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A THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 

1  Bộ học liệu 

điện tử hỗ 

trợ giáo 

viên. 

Giúp giáo viên 

viên xây dựng 

kế hoạch dạy 

học (giáo án) 

điện tử,  chuẩn 

bị bài giảng 

điện tử, các 

học liệu điện 

tử, các bài tập, 

bài kiểm tra, 

đánh giá điện 

tử phù hợp với 

Chương trình 

môn học 2018. 

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương 

trình môn học Lịch sử (2018), có hệ thống học liệu 

điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, 

video, các câu hỏi, đề kiểm tra,…) 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 PC trong môi trường không kết nối 

internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng: 

- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài học (giáo án) 

điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học 

liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm 

thanh,…); 

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

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

x  Bộ 01 

bộ/GV 

Dùng cho 

Lớp 10; 

11; 12 

B THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ 

 LỚP 10 

I BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ       

1 Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại 

1.1  Lược đồ các 

quốc gia cổ 

đại phương 

Đông và 

phương Tây 

Xác định vị trí 

địa lí của các 

quốc gia cổ đại 

phương Đông 

và phương Tây 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện vị 

trí địa lí, điều kiện tự nhiêncủa các quốc gia  cổ đại 

phương Đông và phương Tây (Ai Cập, Trung Hoa, 

Ấn Độ, Hy Lạp – La Mã). 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

x  Tờ 01 

tờ/GV 
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tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

2 Văn minh Đông Nam Á 

2.1  Lược đồ các 

quốc gia 

Đông Nam 

Á cổ và 

phong kiến. 

Xác định vị trí 

địa lí của các 

quốc gia Đông 

Nam Á cổ và 

phong kiến. 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện vị 

trí địa lí, điều kiện tự nhiên của các quốc gia Đông 

Nam Á cổ và phong kiến. 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Tỉ lệ 1 : 6.000.000, kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán OPP mờ.. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

  

3 Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam 

3.1  Lược đồ di 

sản văn hóa 

ở Việt Nam. 

Xác định vị trí 

phân bố  và 

giới thiệu nét 

cơ bản của các 

di sản văn hóa 

ở Việt Nam.  

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện sự 

phân bốvà những nét cơ bản về các di sản văn hóa ở 

Việt Nam (Di sản được UNESCO công nhận). 

- Lược đồ có kèm ảnh về các di sản văn hóa phi vật 

thể, di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên, di sản 

phức hợp. 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.Thể hiện đầy 

đủ quần đảo Trường sa và Hoàng Sa. 

- Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

 

x  Tờ 01 

tờ/GV 
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II BĂNG/ĐĨA/PHẦN MỀM/VIDEO-

CLIP 

      

1 Lịch sử và sử học       

1.1  Phim tài 

liệu:  

Một số hiện 

vật tiêu biểu 

của nền Văn 

minh sông 

Hồng và 

văn minh 

Đại Việt. 

 

 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh nhận diện 

hình dáng, đặc 

điểm hiện vật 

của nền văn 

minh sông 

Hồng, văn 

minh Đại Việt. 

- 02 phimtài liệu có nội dung thể hiện một số hiện 

vật tiêu biểu của nền Văn minh sông Hồng và văn 

minh Đại Việt: 

+ 01 phim giới thiệu hiện vật khảo cổ học Hoàng 

thành Thăng Long;  

+ 01 phim giới thiệu hiện vật gồm một số hiện vật 

như Trống đồng Đông Sơn, các công cụ khai hoang 

(rìu, dao), công cụ làm đất (lưỡi cày, mai, thuổng), 

công cụ gặt hái (liềm, nhíp, hái); 

+ 01 phim giới thiệu hiện vật gồm một số hiện vật 

như đầu rồng, lá đề hình rồng, phượng, gạch, ngói. 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/GV 

 

2 Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại 

2.1  Phim tài 

liệu: Thành 

tựu tiêu 

biểu của 

một số nền 

văn minh 

phương 

Đông 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

thành tựu tiêu 

biểu của một 

số nền văn 

minh phương 

Đông. 

