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Công nghệ là môn học bắt buộc trong giai đoạn giáo dục cơ bản; là môn học 

lựa chọn, thuộc nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật) 
trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. 

Nội dung giáo dục công nghệ rộng, đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực kĩ thuật, công 
nghệ khác nhau. Trong dạy học công nghệ, có những nội dung cơ bản, cốt lõi, phổ 
thông tất cả học sinh đều phải học. Bên cạnh đó, có những nội dung có tính đặc thù, 
chuyên biệt nhằm đáp ứng nguyện vọng, sở thích của học sinh, phù hợp với yêu cầu 
của từng địa phương, vùng miền. 

Sự đa dạng về lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trong nội dung môn Công nghệ 
cũng mang lại ưu thế của môn học trong việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục 
hướng nghiệp trong môn học thông qua các chủ đề về lựa chọn nghề nghiệp; các nội 
dung giới thiệu về ngành nghề chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất môn Công nghệ 
đề cập; các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp qua các mô-đun kĩ thuật, công nghệ 
tự chọn. 

Cũng như các lĩnh vực giáo dục khác, giáo dục công nghệ có trách nhiệm hình 
thành và phát triển các năng lực chung cốt lõi, các phẩm chất chủ yếu đã được đề cập 
trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Với việc coi trọng phát triển tư duy 
thiết kế, giáo dục công nghệ có ưu thế trong hình thành và phát triển năng lực giải 
quyết vấn đề và sáng tạo. 

Môn Công nghệ ở trường phổ thông có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo 
dục khác, đặc biệt là với Toán học và Khoa học. Cùng với Toán học, Khoa học tự 
nhiên, Tin học, môn Công nghệ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM ở phổ thông – một 
trong những xu hướng giáo dục đang được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Bên cạnh đó Chương trình môn Công nghệ trường THPT BÌNH PHÚ nhấn 
mạnh các quan điểm sau: 

– Khoa học, thực tiễn: Chương trình môn Công nghệ dựa trên các thành tựu về 
lí luận dạy học kĩ thuật; tham chiếu các mô hình giáo dục kĩ thuật, công nghệ đang 
được sử dụng phổ biến trên thế giới như mô hình định hướng lao động thủ công, mô 
hình giáo dục kĩ thuật tổng hợp, mô hình công nghệ đại cương, mô hình thiết kế kĩ 
thuật và mô hình định hướng kĩ thuật tương lai. Cùng với đó, chương trình môn Công 
nghệ được xây dựng bám sát, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

– Kế thừa, phát triển: Chương trình môn Công nghệ mới kế thừa những thành 
tựu, những ưu điểm của chương trình hiện hành đã được kiểm chứng trong thực tiễn 
trên các phương diện về quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, nội dung, chuẩn 
cần đạt, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. 

– Hội nhập, khả thi: Chương trình môn Công nghệ phản ánh xu hướng quốc tế 
mà nổi bật là coi thiết kế kĩ thuật là một trong những tư tưởng chủ đạo của giáo dục 
công nghệ, đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, chương trình tính tới 
những yếu tố đặc thù Việt Nam, thực trạng đội ngũ và cơ sở vật chất để đảm bảo tính 
khả thi của chương trình giáo dục mới. 

– Hướng nghiệp: Giáo dục công nghệ có lợi thế và là một trong những con 
đường giáo dục hướng nghiệp chủ yếu cho học sinh. Chương trình giáo dục công 
nghệ thực hiện chức năng giáo dục hướng nghiệp trên cả hai phương diện định hướng 
và trải nghiệm nghề nghiệp. Nội dung hướng nghiệp trong giáo dục công nghệ đồng 
bộ, nhất quán với các hoạt động giáo dục hướng nghiệp khác trong tổng thể Chương 
trình giáo dục phổ thông. 

 


