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LỜI NÓI ĐẦU
Luật Giáo dục đại học tại điều 5, mục b ghi: “Mục tiêu của giáo dục đại học là
đào tạo người học có phẩm chất chính trị , đạo đức; có kiến thức , kỹ năng thực hành
nghề nghiệp , năng lực nghiên cứu và phát triể n ứng dụng khoa học và công nghệ
tương xứng với trình độ đào tạo ; có sức khỏe ; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm
nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm viê ̣c ; có ý thức phục vụ nhân dân.”. Như
vậy, trong các mục tiêu của giáo dục đại học thì giáo dục đạo đức được xếp thứ 2 sau
giáo dục phẩm chất chính trị, điều này cho thấy vai trò của giáo dục đạo đức là cực kì
quan trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo ra những cử nhân, kĩ sư vừa có tài, vừa
có đức. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Trung tâm Nghiên cứu Giáo du ̣c Đa ̣i ho ̣c ,
Viê ̣n Nghiên cứu Giáo du ̣c , Trường Đa ̣i ho ̣c Sư pha ̣m Thành phố Hồ Chí Minh tổ
chức Hô ̣i thảo “Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trƣờng cao đẳng, đại
học Việt Nam” với mong muốn có một trao đổi , nhận xét về lý luận, thực trạng giáo
dục đạo đức trong các trường cao đẳng , đa ̣i ho ̣c Việt Nam và đưa ra những giải pháp
hữu hiê ̣u trong viê ̣c giáo dục đạo đức cho sinh viên.
Hô ̣i thảo đã thu hút hơn 60 bài viết của các nhà giáo , nhà quản lý giáo dục, nhà
nghiên cứu , giảng viên trẻ , các cán bộ công tác ở lĩnh vực khác nhau đến từ nhiều
vùng miền trong toàn quố c . Điề u đó , chứng tỏ sự quan tâm sâu sắ c , sự trăn trở của
quý vị đối với thế hệ trẻ , những người chủ của tương lai của đất nước trong việc
“Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trƣờng cao đẳng, đại học Việt Nam”.
Nô ̣i dung của Hô ̣i thảo đươ ̣c chia làm ba phầ n lớn:
1. Phầ n thƣ́ nhấ t là những vấn đề lý luận về giáo dục đạo đức trong các trƣờng
cao đẳng, đa ̣i ho ̣c Viêṭ Nam
Ở phần này , Hô ̣i thảo đã nhận đươ ̣c sự quan tâm nồng nhiệt của nhiều tác giả .
Nổ i bâ ̣t là những nhà giáo như : PGS.TS. Ngô Minh Oanh , PGS.TS.NGƯT. Phạm
Xuân Hâ ̣u, GS.TS. Hồ Đức Hùng, ThS. Lê Đăng Lăng, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh,
ThS. Thái Thu Hoài, ThS. Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Thị Mộng Lan….
Đạo đức của sinh viên bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, vì vậy, phần này các tác
giả tập trung phân tích, mổ xẻ dưới nhiều góc độ khác nhau. Nói về vai trò của người
thầy thì PGS.TS. Ngô Minh Oanh cho rằng “… tài sản vô giá của người thầy là nhân
cách, đó là tấm gương đạo đức có sức thuyết phục nhất đối với sinh viên (…) một sự
giáo dục “không lời” mà đem lại hiệu quả cao”. Điều này chúng tôi cũng bắt gặp
trong bài viết của ThS. Lê Bích Thủy, tác giả cho rằng : “Muốn giáo dục đạo đức tốt
thì GV phải là những người vừa có chuyên môn cao, vừa có phẩm chất đạo đức tốt, có
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điều kiện gần gũi và tạo được niềm tin ở SV”. Nói về vai trò của cố vấn học tập trong
việc giáo dục đạo đức cho sinh viên, chúng tôi bắt gặp ở bài viết chung của hai tác giả
Trần Ngọc Hồng và Trần Thị Sâm; về vai trò của Đoàn thanh niên thì gặp ở bài viết
của Hoàng Xuân Sơn và Hồ Thị Thanh Trúc; về vai trò của gia đình được thể hiện
trong bài của tác giả Thái Thu Hoài. Như vậy, có thể nói, việc giáo dục đạo đức cho
sinh viên cần phải phối hợp đồng bộ từ nhiều phía chứ không phải là của riêng các
trường cao đẳng, đại học.
Cùng với quan điểm trên nhưng hai tác giả Phạm Xuân Hậu và Nguyễn Thị
Hằng đã có hướng đi riêng về giáo dục đạo đức đó là, để giáo dục đạo đức hiệu quả
thì cần có cái nhìn toàn diện từ đối tượng, nội dung, cách thức thực hiện. Ngoài ra,
chúng tôi còn gặp những suy tư, trăn trở từ những bài viết của các tác giả như ThS. Lê
Đăng Lăng, GS. TS. Hồ Đức Hùng….
2. Phầ n thƣ́ hai củ a Hô ̣i thảo là thƣ̣c tra ̣ng giáo dục đạo đức trong các trƣờng
cao đẳng, đa ̣i ho ̣c Viêṭ Nam và kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới
Ở phần này , chúng tôi nhận được rất nhiều những chia sẻ , những đóng góp quý
báu từ những tác g iả như: TS. Vũ Thị Liên, ThS. Lê Thị Thanh Hiếu, ThS. Cao Hải
An, ThS. Đại tá. Nguyễn Xuân Tuệ, ThS. Nguyễn Thị Nhượng, ThS. Bùi Hữu Mô,
ThS. Đào Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Thu Ba…. Mỗi tác giả đưa ra nhận định,
giải pháp riêng sao cho phù hợp với điều kiện của từng cơ sở đào tạo. Xin được điểm
qua một số bài viết tiêu biểu mà chúng tôi tạm sắp xếp chạy dọc theo chiều dài của đất
nước.
Đầu tiên, có thể kể đến hai tác giả là TS. Vũ Thị Liên và ThS. Lê Thị Thanh
Hiếu đến từ trường Cao đẳng Sơn La. Trong bài viết của mình, tác giả đã phân tích
thực trạng của sinh viên khoa Sư phạm Tự nhiên rất đáng báo động, đó là, sống ích kỉ,
hưởng thụ, bàng quang, không còn khát vọng sống để lập thân, lập nghiệp, cần có
biện pháp như giáo dục theo chuẩn đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường
vai trò của giáo viên chủ nhiệm…. Tiếp đến là công trình nghiên cứu của ThS. Phan
Thị Luyện đến từ Đại học Luật Hà Nội cho ta con số thực tế về tệ nạn xã hội trong
giới trẻ của Đại học Luật đó là, “phần lớn sinh viên cho rằng, tệ nạn trong giới sinh
viên là khá phổ biến, thường là các hành vi như chơi lô đề, đánh bài ăn tiền, đua xe
trái phép…, chiếm trên 50%”, con số khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ. Trên cơ sở
phân tích hiện trạng, nguyên nhân tác giả đã đưa ra giải pháp như nâng cao ý thức
pháp luật, tạo môi trường văn hóa.... Cũng đến từ thủ đô, nhưng ThS. Đại tá. Nguyễn
Xuân Tuệ (Học viện Quân Y) đã đưa ra giải pháp giáo dục đạo đức cho bác sĩ quân y
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là “trong thiết kế chương trình, kế hoạch giáo dục đạo đức cần bảo đảm tính logic
(…) nếu thiếu đi người học sẽ không hứng thú và ngại học”, đặc biệt cần tích cực sử
dụng những tấm gương mẫu mực về y đức để giáo dục như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng
Lãn Ông….
Tác giả Nguyễn Thị Cầm đến từ một trường đại học thuộc khu vực Bắc Trung
Bộ cho rằng, cần nâng cao nhận thức về đạo đức cho sinh viên, giáo dục họ có ý thức
đúng đắn về đạo đức cách mạng, hình thành hành vi và thói quen văn hóa đạo đức.
Đồng ý với quan điểm trên, ThS. Nguyễn Thị Nhượng và ThS. Bùi Hữu Mô đến từ
một trường đại học thuộc khu vực Nam Trung Bộ cũng đưa ra biện pháp là trang bị
những hiểu biết cơ bản về đạo đức, chuẩn mực đạo đức, đặt giáo dục tư tưởng đạo đức
lên hàng đầu….
Tại thành phố Hồ Chí Minh, ThS. Trần Mai Ước đã chia sẻ kinh nghiệm giáo
dục đạo đức cho sinh viên của trường Đại học Ngân hàng TP. HCM là, để giáo dục
đạo đức hiệu quả cần tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn
thể, tổ chức các phong trào văn nghệ, giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên…. Chia
sẻ này, chúng tôi còn bắt gặp ở các tác giả ThS. Diệp Phương Chi, ThS. Hà Trọng
Thà, ThS. Đào Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Thu Ba….
Những trăn trở về thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên chúng
tôi còn bắt gặp ở các tác giả đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long như ThS. Phạm
Văn Luân, Nguyễn Ngọc Ý, Jefferson Viet-Anh Day ….
3. Phầ n thƣ́ ba của Hô ̣i thảo là nhƣ̃ng giải pháp
Từ thực tế giáo dục đạo đức trong các trường cao đẳng , đa ̣i ho ̣c Viê ̣t Nam hiê ̣n
nay, những kinh nghiê ̣m quý báu của bản thân, của các cơ sở đạo, các nhà giáo, những
nhà quản lý đã tìm và đưa ra những hướng đi mới , tích cực, hiê ̣u quả cho viê ̣c giáo
dục đạo đức trong các trường đa ̣i ho ̣c . Ở đây, chúng tôi bắt gặp những trăn trở , suy tư
về giáo dục đạo đức của những nhà giáo như: TS. Nguyễn Thị Thọ, TS. Hoàng Thanh
Tú, TS. Nguyễn Thị Hà Lan, PGS. TS. Đặng Văn Chương, TS. Hoàng Trung, ThS. Lê
Thị Ngọc Thương….
Nhìn chung, tấ t cả các tác giả đã mang đế n cho Hội thảo những ý tưởng mới mẻ
nhấ t đ ịnh, những đề xuấ t , giải pháp hữu hiệụ . Chúng tôi hy vọng Hội thảo sẽ gây
đươ ̣c tiế ng vang lớn đố i với các trường cao đẳng , đa ̣i ho ̣c của Viê ̣t Nam , đinh
̣ hướng
viê ̣c giáo dục đạo đức cho sinh viên trong những năm sắp tới .
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Chúng tôi xin trân tro ̣ng cám ơn các tác giả , những nhà giáo , những nhà quản lý
giáo dục đã quan tâm , gửi tham luận cho Hội thảo. Vì khuôn khổ kỉ yếu có hạn, nên
chúng tôi chỉ thể hiện được phần nào những chia sẻ của quý thầy/cô đại diện cho các
vùng miền khác nhau trong toàn quốc, xin hẹn những tác giả chưa được đăng bài
trong một dịp Hội thảo khác.
Cuối cùng, xin chúc quý vi ̣sức khỏe , yêu nghề và đă ̣c biê ̣t là luôn gắ n bó với sự
nghiê ̣p trồ ng người.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2012
BAN TỔ CHỨC
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PHẦN 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN
TRONG CÁC TRƢỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM
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VĂN HÓA HỌC ĐƢỜNG MẤY VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGƢỜI HỌC
Nguyễn Như Bình1
1. Khái niệm văn hóa học đƣờng
Nếu như khái niệm văn hóa được nghiên cứu và tìm hiểu trong khoảng thời gian
dài cách đây hàng trăm năm thì khái niệm VHHĐ lại là một thuật ngữ khoa học còn
rất mới mẻ và chỉ mới được tiếp cận cách đây chưa lâu. Và cũng như văn hóa, nội
hàm VHHĐ có nhiều cách tiếp cận khác nhau.
Tùy theo góc độ, mục đích nghiên cứu cụ thể các học giả, các nhà nghiên cứu,
nhà quản lý đã đưa ra khá nhiều khái niệm VHHĐ nhưng tựu chung lại tư tưởng
xuyên suốt trong mọi khái niệm của VHHĐ chính là là văn hóa của một tổ chức – tổ
chức ở đây là tổ chức trường học.
Trên thế giới, theo K.D.Peterson thì Văn hóa nhà trường là tập hợp các chuẩn
mực, giá trị và niềm tin, các lễ nghi và nghi thức, các biểu tượng và truyền thống tạo
ra vẻ bề ngoài của nhà trường. Còn Stephen Stolp lại cho rằng Văn hóa nhà trường
như là một cấu trúc, một quá trình và bầu không khí của các giá trị và chuẩn mực dẫn
dắt giảng viên và học sinh đến việc giảng dạy và học tập có hiệu quả. Ở Việt Nam,
theo Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc định nghĩa thì VHHĐ là hệ các chuẩn mực, giá
trị giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học
sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp.
Như vậy, từ những định nghĩa, khái niệm trên chúng ta có thể thấy rằng mục tiêu
cơ bản nhất làm nền tảng của VHHĐ là xây dựng một môi trường học tập, sinh hoạt
chuẩn mực, lành mạnh với những hệ giá trị tốt đẹp để đảm bảo chất lượng giáo dục
trong nhà trường cũng như ngoài nhà trường.
Hiện nay, nhiều người thống nhất về nội dung VHHĐ chủ yếu gồm ba yếu tố cơ
bản sau: Một là xây dựng cơ sở vật chất trường học; Hai là xây dựng môi trường giáo
dục trong nhà trường, ký túc xá hay nhà trọ, ở gia đình, nơi công cộng; Ba là xây
dựng văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp.

1

Giảng viên khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật, trƣờng Đại học Văn hóa TP. HCM
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2. Thực trạng Văn hóa học đƣờng hiện nay
2.1. Bạo lực học đƣờng
Hiện nay, bạo lực học đường (BLHĐ) đang là một vấn đề nóng bỏng được mọi
người coi là một vấn đề nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây. Có thể nói rằng,
không phải BLHĐ ngày nay mới có mà đã có từ lâu rồi và cũng không chỉ xảy ra ở
riêng Việt Nam mà hầu hết trên thế giới cũng có – nó mang tính chất quốc tế. Tuy
nhiên, ở Việt Nam BLHĐ thực sự trở thành một vấn nạn, nỗi ám ảnh và lo sợ của toàn
xã hội.
BLHĐ không chỉ dừng lại ở việc các HS, SV thanh toán lẫn nhau mà còn xảy ra
việc HS, SV đe dọa, cảnh cáo thầy cô giáo, thậm chí hành hung, truy sát giảng viên.
Nhiều trường hợp BLHĐ thương tâm và thê thảm khiến cả xã hội lên án và hoảng sợ
như vụ của SV Trần Xuân Thanh (28 tuổi, quê Thanh Hóa) SV khoa Cơ khí – Công
nghệ, khóa K28 từ năm 2002 đến 2006, trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM, chỉ vì thi
trượt nhiều lần đã tạt axít và rút dao thái lan truy sát thầy Đặng Hữu Dũng (51 tuổi) –
Phó Trưởng khoa Cơ Khí khiến giảng viên này bị bỏng 34% và 13 SV khác liên lụy.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên) đưa
ra tại Hội thảo giải pháp phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng HS đánh nhau
được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 28/07/2010 thì năm học 2009 – 2010 xảy
ra 7 vụ việc HS đánh nhau dẫn đến chết người; các trường trên toàn quốc đã xử lý kỷ
luật, khiển trách gần 900 HS, buộc thôi học hơn 730 HS và cảnh cáo 1.500 HS do
tham gia vào các vụ đánh nhau trong và ngoài nhà trường (bình quân 5 vụ/ngày). Từ
đó đến nay, các trường hợp BLHĐ gia tăng từng ngày với mức độ nguy hiểm hơn
cùng nhiều thủ đoạn ác độc, tinh vi.
2.2. Mua bằng bán điểm
Chất lượng giáo dục của Việt Nam hiện nay thua xa thế giới. Các trường ĐH,
CĐ Việt Nam đào tạo chưa có chất lượng, bằng chứng là chưa có trường lọt vào top
các trường hàng đầu trong khu vực nói riêng cũng như thế giới nói chung. Do đó,
phần nhiều bằng cấp của HSSV nước ta không được quốc tế công nhận. Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, một trong những nguyên nhân ấy có thể đề cập
đến đó là tham nhũng trong giáo dục tạo nên mua bằng bán điểm. Đây là một trong
những vấn nạn không thua kém gì BLHĐ.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, từ năm 2006 đến nay có 8 hành vi tham nhũng
tại các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Bộ GD&ĐT; 2 hành vi tham nhũng tại các cơ
sở thuộc quản lý của Bộ, ngành khác; 13 sở GD&ĐT có phát hiện hành vi tham nhũng
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tại một số cơ sở do mình quản lý. Những hành vi này đã được phát hiện kịp thời và xử
lý nghiêm. Con số này hẳn sẽ chưa được chính xác bởi còn nhiều vụ việc đã được
chạy chọt, giấu giếm, ém nhẹ, cho chìm xuồng. Tiêu biểu cho việc mua bằng, bán
điểm này là vụ việc tại trường ĐHSPKT Hưng Yên, một giảng viên nhận thơn 24
triệu đồng của SV để photo bài giải thi hết môn.
Nhiều trường có tình trạng như trên đã nói, nhưng SV sợ bị “dìm” nên vẫn ngậm
ngùi im lặng mong nhanh nhanh ra trường, không dám cất tiếng nói của mình. Không
chỉ SV mà cả giới giảng viên và ban giám hiệu đều biết. Nhưng cũng chính bởi cái
quan niệm là chuyện bình thường trong xã hội hiện nay, mà cùng nhắm mắt làm ngơ.
Thậm chí nếu sống trong một tập thể chung quan điểm như vậy, những người ngay
thẳng từ chối có khi còn bị cho là lập dị, là có vấn đề về thần kinh.
2.3. Giao tiếp, ứng xử
Tục ngữ Việt Nam có câu Lời nói chẳng mất tiền mua; Lựa lời mà nói cho vừa
lòng nhau, thế nhưng trong quan hệ giao tiếp của con người, nhiều từ ngữ xưng hô lễ
phép và đúng mực đang bị hoán chuyển cho lối giao tiếp thiếu văn minh và lịch sự,
trong đó có cả cách xưng hô trong nhà trường.
Về giao tiếp và ứng xử giữa SV với nhau đã có nhiều sự thay đổi. SV thường sử
dụng nhiều từ lóng, tiếng lóng để giao tiếp với nhau mà nếu không phải là người trong
cuộc thì khó mà hiểu được. Những câu nói tục, những câu thơ, đoạn nhạc được chế
tác và cải biên lại luôn luôn xuất hiện, những ngữ đệm vào nghe không có nghĩa,
những câu nói cực ngắn, những câu nói mang đầy tính gợi hình cũng được tận dụng
mọi lúc mọi nơi.
Về giao tiếp giữa sinh viên với giảng viên ngày nay cũng có nhiều thay đổi. Nếu
trong chương trình giáo dục học chế niên chế thì giảng viên là nhân vật trung tâm, chủ
đạo trong các buổi học, từng lời nói của giảng viên luôn mang tính giáo dục cao và
luôn là khuôn mẫu về mặt kiến thức cũng như đạo đức cho SV tiếp nhận, SV chỉ là
người thụ động tiếp nhận thì hiện nay theo chương trình đào tạo học chế tín chỉ, vị trí
trung tâm của bài giảng đã chuyển về phía người học. SV không còn là người tiếp thu
kiến thức một cách thụ động và thiếu tính phê phán. Khoảng cách giữa thầy và trò
cũng ngày càng được thu hẹp. Bên cạnh nhiều SV và giảng viên có ý thức trong giao
viếp và ứng xử với nhau thì nhiều người chưa thật sự có ý thức tốt về vấn đề này.
Nhiều SV còn có thái độ thiếu tôn trọng đối với giảng viên, nhất là đối với giảng viên
trẻ. Một số cán bộ giảng viên thiếu nghiêm túc trong công việc như đến lớp trễ mà
không có lý do cũng như không xin lỗi trước lớp, coi chuyện đó là hoàn toàn bình
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thường, giảng bài khô khan mà thiếu sự chuẩn bị đầu tư, giảng dạy không đúng
chuyên môn được đào tạo dẫn đến sự chán học và thái độ thờ ơ của SV….
Về thái độ ứng xử của SV với môi trường và cảnh quan cũng là điều đáng bàn.
Thái độ, hành vi hủy hoại cảnh quan như hái hoa bẻ cành cây cối trng khuôn viên
trường học hay làm hư hỏng hoặc làm sai lệch cấu trúc của các trang thiết bị cũng như
cơ sở vật chất nhà trường. Sử dụng các trang thiết bị của nhà trường sai mục đích,
không có ý thức trong việc giữ gìn và bảo quản tài sản của nhà trường…
Ba vấn đề cơ bản của việc giao tiếp và ứng xử trong nhà trường như đã đề cập ở
trên hiện nay đang là vấn đề nhạy cảm và khó khăn khi chúng ta quan tâm tìm hiểu để
có những hướng đi giải quyết.
2.4. Trang phục học đƣờng
Thông qua trang phục, người ta có thể nhận ra trình độ văn hóa, tâm sinh lý,
nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, sở thích, thẩm mỹ của cá nhân hoặc một nhóm đối
tượng đang sử dụng nó. Do đó, đồng phục đã trở thành yêu cầu không thể thiếu đối
với một SV khi lên giảng đường riêng và hầu hết đối với mọi người nói chung. Hầu
như, các trường TC, ĐH, CĐ đều có quy định trang phục của SV. Có trường bắt buộc
phải mặc đồng phục khi đến trường như nam sinh thì mặc áo sơ mi, quần tây, nữ sinh
mặc áo dài truyền thống; nhưng cũng có trường không yêu cầu khắt khe về mặt đồng
phục thống nhất, chỉ yêu cầu khi đến trường, SV phải ăn mặc lịch sự, tránh phản cảm.
Đi kèm với trang phục phải là những phụ kiện phù hợp. Các nam sinh thích chơi
trội với bạn bè bằng cách đeo những chiếc lắc tay và dây chuyền hầm hố, những chiếc
nhẫn to đùng với những hình thù đáng sợ. SV nữ thì nơ xanh, nơ đỏ, kẹp tóc đủ kiểu,
dây rợ luộm thuộm, giỏ xách nhiều khi nhỏ xíu, nhưng đôi khi cũng to đùng chẳng
khác nào giỏ xách của các bà đi chợ. Bên cạnh đó, lại có một bộ phận SV ăn diện
những bộ trang phục “phi” giới tính. Nhiều nam sinh mặc đồ không phân biệt nam
hay nữ, xúng xính những chiếc khuyên tai đủ thể loại, kiểu dáng. Đã vậy, có nam SV
còn trang điểm lòe loẹt, tô môi đỏ chót, vẽ mắt, trát phấm dày cộm và nước hoa nồng
nặc đến khó chịu. Dường như, SV đang biến môi trường học tập, giảng đường thành
một sàn diễn thời trang.
Theo nhận định, trong vòng 2 – 3 năm trở lại đây, giới SV, đặc biệt ở những
ngành liên quan đến nghệ thuật, có sự thay đổi đột biến về cách ăn mặc. Họ có thể
phô trương vẻ đẹp của mình mà không ngần ngại như những thế hệ trước đây, coi đây
là cách thể hiện cá tính cá nhân. Rõ ràng, có một số SV đang cố thể hiện mình qua
cách ăn mặc thái quá mà không chú ý đến văn hóa học đường. Tuy nhiên, do không
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biết đâu là giới hạn nên nhiều khi họ trở thành những biểu tượng kỳ quái trong môi
trường ĐH, CĐ. Thật ra, cũng còn nhiều SV thể hiện nét lịch sự, duyên dáng của
mình khi đến trường. Họ chọn cho mình những bộ đồ đơn giản, không cầu kỳ như
quần tây, quần jeans, áo thun, áo sơ mi đóng thùng đi giày… SV nhiều khoa, nhiều
lớp mặc đồng phục đẹp mắt, theo kiểu nam áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng thắt
cà vạt, đeo bảng tên; nữ áo dài xanh dương hay màu hồng hoặc áo sơ mi, mặc váy đeo
bảng tên, như ở khoa Việt Nam học (ĐH Sài Gòn), khoa Du lịch (ĐH Khoa học Xã
hội & Nhân văn Tp.HCM), khoa Văn hóa Du lịch (ĐH Văn hóa Tp.HCM)…
Không chỉ riêng gì trang phục SV, trang phục giảng viên cũng là vấn đề được
bàn luận và đánh giá nhiều. Hiện nay cũng có không ít giảng viên ăn mặc chưa thật sự
phù hợp với môi trường giáo dục. Nhiều giảng viên hoặc ăn mặc quá cầu kỳ, lòe loẹt,
trang điểm khá đậm, màu mè… nhất là nữ giảng viên (cũng có một số trường hợp ở
giảng viên nam) hoặc ăn mặc quá dềnh dàng, luộm thuộm, quá nghèo về văn hóa…
tất cả một mặt sẽ làm mất đi ý nghĩa xã hội của VHHĐ, tạo nên sự phản cảm trong
tâm lý tiếp nhận của HS, SV, mặt khác tạo áp lực trong quá trình giao tiếp giữa sự
tương tác của mối quan hệ thầy trò.
Bên cạnh những biểu hiện trên, hiện nay sinh viên còn có một số biểu hiện phản
cảm trong lớp như sử dụng điện thoại không đúng mục đích trong lớp học, nói
chuyện riêng, ngủ gật, ăn uống… rất cần được chấn chỉnh khắc phục, uốn nắn kịp
thời.
3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng Văn hóa học đƣờng hiện nay
Trước thực trạng chung về VHHĐ hiện nay mà chúng tôi đã sơ lược trình bày ở
trên, nhìn chung VHHĐ đang ngày càng trở thành vấn đề trầm trọng, mang tính chất
thời sự, thu hút sự quan tâm và tham gia của toàn xã hội. Đi tìm nguyên nhân của thực
trạng trên, chúng tôi cho rằng xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:
Đầu tiên và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến hiện tượng này là do
lâu nay giáo dục của chúng ta quá nặng về dạy chữ (kiến thức) mà ít chú trọng dạy
đạo đức, lối sống, cũng như kỹ năng sống (nhân cách). Từ ngàn xưa, ông cha ta đã
từng dạy Tiên học lễ, hậu học văn thế nhưng hiện nay cứ nhìn vào khung chương trình
giáo dục của nước ta thì chúng ta đã lơ là chuyện này. Ở bậc phổ thông còn có môn
Đạo đức, Giáo dục công dân… nhưng ở bậc CĐ, ĐH thì chẳng có một môn học nào
để cập đến vấn đề này.
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Thứ hai, sự tha hóa về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận giảng viên, người
làm công tác quản lý giáo dục đã dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đến bộ mặt
chung của nghề giáo.
Thứ ba, sự đua đòi, chạy theo những giá trị vật chất mà quên đi những giá trị
tinh thần.
Thứ tư, nhận thức nông cạn, chưa tới nơi tới chốn, nửa vời, của HS, SV, giảng
viên và thâm chí của cả đội ngũ quản lý.
Thứ năm, công tác quản lý còn yếu kém, nhiều sai sót, làm việc còn qua loa,
chiếu lệ, chú trọng hình thức và số lượng mà không tập trung về chất lượng.
4. Một vài ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Văn hóa học đƣờng hiện nay
4.1. Đối với sinh viên
SV cần nhận thức rõ quyền, lợi ích cũng như vai trò của mình trong việc chung
tay xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, văn minh tại nơi mình đang
theo học.
Tham gia các phong trào của nhà trường, của Đoàn Thanh niên, Hội SV tổ chức
nhằm giao lưu, tìm hiểu cũng như đóng góp, xây dựng ý kiến cho phong trào ngày
càng có ý nghĩa, chất lượng và thiết thực hơn.
Đóng góp ý kiến, khuyên bảo một cách tế nhị tránh gây ảnh hưởng không tốt khi
thấy bạn bè có những hành vi, hoạt động không lành mạnh, không phù hợp với môi
trường giáo dục…
4.2. Đối với giảng viên
Trong quá trình truyền giảng kiến thức, giảng viên cũng cần lưu ý giáo dục, nhắc
nhở, chỉ bảo thêm những kiến thức về đạo đức, lối sống một cách khéo léo, tế nhị cho
SV làm sao cho các em thấy hứng thú, say mê, nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến,
tránh trường hợp các em cho là lên mặt dạy đời.
Giảng viên phải có thái độ mềm dẻo, linh hoạt, nghiêm túc trong quá trình giảng
dạy, tiếp xúc cũng như xử lý các tình huống đối với SV. Không nên quá cứng rắn,
nghiêm khắc nhưng cũng đừng quá nhu nhược, yếu thế trước mặt các em để tránh
những trường hợp không hay xảy ra.
Bản thân thân người đứng lớp cũng cần phải thường xuyên trau dồi, bổ sung
kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng ngày càng cao của chương
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trình đào tạo cũng như khả năng giao tiếp, ứng xử trước những tình huống ngày càng
tế nhị của VHHĐ.
Nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức nhà giáo để xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho
nghề giáo. Nói không với những hành vi tiêu cực. Học hỏi và tiếp bước truyền thống
của những nhà giáo vĩ đại của dân tộc như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Qúy
Đôn, Nguyễn Đình Chiểu…
4.3. Đối với nhà trƣờng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
Thứ nhất, mỗi nhà trường nên có những cuộc khảo sát, nghiên cứu, những cuộc
tọa đàm về thực trạng về VHHĐ tại chính trường mình để nhận biết được thông tin
thực tế. Từ đó có thể đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn cao, áp dụng trong
thời gian dài, phù hợp với tình hình cụ thể của trường, phù hợp với văn hóa con người
tại địa phương và nhất là đáp ứng được nhu cầu hội nhập và phát triển theo xu hướng
chung của đất nước.
Thứ hai, nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội SV cần có những buổi giao lưu, tọa
đàm, những buổi sinh hoạt thường xuyên để SV tham gia và nhận thức rõ về VHHĐ.
Những hoạt động này cần phải mang tính thực tế, có chất lượng và hiệu quả xã hội
chứ không nên chạy theo phong trào, hình thức.
Thứ ba, nhà trường cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa của SV cũng như của giảng viên như thư viện, phòng
học, phòng tự học, sân bãi thể thao…
Thứ tư, đưa các quy định về VHHĐ vào làm một trong số các tiêu chí đánh giá
kết quả rèn luyện cũng như xét kết quả thi đua của từng cá nhân, đơn vị.
Thứ năm, trong quá trình đó nên có sự tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo những
quy định tương tự của các trường bạn.
Thứ sáu, nhà trường cần thắt chặt quá trình quản lý, đồng thời xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm để từ đó làm gương cho mọi người. Không vị nể, không qua loa,
chiếu lệ, không hình thức…
5. Thay lời kết
VHHĐ có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện sứ mạng của nhà trường.
VHHĐ không phải tự nhiên mà có, nó được xây dựng nên và do đó có thể điều khiển
được. Nó là duy nhất cho dù có thể tìm thấy những điểm chung. Vì thế quá trình thay
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đổi VHHĐ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về những vấn đề có liên quan. Và
đó là một quá trình thay đổi diễn ra từ từ, theo những bước đi thích hợp.
Mong rằng với những vấn đề đã được trình bày trong bài viết, với sự nỗ lực của
tập thể nhà trường và sự gương mẫu của mỗi cán bộ, giảng viên và sự ủng hộ cũng
như đồng lòng của toàn thể SV, mỗi nhà trường sẽ thiết lập được những chuẩn mực cụ
thể và đúng đắn cho việc xây dựng và phát triển một môi trường VHHĐ tiên tiến, lành
mạnh góp phần vào sự ổn định và phát triển không ngừng của xã hội.
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VAI TRÕ CỦA NGƢỜI THẦY TRONG VIỆC GIÖP SINH VIÊN
RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH
Nguyễn Kim Chuyên1, Trần Văn Phúc2