- 03 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành 

tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương 

Đông: 

+ 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Ai 

Cập (chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu 

khắc). 

+ 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh 

Trung Hoa (chữ viết, văn học nghệ thuật, sử học, 

khoa học tự nhiên, y học, thiên văn học, lịch pháp, 

tư tưởng). 

+ 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Ấn 

Độ (chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự 

nhiên, tư tưởng). 

- Mỗi phimcó thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

x  Bộ 01 

bộ/GV 
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rõ ràng. 

2.2  Phim tài 

liệu:  

Thành tựu 

tiêu biểu 

của một số 

nền văn 

minh 

phương Tây 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

thành tựu tiêu 

biểu của một 

số nền văn 

minh phương 

Tây. 

- 02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành 

tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây: 

+ 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Hy 

Lạp – La Mã (chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, 

văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, 

thể thao). 

+ 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh thời 

Phục Hưng (tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa 

học kĩ thuật, thiên văn học). 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

  Bộ 01 

bộ/GV 

 

3 Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới 

3.1  Phim tài 

liệu:  

Thành tựu 

của  cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

lần thứ 

nhất. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

bối cảnh lịch 

sử vàthành tựu 

cơ bản của 

Cách mạng 

công nghiệp 

lần thứ nhất. 

- 02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 

+01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh 

lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất 

(nửa sau thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX). 

+ 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ nhất (phát minh và sử 

dụng máy hơi nước, động cơ đốt trong). 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/lớp 

 

3.2  Phim tài 

liệu:  

Thành tựu 

của  cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

lần thứ hai. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

bối cảnh lịch 

sử và thành tựu 

cơ bản của 

Cách mạng 

công nghiệp 

- 02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai: 

+ 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh 

lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ hai 

(nửa sau thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). 

+ 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ hai (sử dụng điện năng, 

động cơ điện gắn với quá trình điện khí hoá, sản 

x x Bộ 01 

bộ/lớp 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 
Tên thiết bị 

Mục đích sử 
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Mô tả chi tiết thiết bị 

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

lần thứ hai. xuất dây chuyền, sự phát triển của các ngành công 

nghiệp hoá chất, dầu mỏ, thép, điện lực, in ấn). 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

3.3  Phim tài 

liệu:  

Thành tựu 

của  cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

lần thứ ba. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

bối cảnh lịch 

sử vàthành tựu 

cơ bản của 

Cách mạng 

công nghiệp 

lần thứ ba. 

- 02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba: 

+ 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh 

lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ ba 

(nửa sau thế kỉ XX). 

+ 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ ba (tự động hoá dựa vào 

máy tính, sử dụng thiết bị điện tử, công nghệ thông 

tin, internet). 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/lớp 

 

3.4  Phim tài 

liệu:  

Thành tựu 

của cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

lần thứ tư. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

bối cảnh lịch 

sử vàthành tựu 

cơ bản của 

Cách mạng 

công nghiệp 

lần thứ tư. 

- 02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 

+ 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh 

lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(những năm đầu thế kỉ XXI). 

+ 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư (sự phát triển kĩ thuật 

số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và sự phát 

triển của các công nghệ liên ngành, đa ngành). 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/lớp 

 

4 Văn minh Đông Nam Á 

4.1  Phim tư 

liệu:  

Thành tựu 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

Phim gồm một số đoạn giới thiệu sơ lược cơ sở 

hình thành, thời kì phát triển và thành tựu tiêu biểu 

của văn minh Đông Nam Á (văn hoá, kiến trúc và 

x  Bộ 01 

bộ/GV 
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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 

của văn 

minh Đông 

Nam Á. 

cơ sở hình 

thành, thời kì 

phát triển và 

thành tựu tiêu 

biểu của văn 

minh Đông 

Nam Á. 

