
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tit' do - Hinh phüc 

Quáng Tn, ngày  .43  tháng  5  nám 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt Chu'o'ng trinh giáo diic dja phuo'ng tinh Quãng Trj 

trong Chtro'ng trinh giáo diic phô thông 2018 

UY BAN NHAN DAN TINU QUANG TRI 

Can ci Luçt Tc chz'c chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015; 

Can c& Luçt Giáo dyc ngày 14/6/2005; Luát sza dôi, bá sung m5t s diu 
cia 1u4t  Giáo dyc ngày 25/11/2009; 

Can c& Thông tw s6 14/201 7/TT-BGEJDT ngày 06/6/2017 cza B5 Giáo dyc 
và Dào tgo Ban hành quy djnh tiêu chuán, quy trInh xáy dy'ng, chinh sia chwcrng 
tnInh giáo dye phô thông, to chic và hogt dç5ng cüa H5i dOng quôc gia thám djnh 
chuvi'ig tnlnh giáo dye phO thOng, 

C'än cth Thông tw s 33/2017/TT-BGDDT ngày 22/12/2017 cza B3 Giáo 
dyc và Dào tio ye vic Ban hành quy dfnh ye tiêu chuán, quy trinh biên sogn, 
chinh tha sáeh giáo khoa; tiêu chuán to chic, cá nhán biên sogn sách giáo 
khoa; to ch&c và hogt dç$ng cia Hi dOng quOc gia thâm djnh sách giáo khoa; 

Can ci Thông tu' 56 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 cüa Bó Giáo 
dyc và Dào tgo Ban hành C'hirctng trinh giáo dyc phô thông,' 

Can ct C'ông van sO' 344/BGDDT-GDTrH ngày 24/01/2019 ca Bç5 Giáo 
dye và Dào tgo ye vic Hwóng dan triên khai Chwo'ng trInh Giáo dyc phô thông; 

Can c& COng van so 1106/B GDD T-GDTrH ngày 20/3/2019 cia Bó Giáo 
dyc và Dào tgo ye vic biên sogn và to chz.c thy'c hin ni dung giáo dyc dja 
phuvng trong chu'crng trinh giáo dyc phó thông mái; 

C'ãn cz COng van sO' 3536/BGDDT-GDTH ngày 19/8/2019 cza B Giáo 
dyc và Dào tgo ye vic biên sogn, thâm djnh ni dung giáo dye dja phuvng cap 
tiêu hQc trong chtrung trInh giáo dye phô thông 2018 và to chic thyv hin ti 
nain hQc 2020-2021; 

Xét d nghj cña Sà Giáo dye và Dào tgo tgi T& tnInh sO' 613/77'n-SGDDT 
ngày 2 0/4/2020. 

QIJYET DjNH: 

Diu 1. Phê duyt Chtrang trInh giáo diic dja phuong tinh Quãng Trj trong 
Chiicing trInh giáo dic phô thông 2018. Chi.rcmg trInh nay duçc triên khai thirc 
hién tr näm h9c 2020-2021. 

UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TR! 

S: j.7,/(/QD-UBND 



Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sä Giáo diic và Dâo tao, Chü tjch 
UBND các huyn, thj xã, thành phô; Thu tnrng các ca quan, don vj và các cá 
nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nàY.I.j

_ 

Ncri nhân: 
- Nht,r Diêu 2; 
- Bô Giáo due và Dào tao; 
- TT/Tinh us', TT/HDND tinh; 
- ChU tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Tuyén giáo Tinh ui'; 
- Các Sâ, ban, nganh, doàn the cap tinh; 
- L.ru: VT, VX. 
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DAN TINH QUANG TR! 

CHIfO'NG TRINH GL&O DUC DIA PHIflNG 
TNH QUANG TRI 

(Ban hành kern theo Quylt djnh sd 4d6QD-UBND 
ngày 3 / 1/2020 cáa UBND tinh Quáng Trj,) 

Quãng Trj, tháng 5 nm 2020 



i. CAN CI XAY DVNG  CHU'UNG TRINH 

1. Ngh quyt s 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 cüa Quc hi v di mOi chuang 
trInh, sách giáo khoa giáo dtc phô thông, gop phân dôi mâi can ban, toàn din giáo dic 
Va dàO tao. 

2. Quyêt djnh so 404/QD-TTg ngày 27/3/2015 cüa Thu ftràng ChInh phü v phê 
duyt Dê an dôi mâi chwmg trInh, sách giáo khoa giáo dic phô thông. 

3. Thông tu sO 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 cüa B truàng B Giáo diic 
vã Dào tao  ye vic Ban hành Chung trInh giáo djc phô thông. 

4. Cong van so 344/BGDDT-GDTrH ngày 24/01/20 19 cCia B truâng B Giáo diic 
vâ Dào tao  ye vic hi.ràng dn trin khai Chi.rang trInh giáo dic ph thông. 

5. Cong van s 1 106/BGDDT-GDTrH ngày 20/3/20 19 cüa B Giáo diic và Dão 
tao ye viec biên sotn và tO chcrc ihire hien iii dung giáo dc dja phuong trong Chung 
trInh giáo dtc phô thông. 

6. Cong van s 3536/BGDDT-GDTH ngày 19/8/20 19 cOa B Giáo diic và Dão tao 
ye vic biên soan, thârn djnh ni dung giáo dic da phirnng cap tiêu hQc trong Chi.rong 
trInh giáo diic phO thông 2018 và tO chirc thirc hin ti nãrn h9c 2020 - 2021. 

7. K hoach s 3595/KH-UBND ngày 08/8/20 19 cOa UBND tinh Quãng Trj v Kê 
hoch thc hin Chtrnng trInh giáo dic phO thông, sách gião khoa den näm 2025. 

8. Ké hoach so 3912/KH-UBND ngày 28/8/2019 cOa UBND tinh Quãng Tr v K 
hoach to chüc biên soan và triên khai chtrng trInh Giáo dtic dja phiiong trong Chirnng 
trjnh giáo diic phô thông mài. 

II. QUAN DIEM xAv DING CHIJONG TRiNH 

1. Chucing trInh duçic xay dirng dira trên 11 thuyt hoat dng, 11 thuyt v nhân 
cách, 11 thuyêt h9c tp trãi nghim và 11 1un giáo diic nói chung; các uu diem cOa 
chucing trinh hot dng giáo dic ngoài gii len lop, ni dung giáo diic dla  phi.rcmg hin 
hành; kinh nghirn quOc tê trong phát trien ni dung giáo diic dja phuong; ban sac van 
hoá các v1ng mien, van hoá truyén thông Vit Nam và các giá trj van hoá chung cOa 
thi dai. 

2. Chuong trInh bão dam tInh chinh th, sir nhAt quãn và phát trin lien tltc qua các 
lap, các cap hQc. Chuong trInh dixçc thiet kê theo huOng vtra dông tam, vira tuyên tInh, 
xuyên suôt tir lap 1 den lap 12 vOi cac mach  ni dung thông nhât gôm các linh we: van 
hOa, ljch si:r, truyen thong; da ii, kinh tê, hu6ng nghip; chInh tr, xa hQi, mOi tru&ng; 
chInh sách an sinh xa hi; dao duc,... gän vOi vüng dat Quãng Trj. 

3. Chixang trInh bão dam tInh ma, linh hoat. Ca sO giáo diic và giáo viên chO dng 
hra ch9n ni dung, phi.rang thOc, không gian, th?yi gian hoat dng phü hqp vOi hoàn cánh 
và diêu kin cOa mInh trên nguyen tac bão darn miic tiêu giáo diic và các yêu câu can dat 
ye phâm chAt, nang 1irc dôi vOi mi lOp hçc, cap h9c. Mi nhà tru&ng trién khai Chirang 
trInh ni dung giao dc dja phuoiig trong khuôn khô kê hoach giáo diic nhà truông và 
phü hcp vOi diêu kin thijc té cüa nhã tnrOng. 

4. Chuang trInh dam bão tInh khoa hQc, dng thii phãi dam bão tInh sir pham, vira 
sue, phü hçp vOi cac dc dim tam, sinh 1, trInh d phát triên nhn thuc cua hQc sinh, 
không gay qua tai cho hQc sinh, tránh trüng 1p vOi các mon hQc vã cac ho?t dng giáo 
diic khác trong Chuang trinh giáo diic phô thông 2018. 



IL MVC  TIEU CHIIONG TRINH 

1. Cung cp cho h9c sinh nhüng hiu bitt ca bàn v van hóa, ljch scr, truyn thông, 
dja 11, kinh t& chInh trj, xã hi, môi tnring, huàng nghip... cUa dja phuong. 

2. HInh thành và phát trin các näng lirc cot lOi trong Chwng trInh giáo diic ph 
thông tng th& dc bit là nãng lrc giãi quyét van dé, khã näng tir djnh huàng nghê 
nghip, khã nàng thIch trng cuc s6ng,... 

3. Phát trin tInh yêu, nim tir hào và g&n bO vài qué hucing, vài cong  dng dja 
phuang; thtrc chrçic vai trô cüa bàn than và nghia cUa sr gän kêt, hôa nhp vâi cong 
dong, sn sang tham gia dong gOp xây dmg quê huong và cong dông; cO tht'rc giU gin 
truyên thông qué huong, phát huy tiêm lrc và the rnmnh dja phi.rang, vn diing nhUng 
kiên thi'rc và k nãng dà hçc dé gop phân giãi quyêt nhtrng van dê cüa da phwing; 
chuân bj cho cuc song xâ hi và nghé nghip. 

4. Gop phn dáp rng nhu cAu và djnh huàng phát trin cüa da phuang (v con 
ngthi, van hOa, kinh té, xã hi,...), dông th&i tang ci.rng huy dng các nguôn lirc dja 
phirnng, sir tham gia cüa cong dông, các ben lien quan ti dja phucing trong cong tác 
giáo diic. 

iv. YEU CAU CAN DAT yE PHAM CHAT VA NANG LVC 

1. Yêu cu can tit ye phm chat 

Chtxang trInh giáo diic dja phi.rang gOp phân hinh thành và phát trin các phm 
chat chü yêu theo cãc mirc d phü hcip vOi mi cap h9c dã di.rçic quy djnh trong Chuang 
trInh tong the. Do là các phâm chat: yêu quê hucmg, dat nuOc; nhân ái, chärn chi, trung 
thrc, song có trách nhirn; trân trQng nhüng dOng gop cüa the h truàc; cO tinh than, 
trách nhim trong vic bão ton và phát huy nhng giá trj van bOa, ljch sir, truyén thông 
dja ph.wng; thirc bão v môi tnthng. 

2. Yêu câu can ctt v nãng 1rc 

Chuong trinh giáo diic dja phucrng gOp phAn hInh thành và phát trin các näng hrc 
chung và các näng 1irc dtc thu dirçic quy djnh trong Chucmg trInh giáo diic phô thông 
2018. 

V. NQI DUNG GIAO D1JC 

1. Ni dung khái quát 

1.1. Can tiêu hoc 

TI A Chu de NQI dung 

Cuçc song quanh em 

- Dc dirn dja 11, dan Cu; ljch sü hInh thành va phát trin cüa dja 
phucing; cãnh quan thiên nhiên môi trung tr nhiên; các cOng 
trInh cong cong tai dja phwnig nai em sinh song; phong tic, tp 
quán, thói quen sinh hot cüa ngiri dan a dja phi.rng; mon an, 
san vt dc trtxng cOa dja phung. 

