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Mở đầu

• Trong thế giới toàn cầu hóa, với nhiều thách thức, cùng với sự

phát triển mạnh mẽ của công nghệ như hiện nay, vấn đề giáo

dục công dân toàn cầu đã và đang nhận được sự quan tâm của

nhiều nước.

• 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”.
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- GDCDTC nhằm chuẩn bị cho người học 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.

GDCDTC có vai trò, ý nghĩa đối với: HS, gia đình: phát triển cá

nhân (năng lực, phẩm chất); thích ứng trong môi trường, bối cảnh

toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, CM 4.0, … ; mở rộng cơ hội tham

gia, công dân tích cực. Với quê hương, đất nước: tạo ra những

người có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế,

phát triển bền vững, nguồn nhân lực có chất lượng, công dân tích

cực, … Với quốc tế: đóng góp cho một thế giới công bằng, bền

vững.
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GDCDTC thể hiện qua các văn bản, chính sách

- 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 sắc văn hóa của dân tộc, thúc đẩy sự đóng góp của văn hóa đối với

phát triển bền vững.

- 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”.

- Chương trình GDPT 2018: nhiều ND về GDCDTC đã được thể hiện trong

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

mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục, nội dung, tới phương pháp giáo

dục và đánh giá kết quả giáo dục.
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• Qua các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học Bộ

GD& ĐT đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan tới

giáo dục công dân toàn cầu.

• 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 GDCDTC cũng được quan tâm hơn.

• 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. Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cũng còn

mới và gặp nhiều khó khăn trong thực hiện.



Quan niệm và tiêu chí

công dân toàn cầu Việt Nam

• Trên cơ sở : Tham khảo quan niệm về công dân
toàn cầu, giáo dục công dân toàn cầu được đề cập
tới trong một số tài liệu của một số tổ chức quốc
tế như UNESCO, UNICEF, Oxfam Education, …

• Yêu cầu xây dựng con người Việt Nam thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
đề cập trong một số văn bản.

• Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản toàn diện giáo
dục và đào tạo.
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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 (có thể trực tiếp, qua
mạng internet, …);

• 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.
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Đề xuất tiêu chí CDTC Việt Nam - CDTC Việt Nam 

có những kiến thức, kĩ năng, thái độ và giá trị:

Về kiến thức

• Hiểu biết về các vấn đề mang tính toàn cầu (như ô 
nhiễm môi trường, nguy cơ cạn kiệt các nguồn tài
nguyên thiên nhiên; đói nghèo và dịch bệnh, sức khỏe
cộng đồng; các vấn đề về dân chủ, công bằng xã hội, 
bình đẳng giới;  các vấn đề về xung đột và bạo lực; bảo
vệ hòa bình trên thế giới; …). 

• Hiểu biết 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 (ví dụ …). 

• Hiểu biết về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, quốc
gia.
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Vê ̀ ki ̃ năng, năng lực

• Tự nhận thức về bản thân (cá tính, tình cảm, mong
muốn, giá trị sống, …; sự xác định vị trí/ vai trò của
bản thân trong cộng đồng (ở các cấp độ khác nhau như
ở địa phương, quốc gia và toàn cầu)); nhận thức, phân
tích được các quan điểm khác nhau.

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

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

• Thích ứng trong tình huống mới, trong môi trường mới
khác biệt về văn hóa, xã hội ….
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• 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).

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

• Sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là

internet (trong học tập, giao tiếp, …).
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Về̀ thái độ, giá trị

• Yêu nước, quê hương, gia đình.

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

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

• Tôn trọng và ủng hộ thực hiện quyền con người. Tôn trọng
các giá trị về hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội, bình
đẳng giới. Ứng xử công bằng, bình đẳng

• 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.
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• Có ý thức chấp hành pháp luật

• Quan tâm tới môi trường sống (có ý thức bảo vệ và

cải thiện môi trường sống).

• Có trách nhiệm, tích cực và sẵn sàng tham gia các

hoạt động có ích cho cộng đồng.

Nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất các chỉ số cho mỗi

cấp học (chủ yếu theo hướng dựa trên các yêu cầu cần

đạt trong CT, kết hợp với các tiêu chí CDTC  làm rõ

yêu cầu, cơ hội lồng ghép, tích hợp)

12



Tiêu chí, chỉ số (tiểu học)

VD một số chỉ số (cho tiểu học)

1.1 Ô nhiễm

môi trường; 

biến đổi khí

hậu

+ Nhận biết 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

+ 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).

+ Nhận ra được hành động 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 địa phương khác và thậm chí toàn cầu.…

1.4 Các vấn đề

về dân chủ, 

công bằng XH, 

bình đẳng giới

+ 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

.. …
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GIẢI PHÁP GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU 

Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM

1. Xây dựng và sử dụng nội dung, phương thức phù hợp giáo

dục công dân toàn cầu

a) Trên cơ sở tiêu chí CDTC, xác định chỉ số cho từng cấp học.

b) Rà soát CT, xác định các “địa chỉ” thực hiện, tích hợp GD

CDTC qua các môn học, hoạt động giáo dục để khai thác, thực

hiện có hiệu quả các nội dung GDCDTC trong CTGDPT.

Lớp, Chủ đề Nội dung GDCDTC Ghi chú

Yêu cầu cần đạt

trong chương trình

Nội dung tích hợp

…. …. …. ….
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c. Sử dụng phương thức GD phù hợp trong GDCDTC

(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 (kết nối địa phương –

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 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, ...
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(2) Chú trọng 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; 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.
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Cụ thể về một số phương thức giáo dục

• 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 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

- Các hoạt động trải nghiệm cũng có thể thông qua hình thức Câu

Lạc Bộ.
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• Sử dụng các PPGD nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của HS

Các PPGD cần giúp HS:

- 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

- Trình bày, thể hiện quan điểm của mình, ví dụ qua: bài viết; 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).
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• 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.

