
Chúng ta là ai
Một yêu cầu về bản chất của 
bản thân; Niềm tin và giá trị; 
sức khỏe cá nhân, thể chất, 
tinh thần, xã hội và tâm hồn; 
mối quan hệ của con người 
bao gồm gia đình, bạn bè, 
cộng đồng và văn hóa; 
quyền và trách nhiệm; ý 
nghĩa của con người

Chúng ta đang ở 
đâu và thời nào
Một yêu cầu về định hướng 
tại chỗ và thời gian; lịch sử cá 
nhân; nhà cửa và hành trình; 
những khám phá, thám hiểm 
và di cư của loài người; mối 
quan hệ giữa và sự kết nối 
của các cá nhân và nền văn 
minh, từ các quan điểm trong 
nước và quốc tế.

Chúng ta thể hiện 
bản thân như thế 
nào
Một yêu cầu về những cách 
thức mà chúng ta khám phá và 
thể hiện ý tưởng, cảm xúc, thiên 
nhiên, văn hóa, tín ngưỡng và 
giá trị; những cách mà chúng ta 
phản ánh, mở rộng và tận 
hưởng sự sáng tạo của chúng 
ta; đánh giá caocủa chúng ta về 
thẩm mỹ.

Thế giới vận hành 
như thế nào
Một yêu cầu về thế giới tự 
nhiên và luật lệ của nó; sự 
tương tác giữa thế giới tự 
nhiên (vật lý và sinh học) và xã 
hội loài người; Làm thế nào 
con người sử dụng sự hiểu 
biết của mình về các nguyên 
tắc khoa học; tác động của tiến 
bộ khoa học và công nghệ đối 
với xã hội và môi trường.

Chúng ta tự tổ 
chức như thế nào
Một yêu cầu về tính liên kết của 
các hệ thống và cộng đồng do 
con người tạo ra; cơ cấu và 
chức năng của các tổ chức; 
đưa ra quyết định xã hội; các 
hoạt động kinh tế và tác động 
của chúng đối với loài người và 
môi trường.

Chia sẻ hành tinh
Một yêu cầu về quyền và trách 
nhiệm trong cuộc nỗ lực để 
chia sẻ tài nguyên hữu hạn với 
những người khác và với các 
sinh vật sống khác; cộng đồng 
và các mối quan hệ bên trong 
và giữa chúng; tiếp cận các cơ 
hội bình đẳng; hòa bình và giải 
quyết xung đột.

GRADE 1

Ý trung tâm
Lựa chọn cá nhân ảnh
hưởng đến hạnh phúc
của chúng ta.

Ý trung tâm
Tìm hiểu về lịch sử gia
đình giúp chúng ta hiểu
cách mình hành xử và
suy nghĩ

Ý trung tâm
Thơ ca giúp chúng ta 
thể hiện ý tưởng và cảm 
xúc

Ý trung tâm
Các vòng tuần hoàn tự
nhiên của Trái đất ảnh
hưởng đến hoạt động
hàng ngày của chúng ta

Ý trung tâm
Mỗi người đều có vai trò 
trong cộng đồng

Ý trung tâm
Hành động của chúng 
ta tác động đến các 
nguồn tài nguyên thiên 
nhiên của trái đất.

Nội dung truy vấn:
1. Thói quen và công 
việc
thường làm hàng ngày
2. Các lựa chọn khác
nhau ảnh hưởng đến cơ
thể
3. Đưa ra lựa chọn sáng
suốt

Nội dung truy vấn:
1. Lịch sử gia đình
2. Lịch sử gia đình
giống và khác nhau
như thế nào theo thời
gian.
3. Lịch sử gia đình ảnh
hưởng đến cách chúng
ta hành xử và tư duy
như thế nào

Nội dung truy vấn:
1. Thơ là gì.
2. Vần và nhịp điệu
trong ngôn ngữ
3. Mọi người dùng từ
ngữ thể hiện bản thân
như thế nào.

Nội dung truy vấn:
1. Các vòng tuần hoàn tự
nhiên của Trái đất
2. Hành động mọi người
thực hiện phản ứng lại
các vòng tuần hoàn.
3. Mẫu hình của các cá
thể sống trong suốt
vòng tuần hoàn tự nhiên 
của Trái đất

Nội dung truy vấn:
1. Vai trò và trách
nhiệm trong lớp học
2. Tác động của hành
động chúng ta lên
người khác

Nội dung truy vấn:
1. Các loại tài nguyên
thiên nhiên khác nhau
2. Việc sử dụng tài
nguyên thiên nhiên
của chúng ta
3. Làm thế nào chúng ta
có trách nhiệm hơn
với nguồn tài nguyên
thiên nhiên.

