
2008-2010
Việc biên soạn Giáo Trình Úc từ Lớp Căn Bản đến Lớp 
10 hiện giờ hoàn chỉnh cho các môn:
• Anh Văn
• toán
• khoa học 
• sử ký 
Những lãnh vực học tập này có thể được phổ biến tại 
trang mạng Giáo Trình Úc.
Giáo trình trung học phổ thông cấp ba cho các lãnh vực 
học tập này sẽ tiếp tục được biên soạn trong năm 2010-
2012. 

2011-2012
Đã bắt đầu biên soạn Giáo Trình Úc từ Lớp Căn Bản đến 
Lớp 12 cho các môn:
• địa lý 
• sinh ngữ 
• nghệ thuật

2011-2013
Việc biên soạn của Giáo Trình Úc từ Lớp Căn Bản đến 
Lớp 12 trong tương lai sẽ chú trọng đến các lãnh vực 
học tập còn lại đã được xác định trong 2008 Melbourne 
Declaration on Educational Goals for Young Australians 
(Bản Tuyên Bố Melbourne Năm 2008 về Các Mục Tiêu 
Giáo dục dành cho Thanh Thiếu Niên Úc). 
Kể cả chú trọng đến: 
• Kinh tế và thương mại 
• Công dân giáo dục và quốc tịch 
• Sức khỏe và thể dục 
• Thiết kế và công nghệ 

Melbourne Declaration (Bản Tuyên Bố Melbourne) được 
phổ biến trên trang mạng MCEECDYA tại
Muốn biết thêm thông tin về Giáo Trình Úc, xin vào trang 
mạng www.australiancurriculum.edu.au

ACARA chịu trách nhiệm 
biên soạn Giáo Trình Úc từ 
Lớp Căn Bản đến Lớp 12. 

VIETNAMESE

Giáo 
Trình Úc
Sơ lược

MCEECDYA 
Hội Đồng Bộ Trưởng MCEECDYA đặc trách Giáo 
Dục, Phát Triển Tuổi Thơ và Thanh Thiếu Niên 
Sự Vụ 

Muốn biết thêm thông tin về ACARA, xin vào www.acara.
edu.au hoặc email ACARA tại info@acara.edu.au
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định và chia sẻ thông tin và tài liệu trên khắp nước.

Làm sao để quý vị có thể tham gia đợt 
tham khảo ý kiến tới đây?

Có hơn 30.000 thành phần có quyền lợi đã đóng góp 
cho việc biên soạn bốn lãnh vực học tập đầu tiên bằng 
cách trả lời các câu hỏi về các phiên bản dự thảo của 
giáo trình từ Lớp Căn Bản đến Lớp 10. 

Cách dễ nhất để đóng góp ý kiến trong giai đoạn biên 
soạn tới là vào trang mạng của Giáo Trình Úc và nhấp 
lên ‘consultation’ (tham khảo ý kiến). 

Tại đây quý vị có thể đọc, xem xét, tải về máy vi tính hay 
in một phần hoặc toàn bộ bản dự thảo Giáo Trình Úc khi 
văn kiện này được phổ biến. Trang mạng này cũng là 
nơi để các cá nhân và nhóm có thể hoàn tất cuộc khảo 
sát ý kiến phản hồi trực tuyến.

ACARA tổ chức các diễn đàn tham dự theo thư mời ở 
cấp tiểu bang, lãnh địa và toàn quốc và các buổi phổ 
biến thông tin công cộng cho mỗi giai đoạn biên soạn 
giáo trình. Một số tiểu bang và lãnh địa có thể cũng tự tổ 
chức các buổi tham khảo ý kiến. Muốn biết thêm thông 
tin về tiến trình tham khảo ý kiến, xin vào trang mạng   
http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation

Quý vị có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Trang mạng Giáo Trình Úc   
(www.australiancurriculum.edu.au) có giáo trình, cũng 
như các đường dẫn tới các câu hỏi thường gặp (FAQs) 
và tài liệu phổ biến thông tin. Trang mạng của ACARA 
(www.acara.edu.au) cũng có thông tin tổng quát và tài 
liệu hỗ trợ.

Giáo Trình Úc hiện đang được biên soạn 
như thế nào?

