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MỞ ĐẦU 

Trong thế giới toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ như 

hiện nay, vấn đề công dân toàn cầu (CDTC), giáo dục công dân toàn cầu (GDCDTC) đã 

và đang nhận được sự quan tâm của nhiều nước. 

 CDTC và GD CDTC nổi lên như một trọng tâm được nhiều quốc gia trên thế giới 

quan tâm xuất hiện từ những năm 2000 (Buchanan, 2018). GDCDTC gắn liền với xu thế 

toàn cầu hóa, đặc biệt là các quan tâm về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và quá 

trình dịch chuyển để hội nhập quốc tế, xu thế liên kết mạnh hơn được hình thành trong 

lĩnh vực phát triển bền vững môi trường. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ thông 

tin, đặc biệt Internet làm cho “thế giới phẳng”, và quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ hơn. 

Những vấn đề toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chiến tranh, … 

nhưng lại là những vấn đề ngày càng trở nên không xa lạ đối với HS qua các phương tiện 

truyền thông, internet, và qua trải nghiệm của chính người học. Người học cần phải chuẩn 

bị để có khả năng tham gia với vai trò quan trọng và tích cực trước những thách thức và 

cơ hội của cuộc sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và phụ thuộc lẫn nhau. 

Liên Hiệp Quốc mà đặc biệt là UNESCO đã hỗ trợ tích cực để phát triển GD CDTC. 

Việt Nam cũng đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO, 

trong đó có mục tiêu 4.7 đề cập đến công dân toàn cầu “Đến 2030, đảm bảo rằng tất cả 

người học đều có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, bao 

gồm, thông qua giáo dục vì sự phát triển bền vững và lối sống bền vững, nhân quyền, 

bình đẳng giới, khuyến khích văn hoá hòa bình và không có bạo động, công dân toàn cầu 

và đánh giá cao sự đa dạng văn hoá cũng như sự đóng góp của văn hoá đối với phát triển 

bền vững”1.  

Việc nghiên cứu về công dân toàn cầu và giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam ngay 

từ phổ thông sẽ chuẩn bị cho các em học sinh những phẩm chất, năng lực cần thiết, góp 

phần đẩy nhanh quá trình hội nhập với thế giới, góp phần phát triển quê hương, đất nước, 

cũng như đóng góp cho một thế giới công bằng, bền vững. 

2. Mục tiêu của đề tài 

a. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng bộ tiêu chí về CDTC và đề xuất cách thức thực hiện ở các nhà trường phổ 

thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, liên văn hóa. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng bộ tiêu chí về CDTC phù hợp với văn hóa và mức độ hội nhập quốc tế của 

Việt Nam; 

- Thí điểm vận dụng bộ tiêu chí về CDTC tại  một số trường phổ thông Việt Nam; 

- Đề xuất chính sách giáo dục, phương thức tổ chức, thực hiện giáo dục CDTC tại Việt 

Nam dựa theo bộ tiêu chí về CDTC. 

Nội dung nghiên cứu 

                                              
1 United Nations. Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong  learning. Sustainable 

Development Goals: http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/


2 

 

 

 

a. Luận cứ khoa học về CDTC Việt Nam (nghiên cứu các vấn đề lí luận về CDTC, khái 

niệm và đặc điểm cơ bản của CDTC; về GD CDTC; về yêu cầu và điều kiện gắn với bối 

cảnh cụ thể hiện nay; làm cơ sở lí luận cho việc xác định tiêu chí, phương thức GD CDTC 

ở phổ thông Việt Nam). 

b. Bộ tiêu chí, chỉ số CDTC Việt Nam (xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số; khảo sát thực trạng, 

thử nghiệm vận dụng và lấy ý kiến về các tiêu chí, chỉ số) 

c. Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng GD CDTC Việt Nam (nghiên cứu kinh nghiệm quốc 

tế (của một số quốc gia và các tổ chức quốc tế); nghiên cứu một số văn bản chính sách có 

liên quan tới vấn đề GD CDTC; rà soát chương trình giáo dục phổ thông ở tất cả các cấp 

học về GD CDTC. Khảo sát thực trạng). 

d. Thí điểm vận dụng bộ tiêu chí, chỉ số CDTC Việt Nam. 

e. Đề xuất chính sách (trong đó tập trung vào các vấn đề về chương trình GD, phát triển 

chuyên môn cho đội ngũ), phương thức tổ chức, thực hiện GD CDTC Việt Nam (trong đó 

có xác định hệ tiêu chí CDTC cho mỗi cấp học; tiêu chí nhà trường GD CDTC; các giải 

pháp GD CDTC ở nhà trường; hướng dẫn tích hợp, thực hiện GD CDTC trong các môn 

học, cấp học; …). 

Cách tiếp cận 

- Tiếp cận hệ thống – cấu trúc 

- Tiếp cận lô gic - lịch sử 

- Tiếp cận thực tiễn. 

Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp nghiên cứu lí luận 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp chuyên gia 

- Phương pháp nghiên cứu bổ trợ: phương pháp thống kê toán học. 

Khung nghiên cứu 

- Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, kinh nghiệm quốc tế và trong nước, các văn bản đường 

lối, chính sách về năng lực, phẩm chất, hệ giá trị của con người, giá trị văn hóa Việt Nam; 

… bước đầu xác định tiêu chí CDTC Việt Nam, biện pháp thực hiện GDCDTC. 

- Khảo sát thực trạng (trong đó dựa trên bộ tiêu chí đã xác định bước đầu xây dựng công 

cụ khảo sát) 

- Hoàn thiện bộ tiêu chí và các biện pháp dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng 

- Xây dựng các công cụ để tiến hành thử nghiệm 

- Thử nghiệm bộ tiêu chí và các biện pháp 

- Khảo nghiệm bộ tiêu chí và các biện pháp 

- Hoàn thiện bộ tiêu chí CDTC và các biện pháp GDCDTC ở trường phổ thông 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

I. QUAN NIỆM VỀ CÔNG DÂN TOÀN CẦU 

Quan niệm về CDTC được đề cập tới trong một số tài liệu của một số tổ chức quốc tế 

như UNESCO, UNICEF, Oxfam Education, …Theo định nghĩa của UNESCO: CDTC đề 

cập đến cảm nhận thuộc về một cộng đồng rộng lớn và có tính nhân văn chung; nhấn 

mạnh mối liên kết lẫn nhau và sự  phụ thuộc lẫn nhau về chính trị, kinh tế, xã hội, và văn 

hóa giữa địa phương, quốc gia và toàn cầu. Theo UNICEF, CDTC là người hiểu về các 

kết nối, tôn trọng sự đa dạng, không chấp nhận, chống lại sự bất công, và thực hiện các 

hành động có ý nghĩa. 

Oxfam Education quan niệm: CDTC là người am hiểu sâu sắc về nhu cầu giải quyết 

sự bất công, bất bình đẳng, và luôn mong muốn, có khả năng làm việc tích cực để giải 

quyết vấn đề đó; cụ thể CDTC là người: 

- Nhận thức về thế giới rộng lớn và có ý thức về vai trò của mình như một công 

dân thế giới; 

- Tôn trọng sự đa dạng của các giá trị trong các nền văn hóa;  

- Có hiểu biết về cách hoạt động của thế giới; 

- Có sự đam mê giải quyết vấn đề công bằng xã hội; 

- Tham gia vào cộng đồng ở nhiều cấp độ, từ địa phương đến toàn cầu; 

- Sẵn sàng hành động cùng người khác để làm cho thế giới trở nên công bằng và 

bền vững hơn; 

- Chịu trách nhiệm về hành động của mình 

 Bảng. Các tiêu chí CDTC của Oxfam  

Kiến thức và hiểu biết Kỹ năng Giá trị và thái độ 

Bình đẳng và công bằng 

xã hội  

Tư duy phản biện và sáng 

tạo 

Ý thức về bản sắc và lòng tự 

trọng 

Bản sắc và sự đa dạng Đồng cảm Cam kết thực hiện bình đẳng và 

công bằng xã hội 

Toàn cầu hóa và sự phụ 

thuộc lẫn nhau 

Tự nhận thức và phản ánh Tôn trọng con người và quyền 

con người 

Phát triển bền vững Giao tiếp Trân trọng, đánh giá cao sự đa 

dạng 

Hòa bình và xung đột Hợp tác và giải quyết 

xung đột 

Quan tâm đến môi trường và 

cam kết với phát triển bền vững 

Quyền con người Khả năng quản lý sự phức 

tạp và không chắc chắn 

Cam kết tham gia và hòa nhập 

Quyền lực và quản trị Hành động có thông tin 

và suy xét 

Niềm tin rằng mọi người có thể 

mang lại sự thay đổi 

(Nguồn: Oxfam,2015) 
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UNESCO và nhóm GD CDTC (GCED-WG) đã xác định các năng lực CDTC như 

sau: 

(1) Khả năng thấu cảm về văn hóa, lịch sử, tôn giáo. 

(2) Tư duy phê phán / giải quyết vấn đề không những trong bối cảnh quốc gia mà 

còn trong vấn đề mang tính toàn cầu 

(3) Khả năng giao tiếp và cộng tác với người khác trên phương diện quốc gia sinh 

sống, cũng như ở quốc gia khác. 

(4) Giải quyết xung đột, dung hòa lợi ích giữa các phía. 

(5) Ý thức và tính bảo tồn gìn giữ đặc tính của dân tộc mình 

(6) Chia sẻ các giá trị phổ quát (nhân quyền, hoà bình, công lý vv...)  

(7) Tôn trọng sự đa dạng / Sự hiểu biết liên văn hoá 

(8) Công nhận, chia sẻ, tìm giải pháp các vấn đề toàn cầu - sự liên kết (môi trường, 

xã hội, kinh tế vv…) 

UNESCO đề xuất bao gồm ba thành tố liên quan chặt chẽ trong GDCDTC bao gồm 

nhận thức, cảm xúc xã hội và hành vi. Nhận thức để có được kiến thức, hiểu biết và tư duy 

phê phán về các vấn đề toàn cầu, khu vực, quốc gia, địa phương và sự liên kết và phụ thuộc 

của các quốc gia. Cảm xúc xã hội để có ý thức về một nhân loại chung, chia sẻ các giá trị và 

trách nhiệm, sự đồng cảm, đoàn kết và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng. Hành vi để hành 

động hiệu quả và có trách nhiệm ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu vì một thế giới hòa 

bình và bền vững hơn2.  

Tổ chức OECD (2016) cũng nêu ra khái niệm năng lực toàn cầu (global competence): 

là khả năng phân tích các vấn đề toàn cầu và liên văn hoá một cách phê phán từ nhiều góc 

độ; hiểu những khác biệt ảnh hưởng đến nhận thức, phán đoán và ý tưởng của bản thân và 

người khác; tham gia vào các tương tác cởi mở, thích hợp và hiệu quả với những người có 

nhiều nền tảng khác nhau trên cơ sở tôn trọng và chia sẻ, đồng cảm. Từ đó, xây dựng các 

tiêu chí chủ chốt theo các lĩnh vực là kỹ năng, kiến thức và sự am hiểu, thái độ, và giá trị. 

Các tiêu chí này sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành chỉ số đo lường.  

Theo khung đánh giá PISA (2018), năng lực toàn cầu bao gồm khả năng khám phá 

các vấn đề địa phương, toàn cầu và liên văn hóa; hiểu và đánh giá các quan điểm và cách 

nhìn nhận thế giới của người khác; gắn kết với các tương tác mở, hiệu quả, phù hợp xuyên 

văn hóa; hành động vì hạnh phúc chung và sự phát triển bền vững. 

Các yếu tố cơ bản của CDTC theo (Keeping và Shapiro, 2008) bao gồm: Sự khôn 

ngoan để nhận thức được sự kết nối của tất cả cuộc sống; Sự can đảm không sợ hãi hoặc 

phủ nhận sự khác biệt; Tôn trọng và hiểu con người thuộc những nền văn hoá khác nhau 

và lớn lên từ việc gặp gỡ với họ;  Có lòng cảm thông  để duy trì sự thấu cảm tưởng tượng 

                                              
2 UNESCO (2015), Global citizenship education, Topics and learning objectives, United Nations 

Educational, Scientic and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, 

page 15 
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vượt ra ngoài môi trường xung quanh và trải dài đến những người đau khổ ở những nơi 

xa xôi. Trong khi đó, theo Schattle (2007), ‘công dân toàn cầu’ có bốn đặc trưng cơ bản 

sau đây: (1) CDTC là một sự lựa chọn và một cách suy nghĩ và hành xử. CDTC là một 

hiệp hội tự nguyện, với "cách suy nghĩ và sống trong cộng đồng đa quốc gia, đa thành 

phố, đa vùng miền,...". Mọi người tự coi mình là CDTC thông qua những kinh nghiệm 

sống khác nhau và cách diễn giải khác nhau về ý nghĩa của nó. Những thực hành tốt về 

CDTC, đối với nhiều người thực hiện chủ yếu ở nhà, thông qua việc tham gia vào các vấn 

đề toàn cầu hoặc với các nền văn hoá khác nhau tại địa phương. Đối với người khác, 

CDTC là những kinh nghiệm trực tiếp với các quốc gia, dân tộc và các nền văn hoá khác 

nhau. Và hầu hết, tồn tại một mối liên hệ giữa toàn cầu và địa phương.  (2) CDTC là sự tự 

nhận thức và nhận thức về người khác. Như một nhà giáo dục quốc tế đã đưa ra, thật khó 

dạy sự hiểu biết giữa các nền văn hoá cho những sinh viên không biết họ đang sống trong 

một nền văn hoá đậm đà bản sắc. Do đó, nhận thức về thế giới xung quanh bắt đầu bằng 

sự tự nhận thức. Sự tự nhận thức cũng cho phép sinh viên nhận diện được những kinh 

nghiệm chung của con người, do đó gia tăng nhận diện của họ với người khác và có ý thức 

trách nhiệm đối với mọi người. (3) CDTC là thực hành đồng cảm văn hoá. Đồng cảm văn 

hoá (cultural empathy) hoặc năng lực liên văn hoá (intercultural competence) được xem là 

mục tiêu của giáo dục toàn cầu. Năng lực liên văn hoá là năng lực cốt lõi của CDTC và là 

một kỹ năng quan trọng tại nơi làm việc. Sự đồng cảm văn hoá giúp mọi người có nhiều 

góc nhìn về một nền văn hóa và di chuyển khéo léo giữa các nền văn hoá - đôi khi điều 

hướng bản sắc văn hoá của họ, đôi khi trải nghiệm những nền văn hoá không quen thuộc. 

(4)  CDTC là sự tham gia vào đời sống xã hội và chính trị của cộng đồng. Có rất nhiều 

loại cộng đồng khác nhau, từ địa phương đến toàn cầu, từ các nhóm tôn giáo đến các 

nhóm chính trị. CDTC luôn tham gia các hoạt động trong cộng đồng của mình. Sự tham 

gia có thể dưới hình thức lựa chọn cá nhân có trách nhiệm (ví dụ, hạn chế tiêu thụ nhiên 

liệu thô, bầu cử, tình nguyện, hoạt động chính trị,...). Có thể tham gia theo nhóm bảo vệ 

môi trường, chống đói nghèo, chống độc quyền thương mại, an sinh xã hội và nhân 

quyền.... 

Tổ chức The Global Citizens' Initiative (tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận sáng 

lập bởi RON ISRAEL) đã đưa ra các tiêu chí của CDTC như sau3: (1) CDTC hiểu được 

cách thức mà các dân tộc và các quốc gia trên thế giới liên kết và phụ thuộc lẫn nhau; (2) 

CDTC hiểu và có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu; (3) CDTC hiểu được rõ quan điểm 

chính mình và quan điểm của người khác về các vấn đề toàn cầu; (4) CDTC có trách 

nhiệm vận động cho các quốc gia về các hiệp ước, công ước và hiệp ước quốc tế (ACT) có 

liên quan đến các vấn đề toàn cầu; (5) CDTC có trách nhiệm thúc đẩy và ủng hộ sự hợp 

tác quốc tế lớn hơn giữa quốc gia của họ và các quốc gia khác; (6) CDTC có trách nhiệm 

theo đuổi lối sống và giá trị phản ánh cam kết xây dựng một hành tinh bền vững và thể 

hiện sự tôn trọng sự đa dạng văn hoá của thế giới. 

                                              
3 http://www.theglobalcitizensinitiative.org/member-projects/about/ 
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Theo Guo (2014), đa số các tài liệu cho thấy CDTC thể hiện một số hoặc tất cả các 

đặc điểm sau: 

- Tôn trọng con người, bất kể chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo hay quan điểm 

chính trị; 

- Đánh giá cao sự đa dạng và đa quan điểm;  

- Quan niệm rằng không có xã hội hay văn hóa đơn lẻ nào vượt trội hơn bất kỳ nền 

văn hóa, xã hội nào khác;  

- Trân trọng thế giới tự nhiên và tôn trọng quyền của mọi sinh vật;  

- Làm và khuyến khích các mẫu hình sống, tiêu dùng và sản xuất bền vững;  

- Phấn đấu để giải quyết xung đột mà không sử dụng bạo lực;  

- Chịu trách nhiệm giải quyết các thách thức toàn cầu bằng mọi cách có thể; 

- Suy nghĩ toàn cầu và hành động tại địa phương trong việc xóa bỏ bất bình đẳng 

và bất công dưới mọi hình thức (Guo, 2014). 

Như vậy, một số đặc điểm của CDTC đáng chú ý là nhận thức được tính đa dạng, 

sự phụ thuộc lẫn nhau, sự kết nối giữa địa phương, quốc gia và toàn cầu; có thái độ tôn 

trọng sự đa dạng, sự công bằng; có khả năng giao tiếp, thích nghi trong những môi trường 

văn hóa, xã hội khác nhau; nhận thức được vai trò của mình là thành viên của cộng đồng 

rộng lớn, tham gia hành động giải quyết những vấn đề chung. 

II. GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU 

UNESCO) (2017) mô tả GD CDTC như một khung mô hình trong đó gói gọn cách 

thức giáo dục có thể phát triển kiến thức, kỹ năng, giá trị và thái độ mà người học cần có 

để đảm bảo một thế giới công bằng, hòa bình, khoan dung, hòa nhập, an toàn và bền 

vững. Định nghĩa này đại diện cho một sự thay đổi về mặt khái niệm ở chỗ, nó nhận ra sự 

liên quan của giáo dục trong việc hiểu và giải quyết các vấn đề toàn cầu trong các khía 

cạnh xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế và môi trường. Nó cũng thừa nhận vai trò của giáo 

dục trong việc vượt ra ngoài sự phát triển kiến thức và các kỹ năng nhận thức để xây dựng 

các giá trị, kỹ năng mềm và thái độ giữa những người học, tạo điều kiện cho hợp tác quốc 

tế và thúc đẩy chuyển đổi xã hội. GD CDTC cũng có thể được khái niệm hóa như một 

hình thức giáo dục chuyển hóa nhằm: 

- Giáo dục công dân về năng lực tham gia tích cực và có trách nhiệm vào tất cả các 

khía cạnh của sự phát triển xã hội ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu 

- Tạo dựng những công dân tôn trọng sự đa dạng văn hóa, hiểu biết liên văn hóa và 

có năng lực giao tiếp và hợp tác liên văn hóa 

- Thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về nguyên nhân của xung đột toàn cầu, quốc gia 

và địa phương, bao gồm cả sự kết nối của các cấu trúc toàn cầu và thực tế quốc gia và địa 

phương 

- Trao quyền cho công dân hành động cá nhân và xã hội để xây dựng một thế giới 

công bằng, hòa bình, khoan dung, hòa nhập, an toàn và bền vững (UNESCO, 2017a). 