Khái niệm chính
Nguyên nhân
Thay đổi
Trách nhiệm

Khái niệm chính
Kết nối
Thay đổi

Khái niệm chính
Hình thái
Chức năng
Quan điểm

Khái niệm chính
Nguyên nhân
Thay đổi
Kết nối

Khái niệm chính
Trách nhiệm
Nguyên nhân

Khái niệm chính
Chức năng
Kết nối
Trách nhiệm

Khái niệm liên quan
Hậu quả
Sự phát triển
Sáng kiến

Khái niệm liên quan
Mối quan hệ
Sự khác biệt
Sự phát triển

Khái niệm liên quan
Cấu trúc
Mẫu hình
Ý kiến cá nhân

Khái niệm liên quan
Trình tự
Vòng tuần hoàn
Hệ thống

Khái niệm liên quan
Mối quan hệ
Cách cư xử
Quyền công dân

Khái niệm liên quan
Vai trò
Sự phụ thuộc lẫn nhau
Sáng kiến

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tự quản lý
Kỹ năng tư duy

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng ATL
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tư duy

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng ATL
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng xã hội

Kỹ năng ATL
Kỹ năng xã hội
Kỹ năng tự quản lý

Hồ sơ người học
Nguyên tắc
Cân bằng

Hồ sơ người học
Quán chiếu
Cởi mở

Hồ sơ người học
Giao tiếp hiệu quả
Có kiến thức

Hồ sơ người học
Có kiến thức
Biết truy vấn

Hồ sơ người học
Quan tâm
Quán chiếu

Hồ sơ người học
Nguyên tắc
Quan tâm
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GRADE 2

Ý trung tâm
Biết về cơ thể mình giúp
chúng ta có những sự 
lựa chọn lành mạnh.

Ý trung tâm
Nhà là nơi thể hiện điều
kiện và văn hóa địa 
phương.

Ý trung tâm
Mọi người thể hiện tín
ngưỡng và truyền thống
qua các lễ kỷ niệm.

Ý trung tâm
Thời tiết và thiên tai
đóng vai trò trong viêc
hình thành Trái đất và
con người ứng phó với
những thay đổi này.

Ý trung tâm
Mọi người trong các tổ
chức thực hiện các dịch
vụ giúp đỡ cộng đồng.

Ý trung tâm
Quyết định của chúng ta
tác động đến hệ sinh 
thái động thực vật.

Nội dung truy vấn:
1. Các hệ thống trong 
cơ thể
2. Chức năng của các 
hệ thống trong cơ thể
3. Lựa chọn tác động 
đến cơ thể chúng ta 
như thế nào.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu đặc điểm của
nhà
2. Tìm hiểu vật liệu để
xây nhà
3. Tìm hiểu các ngôi nhà
trên thế giới, giống và
khác nhau như thế nào.

Nội dung truy vấn:
1. Chúng ta có nhiều lý
do tổ chức lễ kỷ niệm.
2. Điểm giống và khác
nhau giữa các lễ kỷ 
niệm.
3. Mọi người thể hiện tín
ngưỡng và truyền thống
qua các lễ kỷ niệm.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu các vòng
tuần hoàn tự nhiên (ngày
và đêm, vòng tuần hoàn
nước, hình thái thời tiết,
các mùa).
2. Tìm hiểu cực trị của
các vòng tuần hoàn tự
nhiên
3. Tìm hiểu con người
phản ứng với các vòng
tuần hoàn tự nhiên như
thế nào.

Nội dung truy vấn:
1. Các tổ chức dịch vụ
trong cộng đồng chúng
ta.
2. Các tổ chức dịch vụ
hoạt động như thế nào
3. Các thay đổi được
thực hiện bởi các tỗ 
chức dịch vụ trong cộng 
đồng.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu môi trường
sống của động thực vật.
2. Tìm hiểu con người
tác động đến môi 
trường sống của động 
thực vật
như thế nào
3. Tìm hiểu các sự lựa
chọn có thể bảo vệ hệ
sinh thái.