- M9t so ni dung ye kinh tC, x hi, chInh sách an sinh xA hi; 
giáo dic tii tirâng, dao  drc, !ôi sOng, kT nang sOng; xây dirng nêp 
song van minh, tOn tr9ng ki cucmg, pháp lust;  bão v môi tru&ng 
tir nhiên t?i  dja phuang. 



2 
Cãnh dçp quê 

em 
NhUng cãnh dçp quê hirong ncii em sinh sng và nhüng danh lam 
thng cãnh nôi tiêng cüa Quãng Trj. 
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Nhân vt tiêu 
biu có nhiu 
dóng gop vói 

quê htrong, dt 
rnrOc/ Danh 

nhân vAn hóa, 
nhân vt Ijch sfr 

Nhüng ngu?Yi CO cong vâi quê huang nai em sinh sng (các 
tht.rng binh, 1it si, các Ba rn Vit Nam anh hUng, lanh dao 
Dãng, doàn the, chInh quyên, to chüc hi các cap); các danh nhân 
vAn hOa, các nhân vt ljch sir nôi tiêng cUa tinh 

4 Lehoiqueem 
Mt s6 1 hôi truyn thng nai em sinh s6ng và môt s l hôi 
truyen thong dc sac cua tinh. 

Ngh thut 
truyên thông 

Mit sO !oai hInh ngh thut truyên thông a noi em sinh sang va 
mt so 1oi hInh ngh thut truyên thông tiêu biêu cUa tinh 

6 
LAng ngh 

truyên thông 
Mt so lang nghê truyên thông nai em sinh sang và mt s lang 
nghê truyên thông nOi tieng cUa tinh. 

7 • Di tich lieu sir • 
Mt s di tIch lich sir noi em sinh song và môt s di tIch lich 5ir 

• •. noi tieng tren da ban tinh. 

8 Ki nAng song 

Giáo dic Id nAng quAn l cam xUc. 

Giáo diic ki nAng giao tip, hcip tác. 

Giáo diic ki nAng tim kim sir h trq. 

Giáo diic ki nang giAi quyt vin ct vA ra quy& djnh CO tráeh 
nhirn. 

9 
Giao di1ic 

phongtranh 
born mIn 

Mt s hiu bit v dc dim born rnIn và vt lieu no. 

Nguyen nhân và each phOng tránh tai nan  born mm và vt 1iu nO. 

Hu qua cUa tai nan  born mm và vt lieu nO. 

iirng xr vOi nan  nhân born mIn và vt !iu n& 



MACH 
NQJ DUNG  

LOP6 

- -' - -- 
LOP7 

- 
WP8 LOP9 LOP 10 LOP 11 LOP 12 

IMA 
LI 

DIA 
PHUYNG 

Vi tn dia Ii và 
phm vi lOnh 
th Quáng ml 

Dtc dirn tr 
nhiên và tài 

nguyen 
thiên nhiên 
Quàng In 

Bin và dáo 
Quãng Tr! 

Däc diem 
dan cu, lao 
dng cUa 

QuOng Tn 

Quiãg Tii 
trong qua 

trInh hOi  nhp 

Da Ii các nganh kinh t 
a Quàng Trj 

Phat triên bàn 
vUng và tOng 

tnthng xanh a 

Quâng TrI 

Môi quan h 
giaCáCyCU 
to tr nhiCn 

àQuânglri 

Dac diem kinh 
tC-xà hOicOa 

Quàng TrI 

L!CH SU, 
TRUYEN 
THONG 

Quàng Tn 
thai k5' tin sCr 
d&n th k' II 

Quàng Tn 
qua can 

triu dai 
phongkiCn 
(ti the k 
XI dn the 
k'X1X) 

Quãng Tn 
thai k' du 
tranh giãi 

phOng dan tc 
(tr näm 1858 

dn nOn, 
1945) 

Quáng 'FrI 
tr nàm 1945 

dn nay 

Quàng TrI, 
mành dt và 
con nguài 

Bàn tn và phát huy giá 
tn can di tIch llch  sCr 

tinh Quang Trj 

Cuc dai và 
sr nghip 
cách mang 

cUa T6ng Bi 
thu Là Duàn 

Quãng Tn ti 
th k II dn 

the k' X 

MOt sO nhân 
vat, di tich 
ljch si:r tiêu 
biu tinh 
Quãng Tn 

VAN BOA 

Truyn truyn 
thuyCt, truyn 
cO tich Quãng 

Tn. 

Ca dao, dan 
ca Quáng 

Tn 

Phong tiic, tp 
quán sinh hoat 

ci:ia ngu&i 
Quáng Tn 

Mit s lotti 
hInh ngh 

thut truyen 
thông cila 
Quàng Tn 

L hci truyn 
thang & 

Quãng Tn 

Danh nhân vOn hOa tiêu 
biu & Quãng TrI 

Nhà vOn, nhà 
thci Quang Trj 
hin di (t& 

1945 den nay) 

Tnuyn cu&i 
dan glan 

Quáng Trj 

Tiic ngu 
Quâng Tn 

T& dja 
phumig 

Quang TrI 

Danh jam, 
th&ng cãnh a 

Quang Tr 

Mt s6 net 
van hOa dc 

trLm cüa 
cong dông can 

dan 
QuângTnj 

VOn hóa 
Quâng Trj 
trong dOng 

chày vOn hóa 
Vit Nam 

MOt s trO 
chi dOn 

gian Quâng 
Trj 

KINH TE, 
H15014G 
NGHIP, 
CHINH 
TRL-XA 

HQI 

Truyn thóng 
hiêu hc và 

tinh than cn 
cO vucnt khó 
cOa nguâi 
Quáng TrI 

Quãng TrI 
vài hoat 

dng dn 
dáp nghia 

Quàng In vâi 
cong tC 

phOng tránh 
tai nan born 

mm 

MOt s ton 
gião và 

chInh sách 
ton giáo & 
tinh QuOng 

Trj 

NhOn dan 
Quáng TrI xây 
drng np sang 

vOn h 

Quãng Trj v&i chInh 
sOch an sinh xO hOi 

Phát tnin 
kinh t gân 

lisn vài cOng 
c6 qu6c 

phông an ninh 
trén dia  bàn 
tinh Quàng 

Trj 

Am thirc 
truyn thng 
a QuOng In 

Báo tan, hát 
trin nghevà 
Iangtnuyen 

thông a 

Quãng Iii 

Nhcrng diu 
kin cn 
thi& d 

tham gia lao 
dng a dja 

phuang 

KnOng tim 
hiéu nhL?ng 

thông tin lien 
quan cVn ngh 

nghip a 

Quáng Trj 

Thi trtr&ng lao dng, 
vic lam & Quáng Trj 

Djnh huâng 
ngh nghip 

di5ra trên 
nh&ng th 
manh cUa 
Quáng Trj 

flQc sinh 
Quang Trj vài 

vic phong, 
chOng t nan 

ma tOy 

ChInh sách phOt triOn 
kinh tà, vOn hóa, xä hOi, 
giáo dçic, y t và an ninh 

quc phOng & Quang 
TrI 

MO! 
TRUÔNG 

Da dang sinh 
hçc và bOo v 
da dng sinh 
hQc &QuOng 

Thiên tai và 
bin pháp 

phOng 
chng thiên 
tai & QuOng 

Trj 

- 
0 nhiàm mOi 

tnithng vO bin 
phOp bàn 
môi tnuOng (.1 

Quang ml 

Quâng 'FrI 
ng phO vài 

bién dOi khI 
hu 

O'ng dvng vi 
sinh vt trong 

bOo v mOi 
tn.r&ng và sOn 

xuOt a dia 
phucmg 

Tác dOng  cOa phOt tnin 
kinh tC - xa hOi  len rnôi 

tnu&ng tir nhiàn a 

QuOng 'Fri 

San xuât nOng 
krng sch & 
Quáng TrI 

- - 

Xay drng mOi tnr&ng 
sOng "Xanh - Sach - 
Dcp" a QuOng Trj 

SOn xuOt nOng 
nghip sach a 

QuOng Tn 



2. Ni dung ci the và yêu cãu cn dat cüa các lop 

1 

TT Chü dê Yea cu can dt 

Cuôc 
song 

quanh 
em 

- Nêu dixqc ten cüa ban (lang, khu phd) nai em và gia dInh dang sinh song. 

- K duçic ten mt s cong trInh cong cong trong bãn/lâng/khu ph nai em 
sng. 

- MOt so nhn biêt ban dâu ye môi trtthng sch, dçp và chixa sch, dçp. 

- Nhân bi& ducic mt s nguy hiêrn ti'r môi tnring sng dôi vOi bàn than 
dé phOng tránh. 

2 deuê p q 
em 

- Giâi thiu duçc vài bn be, ngithi than ye ye dçp cüa 1 sO cânh quan 
thién nhiên nai rnInh sinh song (cüa quê hi.rang) ma em bitt. 

- Bitt rnt s hành dng don giãn gOp phn bão v ye dçp cüa cánh quan 
thiên nhiên nai mInh song. 

- The hin &rçlc mt so vic lam phü hçip ltra tuôi dê bão v cãc cành 
quan quê huang em. 
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Nhãn 4t 
tiêu biêu 
có nhiêu 
dong gop 
vrnque 
huong, 
at 

- Nhn biét duçic v hinh ãnh, nëu duçic môt s nhân vat tiêu biu Co 
nhiéu dóng gOp vài qué huang nai em sinh song và nh&ng nhân vt tiéu 
biêu cüa tinh Quáng Trj. 

- Kmnh tr9ng, bi& an ngithi Co cong vâi qué hi.rang, dt nuàc. 

- The hin ducc lông biét an dôi vâi nhirng ngu?ii cO nhiêu dOng gOp vài 
qué hirong, dat nuàc bang nh[rng vic lam phU hcip vâi Iira tuôi. 

L hôi 
quê em 

- K ducic ten mt sO 1 hi truyên thông a fbi em sinh song và mt so l 
hi truyên thông nôi tiéng cUa tinh Quãng Trj. 

- K !i môt s hoat dng cüa em khi tham gia l hi (nu co). 

Ngh 
thut 

truyen 
thong 

- Kê dtxçrc nit so lan diu dan ca fbi em sinh sng hoc mt s6 lan diu 
dan ca tiêu biéu 0 Quãng Trj. 

- Hat dc môt vài câu v lan diu dan ca dja phixang quen thuc. 

- Tham gia mt so hoat dng ngh thuat  phü hçrp h:ra tuôi do nhà trir?Yng, 
dla phuang fbi em a t6 chirc. 

6 
Kinang 

song 

- Biêt phân bit duçrc dung, sai, vic nên lam, vic không nén lam trong 
sinh hott dai sOng hang ngày 0 tru0ng cüng nhtx 0 nhà. 

.. . . . ,. - Ke m9t so bieu hiçn cam xuc va hanh vi yeu thuang phu hçp vol hoan 
cành giao tiêp thông thuOng. 

- Th hin duçic mt s6 vic tir chäm sOc bàn than phü hçip vOi lüa tui. 

7 

Giáo 
dic 

phong 
tránh 
bom 

- Biêt nhn dng mt s6 loai born mm và vt lieu chua n. 

- Néu duqc mt s6 nguyen nhân tai ntn do born mIn gay ra và cách phOng 
tránh. 