Hình thành nhân cách nói chung và rèn luyện phẩm chất đạo đức nói riêng cho
thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường trong mọi thời đại.
Có thể nói, phẩm chất đạo đức nhà giáo của giảng viên quyết định đến chất
lượng dạy học, tạo uy tín cho môi trường giáo dục đại học. Hiện nay, đạo đức nhà
giáo đã có văn bản quy định và đã đưa vào thành luật để có hiệu lực cho việc thực
hiện. Giảng viên cần xây dựng và nâng cao cho mình bản lĩnh chính trị, phẩm chất
đạo đức, lối sống, tác phong, lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo để mỗi giảng viên
xứng đáng là một nhà giáo trong vai trò: “Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”.
“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Trong đó, vai trò
của người thầy chính là người “lái đò qua sông” dìu dắt thế hệ trẻ trở thành chủ nhân
tương lai của đất nước.
Thực hiện tốt quá trình dạy học, giảng viên phải thể hiện mình là người có đạo
đức phẩm chất nhà giáo. Bởi đặc trưng của nghề dạy học là nghĩa vụ gắn với tình
thương trách nhiệm công việc của người thầy đối với sinh viên bắt nguồn từ tình
thương đó là tình yêu thế hệ trẻ nối tiếp mình và tình yêu nghề nghiệp đã tạo nên tâm
huyết trong lòng giảng viên.
Dạy học là nghề đào tạo con người, là nghề lao động nghiêm túc và vô cùng gian
nan. Thầy giáo là người ươn mầm nhân cách học sinh, sinh viên. Công cụ chủ yếu của
giáo dục là nhân cách của người thầy. Cho nên, nghề giáo đòi hỏi người thầy về
những phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn rất cao. Nó bao gồm kiến thức
chuyên môn vững chắc, cuộc sống chân chính, nghiêm túc và phải luôn có ý thức
nâng cao kiến thức và kỹ năng sống cho bản thân mình. Bên cạnh đó, lý tưởng nghề
nghiệp của người giảng viên cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nhân
cách của sinh viên và nó biểu hiện bằng lòng say mê nghề nghiệp, lương tâm nghề
nghiệp, sự tận tụy với sinh viên, với công việc, tác phong làm việc nghiêm túc, có
trách nhiệm và lối sống giản dị chân tình …
Tất cả những điều này sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp trong tâm trí của người học, chúng
có tác dụng hướng dẫn điều khiển quá trình hình thành và phát triển nhân cách sinh
1
2

ThS - Giảng viên Khoa tâm lý - Giáo dục và Quản lý Giáo dục, Trƣờng Đại học Đồng Tháp
ThS. GVC – Phó trƣởng phòng Thanh tra đào tạo, Trƣờng Đại học Đồng Tháp
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viên. Thế nên, phong cách sư phạm và rất nhiều yếu tố khác trong nhà trường cũng sẽ
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tư duy, nhân cách của người học. Hơn ai hết, cách
ứng xử của người thầy phải có tính giáo dục. Đứng trên bục giảng, người thầy không
chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên mà còn là tấm gương để các em noi
theo từ tri thức, vốn sống, lời ăn, tiếng nói, cử chỉ đến hành động … cái khó của người
thầy là phải dạy như thế nào? Nói như thế nào? Phải ứng xử như thế nào? Để người
học kính nể và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học của mình. Thông qua dạy chữ người
thầy còn phải dạy người, dạy cách làm người. Nhân cách của người học là “hình ảnh”
phản chiếu nhân cách của người thầy. Nó đòi hỏi, người thầy không chỉ là “rao giảng”
về đạo đức mà bản thân người thầy phải thực hành về đạo đức, phải tôn trọng người
học.
Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của xu hướng hội nhập, cùng với những nảy
sinh từ nền kinh tế thị trường đã có những tác động mạnh mẽ đến đời sống tâm lý, đời
sống của mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong đó có phần lớn là học sinh, sinh viên.
Hậu quả là nhiều học sinh, sinh viên có những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức
của xã hội diễn ra ngày càng nhiều như: sinh viên thiếu tôn trọng thầy cô giáo, thiếu lễ
phép khi gặp người lớn, nói tục, chửi thề, vi phạm pháp luật, đánh nhau, uống rượu
bia, cờ bạc, trộm cắp, hút chích, thích sống hưởng thụ ăn chơi, đua đòi, sống thử, lười
học, lười lao động, thiếu ý thức rèn luyện bản thân … những vấn đề này đặt ra cho gia
đình, nhà trường và toàn xã hội vấn đề cấp bách về giáo dục phẩm chất đạo đức lối
sống cho học sinh, sinh viên hiện nay.
Bên cạnh việc này, về phía đội ngũ giảng viên cũng không ít thầy cô giáo quên
đi vai trò, trách nhiệm của mình, tự đánh mất đi vị thế của người thầy, tự làm giảm uy
tín trước trò và dư luận xã hội dưới những hành vi thiếu văn hóa như: lời nói thiếu
gương mẫu, dùng bạo lực giải quyết khi học sinh, sinh viên sai phạm hay xúc phạm
đến danh dự nhân cách học sinh, sinh viên dưới nhiều hình thức khác nhau … tất cả
những hành vi nói trên đã tạo nên bức tranh hoen ố trong ngành giáo dục, thiếu tính
đạo đức từ học sinh sinh viên, thiếu chuẩn mực đạo đức của người thầy, thiếu tính
khoa học – thẩm mỹ từ phía nhà trường. Vậy, làm thế nào để khắc phục tình trạng trên
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và xây dựng được một nền văn hóa học đường lành mạnh thì quả thật không đơn giản.
Nó đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của cả ba lực lượng giáo dục: Gia đình, nhà
trường và xã hội. Trong đó, nhà trường đóng vai trò chủ đạo mỗi thầy cô giáo phải
phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác giáo dục.
Trong phạm vi nhà trường, tôi thiết nghĩ rằng đối với người giáo viên không chỉ
đơn thuần chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải có những phẩm chất đạo đức tốt, kỹ
năng sống là một tấm gương cho người học noi theo, những hành động, cử chỉ của
người thầy sẽ để lại suy nghĩ và ấn tượng trong lòng học sinh sinh viên, chúng ta vừa
dạy chữ, vừa dạy người. Hồ Chí Minh đã từng nói “ Muốn có chủ nghĩa xã hội thì
trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Câu nói đó có ý nghĩa to lớn đối với
những người làm công tác giáo dục nói chung và đội ngũ giảng viên ở các trường đại
học, cao đẳng nói riêng, chúng ta phải nắm vững và xem đó là nhiệm vụ trọng trách
của mình. Bởi sản phẩm của giáo dục xã hội chủ nghĩa là những con người phát triển
toàn diện về tài năng, đạo đức, thể lực, thẩm mỹ … đóng góp vào công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội, họ thật sự là chủ nhân tương lai của đất nước. Để đào tạo hoàn thiện
những con người như thế điều quan trọng và căn bản nhất là sự dạy dỗ của thầy cô
giáo.
Trong vấn đề giáo dục nhân cách học sinh, sinh viên thì người thầy có ảnh
hưởng rất lớn đến người học “tôn sư trọng đạo” sẽ giảm đi khi nhân cách của người
thầy “có vấn đề”. Xưa cũng như nay, muốn học sinh, sinh viên kính mến, quý trọng
thì người thầy phải có năng lực và phẩm chất đạo đức gương mẫu, người thầy luôn
làm việc với cái “tâm” và hướng vào cái “thiện”. Người thầy phải là nhà khoa học,
nhà văn hóa, nhà đạo đức có lòng tin và sự can đảm của một quan tòa để phân xử cái
thiện, cái ác ở trong mình rồi mới bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên của mình một
niềm tin khoa học và đạo đức. Muốn xã hội tôn trọng, đòi hỏi người thầy phải gương
mẫu, người hướng đạo trên đường đời, người có phẩm chất lý tưởng, không phân biệt
họ là thầy giáo tiểu học hay trung học, thầy giáo cao đẳng hay thầy giáo đại học,
người có tuổi tác trẻ hay già … phải là người có đủ hiểu biết việc ứng dụng lý luận
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của khoa học giáo dục vào trong công việc của mình, ham học hỏi và biết cách đổi
mới tri thức phù hợp với thời đại.
Ngoài ra, người thầy phải có tri thức tổng quát và biết hoạt động xã hội trong
môi trường giáo dục, phải có một nhân cách xã hội hóa đầy đủ để làm gương cho học
sinh, sinh viên. Nâng cao tầm hiểu biết xã hội để có tầm mắt vượt ra khỏi phạm vi nhà
trường.
Để giúp sinh viên rèn luyện nhân cách thì đối với người thầy giáo yếu tố đạo đức
được xem là yếu tố căn bản nhất ta không đề cao người thầy như một thánh nhân
nhưng chắc chắn cũng không phải là vô đạo đức. Đạo đức, là một nguyên lý làm gốc
cho lý thuyết giáo dục và đến lượt nó, giáo dục cũng cung cấp những đường lối để
thực hành việc giảng dạy đạo đức nhân cách. Đạo đức, nó giúp cho người thầy suy tư
và soi sáng các nổ lực nhằm xác định mục tiêu giáo dục. Nếu người thầy giáo không
ý thức đầy đủ về quan điểm đạo đức để làm nền tảng thì mất đi sự tin cậy và lòng tôn
trọng.
Tóm lại, để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mỗi thầy cô giáo phải không
ngừng tự đổi mới, hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu mới, phải có ý thức quyết
tâm đi vào khoa học kỹ thuật, nhất là khoa học giáo dục, làm tốt công tác “dạy chữ,
dạy nghề, dạy người”. Tập thể thầy cô giáo, cá nhân người thầy không ngừng nêu cao
đạo đức, tác phong mẫu mực của nhà giáo xã hội chủ nghĩa. Phải làm sao để mỗi
người thầy không chỉ là nhà sư phạm mà còn là nhà mô phạm. Say mê, bền bỉ, cần cù,
nghiêm túc và sáng tạo trong lao động sư phạm, thành công không kêu căng, thất bại
không nản chí, thương yêu, gần gũi học sinh, sinh viên, đoàn kết với đồng nghiệp,
thực sự là những tấm gương sáng tạo cho học sinh, sinh viên noi theo. Có như vậy thì
người thầy mới thể hiện hết vai trò của mình: “dùng nhân cách để giáo dục nhân
cách”.
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GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG
ĐẠI HỌC VIỆT NAM NGÀY NAY - SỰ NHÌN NHẬN TOÀN DIỆN VỀ
ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Nguyễn Thị Hằng1, Phạm Xuân Hậu2
1. Đặt vấn đề
Sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa của đất nước ta đang diễn ra theo cơ
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những tác động của cơ chế thị trường
vào hoạt động kinh tế - xã hội qua lực lượng sản xuất chủ yếu (con người) đã khẳng
định những ưu thế của quá trình phát triển, song cũng bộc lộ những hạn chế trong
nhiều lĩnh vực: nhận thức xã hội, sản xuất kinh doanh, văn hóa ứng xử, chủ nghĩa cá
nhân, tư duy cục bộ, lãng phí tham nhũng, cơ hội chủ nghĩa…Những tác động này có
thể tạo nên một xã hội “không bình thường”, nếu như chúng ta không chú ý đến việc
giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trong độ tuổi vị thành niên.
Ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội, quần chúng ở nước ta, từ lâu đã
quan tâm đến giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, với nhiều
hình thức khác nhau trong nhà trường, gia đình, các tổ chức xã hội. Chúng ta đã có
được nhiều thế hệ làm nên những chiến công oanh liệt, hào hùng, những thành quả
kinh tế lớn cho phát triển đất nước. Song, trong giai đoạn hiện nay những biểu hiện
mặt trái, tiêu cực cùng nhiều hoạt động đã làm “ lu mờ” dần lý tưởng cao đẹp vốn có
của một bộ phận không nhỏ tuổi trẻ. Nên, khi đặt vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ
trẻ (sinh viên các trường cao đẳng, đại học) đã nảy sinh quan điểm chưa đồng thuận,
đôi khi còn trái ngước nhau về sự cần thiết hay không cần thiết, cách nhìn và cách
thực hiện khi triển khai giáo dục đạo đức cho sinh viên. Vì vậy, phải có cái nhìn đúng,
giải pháp hợp lý mới có thể tìm được nội dung và cách tổ chức giáo dục có hiệu quả.
2. Vấn đề giáo dục đạo đức trong các trƣờng CĐ &ĐH Việt Nam
2.1. Giáo dục đạo đức cho sinh viên - sự cần thiết khách quan
Giáo dục đạo đức cho sinh viên là một thực tế khách quan luôn luôn cần được
quan tâm, vì trong quá trình sinh hoạt xã hội và học tập của con người, đạo đức được
hình thành mang tính giai cấp rõ rệt. Trong hoàn cảnh chế độ xã hội và hoàn cảnh xã
hội khác nhau, đạo đức luôn có những biến đổi để tương ứng với với các hình thái
kinh tế - xã hội bởi mỗi hình thức sở hữu đều sản sinh ra lý thuyết luân lý của nó.
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Ở việt Nam, trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa theo cơ chế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, việc giáo dục các giá trị và các giá trị đạo đức trong
truyền thông và hiện đại là rất cần thiết. Nó phải giữ được vị trí và vai trò đặc biệt
quan trọng mới có thể xây dựng đất nước thành công bởi sự tác động tích cực của quá
trình này.
Mục tiêu cuối cùng của công nghiệp hóa-hiện đại hóa nước ta là phát triển một
đất nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”, nhanh
chóng hội nhập khu vực và thế giới trong mọi lĩnh vực.
Công nghiệp hóa sẽ thúc đẩy việc phát triển lực lượng sản xuất, xóa bỏ công
nghệ lạc hậu, nâng cao năng suất lao động, nâng cao phúc lợi cho nhân dân, thực hiện
tốt phân công lao động xã hội.
Sự hợp tác, trao đổi về nguồn lực, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa trong quá
trình hội nhập đã, đang có tác động tích cực, rất nhanh, mạnh trong xã hội, đặc biệt là
thế hệ trẻ, những người nắm bắt tương lai của đất nước trong lĩnh vực văn hóa, khoa
học kỹ thuật.
Kinh tế phát triển do công nghiệp hóa mang lại là nhân tố quan trọng đảm bảo an
ninh chính trị, trật tự xã hội, mở rộng mối quan hệ giữa con người với con người, giữa
các ngành kinh tế với nhau, giữa thành thị và nông thôn…
Về mặt trái, những tác động từ cơ chế thị trường và hội nhập cũng đang là mối
quan tâm của cả cộng đồng. Đặc biệt, trong các trường CĐ-ĐH, nơi đào tạo, sản sinh
lực lượng lao động chất lượng cao, những kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật của
nhân loại đã giúp cho họ trưởng thành và hoàn thiện về trình độ và nhận thức. Song ở
đó cũng là “điểm nóng” có thể mở ra nhiều cơ hội cho những mầm mống về tư tưởng
văn hóa đồi trụy, nhìn nhận con người và xã hội thiếu khách quan, tư tưởng cá nhân
chủ nghĩa, cục bộ, cách hành xử thiếu văn hóa không phù hợp với luân lý, đạo đức xã
hội truyền thống của dân tộc phát triển. Vì vậy, nhất thiết ở đó phải là nơi đào tạo ra
con người không phải chỉ có trình độ khoa học, mà phải đào tạo ra người có nhận thức
xã hội đúng đắn, quan điểm lập trường cách mạng vững vàng, ý thức và trách nhiệm
xã hội chuẩn mực.
Giáo dục đạo đức và các giá trị đạo đức cho sinh viên các trường CĐ&ĐH là
việc phải được tiến hành thường xuyên và chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả.
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2.2. Đạo đức, giá trị đạo đức và giáo dục đạo đức
Đạo đức, là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, qui
định hành vi, quan hệ con người đối với nhau và đối với xã hội; là phẩm chất tốt đẹp
của con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn nhất định mà có.
Giá trị và giá trị đạo đức luôn là nội dung quan trọng với bất kỳ xã hội nào, thời
đại nào. Để đánh giá trình độ tiến bộ của các hiện tượng xã hội, thường có sự tham gia
của các tiêu chuẩn đạo đức.
Ở nước ta, vấn đề đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã được đặt
lên hàng đầu. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đã ghi ra những điều về tư
cách của người cách mạng trong ứng xử với mình, với người, với đời, với việc là: Tự
mình phải: cần kiệm; hòa mà không tư; cả quyết sửa lỗi mình; cẩn thận mà không
nhút nhát; nhẫn nại (chịu khó); Hay nghiên cứu xem xét; vị công, vong tư; không hiếu
danh, không kiệu ngạo; nói thì phải làm; giữ chủ nghĩa cho vững; hy sinh; ít lòng ham
muốn về vật chất; bí mật. Đối với ngƣời phải: với từng người thì khoan thức; với
đoàn thể thì nghiêm; có lòng bày vẽ cho người; trực mà không táo bạo; hay xem xét
người. Làm việc phải: xem xét toàn cảnh kỹ càng; quyết đoán; dũng cảm; phục tùng
đoàn thể.
Giáo dục đạo đức là: Hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự
phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần dần
có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra.
2.3. Nhận thức và trách nhiệm về giáo dục đạo đức cho sinh viên
Các cấp lãnh đạo, cơ quan đoàn thể, tổ chức quần chúng, tô chức xã hội cần có
cái nhận thức đúng và nhìn toàn diện đối với người có trách nhiệm thực hiện giáo dục
và đối tượng cần được giáo dục để có được nội dung và phương pháp giáo dục phù
hợp với môi trường giáo dục.
Trƣớc hết đối nhà trường, các tổ chức Đảng, quần chúng đoàn thể và người có
trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục, cần phải:
- Nhận thức sâu sắc và thống nhất cao về sự cần thiết của công tác giáo dục đạo
đức trong nhà trường CĐ&ĐH mình đang chịu trách nhiệm trước xã hội quản lý điều
hành. Từ đó, có kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng (Đoàn TNCS.
HCM, Hội SV, Hội CCB, Công đoàn..) thống nhất nội dung, triển khai đồng bộ.
- Có phẩm chất chính trị vững vàng, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ chí Minh
và lý tưởng giáo dục của Đảng và chính quyền đương thời.
23