Khái niệm chính
Hình thái
Chức năng
Trách nhiệm

Khái niệm chính
Hình thái
Chức năng
Kết nối

Khái niệm chính
Nguyên nhân
Kết nối
Quan điểm

Khái niệm chính
Hình thái
Kết nối
Nguyên nhân

Khái niệm chính
Hình thái
Chức năng
Thay đổi

Khái niệm chính
Hình thái
Kết nối
Trách nhiệm

Khái niệm liên quan
Các hệ thống trong cơ
thể
Dinh dưỡng

Khái niệm liên quan
Tiện nghi
Sự định cư

Khái niệm liên quan
Văn hóa
Sự thể hiện

Khái niệm liên quan
Chuyển động của mảng
kiến tạo
Khí hậu
Hệ thống

Khái niệm liên quan
Việc làm
Dịch vụ

Khái niệm liên quan
Thực vật
Động vật
Môi trường sống
Bảo tồn sinh thái

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tự quản lý

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy

Kỹ năng ATL
Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tự quản lý

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng ATL
Kỹ năng giao tiếp

Hồ sơ người học
Quan tâm
Cởi mở
Cân bằng

Hồ sơ người học
Người thích mạo hiểm
Người biết suy nghĩ

Hồ sơ người học
Có kiến thức
Giao tiếp hiệu quả

Hồ sơ người học
Có kiến thức
Quán chiếu

Hồ sơ người học
Người biết truy vấn
Người biết tư duy

Hồ sơ người học
Quan tâm
Nguyên tắc



GRADE 3

Ý trung tâm
Các hệ thống cơ thể 
phụ thuộc lẫn nhau và 
hoạt động tốt nhất khi 
chúng khỏe mạnh.

Ý trung tâm
Môn địa lý giúp chúng ta
hiểu được chúng ta 
đang ở đâu trên thế 
giới.

Ý trung tâm
Cảm xúc và ý tưởng có
thể được thể hiện qua 
các bài viết sáng tạo.

Ý trung tâm
Trái cây và rau quả 
được vận chuyển một 
quãng đường dài từ 
nông trại đến bàn ăn.

Ý trung tâm
Hoạt động kinh tế chịu
ảnh hưởng bởi nguồn
cung và nhu cầu của
cộng động.

Ý trung tâm
Mọi người có thể đưa ra
sự lựa chọn tốt và xấu
khi sử dụng các nguồn
tài nguyên Trái đất.

Nội dung truy vấn:
1. Các hệ thống trong 
cơ thể.
2. Sự phụ thuộc lẫn 
nhau của các hệ thống 
trong cơ thể.
3. Làm cách nào dể duy
trì các hệ thống trong 
cơ thể khỏe mạnh.

Nội dung truy vấn:
1. Nghiên cứu địa lý Trái
đất.
2. Sự giống và khác 
nhau của các địa điểm 
và môi trường trên thế 
giới.
3. Cách dùng bản đồ và
xác định phương hướng

Nội dung truy vấn:
1. Các loại văn viết sáng
tạo và mục đích của
chúng.
2. Văn viết khơi gợi cảm
xúc và tình cảm như thế
nào.
3. Văn viết là công cụ
diễn đạt.

Nội dung truy vấn:
1. Thực phẩm ở trạng
thái tự nhiên.
3. Công nghệ ảnh hưởng
đến phương pháp canh
tác như thế nào.
4. Quá trình vận chuyển
trái cây và rau củ quả từ
nông trại.

Nội dung truy vấn:
1. Nhu cầu và mong
muốn của thành phố tôi.
2. Mô hình tiêu dùng.
3. Thăm dò mọi người
với tư cách là người tiêu
dùng

Nội dung truy vấn:
1. Các nguồn tài nguyên
khác nhau từ Trái đất.
2. Chúng ta sử dụng 
các nguồn tài nguyên 
Trái đất như thế nào.
3. Trách nhiệm của
chúng ta với tư cách là
người sử dụng các 
nguồn tài nguyên Trái 
đất.

Khái niệm chính
Hình thái
Kết nối
Trách nhiệm

Khái niệm chính
Hình thái
Nguyên nhân
Chức năng

Khái niệm chính
Hình thái
Nguyên nhân
Chức năng

Khái niệm chính
Chức năng
Thay đổi
Kết nối

Khái niệm chính
Thay đổi
Kết nối
Quan điểm

Khái niệm chính
Hình thái
Nguyên nhân
Trách nhiệm

Khái niệm liên quan
Sức khỏe
Hệ thống phụ thuộc lẫn
nhau

Khái niệm liên quan
Cấu trúc
Môi trường
Lập bản đồ

Khái niệm liên quan
Đặc tính
Tác động
Giao tiếp

Khái niệm liên quan
Hệ thống
Sản xuất lương thực
Phân phối

Khái niệm liên quan
Thích nghi
Phụ thuộc lẫn nhau
Mạng lưới
Ý kiến cá nhân

Khái niệm liên quan
Đặc tính
Sáng kiến
Hậu quả

Kỹ năng ATL
Kỹ năng nghiên cứu
Kỹ năng tự quản lý

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng ATL
Kỹ năng xã hội
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng ATL
Kỹ năng xã hội
Kỹ năng tự quản lý