GD CDTC góp phần: 

- Chuẩn bị cho trẻ em và thanh thiếu niên trước những thách thức của thế giới ngày 

càng phụ thuộc lẫn nhau  
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- Truyền cảm hứng cho hành động, quan hệ đối tác, đối thoại và hợp tác thông qua 

giáo dục  

- Thúc đẩy mong muốn tìm hiểu, tinh thần đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm của 

công dân  

- Liên kết nhiều bên liên quan, bao gồm những người bên ngoài môi trường học 

tập, trong cộng đồng và trong xã hội rộng lớn hơn  

  Mặc dù có sự đa dạng về khái niệm, có sự tranh luận về sự hữu ích của khái niệm 

“CDTC”, về GDCDTC. Một số vấn đề cơ bản có vẻ như là gốc rễ của các tranh luận nói 

trên là: 

1/ Sự không rõ về nghĩa của thuật ngữ “CDTC”. Chẳng hạn, liệu có những cơ sở 

về đạo đức/ nguyên tắc ứng xử mà “CDTC” theo đuổi, hoặc về chính sách mà qua đó để 

đạt được CDTC? 

2/ Sự không “hài lòng” của những cộng đồng mà đối lập với bất kì cái gì mà cần 

phải làm/liên quan với toàn cầu hóa. Và nói riêng của những cộng đồng mà không có/hạn 

chế khả năng kết nối quốc tế (về kinh tế, chính trị, hay xã hội); hoặc của những người 

nhìn nhận sự kết nối đó đối với cộng đồng địa phương hay quốc gia mình là có tác động 

tiêu cực (bao gồm tác động như sự “áp đặt”, “thống trị” của ngoại quốc hay Phương Tây). 

3/ Sự e ngại rằng sự tập trung vào CDTC, trong khi CDTC không tồn tại chính 

thức (theo luật pháp của quốc gia), sẽ có hiểm họa làm tổn hại hoặc làm yếu đi sự thực 

hiện quyền con người và/ hoặc đặc tính quốc gia. 

Trong công trình nghiên cứu về GDCDTC (Akkari.A. và Maleq.K. 2020), các tác 

giả nhận định “GDCDTC là một khái niệm gây tranh cãi và có nhiều cách hiểu. Bất chấp 

tầm phổ quát của các giá trị nhân văn của nó, việc thực hành quyền công dân có liên quan 

chặt chẽ đến bối cảnh quốc gia”. “Như đã chỉ ra trong một số diễn đàn và hội thảo quốc tế 

về GCE: khó khăn nằm ở việc thiếu hiểu biết quốc tế chung về khái niệm này”. Trong 

nghiên cứu này các tác giả cũng nhấn mạnh đặc biệt tới khó khăn trong giám sát, đánh giá 

các năng lực CDTC do tính phức tạp của nó – đặc biệt những khía cạnh về cảm xúc xã 

hội, giá trị. 

Ngoài ra cũng có phê phán với GDCDTC là tách khỏi bối cảnh thực: địa phương, 

quốc gia do đó “trừu tượng” và “không tưởng”. Liên quan tới giải quyết vấn đề này, nhiều 

ý kiến đề nghị cần quan niệm GDCDTC giúp kết nối các khía cạnh toàn cầu và địa 

phương; GD CDTC không chỉ khám phá các chủ đề toàn cầu mà hợp nhất toàn cầu 

(Global) và địa phương (Local) vào cái “GLOCAL”. 

Chẳng hạn trong nghiên cứu (Akkari.A. và Maleq.K. 2020), các tác giả nhận xét 

“Sức mạnh của GDCDTC đến từ thực tế là nó có cách tiếp cận nguyên nhân gốc rễ lâu dài 

đối với các vấn đề xã hội mà chúng ta đang gặp phải ngày nay và nhằm mục đích nâng 

cao tư duy phản biện và sáng tạo, phát triển khả năng phân tích và khuyến khích sự tham 

gia và hành động có trách nhiệm ở địa phương, quốc gia và toàn cầu các cấp độ. Tuy 

nhiên, tính mong manh cố hữu của nó là, để phù hợp, nó phải được kết nối với nhu cầu và 

thực tế của địa phương”. 
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Mặc dù vẫn còn tranh luận xung quanh khái niệm GDCDTC, chưa thống nhất về 

khái niệm, ba đặc tính cốt lõi của GDCDTC đã được thống nhất và công nhận rộng rãi. 

Thứ nhất, GDCDTC đề cập đến việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về sự phụ thuộc lẫn 

nhau trong các vấn đề toàn cầu; và, các hành động địa phương đều có tác động đến toàn 

thế giới và ngược lại. Điều này làm mỗi người ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối 

với tương lai nhân loại, với hành tinh bền vững, trong khái niệm về CDTC kết hợp các 

yếu tố địa phương và toàn cầu. Thứ hai, GDCDTC tạo điều kiện cho HS phát triển các kỹ 

năng giải quyết vấn đề cũng như các kỹ năng tư duy phản biện thông qua việc tìm kiếm 

các vấn đề địa phương và toàn cầu, xác định các mối quan hệ nhân quả từ quan điểm hội 

nhập. Cuối cùng, GDCDTC khuyến khích HS tham gia và đảm nhận vai trò tích cực; từ 

đó, tập trung vào kết nối bản thân với các hoạt động tập thể để mang lại những thay đổi 

mong muốn. Các trường phái tư tưởng có những định nghĩa khác nhau nhưng đều thống 

nhất rằng ý nghĩa và giá trị của CDTC có thể được diễn giải thông qua việc HS khám phá 

và nắm bắt khía cạnh khác nhau của thế giới để trở thành một CDTC tốt hơn.  

Nhóm nghiên cứu cũng nhất trí với quan điểm trên và quan niệm khi xác định tiêu 

chí CDTC hay mục tiêu, nội dung GDCDTC thì không phải bao trùm toàn bộ, gồm tất cả 

các phẩm chất, năng lực của CD hay bao hàm tất cả các nội dung giáo dục mà bao gồm 

những yếu tố đặc trưng của CDTC, GDCDTC (có thể đã có nhưng nhấn mạnh, hoặc bổ 

sung vào trong CT GD) và bao gồm những yếu tố quan trọng làm nền tảng để xây dựng 

những đặc trưng nói trên. Như vậy việc bổ sung thêm khi bàn về GDCDTC không chỉ là 

“cộng thêm” mà là giúp gia tăng về chất lượng cho những yếu tố đã có. 

III. GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU VỚI PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, XÃ 

HỘI 

Vai trò của giáo dục đối với phát triển con người thể hiện trên những nội dung chính 

sau:  

Giáo dục giúp cho người học có tri thức, trình độ chuyên môn, trình độ tư duy đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Vai trò này thực chất là nâng cao trí lực nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiệm vụ 

hàng đầu của giáo dục là trang bị tri thức và trình độ chuyên môn, trình độ tư duy theo 

mục tiêu, yêu cầu xác định. Trang bị tri thức là chức năng cơ bản của bất cứ nền giáo dục 

- đào tạo nào. Sự phát triển của giáo dục chính là sự phát triển những tri thức mà nó 

truyền tải, cung cấp cho con người trong quá trình giáo dục. “Sứ mệnh nâng cao dân trí, 

phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước thể hiện tập trung và trước 

hết ở nền giáo dục cung cấp, trang bị cho con người những tri thức, kiến thức, chuyên 

môn cần thiết để họ có thể khám phá và cải tạo thế giới, lao động sáng tạo, cống hiến cho 

xã hội. 

Trên cơ sở được trang bị những tri thức, kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn mà 

giáo dục mang lại, năng lực tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của người lao động 

ngày càng phát triển. 

Giáo dục giúp cho người học phát triển và hoàn thiện nhân cách, đạo đức nghề 

nghiệp, nâng cao thể chất đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 
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Nhân cách con người được hình thành, phát triển thông qua các mối quan hệ tác 

động giữa con người với con người, với xã hội, với thiên nhiên, thông qua các mối quan 

hệ lao động, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo… để tồn tại và phát triển. Sự hình thành, 

phát triển và hoàn thiện nhân cách con người gắn bó rất chặt chẽ với giáo dục - đào tạo. 

Giáo dục luôn có vai trò chủ đạo đối với việc hình thành và phát triển nhân cách. Nhân 

cách thường được xác định và cụ thể hóa bằng hệ thống giá trị, nhất là những giá trị tiêu 

biểu. Mỗi một thời kỳ lịch sử có những giá trị cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ ấy. 

Giáo dục xác định nội dung, chương trình nhằm đào tạo nên những con người theo các 

giá trị, chuẩn mực nhân cách nhất định, tuy có những giá trị mang tính truyền thống, cốt 

cách và bản sắc dân tộc.  

Giáo dục giúp cho người học có được phương pháp làm việc khoa học và khả năng 

thích ứng nhanh với biến đổi của môi trường làm việc trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh việc trang bị, phát triển tri thức, nâng cao khả năng lao động, làm việc, khả 

năng hoàn thành nhiệm vụ độc lập và khả năng làm việc tập thể, khả năng tư duy khoa 

học, thì giáo dục trực tiếp bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học và khả năng thích 

ứng nhanh với sự biến đổi của môi trường làm việc cho người học. Hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng, phân công lao động quốc tế ngày càng mở rộng về quy mô và yêu cầu cao 

về chất lượng, thì càng đòi hỏi người lao động phải có kiến thức và phẩm chất cần thiết, 

cơ bản, có khả năng thích ứng, thích nghi tốt để hội nhập quốc tế. Giáo dục giúp cho 

người học tri thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết, hiện đại để họ có thể hội nhập quốc 

tế. 

Từ những lí luận về phát triển con người gợi ra những cách tiếp cận hiệu quả trong 

giáo dục nhằm phát triển người học; đồng thời từ lí luận cũng như đặc điểm GDCDTC ở 

trên cho thấy GDCDTC có thể góp phần tích cực vào phát triển con người. 

GDCDTC chú trọng tiếp cận phát triển năng lực người học; có thể coi là một cách 

tiếp cận để giúp “mở rộng” cả giao diện quan hệ bên ngoài của mỗi cá nhân lẫn thế giới 

nội tâm, tinh thần; qua đó mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực lựa chọn của con người. 

GD CDTC cũng chú trọng tới sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phát triển. 

Đồng thời nhấn mạnh tới vai trò của cá nhân đối với xây dựng, phát triển cộng đồng. GD 

CDTC chú trọng trao quyền cho HS để HS nhận ra sự lựa chọn của mình, thông qua đó 

thực hiện các hoạt động mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng. 

GDCDTC cũng nhấn mạnh vai trò chủ thể của một cá nhân như là một thành viên 

của xã hội và cộng đồng, với khả năng tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội và 

chính trị. Theo nghĩa này, chủ thể được xem là tích cực, là sáng tạo và có khả năng hành 

động theo mong muốn của chính mình (Phạm Thành Nghị, 2008).  

GDCDTC cũng chú trọng cách tiếp cận dựa trên quyền, trong đó đặc biệt quan tâm 

các nhóm cộng đồng, những đối tượng dễ bị tổn thương, dễ bị loại trừ, bị phân biệt đối xử; 

những đối tượng chịu sự tác động nặng nề của ô nhiễm môi trường, nạn đói nghèo, … GD 

CDTC chống phân biệt đối xử, hướng tới xây dựng môi trường thuận lợi, khi đó các đối 

tượng yếu thế sẽ được tham gia, thể hiện tiếng nói của mình, … 

PTCN chú trọng tới chiều cạnh sự phát triển bởi con người - con người là động lực 

của phát triển thông qua việc tham gia vào các hoạt động, sự kiện và các quá trình tạo nên 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KD4CUcaWKKqZiQf4hIDQCw&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bcapability%2Bapproach%26hl%3Dvi%26tbo%3Dd%26rlz%3D1W1SKPB_enVN466%26biw%3D1024%26bih%3D569&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economic&usg=ALkJrhiasM5ADD6PYERln6R20wktf_aAfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KD4CUcaWKKqZiQf4hIDQCw&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bcapability%2Bapproach%26hl%3Dvi%26tbo%3Dd%26rlz%3D1W1SKPB_enVN466%26biw%3D1024%26bih%3D569&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social&usg=ALkJrhiKj3AUe7os77dLwmtD5i6Vc19Ipg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KD4CUcaWKKqZiQf4hIDQCw&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bcapability%2Bapproach%26hl%3Dvi%26tbo%3Dd%26rlz%3D1W1SKPB_enVN466%26biw%3D1024%26bih%3D569&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Political&usg=ALkJrhgcrSxrrRkevMaL6Yz4Ce5bP6_iVA
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cuộc sống của chính họ; tạo cơ chế cho mọi người tham gia vào cuộc sống xã hội; vào 

làm chủ vận mệnh của mình; thể hiện tính chủ thể của cá nhân và cộng đồng trong giải 

quyết các vấn đề của cuộc sống. GD CDTC góp phần vào điều này. GD CDTC GD cho 

HS ý thức, năng lực để tham gia, trao quyền, tạo điều kiện cho HS được tham gia tích 

cực, chủ động vào các hoạt động ở nhà trường, vào giải quyết các vấn đề của cộng đồng 

(cả ở địa phương, hay toàn cầu) một cách phù hợp. 

Thực hiện GDCDTC giúp phát triển con người có những phẩm chất, năng lực cần 

thiết trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Giáo dục những nền tảng cần thiết của 

người lao động, có năng lực và nhiều cơ hội lựa chọn trong thời kì hội nhập kinh tế; nâng 

cao chất lượng của nguồn nhân lực. Như vậy GDCDTC có vai trò, ý nghĩa đối với mỗi 

HS, gia đình, đối với quê hương, đất nước cũng như đối với cộng đồng thế giới.  

IV. MỤC ĐÍCH, ĐẶC TRƯNG, NGUYÊN TẮC, TIẾP CẬN GIÁO DỤC CÔNG 

DÂN TOÀN CẦU  

Mục đích của GDCDTC  

Trao quyền cho người học tham gia và đảm nhận các vai trò chủ động, cả ở địa phương và 

trên toàn cầu, để đối mặt và giải quyết các thách thức toàn cầu và cuối cùng là trở thành 

những người đóng góp chủ động vào một thế giới an toàn hơn (theo UNESCO, 2014b, 

2015a; Oxfam 2015).  

Đặc trưng 

Để đạt được mục đích trên, đòi hỏi GD CDTC cần đảm bảo được các đặc trưng (Galiero, 

Grech và Kalweit, 2009): Bảo vệ chân giá trị con người; Đảm bảo quyền con người; Phụ 

thuộc giữa địa phương và toàn cầu;  Đa dạng và đồng nhất; Dân chủ và đối thoại; Giáo 

dục phát triển các kỹ năng tình cảm – xã hội. 

Nguyên tắc 

1) Nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, khoa học và cập nhật 

Việc GDCDTC trong nhà trường phổ thông cần đảm bảo tính khoa học. Các nội 

dung về GDCDTC cần chính xác, cập nhật về mặt khoa học, các thuật ngữ sử dụng phải 

mang tính khoa học.  

2) Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp  

Việc GDCDTC trong nhà trường phổ thông cần quán triệt nguyên tắc đảm bảo tính 

phù hợp. Cụ thể là: 

- Đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục của Chương trình, phù hợp với mục tiêu 

giáo dục của từng môn học/hoạt động giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục 

toàn diện người học. 

- Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm – sinh lí của học sinh. Mỗi lứa tuổi, trẻ em có 

những đặc điểm phát triển tâm – sinh lí khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn các nội dung 

GDCDTC cho mỗi lớp/cấp học cần phù hợp với sự phát triển tâm – sinh lí của học sinh. 

- Đảm bảo phù hợp với đặc trưng môn học/hoạt động giáo dục. Mỗi môn học/hoạt 

động giáo dục có những đặc trưng riêng, có thế mạnh riêng trong việc GDCDTC. Vì vậy, 

khi lựa chọn các nội dung GDCDTC tích hợp trong môn học cần phải phù hợp với đặc 

trưng của từng môn học/hoạt động giáo dục. 

3) Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 
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Các nội dung về GDCDTC được lựa chọn giáo dục cho HS cần tăng cường tính 

hành dụng, tính thực tiễn nhằm rèn luyện cho HS kĩ năng vận dụng kiến thức vào việc tìm 

hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề về GDCDTC của thực tiễn, góp phần 

đáp ứng những đòi hỏi từ thực tế cuộc sống hàng ngày của học sinh. 

4) Nguyên tắc đảm bảo tính chỉnh thể  

Việc tích hợp GDCDTC trong nhà trường phổ thông cần đảm bảo tính chỉnh thể, 

không phá vỡ cấu trúc chủ đề/bài học, không ôm đồm quá nhiều nội dung, gây nặng nề 

cho bài học. Cần căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học trong chương trình môn 

học/hoạt động giáo dục để xác định các nội dung GDCDTC cho phù hợp. Tránh việc đưa 

quá nhiều nội dung không gắn với yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học làm biến dạng cấu 

trúc chủ đề/bài học và gây quá tải. 

Cách tiếp cận GD CDTC (theo UNESCO) là:  

- Toàn diện: gồm những vấn đề nội dung học tập, việc dạy học, và môi trường học 

tập; việc học tập được triển khai trong các môi trường học tập chính quy, không chính 

quy và bên ngoài hệ thống giáo dục (formal, non-formal and informal learning settings) 

- Biến đổi: cách thức tạo điều kiện/ cho phép người học biến đổi bản thân và xã hội 

- Bối cảnh: thích ứng với nhu cầu và thực tế địa phương 

- Dựa trên giá trị: thúc đẩy các giá trị được chia sẻ chung như không phân biệt đối 

xử, bình đẳng, tôn trọng và đối thoại 

- Dựa trên cam kết nhằm để thúc đẩy giáo dục có chất lượng toàn diện, công 

bằng4. 

V. GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU TRONG TRƯỜNG HỌC 

5.1. Môi trường triển khai giáo dục công dân toàn cầu  

Về mặt không gian, không gian triển khai giáo dục công dân toàn cầu có thể là môi 

trường học tập chính quy, môi trường không chính quy và môi trường không chính thức. 

Các nghiên cứu học thuật về môi trường giáo dục công dân toàn cầu thường tập trung vào 

giáo dục chính quy, giảng dạy trong môi trường trường học (trường học các cấp, từ mẫu 

giáo đến đại học) và những thách thức khi thực hiện (Andreotti, 2006; Nussbaum, 2010; 

Mannion, Biesta, Priestly và Ross, 2011).  

5.2. Xây dựng không gian trường, lớp phù hợp, thúc đẩy giáo dục công dân toàn cầu 

hiệu quả 

Theo UNESCO (2015), các yếu tố góp phần cung cấp thành công GD CDTC khi 

tích hợp vào hệ thống giáo dục là: 

- Được thực thi với chính sách, với sự tham gia của các bên liên quan 

- Lâu dài và bền vững 

- Toàn diện, bao gồm các chủ đề khác nhau một cách có hệ thống 

- Củng cố trong mỗi năm học và tốt nhất là trong cộng đồng xã hội rộng lớn hơn 

- Bao quát các khía cạnh địa phương, quốc gia và toàn cầu 

- GV được đào tạo và bồi dưỡng  

                                              
4What UNESCO does on global citizenship education. https://en.unesco.org/themes/gced/action 

https://en.unesco.org/themes/gced/action
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- Được xây dựng và duy trì trong sự hợp tác với các cộng đồng địa phương 

- Có khả năng mở rộng đi cùng với khả năng duy trì chất lượng 

- Với phản hồi từ các quy trình giám sát và đánh giá 

- Căn cứ vào các thỏa thuận hợp tác để đảm bảo chuyên môn trong thời gian dài 

với quy định để xem xét, kiểm tra định kỳ. 