- Có tầm nhìn bao quát toàn diện về mối quan hệ giữa con người với con người,
con người với xã hội đương thời và xu thế phát triển tương lai.
- Trung thành với sự nghiệp cách mạng, với sự nghiệp trồng người. Tư tưởng
nhất quán, không bị lay chuyển bởi những tiêu cực của cơ chế thị trường.
- Phài là người năng động sáng tạo trong công việc, tác phong sinh hoạt mẫu
mực, sống hòa đồng, khiêm tồn, giản dị, ứng xử có văn hóa.
- Gương mẫu trong công tác quản lý và sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể,
luôn thể hiện mình là con người có bản lĩnh và có trách nhiệm với thế hệ trẻ hiện tại
và tương lai.
- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động trong nhà trường, đoàn
thể, hướng vào giáo dục đạo đức cho sinh viên trường mình.
Thứ hai, phải hiểu sâu sắc đối tượng cần được giáo dục (SV) về:
- Tâm lý sinh lý lứa tuổi tương ứng (lứa tuổi vị thành niên, thành niên…)
- Nguồn gốc dân tộc và xuất thân (người dân tộc nào, ở thành phố, nông thôn,
vùng núi, vùng sâu vùng xa?)
- Nhận thức, trình độ chính trị (Đảng, đoàn, tổ chức khác.)
- Môi trường và điều kiện đang học tập học tập (loại hình trường nào, các điều
kiện học tập, sinh hoạt cá nhân, tập thể...).
- Thời gian và hình thức có thể thực hiện giáo dục phù hợp nhất (thực hiện vào
thời điểm nào, thường xuyên hay định kỳ? Hình thức: Trực tiếp, gián tiếp, tuyên
truyền hay áp đặt, sinh hoạt tập thể ngoài giờ hay bài học trong giờ học…)
- Mục tiêu cần đạt khi giáo dục đạo đức (giáo dục để đạt được mục tiêu gì là
chính)
2.4. Nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên các trƣờng CĐ&ĐH
Nội dung giáo dục đạo đức là vô cùng rộng lớn, bao hàm nhiều lĩnh vực trong
đời sống xã hội của con người. Các nội dung cần phải đạt được những cái chung của
dân tộc và thời đại mong muốn, song cũng có nội dung “linh hoạt” phù hợp với đối
tượng, môi trường, giai đoạn phát triển của kinh tế xã hội. Vì vậy:
- Các trường CĐ&ĐH phải lựa chọn được những giá trị cần thiết cho sinh viên
và phải đáp ứng được các yêu cầu của mục tiêu giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có trình
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độ, năng lực độc lập, khả năng sáng tạo phục vụ đất nước, đủ sức hoàn thành nhiệm
vụ đất nước giao cho.
- Giáo dục cho sinh viên về lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thế
giới quan cách mạng và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì, khi có nhận thức
đúng lý tưởng, họ sẽ có niềm tin, có hành động đúng, biết nhìn về tương lai.
- Giáo dục để sinh viên có được ý thức và trách nhiệm cộng đồng, tinh thần
mình vì mọi người, lòng khoan dung, ý thức tự giác trong học tập và hoạt động cá
nhân.
- Tạo cho sinh viên có cái nhìn đúng đắn về những biến đổi của đời sống kinh tếxã hội đang diễn ra (tích cực, tiêu cực). Tích cực ủng hộ cái tích cực, nghiêm khắc đấu
tranh với tiêu cựu, để điều chỉnh hành vi và biết chấp nhận.
- Hiểu sâu sắc về những mặt trái của xã hội và kinh tế đang diễn ra và nguy cơ
làm xuống cấp đạo đức của bộ phận người và cội nguồn của sự xuống cấp đó, để đấu
tranh chống lại, và rèn luyện bản thân.
2.5. Các hình thức và biện pháp giáo dục
2.5.1. Về hình thức
Đã có nhiều hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho sinh viên, nhưng không
phải ở trường nào cũng thực hiện như nhau, mà phải tùy vào đặc điểm của từng
trương (số SV, loại trường, điều kiện học tập, sự hoạt động của các tổ chức đoàn thể..)
đẻ lựa chon nội dung mới đem lại hiệu quả. Xin nêu một số hình thức sau:
- Giáo dục thông qua môn học “Các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ
Chí Minh về thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, về tinh thần đoàn kết dân
tộc, về độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
- Thông qua các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề cho CBVC, GV, sinh viên để hiểu
đầy đủ, sâu sắc những nội dung thiết thực như: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét
sạch chủ nghĩa cá nhân; Theo lời dạy của Bác “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”,
“Có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó”.
- Tổ chức sinh hoạt chính trị thường kỳ để thông báo về tình hình chính trị kinh
tế, an ninh, quốc phòng ở thế giới, khu vực và nước ta. Những tác động nhiều mặt của
các yếu tố tiêu cực vào thế hệ trẻ, để họ chủ động ngăn ngừa.
- Các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức các phong trào thi đua thiết thực:
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương cho học sinh noi theo; Môi trường xanh sạch đẹp ..
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- Giáo dục qua bài học trên lớp của SV về Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục
công dân… để họ hiểu sâu hơn về phương pháp sông, phương pháp học tập, có cách
ứng xử linh hoạt, xây dựng nếp sống văn hóa với thầy cô, bạn bè và công đồng.
- Thực hiện tham quan, thực tế các cơ sở tuyền thống lịch sử cách mạng, thực
hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…
Ngoài nhưng hình thức tổ chức nêu trên, còn rất nhiều hoạt động đã triển khai
trong nhà trường, nhưng hiệu quả chưa cao. Những nguy cơ sa sút lý tương và đạo
đức vẫn đang rình rập, thâm nhâp vào thế hệ trẻ, bởi cả nguyên nhân chủ quan và
khách quan. Vì vậy, khi đặt vấn đề giáo dục đạo đức trong các trường đại học, phần
lớn lãnh đạo các trường đã đồng tình ủng hộ hội thảo này để tìm giải pháp tốt nhất,
hiệu quả nhất.
2.5.2. Những biện pháp cần vận dụng
- Bộ GD&DT cần cụ thể hóa và chỉ đạo các trường CĐ&ĐH xác định giáo dục
đạo đức là nhiệm vụ trong tâm trong chương trình và nội dung giáo dục cần thực hiện
thường xuyên.
- Nhà trường cần:
+ Chỉ đạo các khoa đặc thù có những bộ môn giảng dạy có thể gắn với việc giáo
dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho sinh viên (khoa GDCT, TLGD, VHH,
QTH..); các khoa có những môn học có thể lồng ghép nội dung giáo dục về các hành
vi đạo đức như đạo đức môi trường, bảo vệ sức khỏe sinh sản, nhận thức về truyền
thống..(khoa địa lý, sinh vật, lịch sử…).
+ Có kế hoạch chiến lược thực hiện tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và xã hội, nhằm thực hiện tốt qui chế, quản lý nội dung sinh hoạt đoàn thể và
hoạt động sinh hoạt xã hội.
+ Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể quần chúng (Đoàn TN,
Hội SV, Công đoàn, Hội CCB…) trong giáo dục tư tưởng, lối sống, pháp luật, quan
hệ xã hội, nếp sống văn hóa.
+ Coi trọng việc giáo dục truyền thống dân tộc, thường xuyên tổ chức các hoạt
động giáo dục, tham quan, học tập những tấm gương đạo đức cách mạng của những
thế hệ đi trước và những anh hùng của thời kỳ đổi mới.
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+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong nhà trường (cả cán
bộ, nhân viên, sinh viên), với các chủ đề do ngành đề ra, nhà trường cùng các tổ chức
đoàn thể quần chúng đề xuất.
+ Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá (sơ kết, tổng kết)
các hoạt động đã triển khai, tìm ra những mặt được và những hạn chế để kịp thời điều
chỉnh. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm túc
với những tập thể, cá nhân có biểu hiện lệch lạc về nhận thức và đạo đức.
3. Kết luận
Nhân cách và đạo đức của con người được hình thành và tồn tại khách quan gắn
chặt với môi trường sống của họ. Những diễn biến về nhân cách, đạo đức diễn ra do
những tác động xã hội (hình thái xã hội và các hoạt động của hình tháí xã hội đó).
Đưa ra và thực hiện việc giáo dục đạo đức là ý thức chủ quan của con người
(người có trách nhiệm quản lý điều hành xã hội) đề ra trong hoàn cảnh cụ thể của từng
giai đoạn phát triển xã hội. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức chỉ có thể đạt kết qua phù
hợp với xã hội đó, trong thời kỳ đó, khi đạt được sự phù hợp giữa 2 phạm trù trên.
Giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường đại học ở nước ta trong giai đoạn
hiện nay là một đòi hỏi thiết thực và khách quan, bởi hơn lúc nào hết, giai đoạn công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đang diễn ra trong những điều kiện rất phức tạp.
Giáo dục đạo đức sẽ giúp cho sinh viên có nhận thức và hành động đúng hơn,
hiệu quả hơn trên con đường phát triển bản thân và trách nhiệm với đất nước và con
người Việt Nam. Chính vì vậy, mà phải có nhận thức, cách nhìn và cách thức thực
hiện hợp lý.
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VAI TRÕ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO
SINH VIÊN HIỆN NAY
Thái Thu Hoài1
1. Đặt vấn đề
Bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập vào cộng đồng thế giới đã và đang đặt ra
nhiều cơ hội và thách thức mới mẻ cho gia đình Việt Nam, nhất là trong khía cạnh
giáo dục nhân cách, đạo đức cho con em mình khi các em đang ở độ tuổi là sinh viên.
Được định vị trong bối cảnh phát triển đặc biệt của Việt Nam ta, trong đó sự gặp gỡ,
hội tụ những giá trị và vai trò truyền thống lâu đời với hệ giá trị mới mang tính quốc
tế, đã tạo ra nhiều thách thức hơn là cơ hội cho mỗi một gia đình Việt Nam. Điều này
khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các bậc cha mẹ và các thế hệ khác trong
việc giáo dưỡng con em mình cùng với nhà trường và xã hội.
Vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên ở nước ta trong những năm
qua trở thành những vấn đề đặc biệt quan tâm không chỉ ở trong ngành giáo dục mà là
mối quan tâm của toàn xã hội. Hiện nay, vấn đề giá trị đạo đức truyền thống của sinh
viên trong điều kiện nền kinh tế thị trường cũng như trong điều kiện hội nhập với thế
giới đang bị xâm hại và mai một dần, một số các hành vi lệch chuẩn trong sinh viên
đang ngày càng gia tăng là một thực tế đáng báo động. Trước thực trạng đó, bên cạnh
vai trò của giáo dục tại nhà trường được xem là quyết định, môi trường xã hội là môi
trường khách quan có ảnh hưởng lớn thì phải nhìn nhận lại vai trò cốt lõi của gia đình
trong việc giáo dục đạo đức cho các em từ khi các em đang còn nhỏ đến khi các em ở
lứa tuổi là sinh viên.
2. Bàn về vai trò của gia đình
Việc nhìn nhận lại vị trí quan trọng của gia đình phải tính đến sự biến đổi của
các bậc cha mẹ trong bối cảnh đặc thù của họ hiện nay. Đó nên được xem là yếu tố
đầu tiên nhằm đánh giá thực trạng “chất lượng” làm cha làm mẹ của họ. Tuy chưa có
đánh giá tương đối về chủ đề này, nhưng nói chung, chúng ta có thể thấy rằng các bậc
cha mẹ hiện nay phải được nâng cao ý thức và năng lực phù hợp để thể hiện những
vai trò đa dạng của mình trong bối cảnh phát triển phức tạp như môi trường xã hội,
nhằm không ngừng đồng hành với những bước phát triển nhiều mặt của con em mình.
Thực tế, nhiều gia đình đã buông lỏng việc giáo dục đạo đức của con em cho nhà
trường và xã hội khi các em ở trong một môi trường mới.
1
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Tất nhiên thứ tự vai trò của cha mẹ tùy theo lứa tuổi phát triển của con em từ
giai đoạn chuyển từ học sinh phổ thông sang đời sống sinh viên. Trước đây cha mẹ
thường đóng vai trò là người áp đặt. Đây là vai trò thể hiện sự thụ động, một chiều
của cha mẹ nên khó phát huy được những đức tính cần thiết cho con em phát triển và
trưởng thành về tính cách đạo đức sau này.
Trong thời đại phát triển khoa học và công nghệ như vũ bão như hiện nay, cùng
với sự giao lưu thông tin và văn hóa quốc tế ngày càng tăng đến chóng mặt thì thế hệ
trẻ học sinh và sinh viên Việt Nam càng tiếp cận dễ hơn về các hệ thống luân lý và
tính cách khác nhau. Vì thế, các bậc cha mẹ phải đóng nhiều vai trò hơn nữa để nhằm
theo kịp với sự biến đổi của các giá trị trong môi trường mới. Theo tôi, có thể kể ra và
bàn thêm một số vai trò của gia đình, cụ thể là của cha mẹ trong việc giáo dục đạo đức
cho các em từ khi các em còn là học sinh phổ thông đến khi các em đã trưởng thành là
sinh viên như hiện nay.
Giáo huấn: các bậc cha mẹ có chức năng đảm nhận việc hỗ trợ dạy dỗ thêm cho
con cái mình. Khi còn là học sinh, việc này có thể dựa vào tài liệu giáo dục công dân
từ nhà trường và cộng đồng địa phương. Cha mẹ có thể giải thích thêm những điểm
mà con mình chưa hiểu kỹ, đồng thời cha mẹ phải đưa bản thân mình ra làm ví dụ
minh họa từ những hành vi gương mẫu của mình và phần nhiều con cái phải thấy
được tận mắt những biểu hiện nêu gương này. Ngoài ra, cha mẹ có thể kết hợp những
chuẩn mực và kết hợp với những giá trị dạy dỗ riêng của mình theo nền học vấn đạo
đức và nhân cách cùng những trải nghiệm mà cha mẹ có được trong quá trình sinh
sống.
Qua đó, cha mẹ nên dạy con cái biết cách đối nhân xử thế, biết tôn trọng mình
và tôn trọng người khác, dạy con lòng khoan dung, sự độ lượng vị tha và những chuẩn
mực, giá trị đạo đức mà con người phải sống theo, dạy con những điều hay lẽ phải.
Nhưng để làm được điều đó, trước hết cha mẹ phải là tấm gương cho con cái noi theo,
phải khơi dậy ý thức về cái tốt và cái xấu, về cái đáng làm và không nên làm, nhưng
nếu các bậc cha mẹ đã không đóng đúng vai trò của mình thì khó có thể đòi hỏi những
đứa con của mình sẽ trở thành những công dân tốt.
Tƣ vấn: giáo dục đạo đức, tính cách và giá trị nhân phẩm là một nhiệm vụ nhạy
cảm, tinh tế và có thể mang tính tranh cãi, vì nhiều khi ranh giới đạo đức của nhiều
vấn đề rất khó phân định. Cho nên cha mẹ có thể thực hiện vai trò tư vấn đạo đức và
nhân cách cho con em trong nhiều vấn đề. Theo đó, cha mẹ có thể đưa ra nhiều
phương án ứng xử trong phần lớn các trường hợp mà cha mẹ chứng kiến hành vi các
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em hoặc nghe các em kể lại. Cha mẹ không nhất thiết phải ra lệnh cho con em mình
nhất nhất theo một lối ứng xử đối với một hiện tượng giao tiếp nào đó. Đây là công
việc đầy khó khăn, nhưng để có thể đảm nhiệm thành công, cha mẹ cũng nên cho con
em mình biết đạo đức cũng mang tính linh hoạt nhưng đều dựa trên những hệ chuẩn
mực ứng xử của con người. Như vậy các em có thể có được định hướng rõ hơn. Sau
khi tư vấn, cha mẹ còn phải theo dõi con em mình để xem các em có thực hiện các
hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức không, để xử lý những vấn đề có thể
phát sinh. Đó là công việc hậu tư vấn mà cha mẹ cần nhất quán thực hiện. Ở đây, cha
mẹ có thể cho con em mình biết sự đánh giá cụ thể của mình để góp phần cho các em
biết các em đã nỗ lực tu dưỡng đến đâu và cần phải làm gì thêm nữa, cũng như những
bài học rút ra nhằm bồi đắp và khắc sâu những phẩm chất mà các em đang đào luyện.
Ngƣời bạn đồng hành: cha mẹ cũng phải làm sao cho con em mình tin tưởng và
gần gũi với mình để các em thoải mái trao đổi với cha mẹ. Cha mẹ phải là người bạn
thật sự của con mình. Vai trò này không mâu thuẫn với vai trò giảng huấn nếu cha mẹ
thực hiện cho khéo léo, tâm lý và khoa học. Cha mẹ có thể dành thời gian nói chuyện
bằng cách mở đầu tự nhiên để khơi gợi sự thích thú của các em và cho các em cảm
giác mình được quan tâm và tôn trọng. Sự trao đổi những băn khoăn về đạo đức sẽ
thoải mái hơn trong trường hợp này. Con cái sẽ có thể kể cho cha mẹ nghe về những
gì các em chưa phân định được và cha mẹ sẽ giúp các em thoải mái khi lắng nghe mà
chưa đánh giá cũng như chưa đưa ngay ra lời khuyên. Ở đây sự tôn trọng ý kiến các
em và sự dung hòa giữa ý kiến cha mẹ và các em đóng vai trò quan trọng.
Tùy lứa tuổi và trình độ mà cha mẹ có thể đóng vai trò cùng trao đổi, tranh luận
những vấn đề về đạo đức đối với các em. Vấn đề đạo đức không còn đóng kín trong
cuộc sống hiện nay nữa. Đạo đức cũng mang tính đặc thù văn hóa, mà văn hóa chúng
ta đang trong xu hướng hội nhập mạnh mẽ hơn với cộng đồng văn hóa quốc tế. Vì vậy
cha mẹ cũng phải cập nhật kiến thức liên tục và cùng các em thảo luận nhiều hơn về
vấn đề ứng xử đạo đức phức hợp nhằm chuẩn bị cho các em trưởng thành một cách
bền vững, linh hoạt mà vẫn theo đúng các chuẩn mực đạo đức chung của cộng đồng
quốc tế. Để khi các em trưởng thành, ra trường và hòa nhập vào môi trường công việc
riêng của mỗi người, họ có khả năng tự chủ về khía cạnh đạo đức và nhân cách trong
một môi trường mới.
3. Kết luận
Vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống cho các em sinh viên hiện nay đang là vấn
đề được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi các em là thế hệ tương lai của đất nước,
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các em không những chỉ được trang bị những kiến thức cơ bản, kiến thức về nghề
nghiệp mà còn luôn phải tự trau dồi và được giáo dục về đạo đức và nhân cách của
mình. Việc giáo dục này không phải chỉ giao phó toàn bộ trách nhiệm cho nhà trường
mà phải kết hợp chặt chẽ từ gia đình và xã hội. Trong đó, vai trò giáo dục của gia
đình, của cha mẹ là rất quan trọng, theo tôi đây là vấn đề cốt lõi. Vì giáo dục đạo đức
trong gia đình là nhằm tạo tiền đề xuất phát cho giáo dục đạo đức trong nhà trường và
ngoài xã hội, bởi gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng trong việc
giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách cho các em ngay từ nhỏ cho đến khi
trưởng thành. Thực tế đã cho thấy rằng, gia đình hạnh phúc thì xã hội lành mạnh, gia
đình càng giữ được "gia phong" thì kỷ cương xã hội càng nghiêm minh.
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VAI TRÕ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
Trần Ngọc Hồng1, Trần Thị Sâm2
1. Đặt vấn đề
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường ĐH, CĐ hiện nay
đang triển khai đào tạo học chế theo tín chỉ. Mô hình đào tạo theo niên chế trước đây
với tổ chức lớp học chặt chẽ theo một chương trình thống nhất được thay thế bằng
chương trình đào tạo linh hoạt và đa dạng phụ thuộc vào khả năng và sự lựa chọn của
SV. Giáo viên chủ nhiệm lớp trước đây được thay thế bởi đội ngũ cố vấn học tập
(CVHT) nhằm giúp SV thực hiện quyền tự chủ của mình trong học tập. Theo TS
Nguyễn Văn Vân, CVHT chiếm vai trò quan trọng trong đào tạo theo học chế tín chỉ
thông qua hoạt động tư vấn, trợ giúp, theo dõi và định hướng cho SV trong việc xây
dựng chương trình học tập. CVHT được xem là một bộ phận không thể tách rời và
đảm bảo cho “cỗ máy” học chế tín chỉ vận hành hiệu quả, thông suốt. Với nhiệm vụ
và chức năng như vậy, CVHT có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập và rèn luyện
của SV hiện nay. Bài viết này phân tích vai trò của CVHT trong công tác giáo dục
đạo đức nghề nghiệp cho SV ngành Giáo dục mầm non, một nhiệm vụ không thể
thiếu trong mục tiêu đào tạo.
2. Ý nghĩa và đặc điểm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV ngành giáo dục
mầm non trong quá trình đào tạo
Đạo đức nghề nghiệp là một hình thái ý thức xã hội, ra đời cùng với sự phát triển
của một nghề nhất định của xã hội. Đạo đức nghề nghiệp là một hệ thống những
chuẩn mực giá trị đạo đức xã hội nhưng phù hợp với đặc điểm của mỗi loại nghề,
phản ánh bộ mặt nhân cách của người lao động và đạo đức nghề nghiệp trở thành
động lực phát triển nhân cách, phát triển các năng lực chung và năng lực nghề nghiệp,
làm tăng năng xuất và hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.
Do tính chất đặc thù của công việc, GVMN có lẽ vất vả hơn ở một số điểm so
với những GV ở các cấp học khác, ví dụ như phải đón trẻ trước giờ đi làm của bố mẹ
và trả trẻ sau giờ đi làm; thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc như: vừa giáo dục, dạy
dỗ, chăm sóc, vệ sinh, ăn uống, trông nom, vui chơi,… cùng trẻ trong suốt thời gian ở
trường từ sáng đến chiều. Do đó, bên cạnh yêu cầu về trình độ chuyên môn, GVMN
1
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rất cần đức tính kiên nhẫn, chịu khó, yêu thương và tôn trọng trẻ con thật sự. Điều
này thật không đơn giản để có ngay đối với SV trẻ mới vào trường. Do đó định hướng
và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho GVMN là một yêu cầu rất quan trọng trong
công tác đào tạo GVMN.
Đạo đức nghề giáo viên mầm non (GVMN) quy định tại Chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non gồm những tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể, đây cũng là cơ sở để các
trường CĐ, ĐH đào tạo GVMN lựa chọn những nội dung và phương pháp để đào tạo
GVMN đáp ứng yêu cầu của Chuẩn. Một số nội dung cụ thể cần được quan tâm để
giáo dục SV trong quá trình đào tạo đặc biệt là thời gian thực hành và thực tập sư
phạm như sau:
- Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm
vụ;
- Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, nghiệp
dân tín nhiệm và trẻ yêu quý;
- Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ;
- Trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ được phân công;
- Đoàn kết với mọi thành viên trong trường; có tinh thần hợp tác với đồng
nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;
- Có thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em;
- Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của
một nhà giáo.
- Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ, khoẻ mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khoẻ;
- Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát
triển đời sống kinh tế, văn hoá, cộng đồng.
3. Vai trò của CVHT trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV ngành giáo
dục mầm non
3.1. Quản lý danh sách lớp, thông tin cá nhân sinh viên, tham gia đánh giá
kết quả rèn luyện
Tham gia công tác quản lý SV nên CVHT là người nắm thông tin cá nhân SV
cũng như tâm tư nguyên vọng của các em. CVHT cũng là người quản lý, theo dõi SV
thông qua ban cán sự lớp và trực tiếp SV. Chính vì vậy, khi có những dấu hiệu về biểu
hiện lệch lạc trong đạo đức nói chung hay đạo đức nghề nghiệp nói riêng, CVHT sẽ
kịp thời giúp đỡ điều chỉnh hoặc dựa vào tập thể nhóm, lớp giúp đỡ các SV này hoà
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nhập vào phong trào học tập và rèn luyện chung để trở thành những GVMN có chất
lượng sau này. Hiện nay với sự tiện ích của công nghệ thông tin (CNTT), CVHT và
SV có thể trao đổi thông tin qua email hoặc diễn đàn một cách dễ dàng. Do đó CVHT
sẽ có những lời tư vấn phù hợp giúp SV học tập và rèn luyện một cách tốt nhất.
CVHT cũng là người tham gia đánh giá kết quả rèn luyện SV. Quy trình đánh
giá thường từ cá nhân tự đánh giá, tập thể đánh giá có sự tham gia của CVHT và
chuyển kết quả về khoa. Do đó CVHT nắm rõ quy định về rèn luyện và theo dõi đánh
giá kết quả rèn luyện một cách công khai và trung thực. Đối với SV ngành GDMN,
việc tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao không chỉ góp phần
xây dựng phong trào trong khoá, trường mà còn là một yêu cầu về chuyên môn nghiệp
vụ của người GVMN. Do đó, thông qua các hoạt động này, CVHT không chỉ lưu kết
quả để đánh giá kết quả rèn luyện mà còn tư vấn, định hướng giúp SV ngành GDMN
thêm yêu nghề, say mê với những hoạt động học tập và phong trào để góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
3.2. Mô tả đặc điểm nghề GVMN thông qua giới thiệu mục tiêu và khung
chƣơng trình đào tạo
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của CVHT là giới thiệu mục tiêu và nội
dung khung chương trình đào tạo cho SV. Đây là thời điểm quan trọng để SV tiếp cận
và có những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp và chương trình học tập mà mình theo
đuổi trong suốt quá trình đào tạo. Trong dịp này, CVHT giới thiệu muc tiêu và đặc
điểm của nghề GVMN. Mặc dù chỉ giới thiệu sơ lược nhưng đây là lần đầu tiên tiếp
cận với chương trình đào tạo cụ thể nên sự giới thiệu của CVHT có ý nghĩa rất lớn đối
với việc hình thành tình cảm nghề nghiệp và lòng say mê học tập, rèn luyện sau này.
Do đó, CVHT phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi gặp SV đầu tiên này và thật am hiểu sâu
sắc về mục tiêu và nội dung chương trình khung đào tạo để giúp SV định hướng ngay
từ ban đầu về nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn và theo đuổi.
3.3. Tƣ vấn việc lập kế hoạch học tập đảm bảo yêu cầu chƣơng trình đào tạo