điêu khắc). 

- Phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

5 Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) 

5.1  Phim mô 

phỏng:  

Thành tựu 

của các nền 

văn minh 

trên đất 

nước Việt 

Nam (trước 

năm 1858) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

cơ sở hình 

thành và thành 

tựu tiêu biểu 

của các nền 

văn minh trên 

đất nước Việt 

Nam (trước 

năm 1858). 

 

- 04 phim có nội dung giới thiệu về cơ sở hình 

thành và thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh 

trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858): 

+ 01 phim về cơ sở hình thành (điều kiện tự nhiên, 

cơ sở xã hội) và thành tựu tiêu biểu (đời sống vật 

chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước) 

của Văn minh sông Hồng. 

+ 01 phim về cơ sở hình thành và thành tựu (đời 

sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, 

Nhà nước) của Văn minh Champa. 

+ 01 phim về cơ sở hình thành và thành tựu (đời 

sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, 

Nhà nước) của Văn minh Phù Nam. 

+ 01 phim giới thiệu được cơ sở hình thành, quá 

trình phát triển và thành tựu cơ bản về (kinh tế, 

chính trị, tư tưởng, văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ 

thuật) của Văn minh Đại Việt. 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/lớp 

 

6 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 

6.1  Phim tư  

liệu:  

Đời sống 

vật chất và 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh mô tả đời 

sống vật chất 

Phim gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu nét chính 

về đời sống vật chất (sản xuất nông nghiệp, ngành 

nghề thủ công) và nêu được nét chính về đời sống 

tinh thần (sự đa dạng về văn hóa, lễ hội, phong tục, 

x x Bộ 01 

bộ/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 

tinh thần 

của cộng 

động các 

dân tộc Việt 

Nam. 

và tinh thần 

của cộng đồng 

các dân tộc 

Việt Nam. 

tập quán) của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

- Phim có thời lượng không quá 5 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

7 Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam 

7.1  Video/clip: 

Di sản văn 

hóa ở Việt 

Nam. 

Tổ chức hoạt 

động giới thiệu 

nét cơ bản về 

di sản văn hóa 

ở Việt Nam. 

- 04Video/clip có nội dung về các loại hình Di sản 

văn hoá ở Việt Nam:  

+01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bản về di 

sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu (dân ca quan họ 

Bắc Ninh, ca trù, không gian văn hóa cồng chiêng 

Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử 

Nam Bộ). 

+01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bản về di 

sản văn hóa vật thể tiêu biểu (trống đồng Đông Sơn, 

thành Cổ Loa, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu 

– Quốc Tử Giám, Quảng trường Ba Đình và Di tích 

lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành 

nhà Hồ, cố đô Huế, tháp Chăm). 

+01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bản về di 

sản văn hóa thiên nhiên tiêu biểu (Cao nguyên đá 

Đồng Văn, Non nước Cao Bằng, Vịnh Hạ Long, 

vườn quốc gia Cát Tiên). 

+01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bản về di 

sản văn hóa phức hợp tiêu biểu (Khu di tích – danh 

thắng Tràng An (Ninh Bình), khu di tích – danh 

thắng Yên Tử (Quảng Ninh)…. 

- Mỗi Video/clip có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ  01 

bộ/GV 

 

 LỚP 11  

I BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ  

1 Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản  
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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 

1.1  Lược đồ thế 

giới thế kỉ 

XVI – thế 

kỉ XVIII 

 

 

Học sinh biết 

được vị trí các 

địa điểm diễn 

ra các cuộc 

cách mạng tư 

sản tiêu biểu từ 

thế kỉ XVI đến 

thế kỉ XVIII  

- 03 lược đồ treo tường, mỗi lược đồ thể hiển một 

nội dung: 

+ 01 lược đồ thể hiện vị trí của các địa điểm – nơi 

diễn ra các sự kiện lịch sử quan trọng của cuộc cách 

mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII. 