Manion và Weber (2018) trong báo cáo nghiên cứu của mình cũng chỉ ra một số 

chiến lược hứa hẹn cho việc giáo dục toàn cầu trong các trường học và lớp học trên toàn 

thế giới:  

- Nuôi dưỡng một tinh thần lớp học/ trường học tương tác, toàn diện (ví dụ: hiểu 

biết chung về các quy tắc lớp học, tiếng nói của học sinh, sắp xếp chỗ ngồi, sử dụng 

không gian tường/ hình ảnh trực quan, hình ảnh về công dân toàn cầu); 

- Truyền vào phương pháp tiếp cận dạy và học tương tác tập trung vào người học 

và đáp ứng với văn hóa, độc lập và phù hợp với mục tiêu học tập (ví dụ: cấu trúc học tập 

độc lập và hợp tác, đối thoại có chủ ý, hiểu biết về truyền thông); 

- Gắn thông tin vào các nhiệm vụ (ví dụ: tạo màn hình hiển thị về quyền trẻ em, tạo 

ra các chương trình xây dựng hòa bình, làm một tờ báo với nội dung học sinh giải quyết 

các vấn đề toàn cầu); 

- Dựa trên các tài nguyên học tập định hướng toàn cầu để hỗ trợ học sinh tìm hiểu 

một bức tranh lớn hơn về bản thân mình trên thế giới liên quan đến hoàn cảnh địa phương 

của mình (ví dụ: nhiều nguồn phương tiện truyền thông khác nhau, các quan điểm so sánh 

và đa dạng); 

- Sử dụng các chiến lược đánh giá phù hợp với mục tiêu học tập và hình thức giảng 

dạy được sử dụng để hỗ trợ học tập (ví dụ: phản ánh và tự đánh giá, phản hồi của bạn bè 

cùng lứa, đánh giá giáo viên, v.v.) 

- Tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm học tập trong các bối cảnh khác nhau bao 

gồm lớp học, các hoạt động của toàn trường và tại các cộng đồng từ địa phương cho đến 

toàn cầu (ví dụ: các tỉnh thành phố, trao đổi quốc tế, cộng đồng ảo); 

- Giáo viên như một hình mẫu, tấm gương (ví dụ: cập nhật về các sự kiện hiện tại, 

sự tham gia vào cộng đồng, v.v.) 

5.3. Xác định một số điều kiện cụ thể về nhà trường giáo dục công dân toàn cầu 

1)  Môi trường học tập an toàn, có tính tương tác, hòa nhập, kết nối cộng đồng 

Đảm bảo một không gian an toàn cho việc dạy và học đã được nhiều học giả nhấn 

mạnh là điều cần thiết trong GD CDTC. Percy-Smith (2013) cho rằng bối cảnh và môi 

trường ảnh hưởng đến cách trẻ em xử lý và tham gia học tập xã hội. Mặc dù có ý kiến cho 

rằng nhiều yếu tố từ cấp độ vi mô đến cấp độ vĩ mô ảnh hưởng đến sự tham gia của một 

cá nhân trong các bối cảnh khác nhau, Percy-Smith (201) cho rằng tạo ra các môi trường 

tạo điều kiện để trẻ em được phép tự do thể hiện, phát triển theo tốc độ của riêng mình, 

nơi mà tương tác với người lớn là một trong các lựa chọn - là chìa khóa để trau dồi kiến 

thức và trao quyền. Điều này phản ánh một cách tiếp cận để học tập, nơi mọi người được 

cung cấp không gian và tự do để khám phá, thử nghiệm và phản ánh. Xây dựng môi 

trường phù hợp cung cấp không gian thiết yếu để cho thế hệ CDTC tiếp theo xây dựng 

‘niềm tin, sự tôn trọng và sự trao đổi qua lại”, mở đường cho CDTC và cuối cùng, định 
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hình thế giới. Đồng thời, người ta nhận ra rằng các tiếng nói, ý kiến cần được hoan 

nghênh và lắng nghe, và điều này chỉ có thể nếu người tham gia cảm thấy đủ an toàn để 

nói lên quan điểm và ý tưởng của mình mà không bị phán xét hoặc bị hậu quả tiêu cực 

(Andreotti, 2006 ). Điều này rất quan trọng, không chỉ để đảm bảo tính đa dạng và tính 

xác thực trong quan điểm mà còn cho phép các vấn đề gây tranh cãi được khám phá kỹ 

lưỡng từ mọi góc độ (Le Bourdon, 2018).   

Môi trường học tập an toàn, hòa nhập và hấp dẫn rất quan trọng đối với GD CDTC 

hiệu quả. Các môi trường như vậy sẽ giúp tăng cường trải nghiệm giảng dạy và học tập, 

hỗ trợ các loại hình học tập khác nhau, đánh giá cao kiến thức và kinh nghiệm hiện có của 

người học và cho phép sự tham gia của người học từ nhiều nền tảng khác nhau. Môi 

trường đó đảm bảo rằng tất cả người học cảm thấy có giá trị và được thuộc về, và thúc 

đẩy sự hợp tác, tương tác lành mạnh, tôn trọng, nhạy cảm về mặt văn hóa và các giá trị và 

kỹ năng khác cần thiết để sống trong một thế giới đa dạng. Những môi trường như vậy 

cũng cung cấp một không gian an toàn để thảo luận về các vấn đề gây tranh cãi 

(UNESCO, 2015). 

Không chỉ có vậy, môi trường học tập cần thúc đẩy liên kết với cộng đồng (cả địa 

phương và toàn cầu) và kết nối người học với các trải nghiệm thực tế (như hoạt động dựa 

trên cộng đồng, chương trình trao đổi nước ngoài cho sinh viên, nghiên cứu ngoại ngữ). 

2) Giáo dục công dân toàn cầu có trong kế hoạch tổng thể của nhà trường 

Trong kế hoạch phát triển nhà trường đưa vào nội dung giáo dục cho học sinh có 

năng lực CDTC. 

3) Đội ngũ nhân sự của nhà trường nhận thức về sự cần thiết, giá trị và được bồi 

dưỡng kiến thức, kĩ năng giáo dục công dân toàn cầu 

Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên của nhà trường cần nhận thức về sự 

cần thiết, giá trị của GDCDTC và được bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng GDCDTC là điều rất 

cần thiết.  

4) Chương trình giáo dục của nhà trường có nội dung về GDCDTC  

Trên thế giới, nội dung GDCDTC được tích hợp trong kế hoạch/ chương trình giáo 

dục nhà trường (dưới nhiều hình thức khác nhau; qua các môn học, các hoạt động giáo 

dục, v.v.).  

Mục tiêu giáo dục và nội dung GDCDTC cần được tích hợp trong chương trình 

giáo dục của nhà trường, từ trong các môn học hoặc trong các hoạt động giáo dục ngoại 

khóa. Đồng thời, nhà trường cũng cần có tài nguyên, tài liệu học tập cho công tác 

GDCDTC.  

5) Phương pháp, hình thức triển khai giáo dục công dân toàn cầu phù hợp với bối 

cảnh trường học, đa dạng, hấp dẫn 

Phương pháp giáo dục theo hướng tìm tòi khám phá, phát huy năng lực giải quyết 

vấn đề thực tiễn, phát huy tư duy phân tích, phản biện, học tập hợp tác, trải nghiệm của 

học sinh được chú trọng thực hiện. 
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Phải đảm bảo rằng các các phương pháp dạy và học được chọn được thiết kế để đạt 

được mục tiêu học tập dự kiến và có sự gắn kết giữa các hoạt động, nhiệm vụ, năng lực 

dự kiến cần đạt và mục tiêu học tập. Hoạt động học tập như thảo luận trên lớp, đọc một 

bài báo hoặc xem một video và sau đó trả lời các câu hỏi, được thiết kế để khuyến khích 

phát triển tư duy phản biện và các kỹ năng xã hội, khám phá các giá trị, hỗ trợ tiếp thu 

kiến thức và phát triển năng lực thực tế. Các phương pháp dạy và học phức tạp hơn, ví dụ 

như phân tích vấn đề, học tập dựa trên vấn đề và hành động xã hội, được thiết kế để hỗ trợ 

phát triển một loạt các năng lực cụ thể và được kết nối theo cách tích hợp. Nhiệm vụ thực 

tế như các dự án nghiên cứu vấn đề toàn cầu, các hoạt động dịch vụ cộng đồng, triển lãm 

thông tin công cộng và diễn đàn thanh thiếu niên quốc tế trực tuyến, ngày càng được sử 

dụng nhiều để phát triển các năng lực công dân toàn cầu (UNESCO, 2015). 

Tổng hợp theo UNESCO (2015), các cách tiếp cận phổ biến nhất để cung cấp giáo 

dục công dân toàn cầu trong giáo dục chính quy tại các trường học gồm có: coi GDCDTC 

như một vấn đề toàn trường; như một vấn đề ngoại khóa; như một thành phần tích hợp 

trong các môn học khác nhau; hoặc, như một môn học riêng, độc lập trong chương trình 

giảng dạy. Những cách tiếp cận này cũng có thể bổ sung và có thể có tác động tối đa khi 

được áp dụng cùng nhau. Các nhà hoạch định chính sách và lập kế hoạch trong trường 

học cần quyết định cách tiếp cận nào phù hợp nhất với bối cảnh của bản thân. Điều này sẽ 

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chính sách và hệ thống giáo dục, các ưu tiên trong 

chương trình giảng dạy, các nguồn lực sẵn có hoặc các yếu tố khác (UNESCO, 2015). 

Công nghệ thông tin và truyền thông và phương tiện truyền thông xã hội cũng tạo 

cơ hội để hỗ trợ việc dạy và học về giáo dục công dân toàn cầu, kết nối các lớp học và 

cộng đồng và chia sẻ ý tưởng và tài nguyên. Một số quốc gia cũng đã sử dụng các nền 

tảng ảo để mở rộng môi trường học tập, kết nối các lớp học và cộng đồng (UNESCO, 

2014). Các nền tảng học tập từ xa, trực tuyến và chia sẻ thông tin trực tuyến cũng có thể 

được sử dụng bởi các nhà giáo dục để phát triển sự hiểu biết và năng lực của chính họ 

cũng như tăng trải nghiệm học tập cho học sinh, sinh viên (UNESCO, 2014; UNESCO, 

2015). 

Như vậy, không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

vào việc dạy và học, mà ở đây còn có sự kết nối giữa trường học với trường học ở cộng 

đồng, quốc gia, khu vực và quốc tế cho cả người dạy và người học, để tăng cường sự trao 

đổi, học tập lẫn nhau, tăng cường hiểu biết về sự đa dạng của văn hóa, của các quan điểm 

về vấn đề toàn cầu, .v.v cũng như tăng sự đồng cảm với con người và các vấn đề mang 

tính toàn cầu.  

6) Nhà trường có quy trình, chiến lược đánh giá hiệu quả chương trình giáo dục 

công dân toàn cầu cũng như đánh giá kết quả học tập của người học 

Cách tiếp cận được lựa chọn thực hiện sẽ phụ thuộc vào bối cảnh, vì các hệ thống giáo 

dục khác nhau có những cách tiếp cận khác nhau để đánh giá việc học. Nó cũng sẽ phụ 

thuộc vào cách GD CDTC được cung cấp, ví dụ trong toàn bộ chương trình giảng dạy 

hoặc trong một môn học cụ thể hoặc phương thức khác. 
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Phương pháp đánh giá, như đánh giá quá trình hay đánh giá tổng thể, sẽ cần phải phù 

hợp với mục tiêu học tập và cách thức giảng dạy và học tập. Với nhiều mục tiêu và năng 

lực học tập khác nhau trong GD CDTC, một số phương pháp có thể được yêu cầu (ví dụ: 

bài tập, dự án, bài kiểm tra, v.v.) để đánh giá chính xác việc học. Phương pháp đánh giá 

chỉ diễn ra ở một khoảng thời gian nhỏ sẽ chỉ cung cấp một lát cắt nhanh về những gì 

người học đã học. Do đó cần có đánh giá trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể theo 

dõi cả quá trình, sự thay đổi, tiến bộ của người học. 

Như vậy, có thể thấy, việc đánh giá không chỉ dừng lại ở đánh giá kết quả học tập của 

người học, mà còn cần đánh giá chương trình, đặt chương trình trong bối cảnh thực tế để 

đánh giá, theo dõi và kịp thời điều chỉnh, cải thiện, duy trì giáo dục công dân toàn cầu 

một cách phù hợp và hiệu quả trong trường học.  

5.4. Một số thách thức chính và giải pháp chiến lược để phát triển GD CDTC tại các 

quốc gia đang phát triển  

Theo một số nghiên cứu (Guo, 2014; Oxfam, 2015; Unesco, 2016; Nguyễn Tiến Hùng, 

2017) là: 

Dạy và học “ứng thí”: việc dạy và học hiện nay còn thiên về chuẩn bị cho người 

học vượt qua các kỳ thi; Thiếu tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch để lãnh đạo phát triển 

GDCDTC; Chương trình và cách tổ chức GD lạc hậu; Năng lực nhà giáo hạn chế;  Vai trò 

và trách nhiệm giữa các bên liên quan chưa phù hợp; Hạ tầng thông tin và truyền thông 

còn hạn chế; Tập trung vào các giá trị chưa thỏa đáng; Phương pháp dạy học chưa phù 

hợp; Tham gia của người học còn nhiều hạn chế; Việc xác định mục tiêu, nội dung, cách 

thức GDCDTC còn nhiều khó khăn; Hệ thống kiểm tra, đánh giá chưa rõ ràng; Kết nối 

GDCDTC với học tập suốt đời chưa được quan tâm đúng mức. 

VI. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU 

Theo UNESCO, GDCDTC nhằm mục đích trao quyền cho người học tham gia và 

đảm nhận vai trò tích cực tại địa phương, quốc gia và trên toàn cầu, để đối mặt và giải quyết 

các thách thức toàn cầu và cuối cùng để trở thành người chủ động đóng góp cho hòa bình, 

khoan dung, bao gồm sự an toàn và bền vững thế giới. GDCDTC nhằm mục đích tạo dựng 

kiến thức, kỹ năng, giá trị và thái độ mà người học cần để có thể đóng góp cho một thế giới 

hòa bình, công bằng và toàn diện hơn. GD CDTC đòi hỏi nhiều cách tiếp cận khác như giáo 

dục nhân quyền, giáo dục hòa bình, giáo dục để phát triển bền vững và giáo dục cho sự hiểu 

biết quốc tế với  quan điểm học tập suốt đời và nhiều hình thức học tập khác.  

 Tổ chức Oxfam đưa ra khuyến nghị về việc phát triển NL cho HS thông qua các 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực. Cụ thể, theo tổ chức này, GDCDTC 

có thể  sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như thảo luận và tranh luận, đóng 

vai, các hoạt động nguyên nhân và hậu quả, và điều tra. Đây không phải là những phương 

pháp đặc trưng cho giáo dục cho CDTC nhưng được sử dụng dưới quan điểm GDCDTC, 

góp phần bồi dưỡng các kỹ năng như tư duy phản biện, đặt vấn đề, giao tiếp và hợp tác. 

Những phương pháp này cho phép người học khám phá, phát triển và thể hiện các giá trị 
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và ý kiến riêng, trong khi lắng nghe trân trọng quan điểm của người khác5. GDCDTC 

không nhất thiết cần được dạy như một môn học riêng lẻ mà cần được học tập thông qua 

tất cả các lĩnh vực của chương trình học, và mỗi môn học có một thế mạnh riêng, đóng 

góp quan trọng để thực hiện trong việc phát triển các kiến thức, kĩ năng và thái độ liên 

quan đến CDTC. 

 Thực trạng GDCDTC tại Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a và Thái Lan cho thấy các đặc điểm 

của GDCDTC hiện nay được thể hiện trong CT của từng nước. Có thể thấy cả ba nước 

đều dần dần đưa GDCDTC vào CT như một nội dung quan trọng bằng cách giới thiệu 

toàn cầu hóa và các phẩm chất của CDTC như một chủ đề hoặc năng lực quan trọng bắt 

đầu từ bậc tiểu học. Hàn Quốc và Thái Lan đang tiếp cận toàn cầu hóa như một cách đáp 

lại các thách thức từ bên ngoài quốc gia, còn với In-đô-nê-xi-a, các đặc trưng dân tộc (đa 

dạng dân tộc) được đặt trước toàn cầu hóa.  CT của Hàn Quốc nhấn mạnh các năng lực, 

giá trị liên quan đến CDTC như khoan dung, sự đồng cảm và hiểu biết đa văn hóa. CT của 

Thái Lan hướng đến các giá trị CDTC như giá trị cá nhân, có đủ phẩm chất, có thể sống 

như một công dân hạnh phúc trong xã hội toàn cầu mới, có kĩ năng và tiềm năng khoa 

học, công nghệ và giao tiếp, đồng thời có khả năng cạnh tranh. CT của Indonesia  tập 

trung vào các năng lực, giá trị trách nhiệm, sự khoan dung và hiểu biết lẫn nhau.  

  Ở cả 3 quốc gia trên, các chủ đề GDCDTC được tích hợp vào CT dưới nhiều hình 

thức: liên môn; xuyên môn; hoặc xem đó là nội dung của một số môn học như Giáo dục 

công dân, Địa lý, Lịch sử, Tôn giáo, Khoa học, Nghệ thuật.... 

  Tuy nhiên nghiên cứu cũng chỉ ra, định hướng và chủ đề cho GDCDTC được áp 

dụng Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đều cho thấy những điểm cần tập trung hơn 

như sau:  

• CT GDCDTC nên tập trung vào việc củng cố những năng lực của công dân tham 

gia vào cộng đồng hơn là những năng lực của cá nhân để đảm bảo khả năng cạnh 

tranh quốc tế.  

• Cần giáo dục HS đối đầu với các thách thức và tự giải quyết chúng hơn là dạy HS 

những câu trả lời cho những thách thức đó.  

• GDCDTC nên chuyển từ dựa vào GD chủ yếu dựa vào kiến thức và nhắm đến việc 

đưa đến những thay đổi hành vi của HS bằng việc phát triển NL gíúp HS giải quyết 

các vấn đề toàn cầu.  

• Đối với việc thực hiện CT, đặc trưng văn hóa của mỗi quốc gia và sự khác từ các 

nhóm cần được quan tâm, tính đến.  

 

Các nước Châu Âu hầu hết đều chú ý đến giáo dục CDTC và đưa ra những chiến 

lược, chương trình để tăng cường giáo dục CDTC trong nhà trường. Các quốc gia này đưa 

vào các chương trình giáo dục chẳng hạn GD toàn cầu, học tập toàn cầu, GDCDTC vì sự 

phát triển bền vững, GDCDTC, … Theo nghiên cứu này, GDCDTC có nhiều hình thức, 

có thể qua học tập chính quy, học tập không chính quy, cũng như học tập không chính 

                                              
5 Oxfam (2015) , Education for global citizenship, a guide for schools Oxfam Education and Youth, Oxfam House, John Smith 

Drive, Oxford OX4 2JY, page 9  
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thức. Việc học có thể diễn ra trong các môi trường khác nhau - trường học, bảo tàng, trung 

tâm giáo dục không chính thức, các sự kiện khác nhau, môi trường trực tuyến, tại nhà và 

các nơi khác. GDCDTC cũng cần được xem là một quá trình học tập suốt đời. 