- Biêt ducic tác hai  cüa born mIn dôi y&j nin nhân và gia dInh thông qua 



TT Chñ d Yêu cu can dt 
mIn câu chuyn dtrqc xây dirng mang tInh giã djnh. 

Lón2 

TT ChIldé Yêucâucândt 

CuOc sng 
quanh em 

- Nêu dirçic ten, vi tn cüa xIphwing/t1ij trn nai em a dira vào krqc dO; 
kê thrqc ten mt so bánllàngl khu phô và cong trInh cong cong O 
xalphixang/thj trân ni em . 

- GiOi thiu thrçc vOi ban  be, ngui than v xäJphmxngIthj trn noi em 
sinh song, mt so dc sänlmón an truyên thông a dja phuang em. 

- Co 2  thixc gift gin ye sinh, chãm sOc, bão v cãnh quan môi tnIng a 
trn?rng h9c, các khu vmrc cong cong... 

2 

Cãnh dep 
quê em 

- K ten rnt s cãnh quan thiên nhiên dp a quê em, noi em sinh s6ng 
và mt sO danh lam thang cãnh nôi tiêng cüa tinh Quáng Trj. 

- Giói thiu dtrçic vâi ban  be, ngi.rai than v ye dp cüa mt s cãnh 
quan thiên nhiênldanh lam thang cãnh a quê hiiang em, nai em sinh 
sOng. 

- Nêu duçic nhUng vic lam phü hqp dê có th bão v cac danh lam thng 
cành. 

- Tham gia vào mt s hoat dng huâng den cong  dng do nhà trtrang 
to chcrc. 

Nhân vt 
tiêu biéu 
cO nhiu 
dóng gop 

VO1 que 
olig, 

dat nuoc 

- K (rno tã) thrqc nhttng thông tin ca bàn v nhftng nhân vt tiêu biu 
có nhiêu dóng gop v&i dja phmxcng, xàIphu&ng/thj trân nai em song, 
nhiThg nguai có cOng vâi tinh Quâng Trj. 

- Nêu thrçc mOt  s6 drc tInh t& dp cüa các nhân vt do. 

- Th hin lông bit an bang nhung vic lam tOt trong h9c tp Va rèn 
1uyn cUa bàn than. 

4 L hi quê 
em 

- Nêu dirçic thai gian, dja diEm to chtrc iiit s 1 hi truyên thng a nai 
em sinh song và mt sO l hi dc sac cüa tinh Quáng Trj. 

- Mo tã dixçic mt s6 hoat dng chInh cüa l hi bang tranh ánh hoc lai 
nOi. 
- Nêu dmsçc mt s6 yeu cau ca bàn khi tham gia l hi dE bão dam an 
toàn và bão v môi truOng tai  lé hi. 

NgIi thut 
truyên 
thong 

- Nghe va thE hin nhn biEt ban dâu ye mt s lan diu dan ca nai em 
sinh s6ng hoc mt sO lan diu dan ca tiêu biêu 0 Quãng Trj. 

- Biêt hat mt lan diu dan ca dan giàn cüa dja phuang em. 

- Nhn biEt duc mt s nhc ci dan tc quen thuc dung trong ngh 
thut truyên thông. 

6 
Ki nãng 

song 

- Biêt sp xôp d dung sinh hot Ca nhân ngàn nap, g9n gang. 

- Thirc hin ducc môt s cong vic Ui phuc vu phü hçip vOi 1ira tuOi. 

- Nhn biEt duçxc nhftng tInh hung CO thE gay mt an toàn vOi bàn than; 
kE ten &rçc nhtng vic lam dê tir bào v bàn than. 

- BiEt tim kiEm sir h trçi tr thAy, cO b?n  be khi tr minh khOng giài quyEt 
dirçc v.n dê trong mOi quan h vOi b?n;  biêt the hin lông biêt on vOi thây 
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Co. 

- Lam quen dirge vi nhUng ngithi ban  hang xóm, tao  dirge quan h gân 
gui, than thin vâi ban  be trong cong  dông. 

- Bitt th hin sir dng cam và ehia sé vài ngi.thi gtp hoàn cãnh khó 
khän trong cuc song. 

- Nêu dirge nguyen nhân vi sao born rnIn cOn sot 'a nhiéu noi trên dja 
bàn tinh Quang Trj. 

Giao diuc - Bitt dirge nguyen nhân gay tai nan;  each phOng trãnh tai nan  born 
phong 

tranh born 
mIll 

mm. 

- Biet dirge tac hai  cua born mm doi voi nan  nhan va gia dinh a mire d9 
phirc tap  và yéu câu cao han. 

- K mt s6 vic lãrn CO th giCip di dirge ngiräi bj nan  do born mIn gay ra 

LOu 3 

TT Chüd Yêucucndit 

Cuc 
sng 

quanh 
em 

- Xáe djnh dirge vl trI eüa huyn!thj x/thành ph nai em a trên lirge 
do. 

- Nêu dirge cáe dan tc dang sinh song và mt s6 phong tiic, t.p quán, 
thOi quen sinh hot cüa nguai dan dja phixang em. 

- K mt so vic lam cO th gop phn xóa hO thói quen sinh hoat lac 
hu, xay dirng nép song van rninh. 

- Th hin dirge rnt s hành dng bào v môi trithng ncri em sinh 
song. 

2 

Cãnh 
dçp quê 

em 

- Bitt và giài thiu dirge vài m9i ngtthi v cáe danh lam thing cành 
ncyi em sinh song, cüa huyn, cOa tinh. 

- Tham gia các hot dng nhir ye tranh, lam di an, viêt thu ngO.....d 
eüng ban  b, ngirai than bão v ye dp eüa cành quan quê hirang. 

- D xut them mt s hoat dng kháe eO ni dung v bão v cánh dçp 
i qué hircrng. 

Nhân vat 
tiêu biêu 
có nhiu 

dOug gOp 
voi qué 
hiro'ng, 

dat nu'o'c 

- Bitt dirge nhing thông tin ca bàn và giâi thiu dirge v nhUng nhân 
vt tiêu biêu Co nhiêu dóng gop vOi dja phircrng, huyn/th xàlthãnh 
phô. 

- Siru tam dirge eác tranh ãnh, cáe eâu chuyn cam dng v mt s nhãn vt 
do dé cüng giài thiu cho mçi ngirai dirge biêt. 

- Bay tO dirge nh&ng earn nhn eOa em ye sir dong gOp eüa eác nhân 
vt do, nói dirge diêu em an ti.rgng nhât ye nhân vt dO. 

4 

L hi 
qué em 

- Néu dirge thai gian, dja dim và miic dIch, ' nghia mt S6 l hi 
truyên thông a dja phirong em và rnt so l hi dc sac eüa tinh. 

- Giâi thiu ngän g9n v6i thy eô, ban  be, ngirai than v mt s6 l hi 
truyên thông & dia phirang em vâi cáe hInh thire nhtr: lai nOi, ye tranh, 
viêt don van... 

- Biêt tO thai d yêu thIch, tOn trong net dp eüa l hi. 

- Thire hin dirge mt s6 vie lam ciii th phü hgp vâi kra tu6i d gOp 
phân bão ton eác l hi. 
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Các loai 
hInh ngh 

thuãt 
truyn 
thong 

- TIm hiu mt s loti hInh ngh thut truyn thng tiêu biu & dja 
phucing em và tinh. 

- K ten rnt s nhc ci dung trong biu din các 1oi hinh ngh thut 
truyen thông & dja phucrng. 

- Biu din!hát duc môt vài don dan Ca, ho ye. . .mà em yêu thIch. 

- Tham gia các câu lac  bi dan Ca, 1 hi ngh thutt & tru&ng/dja 
phtrcng noi em & 

6 

Lang 
ngh 

truyn 

- K ten cüa mt s ngh truyn thng a dja phung em hoc cüa tinh. 

- Giài thiu do'n gián v lang ngh truyn thng & xã huyn, tinh ma em 
biêt. 

- Nhn biet di.rçic cac vat  hçu dung de lam ra san pham. 

- Bi& to thai d trân tr9ng các san phm lang ngh & da phucmg. 

- 
Kinang 

s6ng 

- Co thói quen giu gin nhà cüa gn gang, ngän ntp, sach  së. 

- Nhn thrc duçic các nguy cci nu khong thirc hin v sinh an toàn 
thircphâm và thtrc hin nhing vic lam không dam bão an toàn trong 
ãnuông. 

- The hin di.rçc lông biêt on, sr quan tam, cham sOc den bô me, ngil&i 
than bang Ri nói, thai do và vic lam ct,i the. 

- Bit tit kirn khi s& diing din, nwc trong gia dInh. 

- Tham gia vào CáC hott dng trang trI nhà cCra. 

8 

Ciáo duc 
phOng 
tránh 

born mm 

- Mo tã dWYC v däc dim cüa born mIn. 

- Giâi thiu C1IIçIC nhchig dja dim nguy him, born mm có th cOn sot 'a• 

- Kiên quyêtttr ch& hânh vi nguy him d phông trãnh tai ntn born mIn. 

- Ke duoc nhixng can chuyen thirc te, cap that ye tac hat cua tal nan 
born mm. 

- BMt tO thai d va bitt giliip d ngu&i bj tai nan  born mIn. 

4 

TT Chü dé Yêu cãu can dtt 

- Xác djnh &rçYc vi tn dja Ii tinh Quâng Trj trên lircic d&bãn d. 

- TrInh bay khái quát dc dim ti,r nhiên, dan ci.r, kinh t - xa hi cUa tinh. 

Cuc 

- Giâi thiu khái quát v huyn lj, tinh lj - trung tam kinh t& chInh trj, 
van hOa, xã hi cüa huyn, cüa tinh Quang Trj. 

sng 
- Gi&i thiu &rçxc các phong tijc, tp quán ncii em & vá trong tinh ma em bMt. 

quanh . .. . . .. 
em 

- Liçt ke cac da chi am thirc not tieng trong tinh hoac G da pht.rcing em. 

- Tharn gia hoot dng tuyen truyn, giáo dijc theo chU d cüa Di TNTP 
Ho ChI Minh vã nhà trix&ng ye gi& gin net dçp que hmxcing. 
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2 

Cãnh 
dçp quê 

em 

- Lit ké dixçxc các danh lam thing cãnh cüa tinh. 

- Giâi thiu vi b?n  be, nguôi than ye danh lam thAng cãnh ma em n tixçlng 
thông qua tranh ye, tranh ãnh siiu tam, cãc bài viét... 

- Nêu diiqc thrc trng và có nh&ng vic lam bão v môi trtr&ng cãnh dep 
que hwmg. 

3 

Danh 
nhân 

Van oa 
n11an" 

Itch su' 

- Nm thrçic nhthig thông tin ca ban v qué quán, than th& s1r nghip cüa 
mt so nhân vt tiêu biêu, nhung danh nhân van hóa, llch  sCr ô dja 
phisang (xâ, huyn, tinh). 

- 
- Ke di.rçxc m9t cau ehuyçn ngan the hiçn cong tring cua than vmt do doi vcn 
qué hi.nmg em. Bay to duçic suy nghi, cam nhn, lông biét an cüa em ye 

nhân vat dO. 

- Tham gia tich crc vào các hoat dng den an dáp nghia và hott dng 
giáo diic truyên thông i dja phuang. 

