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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

A THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 

1  Bộ học liệu 

điện tử hỗ 

trợ giáo 

viên 

Giúp giáo viên xây 

dựng kế hoạch tổ 

chức hoạt động 

(giáo án) điện tử, 

chuẩn bị bài giảng 

điện tử, chuẩn bị 

các học liệu điện tử, 

chuẩn bị các bài tập, 

bài kiểm tra, đánh 

giá điện tử phù hợp 

với Chương trình. 

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương 

trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp 

THCS (CT 2018), có hệ thống học liệu điện tử 

(hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi) đi kèm và 

được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện 

điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ 

học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi 

trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối 

thiểu các chức năng: 

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện 

tử;  

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa 

sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, 

video);  

- Chức năng tương tác giữa giáo viên và HS. 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập; 

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

Bộ học liệu điên tử bao gồm các video, hình ảnh 

minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm – hướng nghiệp như: Hoạt động tham 

quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, 

hội thảo, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình 

nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên 

 x   Bộ 01 bộ/ GV Dùng cho 

lớp 6,7,8,9 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm dự án 

nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật. 

B THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ 

I TRANH ẢNH 

1 Hoạt động 

hướng 

vào bản 

thân 

Bộ thẻ về 

thiên tai, 

biến đổi khí 

hậu 

HS nhận diện về 

dấu hiệu của thiên 

tai để có thể tự bảo 

vệ bản thân 

Bộ 16 thẻ rời, kích thước (148x105)mm, in màu 

trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có 

màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Mỗi thẻ 

minh họa một nội dung: Mưa bão; Mưa đá; 

Giông lốc, gió xoáy; Mây đen đằng Đông; Mây 

đen đằng Tây; Lũ lụt; Đất sạt lở ở vùng núi; Sạt 

lở ven sông; Băng tan; Tuyết lở; Động đất; Sóng 

thần; Vòi rồng; Núi lửa phun trào; Hạn hán; 

Ngập mặn.  

x x 

 

Bộ 08 bộ/GV Dùng cho 

lớp 6,7,8,9 

 

2 Hoạt động 

hướng 

đến xã hội 

Bộ tranh về 

các hoạt 

động thiện 

nguyện, 

nhân đạo 

Giúp HS nhận diện 

được một số hoạt 

động thiện nguyện, 

nhân đạo từ đó sẵn 

sàng tham gia các 

hoạt động thiện 

nguyện, nhân đạo 

Bộ 6 tranh rời kích thước (290 x 210) mm, in 

offset 4 màu trên giấy couche, định lượng 

200g/m2, cán giấy OPP mờ (hoặc in màu trên 

nhựa). Bộ tranh minh họa các hình ảnh: 

- Hình ảnh HS dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ. 

- Hình ảnh HS chăm sóc giúp đỡ người già. 

- Hình ảnh tình nguyện viên hướng dẫn giao 

thông. 

- Hình ảnh tặng quà từ thiện. 

- Hình ảnh cứu trợ bão lũ. 

- Hình ảnh dạy học tại lớp học tình thương. 

 x Bộ 08 bộ/GV Dùng cho 

lớp 6, 7, 8 

3 Hoạt động 

Hướng 

đến tự 

nhiên 

Bộ tranh về 

ô nhiễm 

môi trường 

Giúp HS nhận biết 

được một số loại ô 

nhiễm môi trường, 

từ đó tham gia 

tuyên truyền đến 

người dân địa 

Bộ 3 tranh rời kích thước (290x 210) mm, in 

offset 4 màu trên giấy couche, định lượng 

200g/m2, cán giấy OPP mờ (hoặc in màu trên 

nhựa). Bộ tranh/thẻ minh họa các hình ảnh: 

-  Ô nhiễm môi trường nước (ao, hồ, sông, biển). 

- Ô nhiễm môi trường đất (rác thải, túi ny lông, 

 x Bộ 08 bộ/GV Dùng cho 

lớp 9 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

phương các biện 

pháp phòng chống ô 

nhiễm và bảo vệ 

môi trường. 

