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V/v chuyển đổi ngôn ngữ lập trình 

môn Tin học cấp THCS, THPT năm 

học 2021-2022 các năm học tiếp theo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2021 

 Kính gửi: 

       - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

        - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

        - Trường PT iSchool;  

        - Trường TH, THCS và THPT Hoa Sen. 

                

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành chương trình giáo dục phổ thông (gọi tắt là 

chương  trình giáo dục phổ thông hiện hành). 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT 

ban hành chương trình giáo dục phổ thông (gọi tắt là chương trình giáo dục phổ 

thông mới). 

Căn cứ Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn 

thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm 

học 2021-2022,  

Theo sách giáo khoa hiện hành môn Tin học 8 và Tin học 11 sử dụng ngôn 

ngữ lập trình Pascal để minh họa. Tuy nhiên, ngôn ngữ Pascal là ngôn ngữ lập 

trình sơ khai, nay đã khá lạc hậu vì nặng về lý thuyết, thiếu tính ứng dụng, gây 

quá tải cho việc dạy và học.  

Hiện nay có một số ngôn ngữ lập trình như: Scratch, Python, C, C++,.. dễ 

học, trực quan, thông dụng, thu hút học sinh mà vẫn đảm bảo được mục đích và 

yêu cầu cần đạt của chương trình.  

Sở GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên 

chuyển đổi ngôn ngữ lập trình để dạy học môn Tin học lớp 8 và Tin học lớp 11 

như sau: 

- Tin học 8: sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch hoặc Python. Khuyến khích 

sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để tăng đảm bảo tính trực quan, phù hợp lứa 

tuổi học sinh THCS. 

- Tin học 11: sử dụng ngôn ngữ lập trình Python hoặc C, C++. Khuyến khích 

sử dụng ngôn ngữ lập trình Python (đây là ngôn ngữ lập trình dễ học, có tính ứng 

dụng cao, có tính kế thừa khi học sinh vào đại học thuộc các trường đại học khối 

kỹ thuật và kinh tế).   
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Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các các đơn vị thuộc Sở, trưởng phòng GDĐT 

chỉ đạo triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở;  

- Website Sở; 

- Lưu: VP, NVDH.                                                                              

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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