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1. Đặt vấn đề
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông sau năm 

2015, môn Giáo dục công dân (GDCD) được quy định là 
một trong các môn học bắt buộc, được dạy từ lớp 6 đến 
lớp 9 của cấp Trung học cơ sở (THCS).

Môn GDCD giữ vai trò chủ chốt trong việc hình 
thành và phát triển ở học sinh (HS) những phẩm chất và 
năng lực quan trọng của người công dân Việt Nam; góp 
phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển nhân 
cách HS, đặc biệt về mặt văn hóa - đạo đức - pháp luật, 
đáp ứng yêu cầu về người lao động trong thời kì công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Căn cứ trên cơ sở lí luận và thực tiễn đã tiến hành 
nghiên cứu, chúng tôi đã xác định những quan điểm cơ 
bản để phát triển chương trình môn GDCD cấp THCS 
như sau:

2. Quan điểm phát triển chương trình
1) Chương trình môn GDCD ở THCS được xây dựng 

theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho 
người học.

Do vậy, chương trình phải được thiết kế theo quy 
trình lùi: Xác định mục tiêu môn học; Xác định chuẩn 
kết quả đầu ra và khung nội dung môn học. (Chuẩn kết 
quả đầu ra của môn học là sự cụ thể hóa mục tiêu phát 
triển năng lực của chương trình môn học); Xác định 
phương pháp đánh giá kết quả học tập môn học; Xác 
định phương pháp dạy học. 

2) Xây dựng Chương trình môn GDCD ở THCS cần 
kế thừa, phát huy những điểm tích cực của Chương trình 
môn GDCD THCS hiện hành; Đồng thời tiếp thu kinh 
nghiệm xây dựng Chương trình môn GDCD/môn học 
tương ứng của các nước có nền giáo dục phát triển trong 
khu vực và trên thế giới.

3) Chương trình môn GDCD ở THCS phải nhằm hình 
thành và phát triển cho HS những phẩm chất và năng 
lực cụ thể, được lựa chọn, xác định dựa trên cơ sở:

- Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nhà nước 
Việt Nam về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo, về đổi mới giáo dục phổ thông.

- Khung phẩm chất và năng lực trong Chương trình 
Giáo dục phổ thông tổng thể sau năm 2015.

- Quan điểm của một số nước trên thế giới về khung 
năng lực của người công dân thế kỉ XXI.

- Đặc điểm và nhu cầu phát triển của HS THCS Việt 
Nam hiện nay.

- Đặc trưng của môn GDCD.
4) Thiết kế chuẩn kết quả đầu ra môn GDCD ở THCS 

được thực hiện theo quy trình:
+ Xác định nội hàm của năng lực cần phát triển cho HS.
+ Phân tích các thành tố/hợp phần/cấu phần của 

năng lực (những yếu tố cơ bản tạo nên năng lực).
+ Xác định các chỉ báo (những biểu hiện cốt lõi của 

năng lực người học mà nhà giáo dục có thể quan sát 
được, đo đếm được).
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+ Xác định mức chất lượng của năng lực (còn gọi là 
tiêu chí chất lượng, là các mức độ của năng lực mà người 
học đạt được khi đánh giá theo những tiêu chí nhất định. 
Những tiêu chí này có thể là những chỉ báo tách biệt, 
cũng có thể là tổng hợp nhiều chỉ báo). 

5) Nội dung Chương trình môn GDCD ở THCS được 
tập trung vào ba lĩnh vực chính: Giáo dục đạo đức, 
giáo dục pháp luật và giáo dục kĩ năng sống. Nội dung 
chương trình cần đảm bảo tính tích hợp trong nội bộ 
môn học cũng như tích hợp với hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo, với các môn học khác và với một số nội dung 
giáo dục xã hội như: An toàn giao thông, tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch bệnh hiểm 
nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội...

6) Chương trình môn GDCD cần được thiết kế mở 
để các lớp, trường, địa phương, vùng, miền có thể thực 
hiện một cách linh hoạt cho phù hợp với đặc trưng văn 
hóa địa phương, với yêu cầu giáo dục và điều kiện thực 
tế về giáo viên, về HS, về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy học,...

Chương trình phải dành khoảng 20% thời lượng 
cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tiễn 
và dạy học những vấn đề riêng cần quan tâm của lớp/
trường/địa phương.

