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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 11 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 07/01/2023) 
 

Tuần 

lễ 
Thời gian Tên bài 

PPCT 

của 

Bộ 

GD 

NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

(trọng tâm) 

1 

Từ 22/08/22 

đến 27/08/22 

Bài 1: Công dân với sự 

phát triển kinh tế. 

 (Tiết 1) 

1 1. Sản xuất của cải vật chất. 

a) Thế nào là sản xuất cải vật chất  

b) Vai trò của sản xuất cải vật chất. 

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình 

sản xuất.  

a) Sức lao động. 

b) Đối tượng lao động. 

c) Tư liệu lao động. 

 

2 

Từ 29/08/22 

đến 

03/09/22 

Bài 1: Công dân với sự 

phát triển kinh tế. 

 (Tiết 2) 

2 3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của 

phát triển kinh tế đối với cá nhân, 

gia đình và xã hội. 

a) Phát triển kinh tế. 

b) Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối 

với cá nhân, gia đình và xã hội.  

3 

Từ 05/09/22 

đến 10/09/22 

Bài 2 : Hàng hoá - Tiền 

tệ - Thị trường. (Tiết 1) 

3 1. Hàng hóa. 

a) Hàng hóa là gì ? 

b) Hai thuộc tính của hàng hóa 

 

4 

Từ 12/09/22 

đến 17/09/22 

Bài 2: Hàng hoá - Tiền 

tệ - Thị trường. (Tiết 2) 

4 2. Tiền tệ. 

a) Nguồn gốc và bản chất của tiền 

tệ.  

b) Các chức năng của tiền tệ. 

5 

Từ 19/09/22 

đến 24/09/22 

Bài 2 : Hàng hoá - Tiền 

tệ - Thị trường. (Tiết 3) 

5 3. Thị trường. 

a) Thị trường là gì ? 

b) Các chức năng cơ bản của thị 

trường.  

6 

Từ 26/09/22 

đến 01/10/22 

CHUYÊN ĐỀ 

AN TOÀN 

GIAO THÔNG 

 

6 Luật Giao thông đường bộ 

Thi tìm hiểu luật giao thông đường 

bộ 

7 Từ 03/10/22 

đến 08/10/22 
Chủ đề 1:  7 1. Nội dung của quy luật giá trị. 



Các qui luật của nền 

kinh tế thị trường 

 

 

 

8 

Từ 10/10/22 

đến 15/10/22 

Chủ đề 1:  

Các qui luật của nền 

kinh tế thị trường 

 

8 2. Tác động của qui luật giá trị 

3. Vận dụng qui luật giá trị 

9 

Từ 17/10/22 

đến 22/10/22 

Chủ đề 1:  

Các qui luật của nền 

kinh tế thị trường 

 

9 1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn 

đến cạnh tranh. 

a) Khái niệm cạnh tranh. 

b) Nguyễn nhân dẫn đến cạnh tranh. 

c) Mục đích của cạnh tranh. 

3. Tính hai mặt của cạnh tranh. 

a) Mặt tích cực của cạnh tranh. 

b) Mặt hạn chế của cạnh tranh. 

10 

Từ 24/10/22 

đến 29/10/22 

Chủ đề 1:  

Các qui luật của nền 

kinh tế thị trường 

 

10 1. Khái niệm cung, cầu. 

a) Khái niệm cầu. 

b) Khái niệm cung. 

2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản 

xuất và lưu thông hàng hoá.  

a) Nội dung của quan hệ cung – cầu. 

b) Vai trò của quan hệ cung – cầu 

11 

Từ 31/10/22 

đến 05/11/22 

Chủ đề 1:  

Các qui luật của nền 

kinh tế thị trường 

 

11 3. Vận dụng các qui luật của nền 

kinh tế thị trường 

12 Từ 07/11/22 

đến 12/11/22 
KIỂM TRA GIỮA 

HKI 

12  Chủ đề 1 

13 

Từ 14/11/22 

đến 19/11/22 

Bài 6: Công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất 

nước. ( Tiết 1) 

13 1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ; tính tất yếu khách quan và 

tác dụng của công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. 

a) Khái niệm công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. 