Một số quốc gia Châu Âu tích hợp GDCDTC trong các môn học khác nhau trong 

chương trình như Bulgaria; Litva; Malta, thường là các môn Giáo dục công dân, Khoa học 

xã hội, như Lịch sử, Chính trị, Triết học, Tâm lý học, Địa lý, Giáo dục tôn giáo, Đạo đức, 

Nghiên cứu môi trường. Một số quốc gia GD CDTC qua các hoạt động ngoại khóa, tập 

hợp nhiều lĩnh vực chủ đề khác nhau trong nghiên cứu các chủ đề GDCDTC và khuyến 

khích giáo viên hợp tác như Áo; Phần Lan; Vương quốc Anh. Ngoài ra, một số nước áp 

dụng phương pháp toàn trường không chỉ trong chương trình và cách tiếp cận học tập, mà 

cả văn hóa và giá trị của trường, kế hoạch và tầm nhìn, môi trường học tập và mối quan hệ 

giữa các bên liên quan khác nhau của trường và cộng đồng địa phương. Một số trường ở 

các quốc gia Châu Âu cũng linh hoạt tích hợp GDCDTC trong cách đánh giá đánh giá quá 

trình học tập hoặc đánh giá trường học, ví dụ, ở Áo, CDTC là một tiêu chí đánh giá chất 

lượng trường học. 

Ở các mức độ khác nhau, GDCDTC đã được thực hiện ở Mỹ, Canada và Mexico. 

Mặc dù các quan niệm và cách tiếp cận GD CDTC khác nhau giữa ba quốc gia Bắc Mĩ 

nhưng ba nước này có một số đặc điểm chung. Những nghiên cứu đã đưa ra những đề xuất 

quan trọng đó là cần thay đổi cách tiếp cận GDCDTC bài bản hơn. 

Tại Úc, việc đưa những vấn đề toàn cầu vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông 

được bắt đầu từ những năm 20006, thậm chí đã trở thành trọng tâm trong giáo dục đầu 

những năm 2000, đặc biệt  quan tâm đến vấn đề mới nổi về đoàn kết trên toàn thế giới và 

bảo vệ xuyên quốc gia. Đồng thời, nền giáo dục này cũng tập trung đưa những nội dung 

về phát triển môi trường bền vững, thách thức của sự đa dạng và đa văn hóa, năng lực liên 

văn hóa. GDCDTC ở Úc được thể hiện trong nhiều môn học, mang tính liên môn, tạo sự 

linh động cho phép nhà trường tự xác định cách thức tiếp cận. 

GDCTC cũng được thực hiện với sự kết nối, tham gia của các trường/ người học ở 

nhiều quốc gia qua sáng kiến của các tổ chức, ví dụ như: chương trình Lớp học Kết nối 

của Hội đồng Anh, Taking it Global for Educators, … Sự kết nối giữa trường học với 

trường học ở cộng đồng, quốc gia, khu vực và quốc tế cho cả người dạy và người học 

giúp tăng cường sự trao đổi, học tập lẫn nhau, tăng cường hiểu biết về sự đa dạng của văn 

hóa, của các quan điểm về vấn đề toàn cầu, .v.v cũng như tăng sự đồng cảm với con 

người và các vấn đề mang tính toàn cầu.  

Có nhiều định nghĩa và các thực hành khác nhau về CDTC và GDCDTC. 

GDCDTC đóng vai trò quan trọng, mang lại lợi ích không chỉ cho người học và còn vì lợi 

ích của tất cả các quốc gia. Nhìn chung các nước trên thế giới có những mức độ áp dụng 

và triển khai GDCDTC ở những mức độ khác nhau trong chương trình của họ, thông qua 

nhiều chính sách, hình thức và hoạt động khác nhau, thể hiện nhận thức riêng của mỗi 

quốc gia về tầm quan trọng của GDCDTC. Trong khi có những quốc gia xây dựng các 

chương trình riêng về GDCDTC thì lại có những quốc gia thực hiện nguyên tắc tiếp cận 

                                              
6 Peterson, A., Milligan, A., & Wood, B. E. (2018). Global citizenship educationin Australasia. In The Palgrave 

handbook of global citizenship and education (pp. 3-20). Palgrave Macmillan, London. 
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toàn diện trong GDCDTC từ tích hợp chương trình, phương pháp GD cho đến xây dựng 

chính sách, văn hoá của nhà trường; một số nước lại theo hướng tận dụng những nội dung, 

phương pháp giảng dạy sẵn có, kết hợp một cách khéo léo, những nội dung và mục tiêu 

GDCDTC. Nhưng nhìn chung, các tổ chức và nghiên cứu về CDTC đều thừa nhận 

GDCDTC cần được thực hiện một cách đồng bộ, thông qua tất cả các hoạt động giáo dục, 

từ ngoại khoá đến chính khoá, từ cấu trúc cho đến nội dung và phương pháp của môn học. 

Sự vận dụng khéo léo và xuyên xuốt trong toàn bộ quá trình giáo dục sẽ giúp cho việc 

thực hiện GDCDTC đạt được hiệu quả cao.  

VII. THỰC TIỄN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU Ở TRƯỜNG PHỔ 

THÔNG VIỆT NAM 

1. Giáo dục công dân toàn cầu thể hiện trong các văn bản chính sách 

Chương trình nghị sự về PTBV đến năm 2030 của LHQ đề ra 17 mục tiêu chung 

về PTBV (gọi tắt là 17 SDGs) để các quốc gia định hướng cho việc lập kế hoạch, chương 

trình hành động của mình nhằm thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Trong 17 mục tiêu 

PTBV, mục tiêu 4.7 (SDG4) về giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) nhấn mạnh: 

Đến năm 2030 đảm bảo tất cả người học nhận được kiến thức và kỹ năng cần thiết để 

thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua giáo dục về sự phát triển bền vững, lối sống 

bền vững, nhân quyền, bình đẳng giới; thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, không bạo 

lực, toàn cầu; coi trọng sự đa dạng văn hóa và sự đóng góp của văn hóa vào phát triển 

bền vững”. Bộ GD&ĐT Việt Nam là một thành viên trong nhóm “Thúc đẩy Chính sách” 

của Mạng lưới Đối tác Toàn cầu do UNESCO thành lập nhằm định hướng và thúc đẩy 

việc thực hiện Chương trình Hành động Toàn cầu về GDPTBV. 

Giáo dục công dân toàn cầu là một cách tiếp cận trong việc hiện thực hoá các chính 

sách vào thực tiễn giáo dục để đạt được mục tiêu PTBV nêu trên.  

Sau đây là một số chính sách cấp quốc gia như các nghị quyết của Đảng, nghị định 

của Chính phủ, các quyết định và các văn bản pháp lý khác của Bộ GD&ĐT(Thông tư, 

Chương trình, Hướng dẫn,…) có nội dung đề cập trực tiếp hoặc có liên quan đến các nội 

dung, tiêu chí về GDCDTD. 

1. Các văn bản chính sách trực tiếp đề cập đến vấn đề giáo dục công dân toàn cầu 

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 phê duyệt Đề án đổi mới 

CT và SGK GDPT có nêu tại Điều 1 (Mục tiêu 1): Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về 

chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con người Việt Nam toàn diện về Đức, Trí, 

Thể, Mỹ, hướng tới “công dân toàn cầu”. Đây là văn bản chính sách định hướng cho việc 

triển khai CTGDPT mới, đã quán triệt các quan điểm GD của UNESCO, trong đó đề cập 

trực tiếp đến giáo dục CDTC và đưa ra những nội dung phù hợp với nhiều tiêu chí của 

CDTC. 

- Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 ban hành Kế hoạch 

thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030 xác định  

+ Mục tiêu: Tất cả người học đều được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, bao gồm: giáo dục về lối sống bền vững, quyền con 

người, bình đẳng giới, thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, không bạo lực; thực hiện giáo 

dục công dân toàn cầu, thích ứng cao với sự đa dạng văn hóa, nhưng vẫn giữ được bản 
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sắc văn hóa của dân tộc, thúc đẩy sự đóng góp của văn hóa đối với phát triển bền vững. 

Đồng thời xác định  

+ Nhiệm vụ: Tăng cường các nội dung giáo dục về: phát triển bền vững, lối sống 

bền vững, quyền con người, bình đẳng giới, ngăn chặn và chống bạo lực, công dân toàn 

cầu, ý thức tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong chính sách giáo dục quốc gia và trong nội 

dung chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp học.  

Đây là VB chính sách cho đã tổng hợp đầy đủ các mục tiêu, giải pháp, lộ trình, nội 

dung cụ thể và trách nhiệm của từng bên liên quan cho công tác GDVPTBV nói chung, 

trong đó đề cập trực tiếp đến nhiều nội dung liên quan đến giáo dục CDTC.  

Bộ GD& ĐT cũng đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan tới giáo dục 

công dân toàn cầu qua các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học. 

Cụ thể là các nội dung: như giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, 

hiểu biết xã hội cho học sinh; thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục (bảo vệ môi 

trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 

quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai;  ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục; Khuyến khích 

tăng cường học ngoại ngữ, tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hiểu biết về các 

giá trị văn hóa dân tộc và trên thế giới, tăng cường hợp tác quốc tế (giao lưu, trao đổi giữa 

các nhà trường). Bộ cũng đã ban hành Thông tư đổi mới đánh giá theo hướng thúc đẩy 

giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực người học, qua đó cũng tạo thuận lợi 

cho thực hiện các nội dung GDCDTC. 

2. Thực tiễn thực hiện một số nội dung GDCDTC 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với giáo dục công dân toàn cầu 

Quyết định 404/ QĐ-TTg (ngày 27 tháng 3 năm 2015) Phê duyệt Đề án đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đã xác định mục tiêu đổi mới CT, SGK 

GDPT, trong đó có nội dung: Xây dựng, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, 

sách giáo khoa phổ thông mới phù hợp với hệ thống giáo dục phổ thông theo tinh 

thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 

2014 của Quốc hội và tuyên bố của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên 

hợp quốc: “Học để biết - Học để làm - Học để chung sống - Học để tự khẳng định mình”, 

góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát 

triển con người Việt Nam toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ, hướng tới “công dân toàn cầu”. 

Kết quả rà soát, phân tích chương trình GDPT 2018 trên cơ sở các tiêu chí 

GDCDTC cho thấy: Có thể nói vấn đề giáo dục công dân toàn cầu đã được thể hiện trong 

chương trình giáo dục phổ thông mới, từ quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, kế 

hoạch giáo dục, nội dung, tới phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. 

Thực tiễn ở địa phương, nhà trường  

Kết quả khảo sát thực trạng tại 54 trường ở 6 tỉnh, thành (06 tỉnh thành: Hà Nội, 

Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Quảng Bình, Cần Thơ. Mỗi tỉnh, thành 

khảo sát tại 3 quận, huyện (trong đó có khu vực thành thị và nông thôn) và mỗi quận, 

huyện khảo sát 3 trường (01 trường tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường THPT)) cho 

thấy một số vấn đề thực tiễn thực hiện một số nội dung GDCDTC: 
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Những năm qua, các trường phổ thông đã đổi mới giáo dục, đặc biệt đổi mới về 

phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục, theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh. Qua đó, những nội dung của GD CDTC cũng được quan tâm hơn. GV đã 

quan tâm sử dụng các PPDH tích cực như GQVĐ, dạy học theo nhóm, …; yêu cầu HS 

liên hệ kiến thức với thực tiễn. Bên cạnh đổi mới các hoạt động dạy học các môn học, các 

nhà trường cũng đã quan tâm xây dựng môi trường học tập thân thiện; tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa, qua đó thực hiện mục tiêu phát triển NL HS. Ở các nhà trường phổ 

thông hiện nay, đã và đang thực hiện một số nội dung của GDCDTC thông qua thực hiện, 

tích hợp, lồng ghép vào các môn học hoặc hoạt động giáo dục, ví dụ như GD bảo vệ môi 

trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm năng lượng; GD bình đẳng giới; 

GD quyền trẻ em,…  

CBQL, GV, HS, CMHS đã có nhận thức về sự cần thiết thực hiện các nội dung 

GDCDTC. Trong thực tiễn, nhà trường, GV đã có kinh nghiệm nhất định trong thực hiện 

một số nội dung GDCDTC đặc biệt về những mảng như giáo dục bảo vệ môi trường, bình 

đẳng giới, … và đạt kết quả khá tốt. Ở nhiều nơi đã có những sự phối hợp hiệu quả giữa 

nhà trường, gia đình, cộng đồng trong thực hiện nội dung GD CDTC 

Tuy vậy, còn tình trạng tổ chức hoạt động dạy học còn hình thức, chưa hiệu quả; 

ôm đồm kiến thức; “tham tổ chức” quá nhiều hoạt động; mà chưa chú ý khai thác, phân 

tích sâu; … GD còn chưa thật sự hiệu quả trong việc tạo ra sự thay đổi (chuyển hóa) hành 

vi, thái độ của HS.  

Một số nội dung GDCDTC còn hạn chế hơn như GD Hiểu biết về sự đa dạng về 

văn hóa của các dân tộc, quốc gia; Mối quan hệ gắn kết, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau 

của các cộng đồng ở các cấp độ địa phương, đất nước và toàn cầu; Phân tích, phản biện về 

những vấn đề mang tính toàn cầu; Giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, với bạn bè quốc 

tế; …. (thể hiện ở cả HS cũng như trong cách dạy học). Kết quả tìm hiểu cũng cho thấy 

ảnh hưởng của việc dạy của GV (các vấn đề được quan tâm tích hợp trong dạy học, …) 

tới nhận thức của HS. Kết quả cũng cho thấy có thể có mối quan hệ giữa việc được học ở 

trường/ được người lớn trong gia đình trao đổi một số nội dung tới nhận thức, hành động 

cũng như thái độ của HS về một số nội dung tương ứng. 

Kết quả khảo sát cho thấy nhìn tổng quát không có sự khác biệt đáng kể về nhận 

thức, kĩ năng cũng như thái độ giữa các HS nam và nữ. Mặc dù xét cụ thể từng nội dung 

thì một số nội dung có khác biệt nhỏ. 

Thuật ngữ CDTC, GDCDTC còn mới mẻ đối với các nhà trường, GV. Chưa có tài 

liệu hướng dẫn đầy đủ các nội dung GDCDTC; GV mới tiếp cận với định hướng dạy học 

phát triển năng lực nên còn nhiều lúng túng trong thực hiện. Còn có sự thiếu đồng bộ (VD 

trong đánh giá, thi cử) trong GD theo hướng phát triển PC, NL nói chung và thực hiện 

một số GD CDTC nói riêng; một số điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện có những liên 

kết, hợp tác cho thực hiện GDCDTC còn hạn chế. 

Tìm hiểu thực tiễn, qua trao đổi kinh nghiệm, ý kiến ở các nhà trường, cũng cho 

thấy: Sự cần thiết có sự phối hợp trong việc giáo dục CDTC một cách đồng bộ giữa nhà 

trường, gia đình và cộng đồng địa phương. Về phía nhà trường, Ban giám hiệu và GV cần 

hiểu rõ mục tiêu và các phương thức GDCDTC, từ đó xây dựng các giải pháp để thực 

hiện mục tiêu đó thông qua các môn học và hoạt động giáo dục. Cần chủ động xây dựng 
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kế hoạch thực hiện các nội dung GDCDTC; chú ý tới việc giám sát, kiểm tra và đánh giá 

việc thực hiện kế hoạch; quan tâm xây dựng những nhóm, cá nhân chủ chốt. GV cần có ý 

thức lồng ghép, tích hợp, khai thác thực hiện một cách thích hợp mục tiêu GDCDTC 

trong các tiết học và hoạt động giáo dục. Cần tập huấn để GV có nhận thức và kĩ năng về 

GDCDTC, để việc tích hợp mục tiêu GDCDTC diễn ra thường xuyên, ở mọi khía cạnh và 

một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng. Có như vậy, GDCDTC mới hiệu quả. Về phía gia 

đình, CMHS cần thường xuyên trao đổi, định hướng và tạo điều kiện cho con cái được 

tìm hiểu thông tin xã hội, văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng như văn hóa các nước trên 

thế giới; được tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa và các hoạt động 

thiện nguyện ở địa phương. CMHS còn là tấm gương tiết kiệm năng lượng và hạn chế rác 

thải nhựa. Về phía cộng đồng địa phương, cần tổ chức các hoạt động phối hợp với nhà 

trường để HS có cơ hội tham gia các công việc như: bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, 

các hoạt động vì cộng đồng như chăm sóc người già không nơi nương tựa, gia đình chính 

sách, đền ơn đáp nghĩa,… Cần phát huy vai trò tự chủ, tích cực của HS trong học tập. Cần 

giúp HS hiểu được ý nghĩa, cũng như trách nhiệm của bản thân trong thực hiện các ND 

GDCDTC – chuyển từ GD thành tự GD.  

 Chú ý nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, CMHS, HS về tầm quan trọng của mục 

tiêu và các nội dung GD CDTC. Cần thực hiện những biện pháp tuyên truyền, phổ biến về 

các mục tiêu giáo dục của nhà trường. Tạo sự hiểu biết, đồng thuận, chia xẻ, gắn kết của 

các đối tượng liên quan. Cần có những tài liệu, những khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

sâu về một số ND GDCDTC cụ thể - giúp CBQL, GV có những hiểu biết, kĩ năng cần 

thiết (đặc biệt với những vấn đề còn khá mới/ trong thực tế hiện còn hạn chế như còn hạn 

chế hơn như GD Hiểu biết về sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc, quốc gia; Mối quan 

hệ gắn kết, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau của các cộng đồng ở các cấp độ địa phương, 

đất nước và toàn cầu; Phân tích, phản biện về những vấn đề mang tính toàn cầu; Giao tiếp 

trong môi trường đa văn hóa, với bạn bè quốc tế; …. Trong tập huấn bồi dưỡng cần chú 

trọng thực hành, rèn kĩ năng cho GV (Ví dụ soạn và thực hiện các KHBH tích hợp các nội 

dung GDCDTC, …) và yêu cầu gắn với liên hệ, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của 

CBQL, GV ở chính trường mình. Cần chú ý xây dựng các mô hình cụ thể về thực hiện 

hiệu quả GD CDTC để các nhà trường, GV tham khảo, học tập, nhân rộng. Cần tạo điều 

kiện cho GV, CBQL, nhà trường chia sẻ kinh nghiệm.  Cần nghiên cứu tổ chức biên soạn 

tài liệu hướng dẫn CMHS và cộng đồng nhằm thu hút sự tham gia tích cực và sâu hơn, có 

hiệu quả hơn vào việc giáo dục các nội dung GDCDTC ở các cấp của lực lượng này. GD 

theo định hướng phát triển PC, NL nói chung và thực hiện các mục tiêu GD CDTC nói 

riêng đòi hỏi GV cần có sự đầu tư thời gian, công sức. Do vậy cần nghiên cứu về khối 

lượng công việc, hoạt động của GV để có chế độ, chính sách thỏa đáng cho GV. 

 

VIII. QUAN NIỆM, TIÊU CHÍ VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG GIÁO 

DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM 

1. Quan niệm và tiêu chí CDTC Việt Nam 

Trên cơ sở nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, kinh nghiệm 

quôc tế (UNESCO, UNICEF, Oxfam, …), những vấn đề lí luận, từ kết quả khảo sát và 
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thử nghiệm, khảo nghiệm lấy ý kiến, nhóm nghiên cứu đề xuất quan niệm CDTC Việt 

Nam, tiêu chí và mục tiêu GDCDTC Việt Nam ở trường phổ thông như sau:  

Đề xuất quan niệm: CDTC Việt Nam là người: có khả năng hành động hợp tác, 

có trách nhiệm, sáng tạo giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng, góp phần làm cho 

địa phương, đất nước, thế giới tốt đẹp và phát triển bền vững; giao tiếp, thích ứng trong 

những môi trường văn hóa khác nhau, môi trường đa văn hóa; tôn trọng quyền con người, 

sự đa dạng; trân trọng, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, đất nước mình đồng 

thời có ý thức học hỏi những tinh hoa văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác. 

