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Biểu B1-2b-TMĐTXH 

    10/2014/TT-BKHCN 

 
THUYẾT MINH 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài:  

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.009 

2 Loại đề tài:  

Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 
“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 
diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện:  24 tháng 

 (từ tháng  11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí:  3.000  triệu đồng trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.000 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức:  

- Từ nguồn khác:  

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

 

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.000 triệu đồng  

- Kinh phí không khoán: 0  triệu đồng  

6 Chủ nhiệm đề tài:    

       Họ và tên: Lê Anh Vinh  

Ngày, tháng, năm sinh:  1983                                       Nam/ Nữ:   Nam  

Học hàm, học vị:      Phó giáo sư, Tiến Sĩ 

Chức danh khoa học:         Tiến Sĩ                         Chức vụ:      Phó Viện trưởng  

Điện thoại của tổ chức: (84-24) 39423108      Mobile: 0944058588 

Fax: (84-24) 38221521                                   E-mail: leanhvinh@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  

Địa chỉ tổ chức: 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: C1/466 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 
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7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên:  Lương Việt Thái   

Ngày, tháng, năm sinh:  27/04/1968                                       Nam/ Nữ:  Nam  

Học hàm, học vị:  Tiến sĩ  

Chức danh khoa học: Tiến Sĩ                                                  Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại của tổ chức: (84-24) 39423108                               Mobile:  0912782244 

Fax: (84-24) 38221521                                         E-mail: lvthai2000@yahoo.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm NCGD Phổ thông, Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam  

Địa chỉ tổ chức: . 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Địa chỉ nhà riêng: P201, nhà 222 D, ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

8 Tổ chức chủ trì đề tài 2:   

Tên tổ chức chủ trì đề tài: VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Điện thoại: (84-24) 39423108               Fax: (84-24) 38221521 

E-mail:   info@vnies.edu.vn  

Website:  http://vnies.edu.vn/   

Địa chỉ : Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS. Trần Công Phong 

Số tài khoản:  3713.1.1084143 

Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm.  

Cơ quan chủ quản đề tài:       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

1. Tổ chức 1 : VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI 

Cơ quan chủ quản:   Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

 Điện thoại:  (84 4) 37624690     Fax:  (84 4) 6273 6068  

Địa chỉ:  9A Kim Mã Thượng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS. TSKH.  Lương Đình Hải 

Số tài khoản: 3713.0.1058950  

Kho bạc Nhà nước Ba Đình Hà Nội  

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực 
chuyên môn của đề tài   
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2. Tổ chức 2 : TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC   

Cơ quan  chủ quản:   Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: . +84.4.37547670        

Địa chỉ:  144 đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội   

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:    GS.TS.  Nguyễn Quý Thanh  

Số tài khoản:    3713.1.1059416  

Ngân hàng:       Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy  

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

 (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc 
tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ 
nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ 
sơ khi đăng ký) 

TT 
Họ và tên, học hàm 

học vị 
Tổ chức 
công tác Nội dung công việc tham gia 

Thời gian 
làm việc 

cho đề tài 

(Số tháng 
quy đổi1)

 
1 PGS. TS. Lê Anh 

Vinh  
Viện 

KHGDVN 
Chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu, Lập 
kế hoạch nghiên cứu; Xây dựng 
thuyết minh; nghiên cứu luận cứ 
khoa học về CDTC; xây dựng bộ 
tiêu chí; đề xuất chính sách, 
phương thức tổ chức, thực hiện 
giáo dục CDTC ở Việt Nam  và 
thực hiện các hoạt động nghiên 
cứu liên quan 

15  

2 PGS.TS. Nguyễn 
Tiến Hùng 

Viện 
KHGDVN 

Xây dựng thuyết minh; nghiên 
cứu luận cứ khoa học về CDTC; 
xây dựng bộ tiêu chí; đề xuất 
chính sách, phương thức tổ chức, 
thực hiện giáo dục CDTC ở Việt 
Nam và thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu liên quan  

2  

3 PGS.TS. Phạm 
Minh Mục 

Viện 
KHGDVN 

Xây dựng thuyết minh; nghiên 
cứu luận cứ khoa học về CDTC; 
xây dựng bộ tiêu chí; đề xuất 
chính sách, phương thức tổ chức, 
thực hiện giáo dục CDTC ở Việt 
Nam và thực hiện các hoạt động 

4 

                                                           
1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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nghiên cứu liên quan  

4 PGS.TS Nguyễn 
Tuyết Nga 

Viện 
KHGDVN 

Xây dựng thuyết minh; nghiên 
cứu luận cứ khoa học về CDTC; 
xây dựng và thử nghiệm bộ tiêu 
chí; đề xuất chính sách, phương 
thức tổ chức, thực hiện giáo dục 
CDTC ở Việt Nam và thực hiện 
các hoạt động nghiên cứu liên 
quan  

12  

5 PGS. TS. Nguyễn 
Thị Lan Phương  

Viện 
KHGDVN 

Xây dựng thuyết minh; nghiên 
cứu luận cứ khoa học về CDTC; 
xây dựng và thử nghiệm bộ tiêu 
chí; biên soạn công cụ đo lường 
thực tiễn giáo dục CDTC; phân 
tích kết quả thử nghiệm bộ tiêu 
chí giáo dục GDTC ở Việt Nam   
và thực hiện các hoạt động nghiên 
cứu liên quan  

5  

6 PGS. TS Nguyễn 
Dục Quang 

Viện 
KHGDVN 

Xây dựng thuyết minh; nghiên 
cứu luận cứ khoa học về CDTC; 
xây dựng bộ tiêu chí; đề xuất 
chính sách, phương thức tổ chức, 
thực hiện giáo dục CDTC ở Việt 
Nam và thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu liên quan  

9 

7 TS. Lương Việt Thái Viện 
KHGDVN 

Thư ký khoa học nhiệm vụ. 

Lập kế hoạch nghiên cứu; xây 
dựng thuyết minh; nghiên cứu 
luận cứ khoa học về CDTC; xây 
dựng và thử nghiệm bộ tiêu chí và 
thực hiện các hoạt động nghiên 
cứu liên quan  

9 

 

8 TS. Đào Thị Minh 
Hương 

 

Viện 
Nghiên cứu 
con người 

Nghiên cứu luận cứ khoa học về 
CDTC; xây dựng bộ tiêu chí; viết 
báo cáo về hệ thống quan điểm về 
quyền con người ở Việt Nam; báo 
cáo phát triển con người Việt 
Nam; phối hợp thu thập, xử lý, 
phân tích các chỉ số CDTC của 
Việt Nam  

1  

9 TS. Trần Thành 
Nam 

Trường Đại 
học Giáo 

Xây dựng bộ tiêu chí; đề xuất 
phương thức, hình thức tổ chức 

1  
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dục-
ĐHQGHN 

thực hiện giáo dục CDTC; tích 
hợp giáo dục CDTC vào chương 
trình đào tạo giáo viên;) 

10 ThS Nguyễn Thị 
Việt Hà 

Viện 
KHGDVN 

Nghiên cứu luận cứ khoa học về 
CDTC; xây dựng và thử nghiệm 
bộ tiêu chí và thực hiện các hoạt 
động nghiên cứu liên quan  

8 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài:  (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt 
hàng) 

          11.1. Mục tiêu tổng quát    

       Xây dựng bộ tiêu chí về công dân toàn cầu (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. 

        11.2. Mục tiêu cụ thể 

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

           - Thí điểm thực hiện bộ tiêu chí về CDTC, thực hiện tối đa các chỉ số tại  một số 
trường phổ thông Việt Nam; 

           - Đề xuất chính sách giáo dục, phương thức tổ chức, thực hiện giáo dục (GD) 
CDTC tại Việt Nam dựa theo bộ tiêu chí về CDTC 

12 Tình trạng đề tài:         

   Mới     Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                     Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 
nghiên cứu của đề tài: 

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của 

các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên 

cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

13.1.1. Quốc tế 

Tổng quan những kết quả nghiên cứu trên thế giới về các vấn đề liên quan cho 

thấy bức tranh toàn cảnh: từ bối cảnh đa văn hóa giữa các quốc gia nảy sinh nhu cầu 

liên văn hóa để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau; những công dân ở nhiều quốc gia khác 

nhau có hiểu biết liên văn hóa, có những giá trị, hành vi, thái độ chung và họ liên kết 

với nhau, tạo thanh mạng lưới công dân toàn cầu (mang nghĩa quốc tịch là toàn cầu). 

Từ đó, nảy sinh vấn đề ‘giáo dục công dân toàn cầu’ ở các quốc gia.  
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a) Về văn hóa, liên văn hóa 

Văn hoá (culture) là nói đến sự kết nối các cá nhân với nhau thành nhóm để cùng 

chia sẻ các yếu tố chung, bao gồm các yếu tố vật thể (tự nhiên, ngôn ngữ, món ăn, trang 

phục,...) và phi vật thể (niềm tin, tôn giáo, các lễ hội, điệu múa truyền thống,...), cũng 

như cách suy nghĩ, cảm nhận, hành động và tương tác, chia sẻ các giá trị,... Có thể sử 

dụng định nghĩa ngắn gọn của Craig Storti (1999) "văn hoá là các giả thuyết, giá trị và 

niềm tin chung của một nhóm người, từ đó dẫn đến các hành vi đặc trưng". Định nghĩa 

này bao gồm cả chiều hữu hình (các hành vi đặc trưng) và vô hình (giả thuyết, giá trị và 

niềm tin) của văn hoá. O’Sullivan (1994), Banks & McGee (1989), Valdes (1995) và 

Levine, Adelman mô hình hóa khái niệm văn hoá, nhìn nhận nó như một núi băng với 

1/4 nổi trên và 3/4 chìm dưới mặt nước. 

Quốc gia và biên giới quốc gia có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và các khái 

niệm, niềm tin của người dân. Hệ thống giáo dục quốc gia, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc 

là các nét văn hoá quan trọng mà mọi người thường mang đến các cuộc gặp gỡ giữa các 

nền văn hoá của các quốc gia khác nhau. 

Dự án Youth for understanding do European Union và Council European đồng 

tài trợ đã lập luận rằng: Tư duy về đặc điểm chung giống nhau của nhóm người trong 

một quốc gia dần trở nên lỏng lẻo. Lịch sử hầu hết các quốc gia đều có sự chuyển đổi 

sang quốc gia khác. Vi dụ, vùng Saarland / Sarre (trong tạp chí Today’s Germany) đã 

chuyển đổi quốc gia 8 lần và thậm chí đã có thời kỳ nó hoàn toàn độc lập 200 năm. 

Hoặc bạn đang là người Ucraina bỗng nhiên trở thành người Nga chỉ sau một đêm vào 

năm 2014.... Vì vậy, khái niệm quốc tịch cố định trở nên mở rộng. Bên cạnh đó, các nền 

văn hoá trông giống nhau từ bên ngoài, nhưng bên trong lại không đồng nhất. Mặc dù, 

con người có xu hướng nhóm các cá nhân lại với nhau trong thế giới phức tạp, tuy 

nhiên đấy chỉ là đơn giản hóa thực tế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, các nhóm xã hội 

trong một quốc gia khác biệt tinh tế hơn so với giữa các nhóm quốc gia. Ví dụ, nhìn từ 

bên ngoài vào thì người Mỹ là một nhóm đồng nhất, nhưng không đơn giản như vậy đối 

với những người Mỹ miền Bắc và miền Nam, người Mỹ nông thôn và đô thị vì họ có 

cách cư xử và giao tiếp rất khác nhau. 

Bởi vậy, Hội đồng châu Âu khẳng định: Thế giới mà tất cả chúng ta đang sống 

là một thế giới của sự khác biệt - khác biệt bên trong mỗi nền văn hoá và khác biệt giữa 

các nền văn hoá. Cần thừa nhận tồn tại sự khác biệt giữa các nền văn hóa  (gọi là đa 

văn hóa - multicultural) và tìm cách phát triển lòng tin và sự am hiểu giữa những người 

có ý tưởng, quan điểm và giá trị khác nhau (gọi là liên văn hoá - intercultural) (theo 

British Council, Intercultural Dialogue Booklet, 2008:3). 

b) Về khái niệm và đặc điểm công dân toàn cầu 

Nhiều tổ chức tuyên bố sứ mệnh giáo dục công dân toàn cầu (CTTC) xem như là 

kết quả của quốc tế hóa. Nhiều quốc gia thành lập "trung tâm công dân toàn cầu" 
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(centers for global citizenship) hoặc có các chương trình giáo dục công dân toàn cầu 

(GDCDTC). Ví dụ, Hiệp hội Các trường Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ (Association of 

American Colleges and Universities) tài trợ cho một loạt các chương trình liên quan 

như: củng cố nền dân chủ Hoa Kỳ, trách nhiệm của công dân mang tính toàn cầu, phát 

triển trách nhiệm cá nhân và xã hội trong bối cảnh đa văn hóa. Hội thảo Salzburg về 

chương trình Học tập quốc tế (The Salzburg Seminar's International Study Program) để 

xem xét các khái niệm CDTC và tích hợp nó vào giáo dục bậc đại học. Mạng lưới 

Talloires (The Talloires Network) là một liên minh quốc tế (international alliance) được 

thành lập năm 2005 gồm 202 tổ chức tại 58 quốc gia với mục đích "củng cố vai trò 

công dân và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học", trong đó tập trung "chuẩn bị 

cho sinh viên đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương, quốc gia và toàn cầu"... 

(theo Kris Olds 2012). 

Khái niệm ‘công dân toàn cầu’ (global citizenship) bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại 

(khoảng nghìn năm trước), khi bàn đến quyền cai trị của Vua đối với thần dân thành 

phố (city) La Mã, Hy Lạp,... Khi được hỏi từ đâu đến, nhà triết học cổ Diogenes đã trả 

lời “Tôi là công dân của thế giới”. Nhà cách mạng T. Penno người Anh, sống tại Mỹ 

vào thế kỷ 18 đã viết “Đất nước của tôi là thế giới. Đồng bào của tôi là nhân loại”. A. 

Einstein cũng nhấn mạnh tới ý thức của công dân đối với các vấn đề toàn cầu “Chủ 

nghĩa vùng miền là một căn bệnh ấu trĩ. Nó là bệnh sởi của nhân loại”. Những người lỗi 

lạc này muốn nói tới sự rộng mở, một tầm nhìn xa trông rộng cho một thế giới đại đồng, 

nơi biên giới giữa các quốc gia được xóa mờ dần. 

Ngày nay khái niệm CDTC có nội hàm mới và hiện đang được sử dụng rộng rãi 

trong giáo dục, nhất là giáo dục đại học. Theo định nghĩa của UNESCO “Công dân 

toàn cầu đề cập đến cảm nhận  thuộc về một cộng đồng rộng lớn và có tính nhân văn 

chungl 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” (UNESCO, 2015a, 2014a). 

Theo Oxfam Education: công dân toàn cầu 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.2  

Có thể thấy, CDTC là một quan điểm sống không gói gọn trong biên giới quốc 

gia, một niềm tin, cách suy nghĩ và cách hành xử để cùng chung sống với những khác 

biệt và tạo ra, làm phong phú thêm, sự khác biệt giữa các nền văn hóa ở mỗi quốc gia.  

Theo Schattle (2007), ‘công dân toàn cầu’ có bốn đặc trưng cơ bản sau đây: 

- 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 
                                                           
2 theo www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship 
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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.  

- 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 đồng môn, đồng nghiệp và có ý thức trách nhiệm đối với mọi người. 

- 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. 

- 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.... 

Tương tự, Oxfam Education (2015) cho rằng, 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 

Theo UNESCO, CDTC luôn hướng đến một cộng đồng mở rộng và nhân loại 

chung, trong đó nhấn mạnh đến việc phụ thuộc lẫn nhau về chính trị, xã hội, văn hóa và 

kết nối giữa địa phương, quốc gia và toàn cầu: 

- Tôn trọng các giá trị con người, không phân biệt chủng tộc, giới, tuổi tác, tôn 

giáo và quan điểm chính trị. 

- Tôn trọng sự đa dạng và quan điểm đa chiều 
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- Quý trọng thế giới tự nhiên, sự sống của vạn vật 

- Có trách nhiệm giải quyết các thách thức toàn cầu theo cách thức khác nhau  

- Suy nghĩ mang tính toàn cầu trong việc xóa bỏ bất bình đẳng và bất công. 

Tóm lại, CDTC là một khái niệm trừu tượng, mô tả cách suy nghĩ, hành động, 

mối quan hệ và đáp ứng các yếu tố văn hoá-xã hội. Đó là một khái niệm dựa trên sự 

hiểu biết về 'bản ngã' trong quan hệ với 'người khác' – tức là phải có nhận thức về chính 

mình, hiểu được văn hoá của bản thân là gì trước khi có thêm liên văn hoá. Hình 1 minh 

họa bản chất lặp đi lặp lại của nhận thức liên văn hoá là nền tảng cho CDTC. 