L hi 
quê em 

- Giâi thiu vài thy cô, bin be, ngui than v thñ gian, dja dim vâ muc 
dIch, nghia, các ho?t dng chInh mt so l hOi  truyên thông dc sac cUa tinh. 

- Yêu thIch, ton trong net dp cüa l hi. 

- TIch c1rc tham gia l hi và thire hin dirqc mt s vic lam cii th phü hqp 
vOi hra tuôi dé bão dam an toàn, van minh và bão v môi tri.rO'ng tii l hi. 

- Tuyên truyên cho mçi ngui nãng cao thüc bão v, bão tn các l hi. 

Cácloai 
If h 

thuât 
truyn 
thông 

- Bitt giOi thiu ngn g9n mt s loi hInh ngh thut van hóa truyên 
thông tiéu biêu a dja phuang em. 

, , - - 
- Bay to cam nhinIsuy nghi ye nhung net dp trong ca tu, loi hat, each 
biêu din cüa mt lan diu dan ca a dja phuang em. 

- Buâc du lam quen vOi mt s nhc ci dtng trong biu din các loi 
hInh ngh thut truyên thông a dja phirang. 

- K 1i nhüng hoat dng ngh thut truyén tMng ti dja phuang ma em 
dà tham gia, nhäm gOp phan giü gin và phát trién các loi hInh ngh thut 
truyên thông. 

6 
Lang 
nghê 

truyên 
thông 

- Xác djnh duçic vj trI dja Ii cUa mt s6 lang ngh truyn thông trén bàn 
dO hành chInh tinh. 

- Mo tá duçic quy trInh tao ra mt san phm cüa lang ngh ma em bitt. 
. . . 

- Nêu gia tr!, nghia eác san pham cua lang nghe (gia trl van hoa, kinh 
tê, du ljch...). 

- Nh.n bitt nhthig tác dng cüa lang ngh dn môi tnrang và cO nhUTmg vic 
lam bão v mOi trirng lang nghé phii hçp vói hra tuôi. 

- Néu dirge nhUng vic lam eii th d kru giü và phát trin lang ngh. 

- K ten, xác djnh dirge v trI dja 11 trén luc d/bân d hoac  ti thrc dja 
mt so di tIch ljch sr nai em sinh song và mt so di tIch ljch si nôi tiêng 
trên dja bàn tinh. 
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Di tIch 
I!ch SU' 

- TrInh bay khái quát ljch si'r hInh thãnh và nghia cüa các di tIch. 

- TIch circ tham gia các hoat dng phü hçip vOi l(ra tui d gop phAn bão 
ton di tIch. 

8 
Kinang 

song 

- Nhn din thrçc khã nang diu chinh cam xüc và suy nghT cüa ban than 
trong mt so tInh huong dn giãn. 

- Th hin &rçlc nn np sinh hoat, buOc dAu hlnh thành thOi quen tu duy 
khoa h9c. 

- Bitt 1p ké hoach và th chi'rc thirc hin các nhim vii &rçic giao. 
.. _. . . 

- Thirc hiçn &rcic nhixng Icn noi, vice lam de duy tn va phat trien quan he 
vâi ban  be, thây cô. 

- Nêu duçic mt s vn d thuing xãy ra trong quan h vài ban  be và d 
xuât &rcic each giãi quyêt. 

- Biêt 1p k hoach và tham gia buM lao dng trong nhà triJng. 

- Thirc hin &rcic hành vi có van hoá ncxi cong cong. 

Giáo duc 
phông 
tránh 

bommIn 

- Bitt thrçc nguyen nhân và cách phOng tránh tai nan  born mIn. 

- Bit duçic tác hai  cUa born mIn dM vài nan  nhân và gia dInh v mt th 
chat và hu qua ye rnt tam i, tinh than cüa ngui khuyêt tat. 

- Biêt ti,r lien h daJhoc s lam gI d giüp di ng1.rYi khuyt tat. 
. ., - ,. 

- Khong drc ki th ma cung h9c, cung chi va giup d ngl.roi khuyet tat 
ye mci mt theo khã näng cüa mInh. 

Ló'D5 

TT Chü d Yêu câu cn dt 

Cuc 
sng 

quanh 

- TrInh bay khái quát ljch sir hInh thành, phát trin tinh Quãng Trj. 

- Bay tO cam xüc và nirn tir hão d6i vâi thiên nhiên và con nglxäi tinh 
QuángTrj. 

- Nêu và thirc hin diiçic nhUng vic lam gOp ph.n phát trin quê hi.rang. 

- Tham gia 1p k hoach vã t cht'rc buM giao 1uu v chñ d "Giâi thiu, 
quãng bá ye thiên nhiên, con ngi.thi Quáng Trj". 

2 Cãnh 
dep quê 

em 

- K ten, giéi thiu so h.rçic v vj tn, cãnh quan và ye dçp cOa mOt  s 
danh lam thang cánh cüa tinh Quàng TrI. 

- Phàn ánh dtrçic thirc trng cüa rnoi tnthng tai  khu danh th.ng (ma em biêt) 
ti~ do dê xuât mt so hoat dng can lam dé báo ton cãnh quan thiên nhiên do. 

- Tuyên truyên cho cong dong ye vic giO v sinh môi tru&ng các danh 
lam thang cãnh tai  dja phwing. 

Danh 
nhân van 

- Nrn duvc nhung thông tin c ban v quê quán, than th& si nghip cüa mt 
so nhan vt tiêu biu, nhUng ngithi có cong vài dja phixong em, vài tinh. 
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3 

hoa, 
nhan vit 
lich sfr 

- Nêu duçic nhUng dOng gop cüa h9 di vâi quê hixcing, dt nuàc. 

- Tham gia tIch circ vào các hott dng den on dáp nghra và hot dng 
giáo diic truyên thông dja phixcrng. 

- Tharn gia 1p k hoach vã t chüc bu6i giao itru v chü d "HQc tp vã 
rèn 1uyn theo gucing các nhân vt tiêu biêu do". 

4 

L hôi e 
em q 

- Giài thiu dirçic vâi thAy cô, ban  be, ngui than v thi gian, dja dim 
và mvc  dIch, nghia, các hoat dcng chinh mt so lé hi truyên thông dc 
sac cüa tinh Quãng Trj. 
- Th hin thai d yéu thIch, ton tr9ng net dp cüa 1 hi. 
- TIch circ tham gia 1 h)i và thic hin &rçYc mt s6 vic lam cii th phü hçp 
vâi kra tuOi dê bâo dam an toàn, van minh và bão v rnôi tnring tai  lé hi. 
- Tuyén truyn cho mci ngixii nâng cao thirc bão v môi tnthng 1 hi. 
- Buoc dâu thuc hién di.rac môt so hoat dong quang ba net dep 1 hôi qué 
huong den ban  be trong nuc và the giOi, gop phân gin giü truyên thông 
van hOa quê huong. 

5 
Cac Ioi 

hinhnghç 
th 

g 

- Giài thiu dtrqc rnt s loai hInh ngh thut van hOa truyn thng tiêu 
biu a dja phuong em. 
- Neu duçc nhung net dc sac, gia tr nghç thut cua nghe thut truyen 
thông dôi vâi dai song van hOa, tinh than cüa ngithi dan. 
- Bit cách giü gin và phát trin các loai hlnh ngh thuât bAng nhQng vic 
lam phü hqp vâi lüa tuOi. 
- Tham gia các can lc b ngh thut cUa nhá tnr?Yng, da phwmg. 

6 

U hA ang tg  e 

thn g 

- Giài thiu mt so lang ngh truyn thóng trên bàn d hành chInh tinh 
Quáng Trj 
- Nhn xét duçc giá trj, ' nghia cüa các san phm cOa Lang ngh (gia tr 
van hóa, kinh tê, du ljch...). 
- Nh.n bit nh&ng tác dng cüa lang ngh dn môi trwmg và có nh&ng vic 
lam bão v môi tnrang lang nghê phü hçirp vài kra tuôi. 
- Trãi nghim mt s cong vic cüa ngh truyn thng a dja phuong và 
the hin sij hirng thU vâi nghé truyên thông a dja phuong, biêt qu trQng 
nh&ng nguai lao dng t?i  các lang nghe. 

Di tIch 
Ijch sir 

- Kê ten, xac dinh disac vi tn dia Ii trên krcic do/ban dO hoäc tai thuc dia 
mt so di tIch ljch sir noi em sinh sOng và mt so di tIch ljch scr nôi tiéng 
trén dja ban tinh Quáng Trj. 
- TrInh bay khái quát duc ljch scr hInh thành và nghia cUa mt so di 
tich tiéu biéu, biêt duqc mOi lien h gifla các di tIch do vâi qua trInh hInh 
thành và phat triên cUa dja phuong. 
-TIch circ tham gia các hoat dng phU hqp vài 1ira tui d gOp phân bão 
ton di tIch. 

8 Ki nang 
sng 

- Rén 1uyn duçc mt s6 dirc tInh cn thit d thIch Ung vâi môi truâng 
hc tp rnâi. 
- Th hin duçic trách nhim, lông biêt on cUa mInh vài các thành vién 
trong gia dInh bang thai d, lOi nOi, vic lam cii the. 
- Biêt tao  bAu không khI vui ye, dAm m trong gia dInh. 
- D xut dixcic nhUng cach lam cii th d nuOi thrng, gi& gin tInh ban, 
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tInh thây trO. 
- Giãi quyt drçic mt s vAn d nay sinh trong rn& quan h vOi bn be 
và thây cô. 
- Tharn gia tIch crc cac hoat dng xä hi, hott dng Lao dng cong Ich 
vâ các 1 hi truyên thông dja phi.rang. 

- Bi& duçic thông tin chi tit v born mln cOn sot 1i. 

- Tng hçp 1i tAt ca các nguyen nhân và cách phOng trãnh tai n?n  born 

Giáo dtic mIn dã h9c. 

phOng - Bitt dtrçc tác hti born mm, v4t 1iu chisa n can trâ Lao dng san xuAt 
tránh và de doi cuc song cña con ngthi. 

born mm - Co hành dng phü hçip d giüp d(t ngithi khuyt tt nói chung và ng.thi 
khuyêt tt do tai nin born mIn. 

- CO ki näng lam tuyên truyn viên v giáo diic phOng tránh born mIn. 

Ló'n6 

TT ChO dê Yêu câu cn dmt 

Vj trI da ii Va 
pharnvilãnh 

.. 

thoQuang 
Tn 

- Xác djnh dtrnc dc dirn vj tn dja 11, phirn vi lAnh th& các dan vj 
hành chinh cüa Quãng Trj. 

. , , . - Trinh bay dwc anh hucmg cua vi tn dia ii, pham vi lanh tho den 
. . . . tr nhien, kinh te - xa hcn va an ninh quoc phong. 

- Lien h thijc t dja phuang. 

2 
Quang In 

thOiktiênsfr 
di the k H 

-TrInh bay duçc nhung net chInh v ljch scr hinh thành và phát trin 
cña Quáng Tn tü thai tin si:r cho dn th k' II. 

- Giáo due tInh yeu quê huang, truyen thông van hoa, lIch scr a 
chI eüa con ngu&i Quàng Trj. 

3 
QuãngTri 

the k II den 
the k 

- TrInh bay &rçic nhUng net cci ban v ljch scr Quâng Trj ttr the k' II 
den the k' X. 