Tiêu chí CDTC Việt Nam 

Từ quan niệm trên, nhóm nghiên cứu đề xuất tiêu chí, và mục tiêu giáo dục CDTC 

ở trường phổ thông Việt Nam như sau: 

 Về năng lực 

• Nhận thức về bản thân (cá tính, tình cảm, mong muốn, giá trị sống, …; xác định vị 

trí/ vai trò của bản thân trong cộng đồng) và phát triển bản thân. 

• Nhận thức về các vấn đề mang tính toàn cầu và về mối quan hệ gắn kết, tương tác 

và phụ thuộc lẫn nhau giữa các vấn đề, của các cộng đồng ở các cấp độ địa 

phương, đất nước và toàn cầu.  

• Phân tích, phản biện về những vấn đề mang tính toàn cầu. 

• Nhận thức về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, các quốc gia. 

• Giao tiếp, hợp tác trong môi trường đa văn hóa, với bạn bè quốc tế.  

• Thích ứng trong hoàn cảnh mới, trong môi trường mới khác biệt về văn hóa, xã hội 

…. 

• Hợp tác giải quyết vấn đề thực tiễn, mang lại lợi ích cho cộng đồng ở cấp độ địa 

phương, quốc gia và toàn cầu. 

• Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, học tập. 

• Sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là internet (trong học tập, giao tiếp, …). 

Về phẩm chất 

• Yêu thương con người, quan tâm, đồng cảm, chia sẻ, đoàn kết với người khác. 

• Yêu gia đình. Yêu quê hương, đất nước. 

• Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người và sự đa dạng văn hóa. 

• Tôn trọng quyền con người và các giá trị về hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội, 

bình đẳng giới. 

• Trân trọng giá trị văn hóa của dân tộc, đất nước mình và của các dân tộc, các quốc 

gia khác trên thế giới. Có ý thức phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, đất 

nước mình đồng thời sẵn sàng học hỏi những tinh hoa văn hóa của các dân tộc, 

quốc gia khác. 

• Quan tâm tới môi trường sống (có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sống). 

• Có ý thức chấp hành pháp luật. 

• Có trách nhiệm, tích cực, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động có ích cho 

cộng đồng. 
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Từ các tiêu chí nói trên, trên cơ sở nghiên cứu lí luận, kinh nghiệm quốc tế, phân tích 

CTGDPT 2018 (đặc biệt là các yêu cầu cần đạt trong chương trình) và thực tiễn Việt Nam 

(qua thử nghiệm, khảo nghiệm lấy ý kiến), nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất các yêu cầu 

cần đạt cụ thể ở mỗi cấp học phổ thông (mục 2 dưới đây). Mối quan hệ giữa các yêu cầu 

cần đạt trong GDCDTC cho mỗi cấp học với các yêu cầu cần đạt trong CTGDPT 2018 

cũng được nhóm nghiên cứu phân tích, làm rõ. 

2. Yêu cầu cần đạt trong GD CDTC  

2.1. Cấp tiểu học 

Tiêu chí CDTC Yêu cần cần đạt trong GDCDTC 

1. Năng lực  

1.1. Nhận thức về 

bản thân (cá tính, 

tình cảm, mong 

muốn, giá trị sống, 

…; xác định vị trí/ 

vai trò của bản 

thân trong cộng 

đồng) và phát triển 

bản thân 

+ Nêu được một số điểm mạnh, điểm yếu, mong muốn của bản thân.  

Nêu được một số cộng đồng (gia đình, lớp học, trường học, …) mà 

mình là thành viên; vị trí, vai trò bản thân trong cộng đồng. 

+ Thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi để phát triển 

bản thân. 

 

1.2. Nhận thức về 

các vấn đề mang 

tính toàn cầu 

 

1.2.1 Về ô nhiễm 

môi trường; biến 

đổi khí hậu  

Nêu được một số dấu hiệu của ô nhiễm và suy thoái môi trường 

(không khí, nước, đất, rừng) và những ảnh hưởng của ô nhiễm môi 

trường đến cuộc sống và sức khỏe bản thân, những người xung 

quanh 

Nêu được một số biểu hiện của BĐKH (thiên tai và các hiện tượng 

thời tiết cực đoan,..) và tác động của BĐKH tới địa phương. 

Xác định được một số hoạt động của con người có tác động tích cực 

và tiêu cực tới môi trường và khí hậu.  

Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ môi trường thiên nhiên và 

phòng chống thiên tai. 

Nhận biết được vấn đề ô nhiễm môi trường; biến đổi khí hậu có tính 

toàn cầu (xuất hiện và được quan tâm giải quyết ở nhiều địa phương, 

quốc gia). 

1.2.2 Về nguy cơ 

cạn kiệt và sử dụng 

hợp lí các nguồn 

tài nguyên  

 

Nhận biết được một số tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo (Mặt 

trời, không khí, gió, nước,…) và tài nguyên thiên nhiên không thể 

tái tạo (than đá, dầu mỏ, vàng, sắt,…). 

Biết được nguy cơ cạn kiệt và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên 

là mối quan tâm chung của nhiều nước trên thế giới. Nêu được một 

số lí do và ví dụ về việc quan tâm khai thác sử dụng các nguồn năng 
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 lượng thay thế cho năng lượng chất đốt như năng lượng mặt trời, 

gió. 

Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về sự cần thiết 

phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.  

Nêu được một số việc làm thiết thực để sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên trong cuộc sống và học tập. 

1.2.3 Về vấn đề đói 

nghèo và dịch 

bệnh, sức khỏe 

cộng đồng  

 

Nhận ra được đói nghèo sẽ sinh ra bệnh tật ở con người. 

Nêu được tên, dấu hiệu chính của một số dịch bệnh và sự nguy hiểm 

của dịch bệnh ở quốc gia và trên thế giới. 

Nêu được một số việc làm để phòng, tránh một số dịch bệnh để góp 

phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

1.2.4 Các vấn đề 

về dân chủ, công 

bằng xã hội, bình 

đẳng giới 

Nhận biết được sự cần thiết của tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự 

khác biệt. 

Phân biệt được ở mức độ đơn giản đặc điểm sinh học và đặc điểm 

xã hội của nam và nữ.  

Nêu được một số ví dụ thể hiện sự công bằng và bình đẳng giới 

trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. 

1.2.5 Một số vấn 

đề kinh tế, xã hội 

khác (di cư, dân 

số, việc làm…) 

 

Nhận ra hiện tượng người dân ở nông thôn di cư ra thành thị để tìm 

việc làm và sinh sống. 

Nhận xét được sự gia tăng dân số ở Việt Nam và một số hậu quả do 

gia tăng dân số và phân bố dân cư chưa hợp lí ở Việt Nam. 

1.2.6 Về các vấn 

đề xung đột, bạo 

lực; bảo vệ hòa 

bình trên thế giới 

Nêu được một số biểu hiện của xung đột và bạo lực như: mâu thuẫn 

cá nhân, có những hành vi thô bạo với người khác, có hành vi không 

tôn trọng với những người từ các cộng đồng khác, văn hóa khác, tôn 

giáo khác. 

Nêu được ý nghĩa của sống hòa thuận, tránh xung đột và bạo lực. 

Nêu được giá trị của hòa bình đối với cuộc sống của mỗi cá nhân, 

quê hương, đất nước và nhân loại. 

1.2.7 Về sự phát 

triển và những ảnh 

hưởng của Internet  

 

Nêu được vai trò của internet trong học tập và cuộc sống. 

1.3 Nhận thức về 

mối quan hệ gắn 

kết, tương tác và 

phụ thuộc lẫn nhau 

giữa các vấn đề, 

của các cộng đồng 

ở các cấp độ địa 

Nhận ra được hành động (tích cực/ tiêu cực) của con người ở một 

địa phương không chỉ có tác động đến môi trường ở địa phương đó 

mà còn có thể tác động đến môi trường của quốc gia và thậm chí 

toàn cầu. 

Nêu được một số ví dụ đơn giản biểu hiện về toàn cầu hóa (trao đổi 

hàng hóa, văn hóa…). 

Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia 
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phương, đất nước 

và toàn cầu  

Đông Nam Á (ASEAN) 

1.4 Phân tích, 

phản biện về 

những vấn đề 

mang tính toàn cầu 

Trình bày được ý kiến của bản thân về một vài vấn đề mang tính 

toàn cầu (ví dụ: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, 

…). 

1.5 Nhận thức về 

sự đa dạng về văn 

hóa của các dân 

tộc, quốc gia. 

 

Nhận ra sự đa dạng về văn hóa (ví dụ: nhà ở, trang phục, tập quán, 

lễ hội, ẩm thực,…) của các dân tộc sống trên đất nước VN 

1.6 Giao tiếp, hợp 

tác trong môi 

trường đa văn hóa, 

với bạn bè quốc tế 

+ Biết giao tiếp, hợp tác với bạn có sự khác biệt về tính cách, sở 

thích, …; bạn người dân tộc khác. 

+ Biết tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế theo hướng dẫn 

của nhà trường. 

1.7 Thích ứng 

trong tình huống 

mới, trong môi 

trường mới khác 

biệt về văn hóa, xã 

hội …. 

Biết ứng xử trong một số tình huống giao tiếp trong môi trường 

không quen thuộc   

1.8 Hợp tác giải 

quyết vấn đề thực 

tiễn (phát hiện, 

tham gia giải quyết 

vấn đề thực tiễn 

của cộng đồng, 

mang lại lợi ích 

cho cộng đồng ở 

cấp độ địa phương, 

quốc gia và toàn 

cầu) 

Nêu được một số vấn đề mà cá nhân có thể tham gia giải quyết 

mang lại lợi ích cho mình và người khác; biết cùng bạn, người nhà 

thực hiện một số việc (ở mức độ đơn giản, gần gũi) ở trường, ở nhà. 

1.9 Sử dụng được 

ngoại ngữ trong 

giao tiếp, học tập, 

… 

Đạt năng lực bậc 1 về ngoại ngữ 

1.10 Sử dụng công 

nghệ thông tin, đặc 

biệt là internet 

(trong học tập, 

giao tiếp, …) 

Sử dụng được một số phần mềm, ứng dụng số đơn giản để khai thác 

Internet hỗ trợ, phục vụ cho học tập, giao tiếp và giải trí. 
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2. Phẩm chất  

2.1 Yêu quê hương, 

đất nước, gia đình  

 

+ Tôn trọng các biểu trưng của đất nước.  

+ Tự hào được là người Việt Nam 

Kính trọng, biết ơn người lao động, người có công với quê hương, 

đất nước; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với 

những người có công với quê hương, đất nước.  

Yêu thương, quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình. 

2.2 Yêu thương con 

người, quan tâm, 

đồng cảm, chia sẻ, 

đoàn kết với người 

khác. 

 

Yêu quý bạn bè, thầy cô; quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè.  

Tôn trọng người lớn tuổi; giúp đỡ người già, người ốm yếu, người 

khuyết tật; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ.  

Biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn ở vùng 

sâu, vùng xa, người khuyết tật và đồng bào bị ảnh hưởng của thiên 

tai. 

2.3 Tôn trọng sự 

khác biệt giữa mọi 

người và sự đa 

dạng văn hóa  

 

Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết 

và hoàn cảnh gia đình.  

Không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.  

Biết ứng xử phù hợp thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt chủng tộc. 

Bày tỏ được thái độ tôn  trọng đối với sự đa dạng văn hóa của các 

dân tộc. 

2.4 Tôn trọng 

quyền con người 

và các giá trị về 

hòa bình, dân chủ, 

công bằng xã hội, 

bình đẳng giới 

Tôn trọng quyền trẻ em; quyền của người khác. Thực hiện và nhắc 

nhở, giúp đỡ bạn bè thực hiện quyền trẻ em. 

Khách quan, công bằng trong đánh giá bản thân và bạn bè. 

Không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử nam - nữ. 

Quan tâm đến những hoạt động vì hoà bình do nhà trường, địa 

phương tổ chức.  

Không đồng tình với những hành động bạo lực. 

+ Không cãi nhau, đánh nhau. 

+ Thực hiện được một số cách đơn giản, phù hợp để xử lí bất hòa 

với bạn bè; sẵn sàng giúp bạn bè xử lí bất hòa với nhau. 

 

2.5 Trân trọng giá 

trị văn hóa của các 

dân tộc và của các 

quốc gia trên thế 

giới. Có ý thức 

phát huy những giá 

trị văn hóa của 

dân tộc, đất nước 

mình đồng thời sẵn 

sàng học hỏi 

Tôn trọng truyền thống văn hóa địa phương, các giá trị văn hoá của 

dân tộc. 
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những tinh hoa văn 

hóa của các dân 

tộc, quốc gia khác. 

2.6 Quan tâm tới 

môi trường sống 

(có ý thức bảo vệ 

và cải thiện môi 

trường sống). 

 

Có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Có ý thức 

chăm sóc, bảo vệ cây xanh và các con vật có ích. 

Không đồng tình với những hành vi xâm hại thiên nhiên.  

Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế 

giới xanh-sạch- đẹp 

2.7 Có ý thức chấp 

hành pháp luật. Có 

trách nhiệm, sẵn 

sàng hành động vì 

những điều tốt đẹp 

cho cộng đồng. 

 

Tự giác thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường và các quy 

định, quy ước của tập thể; giữ vệ sinh chung; bảo vệ của công.  

Nhắc nhở bạn bè chấp hành nội quy trường lớp; nhắc nhở người 

thân chấp hành các quy định, quy ước nơi công cộng.  

Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, ở lớp.  

Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội phù hợp 

với lứa tuổi.  

Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế 

giới hòa bình 

2.2. Cấp Trung học cơ sở  

Tiêu chí CDTC Yêu cần cần đạt trong GDCDTC 

1. Năng lực  

1.1. Nhận thức về 

bản thân (cá tính, 

tình cảm, mong 

muốn, giá trị sống, 

…; xác định vị trí/ 

vai trò của bản 

thân trong cộng 

đồng) và phát triển 

bản thân 

Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, giá trị của bản 

thân; vị trí và các quan hệ xã hội của bản thân trong các cộng đồng.  

 Biết rèn luyện, khắc phục những hạn chế của bản thân hướng tới các 

giá trị xã hội. 

  

1.2. Nhận thức về 

các vấn đề mang 

tính toàn cầu 

 

1.2.1 Về ô nhiễm 

môi trường; biến 

đổi khí hậu  

Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường. 

Trình bày được sơ lược về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường (ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp, ô nhiễm hoá 

chất bảo vệ thực vật, ô nhiễm phóng xạ,…) và biện pháp hạn chế ô 
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nhiễm môi trường. 

Nêu được khái niệm, một số biểu hiện/bằng chứng của biến đổi khí 

hậu và hậu quả do biến đổi khí hậu.  

Phân tích được các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu.  

Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó 

với biến đổi khí hậu. 

Trình bày được một số biện pháp của các quốc gia trong việc cùng 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

1.2.2 Về nguy cơ 

cạn kiệt và sử dụng 

hợp lí các nguồn 

tài nguyên  

 

Nêu được vai trò và nguy cơ suy giảm tài nguyên thiên nhiên. 

Trình bày được một số biện pháp sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên; 

Trình bày được sự cần thiết và một số biện pháp khai thác sử dụng 

các nguồn năng lượng (như mặt trời, gió, …) thay cho nhiên liệu ở 

nước ta và trên thế giới. 

 

1.2.3 Về vấn đề đói 

nghèo và dịch 

bệnh, sức khỏe 

cộng đồng  

 

Trình bày được tình trạng đói nghèo, bệnh tật ở một số nơi trên thế 

giới. 

Trình bày được nguyên nhân và hậu quả của một số dịch bệnh của 

quốc gia và trên thế giới. 

Trình bày được một số biện pháp mà các quốc gia và thế giới cùng 

hành động để phòng, tránh một số dịch bệnh. 

 

1.2.4 Về các vấn 

đề về dân chủ, 

công bằng xã hội, 

bình đẳng giới 

Trình bày được ý nghĩa của công bằng và bình đẳng giới.  

Biết cách đối xử công bằng, bình đẳng giới trong cuộc sống hằng 

ngày. 

 

1.2.5 Một số vấn 

đề kinh tế, xã hội 

khác (di cư, dân 

số, việc làm…) 

 

Nêu được tình hình và những ảnh hưởng, tác động của gia tăng dân 

số ở một số nơi trên thế giới. 

Trình bày được một số đặc điểm cơ bản về kinh tế - xã hội của một 

số nước trên thế giới. 

1.2.6 Về các vấn 

đề xung đột, bạo 

lực; bảo vệ hòa 

bình trên thế giới 

Nêu được nguyên nhân và hậu quả của xung đột, bạo lực. Nêu được 

một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng chống bạo lực (học 

đường, gia đình) 

Trình bày được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình và giải thích 

giá trị của hoà bình đối với cá nhân, quê hương, đất nước và nhân 

loại. 
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Nhận ra những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hòa bình 

1.2.7 Về sự phát 

triển và những ảnh 

hưởng của Internet  

Trình bày được vai trò của Internet đối với sự phát triển kinh tế, xã 

hội và đời sống con người. 

1.3 Nhận thức về 

mối quan hệ gắn 

kết, tương tác và 

phụ thuộc lẫn nhau 

giữa các vấn đề, 

của các cộng đồng 

ở các cấp độ địa 

phương, đất nước 

và toàn cầu 

Nêu được mối liên hệ, phụ thuộc về vấn đề môi trường, biến đổi khí 

hậu giữa địa phương, quốc gia, toàn cầu; nêu được sự cần thiết phải 

cùng nhau giải quyết. 

Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hóa và tác 

động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam. 

Có hiểu biết cơ bản về quan hệ giữa Việt Nam với một số nước trên 

thế giới và về một số tổ chức quốc tế có quan hệ thường xuyên với 

Việt Nam. 

1.4 Phân tích, 

phản biện về 

những vấn đề 

mang tính toàn cầu 

Biết tiếp nhận thông tin, ý tưởng khác nhau với sự cân nhắc, chọn 

lọc và biết phân tích, đánh giá dưới những góc nhìn khác nhau đối 

với một số vấn đề mang tính toàn cầu. 

1.5 Nhận thức về 

sự đa dạng về văn 

hóa của các dân 

tộc, quốc gia. 

Nêu được biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn 

hóa trên thế giới. 

1.6 Giao tiếp, hợp 

tác trong môi 

trường đa văn hóa, 

với bạn bè quốc tế 

Biết tích cực tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế phù hợp 

với bản thân và đặc điểm của nhà trường, địa phương. 

Có khả năng giao tiếp và hợp tác cơ bản trong môi trường đa văn 

hóa, với bạn người nước ngoài. 
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1.7 Thích ứng 

trong tình huống 

mới, trong môi 

trường mới khác 

biệt về văn hóa, xã 

hội …. 

Thích ứng với một số tình huống trong môi trường có sự khác biệt 

về văn hóa 

1.8 Hợp tác giải 

quyết vấn đề thực 

tiễn (phát hiện, 

tham gia giải quyết 

vấn đề thực tiễn 

của cộng đồng, 

mang lại lợi ích 

cho cộng đồng ở 

cấp độ địa phương, 

quốc gia và toàn 

cầu) 

Xác định được một số vấn đề thực tiễn của cộng đồng mà cá nhân 

có thể tham gia giải quyết; chia sẻ về sự cần thiết với người khác; 

hợp tác, tham gia một số hoạt động (ở mức độ phù hợp) ở trường, 

địa phương mà có ích cho cộng đồng. 

1.9 Sử dụng được 

ngoại ngữ trong 

giao tiếp, học tập, 

… 

Đạt năng lực bậc 2 về ngoại ngữ. 