Kỹ năng ATL
Kỹ năng nghiên cứu
Kỹ năng tự quản lý

Hồ sơ người học
Có kiến thức
Cân bằng

Hồ sơ người học
Người biết truy vấn
Người có tư duy

Hồ sơ người học
Người thích mạo hiểm
Cởi mở
Người biết giao tiếp

Hồ sơ người học
Người biết truy vấn
Cởi mở
Chiêm nghiệm

Hồ sơ người học
Người biết giao tiếp
Nguyên tắc
Cân bằng

Hồ sơ người học
Người biết truy vấn
Chiêm nghiệm
Quan tâm



GRADE 4

Ý trung tâm
Tìm hiểu về các nền văn
hóa và cộng đồng khác
nhau giúp chúng ta hiểu
hơn về thế giới.

Ý trung tâm
Di cư làm thay đổi các 
cá nhân và cộng đồng.

Ý trung tâm
Những câu chuyện có 
thể phản ánh tín 
ngưỡng, giá trị và lịch 
sử của một nền
văn hóa.

Ý trung tâm
Đa dạng sinh học dựa
vào các sinh vật sống
cùng tồn tại trong môi
trường của chúng.

Ý trung tâm
Nhà nước có nhiều cấu
trúc, mục đích và chức
năng khác nhau.

Ý trung tâm
Xung đột có thể xảy ra
do việc sử dụng các
nguồn tài nguyên không
bình đẳng.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu các nền văn
hóa và cộng đồng ở Việt
Nam.
2. Tìm hiểu các nền văn
hóa và cộng đồng thay
đổi như thế nào.
3. Tìm hiểu các nền văn
hóa và cộng đồng được
kết nối như thế nào.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu tại sao con
người di cư.
2. Tìm hiểu con người
và địa điểm thay đổi do
di cư như thế nào.
3. Tìm hiểu các quan
điểm về di cư.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu các cách kể
chuyện khác nhau.
2. Tìm hiểu văn hóa, tín
ngưỡng, giá trị xuất hiện
như thế nào trong câu
chuyện.
3. Tìm hiểu các chủ đề
thường gặp trong các 
câu chuyện.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu vai trò của
sinh vật như một phần
của hệ thống.
2. Tìm hiểu các đặc tính
của động vật giúp chúng
cùng tồn tại như thế nào.
3. Tìm hiểu sự thay đổi
của hệ sinh thái.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiều các dạng
chính quyền khác nhau.
2. Tìm hiểu cách tổ 
chức của các chính 
quyền.
3. Tìm hiểu trách nhiệm
chính của các cấp chính
quyền.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu việc sử dụng
các tài nguyên.
2. Tìm hiểu sự phân bổ
không đồng đều của 
các tài nguyên.
3. Tìm hiểu vai trò và
trách nhiệm của chúng 
ta đối với sự bình đẳng.

Khái niệm chính
Hình thái
Thay đổi
Kết nối

Khái niệm chính
Nguyên nhân
Thay đổi
Quan điểm

Khái niệm chính
Thay đổi
Quan điểm
Nguyên nhân

Khái niệm chính
Chức năng
Hình thái
Kết nối

Khái niệm chính
Trách nhiệm
Chức năng
Hình thái

Khái niệm chính
Chức năng
Quan điểm
Trách nhiệm

Khái niệm liên quan
Văn hóa
Cộng đồng
Di sản

Khái niệm liên quan
Di cư
Khám phá
Mâu thuẫn
Tiến triển

Khái niệm liên quan
Ngôn ngữ
Hình ảnh
Kết cấu
Ý nghĩa

Khái niệm liên quan
Đa dạng sinh học
Hệ sinh thái
Môi trường

Khái niệm liên quan
Chính phủ
Quyền lực
Công lý

Khái niệm liên quan
Sự công bằng
Tài nguyên

Kỹ năng ATL
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng xã hội

Kỹ năng ATL
Kỹ năng nghiên cứu
Kỹ năng tư duy

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tự quản lý
Kỹ năng tư duy

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tự quản lý
Kỹ năng xã hội

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng giao tiếp

Hồ sơ người học
Cởi mở
Quan tâm

Hồ sơ người học
Người biết truy vấn
Chiêm nghiệm

Hồ sơ người học
Người biết giao tiếp
Người biết tư duy

Hồ sơ người học
Cân bằng
Người thích mạo hiểm

Hồ sơ người học
Nguyên tắc
Cân bằng

Hồ sơ người học
Có kiến thức
Chiêm nghiệm



Hồ sơ người học
Quan tâm
Nguyên tắc

GRADE 5

Ý trung tâm
Những thay đổi về sức
khỏe xã hội, tinh thần,
thể chất sẽ ảnh hưởng
đến chất lượng cuộc 
sống của chúng ta.