 

 

Hình 1. Hiểu biết liên văn hóa là nền tảng của CDTC 

c) Về năng lực và tiêu chí CDTC 

Từ khái niệm và đặc điểm cơ bản về CDTC, nhiều kết quả nghiên cứu đề cập 

đến các năng lực cốt lõi mà CDTC cần có, và cụ thể hóa những tiêu chí, chỉ số.  

Tại Đại học Deakin, Úc, CDTC được coi là một phần cơ bản của chương trình 

đào tạo –  là kinh nghiệm sống trong thế giới đa văn hóa và liên văn hóa. Kết quả đầu ra 

của CDTC là "có đạo đức và kỹ năng chuyên môn, có các kỹ năng làm việc hiệu quả 

với các cộng đồng, văn hoá đa dạng trong bối cảnh toàn cầu". Những kỹ năng làm việc 

của CDTC bao gồm (theo Deakin University 2015): 

• Kiến thức về chuyên môn  

• Năng tư duy phê phán  

• Kỹ năng giao tiếp  

• Năng lực liên cá nhân  

• Nhận thức liên văn hoá  

• Tham gia tích cực các hoạt động xã hội ở địa phương cũng như toàn cầu.   
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Những tiêu chí đánh giá CDTC ở các lĩnh vực cụ thể được liệt kê ở bảng 1. 

Bảng 1. Tiêu chí đánh giá CDTC của đại học Deakin 

Kỹ năng Tiêu chí đánh giá 

Chứng minh 

kiến thức 

• Am hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau của vấn đề, sự kiện, điều kiện 

• Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để xây dựng luận cứ khoa học 

Tri thức về 

cộng đồng 

• Đánh giá độ giá trị của các nguồn khác nhau và thể hiện sự hiểu biết 

các vấn đề toàn cầu  

• Phân tích phê phán các vấn đề / sự kiện ... dựa vào những hiểu biết 

văn hoá và các quan điểm  

• Trình bày giải pháp dựa trên cơ sở sự phân tích phê phán các quan 

điểm toàn cầu khác nhau  

• Chia sẻ thông tin về sự p ụ thuộc lẫn nhau của các vấn đề / sự 

kiện 

Làm việc 

cùng nhau 

• Chứng tỏ sự đồng cảm và đánh giá các quan điểm khác nhau và giải 

thích mối liên quan giữa chúng 

• Cung cấp những suy nghĩ cá  hân / phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về 

các khía cạnh văn hoá của mình trong mối quan hệ với người khác 

Chứng tỏ sự 

cam kết 

• Hợp tác hiệu quả với các đại diện của các nhóm văn hoá khác nhau 

• Tham gia vào các hoạt động dân sự và thể hiện khả năng tham gia với 

cộng đồng rộng lớn hơn 

• Xem xét các chiến lược để tham gia với cộng đ ng rộng lớn hơn 

theo cách thể hiện sự đồng cảm với nhiều quan điểm văn hoá 

Deakin University cấp chứng chỉ Credential cho sinh viên theo ba mức độ khởi 

đầu, thành thạo và xuất sắc.  

- Mức khởi đầu đáp ứng các điều kiện: Có 5 năm kinh nghiệm chuyên môn về 

năng lực này; Là một chuyên gia giàu kinh nghiệm; Có kinh nghiệm trong 

vai trò điều hành; Phối hợp các hoạt động;  

- Mức thành thạo đáp ứng các điều kiện: Có 7 năm kinh nghiệm chuyên môn 

về năng lực này; Là một chuyên gia chính; Có kinh nghiệm về vai trò phân 

cấp chức năng; Tư duy hoặc hành động trực tiếp qua các hoạt động 

- Mức nâng cao đáp ứng các điều kiện: Có 10 năm kinh nghiệm về năng lực 

này; Là một chuyên gia cao cấp; Có kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo 

Dự án Youth for understanding cho rằng, năng lực là sự kết hợp kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và giá trị hướng những hành vi cụ thể của một người. Người có năng lực 

liên văn hóa và CDTC có thể (i) giữ gìn bản sắc dân tộc và kết bạn với những người 

khác, (ii) giao tiếp tốt trong bối cảnh trong nước và nước ngoài, (iii) quan tâm đến các 

vấn đề toàn cầu, và (iv) có những hành động thể hiện quyền và trách nhiệm phù hợp. 

Hình 2 mô tả bốn nhóm tiêu chí cho hai năng lực thành phần đầu tiên của năng lực liên 
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văn hóa và CDTC.  

 

 

Hình 2. Tiêu chí về năng lực văn hóa và bản sắc; giao tiếp liên văn hóa của CDTC 

Tổ chức OECD (2016) cũng xây dựng 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 (xem hình 3).  
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Hình 3. Năng lực toàn cầu và tiêu chí của OECD (2016)  

OECD đang dự kiến sẽ đánh giá năng lực toàn cầu ở PISA 2018, trong đó các 

tiêu chí về kiến thức và am hiểu, kỹ năng sẽ được đánh giá ở bài test nhận thức, còn thái 

độ và giá trị sẽ được xác định ở bài questionaire.  

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 công dân Toàn cầu như sau3: 

(1) Công dân toàn cầu hiểu được cách thức mà các dân tộc và các quốc gia trên 

thế giới liên kết và phụ thuộc lẫn nhau 

(2) Công dân toàn cầu hiểu và có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu 

(3) Công dân toàn cầu hiểu được rõ quan điểm chính mình và quan điểm của 

người khác về các vấn đề toàn cầu 

(4) Công dân toàn cầu 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) Công dân toàn cầu 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) Công dân toàn cầu có trách nhiệm theo đuổi lối sống và giá trị phản ánh cam 

                                                           
3 http://www.theglobalcitizensinitiative.org/member-projects/about/ 
 



13 

kết xây dựng một hành tinh bền vững và thể hiện sự tôn trọng sự đa dạng văn hoá của 

thế giới. 

UNESCO và nhóm Giáo Dục Công Dân Toàn Cầu (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…) 

c) Về giáo dục công dân toàn cầu 

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 25 tháng 9 năm 2015 đã chính thức thông qua 

Chương trình 2030 về Phát triển Bền vững, do Tổng thư ký Ban Ki-Moon trình bày là 

"một tầm nhìn toàn cầu, tích hợp và chuyển đổi cho một thế giới tốt đẹp hơn" 4. Trong 

số 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), mục tiêu 4.7 đề cập đến CDTC “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”5. 

Mục đích của GDCDTC  là: 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).  

Các mục tiêu cụ thể là: 

(1) Về nhận thức: người học nắm được kiến thức, hiểu biết và tư duy phê phán 

về các vấn đề toàn cầu, vùng, quốc gia, địa phương và mối quan hệ giữa các quốc gia 

và dân cư;  

                                                           
4: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID= 51968#.WFgPO-Tz4vY 
5 United Nations. Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning. 
Sustainable Development Goals.: http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
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(2) Về ý thức xã hội: người học trải nghiệm ý thức phụ thuộc lẫn nhau, chia sẻ 

các giá trị và trách nhiệm dựa trên các quyền con người và phát triển được thái độ thấu 

hiểu, đồng cảm, đoàn kết và tôn trọng với sự khác nhau và đa dạng;  

(3) Về hành vi: người học phát triển động cơ và sẵn sàng hành động có hiệu quả 

và trách nhiệm tại địa phương, quốc gia và toàn cầu cho một thế giới ngày càng thân 

thiện, hòa bình và bền vững. 

Qua đây có thể thấy, GDCDTC vượt lên trên việc phát triển kiến thức và kỹ 

năng nhận thức, mà xây dựng những giá trị, các kỹ năng mềm và thái độ của người học 

mà điều này có thể tạo điều kiện cho sự hợp tác quốc tế và thúc đẩy sự biến chuyển của 

xã hội. 

Khung GDCDTC ở nhiều quốc gia đang dựa theo khung giáo dục 2030 của khối 

OECD. Bốn vấn đề trong khung GD 2030 bao gồm (xem hình 4): 

(1) Sự cải thiện chương trình các môn học truyền thống để tạo ra kiến thức và 

hiểu biết cho thế kỷ 21; 

(2) Các kỹ năng, thái độ và các giá trị hình thành hành vi/ cách ứng xử của con 

người để chống lại sự phân biệt, bất công trong trường học, gia đình, xã hội; 

(3) Một bộ phận không thể thiếu cho việc học tập hiện đại là khả năng phản ánh  

(4) Mỗi người học nên phấn đấu để đạt được một tập hợp các năng lực cốt lõi, 

chẳng hạn như năng lực hành động tự chủ. Mỗi năng lực là khả năng huy động kiến 

thức, kỹ năng, thái độ và giá trị, cùng với cách tiếp cận phản ánh các quá trình học tập, 

để tham gia và hành động trên thế giới.  

 

Hình 4. Khung Giáo dục 2030 của OECD (theo OECD 2016) 

 

Năng lực toàn cầu (đã nêu ở hình 3) được xây dựng đúng mô hình này. Căn cứ 

vào khung GD, trước hết là hỗ trợ việc thiết kế chương trình giảng dạy, và thứ hai để 

phát triển đo lường, đánh giá và các can thiệp sư phạm cụ thể, có hiệu quả. OECD dự 

kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến tất cả các giai đoạn trong chu kỳ học 

tập, bao gồm giáo dục đại học và học tập thông qua cuộc sống, và trọng tâm là chương 

trình giáo dục trung học. 
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Ví dụ sau là khung GDCDTC tổng thể  cho một trường học được Oxfam (2015) 

đề xuất (xem bảng 2). 

 

Bảng 2. Khung GDCDTC tổng thể của Oxfam 

Đặc trư g  

nhà trường 

Chương 

trình 

Tham dự Phát triển 

nhân viên 

Liên thông Khuyến 

khích cộng 

đồng 

Đảm bảo 

giáo dục 

công dân 

toàn cầu 

được phản 

ánh trong 

tầm nhìn, sứ 

mạng, giá 

trị, các  

 đặc 

trưng  và 

kế hoạch  

phát triển 

của nhà 

trường, 

trong đó 

khuyến 

khích HS 

tham gia ra 

quyết định. 

Thúc đẩy 

giáo dục 

công dân 

toàn cầu qua 

thực hiện 

chương 

trình/hệ 

thống các 

môn học và 

các hoạt 

động giáo 

dục theo các 

giai đoạn 

khác  nhau.  

Khuyến 

khích người 

học tham dự 

hay chủ trì 

thực hiện 

các dự án, 

các chương 

trình hay 

hoạt động 

ngoài 

chương 

trình giáo 

dục công 

dân toàn 

cầu.   

Phát triển 

nhân viên 

đảm bảo đủ 

năng lực 

thực hiện 

giáo dục 

công dân 

toàn cầu 

thông qua 

các cách 

tiếp cận 

tha  dự, 

phê phán và 

 lập  kế 

hoạch để 

thực hiện. 

Giáo dục 

công dân 

toàn cầu 

(kiến thức, 

kỹ năng 

 à thá  

độ) được 

thiết kế phù 

hợp và tăng 

dần từ tiểu 

học đến 

trung học, 

đại học cũng 

như tại nơi 

làm việc. 

Phát triển 

các cách để 

khuyến 

khích cộng 

đồng địa 

phương 

tham gia 

thực hiện 

giáo dục 

công dân 

toàn cầu 

cũng như 

các sự kiện 

liên quan. 

 

Về nội dung GDCDTC, UNESCO (2015a) đã đưa ra 9 chủ đề chính và phân 

theo 4 giai đoạn học tập, với mục tiêu như bảng 3. 

 

Bảng 3. Nội dung GDCDCT và yêu cầu cần đạt ở giáo dục phổ thông của UNESCO 

Chủ đề Mục tiêu 

Tiền tiểu học 

và tiểu học 

Tiểu học 

 

THCS 

 

THPT 

 

1. Cấu trúc và 

hệ thống 

chính trị địa 

- Mô tả được hệ 

thống cấu trúc 

của địa phương 

- Xác định 

được các đơn 

vị trong hệ 

- Xác định 

được hệ 

thống cấu 

- Xem xét khách 

quan, đưa ra ý kiến 

cá nhân về cấu trúc 
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phương, quốc 

gia và toàn 

cầu 

 

nơi HS sinh 

sống cũng như 

mối quan hệ với 

những phạm vi 

lớn hơn 

(phường, quận, 

tỉnh, …). 

- Giới thiệu 

khái niệm công 

dân. 

thống chính 

quyền, quá 

trình đưa ra 

quyết định. 

- Mô tả các yếu 

tố cấu thành 

nên công dân. 

trúc cũng 

như các kết 

nối mang 

tính tổng 

quát địa 

phương, 

quốc gia 

- Bước đầu 

tìm hiểu về 

khái niệm 

công dân 

toàn cầu 

hệ thống chính 

quyền, cấu trúc, 

quá trình và đánh 

giá những tác động 

đó đối với công dân 

toàn cầu. 

2. Các vấn đề 

ảnh hưởng 

đến các mối 

quan hệ và 

các kết nối 

cộng đồng ở 

địa phương, 

quốc gia và 

toàn cầu 

 

- Liệt kê được 

một số vấn đề 

căn bản tại địa 

phương, quốc 

gia và toàn cầu 

và tìm hiểu 

những mối liên 

quan của chúng 

-Tìm hiểu 

những vấn đề 

lớn mang tính 

toàn cầu, 

những mối 

quan tâm 

chung. Từ đó 

liên hệ tới cấp 

quốc gia và địa 

phương 

-Tìm ra và 

xem xét 

nhữ g 

nguyên 

nhân căn 

bản của các 

vấn đề 

chung của 

toàn cầu, 

quốc gia và 

địa phương. 

Từ đó xác 

định được 

liên kết giữa 

các vấn đề 

này. 

- Đánh giá một 

cách khách quan 

những vấn  đề 

chung của địa 

phương, quốc gia 

và toàn cầu. Từ đó 

có trách nhiệm khi 

đưa ra quy t định 

với những lí giải 

phù hợp 

3. Động lực 

và năng lực 

giả định 

- Kể tên được 

các nguồn 

thông tin khác 

nhau và hình 

thành các kĩ 

năng căn bản 

nhằm tra cứu 

thông  tin 

- Phân biệt 

được quan 

điểm  v i 

thực tế,  có 

khả năng với 

phi hiện thực. 

- Đưa ra giả 

th y t căn 

bản và các 

động lực để 

hoàn thành 

mục tiêu. 

- Xem xét, đánh giá 

những cách thức để 

động lực tác động 

lên lời nói, ảnh 

hưởng đến hành 

động nhằm tiếp cận  

các nguồn lực cần 

thiết n ằm thực 

hiệ  mục tiêu. 

4. Các góc độ 

khác nhau 

của cá nhân 

- Nhận ra được 

cách thức con 

người tồn tại, 

- Mô tả được 

các mức độ 

khác nhau của 

- Phân biệt 

được những 

đặc điểm 

- Xem xét một cách 

có phê phán những 

cách thức mà cá 
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 sinh sống và tác 

động lên thế 

giới xung quanh 

từ đó hình 

thành năng lực 

cá nhân. 

cá thể và 

những tác động 

của các mức 

độ nào đối với 

người khác. 

giữa cá thể 

và tập thể, 

từ đó hình 

thành nên 

mối quan hệ 

và sự lệ 

thuộc lẫn 

nhau. 

nhân tương tác và 

khi cùng sống hoà 

bình giữa những 

nhóm cá thể khác 

nhau. 

5. Cộng đồng 

xã hội và 

cách thức kết 

nối trong 

cộng đồng 

 

- Mô tả được sự 

khác biệt và 

những kết nối 

giữa các nhóm 

cộng đồng. 

- So sánh 

những chuẩn 

mực văn hoá, 

xã hội và luật 

lệ ở các môi 

trường, cộng 

đồng  

khác nhau. 

- Thể hiện 

tôn 

trọng sự 

khác  biệt, 

đoàn kết và 

cảm thông 

đối với 

những nhóm 

người, cộ g 

đồng khác 

nhau. 

- Xem xét một cách 

phê phán sự kết nối 

giữa cộng đồng 

6. Sự đa dạng 

và tôn trọng 

sự khác biệt 

- Phân biệt 

được sự giống 

nhau và khác 

nhau, nhận ra 

rằng  mỗi con 

người đều 

có những 

quyền lợi và 

 trách nhiệm 

nhất đị h. 

- Bước đầu 

hình thà h v  

duy trì được 

mối quan hệ 

với các cá nhân 

và nhóm khác 

nhau. 

- Thảo luận 

và xem xét 

những thuận 

lợi và khó 

khăn khi 

làm việc 

trong môi 

trường đa 

dạng và 

khác biệt. 