1.10 Sử dụng công 

nghệ thông tin, đặc 

biệt là internet 

(trong học tập, 

giao tiếp, …) 

Sử dụng được một số phần mềm tiện ích, ứng dụng số phổ biến để 

thu thập, khai thác thông tin, tài nguyên internet phục vụ cho học 

tập, nghiên cứu, cải thiện cuộc sống cá nhân và tham gia các hoạt 

động cộng đồng. 

Trao đổi thông tin, hợp tác, giao tiếp trên mạng xã hội một cách an 

toàn, có văn hóa. 

2. Phẩm chất  

2.1 Yêu quê hương, 

đất nước, gia đình  

Có ý thức tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương; 

tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của gia đình, 

dòng họ, quê hương. 

Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương, đất nước phù 

hợp với lứa tuổi. 

2.2 Yêu thương con 

người, quan tâm, 

đồng cảm, chia sẻ, 

đoàn kết với người 

khác. 

Trân trọng danh dự, sức khoẻ và cuộc sống riêng tư của người khác.  

Không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia 

các hành vi bạo lực; sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi,...  

Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động 

phục vụ cộng đồng. 

Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. 

2.3 Tôn trọng sự 

khác biệt giữa mọi 

người và sự đa 

Tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, phong cách cá nhân của những 

người khác.  

Tôn trọng sự đa dạng về văn hoá của các dân tộc trong cộng đồng 
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dạng văn hóa  dân tộc Việt Nam và các dân tộc khác.  

2.4 Tôn trọng 

quyền con người, 

các giá trị về hòa 

bình, dân chủ, 

công bằng xã hội, 

bình đẳng giới.  

Tôn trọng và ủng hộ thực hiện quyền của trẻ em và quyền con 

người. 

Khách quan, công bằng trong đánh giá các sự việc. 

Phê phán những hành vi phân biệt đối xử về giới. 

Tích cực tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hoà bình. 

Phê phán, đấu tranh với những  hành vi bạo lực. 

2.5 Trân trọng giá 

trị văn hóa của các 

dân tộc và của các 

quốc gia trên thế 

giới. Có ý thức 

phát huy những giá 

trị văn hóa của 

dân tộc, đất nước 

mình đồng thời sẵn 

sàng học hỏi 

những tinh hoa văn 

hóa của các dân 

tộc, quốc gia khác. 

Tôn trọng các giá trị văn hoá của dân tộc. Có ý thức bảo vệ các di 

sản văn hóa. Có ý thức tham gia thực hiện những việc làm phù hợp 

phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, quốc gia mình và học hỏi tinh 

hoá văn hoá của các dân tộc, quốc gia khác. 

2.6 Quan tâm tới 

môi trường sống 

(có ý thức bảo vệ 

và cải thiện môi 

trường sống). 

Sống hoà hợp, thân thiện với thiên nhiên.  

Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, 

chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối những hành vi xâm hại thiên 

nhiên. 

Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền 

về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2.7 Có ý thức chấp 

hành pháp luật. Có 

trách nhiệm, sẵn 

sàng hành động vì 

những điều tốt đẹp 

cho cộng đồng. 

Quan tâm đến các công việc của cộng đồng; tích cực tham gia các 

hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.  

Tôn trọng và thực hiện nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp 

luật về giao thông; có ý thức khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, 

lễ hội tại địa phương 

Không đồng tình với những hành vi không phù hợp với nếp sống 

văn hoá và quy định ở nơi công cộng. 

Tham gia, kết nối Internet và mạng xã hội đúng quy định; không 

tiếp tay cho kẻ xấu phát tán thông tin ảnh hưởng đến danh dự của tổ 

chức, cá nhân hoặc ảnh hưởng đến nếp sống văn hoá, trật tự an toàn 

xã hội. 
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2.3. Cấp Trung học phổ thông 

Tiêu chí CDTC Yêu cần cần đạt trong GDCDTC 

1. Năng lực  

1.1. Nhận thức về 

bản thân (cá tính, 

tình cảm, mong 

muốn, giá trị sống, 

…; xác định vị trí/ 

vai trò của bản 

thân trong cộng 

đồng) và phát triển 

bản thân 

Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, khả năng, điều kiện của 

bản thân; nhận thức được giá trị sống; vai trò và các quan hệ xã hội 

của bản thân trong các cộng đồng.  

Xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân và biết 

thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu theo mục 

tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị 

công dân. 

1.2. Nhận thức về 

các vấn đề mang 

tính toàn cầu 

 

1.2.1 Về ô nhiễm 

môi trường; biến 

đổi khí hậu  

Trình bày được nguyên nhân và những yếu tố làm gia tăng ô nhiễm, 

suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu. 

Phân tích được các tác động của ô nhiễm, suy thoái môi trường, biến 

đổi khí hậu tới môi trường tự nhiên, đời sống con người ở cấp độ địa 

phương, quốc gia, toàn cầu. 

Giải thích được tầm quan trọng và sự cấp bách của bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trình bày và đánh giá được một số biện pháp và chính sách đang áp 

dụng trong thực tế nhằm khắc phục hoặc hạn chế tác động tiêu cực 

của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu tới tự nhiên và đời sống 

con người. 

 

1.2.2 Về nguy cơ 

cạn kiệt và sử dụng 

hợp lí các nguồn 

tài nguyên  

 

Trình bày và giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên 

nhiên.  

Trình bày và nêu được nhận xét về một số biện pháp mà Việt Nam 

và một số quốc gia khác thực hiện để giải quyết vấn đề nguy cơ cạn 

kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Đề xuất được một số biện pháp để sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên. 

 

1.2.3 Về vấn đề đói 

nghèo và dịch 

bệnh, sức khỏe 

cộng đồng  

 

 

Phân tích được mối quan hệ giữa đói nghèo với sức khỏe và bệnh 

tật. 

Trình bày được sự tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật; 

nhận thức tiến bộ của xã hội loài người … đã góp phần hạn chế dịch 

bệnh, giảm dần đói nghèo, nâng cao sức khỏe đối với quốc gia và 

toàn cầu. 

Đề xuất được một số biện pháp góp phần khắc phục đói nghèo, dịch 

bệnh, nâng cao sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. 

 Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật thể hiện sự dân chủ, 
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1.2.4 Về các vấn 

đề về dân chủ, 

công bằng xã hội, 

bình đẳng giới 

công bằng, bình đẳng. 

Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền dân chủ của 

công dân, công bằng, bình đẳng. 

Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống 

liên quan đến quyền dân chủ, công bằng, bình đẳng. 

 

 

1.2.5 Một số vấn 

đề kinh tế, xã hội 

khác (di cư, dân 

số, việc làm…) 

 

Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh 

tế. 

Trình bày được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về phát 

triển kinh tế của các nhóm nước. 

Trình bày vấn đề việc làm và giải quyết việc làm ở một số nước trên 

thế giới. 

Nêu được tình trạng và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di cư ở một 

số nơi trên thế giới. 

Phân tích được tác động về kinh tế, xã hội (việc làm, an ninh quốc 

phòng, văn hóa…) của việc di cư và nhập cư. 

Trình bày được tình hình gia tăng, già hóa dân số và hậu quả ở một 

số nơi trên thế giới. 

Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát, thất nghiệp 

1.2.6 Hiểu biết các 

vấn đề xung đột, 

bạo lực; bảo vệ 

hòa bình trên thế 

giới  

 

Nêu được một số vấn đề an ninh toàn cầu hiện nay. 

Trình bày được nguyên nhân và hậu quả của xung đột, bạo lực đối 

với quốc gia và toàn cầu. 

Phân tích được giá trị của hòa bình đối với cá nhân, quê hương, đất 

nước và cộng đồng nhân loại. Khẳng định được sự cần thiết phải 

bảo vệ hòa bình. 
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1.2.7 Hiểu biết sự 

phát triển và 

những ảnh hưởng 

của Internet  

Phân tích được mối quan hệ chặt chẽ giữa sự phát triển của Internet 

đối với kinh tế, xã hội và đời sống con người. 

1.3 Nhận thức về 

mối quan hệ gắn 

kết, tương tác và 

phụ thuộc lẫn nhau 

giữa các vấn đề, 

của các cộng đồng 

ở các cấp độ địa 

phương, đất nước 

và toàn cầu 

Giải thích được khái niệm toàn cầu hóa 

Trình bày được các biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế, phân 

tích ảnh hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước trên thế 

giới. 

- Phân tích được những biểu hiện và tác động tích cực và tiêu cực 

của toàn cầu hóa (nói chung và đối với Việt Nam nói riêng) thông 

qua ví dụ cụ thể. 

- Trao đổi, thảo luận được về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa, 

khu vực hóa đối với các nước đang phát triển 

Phân tích được vai trò của Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức quốc 

tế (WTO, …). 

Phân tích được các biểu hiện của sự hợp tác trong khai thác tài 

nguyên thiên nhiên (ví dụ sông Mê Kông), bảo vệ môi trường, 

chống biến đổi khí hậu… 

Có hiểu biết cơ bản về hội nhập quốc tế (hội nhập về kinh tế, văn 

hóa, giáo dục, khoa học - kĩ thuật,…); về quá trình hội nhập quốc tế 

của Việt Nam. 

 Nêu được nhận xét về đóng góp của Việt Nam đối với 

các hoạt động của Liên hợp quốc.  

1.4 Phân tích, 

phản biện về 

những vấn đề 

mang tính toàn cầu 

Phân tích, phản biện các ý kiến khác nhau về những vấn đề toàn cầu, 

trong đó quan tâm tới lập luận và minh chứng thuyết phục. Thể hiện 

chính kiến của bản thân khi phản biện về những vấn đề toàn cầu. 

1.5 Nhận thức về 

sự đa dạng về văn 

hóa của các dân 

tộc, quốc gia. 

Trình bày được một số nhân tố tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn 

hóa của các dân tộc, quốc gia. 

Phân tích được tác động của đa dạng văn hóa tới một số vấn đề xã 

hội. 

1.6 Giao tiếp, hợp 

tác trong môi 

trường đa văn hóa, 

với bạn bè quốc tế 

Biết chủ động, tự tin trong giao tiếp với bạn bè quốc tế; biết chủ 

động, tích cực tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế phù hợp 

với bản thân và đặc điểm của nhà trường, địa phương. 

Có khả năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề trong môi 

trường đa văn hóa, với bạn bè quốc tế. 
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1.7 Thích ứng 

trong tình huống 

mới, trong môi 

trường mới khác 

biệt về văn hóa, xã 

hội …. 

Thích ứng với những tình huống khác nhau, tình huống mới trong 

môi trường có sự khác biệt về văn hóa. 

1.8 Hợp tác giải 

quyết vấn đề thực 

tiễn (phát hiện, 

tham gia giải quyết 

vấn đề thực tiễn 

của cộng đồng, 

mang lại lợi ích 

cho cộng đồng ở 

cấp độ địa phương, 

quốc gia và toàn 

cầu) 

Phát hiện, đề xuất một số hoạt động nhằm giải quyết vấn đề thực 

tiễn của địa phương (đồng thời cũng mang tính quốc gia, toàn cầu); 

chủ động hợp tác giải quyết vấn đề; vận động người khác cùng thực 

hiện. 

 

1.9 Sử dụng được 

ngoại ngữ trong 

giao tiếp, học tập, 

… 

Đạt năng lực bậc 3 về ngoại ngữ. 

1.10 Sử dụng công 

nghệ thông tin, đặc 

biệt là internet 

(trong học tập, 

giao tiếp, …) 

Khai thác sử dụng CNTT một cách thích hợp để tiếp cận, quản lý và 

đánh giá thông tin, phát triển những hiểu biết mới, kết nối và giao 

tiếp, hợp tác với người khác, từ đó phục vụ cho học tập, nghiên cứu, 

sáng tạo, giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Giao tiếp, hòa nhập 

được một cách an toàn trong môi trường số. 

 

 

2. Phẩm chất  

2.1 Yêu quê hương, 

đất nước, gia đình  

Tự giác thực hiện và vận động người khác thực hiện các quy định 

của pháp luật, góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

Đấu tranh với các âm mưu, hành động xâm phạm lãnh thổ, biên giới 

quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của 

quốc gia bằng thái độ và việc làm phù hợp với lứa tuổi, với quy định 

của pháp luật. 

Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Tự hào về vai trò và 

đóng góp của Việt Nam đối với sự nghiệp chung của Liên hợp quốc 

và cộng đồng quốc tế. 

Có ý thức xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc. 
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2.2 Yêu thương con 

người, quan tâm, 

đồng cảm, chia sẻ, 

đoàn kết với người 

khác 

Quan tâm đến mối quan hệ hài hoà với những người khác.  

Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; đấu tranh với 

những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân. 

Chủ động, tích cực vận động người khác tham gia các hoạt động từ 

thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng. 

2.3 Tôn trọng sự 

khác biệt giữa mọi 

người và sự đa 

dạng văn hóa  

Tôn trọng sự khác biệt về lựa chọn nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, sự 

đa dạng văn hoá cá nhân.  

Cảm thông, độ lượng với những hành vi, thái độ có lỗi của người 

khác. 

Tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc trên thế giới. 

2.4 Tôn trọng 

quyền con người, 

các giá trị về hòa 

bình, dân chủ, 

công bằng xã hội, 

bình đẳng giới.  

Ủng hộ sự công bằng trong xã hội. 

Phản đối những hành vi phân biệt đối xử về giới. 

Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của 

công dân 

Tôn trọng, bảo vệ quyền trẻ em, quyền con người. 

Ủng hộ các hoạt động vì hoà bình trên thế giới. 

Lên án các hành động gây xung đột, bạo lực. 

2.5 Trân trọng giá 

trị văn hóa của các 

dân tộc và của các 

quốc gia trên thế 

giới. Có ý thức 

phát huy những giá 

trị văn hóa của 

dân tộc, đất nước 

mình đồng thời sẵn 

sàng học hỏi 

những tinh hoa văn 

hóa của các dân 

tộc, quốc gia khác. 

Chủ động, tích cực tham gia và vận đông người khác tham gia các 

hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa 

Trân trọng giá trị văn hóa của các dân tộc trên thế giới. 

Có ý thức phát huy những giá trị văn hoá dân tộc và học hỏi tinh hoa 

văn hoá của các dân tộc, quốc gia khác. 

2.6 Quan tâm tới 

môi trường sống 

(có ý thức bảo vệ 

và cải thiện môi 

trường sống). 

Hiểu rõ ý nghĩa của tiết kiệm đối với sự phát triển bền vững; có ý 

thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; đấu tranh ngăn chặn các hành 

vi sử dụng bừa bãi, lãng phí vật dụng, tài nguyên. 

Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các 

hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và PTBV. 

2.7 Có ý thức chấp 

hành pháp luật.  

Có trách nhiệm, 

sẵn sàng hành 

động vì những điều 

Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động 

công ích.  

Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động 

tuyên truyền pháp luật. 

Đánh giá được hành vi chấp hành kỉ luật, pháp luật của bản thân và 
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Tiêu chí CDTC Yêu cần cần đạt trong GDCDTC 

tốt đẹp cho cộng 

đồng. 

người khác; đấu tranh phê bình các hành vi vô kỉ luật, vi phạm pháp 

luật.  

Trân trọng những thành tựu hội nhập khu vực và quốc tế của Việt 

Nam và có ý thức đóng góp vào quá trình hội nhập khu vực và quốc 

tế của Việt Nam 

Đề tài đã tiến hành thử nghiệm, khảo nghiệm tại 4 tỉnh, thành phố bao gồm Quảng 

Bình, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai và Hà Nội. Mỗi tỉnh, thành thực hiện tại 3 trường: 01 tiểu 

học, 01 THCS và 01 THPT (khu vực thuận lợi). Thử nghiệm cách tiếp cận, nội dung và 

phương thức giáo dục thông qua môn học, hoạt động giáo dục theo mục tiêu GDCDTC ở 

các cơ sở giáo dục phổ thông mà đã được xác định từ Bộ Tiêu chí công dân toàn cầu Việt 

Nam. Khảo nghiệm, thu thập thông tin đánh giá sự phù hợp của Bộ tiêu chí, chỉ số công 

dân toàn cầu Việt Nam đối với các đối tượng ở các cơ sở giáo dục phổ thông Việt Nam. 

Ngoài ra còn lấy ý kiến các chuyên gia, một số du HS, người Việt Nam học tập, sinh sống 

ở nước ngoài. Kết quả thử nghiệm, khảo nghiệm đã cho thấy sự cần thiết, phù hợp của các 

tiêu chí, phương thức GDCDTC đồng thời cũng đã có những góp ý giúp Nhóm nghiên 

cứu hoàn thiện. 

IX. GIẢI PHÁP GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

VIỆT NAM 

1. Tiếp cận hệ thống trong giáo dục công dân toàn cầu ở trường phổ thông Việt Nam 

Để đáp ứng yêu cầu GD CDTC cần một cách tiếp cận đổi mới tổng thể theo cách 

gắn việc thực hiện GD CDTC với tất cả các lĩnh vực hoạt động của hệ thống giáo dục, cơ 

sở giáo dục. Dưới đây là khung tiếp cận tổng thể: 

Tầm nhìn, sứ mạng 

HTGD, CSGD 

Chương trình Tham gia 

tích cực của 

HS 

Phát triển 

đội ngũ 

GD 

Khuyến 

khích cộng 

đồng 

Đảm bảo GDCDTC 

được phản ánh trong 

tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị, các đặc trưng 

và chiến lược, kế 

hoạch phát triển của 

HTGD, CSGD; trong 

đó khuyến khích 

người học và các bên 

liên quan tham gia 

tích cực vào quá 

trình ra quyết định. 

Thúc đẩy 

GDCDTC qua thực 

hiện chương trình, 

hệ thống các môn 

học, chuyên đề tích 

hợp, liên môn và 

các hoạt động GD 

theo các giai đoạn 

khác nhau. 

GDCDTC được 

thiết kế phù hợp và 

có sự kế thừa, phát 

triển từ tiểu học 

đến trung học.  

Khuyến khích 

người học 

tham gia tích 

cực trong các 

hoạt động,  dự 

án học tập, … 

ở trong và 

ngoài nhà 

trường phù 

hợp khả năng 

các em   

Phát triển 

đội ngũ 

GD, đặc 

biệt là đội 

ngũ GV  

đảm bảo 

đủ năng 

lực thực 

hiện 

GDCDTC. 

Phát triển 

các cách để 

khuyến 

khích cộng 

đồng địa 

phương 

tham gia 

thực hiện 

GDCDTC. 

              Bảng. Khung tiếp cận tổng thể GDCDTC 

Cách tiếp cận trên dựa trên tư duy/ tầm nhìn lớn nhưng cần được bắt đầu từ các 

bước nhỏ và quản lý được; và thường chỉ có thể được tổ chức thực hiện tốt nhất qua quá 



38 

 

 

 

trình “Lập kế hoạch – Thực hiện – Đánh giá” với sự cam kết và hỗ trợ của các nhà lãnh 

đạo và quản lý và được kết nối với các ưu tiên của HTGD và CSGD để thực hiện. 

2. Xây dựng và sử dụng nội dung, phương thức phù hợp GD CDTC 

Định hướng chung là:  

- Về xây dựng nội dung: Trên cơ sở tiêu chí CDTC, xác định mục tiêu, nội dung 

giáo dục cho từng cấp học.  Khai thác, thực hiện có hiệu quả các nội dung GDCDTC 

trong CTGDPT (trên cơ sở rà soát CT, xác định các “địa chỉ” thực hiện, tích hợp GD 

CDTC qua các môn học, hoạt động giáo dục). Xây dựng một số chuyên đề GD CDTC. 