Trong quá trình tư vấn cho SVMN lập kế hoạch học tập, CVHT thường phải chỉ
ra đâu là những học phần chung, học phần điều kiện tiên quyết, học phần chuyên
ngành,…để SV tự lựa chọn những học phần sao cho phù hợp với khả năng và điều
kiện bản thân, đảm bảo hợp quy chế đào tạo và hiệu quả cao trong học tập và rèn
luyện. các SV khác nhau sẽ có kế hoạch học tập khác nhau. Do đó, CVHT thường tổ
chức tiếp xúc từng nhóm SV để tư vấn cho hiệu quả và đây cũng là điều kiện thuận lợi
34

để CVHT nắm được tình hình học tập cụ thể cũng như tâm tư nguyện vọng của SV và
từ đó, có những biện pháp để giúp những SV hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
Trong thực tế, có nhiều SV không đạt một số học phần điều kiện tiên quyết nên
không được học các học phần nghiệp vụ hay chuyên ngành tiếp theo, điều này ảnh
hưởng đến tiến trình học tập cũng như một số ức chế về tâm lý khi không được tham
gia thực hành, thực tập đúng tiến độ. Điều này ảnh hưởng đến tình cảm và việc rèn ý
thức đạo đức nghề nghiệp cho SV. Do đó CVHT cần phải giúp SV ý thức ngay từ
đầu, nắm rõ các nội dung và yêu cầu với các nội dung, học phần chung và chuyên
ngành để lập được kế hoạch học tập tối ưu, từ đó, gặt hái kết quả cao trong học tập và
rèn luyện.
4. Kết luận
CVHT có vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức nói chung và đạo đức
nghề nghiệp nói riêng cho SV ngành GDMN. Hiện nay, với quy chế đào tạo tín chỉ,
CVHT dường như chỉ nhắc đến vai trò cố vấn, định hướng, giúp đỡ SV trong quá
trình học tập mà nhiệm vụ giáo dục đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói
riêng chưa được đặt vai trò quan trọng như đối với giáo viên chủ nhiệm trước đây.
Thiết nghĩ giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV ngành GDMN là một nội dung
không thể thiếu trong quá trình đào tạo và và có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cũng
như những chế độ phù hợp thích đáng cho CVHT tham gia công tác này.
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ẢNH HƢỞNG ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC
TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN
Nguyễn Thị Mộng Lan1
1. Đặt vấn đề
Muốn cho công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên (SV) đạt hiệu quả cần phải
có sự kết hợp của nhiều tổ chức và cá nhân trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Song một điều phải thừa nhận rằng đạo đức của thầy cô giáo ảnh hưởng rất lớn đến
việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh - sinh viên. Từ xưa Khổng tử đã
nói: Người Thầy không chỉ dạy chữ cho trò mà còn dạy cho trò bằng toàn bộ nhân
cách của mình. Người học trò không chỉ học chữ ở Thầy mà còn học cả cách sống,
cách đối nhân xử thế của Thầy. W Veugelers, một nhà giáo dục Hà Lan cũng đã nói,
giá trị đạo đức được khắc sâu vào tâm trí SV không chỉ qua nội dung dạy học môn
đạo đức trong chương trình đào tạo mà quan trọng hơn là giá trị đạo đức trong môi
trường văn hoá học đường và đặc biệt là cách thể hiện giá trị đó của thầy cô giáo
trong công việc và ứng xử với mọi người xung quanh. Điều này nói lên muốn giáo
dục đạo đức cho SV trước hết phải chăm lo công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức
cho đội ngũ giảng viên. Bài viết này, chúng tôi phân tích những ảnh hưởng rõ nét từ
đạo đức đội ngũ CB-GV ở trường CĐ, ĐH hiện nay đến việc hình thành và phát triển
nhân cách của SV qua một số nội dung công việc thường nhật trong thực tiễn đào tạo.
2. Các nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên
2.1. Giáo dục về ý thức chấp hành nội quy, quy định trong trƣờng thông
qua việc CB-NV ở các phòng, khoa gƣơng mẫu trong giải quyết công tác
học vụ, học chế với SV trách nhiệm, đúng quy chế, tôn trọng và thân thiện
Hiện nay, với hình thức đào tạo theo tín chỉ, SV được yêu cầu về tính tự giác chủ
động trong học tập và tự quản lý kế hoạch học tập của mình theo quy chế đào tạo.
Điều này cũng yêu cầu cá nhân SV hoặc đại diện SV phải thường xuyên làm việc và
trao đổi với đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo ở khoa, phòng đào tạo, phòng công tác
HS-SV,… của trường trong việc đăng ký nhập học đầu năm, đăng ký ở Ký túc xá,
đăng ký học phần, điều chỉnh đăng ký học phần, thuyên chuyển lớp học, đăng ký câu
lạc bộ, đăng ký thực tập, đăng ký khoá luận, làm hồ sơ vay vốn, hồ sơ bảo hiểm SV,
giấy xác nhận bảng điểm…. Có rất nhiều loại thủ tục hành chính giấy tờ theo yêu cầu
về công tác quản lý đào tạo mà yêu cầu SV phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
1
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nhất là về mặt thời gian, biểu mẫu thông tin chính xác để guồng máy quản lý SV với
số lượng lớn hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả. Để giúp SV có ý thức kỷ luật cao trong
việc phối hợp thực hiện công tác học vụ, học chế, trước hết các CB, NV ở các phòng,
ban, khoa, tổ được phân công nhiệm vụ này phải thể hiện được tác phong chuẩn mực
nghiêm túc, tôn trọng SV, giải thích rõ ràng đầy đủ, chính xác và thuận tiện nhất cho
SV thực hiện. Các thông báo, quy định cần được thông tin kịp thời đến SV để họ có
đủ thời gian tránh những trường hợp trễ muộn đáng tiếc do chậm thông tin. Bên cạnh
đó, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý nên hạn chế việc tiếp
xúc trực tiếp giữa sinh viên và cán bộ giảng viên thường là trao đổi thông tin qua
mạng, do đó, văn hoá ứng xử qua mạng cũng cần được rèn luyện cho SV. Hiện nay,
trong các cuộc tiếp xúc, đối thoại với SV, một số SV vẫn còn phàn nàn về cách ứng
xử của một số CB, nhân viên chưa thật sự thân thiện và tôn trọng SV. Ngược lại, một
số CB, NV phàn nàn SV chưa có ý thức tổ chức kỷ luật cao và chưa tôn trọng CB,
NV. Khắc phục và hạn chế những “phàn nàn” này không chỉ nâng cao về ý thức kỷ
luật chấp hành nội quy, quy định trong SV mà còn giúp SV hoàn thành nhiệm vụ học
tập và góp phần xây dựng môi trường văn hoá học đại học. Trong năm học 20092010, một trong những lý do hơn 800 SV Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội đối mặt với
việc thôi học từ năm thứ nhất vì họ không được tư vấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về đăng
ký học phần trong đào tạo tín chỉ là một minh chứng cho việc ảnh hưởng công tác tư
vấn học tập đến kết quả đào tạo.
Tóm lại, sự gương mẫu, nghiêm túc và trách nhiệm của đội ngũ CB, NV phòng
ban khoa tổ ảnh hưởng đến ý thức kỷ luật và việc nghiêm túc chấp hành quy định, quy
chế của nhà trường. Đây là một trong những nội dung quan trong trong việc giáo dục
đạo đức, ý thức kỷ luật cho SV và góp phần xây dựng môi trường văn hoá học đường
chuẩn mực, lành mạnh, tôn trọng và thân thiện.
2.2. Giáo dục ý thức chăm chỉ, ham học hỏi, mạnh dạn chia sẻ hiểu biết của
mình trong giờ học và seminar thông qua năng lực chuyên môn và đạo đức
nhà giáo
W Veugelers (2010) đã từng nói, giá trị đạo đức cần giáo dục cho SV không chỉ
có trong nội dung bài học về môn Đạo đức mà nó còn được thể hiện từ những giá trị
của công việc và bản thân GV đó khi dạy học và tiếp xúc học sinh. Thật vậy, phong
cách và tư cách đạo đức của người GV ảnh hưởng rất lớn đến những phẩm chất tốt
cần rèn luyện cho SV. Sự gương mẫu và nghiêm túc của GV trên bục giảng cùng với
năng lực chuyên môn của GV sẽ ảnh hưởng đến tác phong và ý thức học tập của SV.
Một khi các nhiệm vụ học tập được hướng dẫn một cách cụ thể và nghiêm túc sẽ giúp
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SV hoàn thành nhiệm vụ học tập và qua đó rèn luyện các đức tính cần thiết cho người
SV, đặc biệt là rèn năng lực tự học, tự nghiên cứu trên tinh thần vượt khó và say mê
học tập. Ngày nay, với việc đổi mới PPDH, khuyến khích SV năng động, tích cực
trong học tập, mạnh dạn trao đổi những ý kiến, kết quả nghiên cứu của mình trước
GV, lớp, nhóm,…Sự thân thiện và tôn trọng SV cũng như động viên khuyến khích SV
là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo thông tin phản hồi từ công tác đánh giá GV từ SV thì
một số GV vẫn còn trịch thượng, gây áp lực và khó khăn cho SV qua những đòi hỏi
không vừa sức; Cách ra đề thi, kiểm tra vẫn còn đánh đố; nhiều GV vẫn còn dọa nạt
SV, xây dựng uy tín của mình bằng cách lợi dụng quyền đánh giá SV, tự cho học
phần mình dạy là “siêu đẳng”, đánh trượt nhiều SV, vì vậy, mà tiêu cực học đường
vẫn còn tồn tại. Điều này không những ảnh hướng đến chất lượng đào tạo mà còn ảnh
hưởng đến việc hình thành và phát triển nhân cách SV. Mặc dù chỉ là số ít nhưng điều
này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng đạo đức cao quý của người Thầy theo
truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta từ lâu đời. Do đó, công tác chấn chỉnh
một số lệch lạc trong tư cách đạo đức nhà giáo ở cấp CĐ, ĐH hiện nay là rất cần thiết.
Việc lấy ý kiến phản hồi từ phía người học để đánh giá GV là một việc làm cần được
triển khai nghiêm túc và phát huy. Từ đó, kết hợp vói những tiêu chí khác để đánh giá
GV hàng năm công bằng, đúng quy định, góp phần xây dựng một đội ngũ GV có đầy
đủ phẩm chất năng lực đảm nhiệm công tác giảng dạy bậc CĐ, ĐH, nâng cao chất
lượng đào tạo nhà trường.
2.3. Giáo dục về trung thực, nghiêm túc trong tập và nghiên cứu thông qua
việc hƣớng dẫn luận văn, khoá luận
Hiện nay tính nghiêm túc và trung thực trong nghiên cứu khoa học, đề tài, luận
văn, khoá luận….rất được quan tâm và đề cao trong việc đánh giá. Để có những công
trình thật sự sáng tạo và xuất sắc, sự trung thực và nghiêm túc được đặt lên yêu cầu
hàng đầu. Điều này cũng dễ hiểu vì cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, SV dễ
dàng tìm kiếm một đề tài tương tự trên mạng và việc đạo văn vẫn thường xảy ra hiện
nay. Để khắc phục hiện tượng này, một số phần mềm tin học hỗ trợ phát hiện đạo văn
hiện nay đã ra đời, tuy nhiên trước hết GV hướng dẫn cần giúp SV hiểu được giá trị
của tính nghiêm túc và trung thực trong nghiên cứu và bản thân GV phải là một người
thật sự gương mẫu về trung thực và nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. Mỗi năm
học, GV các trường CĐ, ĐH đều phải thực hiện công tác NCKH nên chính những
công trình này phản ánh được khả năng cũng như đạo đức nghiên cứu của GV. Hơn
nữa hiện nay, SV có quyền chọn lựa GV để theo học hay hướng dẫn đề tài, khoá luận,
uy tín khoa học của GV là một trong những yếu tố quan trọng để SV lựa chọn GV
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hướng dẫn cho mình. Chính uy tín khoa học của người GV có ý nghĩa quan trọng
trong việc giáo dục đức tính nghiêm túc và trung thực trong học tập và nghiên cứu của
SV.
2.4. Giáo dục về ý thức trách nhiệm và chia sẻ cùng cộng đồng trong những
trƣờng hợp thực tế
Một hiện tượng xã hội hiện nay mà nhiều người rất bức xúc đó là sự vô cảm của
một bộ phận không nhỏ thanh niên trước những hoàn ảnh hoặc tình huống thương tâm
trong xã hội. Trong lúc đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn; thêm vào đó
thiên tai, dịch bệnh nhiều nơi vẫn còn xảy ra nhiều nơi. Giáo dục cho mọi SV có ý
thức trách nhiệm và chia sẻ cùng cộng đồng, đồng cam cộng khổ, đoàn kết tương trợ,
giúp đỡ nhau là cần thiết. Nhà trường nên quan tâm các trường hợp SV đặc biệt khó
khăn trong và ngoài trường. Tổ chức những hoạt động giúp đỡ SV không chỉ giúp SV
đó có điều kiện vượt qua khó khăn mà còn giáo dục cho cộng đồng CB-GV-SV trong
trường chia sẻ nhau với tinh thần lá lành đùm lá rách. Đội ngũ GV nên gương mẫu
tham gia các hoạt động này không chỉ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn
giáo dục cho SV của trường mình nâng cao tình thần đáng quý này. Ở Đại học Phú
Yên, các GV trẻ tham gia các chương trình thanh niên tình nguyện cùng SV là việc
làm rất đáng biểu dương. Ví dụ khác như trường hợp lũ lụt, thiên tai lớn ở Phú Yên
năm 2009, 2010, khi một số huyện bị chìm trong biển lũ, cả GV và HS-SV trường ĐH
Phú Yên tổ chức tham gia các hoạt động cứu trợ và giúp bà con thu dọn vệ sinh sau lũ
là những hoạt động rất ý nghĩa và xúc động. Hình ảnh những GV của trường ĐH
cũng xoắn quần bước xuống giúp các GV mầm non chuyển đồ đạc ra khỏi vùng lũ đã
thật sự làm cho các SV của trường hăng hái, nhiệt tình tham gia chiến dịch một cách
xuất sắc bằng trái tim chia sẻ, cảm thông và trách nhiệm.
3. Kết luận
Đạo đức và nhân cách đội ngũ GV ở các trường CĐ, ĐH ảnh hưởng rất lớn đến
công tác giáo dục đạo đức cho SV. Muốn cho công tác giáo dục đạo đức SV ở các
trường CĐ, ĐH đạt kết quả cao, trước hết nhà trường cần đẩy mạnh công tác bồi
dưỡng đạo đức nhà giáo trong đội ngũ CB-GV. Đồng thời mỗi CB-GV cần thấy được
những giá trị toát ra từ chính công việc thường ngày của mình sẽ nâng cao giá trị
phẩm chất đạo đức và uy tín cá nhân của chính mình đồng thời là tấm gương sáng cho
SV noi theo.
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CÁC THÀNH PHẦN CẤU THÀNH ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN
TRONG TRƢỜNG HỌC
Lê Đăng Lăng1, Hồ Đức Hùng2, Nguyễn Thi ̣ Kim Oanh3
1. Đặt vấn đề
Trong những năm qua , Viê ̣t Nam đã và đang triển khai các chương trình giáo
dục học đường. Ở bậc mầm non chúng ta có giáo dục lễ giáo, bậc tiểu học là môn đạo
đức, bậc trung học là môn giáo dục công dân, thêm vào đó là các chương trình ngoại
khoá, các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giáo dục đạo đức . Từ đó , nhà trường đã có
những đóng góp tích cực trong viê ̣c hình thành các giá trị đạo đức
căn bản cho ho ̣c
sinh. Nhưng bên cạnh đó, một thực trạng đáng lo ngại hiê ̣n nay là vấ n đề đạo đức học
đường đang bi ̣xuố ng cấ p và ngày càng trầ m tro ̣ng . Theo Hà Thi ̣Thu Hoài (2012),
điề u này xuất phát từ chương trình ho ̣c phổ thông quá nặng về lý thuyết không gắn
liền với đời sống , thiếu kỹ năng sống , không đă ̣t nă ̣ng vấ n đề hình thành nhân cách
học sinh; đồ ng thời la ̣i xuấ t hiê ̣n quan niệm cho rằng dạy và học đạo đức chỉ thông
qua môn đạo đức và giáo dục công dân, người dạy chỉ tâ ̣p tr ung giảng kiến thức
chuyên môn và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp , không chú tro ̣ng chỉnh sửa sai trái của học
sinh, còn nhà trường chỉ lo chạy theo thành tích, chưa xem tro ̣ng kết quả thực chất của
giáo dục đào ta ̣o . Thực tra ̣ng giáo dục đạo đức học sinh là vậy, còn giáo dục đạo đức
sinh viên trong trường học gần như bị bỏ trống . Phầ n lớn các trường chỉ đào tạo kiế n
thức cơ sở, chuyên ngành và ngoại ngữ, tin học là chính. Bên ca ̣nh đó, sinh viên là lớp
người năng động nhưng chưa kiểm soát bản thân tố t; thường hành động theo phong
trào, cảm tính; một bộ phận lớn sống xa gia đình; do đó dễ bị ảnh hưởng bởi những
trào lưu không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của Việt Nam, đặc biệt là dễ bị sa ngã
trong khi đây lại là thành phần ưu tú, trụ cột của quốc gia trong tương lai. Chúng ta có
thể hiể u rõ hơn thực tra ̣ng này thông qua kế t quả nghiên cứu của Huỳnh Văn Sơn &
Cô ̣ng sự (2009) như sau: “36% sinh viên cho biết làm việc theo lương tâm sẽ bị thua
thiệt; 32% chấp nhận hành vi vô ơn; 41% bảo rằng không nhất thiết phải sống cao
thượng; 28% có tư tưởng trả thù, báo oán; 18% nói sẵn sàng đưa lợi ích cá nhân lên
trên hết; 60% đổ mọi trách nhiệm nuôi dạy con cái lên cha mẹ”. Do đó, giáo dục đạo
đức sinh viên trong trường đang là chủ đề nóng hiện nay và c húng ta cần quan tâm ,
đẩ y ma ̣nh hơn nữa viê ̣c giáo dục đạo đức sinh viên trong nhà trường.

1

ThS – Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM
GS. TS – Trƣờng Đại học Kinh tế TP. HCM
3
ThS – Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM
2
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Mă ̣t khác , từ thực tế hiê ̣u quả giáo du ̣c đa ̣o đức trong trường ho ̣c thời gian qua
cho thấ y để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên tro ng trường thì nên làm rõ
khái niệm “đạo đức sinh viên trong trường” , từ đó mới có thể hình thành các giải pháp
giáo dục đạo đức phù hợp . Nhưng thực trạng hiện nay nhiều nghiên cứu liên quan tại
Việt Nam nghiên cứu từng khía cạnh của vấn đề đạo đức sinh viên mà chưa làm rõ thế
nào là đạo đức sinh viên trong trường học để từ đó hình thành đạo đức sinh viên trong
cộng đồng – xã hội nói chung . Chẳ ng ha ̣n nghiên cứu “Sự lựa chọn các giá trị đạo
đức-nhân văn trong định hướng lối sống của sinh viên ở một số trường đại học tại
TP.HCM trong giai đoạn hiện nay” (Huỳnh Văn Sơn & Cô ̣ng sự 2009; theo Xuân
Chiể u 2009). Mă ̣c dù đề tài này đã có những đóng góp tích cực trong viê ̣c đánh giá
thực tra ̣ng nhiǹ nhâ ̣n các giá tri ̣đa ̣o đức – lối sống của sinh viên nhưng chưa làm rõ
thế nào là đa ̣o đức sinh viên và những yế u tố nào trong nhà trường có tác đô ̣ng đế n
đa ̣o đức sinh viên . Hoă ̣c mô ̣t số bài viế t trên ta ̣p chí khoa ho ̣c chỉ đề câ ̣p mô ̣t số khiá
cạnh của vấn đề giáo dục đạo đức sinh viên như bài “ Các nội dung và hình thức giáo
dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay” của Lê Hữu Ái & Lê Thi Tuyế
t
̣
Ba (2004) hay “Vận dụng quan điể m quản lý chấ t lượng tổ ng thể vào quản lý giá
o
dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay ” của Nguyễn
Thanh Hòa (2005); hoă ̣c bài tham luâ ̣n “ Vấ n đề đạo đức của giới trẻ ngày nay ” (Vũ
Văn Trình 2012) chỉ đề cập về thực trạng – nguyên nhân suy giảm vấ n đề đa ̣o đức của
giới trẻ . Trong khi đó , các nhà nghiên cứu hàn lâm trên thế giới cũng đã nghiên cứu
khá nhiều về vấn đề đạo đức sinh viên , nhưng hầ u như những nghiên cứu này chỉ
đươ ̣c thực hiê ̣n trong mô ̣t nề n văn hóa khác biê ̣t với Viê ̣t Nam. Chẳ ng ha ̣n nghiên cứu
về cách hiǹ h thành đa ̣o đức của sinh viên Trung Quố c do Alan Au & Cô ̣ng sự (2006)
thực hiê ̣n ; hay nghiên cứu nhâ ̣n thức về đa ̣o đức của sinh viên đa ̣i ho ̣c của Linda
K.Lau & Cô ̣ng sự (2012) tại Mỹ. Mă ̣c dù các nghiên cứu này có những đóng góp tić h
cực trong hê ̣ thố ng tri thức về đa ̣o đức sinh viên , nhưng đa ̣o đức sinh viên là mô ̣t khái
niê ̣m khá trừu tươ ̣ng , đồ ng thời những tiêu chí về đa ̣o đức ta ̣i mỗi quố c gia rấ t khác
nhau nên để hiể u rõ vấ n đề này cầ n phải có những nghiên cứu cu ̣ thể ta ̣i Viê ̣t Nam . Từ
đó, nghiên cứu về đạo đức sinh viên trong trường ta ̣i Viê ̣t Nam là việc làm cần thiết .
Nghiên cứu này sẽ tiếp tục cũng cố, bổ sung thêm cơ sở lý luận để hệ thống hóa khái
niệm đạo đức sinh viên trong trường học.
2. Nghiên cứu các thành phần của đạo đức sinh viên trong trƣờng tại Việt Nam
Khung lý thuyết về đạo đức sinh viên
Đa ̣o đức là mô ̣t phạm trù trừu tươ ̣ng với nhiều tiêu chuẩn khác nhau . Theo Neil
Eddington & Richard Shuman (2008) thì đạo đức là những tiêu chuẩn phẩm chất được
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đưa ra bởi một người hay một nhóm người nhằm cung cấp những quy định về cách
ứng xử phù hợp; còn Bersoff (1996) cho rằng cách ứng xử có đạo đức là kết quả của
sự hiểu biết về những nguyên tắc triết học làm cơ sở cho các chuẩn mực đạo đức như
cách ứng xử bắt nguồn từ tính cách đúng đắn dẫn đến hành vi, điển hình như tính
thành thực, lương tri,...; hoặc theo Belmont (1979), các nguyên tắc đạo đức cơ bản
quy định những phẩm chất tổng thể cần có trong việc đáp ứng một cách cơ bản những
phong tục – tập quán đạo đức đặc thù và đánh giá hành động của con người, trong đó
có ba nguyên tắc cơ bản là sự tôn trọng người khác, lòng thương người (việc thiện) và
tính công bằng. Hơn nữa, mỗi lĩnh vực lại có những quy định về đạo đức khác nhau.
Chẳng hạn, theo Remley (1996) thì đạo đức trong ngành sức khỏe-tâm lý được chi
phối bởi các luật và quy định; trong đó luật quy định những tiêu chuẩn tối thiểu mà xã
hội chấp nhận và được thúc đẩy thực hiện bởi chính phủ, còn đạo đức thể hiện những
tiêu chuẩn tối đa hay lý tưởng, được tạo ra bởi ngành nghề và được quản lý bởi hiệp
hội ngành nghề, tổ chức chứng nhận và chính phủ. Bên cạnh đó, theo tổ ng hơ ̣p của Hà
Thị Thu Hoài (2012) thì “đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc xử lý các mối quan
hệ trong gia đình, cộng đồng hay xã hội, được thừa nhận rộng rãi. Đạo đức quy định
hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội nói chung; là những
nguyên tắc phải tuân theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã
hội, phù hợp yêu cầu của mỗi chế độ chính trị và kinh tế xã hội nhất định; nếu không
tuân theo những nguyên tắc ấy thì được gọi là người vô đạo đức”. Từ đó, chúng ta có
thể hiểu đa ̣o đức sinh viên trong trường có thể đ ược hiểu là những tiêu chuẩ n , nguyên
tắ c ứng xử của sinh viên trong các mố i quan hê ̣ trong trường và đươ ̣c người khác thừa
nhâ ̣n. Cụ thể là thái độ giao tiếp của sinh viên với thầ y cô , với chuyên viên các phòng
ban, những cán bô ̣ công nh ân viên khác , cũng như thái độ thực hiện các quy định của
trường và thái đô ̣ sinh hoạt trong trường . Thêm vào đó, theo Linda K.Lau & Cô ̣ng sự
(2012) thì thái độ của sinh viên đối với vấn đề đạo đức cũng là một tiêu chuẩn đánh
giá đạo đức của sinh viên.
Mô hình và phƣơng pháp nghiên cứu
Qua phân tích cơ sở - khung lý thuyết có thể phát triể n mô hin
̀ h nghiên cứu về
các thành phần của đạo đức sinh viên trong trường học như sau:
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Thái độ học tập
Thái độ với đạo đức
Đạo đức sinh
viên trong trường

Thái độ trong giao tiếp
Thái độ thực hiện quy
đinh
̣
Thái độ sinh hoạt

HÌNH 1: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU

Tuy nhiên, đạo đức là một thuật ngữ trừu tượng với các quan điểm khác nhau
tùy thuộc vào đặc tính của từng vùng, miền, quốc gia, do đó cần phải tiến hành nghiên
cứu tại Việt Nam để điều chỉnh, bổ sung làm rõ khái niệm này. Mặt khác, khi tiến
hành nghiên cứu khái niệm này tại Việt Nam thì phương pháp nghiên cứu sử dụng là
phương pháp hỗn hợp qua hai bước . Đầu tiên , phương pháp nghiên cứu định tính
đươ ̣c sử du ̣ng thông qua kỹ thuật thảo luận tay đôi với đối tượng nghiên cứu là giảng
viên có kinh nghiệm lâu năm (02 giảng viên), sau đó sử du ̣ng tiế p kỹ thuâ ̣ t thảo luận
nhóm (08 người) với đối tượng là sinh viên để xây dựng các thang đo nghiên cứu . Cụ
thể bước này đã khám phá các thành phầ n
(gồ m các biế n quan sát của mỗi thành
phầ n) cấ u thành khái niệm “đạo đức sinh viên trong trường” gồm : thái độ học tâ ̣p, thái
độ với gian lận-đạo đức, thái độ trong giao tiếp, thái độ thực hiện quy định trường và
thái độ sinh hoạt trong trường . Sau đó , nghiên cứu định lượng được sử dụng thông
qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi với đối tượng phỏng vấn là sinh
viên. Bảng câu hỏi được thiết kế dựa vào dữ liệu từ kết quả nghiên cứu định tính với
thang đo likert 05 điểm (1-Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý; 3-Bình thường; 4Đồng ý; 5-Rất đồng ý). Tổng số mẫu khảo sát là 500 (thu đươ ̣c 480 bảng câu hỏi hoàn
chỉnh). Mẫu đươ ̣c lấ y theo phương pháp ngẫu nhiên có chọn lọc . Phạm vi nghiên cứu
là các trường đại học, cao đẳ ng tại phía Nam , tâ ̣p trung ta ̣i TP.HCM. Dữ liệu khảo sát
được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS và Amos . Mục đích của bước nghiên cứu
này nhằm kiể m đinh
̣ các thành phầ n của đa ̣o đức sinh viên trong trường học thông qua
phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha , phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tić h
nhân tố khẳ ng đinh
̣ CFA.
Kết quả nghiên cứu
Tổng số mẫu khảo sát h oàn chỉnh là 480 (bảng câu hỏi ), trong đó số mẫu thực
hiê ̣n trong Khối Sư phạm là 160 với nam chiế m 68,8%, nữ chiế m 31,2%; Khối Khoa
học Xã hội Nhân văn (bao gồ m Kinh tế và Luâ ̣t ) là 183 với nam chiế m 19,1%, nữ
chiế m 80,9%; Khố i Kỹ thuâ ̣t – Y dươ ̣c và dân lâ ̣p, quố c tế là 137, trong đó nam chiế m
43

48,2%, còn nữ chiếm 51,8%. Với số mẫu khảo sát là 480 và được phân chia giữa các
khố i trường, giới tính và năm ho ̣c tương đố i đề u nên dữ liê ̣u khảo sát có thể đa ̣i diê ̣n
cho đám đông nghiên cứu.