. . - Boi dixangcho hQc smh long tir hao ye que huang, long biet on cac the 
hç di tnnYc da co nhung cong hien to ion cho que hixcing Quang Tn 

- Bay tO dixc nhng suy nghi, tinh cam cüa bàn than di vài quê 
huang Quãng Trj. 

4 

Iruyn 
truyên thuyêt, 

.5 truyçn co tich 
Quang Tr 

- Dc hiu nti dung: Doe, tOm tAt duçc van bàn; Nêu ngAn gQn an 
tung chung, cam xüc, bai hQc (ni dung, nghTa) rut ra tr vAn 
bàn. 

. .5 . . . . . . - Doe hieu hinh thizc: Nhan biet dwc cac chi tiet tieu bieu, nhan 
V1 ... 

- Lien h vài mt so vAn bàn cüng the loi dê chi ra dâu an vüng 
mien trong truyn truyên thuyêt, truyn c tIch Quãng Trj. 

Truyn Cirol 
dan gian 

- DQc hiu ni dung: D9c, torn tAt di.rçic van bàn; Nêu ngAn gçn an 
tucmg chung, cam xüc, bài h9c (ni dung, nghia) rut ra tir vAn bàn. 



IT Chü d Yen cAn cAn cit 
Quang Tr! - DQC hiu hInh thirc: Nhn bit duxçic các chi tit tiêu biu, yêu to 

gay cixi... 

- Lien h vOi mt s van ban cüng th 1oi d chi ra dAu An vUng 
mien trong truyn cii?i dan gian Quãng Tr. 

6 

Truyen thong 
hiu hoc vã 

tinh than 
CU VLrQ't klió 
cUa ngu'l 
QuangTru 

- Nêu dirçic truyn tMng hiêu h9c, vuçit khó cAn cü Lao dng cüa 
nguxi dan Quãng Trj. 

- Ké ten các tam gixang hiêu hQc, can cü, vixçYt khO cüa da phiiyng 
ncii em song. 

- K ten nhftng ngtthi Quãng Trj d dt cao trong các kS'  thi và duiçic 
bô lam quan hoc gift nhftng chirc viii quan tr9ng. 

• , , 
- Lien hç trach nhiem cua ban than ye truyen thong hieu h9c, can 
cU, vuqt khó cUa ngithi dan Quãng Trj. 

7 
Am thiyc 

truyn th6ng 
o' Quang Tr! 

- Bit dii ic van hóa Am thirc a dja phixong Quang Trj. 

- GiOi thiu chrçic các mon an, thüc ung truyn thng Quâng Trj 
và net riêng cüa nO. 

- Lien h trách nhim gift gin, phát huy Am thirc truyn thng cüa 
dja phung. 

8 

Ba dngsinh 
hQc va bao vç 
cia dang sinh 
h9c ö Quãng 

Tn 

- Nêu dtxçc hin trng v cia drng sinh h9c & Quãng Trj. 

- Nêu chrçc các nguyen nhân gay suy thoái cia dng sinh h9c & 
Quãng Trj. 

- TrInh bay dirc các bin pháp bão v và báo tn cia dng sinh hQc 
& cia phuang. 

- Nêu duçic cac hot dng trong khu báo ton thiên nhiên Va các 
hành vi b nghiêm cam cie bão v cia dtng sinh h9c ci Quãng Tr. 

- Giài thiu dixçYc mt s khu báo tn thiên nhiên & Quáng Trj. 

- Th hin hành dng cth d bão v và bão tn cia ding sinh hQc 
trong d&i sOng và san xuât & nai em a. 

7 

TT ChU d Yen cAu cAn dt 

Bc diem tr 
nhiên và tài 

nguyen thiên 
nhiên Quãng 

Tn 

- Trinh bay duçic dc dim ni bt ye tir nhiên và tài nguyen thiên 
nhiên cUa Quáng Trj. 

- Nhftng thun lçii, khO khàn v diu kin tir nhiên và tài nguyen 
thiên nhiën dôi vài däi song và san xuAt cUa tinh Quãng TrI. 

- Lien h thrc te nai em a. 

2 
M61 quan h 
gi&acacyu 
to tir nhiên 0' 

Phan tIch diiçc mi quan h gifta các yu t tr nhien & tinh Quâng 
Trj: 

- Dja hInh v&i khI hu. 



TT Chü d Yêu cu cn dit 
Qting Trj - Dja hInh vài thUy van. 

- Dja hInh, khI hau  vài thüy van. 

- Dja hinh, khI hau,  thüy van vri sinh vat. 

Quãng Tr 
qua các triêu 

di phong 

kXLdênth 
k XIX) 

- TrInh bay &re tinh hInh kinh t& chjnh trj, xã hôi, van hóa. .cüa 
tinh Quãng Trj diiài các triêu dti phong kiên t& the k XI den 
nhUng näm cuôi cüa the k' XIX 

- Giáo due lông tir hào di vOi ljch sir qué hixang Quàng Trj 

4 
Ca dao, 
dan ca 

Quang Tn 

- Nêu duc n tuqng chung v van bàn (nôi dung trU tInh). 

- Thuc lông mt s câu/bài ca dao tiêu biu. 

- Nhan bitmt vAi däc dirn ni bat  ye hInh thcrc: th tha, so tiéng, 
cách gieo van, ngat nhp, each str diing t& ng& hInh ãnh... 

- Lien h, kêt ni: chi ra dAu an vüng mien trong ca dao Quàng Trj. 

Tiic ngü 
Quãng Tr 

- D?c hiu ni dung: nhan  bitt &rçYc chü d& thông dip ma van bàn 
muon g&i den nguthi d9c. 

- D9c hiu hInh thi:rc: nhan  bit thrçic mt sO yêu to cUa tiic ngü: sO 
hrcing câu, chü, each gieo van. 

- So sánh, lien h, k& ni: chi ra du n yang rnin trong t1ic ng& 
Quãng Tr. 

6 
Môtsôtrô 

choi dan gian 
Quang Tn 

- K ten durqc mt s trô chcii dan gian ph bin ?i dja phuang. 

- Trinh bay di.rcic the le, each thuc to chire mot vai tro chcn tieu bieu 
kin tham gia cac hoat dong phu hap. 

- To chrc thrçc mt vài trô chai cho các bn trong lap. 

Quãng TrI 
vóihoit d9ng 

den on dap 
nghia 

- Néu thrçc các hot dng dn an, dáp nghia. 

- Phãn tIch duxcc nghia cOa các hott dng dn an, dáp nghia a dja 
phuang. 

- Lien h trách nhim cüa hpc sinh vâi các hot dng den an dáp 
nghia. 

8 

Thiên tal Va 
biên pháp 

phông, chông 
thiên tai ö 
Quãng Tr 

- Lit kê dtxçc các !oi thiên tai thurng xãy ra ?i dja phuang. 

- Hiu duçic ãnh huang cüa thiên tai dôi vài d?ii song con ngux6i. 

- Biet duçc m9t so quy dnh cua phap luitve phong chong thien tai. 

- TrInh bay dugc các bin pháp phông, chong thién tai. 

- Thusc hành dime các k nang phOng trãnh môt s6 1oi thiên tai ph 
bien a dja phucmg. 
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TI Chü dê Yêu cu can dat 

Biên và dão 
Quãng Tn 

- Trinh bay duçc dac  dim nOi bt eCia hãi van, tài nguyen bin. 

- Phân tIch dirçc van dé lhai thác tài nguyen biên, báo v môi 
trung va giü vüng chü quyên biên, dão. 

2 

Quang Trj 
thôi k' &IU 

tranh gial 
phongdan 
t 'tfr "m 

1858 dênnäm 
1945) 

- TrInh bay duqc phong trào dAu tranh chng thijc dan Pháp cüa 
nhan dan Quâng Trj. 
- Nêu duqc sir ra di và länh d?o  nhân dan giành chInh quyên cUa 
Dãng b tinh Quãng Trj (1930-1945). 

.. - Phan tich duçc nhixng dong gop cua nhan dan Quang Tr trong 
cuc dâu tranh báo v quê hirnng vã gOp phân giãi phong dan tc. 

- Giao diic cho h9c sinh lông bitt on d& vâi th h di truàc CO cong 
dôi vài sr nghip dâu tranh gianh dc 1p cho qué hucing Quang Tr. 

3 

Phong , 

tap quan sinh 
hoat cüa 

nguôi Quãng 
Trj 

- TrInh bay dixqc mt s phong ti1c, tp quán sinh hoat dc tnrng cüa 
ngi.rii dan Quãng Tn. 

. 
- Co y thuc gin gnr, phat huy nhi.rng net dçp van hoa trong tp quan 
sinh hoat cüa dja phi.wng. 

4 
In dja 
phwo'ng 

Quãng Tr 

- Biêt &rçic mt s6 lap tr dja phuang dc trixng cia vüng Quáng Tn. 

- Co thi.irc gilt gin, slt dirng tlr dja phucing phü hcip vâi ng[t cãnh. 

5 

Quãng Tn 
vóicôngtác 
phông tránh 
tai nin born 

mIn 

- Néu duçic thông tin chi tit và nhn dng v born mIn, vt 1iu chua 
nO. 
- TrInh bay nguyen nhân, hu qua và cách phông tránh tai n?n  born 
mm. 
- Lien h trách nhim cüa ban than v phOng, tránh tai nn born mm. 

6 

Bão ton, phát 
triên nghê vä 
lang truyén 

th6ng r 
Quãng TnI 

- Trinh bay duçc các ngh& lang ngh truyn thng a Quâng Trj. 

- Phân tIch &rqc lqi Ich cüa sij phát trin các ngh, lang ngh truyn 
thông dôi vâi dja phi.icing. 
- D xut dirçic các giãi pháp d bão tn vã phát huy các ngh& lang 
nghê truyên thông a Quãng Trj. 

- CO dnh huxàng ngh nghip cüa ban than phü hp vOi ngh truyn 
thông Quãng Trj. 

7 

HQC sinh 
Quãng Trj 
vi ViC 

phông,chông 
t nn ma toy 

- Bitt dirçic mt s loi ma tüy, chAt gay nghin eq bàn. 

- Nêu thirc trang, nguyen nhân, tác hai  và cáeh phông eh6ng ma tuy. 

- Lien h tráeh nhim cüa ban than trong cOng táe phong, ch6ng ma 
tuy. 

A 

0 nhiern moi 
truong 
lie ha 
bão ye môi 
tru'&ng 0' 

Quang Tr! 

- Nêu dixcic hiên trang 0 nhim rnôi tnr?Yng a Quãng Tn. 
. . - . 

- Phân tIch duçc ãnh hu&ng cOa ô nhiêm môi trIxmg len dth song xä 
hi a Quãng Trj. 
-Nêu duçie mt so quy djnh cOa pháp lust  ye báo v mOi tnrng. 
- TrInh bay &rqe các bin pháp bão v mOi truang a Quãng Trj. 

- Vit bài hoc lam video, bO ai d tuyên truyn bão v 



TT Chü d Yêu dii dn &,t 
môi tnrng a dja phtrcing. 

- Vn diing kin thüc bão v môi tnrtmg vào thirc tin v 
bão v môi tnxàrng dja phixcing. 

môi tnr?Yng 

Lón9 

TT Chü ci Yêu dii dii dit 

Dc diem 
dan cir, lao 
d9ngcua 

Quang Tr 

- Phân tIch &rcic dc dim dan cu Quãng Trj. 