- Hình thành, phát 

triển và áp dụng 

các giá trị, thái độ 

và kĩ năng nhằm 

quản lí và gia nhập 

nhóm 

7. Các hoạt 

động cá nhân 

và tập thể liên 

quan đến 

những vấn đề 

chung 

 

- Tìm ra những 

cách có thể 

dùng nhằm cải 

thiện thế giới, 

môi trường 

sống xung 

quanh  

- Hiểu sự quan 

trọng của  cá 

nhân và  tập 

thể từ đó tiến 

hành các hoạt 

động nhóm 

trong cộng 

đồng. 

- Mô tả và 

tham gia 

những hoạt 

động mà cá 

nhân và 

nhóm có thể 

đối với các 

vấn đề của 

địa phương, 

quốc gia và 

toàn cầu. 

- Hình thành, phát 

triển và áp dụng 

các kĩ năng tham 

gia hoạt động  

 hiệu quả  
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8. Hành vi 

nhân văn và 

có trách 

nhiệm 

- Thảo luậ  về 

những tác động 

của những lựa 

chọn và hành 

động của bản 

thân đối với 

người khác và 

môi trường, từ 

đó hình thành 

nên những hành 

vi có trách 

nhiệm. 

- Bước đầu 

hiểu  được về 

khái niệm trách 

nhiệm xã hội 

và nhân văn 

và học cách 

áp dụng chúng 

trong đời 

số g hằng 

ngày. 

- Phân tích 

những thách 

thức và vấn 

đề gặp phải 

và xem xét 

những tác 

động đối 

với cá nhân 

và tập thể. 

- Xem xét một cách 

phê phán vấn đề 

công bằng xã hội 

và nhân văn, từ đó 

có những 

hành động phù 

hợp trong việc 

chống bất công và 

kì thị. 

9. Tham gia 

và đảm nhận 

trách nhiệm 

- Nhận ra tầm 

quan trọng và 

lợi ích trong 

việc tham gia 

các hoạt động 

của công dân. 

- Nhận ra 

những cơ hội 

để tham gia và 

bắt đầu thành 

kế hoạch hành 

động. 

- Hình 

thành, phát 

triển và áp 

dụng các kĩ 

năng chủ 

động tham 

gia nhằm 

nâng cao 

hiệu quả 

chung. 

- Đề xuất hành 

động và là nhân tố 

tích cực trong định 

hướng thay đổi tích 

cực. 

Cách thức tổ chức thực hiện giáo dục công dân toàn cầu  

Đối với nhà trường phổ thông 

Chương trình giáo dục 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. Tại Philippines, chương 

trình K-12, được bắt đầu thực hiện từ năm học 2012/2013, hướng đến các giá trị CDTC 

như giá trị cá nhân, chung sống hòa hợp với những người khác, lòng yêu nước và tinh 

thần đoàn kết toàn cầu. Tại Indonesia, chương trình giảng dạy bao gồm các năng lực, 

giá trị trách nhiệm, sự khoan dung và hiểu biết lẫn nhau  (trích theo UNESCO, 2014a). 

Các chủ đề GDCDTC được tích hợp vào chương trình bằng 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, Âm nhạc, Nghệ thuật… (những môn học này có thể 

giúp phát triển ý thức, hiểu biết, đối thoại với bạn bè đến từ nhiều nền văn hóa). 

Có thể phát triển yếu tố toàn cầu trong các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ quốc 

tế, hoạt động nâng cao nhận thức, tham gia cộng đồng, tổ chức các câu lạc bộ chuyên 

môn, thực hiện kết nối các trường học,... Ví dụ, Vụ Giáo dục và kỹ năng của nước Anh 

đã xây dựng tài liệu Phát triển những yếu tố toàn cầu trong chương trình nhà trường 

cho trẻ từ 3 đến 16 tuổi, với 8 nội dung là công dân toàn cầu, giải quyết xung đột, sự đa 
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dạng, quyền con người, phụ thuộc lẫn nhau, phát triển bền vững, giá trị và nhận thức, 

và công bằng xã hội. Cũng có thể thiết kế các khóa học tự chọn về giáo dục công dân 

toàn cầu và được tổ chức tách riêng khỏi các môn học. 

Đối với trường đại học 

Theo Franziska Tredea, Wendy Bowlesa & Donna Bridges (2015), hệ thống giáo 

dục đại học có một số cách tổ chức thực hiện GDCDTC chủ yếu sau:  

(1) Thiết kế các khóa học, hoạt động về GD liên văn hoá và GDCDTC: 

- Xây dựng các khóa học về giáo dục đa văn hoá, GDCDTC, kinh nghiệm làm 

việc trong môi trường quốc tế hóa, công bằng, bất công và định kiến trong xã hội;... 

Những khóa học này tập trung vào những người thuộc các nền văn hoá khác nhau, đưa 

ra cách giải quyết định kiến và thiên vị của họ. 

- Thiết kế các hoạt động xã hội để sinh viên tự khám phá hiểu biết liên văn hóa, 

trách nhiệm CDTC thông qua trải nghiệm của chính họ. Việc chuẩn bị thực tế bắt đầu 

khoảng một năm trước khi được xếp lớp. Sinh viên được yêu cầu đọc, học các chủ đề 

văn hóa xuyên môn, đặc biệt là bối cảnh văn hoá của đất nước họ sẽ đến, văn hoá làm 

việc và cách thức vận hành cảu tổ chức chính trị, xã hội của những quốc gia đang phát 

triển, mới phát triển,...  

- Thiết kế các đợt thực hành nghề nghiệp, làm việc tại tổ chức, cơ quan công 

quyền,... đã tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc với sự bất bình đẳng và toàn cầu hoá, nhân 

quyền, sự áp bức và nhạy cảm về văn hoá, tôn giáo, dân tộc, sắc tộc,... 

Mỗi khóa học/ hoạt động trên đều có các tiêu chuẩn kiểm định. Ví dụ, để được 

công nhận bởi Hiệp hội nhân viên xã hội Úc (AASW), các khóa làm việc xã hội phải 

bao gồm chương trình về đạo đức nghề nghiệp xã hội (dựa trên các khái niệm về công 

bằng xã hội và nhân quyền) cũng như một số lĩnh vực "nội dung cốt lõi" một trong số 

đó là 'thực hành đa văn hoá'.  

(2) GDCDTC không chính thức, với các chiến lược thu hút sự chú ý, nâng cao 

nhận thức, kinh nghiệm sẵn có để phát triển năng lực liên văn hoá và CDTC.  

Giảng viên cung cấp cho sinh viên thông tin về lịch sử, tình trạng kinh tế, chính 

trị, xã hội và sự phát triển của nước sở tại và yêu cầu họ phải cởi mở với tất cả sự khác 

biệt văn hoá. Hoạt động này thông qua những hình thức không chính thức như: tọa 

đàm, nói chuyện trước khi khởi hành (chẳng hạn, mời cựu chiến binh Việt Nam, cựu 

sinh viên nói chuyện); thảo luận trong bài học của một môn học/ học phần nào đó.  

Các ý định can thiệp sư phạm ẩn sau các hoạt động trên cần được làm rõ, nhằm 

hạn chế những tổn thương mà sinh viên có thể gặp những tình huống phức tạp, đa dạng 

ở nước ngoài. Ví dụ, thảo luận về những gì tạo nên cách ăn mặc và hành vi phù hợp ở 

nước sở tại, hoặc những gì có thể làm cho sinh viên nhạy cảm, sốc với những khác biệt 

về giá trị, quan niệm sống 
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(3) Đánh giá tiêu chí CDTC và phát triển năng lực liên văn hoá và CDTC   

- Xây dựng một cách hệ thống các việc chuẩn bị văn hoá bao gồm bối cảnh xã 

hội-văn hoá-lịch sử, trong đó sự sắp xếp và thực hành chuyên môn bằng cách sử dụng 

nhiều quan điểm khác nhau; 

- Giám sát, đánh giá các tiêu chí CDTC có thể được thực hiện trước, trong và sau 

khi sinh viên thực hiện các nhiệm vụ toàn cầu. Nhìn chung nội dung rất mở, về đạo 

đức, triết lý, môi trường, xã hội, văn hoá, kinh tế, kinh nghiệm du lịch,... 

- Phát triển niềm tin về vị trí, vai trò quan trọng của CDTC, cũng như các kiến 

thức, kỹ năng, thài độ cần thiết thông qua các khóa học, các đợt thực tiễn và kinh 

nghiệm làm việc với các vấn đề toàn cầu là trọng tâm của các hoạt động. 

Như đã nói, GDCDTC là một lĩnh vực GD mới. Trường Đại học California (Los 

Angeles) hiện đang triển khai 3 chương trình GDCDTC gồm: Toàn cầu hóa và công 

dân toàn cầu; Giáo dục CDTC (nhấn mạnh chất lượng, tiêu chí giá trị của CDTC); và 

Phương pháp giảng dạy GDCDTC. Dự kiến sắp tới sẽ có 15 trường đại học khác ở Hoa 

Kỳ đưa 3 môn học này vào chương trình, tạo thành mạng lưới GDCDTC ở các trường 

đại học. 

Bên ngoài hệ thống giáo dục 

Giáo dục công dân toàn cầu cũng có thể được thực hiện ngoài hệ thống giáo dục 

trường học như thông qua các tổ chức của thanh niên, các tổ chức phi chính phủ, mạng 

Internet… Ví dụ, tại Nam Phi, có một mạng lưới của thanh niên với tên gọi là “Khởi 

động”, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách đưa ra và thực hiện các 

giải pháp sáng tạo. Những thanh niên sau khi được tập huấn sẽ hoạt động tại nơi mình 

sinh sống, tìm cách kêu gọi những thanh niên khác tránh xa các bang nhóm tội phạm và 

ma túy. Tại Úc, “Giải pháp tốt” là một sáng kiến giáo dục trung học cơ sở bao gồm một 

chương trình công dân toàn cầu dành cho học sinh lớp 8, lớp 9 và lớp 10. Mục tiêu 

chương trình này là nhằm giúp học sinh nhận thức và phát huy được vai trò của cá nhân 

trong việc phát triển một xã hội mang tầm nhìn toàn cầu thông qua các hoạt động hội 

thảo, mô phỏng tình huống, luyện tập kỹ năng lãnh đạo…. 

Tóm lại, các nghiên cứu và kinh nghiệm của nước ngoài về CDTC và GD CDTC 

rất phong phú và đa dạng. Các nghiên cứu này bổ sung cơ sở khoa học cho đề tài. Các 

nghiên cứu đều là những gợi mở hữu ích, song cần phải tiếp tục được nghiên cứu kỹ 

lưỡng khi tiếp thu, vận dụng vào nghiên cứu về công dân toàn cầu phù hợp với văn hóa 

và mức độ hội nhập củaViệt Nam. 

13.1.2. Trong nước 

a) Về văn hóa và liên văn hóa 

Theo Nguyễn Quang (2008), văn hoá của một dân tộc là một tổng thể phức hợp 

bao gồm những gì mà dân tộc đó sáng tạo ra và thụ hợp được (cả vật thể và phi vật thể) 
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cùng các cách thức mà dân tộc đó hành xử trong những hoàn cảnh cụ thể; tổng thể này 

giúp phân biệt một dân tộc này với một dân tộc khác không chỉ xét theo tính có hay 

không của các sản phẩm và hành vi đó, mà còn xét theo cả tính liều lượng và cách thức 

biểu hiện của chúng nữa. Ông ví văn hóa như với một tảng băng, ta khó có thể thấy 

được phần lớn sự ảnh hưởng của văn hoá đối với một cá nhân. Phần nổi của văn hoá 

không phải lúc nào cũng là cái tạo ra những khó khăn trong giao văn hoá; các khía cạnh 

ẩn tàng của văn hoá tạo ra những ảnh hưởng có ý nghĩa đối với hành vi và tương tác 

(hình 5). 

 

Hình 5. Mô hình hóa khái niệm Văn hóa của Nguyễn Quang 

Theo Nguyễn Vũ Hảo (2009), giao tiếp liên văn hóa là sự giao tiếp giữa các nền 

văn hóa, các cộng đồng khác nhau với những phương thức sống và thế giới quan khác 

nhau. Gợi ý cần phải vận dụng ba giải pháp cơ bản trong giao tiếp liên văn hóa là: 

(1) Chấp nhận sự tồn tại của các nguyên tắc, thế giới quan văn hóa khác nhau. 

Cần chấm dứt việc phổ quát hóa các tiêu chí đánh giá của cộng đồng văn hóa mình, từ 

bỏ việc chỉ trích các cộng đồng văn hóa khác và phương thức sống của họ; 

(2) Thuyết phục, truyền bá thế giới quan và phương thức sống của mình, của 

cộng đồng văn hóa mình,  

(3) Hướng đến một thế giới quan phổ quát toàn cầu dựa trên nền tảng nhân học 

chung của con người trong tất cả các nền văn hóa, tức là dựa trên sự tương đồng trong 

cách thức tư duy và hành động của con người. Đồng thời tôn trọng các nền văn hóa 

khác nhau và bình đẳng với nhau.  

Khi nghiên cứu sự khác biệt văn hóa Đông – Tây và giao tiếp liên văn hóa, 

Nguyễn Hòa (2010) đã đưa ra một số căn cứ để xem xét, giải thích sự khác biệt trong 

giao tiếp giữa hai nền văn hóa Đông – Tây là: quan niệm tôn giáo, tri thức, thời gian; 

cũng như sự khác biệt về tính cá nhân và tính tập thể. Từ đó, đề xuất cần kết hợp nhận 

thức theo lí trí và tinh thần để giúp chúng ta hiểu mình hơn, loại bỏ những điểm mù để 

có cách tư duy, hành xử tốt hơn trong thế giới đa dạng, thống nhất hữu cơ và luôn thay 
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đổi. 

b) Về khái niệm và đặc điểm công dân toàn cầu 

Ở Việt Nam, chưa có một định nghĩa hoàn chỉnh và được chính thức công nhận. 

Ở một góc độ, khái niệm CDTC được hiểu là những người sống và làm việc ở nhiều 

quốc gia khác nhau. Họ có thể có một hoặc nhiều quốc tịch. Hiện tượng xuất hiện khái 

niệm CDTC đã làm thay đổi cơ bản mọi khái niệm và giá trị về biên giới, lãnh thổ, 

chính trị, văn hóa, quản lý nhà nước và cả ngành tư pháp quốc tế. 

 Theo Phan Thị Thuỳ Trâm6, CDTC đó là những người có khả năng thích nghi 

trong mọi môi trường, không cần quan tâm đến giáo dục họ từ đâu. Họ có thể sống và 

làm việc ở một hay nhiều quốc gia khác nhau, họ có thể vượt qua những ranh giới về 

không gian, thời gian, văn hóa… Nhưng những công việc mà họ làm có thể mang lại lợi 

ích cho cộng đồng toàn cầu. Công dân trẻ chỉ được coi là CDTC khi dựa vào nền tảng 

tri thức và học thuật được chấp nhận trên phạm vi toàn cầu. 

c) Về năng lực và tiêu chí CDTC 

Đỗ Bá Quý định nghĩa: Năng lực giao tiếp liên văn hóa là một tổ hợp của năng 

lực tri thức ngôn ngữ, năng lực tri thức thế giới và năng lực chiến lược giao tiếp. Ba 

khối kiến thức này tương tác với nhau tạo nên năng lực giao tiếp liên văn hóa tiềm 

năng, phần giao thoa ở giữa là năng lực giao tiếp liên văn hóa. Trong đó, năng lực tri 

thức ngôn ngữ gồm năng lực ngữ pháp, năng lực ngôn ngữ xã hội và năng lực diễn 

ngôn; năng lực tri thức thế giới gồm các tiểu năng lực: năng lực tri thức thế giới chung 

và năng lực tri thức thế giới chuyên biệt; năng lực chiến lược giao tiếp bao gồm một tập 

hợp các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng làm chủ cảm xúc, kỹ năng làm chủ hành vi 

tương tác ngôn từ và phi ngôn từ, kỹ năng đàm phán ý nghĩa và kỹ năng làm chủ lượt 

lời để thực hiện những hành vi giao tiếp có hiệu quả và phù hợp với mong đợi. Năng 

lực tri thức thế giới chuyên biệt lại có thể chia nhỏ thành năng lực tri thức văn hóa 

chung (culture-general competence) và năng lực tri thức văn hóa chuyên biệt (culture-

specific competence) (xem hình 6). 