Tiếp đến, kiểm đinh
̣ thang đo các thành phầ n của đạo đức sinh viên trong trường
học bằng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA với phương pháp trích nhân tố
PAF và phép xoay không vuông góc Pomax. Điều kiện để có thể xem xét trích nhân
tố (thang đo) là hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,4 (đạt mức quan trọng; theo Hair & Cộng
sự 1998) và chênh lệch hệ số tải nhân tố trong mỗi biến lớn hơn 0,3 (Jabnoun & AlTamimi 2003). Dựa vào hai điều kiện này, kết quả phân tích EFA lần cuối như Bảng
Bảng 1: Ma trận trích nhân tố
Nhân tố trích
Mã
biến
GT1

Các phát biểu

Thái độ với Thái độ sinh Thái độ học
đạo đức (1)

Lễ độ với giảng viên , chuyên viên và cán bộ công nhân viên trong trường

hoạt (2)

tập (3)

.680

GD3

Cho rằng đạo đức thì rất quan trọng đối với sinh viên

.673

GD4

Luôn giữ cho bản thân cũng như người khác có đạo đức tốt

.598

GT2

Hòa nhã với bạn bè

.457

SH2

Tham gia tích cực các hoạt động xã hội

.744

SH1

Nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của trường

.740

VH1

Vào lớp đúng giờ

.820

VH2

Đi học đầy đủ

.644

Kiểm tra sự thích hợp của EFA bằng kiểm định KMO với kết quả KMO = 0,688
> 0,5 nên phân tích nhân tố là thích hợp; kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa Sig. =
0,00 < 0,05 có ý nghĩa thống kê nên các biến quan sát có tương quan nhau trong tổng
thể (Trọng & Ngọc 2008). Kiểm tra Eigenvalue = 1,275 > 1 đạt yêu cầu (Gerbing &
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Anderson 1998), riêng Phương sai trích = 46,66%, nghĩa là tổng biến thiên của dữ liệu
được giải thích bằng 46,66% nên phân tích EFA là hơi yếu nhưng có thể chấp nhận
(khám phá xây dựng thang đo). Tóm lại, kiểm tra các điều kiện cho thấy phân tích
nhân tố EFA có thể được xem là phù hợp. Từ đó, có 03 nhân tố được rút ra như sau:
- Nhân tố 1 gồm GT1, GD3, GD4 và GT2, đặt tên Thái độ với đạo đức
(Thaidovoidaoduc).
- Nhân tố 2 gồm các biến SH2 và SH1, được đặt tên là Thái độ sinh hoạt
(Thaidosinhhoat).
- Nhân tố 3 gồm các biến VH1 và VH2, được đặt tên là Thái độ học tập
(Thaidohoctap).
Kiểm tra độ tin cậy của các thang đo bằng phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha,
kết quả xử lý trên phần mềm SPSS 20 cho thấy các thang đo đều có độ tin cậy lớn hơn
0,6 và tương quan biến-tổng đều lớn hơn 0,3 (Bảng 2) nên đạt độ tin cậy (Nunnally &
Burnstein 1994)
Bảng 2: Độ tin cậy Cronbach Alpha các thang đo
Mã Trung bình thang đo nếu
biến

Phƣơng sai thang đo nếu

loại biến

loại biến

Tƣơng quan biến- Cronbach Alpha nếu loại
tổng

biến

Thái độ với đạo đức: Cronbach Alpha = 0,699
GT1

12.27

3.683

.522

.614

GT2

12.56

3.962

.413

.676

GD3

12.33

3.612

.491

.630

GD4

12.71

3.331

.514

.617

Thái độ sinh hoạt: Cronbach Alpha = 0,700
SH1

3.54

.725

.540

.

SH2

3.45

.862

.540

.

Thái độ học tập: Cronbach Alpha = 0,691
VH1

3.91

1.036

.528

.

VH2

3.84

.945

.528

.

Hơn nữa, khi xét tính đơn nguyên của các thang đo bằng kỹ thuật phân tích nhân
tố khẳng định CFA trong phần mềm Amos 20. Kết quả kiểm định CFA như Hình 2
cho thấy các chỉ số CFI = 0,966, TLI = 0,944, GFI = 0,979 và IFI = 0,967 đều lớn hơn
0,9 (Bentler & Bonett 1980), đồng thời RMSEA = 0,055 < 0,08 (Carmines & McIver
1981) và Chi-square/df = 2,432 < 3 (Steiger 1990) nên mô hình có thể được xem là
phù hợp với dữ liệu thị trường (Thọ & Trang 2008). Do đó, tập các biến quan sát của
các thang đo đạt được tính đơn nguyên (Steenkamp & Van Trijp 1991).
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Bảng 3: Trọng số hồi quy khi kiểm định CFA
Chƣa chuẩn hóa

Chuẩn hóa

Ước lượng

P Ước lượng
S.E.

C.R.

SH1 <--- Thaidosinhhoat

1.000

SH2 <--- Thaidosinhhoat

.911

VH2 <--- Thaidohoctap

1.000

VH1 <--- Thaidohoctap

1.331

GT2 <--- Thaidovoidaoduc

1.000

GD4 <--- Thaidovoidaoduc

1.499

.173 8.674 ***

.677

GD3 <--- Thaidovoidaoduc

1.222

.147 8.290 ***

.601

1.202 .142 8.462 ***

.629

GT1 <--- Thaidovoidaoduc

.738
.163 5.596 ***

.733
.616

.264 5.049 ***

.858
.523

Khi kiểm tra trọng số hồi quy đã chuẩn hóa của các thang đo đều có giá trị lớn
hơn 0,5 và có ý nghĩa thống kê p < 0,05 (Bảng 3) nên các thang đo đạt được giá trị hội
tụ (Gerbing & Anderson 1988). Thêm vào đó , khi đo lường tính phân biệt thì các hệ
số tương quan r < 0,9 (≠ 1) (Bảng 4) nên các thang đo Thái độ với đạo đức, Thái độ
sinh hoạt và Thái độ học tập đảm bảo tính phân biệt (Hair & Cô ̣ng sự 2003).
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Bảng 4: Kết quả kiểm định mối tƣơng quan
Hệ số r
Thaidosinhhoat <--> Thaidohoctap

.209

Thaidosinhhoat <--> Thaidovoidaoduc

.378

Thaidohoctap <--> Thaidovoidaoduc

.370

Tóm lại, kết quả nghiên cứu khám phá cùng với việc kiểm định giá trị các thang
đo bằng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA trong phần mềm SPSS 20 với phép
trích PAF, phép xoay Promax, hệ số tin cậy Cronbach Alpha và kỹ thuật phân tích
nhân tố khẳng định CFA trong phần mềm Amos 20 cho thấy thang đo khái niệm Đạo
đức sinh viên trong trường học là một khái niệm đa hướng, được đo lường bằng các
thành phần: Thái độ với đạo đức, Thái độ sinh hoạt và Thái độ học tập. Cụ thể hơn,
thành phần Thái độ với đạo đức được đo lường bởi 04 biến quan sát (phát biểu) là
GT1(Lễ độ với giảng viên , chuyên viên và cán bộ công nhân viên ), GD3 (Cho rằng
đạo đức thì rất quan trọng đối với sinh viên), GD4 (Luôn giữ cho bản thân cũng như
người khác có đạo đức tốt) và GT2 (Hòa nhã với bạn bè); Thái độ sinh hoạt được đo
lường bởi 02 biến quan sát SH2 (Tham gia tích cực các hoạt động xã hội) và SH1
(Nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của trường); Thái độ học tập được đo
lường bởi 02 biến quan sát VH2 (Đi học đầy đủ) và VH1 (Vào lớp đúng giờ). Hơn
nữa, các thang đo đo lường khái niệm Đạo đức sinh viên trong trường học đều đã
được kiểm định độ tin cậy, tính đơn nguyên, giá trị hội tụ và tính phân biệt nên có giá
trị.
3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu đã làm rõ khái niê ̣m đa ̣o đức sinh viên trong trường học mô ̣t
cách có hệ thống với cơ sở khoa học và dữ liệu chứng minh
. Những phát hiện từ
nghiên cứu này có thể góp phầ n làm cơ sở để hoa ̣ch đinh
̣ một số giải pháp nâng cao
hiê ̣u quả giáo du ̣c đa ̣o đức sinh viên cho các nhà quản lý giáo du ̣c . Cụ thể, nghiên cứu
này đã chỉ ra các thành phần cấu thành đạo đức sinh viên trong trường học bao gồm :
thái độ với đạo đức , thái độ sinh hoạt và thái độ họ c tâ ̣p của sinh viên trong trường .
Thang đo những thành phần này đã được kiểm định bởi các kỹ thuật phân tích EFA,
Cronbach Alpha và CFA để đảm bảo đạt độ tin cậy, tính đơn nguyên, giá trị hội tụ và
đảm bảo tính phân biệt. Do đó, chúng là những thành phần có giá trị (đáng tin) khi đề
cập đến thuật ngữ hay khái niệm đạo đức sinh viên trong trường học.
Mặt khác , từ những phát hiện trong nghiên cứu qua bài viết này
pháp được gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên t
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, mô ̣t số giải
rong trường

thông qua tác động đến các thành phần hình thành đạo đức sinh viên như sau:
 Giải pháp tác động vào thành phầ n “Thái đô ̣ với đa ̣o đức”:
Thành phần này đươ ̣c đo lường bằ ng các biế n GĐ 3 (Cho rằng đạo đức là rất
quan trọng đối với sinh viên), GĐ4 (Luôn giữ cho bản thân cũng như người khác có
đạo đức tốt -khuyên can), GT1 (Lễ độ với giảng viên , chuyên viên và cán bộ công
nhân viên trong trường) và GT2 (Hòa nhã với bạn bè) cho thấ y sinh viên vẫn rấ t coi
trọng vấn đề đạo đức và lễ giáo. Phát hiện này cho thấy mặc dù hiện nay một số sinh
viên có những suy nghi ̃ có phầ n lê ̣ch la ̣c nhưng nhìn chung sinh viên vẫn quan tâm
đến các giá trị đạo đức , bằ ng chứng là sinh viên xem các yế u tố này là những thành
phầ n của đa ̣o đức sinh viên trong trường . Những phát hiê ̣n này có thể là mô ̣t nguồ n
đô ̣ng viên lớn để những thầ y cô cũng như những người làm công tác quản lý giáo du ̣c
có cái nhìn tích cực và tiếp tục quan tâm hơn trong việc
đinh
̣ hướng, giáo dục sinh
viên không chỉ đế n trường ho ̣c kiế n thức mà còn ho ̣c “làm người” . Từ đó, để nâng cao
“thái độ với đạo đức” của sinh viên thì có thể xem xét đưa các chuyên đề hay môn học
giáo dục đạo đức vào giảng dạy trong trường.
 Giải pháp tác động vàp thành phầ n “Thái đô ̣ sinh hoa ̣t”:
Thành phần này đươ ̣c đo lường bởi các biế n SH 1 (Nhiệt tình tham gia các hoạt
động phong trào của trường) và SH2 (Tham gia tích cực các hoạt động xã hội), thể
hiê ̣n sinh viên xem viê ̣c tham gia các hoạt động phong trào và xã hội trong trường
cũng là cách thức thể hiện đạo đức của mình . Từ phát hiê ̣n này , các nhà quản lý giáo
dục có thể đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong trường cho sinh viên tham gia
xem như là mô ̣t trong những hình thức giáo du ̣c đa ̣o đức sinh viên
. Bên ca ̣nh đó ,
nghiên cứu này chưa cho thấ y có mố i quan hê ̣ có ý nghiã thố ng kê giữa “sẵn lòng giúp
đỡ người khác” với “đa ̣o đức sinh viên trong trường”
; đồ ng thời tr ang phu ̣c đế n
trường không phải là yế u tố để đánh giá đa ̣o đức của sinh viên . Những phát hiê ̣n này
có hàm ý rằng cần khách quan khi nhận định đánh giá sinh viên vì bản thân sinh viên
không xem trang phục và giúp đỡ ba ̣n bè là n hững tiêu chuẩ n đánh giá đa ̣o đức.
 Giải pháp tác động vào thành phầ n “Thái đô ̣ ho ̣c tâ ̣p”:
Thành phần này đươ ̣c đo lường bởi các biế n VH 1 (Vào lớp đúng giờ) và VH2
(Đi học đầy đủ). Điề u này thể hiê ̣n sinh viên xem viê ̣c vào lớp đúng giờ và đi học đầy
đủ là những yế u tố thể hiê ̣n đa ̣o đức của sinh viên trong trường . Từ phát hiê ̣n này , các
nhà quản lý giáo dục có thể xem xét sử dụng yếu tố “đi học đầy đủ , vào lớp đúng giờ”
làm tiêu chuẩn để đánh giá và giáo dục đạo đức sinh viên cũng như làm thông điệp
truyề n thông giáo du ̣c đa ̣o đức sinh viên trong trường.
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VAI TRÕ NGƢỜI GIẢNG VIÊN
TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN
Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Ngô Minh Oanh1
1. Đặt vấn đề
Trong hệ thống giáo dục của một quốc gia thì giáo dục đại học là khâu cuối cùng
cung cấp sản phẩm – nguồn nhân lực cho xã hội, phục vụ nhu cầu phát triển của một
đất nước. Giáo dục trong nhà trường đại học là sự tiếp tục của giáo dục gia đình và
giáo dục từ các cấp học trước nhằm đào tạo những con người có trình độ, năng lực,
phẩm chất đạo đức, phát triển con người toàn diện. Bên cạnh những yêu cầu mà người
học phải lĩnh hội là những kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp tương lai thì người học
cũng phải được trang bị một tinh thần, thái độ đúng đắn cho hoạt động nghề nghiệp
khi ra trường, hay nói cách khác đó là đạo đức nghề nghiệp và những phẩm chất công
dân mà người sinh viên khi hòa nhập vào guồng máy lao động xã hội cần phải có.
Nhiệm vụ nặng nề này của các trường đại học, cao đẳng chỉ được hoàn thành tốt khi
có sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên, những người trực tiếp truyền thụ kiến
thức và gắn bó với sinh viên trong suốt quảng thời gian họ học tập và rèn luyện ở
giảng đường các trường đại học.
Thực hiện chức năng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho sinh viên trong các trường
đại học không phải là nhiệm vụ duy nhất của đội ngũ giảng viên, mà còn là công việc
của phòng Công tác chính trị - quản lý sinh viên, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, của Hội Sinh viên và của các đơn vị khác trong trường đại học. Tuy nhiên,
đội ngũ giảng viên với chức năng của người thầy tuyền thụ tri thức khoa học, kĩ năng
nghề nghiệp tương lai cho sinh viên nên đội ngũ này có một vai trò vô cùng quan
trọng trong việc giáo dục đạo đức.
2. Công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay
Hiện nay công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học đang
đứng trước một thực trạng cần phải nhận diện và khắc phục. Một thời gian dài chúng
ta chưa coi trọng giáo dục đạo đức cho sinh viên, nếu có thì cũng nặng về hình thức,
lý thuyết suông, thiếu tính thuyết phục. Hiện nay việc giáo dục đạo đức trong các
trường đại học, cao đẳng đã được chú trọng hơn, nhưng cũng còn chưa đạt được yêu
cầu mong muốn. Một bộ phận giảng viên các trường đại học, cao đẳng cho rằng công
1

PGS. TS – Viện trƣởng Viện NCGD, trƣờng Đại học Sƣ phạm TP. Hồ Chí Minh.