- Nêu duçc chin krçe và giái pháp phát trin dan s Quáng Trj, lien 
h mt so van dê dan so ô dja phimng. 

. ,. .•.- 
- Phan tich dime dac diem nguon lao dong, moi quan he giva dan so 
va lao dong. 

- Phân tIch duçYc van dê lao dng, vice lam a Quãng Trj. 

- Lien he thirc th dja phuong v vAn d lao dng, vic lam. 

2 
Quãng Trj 

tirnäm 1945 
dennay 

- Nêu dirçic nhcrng thun lçi, khO khän cci ban sau Cách mng tháng 
Tarn; nhüng thang lqi tiéu biêu gop phân vào thang igi chung cüa 
cuc kháng chiên chông thirc dan Pháp (1945-1954). 

- Trmnh bay dixçc tInh hInh Quáng Trj sau hip djnh Gicmevo; phong 
trào each mang cUa nhan dan Quâng Trj chién dâu chông M5 và cong 
cuc xay drng CNXH và chiên dâu chOng chiên tranh phá hoei cüa 
nhân dan Vinh Linh (1954-1975). 

• - ,'. 
- Neu dime thixe trang kinh te, xa hoi va ket qua dat dime cua tinh 

.. 
Quang Tr sau nam 1975 den nam 1989. 

- Nêu duçc nhttng thành tiru trong cong cuOc  d& mài, xây dirng quê 
huong ttr 1989 den nay. 

- Phát huy tinh thAn anh dung trong chin dAu bão v qué hirong; tInh 
tir hrc, tir cirang, khac phic khO khän và doi mài sang teo  trong xay 
dirng, phát trin quê hucing. 

3 

Mt so nhân 
vat, di tIch 

, ... lich sir tieu 
biêu tinh 

Quãng Tn 

- TrInh bay duçie nhuing dim ni bt eüa mOt  s nhân 4t va di tIch 
ljeh sü tiêu biu cUa Quáng Trj. 

. . .. ,. . 
- The hien long biet on dot vot the he di tri.rcic co cong trong su .,. . nghiçp bao vç va xay dijng que huong Quang Tr. 

- Tham gia các hoet dng dn on dáp nghTa, chãm sOc và bão v eác 
di tIch ljch sl'.r cüa tinh Quãng Trj. 

4 

Mt s loai 
hInh nghê 

thut truyn 
thong cua 
Quãng TrI 

- Nhn bit duçic mt s loti hInh ngh thutt truyn th6ng tiêu biu 
eüa quê hi.rong Quãng Trj. 

- Trâi nghim it nhAt rnt trong nhuiig lo?i hinh ngh thut do. 

- Vit doan vän/bãi van giài thiêu v môt loai hmnh nghë thuât tiêu 
biu. 

Danh lam, 
tháng cãnh 

- Néu nhftng diem nôi bt eüa mOt  s danh lam thAng cãnh cüa quê 
hucrng Quãng Trj. 



TT Chü d Yêu cu cn dt 
v Quang Trt - Trinh bay các bin pháp khai thác, bão v, bão tn các danh lam 

thang cãnh a Quang Trj. 

- Vit bài hoc lam video giâi thiu v mt danh lam thâng eãnh tiêu 
biêu a Quàng Trj. 

6 

Môt s ton 

chInh sách 
tOn giao ° 

tinh Quang 
Trj 

- Nhn bitt thrçic các ton giáo a dja bàn tinh Quàng Trj. 

, 
- Trinh bay dixqc mçt so chu tnrnng, chinh sach cua Dang va Nha 
nuâc ye linh viic ton giáo. 

- Co nhn thiirc dung dn v các ho?t dng ton giáo. 

- Phê phán các lun dim sai trái v linh vrc ton giáo, lçii ding ton 
giáo dé lam diêu trái quy djnh cüa pháp lust. 

Nh&ng dieu 
kincân 
thit dê 

tham gia lao 
dng ti dja 

phu'ong 

- Nêu Len duçc nhftng quy djnh cci bàn cüa pháp luat  lien quan dn 
lao dng. 

- Kê di.rçc các diêu kin dam bão an than, v sinh trong lao dng tai 
dja phwrng. 

- Nhn biêt dixqc khâ nàng cüa bàn than có hay không dáp rng dtrc 
yêu cau cUa mt so nganh!nghe lao dng tai  dja phucing 

8 

QuangTrj 
üng phó vói 
bin di khi 

hãu 

- TrInh bay duçic tác dng cUa bin dM khI hau  d6i vâi tinh Quãng 
TrI. 

- Nêu len duçic các bin pháp irng phO vài bin d& khI hu & Quâng 
Trj. 

, 
- Viêt bài hoc lam video hoc suu tarn tranh ánh dê tuyên truyên Ung 
phO a bin di khI hu a dja phucing. 

- Vn dung kiên thirc ye irng pho vrn bien doi khi hu vao thrc tien 
dja phucing bang hInh thirc phü hçip nhu dé xuât các sang kiên, giãi 
pháp 1rng phó vOi biên dôi khI hu dja phucing; thirc hin nghien 
cIru, khâo sat thirc trtng biên dôi môi trirang a dja phucmg, sij tác 
dtng cüa phát triên san xuât kinh doanh,... 

LóD 10 

TT Chü dê Yêu dii can at 

QuãngTri 
trong qua 

. trinh hçn nhap 

- Nêu thrçic dc dim cüa qua trInh hi nhp. 

. . - Trinh bay ducic vat tro, cci hoi va thach thtrc cua qua trrnh hoi 
nnap. 

- Phân tIch &rqc nghTa cüa qua trmnh hOi  nhp. 



TT Chü d Yêu câu can dit 

2 

Däc diem 
'(flhte-,1 

h9l cua 
Quang Tr 

- TrInh bay dtrçc d.c dim ni bt ye kinh th - xã hi cüa Quãng 
Trj. 

- Phãn tIch &rçlc hin trng, djnh htiàng và nghia cüa sir chuyn 
djch co cu kinh t cüa Quãng Trj. 

3 
Quãng TrI, 

mãnh dat Va 
con ugirôi 

- Khái quát dirçic qua trInh hInh thành (ten g9i), du tranh báo v và 
giành clOc !p cüa nhân dan Quàng Trj qua các giai don: Trong 
1000 näm Bäc thuc den the k X; Tu the k' X den trinrc khi có 
Dâng ra d?ii (1930); tir näm 1930 den nay. 

- Néu duçic nhüng chin thng tiêu biu cüa nhân dan Quãrig Trj 
trong ljch sü du tranh bão v qué huong. 

- Nêu &xçlc nhüng thành tru c ban ye kinh té, chInh trj, xã hi, van 
hóa, giáo duc, y té,... cüa qué htrcmg. 

- Th hin dwic lông bit an, trân trçng nhCng giá trj ljch si:r ma cac 
the h di tnthc dã dy cong xây dirng. 

4 
L hi truyn 

thông ô 
Quang Tn 

- Nêu thrçc mt s6 1 hi truyên thng tiêu biu a Quãng Trj. 

- TrInh bay dixqc mic dIch, cách thirc t chrc và nghia cüa nhUng 
lê hi do. 

- Vi& duçxc bài van giOi thiu v rnt I hi truyn thng dc sc ti 
da pht.rcing. 

Mt s net 
van hóa dc 

trirng cüa 
cong dông cac 

dan tQc °' 
QuangTr 

- Nêu &rçYc mt s net van hOa dac  tnrng cüa cong  dng các dan tc 
a Quãng Trj (dan ci.r, dja bàn ci.r trü, lôi sOng, phongtiic tp quán, 
nhà a, trang phiic, diing cii sinh ho?t, hoat dng kinh tê...) 

- Vit bài van hoc lam video/b suu tp tranh ãnh giâi thiu, bay to 
suy nghi cOa bàn than ye mt net van hOa dc tnrng tiêu biéu. 

6 

Nhân dan 
Quãng TrI 

xây dirng nép 
song van hóa 

- Nêu len dixçic quan nirn v np sing van hóa, xây dirng np sng 
van hóa. 

- Th hin &rçic np sang van hOa trong nhà tnthng, gia dinh va xa 

hi. 

- Dtu tranh, len an các biu hin sang thiu van hóa, vi phm pháp 
lut. 

- TIch circ tham gia cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xay dirng 
nep song van hOa 0 khu dan cu". 

7 

Kynangtm 
. - hieu nhung 

thông tin lien 
quan dn 

nghê nghip °' 

- Nhân bit dijac các thông tin nào cO lien quan khi tim hiu v 
nghe nghiep. 

- Néu di.rcicnhung k5 nang can sr diing dé tIm hiêu nhftng thông tin 
lien quan den nghê nghip. 

- Vn dicing các k5 näng d tIm hiu nh&ng thông tin lien quan dn 



TT Chü d Yen can can dt 
Quãng Tn nghê nghip a dja phuang. 

- Xác djnh, hra ch9n duçic mt s ngành ngh a dja phixang phü 
hçip vôi näng Irc cüa ban than. 

8 

U'ng dung vi 
sinh vâ trong 

bão môi 
trirô'ngvà Sifl 

xuat 0' d!a 
phuong 

- Bi& duçic mt sé 11ng dicing cUa vi sinh vt trong bão v môi 
tnr&ng Va san xuât. 

- Biêt &rçlc mtsô mô hInh iirng ding vi sinh vt dê báo v môi 
trithng và san xuât cüa dja phung. 

- Hiu dixçc uu dim cüa vic iirng diing vi sinh vt d xr 1 ô nhim 
môi tru?Yng. 

- Vn diing kin thi:rc 1rng diing vi sinh vt vào bão v môi tru&ng 
và san xuât a dja phircing. 

Ló'nll 

TT Chü d Yen câu cn dt 

Dia Li các 
nganh kinh te 
oQuangTr 

- Phân tIch duçic các the mrnh và han  ch cüa Quang Trj d6i vài sir 
phát triên cUa các ngành kinh té. 

. • - Trinli bay duçyc tinh hinh phat trien va phan bo cua cac nganh kinh 
te cua Quang Tn. 

- Phân tIch ducxc sr chuyên djch co câu cüa các ngành kinh tê a 
Quâng Trj trong giai doan hin nay. 

2 

Bão ton Va 
phat huy gia 
trj các di tIch 
ljch sü tinh 
Quãng Trj 

- Kê ten, xác djnh duçic vj trI dja ii, dc dim cüa các di tIch ljch str 
tiêu biêu trên dat Quãng Trj. 

- TrInh bay du'çc Ijch si:r hInh thành vã nghia cüa các di tIch ljch 
scr tiêu biu. 

- GiOi thiu cho cong  dông,  ban  be quôc té di tjch 1ch six tiêu biêu 
trêfl dat Quãng Tq. 

- Tich circ tharn gia các hoat dng phü hqp lIra tuôi d gOp phAn 
chãm sóc, bão ton di tIch ljch si:r. 

3 

Danhnhãn 
9n hoa tieu 
biêu ó Quãng 

Tn 

- Tom tat dirqc tiu sir cUa môt s6 danh nhân van hóa tiêu biu 
ngiräi Quãng Trj và nhüng dóng gop cOa các danh nhân do cho quê 
hi.rng dat nuac. 

- Viêt bài hoc lam video giài thiu ye mOt  danh nhân tiêu biêu 
trong so các danh nhân dO. 