ACARA quy tụ những tài năng lỗi lạc nhất từ khắp nơi 
trên đất Úc, kể cả thầy cô, chuyên gia về giáo trình và 
chuyên gia về môn học để soạn bản dự thảo Giáo Trình 
Úc. Các nhà viết giáo trình được các nhóm tư vấn gồm 
các nhà chuyên môn, kể cả nhà chuyên môn về môn học 
và lãnh vực học tập, nhà chuyên môn về giáo dục theo 
giai đoạn và các thành viên có chuyên môn về bình đẳng 
bình quyền và đa dạng hỗ trợ trong công tác của họ.

Vào những điểm then chốt trong tiến trình biên soạn, các 
nhà chuyên môn và thành phần quan tâm từ khắp nơi 
trên đất nước sẽ quy tụ lại để đóng góp quan điểm và ý 
kiến.

Giáo Trình Úc gồm có những gì?

Giáo Trình Úc đề ra những gì mỗi học sinh Úc sẽ được 
giảng dạy liên quan tới các lãnh vực học tập, các năng 
lực tổng quát và các ưu tiên liên giáo trình.

Các yếu tố chính yếu của giáo trình là phần mô tả nội 
dung và các tiêu chuẩn thành tích được gom lại trong 
các lãnh vực học tập. Các phần mô tả nội dung vạch rõ 
những gì thầy cô phải dạy. Các tiêu chuẩn thành tích mô 
tả những gì điển hình các học sinh có thể hiểu và thực 
hiện khi các em tiến bộ qua việc học hành của các em. 

Giáo Trình Úc cung cấp các ví dụ minh họa mỗi phần mô 
tả nội dung, gọi là phần giải thích cặn kẽ. Các bài làm 
tiêu biểu của học sinh minh họa các tiêu chuẩn thành 
tích.

Giáo Trình Úc được phổ biến trực tuyến tại trang mạng 
www.australiancurriculum.edu.au để giúp tất cả dân 
chúng Úc thấy những gì đang được giảng dạy trên toàn 
nước Úc. Giáo trình trực tuyến cũng giúp thầy cô hoạch 

Vài nét về Giáo Trình Úc từ Lớp Căn Bản 
đến Lớp 10

Cơ Quan Đặc Trách Giáo Trình, Khảo Hạch và Báo Cáo 
của Úc (ACARA) chịu trách nhiệm biên soạn giáo trình 
toàn quốc tầm cỡ quốc tế nhằm thúc đẩy và thử thách 
toàn thể học sinh Úc.

Các bộ trưởng giáo dục tại Úc cam kết ủng hộ việc biên 
soạn và thực hiện Giáo Trình Úc từ Lớp Căn Bản (năm 
đầu tiên) đến Lớp 12, thoạt đầu là các lãnh vực như Anh 
Văn, toán, khoa học và sử ký, tiếp theo là địa lý, nghệ 
thuật, sinh ngữ và sau đó đến tất cả các lãnh vực học 
tập khác.

Giáo Trình Úc từ Lớp Căn Bản đến Lớp 10 của môn Anh 
Văn, toán, khoa học và sử ký đã soạn xong và được phổ 
biến tại trang mạng   
www.australiancurriculum.edu.au. 

Công việc biên soạn Giáo Trình Úc bậc trung học phổ 
thông cho môn Anh Văn, toán, khoa học và sử ký đã 
được thực hiện cũng khá lâu rồi và sẽ tiến hành tham 
khảo ý kiến thêm nữa vào năm 2012.

Tại sao lại biên soạn Giáo Trình Úc?

Nền giáo dục phẩm chất cao dành cho tất cả thanh thiếu 
niên Úc là yếu tố quan trọng để duy trì năng suất của Úc 
và phẩm chất cuộc sống. Việc biên soạn Giáo Trình Úc 
biểu hiện cam kết của toàn thể các tiểu bang và lãnh địa 
của Úc nhằm hợp tác biên soạn giáo trình tầm cỡ thế 
giới cho tất cả thanh thiếu niên Úc.

Giáo Trình Úc trình bày rõ ràng với phụ huynh, thầy cô 
và học sinh những gì thanh thiếu niên nên được giảng 
dạy và các em phải học hành đạt trình độ như thế nào 
bất kể đi học ở bất cứ nơi nào trên nước Úc.
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