50

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức là công việc của phòng Công tác Chính trị Quàn lý sinh viên, của Chi bộ, của Đoàn và Hội sinh viên, nói chung là công việc của
trường và khoa chứ không phải là công việc của mình. Một bộ phận các thầy cô chỉ
chú trọng truyền thụ kiến thức chuyên môn, ngại hoặc chưa coi trọng trách nhiệm của
người giảng viên đứng trên bục giảng là ngoài việc trang bị kiến thức cho sinh viên
còn phải làm nhiệm vụ giáo dục nữa. Đây đó thậm chí còn một số ít giảng viên với
những biểu hiện của mình không những không góp phần giáo dục sinh viên mà còn
làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục ở trong trường đại học. Đây đó còn hiện tượng
chưa văn hóa trong giao tiếp với sinh viên, thiếu độ lượng và mềm dẽo trong ứng xử,
thiếu tôn trọng, khách quan và công bằng với sinh viên; đố kỵ hay nói xấu đồng
nghiệp trước mặt sinh viên. Trong hoạt động giảng dạy thì thiếu trách nhiệm, bỏ giờ,
đi muộn về sớm, thiếu trung thực trong khoa học, giảng dạy thiếu thuyết phục do trình
độ hạn chế… Những điều trên đây đã gây những hình ảnh phản cảm về người thầy
trên giảng đường đại học, làm cho sinh viên hoang mang, thiếu tin tưởng vào những
người thầy vốn được các em hình dung là tấm gương mẫu mực khi bước vào giảng
đường đại học. Đây cũng là một rào cản cho hoạt động giáo dục đạo đức sinh viên
trong các trường đại học, cao đẳng. Hậu quả là khi sinh viên ra trường, có thể các em
có một trình độ chuyên môn tốt nhưng nếu thiếu đạo đức, ý thức trách nhiệm công
dân và đạo đức nghề nghiệp thì chắc chắn các em sẽ không thể phục vụ tốt cho xã hội.
Trước thực trạng công tác giáo dục đạo đức hiện nay ở các trường đại học ngoài
những hoạt động của các phòng, ban chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và các
cấp quản lý trong trường đại học, cần phải đẩy mạnh việc tham gia tích cực của đội
ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng, thì công tác giáo dục đạo đức trong các
trường đại học mới mang lại hiệu quả như mong muốn.
Khi giảng viên tham gia công việc giáo dục đạo đức trong nhà trường đại học,
cao đẳng thì họ có những lợi thế :
- Người giảng viên với những hiểu biết sâu sắc về khoa học mà mình giảng dạy,
những tri thức mà người thầy giáo có là mục đích hướng tới của sinh viên trong học
tập và trau dồi nghề nghiệp sau này. Với vốn kiến thức chuyên sâu, kết hợp với
phương pháp sư phạm tốt, có tấm lòng nhà giáo, tận tâm với học trò thì người giảng
viên sẽ là “thần tượng” của sinh viên, là nơi tin cậy để sinh viên gửi gắm những hy
vọng về nghề nghiệp tương lai của mình và hình mẫu để sinh viên hướng tới về nhân
cách.
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- Người giảng viên là người sở hữu nguồn tri thức chuyên ngành và những hiểu
biết các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp, những trải nghiệm trong cuộc sống… nếu
biết khai thác tốt sẽ là công cụ hữu hiệu nhất để thông qua “ dạy chữ để dạy người ”
một cách thuyết phục.
- Nếu so với mức độ tiếp xúc ở trong nhà trường giữa giảng viên và những người
làm công việc khác thì giảng viên là người tiếp xúc thường xuyên với sinh viên nhất.
Sự gần gủi trong tiếp xúc, tăng cường sự hiểu biết giữa thầy và trò sẽ là những cơ hội
để thầy giáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách thường xuyên và hiệu quả với sinh
viên.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nói trên, thì việc thực hiện công tác giáo
dục đạo đức cho sinh viên của đội ngũ giảng viên cũng có những khó khăn nhất định :
Như quan hệ thầy trò giữa giảng viên và sinh viên ở bậc đại học có phần “lõng lẽo”
hơn bậc học phố thông ; giảng viên chỉ có thể đảm trách từ một đến vài ba môn học
nên không phải giảng viên nào cũng có thời gian gắn bó nhiều với sinh viên ; lứa tuổi
sinh viên dù chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng cũng đã có những hiểu biết nhất
định, thế giới quan, nhân sinh quan và đặc biệt là nhân cách đã dần đi vào ổn định nên
không “dễ bảo” như học sinh phổ thông ; và, với chương trình đào tạo theo học chế
tín chỉ như hiện nay, việc tổ chức học tập theo nhóm/lớp luôn thay đổi cũng là một
khó khăn trong việc tổ chức giáo dục đạo đức. Vì thế, nếu các trường đại học, cao
đẳng không tổ chức tốt, và không huy động được tất cả đội ngũ giảng viên tham gia
giáo dục đạo đức một cách thuyết phục thì hiệu quả giáo dục đạo đức sẽ không đạt
hiệu quả như mong muốn.
Về những nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên trong trường đại học, cao
đẳng, xuất phát từ mục tiêu đào tạo của nhà trường là đào tạo và cung cấp cho xã hội
nguồn nhân lực cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh theo định
hướng xã hội chủ nghĩa, nên những nội dung giáo dục cũng phải phục vụ cho mục
tiêu của nhà trường đại học, cao đẳng.
- Một là, phải giáo dục cho sinh viên đạo đức truyền thống của dân tộc, những
phẩm chất của con người Việt Nam yêu nước, yêu lao động, hiếu học, sống có đạo lý,
thương người như thể thương thân…là những nền tảng cơ bản, mẫu số chung mà bất
cứ con người nào của Việt Nam nào cũng đều phải có.
- Hai là, tiến hành giáo dục những phẩm chất của người công dân, những con
người có hiểu biết, có trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân. Trước khi những
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người sinh viên tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, trước hết họ phải biết
được họ với tư cách là một công dân có trách nhiệm gì phải làm với xã hội và được
hưởng những quyền lợi gì theo quy định của pháp luật. Có như vậy thì khi ra trường,
dù làm việc ở đâu họ luôn tự giác chấp hành hiến pháp và pháp luật, góp phần làm
cho xã hội tốt đẹp hơn.
- Ba là, giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Mỗi ngành nghề có những đặc điểm riêng
và có những chuẩn mục nghề nghiệp nhất định, tương lai của sinh viên sau khi ra
trường đều gắn với những ngành nghề cụ thể, muốn làm việc tốt sinh viên không thể
không nắm được những yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Do đó giáo dục đạo đức
nghề nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của giáo dục đạo đức cho sinh
viên.
- Bốn là, là trên cơ sở những nền tảng đạo đức nói trên, với yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một trong những nội
dung giáo dục đạo đức rất quan trọng hàng đầu là giáo dục rèn luyện đạo đức cách
mạng, giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, để sau khi ra
trường, sinh viên sẽ sống, làm việc và phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã
lựa chọn.
3. Các biện pháp để ngƣời giảng viên tiến hành giáo dục đạo đức cho sinh viên
Để biến những nội dung trên thành hiện thực, cần thực hiện một số biện pháp để
người giảng viên tiến hành giáo dục đạo đức cho sinh viên có hiệu quả:
Thứ nhất, giảng viên phát huy vai trò là tấm gương để sinh viên noi theo. Có thể
nói hành trang của người thầy nói chung và hành trang của người giảng viên trên
giảng đường đại học nói riêng, ngoài kiến thức chuyên môn mà người thầy giảng dạy
thì tài sản vô giá của người thầy đó là nhân cách người thầy, đó là tấm gương đạo đức
có sức thuyết phục nhất đối với sinh viên. Vẻ đẹp trí tuệ chỉ có thể được tỏa sáng trên
nền tảng của một nhân cách, ở đó sự tận tâm của người thầy, cách ứng xử chuẩn mực
và một tấm lòng đôn hậu, vị tha sẽ là sức cảm hóa lớn mà không có gì có thể thay thế
được. Người giảng viên được sinh viên mến phục và kính trọng có sức giáo dục lớn,
một sự giáo dục “ không lời ” mà đem lại hiệu quả cao. Vì thế người giảng viên phải
luôn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, thì “tự thân” sẽ có đóng góp vào
sự nghiệp giáo dục đạo đức cho sinh viên.
Thứ hai, các trường đại học, cao đẳng cần xác định nhiệm vụ của người giảng
viên là những người làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước.
Đào tạo thế hệ những người trẻ tuổi thành những người “ vừa hồng vừa chuyên ”,
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nghĩa là họ vừa có những tri thức và kĩ năng nghề nghiệp vừa có những phẩm chất
đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp cần thiết cho việc hành nghề về sau. Có
những lĩnh vực, người thầy giáo không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên môn
mà còn cung cấp những kinh nghiệm nghề nghiệp cả về kiến thức, kĩ năng và những
phẩm chất nghề nghiệp cần có. Việc “ truyền nghề ” như thế thực chất là người thầy
không chỉ dạy chữ mà còn dạy người nữa. Nếu những người thầy trên giảng đường
đại học mà chỉ lo truyền thụ kiến thức nghề nghiệp mà buông lơi nhiệm vụ giáo dục
có nghĩa là người giảng viên chỉ mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ.
Thứ ba, cần trang bị những hiểu biết cần thiết về nội dung và hình thức giáo dục
đạo đức sinh viên cho đội ngũ giảng viên, gắn những nội dung giáo dục với những
ngành nghề cụ thể, không trình bày một cách chung, lý thuyết. Phải tìm ra những đặc
trưng nghề nghiệp để có nội dung và hình thức giáo dục cho phù hợp, thuyết phục.
Thứ tư, phải tiến hành một cách đồng bộ hoạt động giáo dục giữa các bộ phận
trong trường với đội ngũ giảng viên ; kết hợp học với hành, lý thuyết với rèn luyện
trong thực tiễn phong trào ; kết hợp giáo dục ở trên lớp, trong nhà trường với các hoạt
động ngoại khóa, về nguồn ; kết hợp nhà trường với gia đình và xã hội … có như vậy
thì hiệu quả của hoạt động giáo dục trong nhà trường mới có kết quả bền vững.
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SUY NGHĨ VỀ ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU
HÓA VÀ HỘI NHẬP HIỆN NAY
Trần Hoàng Phong1
1. Đặt vấn đề
Xuất hiện từ những năm 70 của thế kỷ XX, đến nay toàn cầu hóa không còn là
một khái niệm, một lý thuyết, mà nó đã thực sự hiện hữu và đang từng ngày từng giờ
tác động lên cuộc sống, nhận thức, hành động của mỗi chúng ta. Hiểu một cách chung
nhất, toàn cầu hóa là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình làm tăng lên ngày càng mạnh mẽ
những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động và phụ thuộc lẫn nhau giữa tất cả các quốc
gia trên thế giới. Trong đó, các quốc gia dân tộc ngày càng lệ thuộc một cách tương
đối vào nhau và mỗi quốc gia trở thành một mắt xích trong mạng lưới sản xuất, phân
phối và tiêu thụ toàn cầu. Toàn cầu hóa đã trở thành một xu thế chính trong quan hệ
quốc tế hiện nay. Xét về bản chất, toàn cầu hóa là bước phát triển cao hơn về chất của
quá trình quốc tế hóa đã có từ trước đó. Nếu như quá trình quốc tế hóa ra đời, bị chi
phối gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp thì toàn cầu hóa đi đôi và bị thúc đẩy
bởi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông
tin và truyền thông.
Nắm bắt được xu thế chung đó, từ những năm cuối của thập niên 80 của thế kỷ
XX, nhất là từ sau Đại hội VII của Đảng, Việt Nam đã ngày càng chủ động, tích cực
tham gia vào toàn cầu hóa bằng nhiều chính sách và bước đi vừa phù hợp nhưng cũng
không kém phần táo bạo mà việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào
năm 2006 là một minh chứng rõ ràng nhất.
Không ai có thể phủ nhận những tác động tích cực và hiệu quả cũng như cơ hội
to lớn do toàn cầu hóa đem lại. Nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chính
toàn cầu hóa cũng đã đặt ra cho chúng ta rất nhiều thách thức và vấn đề phải giải
quyết. Một trong những vấn đề đang trở thành tâm điểm của sự chú ý hiện nay đó là
sự thay đổi trong nhận thức về các giá trị đạo đức của một bộ phận không nhỏ sinh
viên ở các trường Cao đẳng, Đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện
nay.
2. Sinh viên và các giá trị đạo đức hiện nay
Giới trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên nói riêng phần lớn là những người sinh
ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất và đã qua thời kì bao cấp
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(năm sinh từ 1986 trở về sau). Chính vì vậy, họ sở hữu một nét tính cách hết sức đặc
biệt và quý báu. Đó là sự nhạy cảm với thời cuộc, chủ động và dễ dàng tiếp nhận cái
mới, năng động, sẵn sàng dấn thân để trải nghiệm và có xu hướng đề cao cá nhân. Xét
trong bối cảnh thế giới hiện nay, khi cả thế giới đang trong trào lưu mở cửa, hội nhập
thì những nét tính cách này là điều kiện vô cùng thuận lợi để sinh viên Việt Nam hội
nhập thành công.
Tuy nhiên, toàn cầu hóa là một hiện tượng phức tạp, đa chiều. Nó tác động đến
nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống dưới nhiều khía cạnh không giống nhau. Nó
đem đến nhiều thuận lợi cũng đặt ra nhiều thách thức và đôi khi có những thách thức
không hề có tiền lệ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ xin nêu một trong số
những biểu hiện lệch lạc trong cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá về các giá trị truyền
thống, về đạo đức, về phẩm chất của một bộ phận không nhỏ sinh viên hiện nay.
2.1. Sự xem nhẹ thậm chí quay lƣng lại với các giá trị truyền thống của dân tộc

Sinh viên được xem là đại diện cho tầng lớp trí thức của đất nước. Họ được xã
hội hi vọng và tin tưởng là những người có tầm hiểu biết cao trong xã hội. Họ là
những người dễ dàng tiếp nhận và thích nghi với cái mới. Tuy nhiên, nét tính cách này
cũng có mặt trái của nó. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện
nay, thông tin bùng nổ, giới sinh viên tiếp thu những cái mới rất nhanh chóng nhưng
dường như những giá trị truyền thống của dân tộc cũng vì thế mà đang bị lãng quên
ngày một nhanh.
Hiện nay, ở nhiều nơi và nhiều lúc đã bắt đầu xuất hiện xu hướng đối lập một
cách thái quá giữa các giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Trong một bộ phận
không nhỏ sinh viên ở thành thị đã và đang nổi lên xu hướng quay lưng lại với các giá
trị truyền thống, đua đòi theo lối sống bên ngoài, chạy theo đồng tiền. Từ đó dẫn đến
việc phủ nhận vai trò của các giá trị truyền thống, muốn xóa bỏ nó và thay thế bằng
các giá trị hiện đại hơn, mới hơn.
Một vấn đề đáng lo ngại trong tiến trình toàn cầu hoá hiện nay là chủ nghĩa bá
quyền văn hoá Mỹ. Từ chỗ thống trị về mặt kinh tế, Mỹ đã và đang thi hành nhiều
chính sách nhằm thống trị về mặt văn hoá để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Ai
cũng biết hiện nay Mỹ là nước nắm trong tay tiềm lực kinh tế mạnh nhất thế giới cùng
hệ thống truyền thông hiện đại vào bậc nhất. Vì mục đích lợi nhuận cũng như âm mưu
đồng hoá, Mỹ đã không ngừng tung ra những sản phẩm nghe nhìn với nhiều nội dung
độc hại đặc biệt là phim ảnh về tình dục và bạo lực. Nhờ có sự hỗ trợ của mạng truyền
thông toàn cầu Internet mà ngày nay tất cả những thông tin này đều có thể tức thời
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được chuyển đi đến mọi ngóc ngách xa xôi nhất, xâm nhập vào các tầng lớn nhân dân
của tất cả các dân tộc trên thế giới bất chấp mọi sự cấm kỵ về đạo đức, tôn giáo, tập
quán, lối sống… Những loại thông tin độc hại này khi xâm nhập vào bộ phận những
người trẻ tuổi sẽ có tác động hết sức mạnh mẽ, họ dễ dàng bị lôi cuốn vào vòng xoáy
của nó rồi lâu dần dẫn đến tình trạng giới trẻ ngày càng có thái độ quay lưng lại với
các giá trị truyền thống của dân tộc mình. Chính vì vậy mà có học giả đã từng nhận
định: “Thanh niên (trong đó có sinh viên – TG) ngày nay… chẳng mấy quan tâm đến
những giá trị truyền thống, đến tuổi tác và gia đình và những định chế như hôn nhân
và gia đình chẳng hạn. Vấn nạn xem nhẹ lối sống đạo đức đều liên quan đến sự chạy
theo văn hoá ngoại lai”1. Nhận định này có thể không hoàn toàn xác đáng bởi không
phải tất cả thanh niên hiện nay đều quay lưng với các giá trị truyền thống của dân tộc.
Nhưng rõ ràng nó cũng đã nêu lên được phần nào thực trạng nguy hiểm này là có thật
và đang ngày càng rõ nét.
Kết quả điều tra của chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX07-02,
trong khi đa số người dân Việt Nam vẫn tự hào về những giá trị truyền thống của dân
tộc và muốn bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống đó thì cũng có một số người
cho rằng, những truyền thống đó là không có gì đáng tự hào cả, thậm chí có người còn
cho rằng, những truyền thống đó là nguyên nhân của sự nghèo nàn, lạc hậu và họ
không muốn bảo vệ những giá trị truyền thống đó nữa2. Cũng từ đó xuất hiện tư tưởng
sùng bái hàng ngoại, văn hoá ngoại, lối sống ngoại. Một bộ phận học sinh, sinh viên
thờ ơ với truyền thống, không hiểu về truyền thống lịch sử của dân tộc, về cội nguồn,
về truyền thống của cha ông mình, không hiểu biết nào chính xác về các nhân vật lịch
sử của Việt Nam như Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi… Kết quả điểm thi môn
Lịch Sử tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng trong mấy năm gần đây đã
nói lên tình trạng đáng báo động này. Đặc biệt là trong năm 2011, tình hình càng
nghiêm trọng hơn, theo thống kê, số lượng bài thi bị điểm “0” và dưới trung bình tăng
đột biến và chiếm đa số. Thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, theo cách gọi
ngày trước là những cô tú, cậu tú, là những tân sinh viên tương lai. Họ là những người
được xã hội trọng vọng vì tài năng, học thức cũng như hiểu biết đạo lý của dân tộc.
Hay một cuộc điều tra của Ủy ban Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tiến hành
trên 1800 thanh niên của 9 trường Đại học, 6 trường trung học và học nghề, 2 xí
nghiệp, 16 phường xã của 6 quận ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra một kết quả bất
1

Lê Hữu Nghĩa, Lê Ngọc Tòng (đồng chủ biên) (2004), Toàn cầu hoá – Những vấn đề lý luận và thực tiễn,
CTQG, H, tr 242-243
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Tương Lai (2001), Hiện đại hoá truyền thống và truyền thống hoá hiện đại, Tạp chí Cộng sản số 16, tr 50-57
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ngờ. Theo đó, có 40,75% người được hỏi hoàn toàn không biết sự kiện lịch sử hoặc lai
lịch nhân vật lịch sử của tên đường phố mà mình đang sống hoặc tên trường mà mình
đã/đang theo học; 43% người được hỏi cho rằng Việt Nam có 100 dân tộc khác nhau;
23% kể sai hoặc không kể được tên một danh nhân văn hoá hoặc danh tướng trong
lịch sử dân tộc; 60% kể sai hoặc không kể được tên một di tích lịch sử văn hoá cũng
như di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố1.
Các quan niệm đạo đức trong một bộ phận sinh viên đang bị lệch chuẩn, đặc biệt
là quan niệm cho rằng đạo đức và lợi ích cá nhân là đồng nhất trong mọi quan hệ.
Sự gian dối, hành vi dối trá, gian lận được coi là một chuyện bình thường.
Không khó để nhận thấy một rằng trong giới sinh viên hiện nay không ít người cho
rằng việc sao chép tài liệu, ăn cắp ý tưởng trong quá trình làm bài thi, viết tiểu luận và
khoá luận là một hành vi bình thường và không hề vi phạm đạo đức. Thậm chí có sinh
viên đi thuê làm khoá luận, đồ án tốt nghiệp, hoặc đi thi hộ trong kỳ thi tuyển sinh vào
đại học và cao đẳng. Hiện tượng mua bằng, bán điểm, xảy ra ngày một nhiều. Tuy
nhiên, đáng báo động hơn là phần nhiều sinh viên không xem đó là việc liên quan đến
đạo đức cũng như ít có sự lên tiếng phản đối một cách gay gắt hoặc không tỏ thái độ,
chính kiến của mình. Xét về mặt tâm lí, hành vi sai trái cần phải bị lên án, phê phán.
Nếu không nó sẽ trở thành điều bình thường và thành thói quen. Điều này thật kinh
khủng nhưng dường như thực tế đang xảy ra đúng như vậy.
Thực tế này đang gióng lên một hồi chuông báo động về sự am hiểu cũng như
thái độ đối với truyền thống của dân tộc trong một bộ phận sinh viên hiện nay.
2.2. Sự mờ nhạt và lệch lạc của lí tƣởng sống
Có một thực tế khó phủ nhận là hiện nay sinh viên đã có sự lệch lạc trong việc
xác đinh lí tưởng sống của mình hay gặp khó khăn trong việc đó. Từ đó dẫn đến nhiều
người trong số họ không trả lời được hoặc trả lời một cách không rõ ràng về lí tưởng
sống của mình. Đối với họ lí tưởng sống là một vấn đề có vẻ xa xôi và mờ nhạt.
Nếu như chỉ cách đây một thế hệ, thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng
thời kỳ đó là những người sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão rõ ràng. Họ muốn cống
hiến, muốn sẵn sàng chấp nhận mọi gian khó kể cả hy sinh tính mạng của mình vì Tổ
quốc như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc thì giờ đây, nhìn vào lối sống, cách
suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ chúng ta không thể không khỏi lo ngại.

1

Nguyễn Minh Hòa (1995), Bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị
hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin lý luận số 10-1995, 20-24 tr. 22
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Mẫu người lý tưởng của thời kỳ trước – con người của xã hội và tập thể đã bị
thay thế bằng con người cá nhân. Lối sống lý tưởng đang dần bị thay thế bởi lối sống
thực dụng. Xu hướng coi trọng đồng tiền ngày càng gia tăng, thậm chí sùng bái đồng
tiền. Lối sống khiêm tốn, giản dị đã và đang bị coi là lỗi thời, tụt hậu. Sống lãng phí,
xa hoa, phô trương đang được coi trọng. Thói quen coi trọng gia đình, tập thể, cộng
đồng đang dần bị xem nhẹ và chuyển dần sang coi trọng cá nhân. Lối sống phóng
túng, buông thả, coi thường đạo lý, coi thường dư luận, lương tâm, chấp nhận lối sống
vụ lợi và lợi dụng lẫn nhau ngày càng được xem là bình thường.
Bên cạnh những thanh niên luôn có ý thức phấn đấu xây dựng và bảo vệ quê
hương, đất nước, bảo vệ các giá trị truyền thống của dân tộc cũng có một số thanh
thiếu niên đã hấp thụ lối sống phương Tây một cách đáng ngại. Bên cạnh bộ phận sinh
viên hiểu rõ nhưng mong muốn, khát vọng của mình và biết lên kế hoạch thực hiện nó
ngay từ khi ngồi trên ghế của giảng đường Đại học thì cũng có không ít sinh viên
không có ý thức rõ ràng về những điều mình đang làm cũng như định hướng cho
tương lai. Họ xem việc ngồi học ở Đại học như một trách nhiệm và những tháng ngày
ở Đại học trôi qua hết sức mờ nhạt.
Nhà lý luận người Mỹ Louis Monde cũng phải thừa nhận rằng: nền văn minh
đương đại (trong xu thế toàn cầu hoá) là một chiếc ôtô khổng lồ trên con đường một
chiều, chạy với tốc độ ngày càng nhanh. Nhưng điều không may là chiếc ôtô này
không có tay lái và cũng chẳng có phanh, còn người lái xe thì quên mất là mình phải
đi về đâu1.
Lí tưởng sống như ngọn đuốc soi đường đi cho người đi rừng giữa đêm tối, như
chiếc la bàn định hướng cho người đi biển lúc lạc lối. Sự mờ nhạt hay lệch lạc về lí
tưởng sống và sự mò mẫm trong đêm tối nơi rừng thiêng nước độc hay sự mất phương
hướng giữa biển khơi bao la âu cũng là điều nguy hiểm như nhau.
2.3. Giao lƣu văn hóa thời hội nhập
Giao lưu văn hoá trong thời hội nhập là một cơ hội tốt để làm phong phú thêm
hệ giá trị truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, trong những sản phẩm văn hoá cũng
như các giá trị là tiến bộ và phù hợp cần phải tiếp thu và học hỏi. Cũng có những sản
phẩm không phù hợp, lạc hậu hoặc phản giá trị. Cho nên việc chọn lọc những giá trị
từ bên ngoài là một vấn đề quan trọng. Nếu không tiếp nhận những giá trị mới, tích
cực sẽ làm nền văn hoá cũng như hệ giá trị của dân tộc bị lạc hậu và già cỗi, ngược lại
nếu tiếp nhận một cách dễ dàng, thiếu chọn lọc thì nền văn hoá dân tộc cũng như các
1
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giá trị của dân tộc sẽ bị các giá trị ngoại lai lấn át hoặc tự đánh mất chính mình. Để có
thể có “sức đề kháng” về mặt văn hoá này đòi hỏi bản thân nền văn hoá bản địa phải
có nguồn lực nội sinh đủ mạnh và vững chắc để có thể “miễn nhiễm” với những giá
trị không phù hợp. Tuy nhiên, trong thế giới toàn cầu hoá ngày nay, không thể không
thừa nhận một thực tế, đó là các dân tộc cũng như nhóm dân cư khác nhau luôn có sự
chênh lệch về khả năng tiếp cận thông tin nên việc áp đặt thông tin, giá trị, chuẩn mực
của một số nước này lên một số nước khác là một thực tế. Ngoài ra, ở các nước đang
phát triển, đời sống nhân dân còn khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế, nên việc
nhận diện các giá trị và phản giá trị gặp khó khăn. Đó là điều kiện để các giá trị bên
ngoài lấn át, làm xói mòn các giá trị truyền thống của dân tộc.
Có thể nói, trong quá trình toàn cầu hoá, thách thức lớn nhất về mặt văn hoá,
nhất là đối với các nước đang phát triển, là sự đồng nhất, sự nghèo nàn, sự pha trộn,
lai tạp giữa các giá trị văn hoá của các dân tộc khác nhau. Bản sắc văn hoá dân tộc có
thể bị hòa tan hoặc bị nhấn chìm trong nền văn hoá toàn cầu. Và cũng trong cái “biển”
toàn cầu hoá đó, các dân tộc sẽ không còn nhận ra mình, không còn tìm thấy những
nét độc đáo làm nên bản sắc của dân tộc mình và kết quả là bị đồng hoá hay xâm lăng
về mặt văn hoá. Cựu Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad từng nói: “Các
quốc gia khác biệt nhau không chỉ vì cấu tạo địa lý và chính trị mà quan trọng hơn là
vì bản sắc và văn hoá của mỗi nước. Bản sắc văn hoá thể hiện qua những hệ thống giá
trị của xã hội”1
3. Kết luận
Toàn cầu hóa là một thực tế không thể đảo ngược, là một xu thế tất yếu, khách
quan, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của thời đại.
Toàn cầu hoá là một vấn đề có tính chất hai mặt rõ rệt. Một mặt, toàn cầu hoá
vừa đem đến cho công dân các nước, nhất là giới học sinh sinh viên cơ hội to lớn để
học tập, tiếp cận và tiếp thu cái mới, bắt kịp xu thế của thời đại. Mặt khác, nó cũng tất
yếu đặt ra những thánh thức không nhỏ. Một trong những thách thức mang tính phổ
biến mà tất cả các nước đã và đang phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay là vấn đề
toàn cầu hoá làm phá vỡ cấu trúc của các xã hội truyền thống, làm suy thoái các giá trị
văn hoá truyền thống, nhất là các giá trị đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp, cũng
như sự du nhập của các lối sống, lối suy nghĩ và hành xử xa lạ trong một bộ phận
nhân dân, trong đó có giới học sinh sinh viên hiện nay.
1

Mahathir Mohamad (2004), Toàn cầu hoá và những hiện thực mới, NXB Trẻ TPHCM – Thời báo kinh tế Sài
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60