Chỉ tập tập trung làm rõ thế nào là 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

b) Tính tất yếu khách quan và tác 

dụng của công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

14 

Từ 21/11/22 

đến 26/11/22 

Bài 6: Công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất 

nước. ( Tiết 2) 

14 2. Nội dung cơ bản của công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa ở nước ta. ( Trọng 

tâm) 

a) Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản 

xuất. 

b) Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp 



lí, hiện đại và hiệu quả. 

15 

Từ 28/11/22 

đến 03/12/22 

Chủ đề 2:  
Chủ nghĩa xã hội và nền 

kinh tế trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH ở việt nam 

 

15 I. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành 

phần. 

1) Khái niệm thành phần kinh tế và 

tính tất yếu khách quan của nền kinh 

tế nhiều thành phần. 

2) Các thành kinh tế ở nước ta. 

Hướng dẫn học sinh nêu khái niệm 

và vai trò của từng thành phần kinh 

tế ở nước ta. 

16 Từ 05/12/22 

đến 10/12/22 
Ôn tập 

16 Bài 2, Chủ đề 1, bài 6 

17 Từ 12/12/22 

đến 17/12/22 
Kiểm tra đánh giá cuối  

HK1 

17 Bài 2, Chủ đề 1, bài 6 

18 Từ 19/12/22 

đến 24/12/22 
Trả và sửa bài KT cuối 

HK1 

18  

19 

Từ 26/12/22 

đến 31/12/22 

Chủ đề 2:  
Chủ nghĩa xã hội và nền 

kinh tế trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH ở việt nam 

 

19 3) Trách nhiệm của công dân đối 

với việc thực hiện nền kinh tế nhiều 

thành phần. 

Hướng dẫn học sinh thực hành  

II. Chủ nghĩa xã hội và những đặc 

trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu 

của xã hội cộng sản chủ nghĩa  

b) Những đặc trưng cơ bản của chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 

20 

Từ 02/01/23 

đến 07/01/23 

Chủ đề 2:  
Chủ nghĩa xã hội và nền 

kinh tế trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH ở việt nam 

 

 

20 

 2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

a) Tính tất yếu khách quan đi lên 

CNXH 

b. Đặc điểm của thời kì quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta   
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HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 07/01/2023) 

 

 

Tuần 

lễ 
Thời gian Tên bài 

PPCT 

của 

Bộ 

GD 

NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

(trọng tâm) 

1 
Từ 22/08/22 đến 

27/08/22 

Bài 1: Pháp luật và 

đời sống. 

 ( Tiết 1) 

1 1. Khái niệm pháp luật. 

a) Pháp luật là gì ? 

b) Các đặc trưng của pháp luật 

2 

Từ 29/08/22 đến 

03/09/22 

Bài 1: Pháp luật và 

đời sống.  

( Tiết 2) 

2 2. Bản chất của pháp luật.  

Hướng dẫn học sinh tự học 

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với 

đạo đức. 

3 

Từ 05/09/22 đến 

10/09/22 

Bài 1: Pháp luật và 

đời sống.  

( Tiết 3) 

3 4. Vai trò của pháp luật trong đời 

sống xã hội.  

a) Pháp luật là phương tiện để nhà 

nước quản lí xã hội. 

b) Pháp luật là phương tiện để 

công dân thực hiện và bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình 

4 

Từ 12/09/22 đến 

17/09/22 

Bài 2 : Thực hiện 

pháp luật. 

 ( Tiết 1 ) 

 

4 1. Khái niệm, các hình thức thực 

hiện pháp luật. 

 

5 

Từ 19/09/22 đến 

24/09/22 

Bài 2: Thực hiện pháp 

luật.  

( Tiết 2) 

5 2. Vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lí. 

a) Vi phạm pháp luật.  

b) Trách nhiệm pháp lí.  

6 

Từ 26/09/22 đến 

01/10/22 

Bài 2: Thực hiện pháp 

luật.  

( Tiết 3) 

6 2. Vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lí.  

c) Các loại vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lí. 

7 
Từ 03/09/22 đến 

08/10/22 

AN TOÀN GIAO 

THÔNG 

7 . Luật Giao thông đường bộ: Điều 

30. Người điều khiển, người ngồi 

trên xe mô tô, xe gắn máy 

8 Từ 10/10/22 đến KIỂM TRA GIỮA KÌ 8 Bài 1, bài 2 



15/10/22 

9 

Từ 17/10/22 đến 

22/10/22 

Chủ đề 1 : 

Pháp luật và quyền 

bình đẳng của công 

dân 

9 1. Công dân bình đẳng về quyền 

và nghĩa vụ.  