7) Chương trình môn GDCD ở THCS cần có sự liên 
thông với chương trình môn Giáo dục lối sống ở tiểu 
học và GDCD ở trung học phổ thông nhằm giúp HS phát 
triển các phẩm chất và năng lực của người công dân một 
cách liên tục, có hệ thống và bền vững.  

Dựa trên các quan điểm phát triển chương trình 
trên, chúng tôi đã thiết kế Chương trình môn GDCD bao 
gồm: Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định 
hướng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học 
và đánh giá kết quả học tập môn học của HS. 

3. Mục tiêu môn học
Hoàn thành Chương trình môn GDCD ở THCS, HS sẽ 

tiếp tục phát triển các nền tảng đã có ở tiểu học, cụ thể: 
- Phát triển các phẩm chất: Yêu quý và có trách 

nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước, nhân 
loại và môi trường tự nhiên; khoan dung, trung thực, tự 
trọng, tự tin, tự lập, tôn trọng các quy định chung của 
cộng đồng; tuân thủ các quy định của pháp luật về 
quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ công dân trong gia 
đình, trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Có các năng lực: Tự bảo vệ, tự quản lí thời gian và 
tài sản cá nhân phù hợp với lứa tuổi THCS; Ứng phó tích 
cực với những thay đổi trong cuộc sống; Giải quyết vấn 
đề, tình huống đạo đức, pháp luật phức tạp hơn; Giao 
tiếp, ứng xử phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực văn 
hóa - đạo đức xã hội và các quy định của pháp luật; Phân 
tích, đánh giá được một số hiện tượng đạo đức, pháp 
luật, chính trị - xã hội trong thực tiễn; Hợp tác với bạn 
bè và mọi người xung quanh trong công việc, học tập, 
hoạt động tập thể và hoạt động cộng đồng; Thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.

4. Chuẩn kết quả đầu ra
Dựa trên quy trình thiết kế chuẩn kết quả, chúng 

tôi đã tiến hành:

1) Xác định nội hàm của năng lực cần phát triển cho 
HS THCS qua môn GDCD, bao gồm: Năng lực công dân, 
năng lực tự quản lí và phát triển bản thân, năng lực giao 
tiếp, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, năng lực hợp 
tác, năng lực tư duy phê phán và tư duy sáng tạo.

2) Phân tích những năng lực trên theo các thành tố/
hợp phần/cấu phần.

3) Xác định những biểu hiện cốt lõi có thể quan sát 
được, đo đếm được của mỗi năng lực.

4) Xác định các mức độ của năng lực mà HS đạt 
được khi đánh giá theo những tiêu chí nhất định. 

5. Khung nội dung chương trình môn học
Nội dung chương trình môn GDCD cấp THCS tập 

trung vào ba lĩnh vực: Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp 
luật và giáo dục kĩ năng sống. Khác với Chương trình 
THCS hiện hành: HS được học các bài đạo đức ở học kì 
I và học pháp luật ở học kì II; Trong Chương trình GDCD 
mới, các nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật 
và giáo dục kĩ năng sống sẽ được tích hợp với nhau một 
cách hợp lí trong từng phần, từng chủ đề của chương 
trình môn học. Nội dung chương trình được thiết kế 
theo cấu trúc đồng tâm về các mối quan hệ của HS với 
bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng (địa phương, 
quốc gia, quốc tế) và môi trường tự nhiên; Đồng thời 
được phát triển dần về độ rộng và độ khó từ lớp 6 lên 
lớp 9, phù hợp với sự phát triển nhận thức của HS. 

Năm mạch nội dung lớn là: 1/ Em với bản thân; 
2/ Em và gia đình; 3/ Em và nhà trường; 4/ Em và cộng 
đồng; 5/ Em và môi trường tự nhiên.

Mỗi mạch nội dung trên có nhiệm vụ góp phần 
phát triển ở HS một số phẩm chất và năng lực nhất định 
theo mục tiêu môn học.

Dưới đây là khung nội dung môn học được chúng 
tôi đề xuất (Bảng 1).

6. Định hướng phương pháp và hình thức tổ 
chức dạy học

Quá trình dạy học môn GDCD phải là quá trình giáo 
viên tổ chức, hướng dẫn cho HS thực hiện các hoạt động 
học tập phù hợp; thông qua đó các em có thể phát hiện 
và chiếm lĩnh kiến thức và kĩ năng mới, thực hành, vận 
dụng được các chuẩn mực, giá trị, kĩ năng sống đã học 
vào trong cuộc sống. Các hoạt động này phải do giáo 
viên thiết kế, phù hợp với mục tiêu, nội dung của bài 
học; phù hợp với trình độ của HS và sở trường của giáo 
viên; với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của lớp học, nhà 
trường, địa phương. HS sẽ hứng thú, thông hiểu, ghi nhớ 
và thực hiện những gì các em đã lĩnh hội được thông qua 
hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình.

