy các thể 
loại như truyện, tiểu thuyết, thơ, kịch, hồi kí, bút kí, tùy 
bút, tản văn... thì phần viết cũng có yêu cầu tạo lập các 
kiểu văn bản mang tính văn học như tập làm thơ, viết 
truyện (văn kể chuyện và miêu tả), chuyển thể kịch bản, 
viết nhật kí, tản văn, ghi chép... Tương tự, nếu phần dạy 
đọc hiểu văn bản nghị luận thì phần viết sẽ yêu cầu tạo 
lập các kiểu văn bản nghị luận; đọc hiểu dạy văn bản 
thông tin thì phần viết cũng yêu cầu tạo lập các dạng 

văn bản thông tin thông thường.
Ngoài việc yêu cầu tích hợp các nội dung dạy học 

trong môn học thuộc hai yêu cầu lớn trong giao tiếp là 
tiếp nhân và tạo lập, CT mới còn yêu cầu tích hợp các 
tri thức và kĩ năng liên môn, liên ngành, liên lĩnh vực, 
những vấn đề mang tính thời sự, có tầm quan trọng và ý 
nghĩa mang tính dân tộc và toàn cầu.

- CT Ngữ văn mới yêu cầu tích hợp không chỉ ở nội 
dung dạy và học mà còn tích hợp trong cả phương pháp, 
cách thức dạy học và kiểm tra, đánh giá: trong dạy đọc 
có yêu cầu viết; trong dạy viết gắn với kết quả dạy đọc; 
dạy nói và nghe củng cố cho dạy đọc và viết...Cuối cùng 
kiểm tra đánh giá cũng phải chú ý yêu cầu tích hợp: kiểm 
tra kết quả đọc thông qua viết bài và ngược lại thông 
qua viết mà kiểm tra năng lực đọc hiểu; cũng thông qua 
kiểm tra mà đánh giá được kiến thức về tiếng Việt, văn 
học, văn hóa; khả năng vận dụng, thực hành của người 
học.

2.4. Về phương pháp dạy học
Tất cả các môn học nói chung và môn Ngữ văn nói 

riêng đều phải trả lời câu hỏi lớn: Cách dạy học theo 
hướng tiếp cận năng lực khác gì so với cách dạy học theo 
hướng tiếp cận nội dung ? Với môn Ngữ văn, CT mới chủ 
trương như sau: 

- Dạy cho HS cách đọc, cách viết, cách nói và nghe 
để các em sử dụng một cách thành thạo, làm công cụ 
học suốt đời. Thông qua đọc, viết, nói và nghe mà hình 
thành, phát triển năng lực giao tiếp và những phẩm 
chất, năng lực liên quan. Cũng thông qua đó để trang bị 
kiến thức (văn học, văn hóa, tiếng Việt, giao tiếp) và giáo 
dục nhân cách (tình cảm, tư tưởng, lối sống...). Do yêu 
cầu dạy cách học nên GV cần chú ý hình thành cho HS 
quy trình và luyện tập vận dụng trong nhiều dạng thức, 
tình huống khác nhau để sau khi ra trường các em có 
thể tiếp tục học suốt đời và không lúng túng trước hiện 
thực cuộc sống.

- Phát huy tính tích cực của người học, GV không 
làm thay HS mà chỉ là người tổ chức việc học tập cho 
HS thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe đa 
dạng, thiết thực, gần gũi đời thực, liên quan nhiều đến 
cuộc sống của HS trước mắt cũng như lâu dài. GV cần tận 
dụng vốn hiểu biết đã có của HS 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. Tập cho 
HS tham gia, theo dõi và tự ghi chép những nội dung 
theo cách hiểu của mình sau khi đã trao đổi, tranh luận 
với bạn bè, thầy cô. Khuyến khích HS hỏi và tranh luận, 
biết cách đặt câu hỏi cho mình và cho người khác khi 
đọc, viết, nói và nghe...

- Chú ý dạy học phân hóa bằng nhiều cách: nêu các 
câu hỏi bài tập theo nhiều mức độ khác nhau; yêu cầu 
tất cả mọi HS đều làm việc và lựa chọn vấn đề phù hợp 
với mình; khuyến khích sự mạnh dạn, tự tin trong trao 
đổi tranh luận và thể hiện; động viên và khen ngợi kịp 
thời HS có ý sáng tạo, mới mẻ, độc đáo... trong đọc, viết, 
nói và nghe.