đổ thải). 

- Ô nhiễm môi trường không khí (mùi, khói 

bụi). 

4 Hoạt động 

hướng 

nghiệp 

Bộ thẻ nghề 

truyền 

thống 

HS nhận biết và làm 

quen với các nghề 

truyền thống 

Bộ 20 thẻ rời, kích thước (148x105)mm, in màu 

trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có 

màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Mỗi thẻ 

minh họa: 

- Làng Gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội). 

- Làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ (Hà Nội). 

- Làng Lụa Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội).  

- Làng Tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh). 

- Làng Trống Đọi Tam (Hà Nam). 

- Làng Đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng). 

- Làng Thúng chai Phú Yên. 

- Làng nghề làm muối Tuyết Diêm. 

- Làng Cói Kim Sơn. 

- Làng nghề đồ gỗ mĩ nghệ La Xuyên (Nam 

Định). 

- Làng Gốm Chu Đậu (Hải Dương). 

- Nghề Thêu ren Văn Lâm (Ninh Bình). 

- Làng Chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình). 

- Làng nghề Kim hoàn Kế Môn (Thừa Thiên - 

Huế). 

- Làng Nón Tây Hồ - Phú Vang (Thừa 

Thiên Huế). 

- Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (Quảng 

Nam). 

- Làng nghề gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận). 

- Làng nghề gốm sứ Lái Thiêu (Bình Dương). 

 x Bộ 08 bộ/GV Dùng cho 

lớp 6, 7, 9 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

- Làng Tranh sơn mài Tương Bình Hiệp (Bình 

Dương). 

- Làng Dệt thổ cẩm Châu Giang (An Giang). 

II Video/clip 

1 Hoạt động hướng vào bản thân 

1.1  Video về 

một số tình 

huống nguy 

hiểm 

Giúp HS nhận diện 

được một số tình 

huống nguy hiểm và 

biết cách tự bảo vệ 

trong các tình 

huống đó 

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD tối 

thiểu 1280 x 720; âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, 

sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng tiếng 

Việt phổ thông; thời lượng không quá 3 phút, 

minh họa: 

Tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. 

Tình huống nguy hiểm khi sử dụng điện, điện 

thoại. 

Tình huống nguy hiểm khi hỏa hoạn. 

Tình huống nguy hiểm khi mưa bão. 

Tình huống nguy hiểm khi kẹt trong thang máy. 

Tình huống nguy hiểm khi bị xâm hại. 

x  

 

Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 7 

1.2  Video về 

Giao tiếp 

ứng xử 

Giúp HS nhận diện 

được những điểm 

tích cực và chưa 

tích cực trong hành 

vi giao tiếp ứng xử 

Video hỉnh ảnh thực tế, độ phân giải HD tối 

thiểu 1280 x 720, âm thanh rõ, nét, hình ảnh 

đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng 

Tiếng Việt phổ thông, thời lượng không quá 03 

phút, minh họa:  

- HS giao tiếp ứng xử với bạn bè (tích cực: 

tôn trọng, đồng cảm, khen ngợi; chưa tích 

cực: nói xấu, trêu chọc, đổ lỗi, bạo lực học 

đường). 

- HS giao tiếp ứng xử với những người trong 

gia đình (tích cực: chia sẻ, động viên, thấu 

hiểu, đồng cảm, quan tâm, chăm sóc; chưa 

tích cực: khép mình, ít cởi mở, ít giao tiếp, 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 6,7,8,9 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

không lắng nghe). 

- HS giao tiếp với thầy cô ( tích cực: lễ phép, 

hợp tác, thẳng thắn; chưa tích cực: nói dối, 

nói xấu, trêu chọc). 