• Đánh giá GDCDTC

Đánh giá GDCDTC một cách toàn diện đòi hỏi

không chỉ đánh giá kết quả GD thể hiện ở HS mà

cả quá trình GD, các điều kiện thực hiện.
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2. Xây dựng nhà trường theo tiếp cận tổng thể

nhà trường trong GD CDTC

a) Về các yếu tố thuộc nhà trường

• Về đội ngũ

• Về kế hoạch, chương trình, tài liệu

• Về cơ sở vật chất; môi trường nhà trường

• Về phương pháp, cách thức tổ chức giáo dục, 

đánh giá

• Học sinh

20



b) Về các yếu tố ngoài nhà trường

• Môi trường, cộng đồng xung quanh

• Cha mẹ học sinh

• Có mạng lưới kết nối các nhà trường phổ thông về GDCDTC.

• Các chủ trương, chính sách; chương trình giáo dục quốc gia

• Công tác quản lí của các cấp quản lí

• Thi, đánh giá

• Đào tạo ở trường sư phạm
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3. Ví dụ

Giáo dục CDTC ở một số nhà trường

Giáo dục CDTC trong môn Khoa học

Giáo dục khoa học có thể góp phần trong GDCDTC – đặc biệt là thông qua:

+ trang bị cho các em những hiểu biết về những vấn đề mang tính toàn cầu

như: môi trường, nguy cơ cạn kiệt và khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài

nguyên thiên nhiên, dinh dưỡng, bệnh dịch; hiểu biết về một số quyền con

người (nhu cầu sống, ...);

+ nhận thức được Trái Đất là “ngôi nhà chung”, những thay đổi về môi trường

tự nhiên ở một nơi trên Trái Đất có thể tác động tới những nơi khác; giúp các

em hiểu biết mối quan hệ gắn kết, tương tác, phụ thuộc lẫn nhau giữa các vấn

đề, ở các cấp độ địa phương, quốc gia, toàn cầu;

+ Giáo dục ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; khả năng

thực hiện hành động (ở mức độ phù hợp) có ích cho cộng đồng; biết ứng xử

với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và môi trường.
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Về tiếp cận, phương 

pháp GDCDTC qua môn 

Khoa học

VD Mô hình STSE chú 

trọng đặt giáo dục khoa 

học vào bối cảnh của các 

mối quan hệ giữa khoa 

học, công nghệ, xã hội và 

môi trường; ứng dụng 

khoa học vì tương lai bền 

vững.

(Theo Sách giáo khoa vì 

sự phát triển bền vững –

Tài liệu hướng dẫn lồng 

ghép nội dung - UNESCO 

và MGIEP (2017)).

Kết nối 

chương trình 

(hiểu biết khoa 

học)

Suy nghĩ về các 

tác động và giải 

pháp (lồng 

ghép PT BV)

Tìm hiểu và

khảo sát  khoa 

học

Các kết nối 

địa phương và

toàn cầu

Các vấn đề 

STSE
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Ví dụ khi dạy về môi trường nước, không khí - Chủ đề Chất (lớp 4)

−Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: nguyên nhân gây ra

ô nhiễm nguồn nước; sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước.

- Biết được ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước là mối quan tâm chung

của nhiều nơi trên thế giới.

- Nêu được ví dụ về vấn đề ô nhiễm môi trường ở một địa phương có mối liên

hệ với các địa phương/ quốc gia khác

- Nhận biết hành động tác động tới môi trường của em có thể ảnh hưởng tới

không chỉ ở nơi em ở mà cả các nơi khác! Nhận biết cần có sự chung tay giải

quyết.

−Thực hiện được và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn

nước, bầu không khí.

- …

 GDCDTC …
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Thảo luận nhóm 

về Năng lượng MT, gió và nước 
chảy
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Trình bày sản phẩm  nhóm 

Về Tôn trọng sự khác biệt
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Tiểu phẩm

Bảo vệ môi trường sống
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Tiểu phẩm

Bình đẳng trong hôn nhân và gia 
đình
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Tranh luận

Vấn đề phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống
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Triển lãm giới thiêu 
Dự án tìm hiểu 

Hậu quả tăng dân số
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Tuyên truyền về

BĐKH
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XD môi trường nhà trường khuyến 
khích hoạt động BV môi trường
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Thu rác là túi ni long ở 

cộng đồng
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MỘT SỐ 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. 

2/ Thực hiện GDCDTC sẽ góp phần thực hiện 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 (ngày 26/6/2017) – cụ 

thể là nội dung về GDCDTC trong Kế hoạch).

3/ Chương trình GDPT 2018 đã thể hiện tương đối đầy đủ nội hàm mục tiêu 

của GDCDTC. Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục công dân toàn cầu 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. 
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4/ 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. Việc đánh giá, đúc rút kinh nghiệm là cần 

thiết cho triển khai  thực hiện CTGDPT 2018. 

5/ Cần có tiếp cận tổng thể, sự phối hợp trong việc giáo dục CDTC một cách 

đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng địa phương. 

Để triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình giáo dục phổ 

thông mới 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, ….

6/ 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. Điều này cũng phù 

hợp với định hướng chương trình “mở” trong đổi mới CTGDPT./.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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