- Đa dạng hóa các hình thức học tập và tận dụng 
công nghệ thông tin một cách phù hợp, hiệu quả trong 



& NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

4 • KHOA HỌC GIÁO DỤC

dạy học Ngữ văn theo yêu cầu phát triển phẩm chất, 
năng lực. Theo định hướng này, GV nên chú ý sử dụng 
các trò chơi ngôn ngữ, nhất là đối với những HS tiểu học; 
hướng dẫn HS cách dùng sơ đồ để thể hiện các ý tưởng, 
nhất là khi tóm tắt nội dung văn bản, miêu tả hệ thống 
nhân vật, trình bày các thao tác thực hiện một công 
việc...; khuyến khích HS tự tìm đọc hay thu thập tài liệu 
trong thư viện và trên mạng Internet để thực hiện các 
nghiên cứu cá nhân hay theo nhóm, sau đó trình bày, 
thảo luận kết quả nghiên cứu trước lớp; rèn luyện kĩ 
năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để 
hỗ trợ cho việc trình bày. 

- Mở rộng không gian dạy và học, không chỉ trong 
lớp học mà còn có thể ở thư viện, sân trường, nhà bảo 
tàng, khu triển lãm,... Có thể cho HS đi tham quan, dã 
ngoại, yêu cầu các em ghi chép, chụp hình, quay phim,... 
những gì quan sát, trải nghiệm và viết bản báo cáo, 
thuyết minh,... Kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp 
học với hoạt động trải nghiệm.

2.5. Về kiểm tra - đánh giá
Đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất và 

năng lực trong môn Ngữ văn là rất khó, đòi hỏi người 
đánh giá phải nhiệt tình, có phương pháp và nắm chắc 
kĩ thuật đánh giá. Đánh giá phẩm chất chủ yếu là bằng 
định tính, cần thông qua quan sát, ghi chép, nhận xét về 
hành vi, cách ứng xử, các biểu hiện về thái độ, tình cảm 
của HS khi đọc, viết, nói và nghe văn bản cũng như sinh 
hoạt, giao tiếp hàng ngày.

Đánh giá năng lực với môn Ngữ văn chủ yếu bằng 
định lượng, cần thông qua các bài kiểm tra (nói, viết, 
trình bày) với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. 
Tuy nhiên, điều quan trọng cần xác lập được câu hỏi, bài 
tập, nhiệm vụ một cách rõ ràng, dễ đo lường và minh 
bạch trong đáp án. Muốn vậy cần kết hợp cả hai hình 
thức trắc nghiệm và viết luận. Để hạn chế tính chủ quan 
trong đánh giá bài viết luận của HS, câu hỏi và đáp án 

cần rất rõ yêu cầu về ý, vì thế nên tách vấn đề ra thành 
các câu hỏi, mỗi câu một ý để dễ kiểm soát và đánh giá 
thống nhất. Năng lực diễn đạt và cảm thụ thưởng thức 
văn học không cần viết dài, chủ yếu chỉ ở mức độ đoạn 
văn hoàn chỉnh.

Từ định hướng trên để định ra các nội dung và hình 
thức sao cho phù hợp với yêu cầu đánh giá phẩm chất và 
năng lực cho mỗi lớp/cấp khác nhau trong môn học này.

3. Kết luận 
Trên đây là một số nét lớn về định hướng xây dựng, 

phát triển CT môn Ngữ văn mới. Định hướng này dựa 
trên nhiều cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phát 
triển CT nói chung, CT môn Ngữ văn nói riêng; kết hợp 
kinh nghiệm của Việt Nam và tham khảo CT môn học 
của nhiều nước phát triển. Từ định hướng này, ban xây 
dựng CT môn học sẽ cụ thể hóa thành văn bản CT đầy 
đủ, hoàn chỉnh. Dự thảo văn bản CT Ngữ văn mới đang 
dần hoàn thành và sẽ được xin ý kiến rộng rãi của nhiều 
đối tượng khác nhau, trước hết là các thầy cô giáo dạy 
tiếng Việt, Ngữ văn; các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn 
học, các em HS và phụ huynh; các nhà văn, nhà nghiên 
cứu văn hóa và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. 
Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, văn bản CT Ngữ văn mới sẽ 
được Hội đồng thẩm định quốc gia xem xét. Nếu đạt 
yêu cầu, Bộ trưởng bộ GD&ĐT sẽ phê duyệt và ban hành 
chính thức. 
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Abstract: The article refers to the orientation to set up and develop curriculum in new Vietnamese language. 
Accordingly, the author presents some key points in its orientation that includes issues on: subject; objectives; structure and 
scope of contents; teaching methods; testing and assessment. This orientation was based on many scientific and practical 
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Ministry of Education and Training will approve and issue the official curriculum.
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