- Về phương thức GD: (1) Chú ý tới “định hướng toàn cầu”: tổ chức các hoạt động 

học tập trong đó học sinh trao đổi, phân tích, phản biện các vấn đề mang tính toàn cầu, 

phân tích những mối quan hệ tác động, phụ thuộc lẫn nhau giữa các vấn đề (chẳng hạn 

phát triển kinh tế và môi trường, …), giữa những vấn đề của địa phương và toàn cầu, khía 

cạnh toàn cầu của vấn đề địa phương, …; tạo cơ hội cho các em trải nghiệm học tập trong 

các bối cảnh đa dạng, tương tác xã hội trong các nhóm ở các phạm vi khác nhau bao gồm 

trong lớp học, hoạt động toàn trường và trong cộng đồng, và vượt ra ngoài địa phương, 

quốc gia; có cơ hội giao tiếp hay hợp tác với những người có sở thích, hứng thú, từ các 

nền văn hóa khác nhau, ... (2) Chú trọng thúc đẩy tham gia tích cực, hành động thực tiễn 

của HS: Thúc đẩy học tập trải nghiệm, tìm tòi khám phá. Tạo điều kiện, khuyến khích sự 

tham gia tích cực của HS ở nhà trường, cộng đồng. Khuyến khích HS, bắt đầu từ những 

hành động nhỏ, tạo ra những thay đổi tích cực từ môi trường địa phương. Xây dựng kết 

nối địa phương – toàn cầu; giúp HS hiểu vì sao hành động của họ lại tác động tới thế giới. 

Tạo cơ hội cho mọi HS tham gia ra quyết định một cách dân chủ, có trách nhiệm ở nhà 

trường. Thông qua các hoạt động, chú ý giáo dục cho HS những giá trị nhân văn, cốt lõi. 

Một số phương thức giáo dục 

a/ Tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm 

- Các chương trình, hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi quốc tế 

Tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu với bạn bè quốc tế; các hoạt động cùng với 

những học sinh từ quốc gia khác. Có thể qua: tham quan, giao lưu, … với các hoạt động 

đa dạng. Nghệ thuật và âm nhạc/ thể thao có thể được sử dụng để thu hút người học tự thể 

hiện và đối thoại với các nền văn hóa khác; qua các dự án học tập với sự tham gia của các 

bạn HS các nước khác, … 

-  Tạo cơ hội cho học sinh tham gia các sự kiện kỉ niệm các ngày lễ quốc tế, kỉ 

niệm các lễ hội của các nền văn hóa khác, các sự kiện đa văn hóa tại trường. 

-  Giáo dục dựa trên hoạt động cộng đồng 

Tạo cơ hội cho học sinh tham gia các hoạt động tại địa phương (bảo vệ môi trường, 

giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn). Thực hiện các dự án học tập gắn với giải quyết 

các vấn đề thực tiễn địa phương.  

- Các hoạt động trải nghiệm cũng có thể thông qua hình thức Câu Lạc Bộ. 

b/ Sử dụng các PPGD nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của HS 

Phương pháp giáo dục đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu GDCDTC. 

Các PPGD cần giúp HS:  
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- Khám phá thế giới (khám phá các vấn đề địa phương, toàn cầu, các nền văn hóa, 

…): Nhận ra, đánh giá các quan điểm và cách nhìn khác; Giao tiếp, trao đổi các ý tưởng; 

Hành động. 

  - Có cơ hội trải nghiệm, giải quyết các vấn đề thực tiễn (“tư duy toàn cầu, hành 

động địa phương”), giúp các em có những hiểu biết về các vấn đề của cộng đồng, có kĩ 

năng tìm hiểu, phát hiện vấn đề và giải quyết các vấn đề, cũng như bồi dưỡng cho các em 

ý thức thái độ quan tâm tới người khác, tới cộng đồng – từ ở môi trường xung quanh rồi 

mở rộng hơn. 

- Trình bày, thể hiện quan điểm của mình, ví dụ qua: viết “phản ánh” trong đó HS 

thể hiện nhận thức, quan điểm, giúp các em tư duy sâu về những vấn đề liên quan tới 

CDTC (ví dụ về các vấn đề toàn cầu, về các nền văn hóa khác, …); đóng vai, đóng kịch, 

tiểu phẩm: giúp HS nhìn nhận các tình huống từ các góc cạnh khác nhau; … 

  - Tương tác qua thảo luận và tranh luận. Cung cấp các cơ hội cho người học trao 

đổi, thảo luận về những gì được học, nghiên cứu, nhìn và nghe thấy... (ví dụ về các vấn 

đề liên quan đến các cơ hội và thách thức về toàn cầu hóa). Khuyến khích tư duy phê 

phán của các em. 

- Học hợp tác (tạo cơ hội cho HS thực hành ứng xử, giúp học sinh có cơ hội trải 

nghiệm, tương tác trong các nhóm xã hội, giúp phát triển các năng lực giao tiếp, làm việc 

hợp tác của các em). 

 c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: giúp các em có cơ hội giao tiếp, hợp 

tác, giải quyết vấn đề trong môi trường số, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, chẳng 

hạn thực hiện các “chuyến đi thực địa ảo”, trao đổi “từ xa” với các trường kết nghĩa, khóa 

học online với các nhóm HS từ các nước khác nhau (Ví dụ: Các nhóm HS (với sự hướng 

dẫn của GV) từ một số nước tham gia khóa học về bảo vệ môi trường nước; tài liệu học 

tập được tổ chức thành các nhiệm vụ; bên cạnh học tập thực hiện trực tuyến, HS thực hiện 

các nhiệm vụ “trực tiếp” (offline), hầu hết là gắn với cộng đồng (nhằm cải thiện môi 

trường nước ở cộng đồng). Sau một số nhiệm vụ, HS chia sẻ công việc với lớp học toàn 

cầu này – về thực trạng, các thách thức, về các giải pháp. Qua học hợp tác, HS sẽ nhận 

được sự chia sẻ, phản hồi từ các GV và các bạn quốc tế đối với việc thực hiện nhiệm vụ 

của mình). 

3. Giáo dục công dân toàn cầu trong một số môn học và hoạt động giáo dục  

Việc thực hiện, tích hợp nội dung GDCDTC trong chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 có thể thông qua chương trình nhiều môn học, hoạt động trải nghiệm. Với mỗi 

môn học/ hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông, Đề tài đã xác 

định định hướng chung GDCDTC trong môn học đó, xây dựng ma trận trong đó xác định 

những địa chỉ chủ yếu để khai thác thực hiện, tích hợp nội dung GDCDTC và các ví dụ 

minh họa. 

4. Tiếp cận toàn nhà trường trong giáo dục công dân toàn cầu  

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về tiếp cận tổng thể, toàn nhà trường, cũng như 

nghiên cứu điển hình, khảo sát, khảo nghiệm lấy ý kiến, nhóm nghiên cứu đề xuất: 

Để thực hiện GD CDTC đạt hiệu quả, cần có tiếp cận tổng thể toàn trường và các 

trường học cần có những cách thức và điều kiện tích hợp cho mục tiêu GD CDTC. Sau 

đây, chúng tôi đề xuất một số điều kiện cho mô hình trường học GD CDTC: 
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4.1. Về các yếu tố thuộc nhà trường 

Về đội ngũ 

• Nhà trường có bộ phận hoặc nhóm cốt cán về GD CDTC (trong xây dựng kế 

hoạch, tìm hiểu, thử nghiệm, hướng dẫn thực hiện, …). 

• Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường có nhận thức về sự cần 

thiết và hiểu biết về GD CDTC. 

• Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường được bồi dưỡng kiến thức, 

kĩ năng GD CDTC. 

Về kế hoạch, chương trình, tài liệu 

• Trong kế hoạch phát triển nhà trường đưa vào nội dung giáo dục cho học sinh có 

năng lực CDTC. 

• Nội dung GDCDTC được tích hợp trong kế hoạch/ chương trình giáo dục nhà 

trường (dưới nhiều hình thức khác nhau; qua các môn học, các hoạt động giáo dục, 

…). 

• Có các tài liệu dạy học phù hợp để thực hiện các nội dung CDTC. 

• Nhà trường có các chương trình tăng cường ngoại ngữ (song ngữ, ngoại ngữ 2, 

ngoại ngữ giao tiếp (do giáo viên bản ngữ dạy), …). 

• Nhà trường có các chương trình liên kết, trao đổi, hay tham gia mạng lưới kết nối 

với các trường ở các nước khác. 

Về cơ sở vật chất; môi trường nhà trường 

• Cơ sở vật chất phù hợp cho thực hiện giáo dục các nội dung CDTC. 

• Môi trường giáo dục nhà trường (cả vật chất, tinh thần) tạo thuận lợi cho 

GDCDTC (ví dụ thân thiện, dân chủ, …). 

Về phương pháp, cách thức tổ chức giáo dục, đánh giá 

• Phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tư 

duy phản biện của HS; tăng cường định hướng “toàn cầu”, sự tham gia tích cực, 

trải nghiệm, hành động thực tiễn của HS. 

• Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ cho HS có khó khăn trong học tập. 

• Nhà trường sử dụng các tiếp cận khác nhau phù hợp để giáo dục HS về các sự khác 

biệt, sự đa dạng văn hóa. 

• Nhà trường có các biện pháp (trên cơ sở tiếp cận cùng tham gia) trong việc phát 

hiện, ngăn ngừa, loại trừ các hành vi phân biệt đối xử, thiên kiến, bạo lực. 

• Tạo điều kiện, khuyến khích HS giao tiếp với các bạn đến từ các nền văn hóa hay 

từ các quốc gia khác (qua các phương tiện truyền thông, Internet, …); mời GV 

người nước ngoài tới dạy, trao đổi; … 

• Tổ chức cho HS học tập trải nghiệm bên ngoài nhà trường (Ví dụ tìm hiểu hoạt 

động ở doanh nghiệp nước ngoài ở địa phương, giao tiếp với khách du lịch nước 

ngoài (trong đó có thể tham gia hướng dẫn du lịch), …). 

• Nhà trường có các tiếp cận đánh giá toàn diện sử dụng các công cụ phù hợp trong 

đánh giá năng lực CDTC. 

Học sinh 

• Tích cực, chủ động tham gia trong quá trình giáo dục và đạt được các mục tiêu 

GDCDTC đề ra. 
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4.2. Về các yếu tố ngoài nhà trường 

• Môi trường, cộng đồng xung quanh hỗ trợ/ thúc đẩy thực hiện các nội dung CDTC 

(cộng đồng có chương trình, kế hoạch hợp tác; phối hợp thực hiện GDCDTC). 

• Cha mẹ học sinh có nhận thức, khả năng hỗ trợ/ thúc đẩy thực hiện các nội dung 

CDTC. 

• Có mạng lưới kết nối các nhà trường phổ thông (để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm) 

về GDCDTC. 

• Các chủ trương, chính sách; chương trình giáo dục quốc gia đưa vào, hỗ trợ/ thúc 

đẩy thực hiện các nội dung CDTC. 

• Công tác quản lí của các cấp quản lí hỗ trợ/ thúc đẩy thực hiện các nội dung 

CDTC. 

Ghi chú: Có thể đánh giá theo các mức độ, chẳng hạn: Đạt kết quả tốt, đầy đủ, vững chắc; 

Đạt được những kết quả cơ bản; Kết quả mới ở mức độ ban đầu; hoặc Không có. 

4.3. Một số lưu ý trong triển khai GDCDTC ở nhà trường 

1. Các nhà trường căn cứ vào chiến lược phát triển nhà trường, đưa vào kế hoạch 

xây dựng, đẩy mạnh thực hiện GDCDTC. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh nhà trường để 

lựa chọn những nội dung thực hiện hàng năm cho phù hợp. 

Có thể tham khảo các yếu tố của nhà trường GDCDTC (được đề xuất ở trên) trong 

xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đánh giá. Trong đó cần lưu ý: 

- Có những yếu tố là những yêu cầu chung, bắt buộc (được nêu trong Điều lệ nhà 

trường, , nhiệm vụ năm học), nhà trường cần đảm bảo thực hiện. 

- Với những yếu tố khác (VD: có các chương trình, hoạt động liên kết, hoạt động 

tăng cường ngoại ngữ, …), nhà trường lựa chọn thực hiện cho phù hợp nhu cầu và điều 

kiện thực tiễn và đảm bảo đúng quy định. Với những yếu tố này, nhà trường có thể bắt 

đầu với những gì khả thi, với chiến lược phù hợp, và xây dựng dần dần từ đó. 

2. Đưa vào kế hoạch chiến lược và kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường, 

của các bộ phận, đảm bảo tính bền vững.  

Triển khai đến toàn thể cán bộ, GV, nhân viện, CMHS và HS về định hướng mục 

tiêu, kế hoạch, lộ trình và yêu cầu các nhiệm vụ cụ thể để mọi thành viên trong nhà 

trường đều nắm được và cùng đưa vào kế hoạch để thực hiện. Xác định rõ mục tiêu, lộ 

trình rõ ràng, khả thi để tạo thành thói quen lồng ghép nội dung GDTC khi triển khai thực 

hiện mọi hoạt động. 

 Lồng ghép các yêu cầu GD CDTC vào các tiêu chí đánh giá giờ dạy, HĐGD để 

GV có ý thức ngay khi xây dựng kế hoạch bài dạy, HĐGD và để sử dụng cho công tác 

giám sát. 

Tích cực, chủ động, sáng tạo và tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị trên địa 

bàn, xây dựng mạng lưới kết nối trường học trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội và 

làm phong phú các hoạt động GD CDTC. 

3. Trong quá trình thực hiện, cần có sự giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm thường 

xuyên để có các giải pháp kịp thời. Đưa việc triển khai thực hiện GDCDTC vào trong nội 

dung họp và các báo cáo tổ chuyên môn, họp liên tịch để kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút 

kinh nghiệm và điều chỉnh, hỗ trợ.  
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4. Cần có khảo sát, đánh giá dựa trên các tiêu chí sau mỗi giai đoạn, từ đó có sự bổ 

sung, điều chỉnh, hoàn thiện lại kế hoạch hướng đến mục tiêu và phù hợp với thực tiễn.  

Với những yếu tố mới triển khai, cần có đánh giá tính khả thi, hiệu quả (kết quả, 

tác động mang tới thay đổi, tiến bộ) trước khi triển khai mở rộng hơn. Trong đó có thể 

tiến hành khảo sát, đánh giá theo tiêu chí trước và sau triển khai để rút ra bài học kinh 

nghiệm. 

Đánh giá việc thực hiện GDCDTC của nhà trường cần được thực hiện theo quy 

trình đánh giá từ dưới lên, lấy tự đánh giá là chính; kết hợp tự đánh giá và đánh giá bên 

ngoài; đánh giá từ các bên liên quan.  

5. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho GDCDTC 

GV đóng một vai trò quan trọng đối với GDCDTC. Để thực hiện tốt mục tiêu 

GDCDTC, GV cần có những kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết. GV cần nhận thức được 

sự cần thiết cũng như một số vấn đề cốt lõi (liên quan tới các tiêu chí CDTC, tiếp cận 

GDCDTC). Sau đây là một số chủ đề/ nội dung cần quan tâm đào tạo, hoặc bồi dưỡng, 

tập huấn cho GV (trong đó có nhiều chủ đề đã được quan tâm đưa vào các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, đặc biệt trong đổi mới giáo dục những năm qua – tuy nhiên 

với việc thực hiện yêu cầu GDCDTC thì sẽ cần quan tâm thêm/ hơn một số đặc trưng như 

đã trình bày ở trên). Mức độ của các nội dung này có thể khác nhau và tùy từng cấp học; 

tùy vào nhu cầu thực tiễn giáo dục ở nhà trường: 

- Nội dung và PPGD về các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu 

- Nội dung và PPGD về sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên (năng lượng, …) hợp 

lí, hiệu quả 

- Nội dung và PPGD về những vấn đề xã hội như về bình đẳng giới, công bằng, dân 

chủ, việc làm, … 

- Nội dung và PPGD các vấn đề về bảo vệ hòa bình trên thế giới 

- Nội dung và PPGD về quyền con người, quyền trẻ em 

- Nội dung và PPGD những vấn đề về toàn cầu hóa 

- Nội dung và PPGD về sự đa dạng văn hóa và tôn trọng sự đa dạng 

- Nội dung và PPGD giao tiếp liên văn hóa 

- Nội dung và PPGD về sự phát triển và những ảnh hưởng của Internet; sử dụng 

Internet 

- PPGD trong môi trường lớp học đa văn hóa, đa ngôn ngữ 

- Các phương pháp giảng dạy phân hóa 

- Phương pháp tổ chức học sinh làm việc nhóm 

- Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề thực tiễn của học sinh (trong đó có dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự 

án, tổ chức hoạt động ngoại khóa, …). 

- … 

6. Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí, các yêu cầu cần đạt trong GDCDTC ở nhà trường 

6.1. Sử dụng trong thực hiện GDCDTC ở nhà trường 

Tùy theo mức độ thể hiện của các yêu cầu cần đạt trong GDCDTC (YCGDCDTC) trong 

CT GDPT 2018 (chương trình tổng thể (CTTT) và các CT môn học, HĐTN/ HĐTN&HN 

(sau đây gọi chung là môn học)), có thể chia làm 3 nhóm: 
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Nhóm 1. YCGDCDTC là (giống như) yêu cầu cần đạt (YCCĐ) trong CTTT hoặc CT môn 

học. 

Nhóm 2. YCGDCDTC là sự cụ thể hóa hoặc giao nhau với YCCĐ nào đó trong CTTT 

hoặc CT môn học  

Nhóm 3. Các YCGDCDTC khác 

Các mức độ này đã được thể hiện trong Bảng YCGDCDTC ở từng cấp học (Báo cáo 

Tổng kết). 

Với nhóm 1. Cần đảm bảo thực hiện theo yêu cầu CTGDPT 2018. 

- Nếu YCGDCDTC là YCCĐ trong CTTT: cần tích hợp, thực hiện trong tất cả các 

môn học. Trong Bảng cũng gợi ý một số môn có nội dung liên quan trực tiếp, có 

nhiều cơ hội tích hợp, thực hiện YCGDCDTC này. 

- Nếu YCGDCDTC là YCCĐ trong CT môn học: Cần đảm bảo thực hiện theo yêu 

cầu của CT. Ngoài môn học này, trong Bảng cũng gợi ý một số môn học cần quan 

tâm tích hợp, lồng ghép thực hiện YCGDCDTC đó. 

Với nhóm 2. Ở (các) môn học có YCCĐ liên quan tới YCGDCDTC cần đảm bảo thực 

hiện theo yêu cầu trong Chương trình, trong đó thực hiện, phát triển nội dung GDCDTC 

một cách phù hợp. Ngoài ra, trong Bảng cũng gợi ý một số môn học khác cần quan tâm 

tích hợp, lồng ghép thực hiện yêu cầu GDCDTC đó. 

Với nhóm 3. Nhà trường lựa chọn, thực hiện các YCGDCDTC này với mức độ phù hợp 

nhu cầu và điều kiện thực tiễn. Trong Bảng gợi ý một số môn học cần quan tâm tích hợp, 

lồng ghép thực hiện YCGDCDTC đó. 

Lưu ý: - Đối với những YCGDCDTC về phẩm chất thì có thể lồng ghép, thực hiện trong 

dạy học tất cả các môn học, thông qua các hoạt động học tập. Trong Bảng chỉ nêu các 

môn mà có nội dung môn học có liên quan tới phẩm chất đó. (Ví dụ phẩm chất yêu quý 

bạn bè: Bảng chỉ nêu một số môn như Đạo đức hay TNXH có nội dung về quan hệ bạn bè 

ở chủ đề Trường học; còn việc GD phẩm chất này có thể qua tất cả các môn, trong quá 

trình các em học, … giao tiếp, hợp tác cùng các bạn).  