 

                                                           
6 http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/thoi-su-chinh-tri/item/29152402-cong-dan-toan-
cau-mang-ban-sac-viet.html   
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Hình 6. Mô hình năng lực giao tiếp liên văn hóa do Đỗ Bá Quý đề xuất 

 

d) Về giáo dục công dân toàn cầu 

Căn cứ vào đặc điểm CDTC và những nội dung GDCDTC đã nêu ở mục 13.1.1, 

có thể thấy một số yêu cầu, nội dung đó được thể hiện trong một số văn bản chính sách 

của Đảng, Chính phủ, văn bản hướng dẫn, chương trình, SGK một số môn học của Bộ 

GDĐT. Cụ thể là: 

- Luật Giáo dục năm 2005 nhấn mạnh coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức 

công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu 

tinh hoa văn hoá nhân loại7. Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 nhấn mạnh việc 

đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, 

từng bước hình thành xã hội học tập;... Nghị quyết số 29-NQ/TW đã xác định một trong 

mục tiêu là “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất 

tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng 

bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”. 

- Bộ GDĐT đã ban hành những văn bản chỉ đạo có nội dung “công dân toàn 

cầu” 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 

                                                           
7 (2005) Luật Giáo dục 
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tai;  ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục; …8.  

Tương đối ít các kết quả nghiên cứu về GDCDTC và việc đưa nội dung 

GDCDTC vào nhà trường. Theo Nguyễn Tiến Hùng9, GDCDTC nhấn mạnh đến các 

chức năng hình thành công dân đáp ứng được các đặc trưng của toàn cầu hóa. 

GDCDTC tập trung vào phát triển kiến thức, kĩ năng và giá trị cần trang bị cho người 

học để có thể tham dự thành công như một CDTC và đóng góp cho sự phát triển liên 

quan đến địa phương, quốc gia và toàn cầu. 

Đối với giáo dục phổ thông 

Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, một số yêu cầu, nội dung 

GDCDTC được thể hiện ở mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt và hướng dẫn thực hiện 

chương trình các môn học và hoạt động giáo dục có ưu thế. Ở Tiểu học là Tiếng Việt, 

Ngoại ngữ, Đạo đức, tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Nghệ thuật, Hoạt 

động ngoài giờ lên lớp. THCS là các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, 

Lịch sử, Địa lý, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Nghệ thuật, Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

Còn THPT là các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Hoạt 

động Nghệ thuật, Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới, GDCDTC được thể hiện 

qua kế hoạch giáo dục. Trong đó mỗi cấp học đều có các môn học/ hoạt động giáo dục 

có nhiều ưu thế thực hiện giáo dục công dân toàn cầu như Giáo dục công dân, Giáo dục 

Khoa học xã hội, Giáo dục Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp, 

Ngoại ngữ, Giáo dục nghệ thuật,… Đặc biệt, GDCDTC đã được thể hiện thông qua 

phẩm chất và năng lực của học sinh. 

Phạm Minh Mục, Đỗ Long Giang, Nguyễn Trọng Dần, Trần Thị Thư (2016) đề 

xuất hướng xây dựng chủ đề và các cách tiếp cận GDCDTC để đưa vào chương trình 

mới. Cụ thể là: 

(1) Các chủ đề giáo dục công dân toàn cầu: 

- Các chủ đề về phát triển năng lực, nhận thức: Tìm hiểu cấu trúc và hệ thống 

chính trị địa phương, quốc gia và toàn cầu; Các vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ và 

kết nối cộng đồng ở địa phương, quốc gia, toàn cầu; Động lực và năng lực giả định. 

- Các chủ đề về tình cảm xã hội: Các góc độ khác nhau của cá nhân; Cộng đồng 

xã hội và cách thức kết nối cộng đồng; Sự đa dạng và tôn trọng sự đa dạng. 

- Các chủ đề về hoạt động: Các hoạt động cá nhân và tập thể liên quan đến 

những vấn đề chung; Hoạt động nhân đạo và có trách nhiệm; Tham gia và đảm nhận 

nhiệm vụ. 
                                                           
8 (2014) Bộ Giáo dục-Đào tạo. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2014-2015. Số 
4119/BGDĐT-GDTH ngày 06/08/2014 
2014) Bộ Giáo dục-Đào tạo. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2014-2015. Số 
4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/08/2014 
9 Tạp Chí  Khoa học  Giáo dục số 130-Tháng 7/2016 
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(2) Các cách tiếp cận giáo dục công dân toàn cầu: 

- Tiếp cận theo trường học: Các chủ đề và nội dung GD CDTC được thể hiện rõ 

ràng trong các lĩnh vực ưu tiên của trường học. 

-Tiếp cận kết nối các môn học/ liên chương trình: Các chủ đề liên quan đến GD 

CDTC được nêu ra trong nhiều môn học khác nhau. 

- Tiếp cận tích hợp vào một số môn học như: Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lí, 

Tiếng Việt,… 

- Tiếp cận riêng biệt: Các khóa học riêng biệt về giáo dục công dân toàn cầu 

được tổ chức tách riêng hoàn toàn khỏi các môn học chính khóa. 

Như vậy, qua tìm hiểu các nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực CDTC và GD 

CDTC của Việt Nam, có thể thấy: 

- Các khái niệm về CDTC đã xuất hiện ở Việt Nam từ lâu, tuy nhiên chưa có 

một định nghĩa hoàn chỉnh và được chính thức công nhận. 

- Một số yêu cầu của GD CDTC cầu đã bước đầu được thể hiện trong chính 

sách, văn bản hướng dẫn chương trình môn học và trong quá trình tổ chức dạy học các 

môn học trong nhà trường phổ thông.  

- Các tài liệu mới chỉ đề cập đến tiêu chí chung của một CDTC, chưa có bộ tiêu 

chí về CDTC cho học sinh Việt Nam theo cấp học (tiểu học, THCS, THPT, đại học). 

Đối với giáo dục đại học 

Một số trường đại học đã tiên phong trong việc xây dựng các khóa học, tài liệu 

dạy học có các nội dung liên quan đến CDTC và GDCDTC. Chẳng hạn như: 

Trường đại học Hoa Sen, xây dựng tài liệu môn Giao tiếp liên văn hóa. Môn học 

cung cấp cách tiếp cận những nền văn hóa khác, giúp người học thay đổi quan niệm về 

bối cảnh giao tiếp trong giai đoạn hiện nay và từ đó tiến hành giao tiếp có hiệu quả hơn 

trong công việc. Cách tiếp cận này kết hợp (i) giao tiếp liên văn hóa và (ii) kinh doanh 

quốc tế. Thông qua môn học, vấn đề toàn cầu hóa và giao thương quốc tế, những 

nguyên nhân gây đổ vỡ trong giao tiếp khác vùng miền, khác quốc gia nhìn dưới góc độ 

văn hóa sẽ được đem ra bàn luận. Môn học giới thiệu đến người học những giá trị văn 

hóa đối lập và những khác biệt trong giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới. 

Đồng thời, áp dụng những lý thuyết này trong việc xem xét những nền văn hóa quen 

thuộc (Việt Nam) và khác (Mỹ, Nhật, Trung Quốc). 

Ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội, Nguyễn Quang (2008) 

cho rằng, giáo dục về giao thoa văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh hội 

nhập hiện nay nên được hiểu là nhiệm vụ của cả hệ thống, toàn xã hội, và thậm chí, 

toàn nhân loại. Khi các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách có nhận thức đúng 

đắn, họ sẽ đưa ra được các đường hướng, chính sách, định hướng và tuyên truyền đúng 

đắn trong xã hội, tạo ra một môi trường chính trị - xã hội thuận lợi cho các hoạt động 

giáo dục.  Môi trường này sẽ tác động tích cực lên môi trường thể chế tĩnh (cụ thể là 
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"các cơ sở đào tạo"). Trang thiết bị quan yếu (máy quay phim, máy ghi âm, các băng 

hình...) phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thực hành sẽ được cung cấp. Cơ 

sở vật chất cụ thể và đặc thù (phòng bộ môn, phòng chuyên đề, phòng thu phát chương 

trình...) sẽ được  xây dựng hoặc tận dụng... Môi trường chính trị - xã hội thuận lợi này 

cũng tác động tích cực lên môi trường thể chế động là quá trình dạy - học - nghiên cứu - 

thực hành. Tác động và đòi hỏi của môi trường chính trị - xã hội, điều kiện và khả năng 

của môi trường thể chế, trình độ và khả năng của người dạy (teacher), nhu cầu, kì vọng, 

động cơ và khả năng của người học (learner), sự phong phú và cập nhật của nguồn tài 

liệu (materials) (cứng: giáo trình, tài liệu bắt buộc..., mềm: tài liệu đọc thêm, tờ phát...) 

sẽ giúp tạo ra phương pháp, chương trình và nội dung (methodology, curriculum, 

syllabus) đào tạo phù hợp với các khóa học cụ thể về giao thoa văn hóa (xem hình 7) 

 

Hình 7. Môi trường thể chế GD giao thao văn hóa của Nguyễn Quang 

Qua tổng quan trên có thể thấy rằng, lĩnh vực CDTC là hoàn toàn mới mẻ đối 

với Việt Nam nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng. Hầu như chưa có công trình 

nghiên cứu, chính sách riêng gì về lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số yếu tố, đặc điểm của 

CDTC, nhất là vấn đề nền tảng như văn hóa, liên văn hóa và năng lực cốt lõi, đã được 

Việt Nam chú trọng khi đáp ứng các mục tiêu giáo dục quốc gia. 

13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, 

ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và 

những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 
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13.2.1. Sự cần thiết 

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 4 

tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi là NQ29). Nghị quyết khẳng định một trong các 

quan điểm “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát 

triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Con người Việt Nam phát triển 

toàn diện được hiểu là người có năng lực học tập suốt đời, có kĩ năng và tri thức phù 

hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân; có khả năng lực thích ứng với sự thay 

đổi, khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có nhận thức sâu sắc về bản thân; 

am hiểu văn hóa, tri thức khoa học tự nhiên - xã hội - nhân văn, nuôi dưỡng thái độ và 

phẩm chất để có thể sáng tạo các giá trị văn hóa; có trách nhiệm với gia đình, bạn bè, 

cộng đồng, xã hội,... Đặc biệt là quan tâm, mong muốn và có trách nhiệm giải quyết các 

vấn đề toàn cầu. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

của UNESCO, trong đó  “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”10. 

Có thể nói, cả mục tiêu giáo dục quốc gia và mục tiêu giáo dục quốc tế đều đề 

cập đến CDTC. Và đã có cuộc tiếp xúc ban đầu (đầu năm 2017) giữa GS Carlos 

Alberto Torres, Chủ tịch Chương trình Giáo dục CDTC quốc tế (thành lập năm 2012 

dựa trên 3 trụ cột cơ bản: giáo dục cho tất cả mọi người, nâng cao chất lượng giáo dục 

và Giáo dục CDTC) với Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc xem xét đưa 

nội dung GDCDTC vào chương trình giáo dục và đào tạo.  

Tuy nhiên, nghiên cứu về vấn đề CDTC ở nước ta còn hết sức hạn chế: 

1. Khái niệm CDTC và những đặc điểm của CDTC mới xuất hiện ở một vài 

bài báo, hoặc diễn đàn nhỏ,  hầu như chưa được đưa ra bàn thảo, trao đổi 

trong các hội nghị khoa học quốc gia. 

2. Những năng lực cần thiết của CDTC cũng như việc tiêu chí hóa để có thể 

giáo dục, đào tạo và đo lường, đánh giá CDTC chưa được tổ chức nghiên 

cứu. 

3. Cũng chưa có một cuộc khảo sát, đánh giá nào về khả năng đáp ứng các 

tiêu chí CDTC của học sinh, sinh viên nước ta, nên không thể võ đoán 

rằng con người Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên nói riêng, đã 

                                                           
10 United Nations. Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning. Sustainable 
Development Goals. Retrieved from: http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
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đáp ứng đến mức độ nào về các năng lực CDTC. 

4. Cuối cùng, cũng chưa có công trình nghiên cứu nào đề xuất chính sách, 

cách thức xây dựng, thiết kế nội dung GDCDTC, định hướng giảng dạy 

và đánh giá người học (ở tất cả các cấp học) theo các tiêu chí CDTC.     

Đây là những vấn đề ưu tiên được dự kiến sẽ giải quyết trong đề tài này. 

13.2.2. Tính cấp thiết 

Xu hướng toàn cầu hóa với sự phổ cập những giá trị cơ bản trong đời sống kinh 

tế, xã hội và văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội cho con người Việt Nam phấn đấu trở 

thành CDTC. Với hoài bão lớn, tư duy và tầm nhìn rộng mở, CDTC không chỉ mang lại 

lợi ích cho bản thân, mà còn góp phần giúp cho sự phát triển chung của xã phường, 

thôn xóm, đất nước, dân tộc và cộng đồng thế giới . 

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người ngày càng ảnh hưởng và 

phụ thuộc lẫn nhau, hành động của người này có thể tác động đến cuộc sống của người 

khác trên phạm vi toàn cầu. “Thế giới phẳng” theo đúng nghĩa của nó không chỉ dừng 

lại ở việc những thung lũng lấp đầy, những núi đồi được san phẳng, mà còn do khoảng 

cách về trình độ nhận thức của con người trên thế giới ngày càng được thu hẹp. Gốc rễ 

của sự phát triển tích cực đó xuất phát từ chỗ năng lực của con người ngày càng được 

nâng cao. Đó cũng là lí do khiến yêu cầu phát triển các năng lực cốt lõi cho con người 

trở thành mục tiêu giáo dục có ý nghĩa toàn cầu.  

Ngoài ra, những thách thức của các vấn  đề cấp thiết hiện nay như phát triển bền 

vững, môi trường, nhân quyền, mâu thuẫn ở cấp độ quốc tế, các giá trị, khủng hoảng 

đạo đức luân lý và sức khoẻ của con người đều liên quan đến các phẩm chất và trách 

nhiệm công dân thế kỷ 21. Chính vì vậy, CDTC ngày càng trở nên quan trọng, và 

chương trình GDCDTC đã nêu ba nguyên tắc (i) đưa trẻ em đến trường học, (ii) cải tiến 

chất lượng học tập và (iii) nuôi dưỡng tinh thần CDTC11.    

Con người Việt Nam hiện đại, cần có tư duy và trách nhiệm hành xử, đạo đức 

phù hợp, không chỉ với luật pháp và văn hóa Việt nam, mà hơn thế, cần hành động như 

CDTC. Những thách thức trong giáo dục, trong lối sống và hành động, trong ý thức 

trách nhiệm của công dân,...  cho thấy thực sự cần thiết phải xây dựng bộ tiêu chí 

CDTC để làm căn cứ tham chiếu cho mọi học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Đạo đức làm người, đạo đức trong học tập và cuộc sống hàng ngày là một trong 

những yêu cầu cốt lõi của CDTC; Am hiểu mình, am hiểu bản sắc văn hóa dân tộc 

mình, chấp nhận và đồng cảm với văn hóa của những người khác, dân tộc khác là yêu 

cầu cần thiết đối với CDTC; Có ý thức, có khả năng giải quyết các vấn đề của làng 

xóm, địa phương, quốc gia hay toàn cầu cũng là yêu cầu cần thiết đối với CDTC;...  

Việt Nam hiện đang tham gia hội nhập toàn cầu ở các quy mô khác nhau. Nếu 

                                                           
11 theo Sáng kiến Đầu tiên về Giáo Dục Toàn Cầu của Liên Hợp Quốc xuất bản năm 2012 
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không chủ động hơn trong hội nhập, việc hưởng lợi từ các cộng đồng chung sẽ ít hơn, 

và trái lại, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Đơn cử, ASEAN chỉ là một cộng 

đồng nhỏ. Dòng chảy của lao động và dịch chuyển đầu tư sau khi Cộng đồng APEC 

hình thành, lao động trong tám ngành nghề cũng được tự do chuyển dịch. Như vậy, 

cạnh tranh cũng như thu hút đầu tư sẽ ngày càng tăng giữa các doanh nghiệp cùng 

ngành và trong khu vực. Đây chính là cơ hội để người trẻ có thể triển khai các kế hoạch 

kinh doanh cũng như lập nghiệp ở các nước trong khu vực. 

Đổi mới chương trình giáo dục gắn với nhu cầu phát triển đất nước và những tiến 

bộ của thời đại về khoa học - công nghệ, phù hợp với đặc điểm con người, văn hóa Việt 

Nam và những giá trị chung của nhân loại. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần giải 

quyết nhiều vấn đề một cách hệ thống, mà một trong những vấn đề đó là giáo dục con 

người Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu. 

Những vấn đề  nêu trên thực sự là cấp bách cho giáo dục Việt Nam bởi: nếu 

chúng được giải quyết, sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập với thế giới, công dân 

Việt Nam sẽ biết tôn trọng giá trị chung của nhân loại, của các dân tộc khác, năng lực 

hợp tác với bạn bè quốc tế và tham gia thị trường lao động. 