4 

QuangTr 
vo.i chinh 

sách an sinh 
hi 

- Nêu thrçic quan dim, chü trixcmg cOa Dâng và Nhà nuâc ta v an 
sinh xã hi. 

- TrInh bay duçc mt so chInh sách ye an sinh xa hi cüa tinh 
Quãng Tn. 

- Nêu dixc nhung thanh tiru quan trQng va nh&ng thach thire mn ye 
an sinh xã hi hin nay a Quãng Trj. 

- Lien h trách nhim cUa ban than trong thirc hin chInh sách an 



TT Chü dé Yêu cãu cn dt 
sinh xã hi cüa tinh Quáng Trj. 

5 

Thi truong 
tao dong, viec 

., 
Jam r Quang 

Tr 

- Nêu thrçic dtc dim thj tnrng lao dng, vic lam & Quãng Trj. 
. . . 

- Nhan biet di.wc diem manh, diem yeu, nang luc, sa thich cua ban 
. ,. ,.. . 

than doi vat ca hoi viec lam a Quang Tn. 
. . 

- Xây dirng dixcc kê hotch nghê nghip cho bàn than dira trên dtc 
dim thj tnr&ng lao dông, vic lam & Quàng Trj. 

6 

Chinh sách 
phát trién 

kinh te, Van 
hoa, xa hQ1, 

giáo diic, y te 
và an ninh 

quc phông ô. 
Quang Trj 

- Nêu dtxcic các chInh sách v phát trin kinh t, van hóa, xã hi, 
giáo diic, y tê và an ninh quôc phông & Quàng Trj. 

- Phân tIch dirc nghia các chInh sách v phát trin kinh t& van 
hóa, xã hi, giáo duc, y tê và an ninh quôc phông & Quàng Trj. 

- Lien h duçic trach nhim cüa ban than trong thrc hin cac chInh 
sách ye phát triên kinh tê, van hOa, xa hii, giáo diic, y té và an ninh 
quoc phong a Quang Tr. 

7 

Tác dngcüa 
phát triên 
kinht - 
hi len moi 
trirongtr 
nhiên o• 

Quãng TrI 

- Nêu duçc môi quan h giQa môi tnr&ng và phát triên kinh té - xã 
hi. 

- TrInh bay duçc tácb dng cüa phát trin kinh t - xa hi len môi 
trtr&ng tir nhien & Quãng Trj. 

., 
- Neu &rçlc cac gial phap phat trien kinh te dong thai bao v moi 
truing ti,r nhiên & Quãng Trj. 

8 

Xây thrng 
môi trong 

sng"Xanh- 
Sach - Dçp" 0' 

Quãng Trj 

- Nêu dirqc các chInh sách, hoat dng báo v môi trithng a Quãng 
Trj. 

- Viêt bài hoc sl.ru tp tranh ành hoc lam video tuyên truyn v 
hoit dng tao  dirng môi trt.rmg song "Xanh — Sch — Dçp" ô dia 
phuang. 

- D xuAt dirqc các sang kin, các mô hInh CO nghia thit thrc d 
tao dirng môi tnràrng sang "Xanh — Sach  — Dçp" ô dja phtrnng. 

- Tham gia các hoat dng d tao  drng môi trtthng sng "Xanh — 
Sach — Dp" & dja phuang. 

Ló'n12 

TT ChO d Yêu cu cn dt 

Phat trien ben 
vu'ng va tang 

trtr&ng xanh & 
QuãngTri 

- TrInh bay dixçic khái nim, ni dung và sir cn thi& phài phát 
triên ben vng. 

- TrInh bay dtxc khái nim và biêu hin cüa tang tnr&ng xanh. 

- Lien h dtxçc mt s6 vn dé v tang tru&ng xanh t?i dla phi.rang. 
,' ... . - - Neu ckrçic cac giai phap phat tnien ben vi.rng, tang tri.rcing xanh 

dôi vOi Quãng Tn. 

2 
Cuc dôi vã sr 

nghip cách 
- TrInh bay duçc tiêu s& và nhttng cong hin to lan cüa Tng BI 
thi.r Lé Duân dôi vài cách mang Vit Nam, phong trào Cong  san 



TI Chü d Yêu cu cn dt 
mng cüa 

Tong Bi thir Lê 
Duan 

Va cong nhân quôc th; cong lao và nhrng dóng gop quan tr9ng cüa 
Tong BI thu dôi vài qué huang Quãng Trj. 

- Bay tO lông bitt an và hçc tp tm guong cUa Tng bI Thu Lê 
Duân; the hin tinh than vi.rçt khO trong h9c tp và lao dng dê CO 
nh&ng thành cong cüa bàn than gop phân xây drng qué huang. 

Nhà van, nhà 
tho Quãng Trj 

hin dii (tü 
1945 den nay) 

- Bit duqc mt s nhà thcy, nhà van Quãng Trj tiéu biu t1r 1945 
den nay và nhng sang tác nOi bt cOa các tác giá do. 

- DQC, nêu cam nhnIsuy nghi v tác phm cüa mt nhà van (nhà 
tho) Quãng Trj tiêu biu. 

4 

Van hóa 
Quãng Tn 
trongdông 

chay van hoa 
Viêt Nam 

- Nhn biêt duçic bàn sc riêng cOa van hóa Quàng Trj trong dOng 
chày chung cüa van hOa dan tc; 

- Co suy nghi, hành dng thit thrc nhm bão tn, phát huy các 
giá trj van hóa truyn thng cUa qué hirang Quáng Trj và cUa dan 
tc. 

Phat trien kinh 
te gan hen vol 
cling cô quôc 

phông an ninh 
trêndiabàn 

• Quang Tn 
• 

- Phân tIch duac thm quan trong cUa viêc phát trin kinh t gân 
. . lien vai cung co quoc phong an ninh a Quang Tn. 

- Néu thrqc CáC ni dung cüa phát triên kinh té gan lien vâi cling 
CO quOc phông an ninh. 

. 
- Lien he duac trach nhiern cua ban than trong viec thuc hien phat 

. • x .. 
trien kinh te gan lien vcii cung co quoc phong an ninh. 

6 

Djnh hu'O'ng 
nghnghiêp • 

d,a tren 
nhu'ng the 
mnh cüa 
QuãngTri • 

- Nêu duac môt s 1?i  th cOa dla  phuang Quãng Trj: vj trI dja Ii, 
tài nguyen dat dai, khI hu, näng lung, con ngui... 

.. - Phan tich duac the manh cua mot so nganh nghe cua Quang Tn. 

- TrInh bay duçc nhu câu ye nguôn nhân lirc cüa nhUng ngành 
nghê là the mnh cUa Quãng Tr. 

. , ,. 
- Lien hç kha nang cua ban than doi vrn cac nganh nghe la the 
minh cOa Quãng Trj trong lira ch9n nghé nghip tuang lai cOa bàn 
than. 

7 
San xuat nang 
Iirqngsch& 
Quãng Tn 

- Nêu duçrc các dng nang lucing sch. 

- TrInh bay duqc tim nãng cña Quang Trj trong san xut nang 
luang sach. 

- Phân tIch duçic tam quan trong cüa san xuât nang lucmg sach  và 
nhcrng thách thire cOa phát triên näng lucmg s?ch a Quãng Trj. 

- Giài thiu duqe mô hinh nãng krcing stch a Quãng Tn. 

8 
San xuat nong 
nghip sch & 

Quãng Tn 

- Phan tich duqc tm quan trQng cüa san xuAt nOng nghip sch a 

Quáng Tn. 

- TrInh bay duçic các mô hjnh san xuât nOng nghip sach a Quang 
Trj. 



TI Chü d Yêu cu can dt 

- Van diing kin thüc san xuAt nông nghip sach  vao cuc s6ng 
hang ngày cüa gia dInh, san xut a da phuang hoac  viét bài, lam 
video giài thiêu san xuât nông nghip sch a Quãng Trj 

VI. DiNH HI1OG VE PHIXONG PHAP GIAO D1JC 

1. O cp Tiêu h9c, ni dung giáo d%ic dja phixng dtxçic tIch hçip vào các hot dng 
trái nghim và các mon hoc, & cap THCS và THPT ni dung nay duc giáng dy vài 
th&i luccng 35 tiêtlkhôi, lOp. Dira trén ni dung vâ yêu câu can dat  cüa chiiang trInh giáo 
dic dja phirnng, các trn&ng xây dirng kê hoach giáo dic riêng cho tru&ng mInh mt 
each linh hoat, mêm dêo, phü hçp vOi diêu kin và hoàn cãnh cii the cUa nhà truOng, 
dam bão mlic tiêu và chat !ircing giáo diic. 

2. Kt hcip nhüng phung pháp day h9c truyn thng vOi các phung pháp và ki 
thuat dty h9c hin dai  tüy theo tInh huong dy h9c cii th nhãm tIch clrc hOa hoat dng 
cüa nguih9c. Chü tr9ng nhthig phrcmg pháp: Day hc nhóm, day h9c theo dir an, dy 
hçc nêu van dê và giãi quyêt van dê ... Day ià nh0ng phtrnng pháp day h9c phô biên dê 
phát triên nãng 1irc cho h9c sinh nhu näng lirc t1r chü, tir hoc; giao tiêp, hcip tác; giãi 
quyêt van dé và sang tao..  . clap irng m1ic tiêu cüa chi.rnng trInh tong the. 

3. Kt hçp hQc tp trén lop vOi t chi.'xc hot dng trài nghim, thirc hành, tham 
quan thirc té, situ tarn tu 1iu, ngoai khoá, thirc hin dir an, hoat dng phic vi1 cong 
dOng, hoat dng tInh nguyen,...  nhäm gän ii luan  vOi thirc tiên, tao  hirng thu hQc tap, 
nâng cao hiêu biêt ye thai sir, van hoá, ljch s&, kinh të - xä hi... cia  phtrccng cho hc 
sinh. 

4. Can chü tOi nhcrng dac  dirn riêng cCia 1ira tuôi d có nhüng phtrcing pháp dy 
h9c phü hqp. 

VII. DANH GIA KET QUA GIAO DUC 

I. Miic dIch dánh giá là thu thap  thông tin chInh xác, kjp thOi, Co giá trj v m&c d 
clap irng yêu câu can dat  so vOi chirong trInh. Két qua dánh giá là can cr quan tr9ng dê 
phát triên chirang trInh ni dung giáo dic cüa dja phirng theo hirOng diêu chinh nâng 
cao tInh khã thi. 

2. Nhà trirOng và giáo viên thirc hin cong tác kim tra, dánh giá theo Thông tu s 
30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/2014 và Thông tu so 22/2016/TT-BGDDT ngày 
22/9/2016 sira dOi bô sung rnt so diêu cUa Quy djnh dánh giá h9c sinh tiêu hçc; Thông 
at so 58/20 1 1/TT-BGDDT ngày 12/12/2011 Quy chê dánh giá, xêp loai h9c sinh THCS 
và h9c sinh THPT và các van bàn huOng dan khác cüa Bô Giáo dic và Dào tao. 

3. Co quan quãn l giáo dic các cAp t chirc dánh giá vic thirc hin ni dung giáo 
dic dja phircrng cüng nhix kêt qua thc hin chuong trinh giao dc dja phuong nhäm 
quãn l chat hrçing các hoat dng day  hc nOi chung và chat hrçTng chuong trinh giáo 
diic dja phucing nOi riêng & nhà truOng. 