+ 01 lược đồthể hiện địa điểm và tiến trình lịch 

sửmột số sự kiện tiêu biểu của cuộc chiến tranh 

giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (thế 

kỉ XVIII). 

+ 01 lược đồthể hiện địa điểm và tiến trình lịch sử 

của một số sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng tư 

sản Pháp (thế kỉ XVIII). 

- Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra các 

cuộc cách mạng, cuộc đấu tranh.  

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

 

2 Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á  

2.1  Lược đồ 

Đông Nam 

Á cuối thế 

kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX. 

 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác định 

vị trí, phạm vi 

của các quốc 

gia hay khu 

vực thuộc địa 

ở khu vực 

Đông Nam Á 

cuối thế kỉ 

XIX đầu thế kỉ 

- 03 Lược đồ Đông Nam Á, bao gồm: 

+ 01 Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đến 

năm 1920. 

+ 01 Lược đồ Đông Nam Á từ năm 1920 đến năm 

1945. 

+ 01 Lược đồ Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 

1975. 

- Lược đồ thể hiện được vị trí, phạm vi của các 

quốc gia hay các khu vực thuộc địa ở khu vực Đông 

Nam Á trong từng thời kỳ lịch sử.  

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

x  Bộ 01 

bộ/GV 
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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 

XX . 

 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

3 Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám 

năm 1945) 

 

3.1  Lược đồ 

Chiến thắng 

Bạch Đằng 

(năm 938) 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác 

địnhcác vị trí 

diễn ra và diễn 

biến của trận 

Bạch Đằng 

trên lược đồ. 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện 

các vị trí diễn ra và diễn biến của trận Bạch Đằng 

năm 938.Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra 

trận Bạch Đằng.  

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước (720x1020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

 

3.2  Lược đồ 

Kháng 

chiến chống 

Tống thời 

Lý (1075-

1077) 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác định 

các vị trí diễn 

ra và diễn biến 

của cuộc 

kháng chiến 

chống Tống 

trên lược đồ. 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện 

các vị trí diễn ravà diễn biến của cuộc kháng chiến 

chống Tống (1075-1077).Lược đồ có kèm hình ảnh 

các vị trí diễn ra cuộc kháng chiến. 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Lược đồcó Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước 

(720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

 

3.3  Lược đồ 

Kháng 

chiến chống 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh tìm hiểu 

- 03 lược đồ, mỗi lược đồ thể hiển một nội dung: 

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến 

lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258). 

x  Bộ 01 

bộ/GV 
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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 

xâm lược 

Mông - 

Nguyên 

diễn biến cuộc 

kháng chiến 

chống xâm 

lược Mông Cổ, 

chống xâm 

lược Nguyên 

trên lược đồ. 

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến 

lần thứ hai chống xâm lược Nguyên (1285). 

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến 

lần thứ ba chống xâm lược Nguyên (1287-1288) và 

chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288. 

- Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra cuộc 

kháng chiến.  

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước 

(720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

3.4  Lược đồ 

Khởi nghĩa 

Lam Sơn 

(1418-1427) 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh tìm hiểu 

diễn biến cuộc 

Khởi nghĩa 

Lam Sơn trên 

lược đồ. 

-02 lược đồ, mỗi lược đồ thể hiển một nội dung: 

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Tốt Động – 

Chúc Động (cuối năm 1426). 

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Chi Lăng – 

Xương Giang (tháng 10 năm 1427). 

- Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra khởi 

nghĩa.  

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Lược đồcó Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước 

(720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

 

3.5  Lược đồ 

Phong trào 

Tây Sơn  

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh tìm hiểu 

diễn biến Phong 

trào Tây Sơn 

- 02 lược đồ, mỗi lược đồ thể hiển một nội dung: 

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến Chiến thắng Rạch 

Gầm – Xoài Mút (1785). 