2. Công dân bình đẳng về trách 

nhiệm pháp lí.  

3. Trách nhiệm của Nhà nước 

trong việc bảo đảm quyền bình 

đẳng của công dân trước pháp 

luật.  

10 

Từ 22/10/22 đến 

29/10/22 

 

 

Chủ đề 1 : 

Pháp luật và quyền 

bình đẳng của công 

dân 

 

10 1. Bình đẳng trong hôn nhân và 

gia đình. 

a) Thế nào là bình đẳng trong hôn 

nhân và gia đình. 

b) Nội dung bình đẳng trong hôn 

nhân và gia đình 

c)Trách nhiệm của Nhà nước 

trong việc bảo đảm quyền bình 

đẳng trong hôn nhân và gia đình 

11 

Từ 31/10/22 đến 

05/11/22 

Chủ đề 1 : 

Pháp luật và quyền 

bình đẳng của công 

dân 

 

11 2. Bình đẳng trong lao động. 

a) Thế nào là bình đẳng trong lao 

động. 

b) Nội dung cơ bản của bình đẳng 

trong lao động 

12 

Từ 07/11/22 đến 

12/11/22 

Chủ đề 1 : 

Pháp luật và quyền 

bình đẳng của công 

dân 

 

12 3. Bình đẳng trong kinh doanh. 

a) Thế nào là bình đẳng trong 

kinh doanh. 

b) Nội dung quyền bình đẳng 

trong kinh doanh.  

Hướng dẫn học sinh tự học  

 

13 

Từ 14/11/22 đến 

19/11/22 

Bài 5: Quyền bình 

đẳng giữa các dân tộc, 

tôn giáo. ( Tiết 1) 

13 1. Bình đẳng giữa các dân tộc. 

a) Thế nào là bình đẳng giữa các 

dân tộc ? 

Nội dung quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc.  

c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc. 

14 

Từ 21/11/22 đến 

26/11/22 

Bài 5: Quyền bình 

đẳng giữa các dân tộc, 

tôn giáo. ( Tiết 2) 

14 1. Bình đẳng giữa các tôn giáo 

a) Thế nào là bình đẳng giữa các 

tôn giáo ? 

b) Nội dung quyền bình đẳng 

giữa các tôn giáo. ( Trọng tâm) 

c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa 

các tôn giáo. 

15 Từ 28/11/22 đến 

03/12/22 
Bài 6: Công dân với 

các quyền tự do cơ 

15 1. Các quyền tự do cơ bản của 

công dân. 



bản. ( Tiết 1) a) Quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể của công dân.  

16 Từ 05/12/22 đến 

10/12/22 
Ôn tập 16 Bài 2, chủ đề 1, bài 5, bài 6 

17 Từ 12/12/22 đến 

17/12/22 
Kiểm tra đánh giá 

cuối HK1 

17 Bài 2, chủ đề 1, bài 5, bài 6 

18 

Từ 19/12/22 đến 

24/12/22 

Bài 6: Công dân với 

các quyền tự do cơ 

bản. (Tiết 2)  

18 1. Các quyền tự do cơ bản của 

công dân. 

b) Quyền được pháp luật bảo hộ 

về tính mạng, sức khoẻ, danh dự 

và nhân phẩm của công dân.  

19 

Từ 26/12/22 đến 

31/12/22 

Bài 6: Công dân với 

các quyền tự do cơ 

bản. (Tiết 3) 

19 1. Các quyền tự do cơ bản của 

công dân. 

c) Quyền bất khả xâm phạm về 

chỗ ở của công dân. 

20 

Từ 02/01/23 đến 

07/01/23 

Bài 6: Công dân với 

các quyền tự do cơ 

bản. (Tiết 4) 

20 1. Các quyền tự do cơ bản của 

công dân. 

d) Quyền được đảm bảo bí mật 

thư tín, điện thoại, điện tín 

e) Quyền tự do ngôn luận 

2.Trách nhiệm của công dân trong 

việc đảm bảo thực hiện các 

quyền tự do cơ bản của công 

dân. 

 

 

 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

  HOÀNG THÁI DƯƠNG                       

 

 

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Phan Thị Thu Hiền 

 

 
  

 