- Ngoài các môn học gợi ý trong Bảng, trong dạy học các môn học khác, GV cũng có thể 

liên hệ, lồng ghép (thông qua PPDH) nếu thấy phù hợp. GV liên hệ, lồng ghép ND 

GDCDTC sao cho phù hợp với nội dung bài học. Sử dụng các PPDH theo hướng phát 

triển năng lực, phẩm chất nhằm thực hiện hiệu quả các YCGDCDTC. Trong đó đặc biệt 

là theo các định hướng “toàn cầu” và “thực tiễn”. 

6.2. Nhà trường sử dụng trong lập và triển khai thực hiện kế hoạch GD nhà trường (bao 

gồm cả kế hoạch GD chung và kế hoạch GD các môn học). Đưa các YCGDCDTC vào kế 

hoạch GD các môn học một cách phù hợp (theo định hướng nêu ở trên) và đáp ứng nhu 

cầu và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Xác định phương thức GD và các nguồn lực 

cần thiết. 

Linh hoạt, phát huy tính sáng tạo của nhà trường trong thực hiện GDCDTC, nhằm phù 

hợp nhu cầu và điều kiện thực tiễn của các địa phương, nhà trường và đối tượng HS khác 

nhau. Đồng thời cũng cần quan tâm, có lộ trình để tăng cường thực hiện GDCDTC ở nhà 

trường. 
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6.3. Sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng GV. Căn cứ vào các tiêu chí và YCGDCDTC, ở 

trên đã trình bày khái quát khung nội dung cần quan tâm đào tạo, hoặc bồi dưỡng, tập 

huấn cho GV. 

7. Đánh giá trong GDCDTC 

Sau đây là hướng dẫn đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện GDCDTC. 

7.1. Khung và định hướng chung  

Đánh giá một cách toàn diện trong GDCDTC đòi hỏi không chỉ đánh giá kết quả 

GD thể hiện ở HS mà cả quá trình GD, các điều kiện thực hiện.  

Có thể có tiếp cận tổng thể trong đó quan tâm tới các tầng bậc, thành tố: 

- Chính sách, môi trường xã hội, hệ thống GD. 

- Chương trình giáo dục.  

- Nhà trường (trong đó có các yếu tố quản lí, môi trường, hoạt động giáo dục, sự hợp 

tác của cộng đồng địa phương, sự tham gia, phối hợp của các bên liên quan, …). 

- Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ. 

- Học sinh (sự tham gia, kết quả). 

Một số cách thức/ công cụ đánh giá như:  

- Nghiên cứu, phân tích các văn bản; 

- Các bảng hỏi, phỏng vấn, tọa đàm với HS, GV, CBQL, CMHS, người ra chính 

sách; 

- Các bài trắc nghiệm; 

- Đánh giá năng lực, thái độ qua xử lí tình huống; 

- Các nhiệm vụ thực hành (trong và ngoài nhà trường); các dự án học tập; 

- Quan sát cách dạy và cách học; 

- Nghiên cứu hành động; 

- Hồ sơ học tập; 

- Giám sát, đánh giá những sự thay đổi; 

- … 

Cần phối hợp đánh giá (từ các bên liên quan), tự đánh giá. 

 

Với mỗi thành tố sẽ có những cách thức, công cụ đánh giá khác nhau. Các tiêu chí 

CDTC hay nhà trường trình bày trên có thể là cơ sở cho việc xây dựng, phát triển, giám 

sát, đánh giá, tự đánh giá cách thức và các điều kiện cho GD CDTC có hiệu quả. Có thể 

sử dụng ở nhà trường, các cấp quản lí, ... Bên cạnh các điều kiện, cần phát triển các quy 

trình và công cụ giúp cho việc đánh giá này. 

7.2. Đánh giá HS theo các tiêu chí, yêu cầu GDCDTC 

a) Việc đánh giá kết quả giáo dục các nội dung GDCDTC được thực hiện thông 

qua các con đường sau: 

- Qua dạy học các môn học, HĐTN 

Việc đánh giá gắn với dạy học các chuyên đề, chủ đề, bài học (trong đó có nội 

dung về GDCDTC) ở các môn học, HĐTN. Như vậy hoạt động đánh giá (có thể thường 

xuyên hoặc định kì) cũng như kết quả đánh giá là trong đánh giá học tập môn học, 
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HĐTN. Đánh giá trong mỗi môn học (góp phần) cho biết mức độ đạt được của người học 

cũng như sự tiến bộ đối với một yêu cầu cụ thể về GDCDTC. 

- Qua thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án, … (VD của Đoàn Thanh niên 

phát động, của địa phương, …) có nội dung về GDCDTC. 

- Qua các điều tra, khảo sát, đánh giá tổng hợp:  

Việc đánh giá kết quả HS đạt được các yêu cầu về GDCDTC (và cả đánh giá về 

việc dạy, các điều kiện thực hiện GDCDTC, …) có thể thông qua các khảo sát, đánh giá 

tổng hợp nhằm phục vụ cho giám sát, đánh giá hay lập kế hoạch về GD CDTC. 

Các hoạt động này có thể thực hiện ở cấp độ riêng của trường, địa phương, hay quốc gia 

căn cứ vào kế hoạch triển khai, và cũng có thể qua tham gia các đánh giá quốc tế như 

PISA, … 

b) Một số lưu ý đối với sử dụng các YCGDCDTC trong đánh giá 

- Đối với một YCGDCDTC mà là (toàn bộ/ một phần) YCCĐ nào đó trong CT của 

môn học (YCGDCDTC thuộc nhóm 1 và nhóm 2 đã trình bày ở mục 6.1. ở trên): Cần 

đảm bảo việc đánh giá ở (các) môn học này theo quy định chung. Qua đó thu được thông 

tin về việc thực hiện/ đạt được yêu cầu này của HS. Bên cạnh đó việc đánh giá khi dạy 

học tích hợp ở các môn học khác cũng có thể cung cấp thông tin bổ sung. 

- Đối với YCGDCDTC về phẩm chất hay năng lực chung: việc đánh giá thực hiện 

theo quy định chung. Trong đó đánh giá thông qua nhiều chủ đề, nhiều môn học. 

- Với các YCGDCDTC khác: đánh giá qua các bài, chủ đề mà có tích hợp thực 

hiện GDCDTC. Chú trọng tới đánh giá thường xuyên, đánh giá “vì việc học”. 

- Với mục tiêu đánh giá “vì việc học”: trong quá trình dạy học tích hợp, lồng ghép 

các ND GDCDTC cần chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên và phản hồi để giúp 

HS biết được điểm mạnh, hạn chế và điều chỉnh việc học.  

- Trong ghi lại kết quả đánh giá, có thể có những nhận xét cho những HS có những 

thể hiện nổi bật về các yếu tố quan trọng của GDCDTC. VD: HS có ham thích tìm hiểu 

văn hóa các nước; có ý thức nhận xét, biết được cái hay, cái phù hợp; HS thể hiện tự hào 

về văn hóa dân tộc và mong muốn tìm hiểu, giới thiệu, phát huy; HS hiểu biết, có khả 

năng phân tích, giải thích mối quan hệ, phụ thuộc lẫn nhau giữa các vấn đề, của các cộng 

đồng ở các cấp độ địa phương, đất nước và toàn cầu; HS có khả năng phân tích, phản biện 

những quan điểm khác nhau về những vấn đề toàn cầu; HS thể hiện sự quan tâm, sẵn sàng 

giúp đỡ người khác; HS quan tâm tới những vấn đề chung, sẵn sàng tham gia và lôi cuốn 

các bạn tham gia vào các hoạt động có ích chung; ... 

 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Kết luận 

1. GD CDTC ở phổ thông góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục, và nói riêng góp phần thực hiện có hiệu quả CT GDPT. GD CDTC cung 

cấp bối cảnh rộng hơn, toàn cầu cho việc học tập những vấn đề địa phương và quốc gia. 

Do vậy, bên cạnh những nội dung “mở rộng thêm”, thực hiện GDCDTC giúp gia tăng về 

“chất” cho những phẩm chất, năng lực mà HS được hình thành, phát triển, giúp các em 

thực hiện tốt việc học tập cũng như đáp ứng tốt với vai trò người công dân, người công 

dân trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. 
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2. Qua rà soát, xem xét CTGDPT 2018 dưới góc độ GD CDTC cho thấy: 

CTGDPT 2018 đã thể hiện tương đối đầy đủ nội hàm mục tiêu của GDCDTC. 

Điều đó được thể hiện trong các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực trong Chương 

trình. Các yếu tố của GD CDTC đã được thể hiện với mức độ tường minh, cụ thể khác 

nhau trong chương trình giáo dục phổ thông mới (qua định hướng, mục tiêu, nội dung 

giáo dục, …). Một số lĩnh vực/môn học chuyển tải nội dung GDCDTC rõ nét như: Môn 

Giáo dục công dân (Đạo đức, GDCD, GD Kinh tế và Pháp luật); Giáo dục khoa học xã 

hội (Lịch sử, Địa lí); Giáo dục Khoa học tự nhiên; Giáo dục Tin học; HĐ Trải nghiệm – 

Hướng nghiệp, … 

3. CDTC, GDCTC là những thuật ngữ hiện nay nhìn chung còn mới mẻ ở các nhà 

trường phổ thông. Mặc dù vậy, nhiều nội dung của GDCDTC đã và đang được triển khai 

thực hiện, đặc biệt trong đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực những năm 

qua. 

Những năm qua, các trường phổ thông đã đổi mới giáo dục, đặc biệt đổi mới về 

phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục, theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh. Qua đó, những nội dung của GD CDTC cũng được quan tâm hơn. Việc đánh 

giá, đúc rút kinh nghiệm là cần thiết cho thực hiện CTGDPT 2018.  

4. Để thực hiện tốt mục tiêu GD CDTC thì cần quan tâm một cách thích hợp trong 

triển khai chương trình. Cần có sự cụ thể hóa hơn mục tiêu GDCDTC và cách thức thực 

hiện trong hướng dẫn thực hiện chương trình, SGK các môn học và hoạt động GD. GD 

CDTC có thể được thực hiện qua các môn học, qua các hoạt động giáo dục (ví dụ các hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ quốc tế, hoạt động nâng cao nhận thức, tham gia các hoạt động 

cộng đồng, tổ chức các câu lạc bộ, kết nối các trường học, ...); và có thể qua các chuyên 

đề tự chọn về GD CDTC. Cần có sự phối hợp trong việc giáo dục CDTC một cách đồng 

bộ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng địa phương.  

Một số khía cạnh đặc trưng của GD CDTC cũng sẽ cần được quan tâm một cách 

thích hợp trong việc xác định nội dung cụ thể, lựa chọn phương pháp, phương tiện dạy 

học – chẳng hạn tổ chức các hoạt động học tập trong đó học sinh trao đổi, phân tích, phản 

biện các vấn đề mang tính toàn cầu, phân tích những mối quan hệ tác động, phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các vấn đề, giữa những vấn đề của địa phương và toàn cầu; tạo cơ hội cho các 

em trải nghiệm học tập trong các bối cảnh đa dạng, tương tác xã hội trong các nhóm ở các 

phạm vị khác nhau bao gồm trong lớp học, hoạt động toàn trường và trong cộng đồng, và 

vượt ra ngoài địa phương, quốc gia; ...  

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả CTGDPT 2018 nói chung và các nội dung 

GDCDTC nói riêng, cần chú trọng các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết 

bị dạy học, môi trường giáo dục trong và ngoài nhà trường, vấn đề thi, đánh giá, …. 

5. Cần có quan điểm linh hoạt, phát huy tính sáng tạo của nhà trường, GV trong 

thực hiện GDCDTC, nhằm phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tiễn của các địa phương, 

nhà trường và đối tượng HS khác nhau. Trong đó có thể lựa chọn, xác định yêu cầu cần 

đạt hay mục tiêu cụ thể GDCDTC, nội dung và phương thức GDCDTC sao cho phù hợp 

nhu cầu và điều kiện thực tiễn. Điều này cũng phù hợp với định hướng chương trình “mở” 

trong CTGDPT 2018. Đồng thời cũng cần quan tâm, có lộ trình để tăng cường thực hiện 

GDCDTC ở nhà trường. 
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Một số đề xuất, kiến nghị 
Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Biên soạn và ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện GD CDTC ở phổ thông, 

trong đó có những nội dung chủ yếu: Khái niệm và tiêu chí CDTC; yêu cầu cần đạt 

GDCDTC ở từng cấp học; Hướng dẫn thực hiện qua các môn học (bao gồm các nội dung 

có thể lồng ghép, tích hợp, …), hoạt động giáo dục, các chuyên đề; Hướng dẫn về phương 

pháp và đánh giá kết quả GDCDTC; Hướng dẫn xây dựng nhà trường GDCDTC theo tiếp 

cận toàn trường. Các vấn đề về CDTC khá rộng và gắn với các nội dung GD phát triển 

bền vững là những vấn đề được quan tâm trong giáo dục. Trong việc triển khai CTGDPT 

2018, việc có một tiếp cận tổng thể ngay từ đầu việc lồng ghép, tích hợp thực hiện các nội 

dung về GDCDTC, GD phát triển bền vững là cần thiết, giúp cho việc thực hiện hiệu quả, 

hạn chế chồng chéo hay gây quá tải. Tài liệu này có thể được tham khảo, sử dụng bởi các 

cán bộ quản lí giáo dục, GV, tác giả sách, …  

Tài liệu hướng dẫn này biên soạn dựa trên Tài liệu mà Đề tài đã xây dựng, nhưng 

có thể bổ sung thêm hướng dẫn chi tiết cho một số nội dung còn mới đối với các nhà 

trường và bổ sung thêm minh họa việc thực hiện ở các nhà trường. Xây dựng hướng dẫn 

theo môn học cho một số môn; một số modun mẫu, trong đó có thể có tài liệu theo chuyên 

đề (chẳng giáo dục hiểu biết về mối liên hệ, phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, địa 

phương và toàn cầu; …) để nhà trường và giáo viên có thể tham khảo. Ngoài ra, cũng có 

thể biên soạn tài liệu kết hợp cả vấn đề GD phát triển bền vững. 

Đồng thời cần xây dựng những tài liệu hướng dẫn cộng đồng, CMHS trong phối 

hợp thực hiện GD CDTC, nhằm thu hút sự tham gia tích cực và sâu hơn, có hiệu quả hơn 

vào việc giáo dục các nội dung GDCDTC. 

2. Có hướng dẫn thực hiện, giám sát và đánh giá chỉ số “Tỷ lệ học sinh có sự hiểu 

biết về các vấn đề liên quan đến công dân toàn cầu và phát triển bền vững” trong Kế 

hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định Số: 2161/QĐ-BGDĐT). Khung các yêu 

cầu cần đạt về GDCDTC ở từng cấp học mà Đề tài đề xuất (trong đó có sự kết nối với yêu 

cầu cần đạt trong CTGDPT 2018) có thể góp phần làm cơ sở cho xây dựng hướng dẫn. 

3. Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, nhà trường phổ 

thông trong liên kết, hợp tác quốc tế trong tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm giúp các 

nhà trường phát huy tính chủ động, sáng tạo cũng như đảm bảo những quy định chung 

trong hoạt động hợp tác quốc tế (bên cạnh một số văn bản đã có như hướng dẫn hợp tác, 

đầu tư của nước ngoài, …) (trong văn bản này sẽ có các vấn đề chủ yếu như: nội dung 

liên kết, hợp tác quốc tế của các nhà trường; các yêu cầu đối với hoạt động hợp tác quốc 

tế; quản lí các hoạt động hợp tác quốc tế; vai trò của hiệu trưởng, của các cơ quan quản lí 

cấp trên (Sở, Phòng, …)). 

4. Rà soát, bổ sung trong một số văn bản thông tư, hướng dẫn một số yếu tố quan 

trọng của GDCDTC: 

- Trong Điều lệ nhà trường, ở trường THCS, THPT, có đại diện HS tham gia vào 

hội đồng trường, như vậy sẽ có tiếng nói đại diện cho HS ở trong hội đồng. Để mở rộng, 

làm rõ hơn việc phát huy vai trò, quyền của HS, đối với cả 3 cấp học, có thể bổ sung thêm 
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ở Điều về Quyền của học sinh: Quyền được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng 

kế hoạch giáo dục nhà trường (đối với những nội dung thích hợp). 

- Trong hướng dẫn về Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng, đối 

với Tiêu chuẩn về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng 

chống bạo lực học đường – bổ sung, làm rõ ý: xây dựng môi trường công bằng, không có 

các hành vi phân biệt đối xử ở nhà trường. 

- Trong một số văn bản (ví dụ Chuẩn Hiệu trưởng, …), yêu cầu Phát triển mối 

quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có thể được mở rộng, bổ sung nội dung phát 

triển mối quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế nhằm khuyến 

khích các nơi có điều kiện thực hiện. 

5. Nghiên cứu vấn đề giám sát, đánh giá GDCDTC (và GD phát triển bền vững) 

theo tiếp cận tổng thể (bao gồm xây dựng các chỉ số đo sự tiến triển, tác động của 

GDCDTC; hệ thống giám sát, phương thức giám sát) để vận dụng ở các cấp độ quốc gia, 

địa phương, nhà trường. 

6. Nghiên cứu xây dựng các mô hình thực tiễn cụ thể về thực hiện hiệu quả GD 

CDTC để các nhà trường, GV tham khảo, học tập, nhân rộng. 

7. Chú trọng tới đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các nhà trường, cán bộ 

quản lí, giáo viên. Xây dựng và triển khai Dự án GD CDTC và phát triển bền vững ở Việt 

Nam (trong đó tập trung vào vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các nhà 

trường, cán bộ quản lí, giáo viên; xây dựng và thí điểm một số mô hình nhà trường 

GDCDTC). 

8. Đối với các trường phổ thông: cần quan tâm triển khai thực hiện GDCDTC phù 

hợp nhu cầu và điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường và đối tượng HS. Có kế 

hoạch và lộ trình để tăng cường thực hiện GDCDTC ở nhà trường. 

9. Đối với các trường sư phạm: Nghiên cứu biên soạn các tài liệu chuyên môn về 

một số nội dung GDCDTC (các tài liệu sẽ được sử dụng trong bồi dưỡng giáo viên và 

trong đào tạo ở các trường sư phạm). Các sản phẩm nghiên cứu về lí luận, thực tiễn cũng 

như các tiêu chí, chỉ số và các biện pháp GDCDTC mà Đề tài đã xây dựng là nguồn tư 

liệu tham khảo cho việc biên soạn các tài liệu này. 

10. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài 

truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp trong việc tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về nội dung liên quan tới GDCDTC (và cả GD 

phát triển bền vững). 

11. Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh: Tổ chức các phong trào, sinh hoạt Đoàn, Đội, tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức cho đoàn viên, đội viên, thanh thiếu niên liên quan tới các nội dung về GDCDTC. 

12. Đối với địa phương: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức 

xã hội, đoàn thể, đơn vị hữu quan ở địa phương trong GDCDTC (và cả GD phát triển bền 

vững). Trong đó bao gồm các nội dung phối hợp như xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 

hiện, giám sát, đánh giá, phổ biến và nhân rộng những điển hình tốt về GDCDTC. Nhà 

trường giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, các nội 

dung GDCDTC. Thu hút sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã hội ở địa phương, 

người dân trong cộng đồng và các tổ chức trong nước và quốc tế vào các hoạt động 
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GDCDTC. Nhà trường cũng phối hợp thực hiện các hoạt động của địa phương liên quan 

tới GDCDTC (chẳng hạn hoạt động do Đoàn Thanh niên tổ chức, …), đưa vào kế hoạch 

chung của nhà trường. Chính quyền địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, huy động đơn vị 

hữu quan, các tổ chức xã hội ở địa phương tham gia phối hợp thực hiện/tạo điều kiện để 

thực hiện hiệu quả các nội dung GDCDTC./. 




