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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 THPT (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 học sinh. 

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

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

Bộ học liệu điện 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 truyền; hoạt động khảo sát, 

điều tra, làm dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, 

nghệ thuật. 

x  Bộ 01 bộ/ 

lớp 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 
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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 

1 Hoạt 

động 

hướng 

nghiệp 

Bộ tranh về 

Các nhóm 

nghề cơ bản 

 

Học sinh phân 

loại các nhóm 

nghề 

 

Xác định được 

những hoạt động 

sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ 

của địa phương và 

nêu được thông 

tin, yêu cầu cơ 

bản về các nhóm 

nghề này 

 

Phân loại được các 

nhóm nghề cơ bản; 

chỉ ra được đặc 

trưng, yêu cầu của 

từng nhóm nghề 

 

Trình bày được xu 

hướng phát triển 

nghề nghiệp trong 

xã hội hiện đại. 

 

Chỉ ra được những 

phẩm chất và năng 

lực cần có của 

người lao động 

trong xã hội hiện 

đại 

 

Bộ tranh rời, kích thước (290x210)mm, in offset 4 

màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa). Bộ tranh minh họa 

các hình ảnh: 

Nhóm Quản lý 

- Quản lý nhân sự  

- Quản lý giáo dục 

- Huấn luyện viên  

- Tiếp thị và bán hàng  

- Quản lý tài chính  

- Quản lý khách sạn 

- Cảnh sát 

- Thanh tra 

- Nhà sản xuất truyền hình 

- Nhân viên bất động sản 

- Du lịch 

- Đại lý kinh doanh/phân phối sản phẩm,  

- Bảo hiểm 

- Chính trị gia 

Nhóm Kỹ thuật 

- Phi công  

- Tài xế  

- Thuyền trưởng  

- Nuôi trồng thủy sản 

- Quản lý trang trại 

- Lập trình viên 

- Kỹ sư máy tính,  

- Phát triển website  

- Lính cứu hỏa  

- Đầu bếp 

- Nhân viên pha chế rượu 

- Thợ sửa chữa 

 x Bộ 1bộ/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 
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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 

- Huấn luyện viên thể thao,  

- Thợ mộc,  

- Vận động viên, 

- Nhà sản xuất 

Nhóm Nghiên cứu 

- Kiến trúc sư  

- Kỹ sư 

- Nhà khoa học  

- Công nghệ thực phẩm  

- Khí tượng thủy văn 

- Bác sĩ dinh dưỡng 

- Bác sỹ 

- Dược sĩ 

- Chuyên gia vật lý trị liệu  

- Bác sĩ đa khoa 

- Bác sĩ thú y 

- Luật sư 

- Nhà kinh tế học 

- Nhà phân tích tài chính 

- Nhà động vật học 

Nhóm Nghệ thuật 

- Họa sĩ phim hoạt họa 

- Thiết kế thời trang 

- Họa sĩ đồ họa 

- Nhiếp ảnh gia 

- Diễn viên 

- Nhạc sĩ 

- Diễn viên múa 

- Người mẫu thời trang 

- Nhà văn 

- Bình luận viên 

- Biên tập viên 
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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 

- Thông dịch viên 

- Phóng viên 

- Thủ thư 

Nhóm Xã hội 

- Chăm sóc sức khỏe  

 - Huấn luyện viên,  

- Quản lý giáo dục,  

- Giáo viên 

- Tư vấn viên,  

- Luật sư,  

- Nhân viên công tác xã hội, 

- Thợ làm tóc,  

- Tiếp viên hàng không,  

- Nhà thẩm mỹ học 

- Chăm sóc khách hàng 

- Trị liệu tâm lí 

- Y tá 

- Điều dưỡng 

- Nhà ngoại giao 

Nhóm Nghiệp vụ 

- Nhân viên tòa án,  

- Thư ký,  

- Nhân viên lưu giữ hồ sơ  

- Kế toán 

- Kiểm toán,  

- Thu ngân,  

- Chuyên gia phân tích tín dụng/ngân sách,  

- Nhà định giá bất động sản 

- Nhân viên kiểm soát không lưu,  

- Giám sát nhà kho 

- Hành chính văn phòng 

- Nhân viên xử lý dữ liệu 
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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 

II Video/clip 

1 Hoạt động hướng nghiệp 

1.1  Video về 

nhóm 

ngành quản 

lý 

Xác định được 

những hoạt động 

sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ 

của địa phương và 

nêu được thông 

tin, yêu cầu cơ 

bản về các nhóm 

nghề này 

 

Phân loại được các 

nhóm nghề cơ bản; 

chỉ ra được đặc 

trưng, yêu cầu của 

từng nhóm nghề 

 

Trình bày được xu 

hướng phát triển 

nghề nghiệp trong 

xã hội hiện đại. 