Sinh viên là tầng lớp đại diện cho ngày mai, là lực lượng lao động chính của đất
nước. Chính họ là những người sẽ trực tiếp lãnh đạo, quản lí và xây dựng đất nước
trong tương lai. Sinh viên Việt Nam nhìn chung có những phẩm chất và năng lực rất
đáng quý, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại hiện nay và có đủ khả
năng đáp ứng những yêu cầu của đất nước. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận sinh viên
hiện nay chịu tác động một cách tiêu cực của xu hướng toàn cầu hóa.
Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao ta vẫn phải tiếp tục mở cửa, hội nhập, đón
nhận làn sóng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những giá trị bản
sắc của mình, đồng thời tận dụng lợi thế của nó để tạo điều kiện cho sinh viên Việt
Nam phát triển cũng như không ngừng học tập và tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến
của nhân loại để tiếp tục có những bước phát triển nhanh và bền vững.
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VAI TRÕ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO
SINH VIÊN TRONG CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
Hoàng Xuân Sơn1, Hồ Thị Thanh Trúc2
1. Khái niệm về đạo đức
Đạo đức là tập hợp những quan điểm của một xã hội, của một tập hợp người
nhất định về thế giới và cách sống. Nhờ đó con người điều chỉnh hành vi của mình
cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội. Theo quan điểm của các triết gia Trung
Quốc, đạo là đường đi, hướng đi, lối làm việc, ăn ở; đức theo Khổng Tử, sống đúng
luân thường là có Đức, theo trường phái Đạo gia của Lão tử tu thân tới mức hiệp nhất
với trời đất, an hoà với mọi người là có Đức. Theo Giáo trình đạo đức học, Học viện
Chính trị quốc gia, Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên
tắc, quy tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ
với nhau, với xã hội, với tự nhiên trong hiện tại hoặc quá khứ cũng như tương lai
chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận
xã hội.
Có nhiều cách nói khác nhau về đạo đức nhưng tựu trung lại đạo đức là những
tiêu chuẩn, nguyên tắc xử sự (quy phạm) cho các mối quan hệ trong gia đình, cộng
đồng hay xã hội, được thừa nhận rộng rãi. Đạo đức quy định hành vi, quan hệ của con
người đối với nhau và đối với xã hội nói chung; là những nguyên tắc phải tuân theo
trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội, phù hợp yêu cầu của
mỗi chế độ chính trị và kinh tế xã hội nhất định. Nếu không tuân theo những “nguyên
tắc” ấy thì được gọi là người vô đạo đức.
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những quan hệ xã hội mới nẩy sinh, hình
thành và phát triển, con người luôn tìm kiếm những chuẩn mực ứng xử phù hợp trong
tập hợp những xâu xé, mâu thuẫn và lệch chuẩn về đạo đức. Quan niệm đạo đức như
thế nào là phù hợp mà chúng ta cần hướng tới? Câu trả lời không dễ. Đạo đức cách
mạng, đạo đức của những người cộng sản là nền tảng đạo đức chủ đạo của mọi xã hội
xã hội chủ nghĩa xét về phương diện giai cấp. Trên phương diện xã hội, đạo đức của
người cộng sản, của giai cấp vô sản là phù hợp với số đông nguyện vọng của người
dân, là phù hợp với chính nghĩa, vì thế, đây là chuẩn mực bao trùm lên tất cả các quan
hệ xã hội. Để hiện thực hóa những chuẩn mực này trong đời sống, mấu chốt quan
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trọng nhất là giáo dục đạo đức cho tầng lớp trí thức trẻ - lớp người kế thừa quan trọng
và quyết định tương lai đất nước.
2. Đạo đức học đƣờng và những thực trạng
Ngày nay, cùng với sự phát triển và đi lên của xã hội, mỗi chúng ta được sống
trong môi trường văn minh, hiện đại hơn, nhưng kéo theo đó cũng có nhiều vấn đề
nảy sinh làm ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống xã hội. Một trong những vấn đề đáng lo
ngại hiện nay, đó là đạo đức học đường của một bộ phận học sinh, sinh viên đang bị
xuống cấp, dẫn đến tình trạng bạo lực học đường, những vụ án nghiêm trọng, những
hành vi gian lận ở nhiều góc độ… xảy ra ngày càng phổ biến. Đây là những biểu hiện
lệch lạc trong hành vi, nhân cách đạo đức học sinh, sinh viên. Điều này không những
gây hoang mang cho dư luận xã hội mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống
đạo đức, nhân cách của giới trẻ ngày nay. Sự xuống cấp của đạo đức có nhiều nguyên
nhân, trách nhiệm thuộc về nhiều ngành, nhưng trước hết trách nhiệm đó là của nhà
trường - nơi giáo dục đạo đức từ khi mới cắp sách đi học đến lúc bước chân vào đời.
Thiết nghĩ, tuổi trẻ nhất là học sinh, sinh viên nhiệm vụ trọng tâm là học tập tốt
và rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Bởi đạo đức do đấu tranh bền bỉ hằng ngày mà phát
triển và củng cố cũng như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”
hay quá trình tôi thép được ví như đạo đức cách mạng trong “Thép đã tôi thế đấy” của
nhà văn Xô Viết Nhicalai Axtoropxki . Đây phải xem là việc làm thường xuyên , tích
cực trau dồi nhân cách , bồi đắp những giá trị đạo đức , sống chân thành , trung thực,
yêu thương con người , có lòng nhân ái trong quan hệ với con ngườ i và cô ̣ng đồ ng , có
hành vi ứng xử có văn hóa . Trách nhiệm của xã hội là phải quan tâm đầy đủ đến vấn
đề đạo đức, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức tiến bộ góp
phần khắc phục sự suy thoái về đạo đức trong xã hội nói chung và trong trường học
nói riêng.
Trong công cuộc giáo dục dục đạo đức học đường cho sinh viên, ngoài nhà
trường, gia đình và quá trình tự giáo dục của sinh viên không thể không kể đến vai trò
của tổ chức thanh niên trong đó Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một hạt
nhân trong việc giáo dục đạo đức cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
3. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội lớn nhất
của thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
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Tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò rất quan trọng
trong định hướng, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho thanh niên. Ðoàn là tổ
chức chính trị, là lực lượng giáo dục, đảm bảo quyền làm chủ tập thể của quần chúng
trong mọi hoạt động của thanh niên, làm nhiệm vụ giáo dục thanh niên và là một
thành viên không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Ðoàn là lực
lượng giáo dục trực tiếp, lãnh đạo chính trị, tư tưởng tập thể đoàn viên thanh niên, là
nhân tố cơ bản của quá trình tự giáo dục. Không những thế, Ðoàn còn là cầu nối giữa
chi bộ Ðảng với quần chúng trẻ tuổi. Thông qua các chương trình hành động thiết
thực của mình, Ðoàn vận động thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và rèn
luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân.
4. Vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức cho sinh viên
Đoàn Thanh niên có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong giáo dục đạo đức cho
thanh niên. Đoàn phải thực sự trong sạch, vững mạnh, là trường học XHCN của thanh
niên, đội dự bị tin cậy của Đảng và phải đảm bảo vai trò nòng cốt trong xây dựng Hội
Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên và phối hợp hoạt động với Đội Thiếu
niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên
trong trường học.
Muốn làm được điều đó, thiết nghĩ, Đoàn Thanh niên cần thực hiện tốt một số
nhiệm vụ sau: tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích mang mục đích định hướng giáo
dục truyền thống cho thanh niên; xây dựng phong trào động viên thanh niên, kiên
quyết phê phán, tích cực đấu tranh chống lại và loại trừ những tệ nạn xã hội, hành vi
tiêu cực trong lối sống, biết tự trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc; tập
hợp và giáo dục thanh niên hiểu biết pháp luật, tôn trọng pháp luật và kỷ cương xã
hội, nội quy nhà trường; tổ chức giáo dục cho thanh niên thông qua hoạt động phong
trào theo chủ đề, chủ điểm, không nên ôm đồm quá nhiều nội dung sẽ đưa đến tình
trạng quá tải, không có trọng tâm; chú trọng công tác giáo dục thông qua tập thể, bằng
tập thể; đoàn viên, thanh niên phải luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện và hoạt
động phong trào; tập trung đầu tư công tác xây dựng Ðoàn, chú trọng công tác phát
triển Đoàn; nâng cao năng lực, phẩm chất người đoàn viên thông qua chương trình rèn
luyện đoàn viên hàng tháng; đầu tư nâng cao chất lượng xây dựng chi đoàn, chi hội;
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền của Ðoàn thông qua: bản tin thanh niên,
phát thanh thanh niên, panô hình ảnh, tập san, nhóm văn nghệ xung kích, nhóm tuyên
truyền viên.
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Cho đến nay, có thể khẳng định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là
giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lí tưởng cách mạng cho
thanh niên đã và đang góp phần tạo dựng nên các lớp sinh viên có thái độ, nhận thức
tốt, có bản lĩnh chính trị cao, có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên lập thân, lập
nghiệp, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, xung phong, tình nguyện của
những thế hệ thanh niên lớp trước, trong đó có những đoàn viên ưu tú, xung kích,
sáng tạo, đi đầu trong nhiều hoạt động.
Mặc dù công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên đạt được nhiều kết quả đáng ghi
nhận như vậy, song cũng phải thừa nhận rằng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, bên cạnh những điều
kiện thuận lợi rất cơ bản để học tập, trưởng thành, thanh niên cũng chịu những tác
động không nhỏ do mặt trái của sự phát triển đem lại. Những tác động tiêu cực ấy dẫn
đến hậu quả tất yếu là trình độ giác ngộ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức và kỉ
luật của một bộ phận thanh niên còn thấp; một bộ phận thanh niên chưa xác định đúng
lý tưởng cách mạng, thậm chí không ít thanh niên suy giảm niềm tin vào con đường
mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, chưa vững tin vào lý tưởng cách mạng, mơ
hồ về cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư
bản chủ nghĩa, dao động trước những khó khăn tạm thời, trước mắt của đất nước. Do
thiếu niềm tin, một bộ phận thanh niên giảm ý chí phấn đấu, ngại khó, ngại khổ, chưa
làm tròn nghĩa vụ của sinh viên đối với Nhà trường, của người thanh niên đối với Tổ
quốc, địa phương và gia đình. Không ít thanh niên sống không lý tưởng, không mục
đích, chạy theo hoặc cổ suý cho lối sống thực dụng, ích kỷ, buông thả, sa đoạ, coi
thường kỷ cương, pháp luật.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, song có thể kể đến một số
nguyên nhân cơ bản như: do mặt trái của nền kinh tế thị trường dẫn đến những tiêu
cực trong xã hội ngày càng trở nên phổ biến, nhiều tệ nạn xã hội có chiều hướng gia
tăng; tệ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một
bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong một bộ
phận cán bộ, đảng viên chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; do diễn biến hoà
bình, nhất là diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của các thế lực thù
địch nhằm xuyên tạc quá khứ, bôi đen lịch sử, nói xấu chế độ, làm thanh niên mất
định hướng, hoang mang, mơ hồ, hoài nghi về chế độ. Do có lúc, Đoàn Thanh niên
chưa thực sự làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho
đoàn viên; hoạt động chưa đáp ứng được đúng nhu cầu của đoàn viên nên việc tập
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hợp, đoàn kết thanh niên còn khó khăn. Đây là điều dễ tạo sơ hở để kẻ thù lợi dụng,
xúi dục một bộ phận thanh niên vào những hoạt động bất hợp pháp.
Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
trong thời kỳ đổi mới, từ thực trạng niềm tin xã hội chủ nghĩa của thanh niên nước ta,
việc giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin xã hội chủ nghĩa cho thanh niên
là một vấn đề rất quan trọng, cấp thiết, có giá trị trước mắt cũng như lâu dài. Để làm
tốt vấn đề này, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên trong các trường đại học, cao
đẳng nên tập trung thực hiện tốt một số biện pháp có tính định hướng sau:
Một là, tiếp tục quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi
mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh
niên. Đây chính là cơ sở góp phần xây dựng, hình thành và phát triển niềm tin, lý
tưởng cách mạng cho thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn, chính
xác hơn vai trò của lý luận chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối
quan điểm của Đảng trong xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ
vững lập trường trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của kẻ thù
đối với cách mạng nước ta; từ đó, thôi thúc thanh niên ra sức phấn đấu học tập, rèn
luyện, công tác, sẵn sàng cống hiến.
Hai là, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ đảng đối với
việc quan tâm, chăm lo bồi dưỡng thanh niên nói chung, xây dựng niềm tin xã hội chủ
nghĩa nói riêng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Đảng về
thanh niên.
Ba là, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên trong các trường đại học, cao đẳng
thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mở rộng việc tập hợp,
đoàn kết đoàn viên, sinh viên; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên,
sinh viên về mọi mặt, nhất là xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, mục tiêu, động
cơ phấn đấu, đồng thời giúp họ tích cực, sáng tạo, xung kích trong học tập, nghiên
cứu khoa học, sẵn sàng rèn luyện phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng của
Đảng, cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để Đoàn thanh niên thực sự là trường
học lớn xã hội chủ nghĩa của thanh niên và là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Bốn là, tiếp tục thực hiện và triển khai tổ chức những phong trào hành động
cách mạng có ý nghĩa thiết thực trong đoàn viên, sinh viên nhằm thông qua đó tuyên
truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, thu hút, tập hợp đoàn viên, sinh viên và là môi
trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện, trưởng thành.
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Năm là, bản thân mỗi đoàn viên, sinh viên, mà trước hết là các thủ lĩnh đoàn,
các cán bộ đoàn chủ chốt phải ra sức tự tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao
phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống cách mạng, niềm tin xã hội
chủ nghĩa và năng lực công tác.
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VAI TRÕ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN
Lê Bích Thuỷ1
1. Đặt vấn đề
Trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, sinh viên Việt Nam
ở mọi miền đang ra sức tích cực học tập, không ngừng sáng tạo, thi đua, rèn luyện và
vì thế đã và đang có những đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp chung của đất
nước. Tuy nhiên, hiện nay, thực trạng sinh viên có lối sống buông thả, ngại lao động,
thờ ơ vô cảm, thiếu lý tưởng, xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, học đòi lối
sống và hành vi cư xử ngoại lai hay thậm chí nghiện ngập, bài bạc và vi phạm pháp
luật ngày càng có xu hướng gia tăng. Mặc dù thực trạng này xuất phát từ rất nhiều
nguyên nhân (nguyên nhân khách quan từ những tác động tiêu cực của xã hội với sự
du nhập của các giá trị văn hoá không phù hợp, từ các tác động của suy thoái kinh tế
hay do thiếu sự quan tâm chăm sóc, chia sẻ và giáo dục nhân cách trong gia đình, do
sự lệch lạc nhân cách, vv…), không thể không xét đến một nguyên nhân quan trọng
xuất phát từ một số hạn chế trong công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các
trường đại học và cao đẳng. Bài viết này tập trung đưa ra một số giải pháp nhằm góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học,
cao đẳng, trong đó nhấn mạnh vai trò của giảng viên và tác động của các hoạt động
ngoại khoá.
2. Mối liên hệ giảng viên, sinh viên với công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên
hiện nay
Vượt qua kỳ thi đại học, vào đầu năm nhất, tất cả tân sinh viên thường được
tham gia tuần lễ sinh hoạt đầu khoá, trong đó, các em được trang bị các kiến thức cần
thiết để thích nghi được với môi trường học tập mới và môi trường sống mới, để tự
bảo vệ mình tránh khỏi những cám dỗ của cuộc sống “tự do” xa gia đình, được quyền
tự quyết định và chịu trách nhiệm của những ngừơi trưởng thành. Sau đó, trong suốt
các năm sau tại đại học, cao đẳng, mỗi năm sinh viên đều được học tâp tối thiểu hai
ngày với các chuyên đề liên quan đến nội dung nâng cao tinh thần học tập tự rèn
luyện, lối sống lành mạnh và phẩm chất đạo đức. Ngoài ra, tại các trường đại học, cao
đẳng, các phong trào thi đua và các hoạt đông ngoại khoá do các tổ chức đoàn hội, câu
lạc bộ đội nhóm cũng rất phong phú, giúp nâng cao đời sống tinh thần và góp phần
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên.
1