13.2.3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

Việc Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam theo các định hướng nêu trên 

có ý nghĩa lý luận và thực tiễn chính sau đây:  

a) Ý nghĩa lý luận 

a1) Đổi mới căn bản cách xây dựng khái niệm, tiêu chí, chỉ số CDTC Việt Nam:  

- Khái niệm và đặc điểm cơ bản của công dân toàn cầu được phân tích trên cơ sở 

mối quan hệ giữa toàn cầu hóa, liên văn hóa và CDTC; 

- Phân tích những thời cơ và thách thức trong việc giáo dục công dân toàn cầu 

đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam; 

- Chỉ ra các đặc điểm cơ bản của công dân toàn cầu Việt Nam trên cơ sở phân 

tích ảnh hưởng của văn hóa, xã hội với sự phát triển con người/ công dân Việt Nam và 

vai trò của công dân đối với quốc gia, quốc tế; 

- Xây dựng khung phân tích công dân toàn cầu Việt Nam (bao gồm các giá trị, 

năng lực cốt lõi và mức độ phát triển) từ tiểu học, THCS, THPT, đến đại học; 

- Thiết lập bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam phù hợp với khung 

phân tích nói trên. Bộ tiêu chí này gồm ba nhóm: (i) chỉ số về kiến thức chính trị và 

kinh tế thế giới; (ii) chỉ số về các kỹ năng thế kỷ 21; và (iii) chỉ số về các giá trị. Mỗi 

chỉ số được xây dựng theo mỗi cấp học.   

a2) Làm rõ cách thức ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ và lý thuyết 

đo lường, đánh giá hiện đại trong xây dựng bộ chỉ số CDTC, đó là:  
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- Kết hợp hiệu quả nhiều cách tiếp cận nghiên cứu, đó là tiếp cận quá trình, tiếp 

cận hoạt động – nhân cách, tiếp cận giá trị và tiếp cận hệ chuẩn hóa;  

- Sử dụng cùng lúc nhiều phương pháp và kỹ thuật đo lường, đánh giá cổ điển và 

hiện đại như: phân tích mô hình hóa đường phát triển năng lực, phương pháp chọn mẫu 

trong nghiên cứu giáo dục, thiết lập khung phân tích; xây dựng tiêu chí, chỉ số CDTC, 

phương pháp đánh giá sự phát triển năng lực CDTC bằng lý thuyết IRT,...  

b) Ý nghĩa thực tiễn 

- Tổng quan kinh nghiệm một số nước phát triên và đang phát triển về 

GDCDTC; 

- Đánh giá được mức độ đáp ứng các tiêu chí CDTC Việt Nam của học sinh, 

sinh viên tại hai thời điểm: trước và sau khi thí điểm các nội dung GDCDTC; 

- Xây dựng phương thức thí điểm bộ tiêu chí CDTC Việt Nam thông qua một số 

hoạt động như: biên soạn một số chủ đề nội dung tích hợp giáo dục công dân toàn cầu 

vào một số môn học phổ thông; một số mô đun / khóa học tự chọn ở cơ sở giáo dục đại 

học; thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong trường, cộng đồng có lồng ghép nội dung 

giáo dục công dân toàn cầu;   

- Đưa ra bản khuyến nghị về: xây dựng môi trường chính sách giáo dục công dân 

toàn cầu Việt Nam; cách tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục công dân toàn cầu 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; giám sát, đánh giá định kỳ mức độ đáp ứng bộ tiêu chí, 

chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam; phát triển công cụ thu thập dữ liệu cho từng tiêu 

chí, chỉ số; hướng dẫn cơ sở giáo dục tự đánh giá và phân tích tỷ lệ đáp ứng công dân 

toàn cầu; thí điểm mô hình nhà trường giáo dục công dân toàn cầu; 

- Minh chứng một cách khoa học và khả thi thí điểm CDTC trong bối cảnh quốc 

gia: nghiên cứu khái niệm và đặc điểm CDTC Việt Nam; xây dựng khung phân tích và 

bộ tiêu chí CDCT Việt Nam; thí điểm bộ tiêu chí này thông qua một loạt các chủ đề, 

khóa học, hoạt động trải nghiệm giáo dục;  

 Từ những phân tích trên, việc triển khai đề tài “Nghiên cứu về công dân toàn 

cầu Việt Nam” là cần thiết và cấp thiết, nhằm xây dựng bộ tiêu chí về CDTC và đề xuất 

cách thức thực hiện ở các nhà trường phổ thông, đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, liên văn hóa . 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 
nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích 
dẫn)  
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần 
thực hiện  để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện 
trong từng nội dung) 

        Để đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu, cần tập trung nghiên cứu 5 nội 
dung, sau đây. 

Nội dung 1: Luận cứ khoa học về công dân toàn cầu Việt Nam 

1.1. Công dân toàn cầu 

1.1.1. Bối cảnh toàn cầu hóa, liên văn hóa và sự thay đổi căn bản vai trò 
của công dân đối với quốc gia, quốc tế 

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm cơ bản của công dân toàn cầu 

1.1.3. Giáo dục hiện đại với việc hình thành và phát triển công dân toàn 
cầu 

1.1.4. Thời cơ và thách thức trong việc giáo dục công dân toàn cầu đối với 
các quốc gia đang phát triển 

1.2. Công dân toàn cầu Việt Nam 

1.2.1. Phát triển con người/ công dân Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, liên văn hóa  
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1.2.2. Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển con người/  công 
dân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập giáo dục quốc tế 

1.2.3. Ảnh hưởng của văn hóa, xã hội với sự phát triển con người/ công 
dân VN 

1.2.4. Các đặc điểm cơ bản của công dân toàn cầu Việt Nam 

1.2.5. Những vấn đề đặt ra đối với việc giáo dục công dân toàn cầu mang 
bản sắc Việt Nam 

Nội dung 1 bao gồm 09 chuyên đề chủ yếu sau đây 

1. Bối cảnh thế giới hiện đại (toàn cầu hóa giáo dục; liên văn hóa,...) 
và vai trò của công dân đối với quốc gia, quốc tế 

2. Mối quan hệ giữa phát triển giáo dục và phát triển văn hóa, phát 
triển con người 

3. Khái niệm và đặc điểm cơ bản của công dân toàn cầu 

4. Thời cơ và thách thức trong việc giáo dục công dân toàn cầu đối 
với các quốc gia đang phát triển 

5. Bối cảnh toàn cầu hóa và việc phát triển con người/ công dân Việt 
Nam  

6. Ảnh hưởng của nền văn hóa, xã hội với sự phát triển con người/ 
công dân Việt Nam 

7. Khái niệm và đặc điểm cơ bản của công dân Việt Nam đáp ứng/ 
phù hợp với công dân toàn cầu 

8. Thời cơ và thách thức trong việc giáo dục, đào tạo công dân toàn 
cầu bản sắc Việt Nam 

9. Luận cứ khoa học về mô hình công dân toàn cầu mang bản sắc Việt 
Nam 

 

Nội dung 2: Bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam 

2.1. Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá 

2.2. Các loại chỉ số giáo dục cơ bản 

2.2.1. Chỉ số đầu vào 

2.2.2. Chỉ số quá trình 

2.2.3. Chỉ số đầu ra 

2.2.4. Chỉ số kết quả đầu ra 

2.3. Một số bộ tiêu chí, chỉ số phân tích công dân toàn cầu trên thế giới 

2.3.1. Bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu của UNESCO 

2.3.2. Bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu của OXFAM Anh 

2.3.3. Bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu một số quốc gia 

2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

2.4. Bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam 

2.4.1. Khung phân tích công dân toàn cầu Việt Nam (các giá trị, năng lực 
cốt lõi và mức độ phát triển) theo cấp học (tiểu học, THCS, THPT) 



38 

2.4.2. Nhóm chỉ số về kiến thức chính trị và kinh tế thế giới mỗi cấp học 
(khái niệm, phương pháp xác định) 

2.4.3. Nhóm chỉ số về các kỹ năng thế kỷ 21 mỗi cấp học (khái niệm, 
phương pháp xác định) 

2.4.4. Nhóm chỉ số về các giá trị mỗi cấp học (khái niệm, phương pháp 
xác định)  

Nội dung này bao gồm 09 công việc sau: 

1. Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá 

2. Các loại chỉ số giáo dục cơ bản 

3. Tổng quan tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu trên thế giới 

4. Quy trình xây dựng tiêu chí, chỉ số giáo dục 

5. Khung phân tích công dân toàn cầu Việt Nam theo cấp học (tiểu 
học, THCS, THPT)   

6. Khái niệm, phương pháp tính toán chỉ số về kiến thức chính trị và 
kinh tế thế giới theo cấp học 

7. Khái niệm, phương pháp tính toán chỉ số về một số kỹ năng thế kỷ 
21 theo cấp học  

8. Khái niệm, phương pháp tính toán chỉ số về các giá trị theo cấp học 

9. Tổng hợp lý luận về tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam 

 

Nội dung 3: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng giáo dục công dân toàn cầu 
Việt Nam   

3.1. Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục công dân toàn cầu  

3.1.1. Kinh nghiệm một số nước phát triển về giáo dục công dân toàn cầu 
(các chính sách quốc gia, địa phương và triển khai cụ thể ở cơ sở giáo dục) 

3.1.2. Kinh nghiệm một số nước đang phát triển về giáo dục công dân toàn 
cầu (các chính sách quốc gia, địa phương và triển khai cụ thể ở cơ sở giáo dục) 

3.1.3. Bài học cho Việt Nam 

3.2. Những chính sách chủ yếu tạo đòn bẩy/ thách thức việc phát triển 
công dân toàn cầu Việt Nam  

3.2.1. Một số chính sách chủ yếu: Luật Giáo dục; Chiến lược phát triển 
giáo dục 2011-2020; Nghị quyết số 29-NQ/TW 

3.2.2. Những mục tiêu giáo dục và đào tạo đến năm 2030 liên quan đến 
công dân toàn cầu Việt Nam    

3.2.3. Những nội dung giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam trong 
chương trình giáo dục phổ thông 

3.2.4. Những phương thức giảng dạy, học tập và đánh giá góp phần phát 
triển các giá trị, năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu Việt Nam 

3.2.5. Ảnh hưởng của những chính sách chủ yếu đến việc phát triển công 
dân toàn cầu Việt Nam (tạo đòn bẩy và thách thức)  

3.3. Kiểm nghiệm tính khả thi của bộ tiêu chí công dân toàn cầu Việt 
Nam   
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3.4. Mức độ đáp ứng các tiêu chí công dân toàn cầu Việt Nam của 
người học 

Nội dung này bao gồm 10 công việc sau đây: 

1. Kinh nghiệm một số nước phát triển về giáo dục công dân toàn cầu 
(các chính sách quốc gia, địa phương và triển khai cụ thể ở cơ sở 
giáo dục) 

2. Kinh nghiệm một số nước đang phát triển về giáo dục công dân 
toàn cầu (các chính sách quốc gia, địa phương và triển khai cụ thể 
ở cơ sở giáo dục) 

3. Bài học cho Việt Nam 

4. Những chính sách chủ yếu tạo đòn bẩy/ thách thức việc phát triển 
công dân toàn cầu Việt Nam 

5. Ảnh hưởng của mục tiêu giáo dục đến công dân toàn cầu Việt Nam  

6. Những nội dung giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam trong 
chương trình giáo dục phổ thông 

7. Những phương thức giảng dạy, học tập và đánh giá góp phần phát 
triển các giá trị, năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu Việt Nam 

8. Kiểm nghiệm tính khả thi của bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu 
Việt Nam 

9. Phân tích mức độ đáp ứng tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt 
Nam của học sinh hiện nay 

10. Báo cáo tổng hợp thực trạng giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam  

 

Nội dung 4: Thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam  

4.1. Chuẩn bị điều kiện thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu 
Việt Nam  

4.1.1. Các cách tiếp cận thực hiện giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam 
(tổng thể, dựa vào chương trình, tích hợp) 

4.1.2. Biên soạn các nội dung tích hợp giáo dục công dân toàn cầu vào 
một số môn học phổ thông 

4.1.4. Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong trường, cộng đồng có lồng 
ghép nội dung giáo dục công dân toàn cầu  

4.1.5. Xác định điều kiện về nhà trường giáo dục công dân toàn cầu 

4.2. Thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam 

4.2.1. Kế hoạch thí điểm ở một số cơ sở giáo dục 

4.2.2. Tiến trình thí điểm 

4.2.3. Kết quả thí điểm 

4.3. Điều chỉnh bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam    

Nội dung này gồm 08 công việc sau đây: 

1. Đề xuất cách tiếp cận thực hiện giáo dục công dân toàn cầu Việt 
Nam (tổng thể, dựa vào chương trình, tích hợp) 
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2. Biên soạn các nội dung tích hợp giáo dục công dân toàn cầu vào 
một số môn học phổ thông 

3. Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong trường, cộng đồng có 
lồng ghép nội dung giáo dục công dân toàn cầu  

4. Điều kiện về nhà trường giáo dục công dân toàn cầu 

5. Thiết kế thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt 
Nam ở một số cơ sở giáo dục phổ thông  

6. Phân tích kết quả thí điểm tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu 
Việt Nam ở cơ sở giáo dục phổ thông 

7. Điều chỉnh bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam  

8. Báo cáo tổng hợp các chuyên đề trên 

 

Nội dung 5: Đề xuất chính sách, phương thức tổ chức, thực hiện giáo dục 
công dân toàn cầu Việt Nam  

5.1. Xây dựng môi trường chính sách về giáo dục công dân toàn cầu 
Việt Nam 

5.1.1. Làm rõ các mục tiêu, yêu cầu công dân toàn cầu Việt Nam trong 
Nghị quyết số 29-NQ/TW 

5.1.2. Điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai 
đoạn II theo những giá trị, năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu Việt Nam 

5.1.3. Lồng ghép/ tích hợp vào chương trình, SGK giáo dục phổ thông 
mới các nội dung giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam 

5.2. Tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục công dân toàn cầu trong 
cơ sở giáo dục phổ thông và đại học 

Thông qua nhiều hình thức, hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú: trong 
và ngoài lớp học, trong và ngoài trường, hoạt động cộng đồng, chính khóa, ngoại 
khóa,... 

5.3. Tổ chức giám sát, đánh giá định kỳ mức độ đáp ứng bộ tiêu chí, chỉ 
số công dân toàn cầu Việt Nam  

5.4. Phát triển công cụ thu thập dữ liệu cho từng tiêu chí, chỉ số; hướng 
dẫn cơ sở giáo dục tự đánh giá và phân tích tỷ lệ đáp ứng công dân toàn cầu 

5.5. Thí điểm mô hình nhà trường giáo dục công dân toàn cầu (các yếu 
tố về học sinh, giáo viên, quản lí, dạy học, cơ sở vât chất, …)  

Nội dung này bao gồm 09 công việc sau: 

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW với yêu cầu công dân toàn cầu Việt Nam  

2. Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và yêu cầu công dân toàn 
cầu Việt Nam 

3. Tích hợp giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam vào chương trình 
giáo dục phổ thông mới    

4. Hình thức tổ chức giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam trong cơ 
sở giáo dục phổ thông 

5. Giám sát, đánh giá mức độ đáp ứng bộ tiêu chí, chỉ số công dân 
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toàn cầu Việt Nam  

6. Các loại công cụ thu thập dữ liệu cho từng tiêu chí, chỉ số;  

7. Hướng dẫn tự đánh giá và phân tích tỷ lệ đáp ứng công dân toàn 
cầu 

8. Lộ trình thí điểm mô hình nhà trường giáo dục công dân toàn cầu 
(các yếu tố về học sinh, giáo viên, quản lí, dạy học, cơ sở vât chất, 
…)  

9.  Báo cáo tổng hợp 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài:  

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề 
tài) 

16.1. Sưu tầm/ dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

- Tập hợp, hồi cứu các văn bản chính sách, tư liệu nghiên cứu liên quan tới giáo 
dục công dân toàn cầu ở Việt Nam. 

- Các đề tài, đề án, dự án, sách, báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo... 
của Bộ GDĐT, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế có liên quan đến nội dung nghiên 
cứu. 

- Sưu tầm, dịch một số tài liệu về CDTC, GD CDTC, bộ tiêu chí CDTC khoảng 
610 trang của UNESCO, OXFAM, … Kinh nghiệm một số nước (Mĩ, Anh, Úc, 
Singapore, Malaysia) về xác định khái niệm, các tiêu chí CDTC và vấn đề thực hiện 
GD CDTC ở phổ thông (cả các chính sách ở cấp độ quốc gia và việc triển khai cụ thể). 

Dự kiến số trang dịch tài liệu là 600 trang. 