Hoạt động dạy học môn GDCD phải đảm bảo cho 
HS được trải nghiệm thực tiễn, được tương tác với thầy, 
với bạn, với tài liệu học tập. Đồng thời, cần phải tổ chức 
toàn bộ cuộc sống của nhà trường, của mỗi lớp học một 
cách hợp lí, đúng đắn nhằm giúp HS tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm về các quy tắc sống và ứng xử, được rèn 
luyện những hành vi tích cực, lành mạnh, an toàn một 
cách hệ thống nhằm làm cho các kinh nghiệm, hành vi 
đó dần dần trở thành nhu cầu và thói quen sống lành 
mạnh của HS. Hình thức tổ chức dạy học môn GDCD 
phải theo định hướng: Chú trọng tổ chức tự học theo cá 
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Bảng 1: Khung nội dung môn học được đề xuất

LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

I. Em với bản thân

1. Tôi là ai?
2. Tự chăm sóc bản thân
3. Thích ứng với những thay đổi
4. Giải quyết vấn đề của tôi
5. Phòng tránh bị buôn bán, xâm hại

1. Quản lí thời gian
2. Kiểm soát cảm xúc
3. Phòng, chống bạo 
lực học đường

1. Quản lí thu, chi trong gia 
đình
2. Phòng ngừa tai nạn vũ 
khí, cháy, nổ và các chất độc 
hại

1. Mục tiêu cuộc sống 
2. Tìm kiếm và tự tạo việc làm 

 Góp phần phát triển cho HS 
- Các phẩm chất: Tự trọng, tự tin, tự lập                                
- Các năng lực: Công dân, tự quản lí và phát triển bản thân, giải quyết vấn đề, giao tiếp, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo

II. Em và gia đình

4. Em là một thành 
viên trong gia đình 

3. Phòng, chống bạo lực gia 
đình  

3. Phòng, chống tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống 
4. Gia đình văn hóa

Góp phần phát triển cho HS: 
- Các phẩm chất: Yêu thương và có trách nhiệm với gia đình, tự lập, tuân thủ pháp luật                               
- Các năng lực: Công dân, giải quyết vấn đề, giao tiếp, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo

III. Em và nhà trường

6. Em với nhiệm vụ học tập 5. Em và trách nhiệm 
với trường, lớp

Góp phần phát triển cho HS 
- Các phẩm chất: Tự trọng, tự tin, trách nhiệm, kỉ luật, trung thực                                
- Các năng lực: Công dân, tự quản lí và phát triển bản thân, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tư duy phê phán và tư duy 
sáng tạo

IV. Em và cộng đồng (địa phương, quốc gia, quốc tế)

7. Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt 
giữa các cá nhân

6. Giữ chữ tín
7. Ứng xử trong thế 
giới mạng 
8. Tôn trọng đa dạng 
văn hóa của các dân 
tộc trên đất nước Việt 
Nam

4. Bảo vệ lẽ phải
5. Em với tài sản của bản 
thân, của người khác và của 
nhà nước
6. Tôn trọng đa dạng văn 
hóa của các dân tộc trên 
thế giới

5. Trung thực trong cuộc 
sống 
6. Hòa bình

8. An toàn giao thông đường bộ - An toàn giao thông 
đường thủy/đường 
sắt

7. Văn hóa giao thông
8. Em và trách nhiệm với 
cộng đồng.
9.  Phòng chống tệ nạn xã hội

9. Công dân nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 
10. Truyền thống dân tộc Việt Nam

9. Em và di sản văn 
hóa

10. Bộ máy nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam

7. Em và trách nhiệm xây 
dựng Tổ quốc
8. Em và trách nhiệm bảo vệ 
Tổ quốc

9. Việt Nam và Liên hợp quốc

Góp phần phát triển cho HS 
- Các phẩm chất: Yêu quê hương, đất nước, tự tôn dân tộc, trách nhiệm, trung thực, tôn trọng, tuân thủ pháp luật                                
- Các năng lực: Công dân, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo

V. Em và môi trường tự nhiên

10. Em và nghĩa vụ 
bảo vệ môi trường

10. Ứng phó với biến đổi khí 
hậu

Góp phần phát triển cho HS 
- Các phẩm chất: Trách nhiệm, tuân thủ pháp luật                                
- Các năng lực: Công dân, tự quản lí và phát triển bản thân,  hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo
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nhân của HS và có kết hợp với học theo cặp, theo nhóm, 
theo lớp; Kết hợp giữa dạy học trên lớp với tổ chức cho 
HS tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tiễn ở ngoài 
lớp, ngoài trường.