Ý trung tâm
Các nền văn minh và
phát minh cổ đại ảnh
hưởng đến thế giới hiện
đại.

Ý trung tâm
Phương tiện truyền 
thông làm ảnh hưởng 
đến suy nghĩ và việc 
đưa ra quyết định của 
chúng ta.

Ý trung tâm
Cần có những ý tưởng
sáng tạo để giải quyết
những vấn đề do con
người gây ra trên thế
giới.

Triển lãm
Ý trung tâm
Các tổ chức trong cộng 
đồng hoạt động để thay 
đổi cuộc sồng mọi người.

Ý trung tâm
Việc tìm được giải pháp
trong thời kỳ xung đột bị
ãnh hưởng bởi hành
động và phản ứng của
các bên liên quan.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu sức khỏe xã
hội, tinh thần và thể 
chất.
2. Tìm hiểu con người
thay đổi như thế nào 
(thể chất, cảm xúc, tâm 
lý).
3. Tìm hiểu có cuộc 
sống cân bằng, khỏe 
mạnh là gì.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu các nền văn
minh và nguồn gốc của
chúng.
2. Tìm hiểu các phát
minh và sự phát triển
thay đổi xã hội và cộng
đồng như thế nào.
3. Tìm hiểu những thay
đổi này ảnh hưởng đến
thế giới hiện đại như thế
nào.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu các phương 
tiện truyền thông khác 
nhau.
2. Tìm hiểu phương tiện 
truyền thông và quảng 
cáo ảnh hưởng đến suy 
nghĩ của chúng ta như 
thế nào.
3. Tìm hiểu trách nhiệm 
của phương tiện truyền 
thông.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu những vấn
đề do con người gây ra
trên thế giới.
2. Tìm hiểu tương lai của
thế giới.
3. Tìm hiểu các giải pháp
sáng tạo để giải quyết
các vấn đề do con người
gây ra.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu các tổ chức
trong các cộng đồng
khác nhau.
2. Tìm hiểu mục đích và
chức năng của các tổ
chức
3. Tìm hiểu các tổ chức
thay đổi cuộc sống con
người như thế nào.
4. (Hoặc) Tìm hiểu sự
kết nối giữa cộng đồng
và tổ chức.

Nội dung truy vấn:
1. Tìm hiểu nguyên nhân
của xung đột (địa 
phương và toàn cầu).
2. Tìm hiểu chiến lược
được sử dụng để giải
quyết xung đột.
3. Tìm hiểu hậu quả của
các cách giải quyết.

Khái niệm chính
Hình thái
Chức năng

Khái niệm chính
Chức năng
Thay đổi
Quan điểm

Khái niệm chính
Chức năng
Thay đổi
Quan điểm

Khái niệm chính
Hình thái
Quan điểm
Thay đổi

Khái niệm chính
Chức năng
Thay đổi
Quan điểm
Kết nối

Khái niệm chính
Nguyên nhân
Quan điểm
Trách nhiệm

Khái niệm liên quan
Phúc lợi
Sức khỏe
Sự khác biệt

Khái niệm liên quan
Nền văn minh
Sự đổi mới
Sư thích nghi

Khái niệm liên quan
Phương tiện truyền thông
Đưa ra quyết định
Quảng cáo
Trách nhiệm kỹ thuật số

Khái niệm liên quan
Cấu trúc
Định kiến

Khái niệm liên quan
Sự đồng cảm
Cộng đồng

Khái niệm liên quan
Hòa bình
Đối chiếu
Khai thác

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tư duy

Kỹ năng ATL
Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng ATL
Kỹ năng xã hội

Kỹ năng ATL
Kỹ năng tự quản lý

Kỹ năng ATL
Tư duy phản biện
Trao đổi thông tin
Giao tiếp
Tự quản lý
Nghiên cứu
Xã hội

Kỹ năng ATL
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tư duy

Hồ sơ người học
Cởi mở
Người biết truy vấn

Hồ sơ người học
Có kiến thức

Hồ sơ người học
Người biết giao tiếp

Hồ sơ người học
Người biết tư duy

Hồ sơ người học
Người biết giao tiếp
Cởi mở
Người biết tư duy