16.2. Hội thảo khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

Hội thảo sẽ được tổ chức để thông tin, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về 
những vấn đề cần có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, 
chuyên gia, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cộng đồng, tổ chức xã hội... về các nội 
dung trọng tâm. Đề tài dự kiến sẽ tổ chức 03 cuộc hội thảo sau đây: 

16.2.1. Hội thảo 1 tổ chức tại Hà Nội  

Số lượng đại biểu: khoảng 60- 70  người 

Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Thời lượng:  01 ngày (02 buổi) 

Chủ đề: Luận cứ khoa học về công dân toàn cầu Việt Nam  

Mục đích: Trao đổi, thống nhất các quan niệm, một số đặc điểm của công dân 
toàn cầu Việt Nam.  

Nội dung: Các cơ sở khoa học cho công dân toàn cầu; Quan niệm về công dân 
toàn cầu, một số đặc điểm của công dân toàn cầu Việt Nam phù hợp với bản sắc dân 
tộc; Thời cơ và thách thức trong việc giáo dục, đào tạo công dân toàn cầu bản sắc Việt 
Nam    

Sản phẩm: Báo cáo hội thảo và những góp ý hoàn thiện luận cứ khoa học về đặc 
điểm công dân toàn cầu Việt Nam. 

16.2.2. Hội thảo 2 Tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh  
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Số lượng đại biểu: khoảng 50 -60 người 

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh 

Thời lượng:  01 ngày (02 buổi) 

Chủ đề: Bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam  

Mục đích: Trao đổi, thống nhất bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam; 
xem xét tính khả thi của nó trong các cơ sở giáo dục phổ thông  

Nội dung: Khung phân tích công dân toàn cầu Việt Nam; ba nhóm chỉ số về kiến 
thức, kỹ năng và giá trị công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam; kết quả đo lướng 
đối với học sinh hiện tại     

Sản phẩm: Báo cáo hội thảo và những góp ý hoàn thiện luận cứ khoa học về tiêu 
chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam. 

16.2.3. Hội thảo 3 về khảo nghiệm Bộ tiêu chí, chỉ số, tổ chức tại Hà Nội  

Số lượng đại biểu: khoảng 60 -70 người 

Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Thời lượng: 01 ngày (02 buổi) 

Chủ đề: Hội thảo về phương thức thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu 

Việt Nam bằng cách: thực hiện giáo dục công dân toàn cầu thông qua một số môn học 

và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông;  

Mục đích: Trao đổi về cách thực hiện phương thức giáo dục CDTC    

Yêu cầu:  

- Cung cấp đủ các tài liệu hướng dẫn thực hiện giáo dục công dân toàn cầu thông 

qua một số môn học và hoạt động giáo dục; 

- Các nhà trường vận dụng thực hiện giáo dục công dân toàn cầu trong quá trình 

dạy học và giáo dục. 

Sản phẩm: Tài liệu hướng dẫn thực hiện giáo duc CDTC thông qua một số môn 

học và hoạt động giáo dục. 

16.2.4. Ngoài ra, sẽ tổ chức 15 cuộc tọa đàm khoa học với quy mô nhỏ nhằm 

trao đổi từng nhóm vấn đề nghiên cứu và các vấn đề nảy sinh trong quá trình nghiên 

cứu. 

Số lượng đại biểu tham dự: khoảng 20 người/ tọa đàm 

Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Thời lượng: 01 buổi/ tọa đàm 

Nội dung: trao đổi về các vấn đề liên quan đến cơ sở lí luận, kinh nghiệm quốc tế 

về CDTC, GD CDTC, Triển khai GD CDTC,.... và việc xây dựng Bộ tiêu chí CDTC, 

cách thức triển khai khảo nghiệm cũng như thực hiện Bộ tiêu chí CDTC phù hợp với 

điều kiện của nhà trường phổ thông Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn cho nhà 

trường phổ thông thực hiện Bộ tiêu chí CDTC trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
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mới.  

Mục đích: Làm rõ các nội dung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp cho việc 

xây dựng Bộ tiêu chí CDTC cho nhà trường phổ thông VIệt Nam. 

 Yêu cầu: Bám sát nội dung nghiên cứu, đảm bảo tính khoa học, khách quan và 

tiến độ của triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.  

16.3. Khảo sát thực trạng giáo dục công dân toàn cầu (quy mô, địa bàn, mục đích, 
nội dung, phương pháp) 

- Thời gian tổ chức: sau khi xây dựng xong bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu 

VN; và thiết kế bộ công cụ khảo sát. 

- Qui mô triển khai 02 quận/ huyện đại diện cho vùng khó và vùng thuận lợi ở 6 

tỉnh/ thành đại diện cho các vùng, miền (Hà Nội, Nam Định, Quảng Bình, Gia Lai, TP 

Hồ Chí Minh, Cần Thơ):  

Số lượng trường : 54 trường,  bao gồm:  9 trường phổ thông/tỉnh (3 trường tiểu 

học, 3 trường THCS, 3 trường THPT)  

- Mục đích: tìm hiểu các tiêu chí, chỉ số, đặc điểm công dân toàn cầu đã thể hiện 

như thế nào ở chính sách giáo dục hiện hành, ở phương thức giảng dạy, học tập và đánh 

giá người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học; đo lường mức độ đáp ứng 

của người học (đầu vào); xem xét tính khả thi của bộ tiêu chí 

- Phương pháp:  

+ Phỏng vấn, tọa đàm và khảo sát bằng phiếu hỏi đối với 216 GV  (432 phiếu), 

162 CBQL nhà trường  (324 phiếu) và 24 CBQL Sở/Phòng (48 phiếu), 2430 HS (4.860 

phiếu), 270 Cha mẹ HS và Cộng đồng (270 phiếu) = 5.934 phiếu 

+ Dự giờ GV một số môn học (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Hoạt 

động ngoài giờ lên lớp, ...) 

+ Quan sát, thu thập các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng GD, nhà trường 

16.4. Khảo nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam  

- Thời gian tổ chức: sau khi khảo nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu 

VN; 

- Qui mô triển khai: 4 tỉnh/thành phố: Quảng Bình,  Hà Nội, Gia Lai, và thành 

phố Hồ Chí Minh (tuy nhiên số trường giảm một nửa so với ở mục 16.4) để còn đo 

lường đầu ra của học sinh. Cụ thể: Triển khai khảo nghiệm tại 03 trường Phổ thông/ 

tỉnh với số lượng là 1740 người bao gồm học sinh các cấp, CBQL nhà trường, GV tham 

gia trả lời phiếu và phỏng vấn, 180 người bao gồm cha mẹ học sinh và cộng đồng tham 

gia trả lời phỏng vấn, tọa đàm. 

- Mục đích: thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu thông qua các hoạt 

động giáo dục và đào tạo; kiểm nghiệm tính khả thi của cách tiếp cận, nội dung tích hợp 

và tổ chức các hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục phổ thông. 

 - Phương pháp: tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục (sử dụng các tài liệu 
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thí điểm); quan sát, dự giờ;  lấy ý kiến (bằng phiếu, phỏng vấn, tọa đàm) về nội dung 

giáo dục, hoạt động trải nghiệm, bộ tiêu chí. 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến 
sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải 
quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

17.1. Cách tiếp cận 

17.1.1. Tiếp cận quá trình 

Nhà trường là một thiết chế xã hội. Nhà trường thực hiện chức năng đào tạo 

nguồn nhân lực cho xã hội, đảm bảo cung cấp cho xã hội những công dân phát triển 

toàn diện, thích ứng với những thay đổi của xã hội. Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhà 

trường cần phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm sao cho quá trình giáo dục luôn 

diễn ra một cách trọn vẹn nhưng rất linh hoạt nhằm thích ứng với những biến đổi nhanh 

chóng của thời đại hiện nay, giúp đào tạo nên những công dân toàn cầu cho xã hội.  

Tiếp cận quá trình trong hiện thực hóa bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu phải 

thông qua giáo dục, và bắt đầu từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, 

kiểm tra đánh giá, các điều kiện đảm bảo thực hiện quá trình giáo dục công dân toàn 

cầu diễn ra thuận lợi. 

 

17.1.2. Tiếp cận hoạt động – nhân cách 

Công dân toàn cầu là người có kiến thức rộng lớn, có bản lĩnh vững vàng, có 

năng lực thích ứng với thời cuộc. Tất cả những điều đó chỉ có được khi con người được 

trải nghiệm trong các hoạt động và bằng hoạt động cụ thể thì mới có điều kiện để tự 

hoàn thiện nhân cách của mình.  

Vì vậy, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục để học sinh/ sinh viên tham gia tích 

cực được coi là giải pháp quan trọng giúp họ có cơ hội thể hiện năng lực của mình. 

Hoạt động ở trong trường và ngoài trường, hoạt động tại cộng đồng, tại các cơ sở sản 

xuất, các doanh nghiệp, ... tạo nên sự hiểu biết và gắn kết giữa học và hành, đảm bảo 

đúng nguyên lý giáo dục của Đảng. 

 

17.1.3. Tiếp cận giá trị 

Mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia có hệ thống giá trị truyền thống của riêng 

mình. Hệ thống giá trị đó được đúc kết từ bao thế hệ, trải qua bao thăng trầm, bao biến 

cố lịch sử mới làm nên những tinh hoa dân tộc.  

Công dân toàn cầu phải là người biết tự hào, biết duy trì, phát huy, phát triển các 

giá trị truyền thống của dân tộc, biết quảng bá những giá trị tốt đẹp đó tới bạn bè trên 

thế giới. Đó là sự biểu hiện của tính hội nhập, một xu thế của thời đại hiện nay. 
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17.1.4. Tiếp lịch sử – xã hội 

Lịch sử phát triển của nhân loại có những bước thăng trầm, song không vì thế 

mà quên đi sự phát triển của mỗi con người với tư cách là nguồn tài nguyên vô tận làm 

nên những kì tích cho thế giới. Mỗi giai đoạn lịch sử có những yêu cầu cụ thể phù hợp 

với giai đoạn đó. Giai đoạn tiếp theo chứa đựng nhiều cái mới khác về chất. Con người 

ở giai đoạn phát triển hiện nay của nhân loại phải là con người của cộng đồng, của thế 

giới.  

Vì vậy, người công dân toàn cầu trong giai đoạn này phải là những con người 

biết kế thừa và làm rạng rỡ hơn lịch sử phát triển của nhân loại. Đề tài được nghiên cứu 

theo giác độ giác độ văn hóa - con người; và giác độ cơ chế thị trường, toàn cầu hóa. 

17.1.5. Tiếp cận chuẩn hóa  

Tiếp cận chuẩn hóa được hiểu là việc cụ thể hóa tiêu chuẩn quốc tế về công dân 

toàn cầu với tiêu chuẩn quốc gia. Ở góc độ cơ sở giáo dục, tiếp cận chuẩn hóa có thể 

được thực hiện trong quá trình tạo ra nhân cách người học. Muốn người học có nhân 

cách phù hợp với quốc tế, cần kiểm soát quá trình hình thành và phát triển nhân cách 

ngay từ khâu đầu vào cho đến đầu ra cấp học thông qua việc áp dụng chương trình, nội 

dung giáo dục tích hợp.  

Ở góc độ đề tài, tiếp cận chuẩn hóa được áp dụng trong các việc:  

(i) Từ các bộ tiêu chí công dân toàn cầu của quốc tế, thích ứng cho phù hợp với 

điều kiện giáo dục và đặc điểm công dân Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam 

(ii) Đo lường đầu vào học sinh, sinh viên theo bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn 

cầu; sau đó thực hiện các can thiệp sư phạm (nội dung giáo dục tích hợp, hoạt động 

giáo dục); đo lường đầu ra theo bộ tiêu chí, chỉ số đó. 

 

17.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng         

17.2.1.  Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Tổng hợp thành tựu các lý thuyết về phát triển giáo dục,  sự thay đổi căn bản vai 

trò của công dân đối với quốc gia, quốc tế, ảnh hưởng của nền văn hóa, xã hội với sự 

phát triển con người/ công dân, tiêu chí đánh giá người học,... để xây dựng cơ sở lý luận 

về công dân toàn cầu Việt Nam và tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam; 

Hồi cứu tài liệu, sách báo tham khảo có nội dung liên quan phục vụ cho việc 

tổng quan nghiên cứu vấn đề. 

 

17.2.2. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

Dựa trên các thành tựu lý thuyết để giải thích thực trạng: những chính sách chủ 

yếu tạo đòn bẩy/ thách thức việc phát triển công dân toàn cầu; những phương thức 
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giảng dạy, học tập và đánh giá góp phần phát triển các giá trị, năng lực cốt lõi của công 

dân toàn cầu Việt Nam.  

Đồng thời kiểm nghiệm tính khả thi của bộ tiêu chí công dân toàn cầu Việt Nam; 

các nội dung giáo dục, các hình thức tổ chức giáo dục công dân toàn cầu ; đánh giá mức 

độ đáp ứng của học sinh, sinh viên đối với các tiêu chí, chỉ số đó. 

 

17.2.3. Phương pháp chọn mẫu khảo sát, thí điểm  

Bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam sẽ được thí điểm tại một số nhà 

trường, vì vậy, việc chọn mẫu thí điểm được nhóm nghiên cứu rất coi trọng. 

- Nguyên tắc chọn mẫu: vừa đại diện cho các địa bàn phát triển kinh tế - xã hội 

(thấp, trung bình và cao); các cấp bậc học (giáo dục phổ thông), loại hình cơ sở giáo 

dục (công lập và ngoài công lập); khối ngành đào tạo (Bộ, ngành chủ quản); vừa có yếu 

tố ngẫu nhiên để có thể suy rộng trong chừng mực nhất định;  

- Chọn cơ sở giáo dục để khảo sát thực trạng, thí điểm tiêu chí, chỉ số công dân 

toàn cầu Việt Nam như sau: chọn 6 tỉnh/ thành ở 6 vùng, miền (Trung du và miền núi 

phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, 

Đông Nam Bộ, và Đồng bằng sông Cửu Long; mỗi tỉnh chọn 3 trường tiểu học, 3 

trường THCS, 3 trường THPT, ở mỗi cấp học có các trường đại diện cho khu vực thuận 

lợi, khó khăn. 

 

 17.2.4. Kỹ thuật thiết lập tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu 

Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá công dân toàn cầu Việt Nam được xây dựng theo cấu 

trúc lồng - mỗi lĩnh vực kiến thức, kỹ năng, giá trị (gọi là tiêu chuẩn) gồm nhiều thành 

phần (gọi là tiêu chí), mỗi tiêu chí gồm nhiều chỉ số và nêu rõ nguồn chứng. 

Một số loại chỉ số đo lường giáo dục và đào tạo cơ bản là: (i) chỉ số kết quả đầu 

ra (outcome) là mức độ phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực; (ii) chỉ số đo lường đầu 

ra (output) giúp trả lời câu hỏi: có những thay đổi hoặc ổn định nào trong quá trình hoạt 

động giáo dục? Sự chênh lệch đầu ra hiện tại với đầu ra từ các giai đoạn trước như thế 

nào? (iii) chỉ số đo lường hiệu quả của hoạt động giúp trả lời câu hỏi: kết quả hoạt động 

có đáp ứng mục đích hoạt động không? (iv) chỉ số đo lường tác động của cơ chế, chính 

sách giáo dục giúp trả lời câu hỏi: việc thực hiện cơ chế, chính sách (là các mục tiêu 

tổng quát) có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến các bên liên quan, đến đối tượng thụ 

hưởng?  

 

17.2.5. Biên soạn công cụ đo lường thực tiễn giáo dục 

Để bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin, đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu ở hai 
đợt thực địa (xem mục 16.4 và 16.5), dự kiến cần biên soạn các bộ công cụ sau. 

a) Thiết kế 30 công cụ cho khảo sát thực trạng giáo dục công dân toàn cầu:   

- 01 bảng tiêu chí kỹ thuật tổng thể - là ma trận ba chiều, (i) các tiêu chí, chỉ số 
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đánh giá, (ii) các đối tượng khảo sát thuộc cơ cấu mẫu, và (iii) các loại công cụ đánh 
giá; 

- 15 bộ phiếu hỏi dành cho giáo viên/ giảng viên, học sinh/ sinh viên, cha mẹ học 
sinh, trong đó: 9 cho giáo dục phổ thông; 4 cho cán bộ quản lý 

- 12 kịch bản phỏng vấn sâu cán bộ quản lý (cấp trường, huyện, tỉnh), giáo viên, 
học sinh, cha mẹ/ cộng đồng;  

- 3 phiếu dự giờ; 

b) Thiết kế 35 công cụ cho thí điểm tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam:  

- Thiết lập 01 bảng tiêu chí kỹ thuật tổng thể; 

- 15 bộ phiếu hỏi dành cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó: 9 cho 

giáo dục phổ thông; 4 cho cán bộ quản lý;  

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực 

hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham 

gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có]  

18.1. Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Viện Nghiên cứu con người có vai trò quan trọng hàng đầu trên toàn quốc 

về nghiên cứu và phát triển con người, đây là một lĩnh vực chuyên môn quan 

trọng đối với đề tài. Viện Nghiên cứu con người sẽ phối hợp với Viện Khoa học 

giáo dục Việt Nam trong các hoạt động chủ yếu sau: 

- Luận cứ khoa học về công dân toàn cầu Việt Nam: hệ thống quan điểm 

về quyền con người ở Việt Nam; báo cáo phát triển con người Việt Nam;  

- Tham gia xây dựng khung lý luận về chỉ số công dân toàn cầu Việt 

Nam; thu thập, xử lý, phân tích các chỉ số CDTC của Việt Nam, làm cơ sở cho 

các kiến nghị về tích hợp GD CDTC vào chương trình GDPT; 

- Hoạt động nghiên cứu: phối hợp thu thập, xử lý, phân tích các chỉ số 

CDTC của Việt Nam; xác định các phương pháp đo đạc các chỉ số CDTC của 

Việt Nam; nghiên cứu sử dụng các chỉ số CDTC của Việt Nam (theo các chỉ số 

chung của toàn cầu) và các chỉ số phát triển con người đặc trưng cho Việt Nam 

để đánh giá sự phát triển GD CDTC, thực thi chính sách và đổi mới chính sách 

về phát triển GD CDTC ở Việt Nam. 