 

Chỉ ra được những 

phẩm chất và năng 

lực cần có của 

người lao động 

trong xã hội hiện đại 

 

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD ; âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết 

minh) bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không 

quá 5 phút, giới thiệu về đặc điểm của các ngành 

nghề trong nhóm nghành quản lý, bao gồm: 

- Quản lý nhân sự  

- Quản lý giáo dục 

- Huấn luyện viên  

- Tiếp thị và bán hàng  

- Quản lý tài chính  

- Quản lý khách sạn 

- Cảnh sát 

- Thanh tra 

x x Bộ 01bộ/GV Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

 

1.2  Video về 

nhóm 

ngành kỹ 

thuật 

 

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 5 phút, giới thiệu về đặc điểm 

của các ngành nghề trong nhóm nghành kỹ thuật, bao 

gồm: 

- Phi công  

- Thuyền trưởng  

- Nuôi trồng thủy sản 

- Quản lý trang trại 

- Lập trình viên 

- Phát triển website  

 

- Lính cứu hỏa  

- Đầu bếp 

- Nhân viên pha chế rượu 

x  Bộ 01bộ/GV Dùng 

cho lớp 

10,11 
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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 

- Thợ sửa chữa 

1.3  Video về 

nhóm 

ngành 

nghiên cứu 

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD ; âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết 

minh)bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không 

quá 5 phút, giới thiệu về đặc điểm của các ngành 

nghề trong nhóm nghành nghiên cứu, bao gồm: 

- Kiến trúc sư  

- Kỹ sư 

- Nhà khoa học  

- Công nghệ thực phẩm  

- Khí tượng thủy văn 

- Dược sĩ 

- Nha sĩ  

- Bác sĩ đa khoa 

- Bác sĩ thú y 

x  Bộ 01bộ/GV Dùng 

cho lớp 

11 

1.4  Video về 

nhóm 

ngành nghệ 

thuật 

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD ; âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết 

minh)bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không 

quá 5 phút, giới thiệu về đặc điểm của các ngành 

nghề trong nhóm nghành nghệ thuật, bao gồm: 

- Thiết kế thời trang 

- Họa sĩ đồ họa 

- Nhiếp ảnh gia 

- Diễn viên 

- Nhạc sĩ 

- Người mẫu thời trang 

- Bình luận viên 

- Biên tập viên 

- Thông dịch viên 

- Phóng viên 

x  Bộ 01bộ/GV Dùng 

cho lớp 

11 

1.5  Video về 

nhóm 

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD ; âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết 

x  Bộ 01bộ/GV Dùng 

cho lớp 
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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 

ngành xã 

hội 

minh)bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không 

quá 5 phút, giới thiệu về đặc điểm của các ngành 

nghề trong nhóm nghành xã hội, bao gồm: 

- Giáo viên 

- Tư vấn viên,  

- Luật sư,  

- Nhân viên xã hội 

- Tiếp viên hàng không 

12 

1.6  Video về 

nhóm 

ngành 

nghiệp vụ 

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD ; âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết 

minh)bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không 

quá 5 phút, giới thiệu về đặc điểm của các ngành 

nghề trong nhóm nghành nghiệp vụ, bao gồm: 

- Truyền thông và hồ sơ  

- Nhân viên lưu giữ hồ sơ  

- Kế toán/kiểm toán,  

- Thu ngân,  

- Nhân viên kiểm soát không lưu,  

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng 

cho lớp 

11 

1.7  Video về an 

toàn lao 

động nghề 

nghiệp 

Tìm hiểu được 

những điều kiện 

đảm bảo an toàn 

và sức khoẻ nghề 

nghiệp trong từng 

lĩnh vực nghề 

nghiệp.  

Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD ; âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết 

minh)bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không 

quá 5 phút, giới thiệu về an toàn lao động nghề 

nghiệp mô tả khái niệm, các quy định của pháp luật, 

lợi ích của an toàn lao động…  

 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

 

2 Hoạt động xây dựng cộng đồng 

2.1  Video về 

thực trạng 

văn hóa 

ứng xử nơi 

công cộng 

 Video hình ảnh thực tế, độ phân giải HD ; âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề (hoặc thuyết 

minh)bằng tiếng Việt phổ thông; thời lượng không 

quá 3 phút, nội dung về thực trạng văn hóa ứng xử 

nơi công cộng. 

x  Bộ 01 bộ/GV Dùng cho 

lớp 10 
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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 

3 Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên 

III DỤNG CỤ 

3.1  Bộ dụng cụ 

lao động 

sân trường 

Giúp học sinh trải 

nghiệm với lao 

động 

Bộ công cụ lao động:  

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

rễ, Ky hốt rác có cán bằng nhựa, găng tay lao động 

phù hợp với học sinh, khẩu trang y tế; 

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

(hoặc chổi nhựa), khăn lau, Ky hốt rác có cán bằng 

nhựa, 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, bình tưới cây 4 lít bằng nhựa, kéo cắt 

cành. 

  

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Bộ 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

Bộ 

 

 

05 

bộ/trường 

 

 

2 bộ/lớp 

 

 

 

05 

bộ/trường 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

 

 

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. 

- Các từ viết tắt trong danh mục: 

+ HS: Học sinh; 

+ GV: Giáo viên. 

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                            

 