7. Định hướng đánh giá kết quả học tập của học 
sinh

Đánh giá là một khâu quan trọng của quá trình dạy 
học môn Giáo dục lối sống và GDCD cho HS. Việc đánh 
giá kết quả học tập môn GDCD theo tinh thần đổi mới 
hướng tới mục đích chủ yếu là đánh giá những năng lực 
mà môn học có nhiệm vụ phát triển cho HS sau mỗi giai 
đoạn học tập. Đánh giá theo định hướng phát triển năng 
lực lấy kết quả đầu ra và các phương diện biểu hiện năng 
lực của người học làm căn cứ, chú ý đến các nội dung 
đánh giá mang tính tổng hợp, gắn với việc giải quyết các 
tình huống thực tiễn.

Như vậy, đánh giá theo định hướng phát triển năng 
lực cần được thực hiện rộng rãi, đa chiều và được thiết kế 
theo nhu cầu phát triển và mức độ của HS.

Đánh giá kết quả học tập môn GDCD theo định 
hướng phát triển năng lực HS nhằm mục tiêu:

- Đánh giá mức độ phát triển năng lực của HS dựa 
theo chuẩn đầu ra của chương trình môn học.

- Xác định vùng phát triển hiện tại của người học 
để thiết lập kế hoạch can thiệp sư phạm trong quá trình 
giảng dạy trên lớp nhằm hỗ trợ người học có thể chuyển 
sang vùng phát triển gần trên cơ sở đường phát triển 
năng lực.

- Thông báo cho cha mẹ và các bên liên quan ở các 
cấp về thành tích, sự tiến bộ về khả năng của HS; xây 
dựng hồ sơ học tập về các kĩ năng của người học trong 
suốt quá trình học tập ở trường phổ thông. 

- Cung cấp thông tin cho việc đánh giá, xem xét 
lại sự phù hợp của chuẩn đầu ra của Chương trình môn 
GDCD cũng như chất lượng của Chương trình dạy học 
môn GDCD được sử dụng trong lớp học.

Việc đánh giá kết quả học tập môn GDCD của HS 
phải kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá định kì.

 Hình thức đánh giá quá trình là nhận xét. Các nhận 
xét phải dựa trên các bằng chứng xác thực từ kết quả 

kiểm tra miệng; kết quả quan sát HS tham gia hoạt động 
học tập và hoạt động thực tiễn; nghiên cứu sản phẩm 
hoạt động của HS, đặc biệt là sản phẩm thực hành và 
ứng dụng, quan trọng nhất là quan sát cách HS giao tiếp, 
ứng xử, giải quyết các tình huống có vấn đề về đạo đức, 
pháp luật trong cuộc sống thực tiễn.

Để đánh giá quá trình học tập môn GDCD của HS, 
chúng ta cần sử dụng một số phương pháp đánh giá 
như: Quan sát, nghiên cứu hồ sơ học tập, tự đánh giá...

8. Kết luận
Trên đây là đề xuất của chúng tôi về mục tiêu, 

chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng phương 
pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học 
tập môn GDCD cấp THCS trong những năm sắp tới. Hi 
vọng những kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần vào 
việc phát triển Chương trình môn GDCD của cấp học 
trong Chương trình Giáo dục phổ thông sau 2015 của 
nước nhà.
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Abstract: In educational curriculum after 2015, Civics education was defined as one of the compulsory subjects, 
taught from grade 6 to 9 at lower secondary level. This subject played a key role in the formation and development of 
citizens’ qualities and important competencies; contributed to the formation and development of personality in terms 
of culture, ethics, law, meeting requirements of workers in the context of  country’s industrialization - modernization and 
international integration. The authors proposed objective, benchmark, the content framework, oriented forms of teaching 
and learning, and outcomes assessment in Civics subject at lower secondary schools in general curriculum after 2015.
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