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Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 mới được biên soạn theo chương trình Giáo dục Phổ thông môn
Tiếng Anh cấp Trung học phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng
12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm các chủ điểm sau:
- Cuộc sống của chúng ta
- Xã hội của chúng ta
- Môi trường của chúng ta
- Tương lai của chúng ta
Với mục tiêu tiếp tục hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ về tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu sử
dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, sách giáo khoa
mới sẽ đưa học sinh vào thế giới ngôn ngữ thực, sống động, hữu ích qua các đề tài khoa học, kỹ thuật,
công nghệ, văn hóa với cách tiếp cận ngôn ngữ qua các chủ điểm mới, thú vị về thế giới, con người
và môi trường tự nhiên. Những đề tài và chủ điểm được lựa chọn phù hợp với sở thích của học sinh
trung học và mục tiêu giáo dục định hướng của chương trình giáo dục phổ thông. Qua đó, học sinh có
những hiểu biết sâu rộng hơn về đất nước, con người, nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh và của
các quốc gia khác trên thế giới, hiểu và tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá, đồng thời bước đầu
phản ánh được giá trị nền văn hoá Việt Nam bằng tiếng Anh.
Ngoài ra, SGK mới còn giúp học sinh:
- Sử dụng tiếng Anh để nâng cao chất lượng học tập các môn học khác trong chương trình giáo
dục phổ thông.
- Có khả năng giao tiếp tiến tới đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho
Việt Nam, tạo nền tảng cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong học tập, hình thành thói quen học tập
suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.
- Sử dụng tiếng Anh để theo đuổi mục tiêu học tập cao hơn hoặc có thể làm việc ngay sau khi
học xong cấp trung học phổ thông.
Với nền tảng phương pháp giảng dạy ngôn ngữ kết hợp với nội dung thực tế, sách được thiết kế
chặt chẽ, trình bày đẹp cùng nhiều hình ảnh minh họa sống động, phong phú, tạo được sự hứng thú đối
với người học.
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