2 Hoạt động hướng đến xã hội 

2.1  Video về 

một số 

hành vi 

giao tiếp 

ứng xử có 

văn hóa khi 

tham gia 

các hoạt 

động trong 

cộng đồng 

Giúp HS phân tích  

được một số hành vi 

giao tiếp ứng xử có 

văn hóa khi tham 

gia các hoạt động 

trong cộng đồng và 

biết cách thể hiện 

các hành vi đó khi 

tham gia các hoạt 

động cộng đồng. 

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD (tối 

thiểu 1280 x 720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, 

sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng tiếng 

Việt phổ thông; thời lượng không quá 3 phút, 

minh họa: 

- Hành vi giao tiếp, ứng xử khi tham gia vệ sinh 

đường làng, ngõ phố. 

- Hành vi giao tiếp ứng xử khi tham gia lễ hội ở 

địa phương.  

- Hành vi giao tiếp, ứng xử khi tham gia hoạt 

động sinh hoạt tại cộng đồng. 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 7, 8 

2.2  Video về 

bắt nạt học 

đường 

Giúp HS nhận biết 

được dấu hiệu bắt 

nạt  học đường từ 

đó có những biện 

pháp phòng tránh. 

  

Video hỉnh ảnh thực tế, độ phân giải HD tối 

thiểu 1280 x 720, âm thanh rõ, nét, hình ảnh 

đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng 

Tiếng Việt phổ thông, thời lượng không quá 05 

phút, minh họa:  

- Bắt nạt bằng lời nói (đe dọa, gán nhãn, đặt 

biệt hiệu, nói xấu). 

- Bắt nạt bằng hành động (giật tóc, ngáng 

chân, đánh, đấm). 

- Bắt nạt trên mạng (nhắn tin đe dọa, bình 

phẩm thiếu tôn trọng, khiêu khích, thách 

thức). 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 8, 9 

2.3  Video về 

một số áp 

Giúp HS nhận diện 

được một số áp lực 

Video hỉnh ảnh thực tế, độ phân giải HD tối 

thiểu 1280 x 720, âm thanh rõ, nét, hình ảnh 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 9 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

lực trong 

cuộc sống  

của cuộc sống từ đó 

có những cách ứng 

phó phù hợp 

đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng 

Tiếng Việt phổ thông, thời lượng không quá 03 

phút, minh họa: 

- Áp lực điểm số. 

- Áp lực trường học. 

- Áp lực gia đình. 

3 Hoạt động Hướng đến tự nhiên 

3.1  Video về 

cảnh quan 

thiên nhiên 

Việt Nam 

Giáo dục tình yêu 

quê hương đất nước 

và có ý thức bảo tồn 

cảnh quan thiên 

nhiên 

Video hình ảnh thực tế, âm thanh rõ, hình ảnh 

đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng 

tiếng Việt; thời lượng không quá 03 phút; minh 

họa các cảnh đẹp sau: 

- Vịnh Hạ Long. 

- Ruộng bậc thang (lúa xanh và lúa vàng) ở các 

vùng cao phía Bắc. 

- Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). 

- Phong Nha Kẻ Bàng. 

- San hô, cá bơi đủ màu sắc ở Nha Trang. 

- Bãi cát Mũi Né. 

- Đồng bằng Sông Cửu Long. 

- Các loài hoa, cánh đồng hoa, đường hoa (ví 

dụ: mùa hoa bằng lăng tím Đà Lạt). 

- Rừng thông Đà Lạt. 

- Dãy núi Trường Sơn. 

- Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 6,7,8,9 

 

3.2  Video về 

thiên tai và 

thiệt hại do 

thiên tai 

gây ra 

Giúp HS nhận thức 

được hậu quả của 

thiên tai từ đó có ý 

thức thực hiện và 

tuyên truyền về 

những biện pháp đề 

Video hình ảnh thực tế, âm thanh rõ, hình ảnh 

đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng 

tiếng Việt; thời lượng không quá 02 phút; minh 

họa các cảnh: Bão; lốc; sét; mưa lớn; lũ quét; sạt 

lở đất. 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 8 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

phòng thiên tai và 

giảm nhẹ rủi ro khi 

gặp thiên tai 

4 Hoạt động Hướng nghiệp 

4.1  Video về 

một số 

nghề truyền 

thống điển 

hình ở một 

vài địa 

phương 

HS nhận biết và mô 

tả lại được quy trình 

triển khai một số 

nghề truyền thống ở 

một vài địa phương 

Video hình ảnh thực tế, âm thanh rõ, hình ảnh 

đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết minh) bằng 

tiếng Việt; thời lượng không quá 04 phút; minh 

họa quy trình triển khai và một số sản phẩm cụ 

thể của một số nghề truyền thống ở một vài địa 

phương như: 

- Làng Gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội). 

- Làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ (Hà Nội). 

- Làng Lụa Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội).  

- Làng Tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh). 

- Làng Trống Đọi Tam (Hà Nam). 

- Làng Đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng). 

- Làng Thúng chai Phú Yên. 

- Làng nghề làm muối Tuyết Diêm. 

- Làng Cói Kim Sơn. 

- Làng nghề đồ gỗ mĩ nghệ La Xuyên (Nam 

Định). 

- Làng Gốm Chu Đậu (Hải Dương). 

- Nghề Thêu ren Văn Lâm (Ninh Bình). 

- Làng Chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình). 

- Làng nghề Kim hoàn Kế Môn (Thừa Thiên - 

Huế). 

- Làng Nón Tây Hồ - Phú Vang (Thừa 

Thiên Huế). 

- Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (Quảng 

Nam). 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 6, 7 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 
Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

- Làng nghề gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận). 

- Làng nghề gốm sứ Lái Thiêu (Bình Dương). 

- Làng Tranh sơn mài Tương Bình Hiệp (Bình 

Dương). 

- Làng Dệt thổ cẩm Châu Giang (An Giang). 

III DỤNG CỤ 

1  Bộ dụng cụ 

lao động 

sân trường 

HS trải nghiệm với 

lao động 

Bộ công cụ lao động: 

- Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học, bao gồm: 

Chối rễ, dụng cụ hốt rác có cán, gàng tay lao 

động phù hợp với HS, khẩu trang y tế. 

- Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học, bao gồm: 

Chổi đót, khăn lau, dụng cụ hốt rác có cán, khẩu 

trang y tế, giỏ đựng rác bằng nhựa có quai xách. 

- Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông 

thường, bao gồm: xẻng, chĩa 3 bằng nhựa, bình 

tưới cây 4 lít bằng nhựa, kéo cắt cành. 

 x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Bộ 05 

bộ/trường 

 

 

02 bộ/lớp 

 

 

05 

bộ/trường 

Dùng cho 

lớp 6,7,8,9 

 

2  Bộ lều trại Giúp HS trải nghiệm 

với các hoạt động tổ 

chức ngoài trời 

Bộ lều trại gấp gọn, kích thước đủ cho số lượng 

20 - 25 HS/trại. 

 x Bộ 02 bộ/ lớp Dùng cho 

lớp 6,7,8,9 

 

Ghi chú:    

- Tất cả các tranh/ảnh dùng cho GV nêu trên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc các video/clip; 

- Giáo viên có thể tham khảo các phần mềm, tài liệu khác để  phục vụ dạy học; 

-  Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”,  căn cứ thực tế của các trường về:  số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính 

toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho HS thực hành; 

- Đối với tranh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng A4 (210x290)mm, có thể in trên chất liệu nhựa PP (Polypropylen); 

- Số lượng thiết bị tính trên đơn vị “8 bộ/GV” được tính theo nhóm cho 1 lớp với số HS tối đa là 45, số lượng bộ thiết bị /GV này có thể thay đổi để 

phù hợp với số HS/nhóm/lớp theo định mức 6HS/bộ; 

- Các từ viết tắt trong danh mục: 

 + HS: Học sinh; 

 + GV: Giáo viên. 
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