18.2. Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 

Trường Đại học Giáo dục có vai trò quan trọng về đào tạo khối sư phạm 

trong Đại học quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Giáo dục sẽ phối hợp với Viện 

Khoa học giáo dục Việt Nam trong các hoạt động chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu về việc thực hiện, tích hợp GD CDTC vào chương trình đào 

tạo giáo viên; đo lướng và đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí chỉ số công dân 

toàn cầu Việt Nam (đầu vào, đầu ra); 
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- Tham gia tổ chức tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên các bậc học, 

ngành học về kết quả nghiên cứu về GD CDTC; 

- Phối hợp với các đơn vị tham gia đề tài thu thập, lưu trữ, xử lý và phổ 

biến thông tin khoa học giáo dục về CDTC và GD CDTC; 

 

19 Phương án hợp tác quốc tế:  

        19.1. Trung tâm Giáo dục toàn cầu, Hiệp hội Châu Á         

Mạng lưới Giáo dục Thành phố Toàn cầu là một cộng đồng học tập quốc 

tế của các hệ thống trường học ở Châu Á và Bắc Mỹ. Mạng lưới tìm cách chia sẻ 

những thực tiễn đầy hứa hẹn để phát triển các phản hồi có hệ thống đối với các 

vấn đề giáo dục, cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục cho tất cả học sinh. 

Trong nghiên cứu này, sự hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 

và Mạng lưới Giáo dục Thành phố Toàn cầu nhằm phát triển đưa Việt Nam tham 

gia vào Mạng Giáo dục Thành phố Toàn cầu; Mạng lưới các Trường Nghiên cứu 

Quốc tế nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức hội thảo thảo luận về bộ 

tiêu chí CDTC của Việt Nam và khả năng vận dụng vào thực tế nhà trường Việt 

Nam. 

Người đại diện là Bà Alexis Menten, giám đốc cao cấp, phát triển chương 

trình, Bộ phận Giáo dục của Hiệp hội Châu Á, là lãnh đạo các sáng kiến khởi 

xướng của thanh niên và các trường hàng đầu thế giới về Quan hệ Đối tác trong 

việc phát triển Học tập Toàn cầu. 

19.2. Mạng lưới các Trường Nghiên cứu Quốc tế 

Mạng lưới các Trường Nghiên cứu Quốc tế đã làm việc với các nhà lãnh 

đạo và giáo viên trường từ năm 2003 để tạo ra một tầm nhìn toàn cầu và văn 

hoá, xây dựng năng lực toàn cầu của học sinh, và phát triển và thông tin về các 

mô hình thực hành tốt nhất cho các nhà giáo dục 

Đại diện Mạng lưới các Trường Nghiên cứu Quốc tế là GS. Lesley 

Harbon, Hiệu trưởng trường Nghiên cứu quốc tế, ĐH Công nghệ Sydney, 

Australia. Ông cam kết sẽ thực hiện các hoạt động chủ yếu là: 

- Tham gia nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp luận về CDTC; 

GDCDTC, năng lực TC, các nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế về phát triển 

GDCDTC 

- Tham gia xây dựng khung phân tíchchỉ số CDTC của Việt Nam; tư vấn 

khoa học phù hợp với đề tài; Trao đổi thông tin khoa học với các đơn vị tham gia 

đề tài 

- Tham gia rà soát, đánh giá việc thực nghiệm bộ chỉ số CDTC của Việt 

Nam trong chương trình GDPT, đào tạo GV 

Thông qua các cơ chế nêu trên với hai tổ chức/ đơn vị quốc tế, kỳ vọng 
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rằng các chuyên gia thuộc Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Phát triển 

con người, Trường Đại học Giáo dục sẽ cải thiện được kỹ năng nghiên cứu khóa 

học, thiết lập tiêu chí, chỉ số, kỹ thuật viết báo cáo,... Đặc biệt là phát triển được 

kỹ năng hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công việc 
 chủ yếu cần được thực 
hiện; các mốc đánh giá 

chủ yếu 

 Kết quả 
phải đạt    

Thời gian 
(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  
kinh phí 

1 Lập kế hoạch nghiên cứu và nghiên cứu tổng quan 44,681 

 1.1.Lập đề cương chi tiết 
và cụ thể hóa các nhiệm 
vụ và công việc cho các 
thành viên trong nhóm 

Đề cương 
chi tiết 

12/2017 Lê Anh Vinh 
 

28,756 

 1.2.Tổng quan các vấn đề 
nghiên cứu  

Báo cáo 
kết quả 
tổng quan  

12/2017 Nguyễn 
Tuyết Nga 

15,925 

2 Luận cứ khoa học về công dân toàn cầu Việt Nam 86,294 

 Công dân toàn cầu Việt 
Nam 

 1-5/2018   

 2.1. Bối cảnh toàn cầu 
hóa và sự thay đổi căn 
bản vai trò của công dân 
đối với quốc gia, quốc tế 

Báo cáo  Phạm Minh 
Mục 

 
 

 

17,836 

2.2. Mối quan hệ giữa 
phát triển giáo dục và 
phát triển văn hóa, phát 
triển con người 

Làm rõ 
mối quan 
hệ giữa 
phát triển 
giáo dục và 
phát triển 
văn hóa, 
phát triển 
con người 

 Nguyễn Thị 
Việt Hà 

14,651 

2.3. Khái niệm và đặc 
điểm cơ bản của công 
dân toàn cầu 

Mô tả rõ 
ràng đặc 
điểm cơ 
bản của 
công dân 
toàn cầu 

1-5/2018 Nguyễn Dục 
Quang 

15,925 
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2.4. Giáo dục hiện đại với 
việc hình thành và phát 
triển công dân toàn cầu 

Phân tích 
đặc điểm 
giáo dục 
hiện đại 

1-5/2018 Lê Anh Vinh 22,594 

2.5. Thời cơ và thách 
thức trong việc giáo dục 
công dân toàn cầu đối với 
các quốc gia đang phát 
triển 

Chỉ ra thời 
cơ và thách 
thức  

5/2018  

 
Nguyễn Tiến 

Hùng 

15,288 

 

3 Công dân toàn cầu Việt Nam   142,675 

 3.1. Thời cơ và thách 
thức trong việc giáo dục, 
đào tạo công dân toàn cầu 
bản sắc Việt Nam 

Phân tích 
thời cơ và 
thách thức 
trong GD 
CDTC  

 Nguyễn 
Tuyết Nga 

14,651 

 3.2. Phát triển con người/ 
công dân Việt Nam trong 
bối cảnh toàn cầu hóa  

Phân tích 
sự thát 
triển con 
người VN 

6/2018 Nguyễn Dục 
Quang 

26,325 

 3.3. Vai trò của giáo dục 
và đào tạo trong phát 
triển con người/  công 
dân Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập giáo dục 
quốc tế 

Chỉ ra vai 
trò của 
giáo dục 
trong phát 
triển con 
người/ 

6/2018 Đào Thị 
Minh Hương 

23,699 

 3.4. Ảnh hưởng của văn 
hóa, xã hội với sự phát 
triển con người/ công dân 
VN 

Làm rõ bản 
sắc văn hóa 
Việt Nam 

6/2018 Nguyễn Thị 
Việt Hà  

24,687 

3.5. Khái niệm và  đặc 
điểm cơ bản của công 
dân toàn cầu mang bản 
sắc Việt Nam 

Chỉ ra các 
đặc điểm 
CDTC 

6-7/2018 Lê Anh Vinh 
Lương Việt 

Thái 

 

36,144 

3.6. Luận cứ Khoa học về 
mô hình công dân toàn 
cầu mang bản sắc Việt 
Nam 

Làm rõ 
thách thức 

7/2018 Phạm Minh 
Mục 

17,199 

 Hội thảo 1: Luận cứ 
khoa học về công dân 
toàn cầu Việt Nam (tại 
Hà Nội) 

Kỷ yếu HT 7-8/2018 CNĐT và các 
thành viên  

 

4 Yêu cầu và nguyên tắc Nếu rõ yêu 8-9/2018 Lê Anh Vinh 30,550 
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xây dựng bộ tiêu chí, chỉ 
số  

cầu và 
nguyên tắc 

 

5 Các loại chỉ số giáo dục 
cơ bản 

Xác định 4 
loại chỉ số 
cơ bản 

9-11/2018 

Nguyễn Thị 
Lan Phương 

 

 

63,700 

 5.1. Chỉ số đầu vào   15,925 

 5.2. Chỉ số quá trình    15,925 

 5.3. Chỉ số đầu ra   15,925 

 5.4. Chỉ số kết quả đầu ra   15,925 

6 Một số bộ tiêu chí, chỉ số 
phân tích công dân toàn 
cầu trên thế giới 

Phân tích 
các bộ chỉ 
số của 
UNESCO, 
và mộ số 
nước 

11-
12/2018 

Lê Anh Vinh 

Lương Việt 
Thái 

 

57,590 

 6.1.Bộ tiêu chí, chỉ số 
công dân toàn cầu của 
UNESCO 

   6,825 

 6.2.Bộ tiêu chí, chỉ số 
công dân toàn cầu của 
OXFAM Anh 

   6,500 

 6.3.Bộ tiêu chí, chỉ số 
công dân toàn cầu một số 
quốc gia 

   23,725 

 6.4.Bài học kinh nghiệm 
cho Việt Nam 

   20,540 

 

7 Bộ tiêu chí, chỉ số phân 
tích công dân toàn cầu 
Việt Nam 

 1-3/2019  130,377 

 7.1. Khung phân tích 
công dân toàn cầu Việt 
Nam theo cấp học 

Tập trung 
vào các giá 
trị, năng 
lực cốt lõi 
và mức độ 
phát triển 

1/2019 Nguyễn Dục 
Quang 

16,562 

 7.2. Nhóm chỉ số về kiến 
thức chính trị và kinh tế 
thế giới mỗi cấp học 

Khái niệm, 
phương 
pháp tính 
toán 

2/2019 Phạm Minh 
Mục 

 

20,384 

 7.3.  Nhóm chỉ số về các Khái niệm, 2/2019 Nguyễn 26,598 
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kỹ năng thế kỷ 21 mỗi 
cấp học  

phương 
pháp tính 
toán 

Tuyết Nga 

 

 7.4.  Nhóm chỉ số về các 
giá trị nhân bản mỗi cấp 
học  

Khái niệm, 
phương 
pháp tính 
toán 

3/2019 Nguyễn Thị 
Việt Hà 

17,702 

 7.5.  Tổng hợp lý luận về 
tiêu chí, chỉ số công dân 
toàn cầu Việt Nam 

Lí luận về 
bộ tiêu chí 
CDTC 

 CNĐT 
Nguyễn 

Tuyết Nga  

48,997 

8 Những chính sách chủ 
yếu tạo đòn bẩy/ thách 
thức việc phát triển công 
dân toàn cầu Việt Nam 

Chính 
sách, chiến 
lược, mục 
tiêu, nội 
dung, 
phương 
thức giáo 
dục 

4-5/2019  Lê Anh 
Vinh  

Lương Việt 
Thái 

Nguyễn 
Tuyết Nga 

Đinh Thị 
Minh Hương 

 

111,033 

 8.1.Một số chính sách 
chủ yếu: Luật Giáo dục; 
Chiến lược phát triển 
giáo dục 2011-2020; 
Nghị quyết số 29-
NQ/TW 

   25,584 

 8.2.Những mục tiêu giáo 
dục và đào tạo đến năm 
2030 liên quan đến công 
dân toàn cầu Việt Nam    

   31,148 

 8.3.Những nội dung giáo 
dục công dân toàn cầu 
Việt Nam trong chương 
trình giáo dục phổ thông  

   21,814 

 8.4.Những phương thức 
giảng dạy, học tập và 
đánh giá góp phần phát 
triển các giá trị, năng lực 
cốt lõi của công dân toàn 
cầu Việt Nam 

   14,651 

 8.5. Ảnh hưởng của 
những chính sách chủ yếu 
đến việc phát triển công 
dân toàn cầu Việt Nam 

   17,836 
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(tạo đòn bẩy và thách 
thức)  

9 Mức độ đáp ứng các tiêu 
chí công dân toàn cầu 
Việt Nam của người học 

Đo lường 
chính xác 
mức độ 
đáp ứng 
tiêu chí, 
chỉ số 

6-7/2019 Lê Anh Vinh 

 

64,350 

 9.1.    Phân tích mức độ 
đáp ứng tiêu chí, chỉ số 
công dân toàn cầu Việt 
Nam của học sinh, sinh 
viên hiện nay 

   36,231 

 9.2. Báo cáo thực trạng 
giáo dục công dân toàn 
cầu Việt Nam 

   28,119 

10 Kinh nghiệm quốc tế và Thực trạng giáo dục công 
dân toàn cầu Việt Nam 

 33,800 

 10.1. Kinh nghiệm một số 
nước phát triển về giáo 
dục công dân toàn cầu 
(các chính sách quốc gia, 
địa phương và triển khai 
cụ thể ở cơ sở giáo dục) 

 5-7/2018 

Nguyễn Tiến 
Hùng 

 

9,750 

 10.2. Kinh nghiệm một số 
nước đang phát triển về 
giáo dục công dân toàn 
cầu (các chính sách quốc 
gia, địa phương và triển 
khai cụ thể ở cơ sở giáo 
dục) 

 8,125 

 10.3. Bài học cho Việt 
Nam  

 15,925 

11 Chuẩn bị điều kiện thí 
điểm bộ tiêu chí, chỉ số 
công dân toàn cầu Việt 
Nam 

Biên soạn 
nội dung, 
hình thức 

tổ chức GD 
CDTC 

10-
12/2018 

Nguyễn Dục 
Quang 

Nguyễn Thị 
Việt Hà 

Trần Thành 
Nam 

Nguyễn 
Tuyết Nga 

111,345 

 11.1.Các cách tiếp cận 
thực hiện giáo dục công 
dân toàn cầu Việt Nam 
(tổng thể, dựa vào 
chương trình, tích hợp) 

29,510 

 11.2.Biên soạn các nội 
dung tích hợp giáo dục 
công dân toàn cầu vào 

33,358 
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một số môn học phổ 
thông 

   

 11.3.Thiết kế các hoạt 
động trải nghiệm trong 
trường, cộng đồng có 
lồng ghép nội dung giáo 
dục công dân toàn cầu 

25,025 

 11.4.Xác định điều kiện 
về nhà trường giáo dục 
công dân toàn cầu 

23,452 

12 

 

Khảo nghiệm bộ tiêu 
chí, chỉ số công dân toàn 
cầu Việt Nam  

Thí điểm 
các nội 
dung GD 

11-
12/2018 

Lê Anh Vinh 

Lương Việt 
Thái 

Trần Thành 
Nam 

Nguyễn 
Tuyết Nga 

Nguyễn Thị 
Lan Phương 

140,752 

 12.1. Thiết kế khảo 
nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số 
công dân toàn cầu Việt 
Nam ở một số cơ sở giáo 
dục phổ thông 

 67,990 

 12.2.   Phân tích kết quả 
khảo nghiệm bộ tiêu chí, 
chỉ số công dân toàn cầu 
Việt Nam ở cơ sở giáo 
dục phổ thông 

 35,906 

 12.3. Báo cáo tổng hợp 
cho các chuyên đề trên 

 36,855 

 Hội thảo 2: Bộ tiêu chí, 
chỉ số công dân toàn cầu 
Việt Nam (tại TP HCM) 

Kỷ yếu hội 
thảo 

9-10/2018 CNĐT 

Và các thành 
viên  

 

 