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Ngọc Hồi -  

Đống Đa (1789). 

x  Bộ 01 

bộ/GV 
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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 

trên lược đồ. - Lược đồ kèm hình ảnh các vị trí diễn ra phong trào.  

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.Thể hiện đầy 

đủ quần đảo Trường sa và Hoàng Sa. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước 

(720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

3.6  Lược đồ 

khởi nghĩa 

Hai Bà 

Trưng (40 – 

43) 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác định 

các vị trí diễn 

ra khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng 

trên lược đồ. 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện 

diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43). 

Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra khởi 

nghĩa. 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước 

(720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

 

3.7  Lược đồ 

Quá trình 

Pháp xâm 

lược Việt 

Nam (1858-

1884) 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác định 

các khu vực 

Pháp tiến hành 

công xâm 

lượcở Việt 

Nam trên lược 

đồ. 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện 

tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 – 1884). 

Lược đồ có kèm hình ảnh một số vị trí Pháp tiến 

hành cuộc xâm lược. 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.Thể hiện đầy 

đủ quần đảo Trường sa và Hoàng Sa. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước 

(720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

 

3.8  Lược đồ Tổ chức hoạt - Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện x  Tờ 01  
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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 

Cuộc kháng 

chiến chống 

Pháp xâm 

lược của 

nhân dân 

Bắc Kì 

(1858 – 

1884). 

động giúp học 

sinh xác định 

các vị trí nhân 

dân Bắc kì đấu 

tranh chống 

Pháp từ năm 

1873 đến năm 

1884. 

những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì từ năm 

1858-1884.  

- Lược đồ có kèm hình ảnh vị trí nhân dân Bắc Kì 

đấu tranh chống Pháp năm 1873 và 1882. 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1 : 15.000.000, kích thước 

(720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ. 

tờ/GV 

II BĂNG/ĐĨA/PHẦN MỀM  

1 Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám 

năm 1945) 

 

1.1  Phim mô 

phỏng: 

Một số cuộc 

Chiến tranh 

bảo vệ Tổ 

quốc và 

chiến tranh 

giải phóng 

dân tộc 

trong lịch 

sử Việt 

Nam. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh tìm hiểu 

về Chiến tranh 

bảo vệ Tổ 

quốc và chiến 

tranh giải 

phóng dân tộc 

trong lịch sử 

Việt Nam. 

- 03 phim có nội dung về Chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và Chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch 

sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 

1945): 

+ 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, 

kết quả của Chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 

+ 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, 

kết quả của cuộc kháng chiến lần thứ ba chống xâm 

lược Nguyên (1287-1288). 

+ 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, 

kết quả của Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427). 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ  01 

bộ/GV 

 

2 Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông  

2.1  Phim tư 

liệu: 

Chủ quyền 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh phân tích 

Phim gồm một số đoạn tư liệu về xác lập và thực thi 

chủ quyền Biển đảo của Việt Nam ở Biện Đông. 

- Phimcó thời lượng không quá 5 phút. 

x x Bộ  01 

bộ/GV 

 



13 

 

 

 

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 

biển đảo 

của Việt 

Nam. 

được quá trình 

xác lập và thực 

thi các quyền 

và lợi ích hợp 

pháp của Việt 

Nam ở Biển 

Đông. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

 LỚP 12  

I BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ  

1 Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt 

Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay) 

 

1.1  Lược đồ 

Tổng khởi 

nghĩa tháng 

Tám năm 

1945. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác định 

vị trí các địa 

điểm diễn ra 

Tổng khởi 

nghĩa tháng 

Tám năm 

1945. 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện 

các địa điểm diễn ra Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945. Lược đồ có kèm hình ảnh của một số vị 

trí diễn ra cuộc Tổng khởi nghĩa (Quảng trường Ba 

Đình, Nhà Hát Lớn, Huế, Sài Gòn). 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.Thể hiện đầy 

đủ quần đảo Trường sa và Hoàng Sa. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1 : 1.800.000, kích thước 

(790x1090)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu 

trên giấy nhựa tổng hợp (giấy couché ) định lượng 

120g/m2. 

x  Tờ  01 

tờ/GV 

  

1.2  Lược đồ 

Chiến dịch 

Điện Biên 

Phủ 1954. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác định 

các địa điểm 

diễn ra Chiến 

dịch Điện Biên 

Phủ 1954. 