4. Da dng hóa các hInh thirc dánh giã: giáo viên nhan xët, dánh giá; h9c sinh tir 
dánh giá, dãnh giá san phAm cUa h9c sinh.... Hinh thüc tO chuc dãnh giá, phirong thuc 
dánh giá phãi bào dam d tin cay, khách quan, phü hp vOi tirng lCra tuôi, trng cap hoc, 
không gay áp 1irc cho h9c sinh, han  ché tOn kern cho ngân sãch nhà nuOc, gia dlnh hc 
sinh và xä hi. 



5. Kt qua h9c tp ni dung giáo diic dja phucing dtrçic ghi vào h si cüa hçc sinh 
phü hçp vâi yêu câu dê ra cüa trng nGi  dung chü dê: nêu nhn xét hoc cho diem. Két 
qua dánh giá doi vâi mi hçc sinh là kêt qua tong hqp dánh giá thtring xuyén và djnh kI 
ye phâm chat và nng 1irc và có the phân ra lam mt so mUc de xép loai. 

VIII. GIAJ TifiCH TT NGIY vA TH(YI LIJ1NG THçC  HEN CH11OT4G 
TRINH 

1. Giãi thIch tir ngfr 

Các mire do nhãn thtrc: 

Bit: Kê ten, liêt kë, trInh bay, nhân biêt, nlin ra, phát hin, tim kirn, nêu, mô tã, ghi 
nhâ. 

Hiu: Phãn bit, tInh toán, ye, so sánh, phân tIch, giãi thich, dQc, tOrn tAt, trao di, 
lam rö, dánh gia, biêu din, thao tác, bão quãn, sir ding, khAc phiic, lien h, nhn djnh, 
1ira chQn, nhn thirc, xác dinh. 

Vn dung: Khai thác, tao lap, 4n hành, xãc djnh thông s6, chAm soc, d xuAt, thir 
nghim, diêu chinh, 1p ké hoach, chê t?o,  kiêm tra, thir nghim, hoàn thin, thiet kê, 
phác thão, thirc hin. 



2. Thôi Iuçng thrc hin chtrong trInh 

2.1. Can tiêu hoc 

TT Chü d Ni dung 
Khi lo'p 

12345 

Cuc song 
quanhem 

- fc dim dja Ii, dan Cu; Ljch sir hInh thành và phát 
trin cüa da phtrang; Cãnh quan thiên nhiên, môi 
trueing tr nhiên; Các cong trInh cong cong  ti dja 
phuang ncri em sinh sang; Phong t1c, tp quán, thói 
quen sinh hot cUa nguii dan a dja phi.rang; mon an, 
san vt dc trung cüa dja phucrng; 

- Mt so ni dung ye kinh té, xã hi, chInh sách an 
sinh xà hôi; giáo due tu tuing, tio due, lôi song, ki 
nang sng; xay dtrng n&p song van minh, ton trong 
ki cixcing, pháp 1ut; bão v môi trung tr nhiên tti 
dja phucing. 

x x x x x 

2 
Cãnh dçp quê 

em 
Nhiing cành dçp que hucing ncii em sinh sng và 
nhüng danh lam thäng cãnh nôi ting cUa Quãng Trj 

xxx xx 

3 
Nguôi có cong 
vol quê hiro'ng, 

aat niroc 

NhUng ngi.râi cO cong vâi qué hixong noi em sinh 
song (cac thirong binh, 1it si, các Ba m Vit Nam 
anh hUng, lãnh dto Dãng, doàn th, chinh quyn, t 
chirc hi các cap); các danh nhân van hOa, các nhân 
vt ljch si:r ni tiéng cUa tinh 

x x x x x 

4 L hi quê em 
Mt so i hii truyn thông ncii em sinh sang và mt 
s 1 hi truyn thông dc sc cüa tinh 

xxx xx 

Ngh thut 
truyên thong 

Môt s loai hInh ngh thuit truyên thông a noi em 
sinh sng và mt s loai hInh ngh thut truyn 
th6ng tiéu biu cUa tinh 

x x x x x 

6 
Lang nghê 

truyen thong 
Mt sO lang nghê truyn thng ncyi em sinh sng và 
mt sO lang nghê truyên thông nôi ting cUa tinh 

7 Di tIch 1ch sü 
Môt so di tIch lich scr noi em sinh s6ng và rnt sO di 

' tIch 11ch sCr noi tiéng trên dja bàn tinh 
x X 

8 Ki nãng song 

Giáo diie kT nãng tir nhn thüc; Giáo diic ki nang 
giao tiêp, hçTp tác; Giáo diic ki nang quãn I cam 
xUc; Giáo diic ki nang dng cam; Giáo diic ki nang 
giái quy& vtn d và ra quy& djnh CO trách nhim; 
Giáo dc ki näng tim kiém sir h6 trçl; Giáo dc kT 
näng tu bão v 

xxx xx 

9 

Giáo diic 
pliôngtránh 
tai nin born 

mIn 

Môt s6 hiu bitt v dc dim born mm và vat 1 iu n 

Nguyen nhân va each phOng tránh tai nan  born mIn 
vàVLN 

Hu qua cUa tai nan  born mIn và VLN 

Ung xir vâi nan  nhân born mIn và VLN 



2.2. Can THCS THPT 

YF 

LP6 - LOP7 LP8 LP9 LPJO LP11 LP12 

Chu d 
tiet 

kién 

Chti d e 

So 
tiet 
dir 
kin 

Chü d 
tlCt 
dy 

kien 

Chü d 

sO 
tiet 
dir 
kin 

Chü 

sO 
(jet 
dr 

kien 

Chu de 

sO 
flet 
dir 
kin 

. Ciju de 

sO 
(jet 
dir 
kin 

Vi tn dja 
- 
livà 

pham 

Quang 
Tr 

4 

Dac di*rn 
tz nh 

S S 

va tài 
nguyen 
thiên 
nhien 

Quang Trj 

8 
Biên và 

dáo Quang 
Trj 

Dac dim 
dan Cu. lao 
dng cUa 

Quang Trj 

6 

Quang Trj 
trong qua 
trinh hi 

nhâp 

Dja Ii các 
nãnh kinh 
t6 a Quang 

Trj 

Phãt then 
bn vihig 
và tang 
trtrang 
xanh a 

Quang Tn 

2 

Quang 
Tn thii 
k' tin 
sCr dn 

the k II 

4 

M6i quan 
h gia 

các yêu tO 
t nhiCn a 
Quãng Trj 

4 

Quárig Trj 
thii ky 
tranli giai 
phOng dan 
tOc (tlr närn 
1858 i1 

nam 1945) 

4 

Quang Tr 
ftl fl1fl 

1945 dn 
nay 

Dac dim 
kinh tê - x 

hi cUa 
Quang Iii 

Báo tOn vá 
phat huy 

giá trj cc 
di tich ljch 

sü tinh 
Quang Tr; 

Cuc di 
vá sr 
nghip 
cách 

mang cUa 
Tong Bi 
thu Le 
Duân 

3 

QtI 

thCk'll 
dCn thC 
kyX 

4 

Quang Trj 
qua các 
tniêu dai 
phong 

kiCn (tü 
thOk'Xl 
den thC k' 

XIX) 

' 

sh 
cua nguii 
QuàngTrj 

Mt sO 
nhân vet, di 
tIh 11th 

tiCu biCu 
tfnhQuang 

In 

3 
Quang Trj, 
rnãnh dat vâ 
con ngir1i 

Danh nhãn 
van hóa 

tieu biêu ô 
QuángTrj 

2 

Nhà van, 
nhà tho 

QLãu1g Tr 
hin dai 
(tin 1945 
den nay) 

4 

Truyn 

thuyCt, 
truyn 
c4 tich 
Quang 

Trj. 

3 
Cadao, 
dan ca 

Quang Trj 
3 

Tirdja 
phucrng 

Quâng Trj 
3 

- 
MOt sO loi 
hlnhngh 

thuat 
truyCn 

thOng cia 
Quáng Trj 

LhOi 
ruyOn 

th6ng a 
Quang Trj 

QuangTrs 
vài chinh 
sãch an 

sinh xâ hç5i 

Van hOa 
Quanglrj 

trong 
dong chãy 

van hóa 
Vit Nam 

2 

S 

Truyn 
ctrii dan 

gian 
Quang 

Trj 

Tc nglr 
Quang Trj 

2 

Quang Trj 
vài cOng 

tác phOng 
trãnh tai 
nan born 

mm 

Danh lam, 
thAng canh 
a Quãng 

Tn 

Mt sO net 
van hOa dac 

tnmg cUa 
cong dOng 
các dan tc 
aQuangTrj 

' 

N trutlng 
lao dong, 
vic lam a 
Quang Tr 

Phat then 
kinhte 

gAn lien 
vOi cung 
CO quOc 
phong an 
ninh trCn 
djabàn 

tinh 
Quanglrj 

6 

Truyen 
thông 

hieu hçc 
và tinh 

thOn cOn 
cci vuqt 
khó cUa 
ngLnlli 
Quang 

Trj 

Mt sO trO 
choi dan 

gian 
Quàng Tr 

j3áo n, 
phát triOn 
nghe Va 

truyen 
thông i 

Quang Trj 

Mt SO tOn 
giao và 

chinh sách 
tOn giao a 
tinh Quáng 

Tr 

4 

Nhan dan 
Quang Trj 
xây dtmg 
nép song 
vAn hOa 

Chinh sách 
phát trien 
kinh tê, 
van hOa, 
xã hi, 

giao dc, y 
IC vã an 

ninh quOc 
phOng a 

Quang Trj 

Dnh 
huOng 
iighC 

nghip 
dtsa trCn 

nhung thC 
mnh cOa 
Quang Trj 

7 

Am thtrc 
truyCn 
thông 0 
Quang 

Trj 

4 

Quang Trj 
vOi hot 
dOngdën 
on dap 
nghia 

4 

HQC sinh 
Quang Tr 
vai VIce 
phOng, 

thOng t 
nan ma tOy 

Nhung 
diCu kin 
cOn thiCt 
do thani 
gia lao 

dOng a 
dja 

phucing 

' 

KnAng tim 
hieu nhUng 
thông tin 
liCn quan 
dCn ngiiC 
iighip a 
Quang Trj 

Thc dng 
cUa phát 

thCn kinh 
- , hi 

l mOi 
truäng tti 
nhién 0 

QuAng Trj 

2 
nang 
krcmg 
sach a 

Quang Tr 

2 

8 

Da dang 
sinh hçc 
vabao 
V da 
dang 

sinh hçc 
a Quang 

Tn 

ThiCn tai 
và biên 
phãp 

phOng, 
thOng 

thiCn tai a 
Quang Trj 

4 

O iihjiii 
mOi tnr0ng 

vábin 
pháp bAo 
v mOi 

truang a 
Quang Trj 

4 

Quang Trj 
g phO 

vài biCn 
dOl khI hau 

4 

(Tng dung 
vi sinh vat 

trong bAo v 
rnOi trucmg 
và sAn xuOt 

a dia 
phirong 

XAy d(rng 
mOi 

trucing 
sono 

"Xan - 
Such - 
Dep" a 

Quang Trj 

8 

S6n xuat 
nong 

nghip 
sach a 

Quanglri 

5 

Kiêrntra 
dAnh giA 

4 4 4 4 4 4 

TOng 
tiCtlnAm 

hçc 
35 35 35 35 35 35 35 
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