13 Xây dựng môi trường 
chính sách về giáo dục 
công dân toàn cầu Việt 
Nam 

Có minh 
chứng thí 
điểm 

2-4/2019 Lê Anh Vinh 

Nguyễn 
Tuyết Nga 

Nguyễn Tiến 
Hùng 

Trần Thành 
Nam 

87,893 

 13.1.Làm rõ các mục 
tiêu, yêu cầu công dân 
toàn cầu Việt Nam trong 
Nghị quyết số 29-
NQ/TW 

 2-4/2019   

 
25,675 
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 13.2.Điều chỉnh mục tiêu 
chiến lược phát triển giáo 
dục 2011-2020 giai đoạn 
II theo những giá trị, 
năng lực cốt lõi của công 
dân toàn cầu Việt Nam 

 2-4/2019  19,175 

 13.3.Lồng ghép/ tích hợp 
vào chương trình giáo 
dục phổ thông mới các 
nội dung giáo dục công 
dân toàn cầu Việt Nam 

 2-4/2019  20,800 

 Hội thảo 3: Tập huấn thí 
điểm tiêu chí, chỉ số 

Tài liệu 
hướng dẫn 
thí điểm 

 CNĐT 

Và các thành 
viên  

 

 

14 Tổ chức thực hiện các 
nội dung giáo dục công 
dân toàn cầu trong cơ sở 
giáo dục phổ thông  

Có minh 
chứng thí 
điểm 

2-4/2019 Nguyễn Dục 
Quang 

26,962 

15 Tổ chức giám sát, đánh 
giá định kỳ mức độ đáp 
ứng bộ tiêu chí, chỉ số 
công dân toàn cầu Việt 
Nam 

Có minh 
chứng thí 
điểm 

2-4/2019 Phạm Minh 
Mục 

24,388 

16 Phát triển công cụ thu 
thập dữ liệu cho từng 
tiêu chí, chỉ số; hướng 
dẫn cơ sở giáo dục tự 
đánh giá và phân tích tỷ 
lệ đáp ứng công dân 
toàn cầu 

Nêu rõ các 
loại công 
cụ cơ bản 

2-4/2019 Lê Anh Vinh 

 

32,175 

17 Thí điểm mô hình nhà 
trường giáo dục công 
dân toàn cầu 

Chỉ ra các 
thành tố cơ 
bản của mô 
hình 

2-4/2019 Lương Việt 
Thái  

Nguyễn Thị 
Việt Hà 

71,513 

 17.1 Đề xuất Thí điểm 
mô hình nhà trường giáo 
dục công dân toàn cầu. 
Lộ trình thí điểm mô hình 
nhà trường giáo dục công 
dân toàn cầu (các yếu tố 
về học sinh, giáo viên, 
quản lí, dạy học, cơ sở 
vât chất, …) 

 2-4/2019  23,738 
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 17.2.Tài liệu hướng dẫn 
thực hiện GD CDTC 
trong các cơ sở GD 

 2-4/2019  27,261 

 17.3. Báo cáo tổng hợp 
cho các chuyên đề trên 

 4/2019  20,514 

18 Viết báo cáo tổng kết Báo cáo 
tóm tắt, BC 
thống kê, 
và BC tổng 
hợp 

5-10/2019 Lê Anh Vinh 

Lương Việt 
Thái 

90,675 

19 Xemina, hội thảo nhỏ, 
panel, họp hành,...  

 2018-2019   

20 Viết báo, viết chuyên 
khảo  

Đáp ứng số 
lượng, chất 
lượng 

2018-2019 CNĐT và các 
thành viên  

 

 
III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng 
sản phẩm)  

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 
mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm)
 

Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo cơ sở khoa học về 
xây dựng Bộ tiêu chí 
CDTC VN 

Xác lập cơ sở khoa học cho việc xây 

dựng thực hiện bộ tiêu chí CDTC và 

việc cần thiết của triển khai GD CDTC 

ở Việt Nam. 

 

2 Báo cáo kinh nghiệm quốc 
tế về việc  thực hiện GD 
CDTC và bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam 

Phân tích được chính sách, các yếu tố 

ảnh hưởng, thực tiễn triển khai GD 

CDTC ở một số nước trên thế giới và 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 

3 Báo cáo phân tích kết quả 
đánh giá thực trạng của 
GD CDTC  tại một số cơ 
sở GD của VN 

Phân tích đánh giá đúng thực trạng  về 

GD CDTC trong CT GD hiện hành 

của Việt Nam, những thách thức, yếu 

tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo 

cho việc thực hiện GD CDTC phù hợp 

với văn hóa Việt Nam 

 



57 

4 Bộ tiêu chí CDTC cho các 
cơ sở giáo dục VN 

Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá đạt 

chuẩn CDTC sau mỗi giai đoạn (các 

cấp bậc học của GD phổ thông) 

 

5  Báo cáo đánh giá kết quả 
thí điểm bộ tiêu chí tại cơ 
sở giáo dục Việt Nam 

Phản ánh đầy đủ kết quả thí điểm bộ 

tiêu chí CDTC tại các cơ sở GD ở Việt 

Nam, làm rõ những yếu tố ảnh hưởng, 

thách thức, khó khăn trong quá trình 

thực hiện, xác định điều kiện đảm bảo 

việc thực hiện GD CDTC ở Việt Nam 

và đề xuất giải pháp khắc phục.  

 

6 Báo cáo Đề xuất cách thức 
tổ chức, thực hiện GD 
CDTC phù hợp với Việt 
Nam 

Các đề xuất phải dựa trên luận cứ 

khoa học, các chính sách phải phù hợp 

với thực tiễn, đặc thù vùng miền; các 

giải pháp tổ chức thực hiện phải có 

tính khả thi phù hợp với điều kiện 

giáo dục thực tiễn, văn hóa của Việt 

Nam. 

 

7 Bản kiến nghị chính sách 
cho việc thực hiện  GD  
CDTC ở Việt Nam 

Kiến nghị về chính sách, phương thức 

tổ chức, thực hiện và các giải pháp về 

điều kiện thực hiện GD CDTC đáp 

ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc 

tế. Các kiến nghị phải dựa trên luận 

cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn 

điều kiện giáo của Việt Nam. 

 

8 Tài liệu hướng dẫn triển 
khai bộ tiêu chí CDTC GD 
cho các trường phổ thông  

Cơ sở lý luận về bộ tiêu chí CDTC 

cho HS Việt Nam đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hội nhập quốc tế; Bộ tiêu chí 

GD CDTC cầu phù hợp với văn hóa và 

mức độ hội nhập quốc tế của Việt 

Nam; Phương thức tổ chức, thực hiện 

và các giải pháp về điều kiện thực 

hiện GD CDTC.  

Một số chuyên đề, ví dụ minh họa về 

việc thực hiện GD CDTC cho các cơ 

sở giáo dục ở Việt Nam.  

 

21.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng 
Yêu cầu khoa học cần đạt 

Dự kiến 

nơi công 
Ghi chú 
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sản phẩm )
 

bố (Tạp 

chí, Nhà 

xuất bản) 

1 06 bài báo trong 
nước Công bố các 
kết quả nghiên 
cứu về GD CDTC 

Các bài đăng báo phản ánh chắt 

lọc từng nội dung lớn mà đề tài 

đã thực hiện, trong đó trọng tâm 

vào các vấn đề là: lý thuyết về 

CDTC, GD CDTC áp dụng ở 

Việt Nam – thực trạng và giải 

pháp, đề xuất phương thức, tổ 

chức thực hiện, những nội dung 

tích hợp GD CDTC trong một số 

môn học và hoạt động GD cho 

cơ sở GD ở Việt Nam 

Tạp chí 

trong danh 

mục của 

Hội đồng 

chức danh 

giáo sư nhà 

nước 

 

 

 

2  01 Chuyên khảo 
về thực hiện GD 
CDTC cho VN 
trong bối cảnh hội 
nhập 

Phản ánh cơ sở lý luận, cơ sở 

thực tiễn và đề xuất phương 

thức, tổ chức thực hiện GD 

CDTC cho cơ sở giáo dục ở Việt 

Nam đáp ứng nhu cầu xã hội và 

hội nhập quốc tế 

  

3 Hỗ trợ đào tạo 
thạc sĩ, nghiên cứu 
sinh  

Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sỹ và 01 

nghiên cứu sinh. 

  

4 01 bài báo quốc tế Phản ánh chắt lọc nội dung lớn 

mà đề tài đã thực hiện, trong đó 

trọng tâm vào các vấn đề là: Bộ 

tiêu chí CDTC,  GD CDTC cho 

Việt Nam – thực trạng/ thách 

thức và giải pháp, đề xuất 

phương thức, tổ chức thực hiện 

GD CDTC tại Việt Nam.  

Tạp chí 

trong danh 

mục 

ISI/Scopus 

 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 

luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, 

lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công 

trình công bố ở trong và ngoài nước) 

 

  Kết quả của đề tài này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đổi 
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mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông, tác động đến việc đề xuất, hoạch định, xây 

dựng Chính sách Giáo dục quốc gia, xây dựng Chương trình giáo dục, tài liệu dạy học 

(sách giáo viên và sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo), đào tạo và bồi dưỡng giáo 

viên. 

      Góp phần chuẩn bị nhân lực cho tương lai: Giúp cá nhân học sinh sau khi tốt 

nghiệp giáo dục phổ thông thích ứng tốt hơn cho một xã hội hội nhập. Nâng cao khả 

năng cạnh tranh, phát triển bản thân.  

 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành 

đào tạo) 

 

    Nghiên cứu khoa học giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam  với sứ mạng phát triển theo định hướng nghiện cứu. 

Viện phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu trong việc tập hợp các nhà khoa học có 

năng lực nghiên cứu trong và ngoài Viện, tham gia mạng lưới nghiên cứu trong nước và 

quốc tế về khoa học giáo dục. Đề tài Nghiên cứu Giáo dục công dân toàn cầu cho Việt 

Nam phù hợp với định hướng nghiên cứu của Viện và các tổ chức hợp tác. Thực hiện đề 

tài này là cơ hội tốt cho nhóm nghiên cứu có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về Giáo dục 

công dân toàn cầu, Chương trình giáo dục công dân toàn cầu, căn cứ vào kết quả khảo 

sát để đề xuất Bộ tiêu chí công dân toàn cầu phù hợp với văn hóa cũng như bối cảnh 

phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam 

 

 Đề tài đồng thời góp phần đào tạo sau đại học, cụ thể là: 02 Thạc sĩ, 01 nghiên 

cứu sinh. Một số hội thảo về nghiên cứu này sẽ được tổ chức tại Viện nhằm giới thiệu 

cho những nhà nghiên cứu, những người quan tâm, những nhà làm chính sách giáo dục, 

xây dựng chương trình về Bộ tiêu chí công dân toàn cầu cho học sinh phổ thông, sinh 

viên Việt Nam.  

 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ 

quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 

        Toàn bộ kết quả nghiên cứu chính của Đề tài (Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 

báo cáo tóm tắt và kiến nghị) được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo 

dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học,…) sử dụng làm tài liệu tham khảo, luận cứ khoa 

học khi xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình môn học, chương trình

hoạt động giáo dục cho nhà trường; hoàn chỉnh, bổ sung và thống nhất các văn bản  về 

hướng dẫn thực hiện Chương trình, bồi dưỡng giáo viên... 

         Ngoài ra, các sản phẩm của Đề tài còn được sử dụng bởi cơ quan quản lý Nhà nước 
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khác như Bộ Khoa học và Công nghệ … các trường Đại học sư phạm, Ban soạn thảo 

Chương trình, nhà trường phổ thông … làm căn cứ đề xuất chính sách phù hợp, thống 

nhất; đề xuất bổ sung và sửa đổi các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông, 

chương trình nhà trường hiện hành. 

       Đề tài sẽ có các báo cáo chuyên đề định kỳ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan 

xây dựng chương trình khi được yêu cầu. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 
lao động 

(khoa học, 
phổ thông)  

Nguyên 
vật liệu, 

năng 
lượng 

Thiết 
bị, 

máy 
móc 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa 
nhỏ 

Chi 
khác 

 Tổng kinh phí 3.000 1.525,75 
 

   1.474,56 
 

 Trong đó:  
 

     

1 Ngân sách SNKH: 
- Năm thứ nhất*: 
- Năm thứ hai*: 

3.000 
548,85 

2.451,47 
 

1.525,75 
305,98 

1.219,78 
 

   1.474,56 
242,87 

1.231,69 
 

2 Nguồn khác  
(vốn huy động, ...) 

      

 

Ngày……tháng ...... năm 2017 Ngày……tháng …… năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên và chữ  ký) 

 
 
 
 

       Văn phòng Chương trình KHGD 

(Họ tên  và chữ  ký và đóng dấu) 

Ngày……tháng …… năm 2017 Ngày……tháng …… năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ  
và Môi trường 

(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 
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DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh  
thực hiện 

Tổ chức công tác 

1 ThS. Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

2 Đỗ Đức Lân Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

3 ThS. Bùi Diệu Quỳnh Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

4 TS. Trần Thị Lan Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

5 PGS.TS. Trần Thị Hiền 
Lương  

Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

6 ThS. Nguyễn Hồng Liên Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

7 ThS. Đào Văn Toàn Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

8 ThS Bùi Thị Diển Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

9 TS Đỗ Thu Hà Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

10 ThS Nguyễn Ngọc Ánh Thành viên 
nghiên cứu 

Viện Khoa học giáo dục Việt 
Nam 

 

Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

 (Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài  
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

1. Thuê chuyên gia trong nước 

Số 
TT 

Họ và tên, 
học hàm, học 

vị 

Thuộc tổ 
chức 

Lĩnh 
vực 

chuyên 
môn 

Nội dung thực hiện và giải trình lý 
do cần thuê 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

quy đổi 
(tháng) 

1 PGS. TS. Vũ 
Trọng Rỹ 

 

Viện 
KHGDVN 

Giáo 
dục học  

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực nghiên cứu GD, có 
nhiều công trình nghiên cứu về  giáo 
dục cho mọi người, XH học tập, dạy 
nghề, hướng nghiệp. Hỗ trợ cho đề 
tài trong quá trình triển khai các 
nghiên cứu liên quan đến GDPT 

1 

2 TS. Lê Thị 
Oanh 

Trường 
THPT 
Chuyên 
Hà Nội 
Amsterda
m 

 Chuyên 
gia 
ngoại 
ngữ 

 Tư vấn về thực trạng triển khai tại 
các trường PT.  

 

1 

3 TS. Nguyễn 
Thị Bích 
Ngọc 

Đại học 
Giáo dục 

Ngữ 
Văn  

trợ cho đề tài trong quá trình triển 
khai các nghiên cứu liên quan đến 
thực hiện bộ tiêu chí CDTC trong 
các cơ sở GD 

1 

4 PGS. TS. 
Đặng Hoàng 
Minh, 

Trường 
ĐHGD, 
ĐHQGHN 

Tâm lý 
học 

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực nghiên Tâm lý giáo 
dục. Hỗ trợ cho đề tài trong quá 
trình triển khai các nghiên cứu liên 
quan đến tâm lí người học, tư vấn 
học đường 

1 

5 PGS.TS. Đinh 
Thị Kim Thoa 

Đại học 
Giáo dục 

Hoạt 
động 
trải 
nghiệm 
sáng tạo 

Hỗ trợ cho đề tài trong quá trình 
triển khai các nghiên cứu liên quan 
đến thực hiện nội dung dạy học về 
CDTC trong nhà trường PT. 

1 

6 PGS.TS. Mai 
Văn Hưng  

Đại học 
Giáo dục 

Sinh 
học 

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực nghiên cứu CT  nhà 
trường PT. Hỗ trợ cho đề tài trong 
quá trình triển khai các nghiên cứu 
liên quan đến thực hiện nội dung 
dạy học về CDTC trong CT môn 
học 

1 
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7 PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Phương Hoa 

Đại học 
Ngoại ngữ 

Giáo 
dục Đại 
học 

Hỗ trợ cho đề tài trong quá trình 
triển khai các nghiên cứu liên quan 
đến thực hiện nội dung module về 
GD CDTC trong trường ĐH VN 

1 

 
2. Thuê chuyên gia nước ngoài 

 

Số 
TT 

Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Quốc 
tịch 

 

Thuộc 
tổ chức 

 

Lĩnh vực 
chuyên 

môn 

Nội dung thực hiện 
và giải trình lý do cần 

thuê 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

quy đổi 
(tháng) 

1 Master Toshiyuki 
MATSUMOTO  

Nhật 
Bản 

UNES
CO 

Hà Nội 

Phát triển 
giáo dục 

Cung cấp bộ chỉ số 
giáo dục toàn cầu của 
UNESCO 

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ 
thuật về  thực hiện 
GD CDTC,  phổ biến 
các kết quả nghiên 
cứu 

2 

 

Hà Nội, ngày...... tháng .........năm 2017 Hà Nội, ngày...... tháng ........... năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài  
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 