- Lược đồ treo tường. Thể hiện các địa điểm diễn ra 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Lược đồ có kèm 

hình ảnh của một số vị trí diễn ra chiến dịch.  

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1: 14.000, kích thước 

x  Tờ  01 

tờ/GV 
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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 

(790x1090)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu 

trên giấy nhựa tổng hợp (giấy couché ) định lượng 

120g/m2 (in 2 mặt có 1 mặt trống). 

1.3  Lược đồ 

Tổng tiến 

công và nổi 

dậy Xuân 

1975. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh xác định 

các địa điểm 

diễn ra Tổng 

tiến công và 

nổi dậy Xuân 

1975. 

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện 

các địa điểm diễn ra Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân 1975. Lược đồ có kèm hình ảnh của một số vị 

trí diễn ra Tổng tiến công. 

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối 

tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện 

tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích 

thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.Thể hiện đầy 

đủ quần đảo Trường sa và Hoàng Sa. 

- Lược đồ có Tỉ lệ 1 : 1.100.000, kích thước 

(790x1090)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu 

trên giấy nhựa tổng hợp (giấy couché) định lượng 

120g/m2 (in 2 mặt có 1 mặt trống). 

 

x  Tờ  01 

tờ/GV 

  

II BĂNG/ĐĨA/PHẦN MỀM/VIDEO-CLIP  

1 Asean: Những chặng đường lịch sử  

1.1  Video/clip: 

Sự ra đời và 

phát triển 

của Hiệp 

hội các 

quốc gia 

Đông Nam 

Á 

(ASEAN). 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

sự ra đời và 

phát triển của 

ASEAN. 

- Video/clip gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu sự 

ra đời và phát triển của ASEAN. 

 - Video/clip có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/GV 

 

2 Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt 

Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay) 

 

2.1  Video/clip: 

Cách mạng 

tháng Tám 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

- Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa về 

quá trình chuẩn bị và diễn biến của cuộc Cách mạng 

tháng Tám 1945. 

x x Bộ 01 

bộ/GV 
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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 

1945 về bối cảnh, 

diễn biến, kết 

quả của Cách 

mạng tháng 

Tám 1945. 

- Video/clip có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

2.2  Video/clip: 

Tổng tiến 

công xuân 

1975 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh khái quát 

về bối cảnh, 

diễn biến, kết 

quả của Tổng 

tiến công xuân 

1975. 

- Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa về 

quá trình chuẩn bị và diễn biến của cuộc Tổng tiến 

công xuân 1975. 

- Video/clip có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/GV 

  

2.3  Video/clip: 

Thành tựu 

tiêu biểu 

trong công 

cuộc xây 

dựng chủ 

nghĩa xã hội 

ở miền Bắc 

thời kì 

1954-1973. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh giới thiệu 

thành tựu tiêu 

biểu trong 

công cuộc xây 

dựng chủ 

nghĩa xã hội ở 

miền Bắc thời 

kì 1954-1973. 

Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa thành 

tựu tiêu biểu trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở miền Bắc thời kì 1954-1973. 

- Video/clip có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/GV 

 

3 Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay  

3.1  Video/clip: 

Thành tựu 

của Việt 

Nam trong 

thời kì đổi 

mới đất 

nước. 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh giới 

thiệubối cảnh 

lịch sử và thành 

tựucủa Việt 

Nam trong thời 

kì đổi mới đất 

nước. 

Video/clip gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu về 

bối cảnh lịch sử, thành tựu của Việt Nam trong thời 

kì đổi mới đất nước qua các giai đoạn chính: 

+ Giai đoạn 1986 – 1995: khởi đầu công cuộc Đổi 

mới. 

+ Giai đoạn 1996 – 2006: đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Giai đoạn từ năm 2007 đến nay: tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc 

x x Bộ 01 

bộ/GV 
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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 

tế sâu rộng. 

- Video/clip có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

4 Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam  

4.1  Phim tư 

liệu:  

Hồ Chí 

Minh – Anh 

hùng giải 

phóng dân 

tộc 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh giới thiệu 

nét cơ bản về 

hành trình tìm 

đường cứu 

nước; vai trò 

sáng lập Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam, lãnh đạo 

Cách mạng 

tháng Tám 

1945, kháng 

chiến chống 

Pháp (1945 – 

1954) và 

chống Mỹ 

(1954 – 1969) 

-05 phim tư liệu có nội dung về hành trình tìm 

đường cứu nước; vai trò sáng lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945, 

kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống 

Mỹ (1954 – 1969): 

+01 phim về hành trình đi tìm đường cứu nước của 

Hồ Chí Minh. 

+ 01 phim về quá trình chuẩn bị về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức của Hồ Chí Minh cho sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc 

lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 (triệu tập Hội 

nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 

năm 1941); thành lập Mặt trận Việt Minh. 

+ 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng 

chiến chống Pháp (1946 – 1954). 

+ 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng 

chiến chống Mỹ (1954 – 1969). 

- Mỗi phim có thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

x x Bộ 01 

bộ/lớp 

 

4.2  Phim tư 

liệu:  

Dấu ấn Hồ 

Chí Minh 

trong lòng 

nhân dân 

thế giới và 

Tổ chức hoạt 

động giúp học 

sinh giới thiệu 

dấu ấn về chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh. 

- 02 phim tư liệu có nội dung về dấu ấn Hồ Chí 

Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam: 

+ 01 phim giới thiệu dấu ấn của Hồ Chí Minh trong 

lòng nhân dân thế giới (Năm 1987, UNECO công 

nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, 

nhà văn hoá lớn; những cống hiến về giá trị tư 

tưởng, văn hoá; Hình ảnh một số công trình tưởng 

x x Bộ 01 

bộ/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 

Việt Nam. niệm: Nhà lưu niệm, Đài kỉ niệm). 

+ 01 phim giới thiệu về dấu ấn của Hồ Chí Minh 

trong lòng nhân dân Việt Nam (Bảo tàng, Nhà lưu 

niệm; Hình tượng văn học, nghệ thuật; Phong trào 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong 

cách Hồ Chí Minh).  

- Mỗi phimcó thời lượng không quá 3 phút. 

- Hình ảnh và âm thanh rõ nét, thuyết minh (phụ đề) 

rõ ràng. 

 

Ghi chú:  

- Ở những nơi có điều kiện, tất cả tranh/ảnh/bản đồ/lược đồ dành cho giáo viên có thể được thay thế bằng tranh/ảnh/bản đồ/lược đồ điện tử 

hoặc phần mềm mô phỏng. 

- Số lượng được tính cho 1 lớp với số học sinh là 45. Số lượng bộ thiết bị/GV hoặc tờ/GV có thể thay đổi để phù hợp với số học 

sinh/nhóm/lớp theo định mức 6 học sinh/1 bộ hoặc 6 học sinh/1 tờ.           

-  Số lượng thiết bị tính trên đơn vị trường, căn cứ điều kiện thực tế về quy mô lớp, số điểm trường có thể thay đổi tăng/giảm cho phù hợp, 

đảm bảo đủ thiết bị cho HS thực hành. 

- Chữ viết tắt: 

 + CT 2018: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 

 + GV: Giáo viên;  

 + HS: Học sinh. 

 

  

 

 