ThS – Giảng viên trƣờng Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM
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Mặc dù không thể phủ nhận những đóng góp rất tích cực các hoạt động như:
Cuộc vận đông sinh viên 5 tốt, sinh viên xây dựng môi trừơng giáo dục thân thiện
lành mạnh; tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, an toàn giao
thông...và các hoạt động tuyên truyền giáo dục khác như nói chuyện chuyên đề,
vv…vốn đã và đang có những tác động mạnh mẽ giúp sinh viên sống tốt hơn, có lý
tưởng và mục đích sống cao đẹp hơn, các chuỗi hoạt động nêu trên mới chỉ mang tính
chất phong trào, theo từng chiến dịch và chưa có sức lay động mạnh mẽ, lâu dài và
sâu sắc đến tâm hồn của từng cá nhân sinh viên.
Giáo dục đạo đức cho sinh viên là một công tác rất khó khăn đòi hỏi phải có sự
đầu tư đúng mức và kết hợp chặt chẽ giữa nhiều bên vì sinh viên là đối tượng rất đặc
biệt. Sinh viên không còn là trẻ con để bảo gì nghe nấy. Họ có tư duy tốt, khả năng lý
luận cao. Họ hay hoài nghi và thường “thấy mới tin” nhưng lại ham thích thử cái mới.
Rời mái trường trung học, đa số các em sinh viên xa gia đình, hoà mình vào môi
trường đại học, cao đẳng, hoàn toàn xa lạ về mọi phương diện và ngoài xã hội đầy
cạm bẫy, cám dỗ. Đồng hành sát cánh và đóng vai trò định hướng cho các em không
còn là thầy cô chủ nhiệm và cha mẹ mà là các tổ chức đoàn hội tại trường, là cố vấn
học tập và các khoa chuyên môn. Có thể nói, bước chân vào giảng đường đại học, các
em thường sẽ rất háo hức, đầy những tự hào về bản thân và tin tưởng vào ngôi trường
mà các em đã tốn rất nhiều công sức để được bước chân vào, xen lẫn sự ngưỡng mộ
đối với các giảng viên của trường.
Tuy nhiên, dần dần điều các em nhận ra rằng học ở đại học, cao đẳng nghĩa là
“tôi vô hình” trong mắt giảng viên đứng lớp. Giảng viên lên lớp chỉ truyền giảng kiến
thức chuyên môn, không có thì giờ và cũng không có tâm huyết để uốn nắn, chỉnh
đốn những sai trái của sinh viên. Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của người thầy
càng ngày càng bị lu mờ. Việc áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến đem
lại những kết quả rất tích cực về mặt nâng cao kỹ năng cho sinh viên nhưng đồng thời
cũng làm vị trí của người Thầy trở nên lung lay nếu kiến thức chuyên môn không
vững. Người thầy với ý thức kỷ luật, đạo đức cao đẹp, năng lực chuyên môn uyên
thâm luôn là một tấm gương cho sinh viên noi theo. Tuy nhiên, tại giảng đường đại
học, không thấy rõ được điều ấy. Ở phổ thông, thầy cô gần gũi với học sinh bao nhiêu
thì ở đại học thầy cô lại xa cách sinh viên bấy nhiêu. Đến giờ lên lớp, hết giờ xuống
lớp. Giữa giảng viên và sinh viên hầu như không có liên hệ nào ngoại trừ những hỏi
và đáp liên quan đến nội dung chuyên môn và những tập bài tiểu luận, những bảng
điểm lạnh lùng được đăng tải trên website. Giảng viên là những cái tên người gắn với
học hàm ThS, TS, PGS, GS.. cạnh tên môn. Sinh viên là những cái tên và những dãy
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số và chữ (Mã số sinh viên) trong số hàng trăm cái tên gắn với tên khoá, tên khoa.
Lớp học là một giảng đường rộng lớn có hàng trăm con người cùng ngồi, cùng ghi
chép và cùng đợi chuông reo. Không có những trao đổi, hỏi han về tâm tư nguyện
vọng, tình cảm. Không có những chia sẻ kinh nghiệm sống, cách sống, vv…Đơn giản
là vì “không có thời gian”, và “không liên quan” và “không có tâm huyết”. Thế là sinh
viên học được sự thờ ơ. Không cần biết ai đang giảng, chỉ cần biết: môn ấy bao nhiêu
chỉ (tín chỉ), tính điểm và thi như thế nào? Họ học được bài học: lớn rồi thì “không
chia sẻ”, “không quan tâm”.
Các em cũng sẽ nhận ra rằng các giảng viên thì cũng chỉ là những người bình
thường đang thực hiện chức năng nghề nghiệp đơn thuần là truyền giảng kiến thức.
Sinh viên cũng sẽ nhận ra rằng tốt nhất là “hạn chế” thắc mắc với giảng viên cả trong
giờ học lẫn ngoài giờ học vì mọi việc đều đã được lập trình chặt chẽ: đặt câu hỏi trong
giờ sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều sinh viên khác, hỏi ngoài giờ sẽ ảnh hưởng đến lịch
làm việc của giảng viên. Ngoài ra, một cách vô tình, các biến chuyển trong ngôn ngữ
với những cách gọi “ông thầy”, “bà cô” của giới trẻ cũng góp phần “bình thường hoá”
và “bình dân hoá” các thầy cô giáo trong mắt sinh viên cho dù họ có thiện cảm hay
không đối với người đứng lớp. Vầng hào quang được tưởng tượng xung quanh chức
danh “giảng viên đại học” vụt tắt trong mắt sinh viên.
Đối với đào tạo theo tín chỉ, không có giáo viên chủ nhiệm mà chỉ có cố vấn học
tập với chức năng chính là tư vấn cho sinh viên về phương pháp và lựa chọn môn phù
hợp trong quá trình học tập. Nói chung, mọi tiếp xúc của sinh viên với giảng viên,
khoa và cố vấn học tập đều đơn thuần liên quan đến học thuật.
Ngoài việc học tập, sinh viên còn được giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các
hoạt động tuyên truyền giáo dục và các chương trình do Đoàn, hội phát động. Tuy
nhiên, đa số các hoạt động giáo dục này còn mang nặng tính lý thuyết không có sức
ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hồn của từng sinh viên. Là những bạn trẻ thông minh có
tư duy logic, sinh viên dễ dàng nhận ra rằng họ đang được “lên lớp”, đang được “dạy
đạo đức”. Kết quả là, ngay khi chưa tham dự các buổi sinh hoạt mang mục đích tuyên
truyền, sinh viên đã mang tư tưởng chống đối, không tiếp thu.
3. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên
Như vậy, để giáo dục đạo đức cho sinh viên, những người có khả năng tư duy lý
luận tốt, cần phải thực hiện thông qua toàn thể các hoạt động giảng dạy, học tập, các
hoạt đông ngoại khoá và qua từng tiếp xúc sinh hoạt hàng ngày trong môi trường đại
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học, cao đẳng; trong đó, giảng viên và cách thức tổ chức các sinh hoạt ngoại khoá
đóng vai trò trọng yếu.
Trước hết, để giáo dục đạo đức cho sinh viên thì giảng viên phải là những tấm
gương về lòng yêu nghề, tận tuỵ và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Giảng viên phải
là những người vừa có chuyên môn cao vừa có phẩm chất đạo đức tốt, có điều kiện
gần gũi và tạo được niềm tin ở sinh viên. Muốn vậy, việc tuyển dụng giảng viên cần
chặt chẽ hơn: không chỉ quan tâm đến chuyên môn mà cần quan tâm đến phẩm chất
đạo đức vì chính họ sẽ là những “kỹ sư tâm hồn”, có ảnh hưởng sâu rộng đến đông
đảo sinh viên. Khi tuyển dụng, cần có những tiêu chí rõ ràng, có thể đánh giá được
tương đối về mức độ phù hợp đối với nghề. Ngoài ra, phỏng vấn và kiểm tra tâm lý là
cần thiết đối với nghề giảng viên. Hiện nay, để trở thành giảng viên đại học, cao đẳng,
ngoài bằng cấp và năng lực chuyên môn, ứng viên cần có chứng chỉ về phương pháp
giảng dạy sau đại học (mang nặng tính hình thức) và thông qua kỳ thi tuyển dụng có
nội dung không chú trọng đến đánh giá phẩm chất đạo đức của ứng viên. Một số
trường chỉ cố gắng thu hút giảng viên là những người có kiến thức chuyên môn cao
hoặc tốt nghiệp từ nước ngoài mà không hề quan tâm đến phẩm chất đạo đức của họ.
Chính những giảng viên có tâm huyết và nhiệt huyết sẽ trực tiếp truyền những “ngọn
lửa “ hoài bão và nhiệt tình sống và cống hiến đến với sinh viên thông qua những
tương tác tại lớp học. Sự yêu thích môn học, lòng cảm phục giảng viên sẽ tiếp sức cho
sinh viên phát huy tính sáng tạo và ý thức tự giáo dục của bản thân và hứơng đến tầm
cao tri thức nhân loại, xa rời những cám dỗ của những thói xấu vô bổ như chơi game
hay bài bạc,vv.. Cần loại bỏ ngay những vấn đề tiêu cực có thể làm hoen ố hình ảnh
người giảng viên trong mắt sinh viên vì mất lòng tin có thể gây nên những lệch lạc
hứơng đi rất nghiêm trọng ở sinh viên. Các giảng viên cần luôn luôn là những tấm
gương cho sinh viên về sự ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, khắc phục khó khăn và tâm
huyết với công việc.
Ngoài ra, theo quan điểm cá nhân của người viết, cần bổ sung chức danh giảng
viên chủ nhiệm ở các trường đại học, cao đẳng bên cạnh chức danh cố vấn học tập.
Theo đó, cần tăng cường đối thoại giữa giảng viên chủ nhiệm với sinh viên, nhằm kịp
thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, giải quyết các khúc mắc, bức
xúc, tránh để những tồn tại lâu ngày hình thành những dấu ấn không đẹp trong lòng
sinh viên, dễ dẫn đến những thất vọng và hành xử tiêu cực. Như vậy, giảng viên cần
phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan đến sinh viên: công tác chính trị tư tưởng,
đoàn, hội sinh viên nhằm động viên, khuyến khích các em tích cực tham gia các hoạt
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đông ngoại khoá và các cuộc vận động vốn được thiết kế để giáo dục đạo đức lối sống
cho sinh viên.
Đối với các hoạt động đoàn thể, ngoài các cuộc vận động chung lâu nay đang có
tác động rất tích cực đến tâm hồn của các bạn trẻ cần được hướng các em đến các giá
trị thiện mỹ trong cuộc sống. Các chương trình giáo dục đạo đức sinh viên trong
trường đại học, cao đẳng cần bớt lý thuyết nặng nề giáo điều, nên lồng ghép các nội
dung giáo dục đạo đức một cách khéo léo, tránh gây phản ứng tiêu cực của sinh viên.
Thay vì một chuyên đề diễn thuyết lê thê, báo cáo viên nên sử dụng các hình ảnh,
phim tư liệu sống động hoặc nêu những tình huống và mời sinh viên tham dự phát
biểu quan điểm và bình luận, tranh luận.
Ngoài ra, đoàn hội nên tổ chức những buổi tham quan kết hợp với giao lưu với
các nhân vật có liên quan để có tác động tốt hơn đến nhận thức của sinh viên. Ví dụ
như: nhằm giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, ngoài việc tổ chức cho sinh viên
tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh, nhà trường có thể kết hợp với đoàn hội tổ
chức giao lưu với các nhân vật lịch sử, cho sinh viên cơ hội trực tiếp nghe những câu
chuyện chiến đấu oai hung và bi tráng, cho họ trực tiếp xem hình ảnh những hố chôn
tập thể các tù nhân mà hộp sọ người nào cũng có dấu cuốc đinh đóng, những đoạn
phim tư liệu về tội ác của thực dân và đế quốc, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các
nước khác… nhằm nâng cao ý thức yêu chuộng hoà bình và hướng đến điều thiện ở
sinh viên. Hãy chiếu những thước phim về những nước đang xảy ra chiến tranh, hạn
hán hay mất mùa, nơi có nạn đói, hình ảnh những em bé vô tội đói khát chỉ còn da bọc
xương và đôi mắt to tròn với cái nhìn mệt mỏi khắc khoải. Hãy cho sinh viên xem
đoạn phim về các em bé phải vượt sông trên con đường tìm tri thức, những bạn trẻ
vượt khó học giỏi. Những hình ảnh, thước phim ấy sẽ có tác động lay động lòng
người hơn trăm ngàn giờ giảng lý thuyết, giáo điều. Dù muốn dù không, các sự thật ấy
sẽ tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng các bạn sinh viên, khiến các bạn phải quan tâm. Dần
dần, “mưa lâu thấm đất”, chính bản thân mỗi sinh viên sẽ tự điều chỉnh hành vi, lối
sống của mình theo hướng tích cực hơn và biết nghĩ đến người khác hơn.
Ngoài ra, những hoạt động ngoại khoá hướng sinh viên đến với các giá trị văn
hoá truyền thống và các loại hình văn học nghệ thuật sẽ góp phần giúp công tác giáo
dục đạo đức cho sinh viên thuận lợi hơn. Các buổi giao lưu, giới thiệu về nhạc cụ dân
tộc, những buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật cũng sẽ khiến các bạn tạm dừng
bước chân nơi nhịp sống xô bồ sôi động và nhìn lại với các giá trị văn hoá cổ truyền.
Tịnh tâm hơn để không lạc hướng. Tiếng sao trúc, tiếng đàn bầu, đàn tranh sẽ khiến
tâm hồn con người thư thái …và như thế những ảnh hưởng tiêu cực của những bộ
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phim hành đông phương Tây đầy bạo lực và những trò chơi điện tử sẽ dần bớt đi và
các bạn trẻ sẽ sống” chậm” hơn để bớt “vấp ngã hơn”.
Tóm lại, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên cần là một chuỗi các hoạt
động đan xen với nhau, đa dạng phong phú và không mang nặng tính giáo điều để có
thể tác động chậm nhưng sâu và lâu dài đến tâm hồn của sinh viên. Sinh viên là những
bạn trẻ có học thức và có tư duy logic. Không thể ra rả khuyên họ phải làm thế này
hoặc thế kia. Họ là những người, theo nghiên cứu của các công ty Marketing, rất hay
hoài nghi. Họ sẽ không tin nếu không trực tiếp thấy. Do đó, những ngừơi thật, việc
thật sẽ có tác đông mạnh mẽ hơn và giúp họ tự phấn đấu hướng thiện và tự giáo dục
nhân cách bản thân. Dĩ nhiên, việc thực hiện các đề xuất nêu trên đòi hỏi sự phối hợp
của rất nhiều bên liên quan, tâm huyết và sự làm việc thật sự nghiêm túc và nguồn
kinh phí không nhỏ. Tuy nhiên, người viết tin rằng, đầu tư cho giáo dục đạo đức cho
sinh viên sẽ mang lại những lợi ích lớn lao và lâu dài, góp phần tạo nên sự phát triển
bền vững cho quốc gia.
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN Ở
CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC HIỆN NAY DỰA VÀO QUAN ĐIỂM
GIÁO DỤC ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nguyễn Thùy Vân1, Mai Thị Phương2
1. Ý nghĩa của việc giáo dục giá trị đạo đức cho sinh viên ở các trƣờng cao đẳng,
đại học
Trong bài nói chuyện tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai, ngày 7/5/1958,
Hồ Chí Minh đã dặn dò đối với thanh niên sinh viên rằng: “… thanh niên phải có đức,
có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại
đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại
cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng
cũng không lợi gì cho loài người”. Đây cũng là hàm ý trong câu nói của Bác: Có tài
mà không có đức là người vô dụng; có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó.
Trong mục tiêu đào tạo chung của các trường CĐ-ĐH hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ
đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bao giờ cũng có nội dung quan trọng về giáo dục tư
tưởng chính trị đạo đức cho SV và cái đích hướng đến là đào tạo một thế hệ vừa
“hồng” vừa “chuyên” phục vụ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước trong xu hướng
toàn cầu hoá và mô hình phát triển kinh tế nước ta hiện nay là kinh tế thị trường theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, chưa bao giờ vấn đề giáo dục đạo đức cho SV được đặt ra cấp thiết
như hiện nay, khi mà những hiện tượng về xuống cấp đạo đức trong một bộ phận dân
cư trong xã hội nói chung và ở môi trường học đường nói riêng gây xôn xao dư luận,
hoang mang và bất bình từ cộng đồng. Đó không chỉ là những biểu hiện lệch lạc trong
hành vi, nhân cách đạo đức như thiếu lễ độ với người lớn, thói lười học, ham chơi,
sống đua đòi, ích kỷ và phạm pháp hình sự từ phía học sinh mà bên cạnh đó còn có cả
sự ngược đãi học sinh và tha hóa từ một số thầy cô giáo [7]. Trong những năm gần
đây, có thể kể đến như hàng loạt video clip nữ sinh đánh nhau trước sự vô cảm của
nhiều bạn trẻ đứng xem; sự vô nhân tính trong vụ án xác chết không đầu ở Hà Nội;
kinh hoàng trong vụ ẩu đả giữa SV ĐH Thể dục thể thao ở Thủ Đức; vụ nữ sinh
trường CĐ Truyền hình bị thầy giáo “gạ tình lấy điểm”. Bất nhẫn và đáng phẫn nộ
nhất là vụ cựu sinh viên trường ĐH Nông Lâm Trần Xuân Thanh tạt axit thầy Đặng
Hữu Dũng chỉ vì bị thầy đánh trượt môn Tiếng Anh; hai luận văn và đề tài giống hệt
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nhau ở Huế …[7] Nhiều ý kiến cho rằng đây là những ảnh hưởng của mặt trái nền
kinh tế thị trường khi một bộ phận không nhỏ trong xã hội chạy theo lối sống thực
dụng, xem nhẹ nhân nghĩa và giá trị tinh thần; bất chấp những chuẩn mực đạo đức để
mưu lợi cá nhân; thị trường mua bán, đổi trao cũng manh nha len lỏi vào ngóc ngách
của những lĩnh vực vốn dĩ coi trọng lương tâm và trách nhiệm như y tế, giáo dục, toà
án,… đồng tiền đã làm tha hoá nhân phẩm trong nhiều trường hợp chạy chức, chạy
quyền, chạy bằng, chạy tội,…xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo chí hiện nay.
Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giáo dục đạo đức cho HS-SV hiện nay.
Thiết nghĩ, vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nói chung và SV nói riêng cần có
sự phối kết hợp tổng hoà của các tổ chức và cá nhân trong toàn xã hội. Tuy nhiên, cần
phải khẳng định rằng trường học có chức năng nhiệm vụ và chiếm một vị trí quan
trọng trong công tác giáo dục đạo đức cho HS-SV. Riêng ở trường CĐ - ĐH, nơi đào
tạo những cử nhân tương lai đất nước phải cấp thiết đổi mới công tác giáo dục giá trị
đạo đức cho SV. Theo chúng tôi, xác định cơ sở định hướng cho sự đổi mới này phải
dựa vào lý luận giáo dục định hướng phát triển năng lực.
2. Tầm quan trọng của việc vận dụng quan điểm giáo dục định hƣớng phát triển
năng lực trong giáo dục giá trị đạo đức cho sinh viên hiện nay
Mục tiêu giáo dục giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ nói chung và đặc biệt, đối với
sinh viên (SV) các trường CĐ-ĐH nói riêng không chỉ dừng lại ở mức độ nhận thức
mà yêu cầu phải đạt đến là thể hiện được thái độ cá nhân rõ ràng và có hành vi phù
hợp với những chuẩn mực đạo đức xã hội hiện thời. Do đó, học phải đi đôi với hành,
giáo dục phải gắn liền với cuộc sống là nguyên tắc cơ bản trong giáo dục giá trị đạo
đức cho SV. Hơn nữa, khác với học sinh phổ thông trong lứa tuổi thiếu thời, SV ở các
trường CĐ-ĐH đã đến tuổi công dân trưởng thành (trên 18 tuổi), đa số sống xa nhà và
tự quản lý cuộc sống riêng của mình trong một môi trường xã hội mới; tự chịu trách
nhiệm về những hành vi của mình; do đó, để đạt hiệu quả cao trong việc giáo dục giá
trị đạo đức cho SV hiện nay, cần thiết phải lựa chọn những phương pháp (PP) chú
trọng đến phát triển năng lực hành động hơn là các PP chỉ giúp SV nhận biết lý thuyết
suông . Một điều cũng đáng quan tâm là, SV các trường CĐ - ĐH đã được trang bị
những chuẩn mực đạo đức cơ bản, nền tảng thông qua sự giáo dục của gia đình và các
cấp học phổ thông nên họ có khả năng tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, tự trau dồi nhận
thức thông qua nhiều kênh thông tin giáo dục khác nhau; đó cũng là lý do khiến các
bài thuyết giảng về đạo đức hay học tập chính trị nếu không đổi mới phương pháp và
đầu tư chuyên môn sâu, trở thành những buổi học nhàm chán đối với SV. Tuy nhiên,
vẫn thường thấy với cùng một sự việc hiện tượng hay một tình huống như nhau, các
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SV khác nhau có thể thể hiện những thái độ và hành vi đạo đức khác nhau. Do đó cần
bổ sung yêu cầu về hành động trong thước đo đánh giá đạo đức SV. Đây cũng là trào
lưu cải cách giáo dục giá trị đạo đức cho SV ở các nước châu Âu vào thập niên 1990s.
Khi đó quan điểm đánh giá đạo đức của SV chủ yếu ở lời nói trong giao tiếp ở trường
học được cho rằng chưa phản ánh đầy đủ về nội hàm của mục tiêu công tác giáo dục
giá trị đạo đức cho SV. Kohlbergians và những nhà giáo dục theo trào lưu mới cho
rằng cần phải kết hợp đánh giá việc nhận thức những giá trị đạo đức và việc thể hiện
thái độ và hành vi đạo đức trong những tình huống học tập và lao động cụ thể của SV
(Veugiers – Vedder, 2003). Điều này cũng có nghĩa giáo dục đạo đức cho SV không
chỉ ở lý thuyết mà đẩy mạnh các kỹ thuật huấn luyện SV có kỹ năng đưa ra những
hành động, phản ứng cụ thể trong những tình huống cụ thể trong cuộc sống sao cho
hiệu quả. Đây được xem như những giá trị “sống” để giáo dục cho SV góp phần giúp
họ hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết đã học và vận dụng lý thuyết ấy trong cuộc sống như
thế nào để mang lại ích lợi cho cá nhân và cộng đồng. Đó cũng chính là những lý do
để lựa chọn quan điểm giáo dục định hướng phát triển năng lực trong công tác giáo
dục giá trị đạo đức cho SV.
3. Sơ lƣợc về quan điểm giáo dục định hƣớng phát triển năng lực (GD ĐHPTNL)
Quan điểm giáo dục là những định hướng mang tính chiến lược dài hạn, có tính
cương lĩnh, là mô hình lý thuyết định hướng cho việc xây dựng và lựa chọn các
phương pháp giáo dục. Trong các chương trình giáo dục định hướng phát triển năng
lực, mục tiêu giáo dục được mô tả thông qua các nhóm năng lực cụ thể để định
hướng kết quả đầu ra một cách rõ ràng, xây dựng được kế hoạch thực hiện trong
từng giai đoạn; có thể thực hiện được và đánh giá được. [1]
Có nhiều định nghĩa về “năng lực” [1], nhưng điểm chung nhất của các định
nghĩa là khả năng thực hiện có hiệu quả của cá nhân đối với một công việc cụ thể.
Một số định nghĩa được cho là phù hợp cho nội dung bài viết này là “năng lực là
những khả năng và kỹ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình
huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội và khả năng vận dụng các
cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống
linh hoạt.” Weinert (2001). Hoặc John Erpenbeck cho rằng “ năng lực được tri thức
làm cơ sở, được sử dụng như khả năng, được quy định bởi giá trị, được tăng cường
qua kinh nghiệm và được hiện thực hoá qua chủ định”. Để hình thành và phát triển
năng lực cần phải xác định các thành phần cấu trúc của năng lực. Đây cũng là cơ sở
để xác định nội dung và phương pháp giáo dục. Năng lực hành động có được là sự
tổng hợp các năng lực thành phần, gồm: năng lực cá thể; năng lực chuyên môn;
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năng lực xã hội; năng lực phương pháp. (TS. Nguyễn Văn Cường, 2007). Quan
điểm giáo dục định hướng phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá hoạt động
trí tuệ mà còn chú ý đến rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình
huống cụ thể của cuộc sống và nghề nghiệp, các hoạt động thực hành, thực tế. Tăng
cường việc tổ chức hoạt động nhóm, khuyến khích sự cộng tác và giao tiếp trong học
tập để phát triển các năng lực xã hội và hướng đến giải quyết các vấn đề phức hợp
trên cơ sở hiểu biết liên môn.
Như vậy, với quan điểm này, đổi mới công tác giáo dục giá trị đạo đức cho SV
là hướng đến giúp SV hình thành và phát triển những năng lực (có đầy đủ khả năng
và kỹ xảo) cũng như tâm thế sẵn sàng hành động để giải quyết các tình huống xác
định cụ thể trong cuộc sống và môi trường học tập hoặc có hành động thể hiện rõ thái
độ của mình ủng hộ cho cái đúng, cái thiện phê phán cái sai, cái ác một cách có trách
nhiệm, hiệu quả và linh hoạt dựa trên chuẩn những giá trị đạo đức đã được công nhận
trong xã hội hiện hành; đó là việc làm có ý nghĩa tích cực đối với đời sống xã hội.
4. Một số biện pháp thực hiện đổi mới công tác giáo dục giá trị đạo đức cho SV ở
các trƣờng cao đẳng, đại học theo quan điểm GD ĐHPTNL
Như chúng ta đã biết, đạo đức với tính cách là một hình thái ý thức xã hội có thể
được xem là đoàn bộ những quan niệm về thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm,
hạnh phúc, công bằng… và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử
giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội. Giá trị đạo đức theo
nghĩa chung nhất là những gì mà con người xem như là việc làm có ý nghĩa tích cực
đối với đời sống xã hội, mang lại lợi ích và làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Giá trị
đạo đức luôn thay đổi và phát triển theo sự phát triển của xã hội và sẽ mãi là đề tài thu
hút nhiều tranh luận và nghiên cứu trong nhiều ngành khoa học xã hội mà đặc biệt là
triết học (Aristotle). [8 ] Do đó cập nhật nội dung thực tiễn, đổi mới phương pháp giáo
dục, cải thiện môi trường học đường cả hai mặt cơ sở vật chất và văn hoá học đường
,…là những yêu cầu trong đổi mới công tác giáo dục giá trị đạo đức cho SV. Bên cạnh
đó, đội ngũ CB-GV trong toàn trường cần có đủ phẩm chất, năng lực và nghiệp vụ,
thể hiện sự gương mẫu và ảnh hưởng chính nhân cách của mình đối với SV qua công
việc hàng ngày. Song điều quan trọng nhất là một chủ trương đổi mới của Lãnh đạo
nhà trường được cụ thể bằng những kế hoạch, chiến lược và chương trình hành động
cụ thể, quản lý chặt chẽ và triển khai nghiêm túc, được kiểm tra, đánh giá và tổng kết
theo định kỳ để rút ra những kinh nghiệm và tiếp tục cải tiến trong thực tiễn. Sau đây
là một số biện pháp cụ thể nhằm góp phần đổi mới công tác giáo dục giá trị đạo đức
cho SV.
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4.1. Tập trung xây dựng môi trƣờng văn hoá học đƣờng chuẩn mực, khang
trang, thân thiện và hiện đại hƣớng vào đối tƣợng sinh viên
Quan điểm GD ĐHPTNL được thể hiện ở nội dung này là lấy môi trường thực
tiễn của chính trường mình để giáo dục cho SV thông qua việc xây dựng môi trường
văn hoá học đường chuẩn mực, khang trang, thân thiện và hiện đại.
Môi trường văn hoá học đường hàng ngày dược SV tiếp xúc học tập và trao đổi
hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn trong việc giáo dục giá trị đạo đức cho SV. Những
câu khẩu hiệu mang tính nhân văn được trang trí phù hợp hàng ngày sẽ nhắc nhở SV
và sẽ đi sâu vào tiềm thức họ; Sứ mệnh và mục tiêu đào tạo của nhà trường nên được
công bố ở những vị trí phù hợp để GV và SV đều có thể dễ dàng đọc được hàng ngày
và sẽ thấm sâu vào tiềm thức để mỗi hành động cụ thể của GV, SV đều được suy xét
một cách kỹ càng; một môi trường học đường xanh sạch đẹp, khang trang và ngăn nắp
sẽ có tác dụng rất lớn đến công tác dạy và học cũng như giáo dục SV. Những nội
dung này cũng cần được điện tử hoá trên website của trường như một kênh tuyên
truyền hiệu quả.
Thông tin mang tính thời sự có ý nghĩa giáo dục cao phải được chọn lọc và cập
nhật qua các kênh tuyên truyền của trường như khung báo chí, giới thiệu tập san, đài
phát thanh… Hiện nay, một số trường CĐ, ĐH có hệ thống máy tính truy cập internet
giúp SV cập nhật thông tin tốt hơn, tuy nhiên, cũng cần có sự quản lý và kiểm duyệt
về nội dung và hình ảnh. Thư viện phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm
vụ này. Vấn đề quan trọng là tổ chức cho SV đưa ra những lời nhận xét, phê bình hay
thể hiện thái độ, cách giải quyết của mình trước những sự kiện hay tình huống diễn ra
trong thực tế trên mạng Internet hay trên giấy. Đây cũng là những minh chứng để nhà
giáo dục biết thái độ của SV trước những trường hợp trong thực tiễn, giúp SV có thái
độ rõ ràng để định hướng cho những hành động trong những tình huống tương tự khi
xảy ra đối với mình; đây cũng là biện pháp khắc phục được hiện tượng vô cảm của
một bộ phận thanh niên hiện nay trước những hiện tượng xã hội đặc biệt.
Bên cạnh về trang thiết bị cơ sở vật chất, văn hoá giao tiếp, ứng xử trong trường
có ý nghĩa rất quan trọng. Trước hết, tập thể thầy cô giáo phải nghiêm túc và chuẩn
mực trong trang phục, giao tiếp ứng xử, thực hiện giờ giấc,…vì điều này ảnh hưởng
rất lớn đến SV. Sự chuẩn mực của các thầy cô giáo sẽ là điểm tựa cho SV trong sự
phát triển cá nhân riêng của SV hay của tập thể nhóm. Mối quan hệ giao tiếp GVGV; GV-SV; SV-SV trong trường xây dựng theo tinh thần thân thiện nhưng chuẩn
mực; cởi mở nhưng tôn trọng,… ở tất cả mọi lúc, mọi nơi nhất là giúp SV có văn hoá
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ứng xử giao tiếp, phát biểu trong các semina, hội thảo hay ngay cả giao tiếp thông
thường… Các mối quan hệ trao đổi thông tin giữa SV và nhà trường qua mạng
internet cũng cần được phát huy vì tính hiệu quả và tiện dụng của nó, song cũng cần
chú ý đến văn hoá giao tiếp trên mạng để giáo dục giá trị đạo đức cho SV.
Bên cạnh về hình thức, thiết bị cơ sở vật chất, phong cách ứng xử giao tiếp trong
trường, sự nghiêm túc và công bằng trong thi cử cũng như đánh giá các công trình
nghiên cứu khoa học, đề tài, luận văn, luận án cũng là một nét văn hoá học đường cần
quan tâm đặc biệt. Đây là nội dung giáo dục đức tính trung thực trong học thuật cho
SV, một đức tính rất quan trọng trong giáo dục giá trị đạo đức. Đây cũng chính là yếu
tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường với phương châm học thật,
thi thật, bằng thật; tạo niềm tin thật sự cho xã hội và người sử dụng lao động.
Để thực hiện những nội dung này, các quy định về xây dựng môi trường văn hoá
học đường phải được cụ thể hoá từng nội dung hay chuẩn của từng hành vi đạo đức và
thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin của trường và trong cẩm nang sinh
viên. Bên cạnh đó, khâu kiểm tra, đánh giá trong giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng
và một khi tất cả đã trở thành thói quen và ý thức tự giác cao của mọi người thì tất cả
sẽ trở nên một môi trường văn hoá học đường tiến bộ, chuẩn mực và bền vững.
4.2. Đổi mới nội dung và phƣơng pháp giảng dạy các môn học lên quan đến
giáo dục tƣ tƣởng chính trị đạo đức cho SV
Nhiều ý kiến cho rằng PPDH thuyết trình, giáo điều không mang lại hiệu quả
cao khi giảng dạy các môn học liên quan đến giáo dục chính trị đạo đức cho SV. Với
quan điểm GD ĐHPTNL, hai PPDH nghiên cứu trường hợp và dạy học theo dự án
được xem là giúp cho người học gắn kết lý thuyết và thực hành và phát huy tính tích
cực học tập của SV. SV được tổ chức nghiên cứu và thảo luận trong nhóm về một số
trường hợp điển hình trong thực tiễn hay được tham gia các dự án học tập và qua đó
được giáo dục những giá trị đạo đức.
Ví dụ, trong những nội dung dạy học phù hợp, GV tổ chức cho SV nghiên cứu
trường hợp về hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp 2012 tại trường Đồi Ngô
(Bắc Giang) qua báo chí. SV sẽ thảo luận và đưa ra nhũng ý kiến nhận xét cũng như
cách giải quyết như thế nào trong trường hợp GV coi thi đã làm ngơ hoặc tiếp tay cho
các hành vi tiêu cực trong thi cử. Sau đó đối chiếu với cách xử lý thật của các cơ quan
chức năng và lý giải. Về dạy học theo dự án, GV có thể tổ chức cho SV thực hiện các
dự án thực tiễn liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ngành nghề đào tạo hoặc các
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công trình phúc lợi phù hợp, qua đó giúp SV rèn luyện và phát triển năng lực, không
chỉ chuyên môn mà còn các phẩm chất đạo đức quan trọng. (Xem thêm tài liệu [1])
4.3. Tăng cƣờng tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài nhà
trƣờng đặc biệt nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện đặc biệt hoặc chiến dịch,
phong trào chung của các tổ chức Đoàn, Hội.
Một trong những chức năng quan trọng của các tổ chức đoàn thể (công đoàn,
Đoàn TNCS HCM, Hội SV,…) trong trường là giáo dục lý tưởng chính trị và phẩm
chất đạo đức cao đẹp cho SV. Với hình thức ngoại khoá thường thấy là các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức đa dạng phong phú sẽ là sân
chơi hấp dẫn và lành mạnh cho SV. Các hoạt động ngoại khoá nhân dịp các ngày lễ
lớn hoặc sự kiện quan trọng của trường là điều kiện tốt để giáo dục giá trị đạo đức cho
SV theo từng chủ đề. Gìn giữ và tôn trọng giá trị truyền thống; trách nhiệm và nhiệt
tình với công việc ở hiện tại ; hoãi bão và tin tưởng ở tương lai là những mục tiêu
chung cho các hoạt động này. Do đó, cần chú trọng chiều sâu về ý nghĩa không chỉ ở
mặt hình thức, phong trào. Cùng với các câu lạc bộ SV trong trường, các hoạt động
này sẽ hạn chế SV tham gia hoặc bị lôi kéo bởi các tệ nạn xã hội như nghiện game,
ma tuý, mại dâm, cờ bạc ,… đang có chiều hướng xâm nhập môi trường học đường.
Nhà trường cần chú ý về giáo dục giá trị đạo đức cho SV quan các sự kiện đặc
biệt trong trường như lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp ra trường,… Những ảnh hưởng sâu
sắc của các bài phát biểu trong các thời điểm đặc biệt, nhiều cảm xúc này sẽ để lại ấn
tượng khó quên cho SV và ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời và công việc của họ sau
này. Chắc hẳn nhiều người đã biết đến bài nói chuyện nổi tiếng, ấn tượng và sâu sắc
của Steeve Jobs tại buổi lễ SV tốt nghiệp ra trường ở ĐH Stanford (2005) về những
câu chuyện thật đầy cảm động về sự vượt khó của cuộc đời mình và lời dạy ngắn gọn
cho SV ở phần kết “Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ”; [ 6] hay ở Việt Nam gần
đây bài phát biểu nhân buổi lễ ra trường của vị đạo diễn tài hoa kiêm hiệu trưởng Lê
Hoàng cũng đã gây nhiều xúc động. Lê Hoàng cũng đã thành thật bộc bạch: “ Đã có
nhiều năm thầy đọc đi đọc lại một bài diễn văn soạn sẵn giống hệt nhau, chỉ thay đổi
ngày tháng, nhưng bây giờ thầy không cho phép mình làm thế…”. và trong phát biểu
làn này Thầy hiệu trưởng cũng đã nhấn mạnh lời kêu gọi SV hãy “bất thường- bất
thường và bất thường hơn nữa” như để khuyến khích sự sáng tạo trong SV và mong
các em được thôi thúc vào đời với trái tim dũng cảm, với kiến thức tuy còn sơ sài
nhưng không ngại bổ sung và với một nghị lực phi thường để đạt tới những đỉnh cao
khác thường mà đất nước chúng ta đang mong đợi các em.
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4.4. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV theo chuyên
ngành đào tạo thông qua các hoạt động thực hành, thực tập
Khác với các cấp học khác, các trường CĐ, ĐH đào tạo những cử nhân tương
lai. Bên cạnh giáo dục những giá trị đạo đức chung, giáo dục đạo đức nghề nghiệp là
một nội dung quan trong trong mục tiêu đào tạo. Trong xã hội chúng ta hiện nay, như
đã giới thiệu ở trên, hiện tượng đạo đức nghề nghiệp sa sút trong một số ngành nghề
đáng báo động trong đó có đạo đức học đường. Trước hết, sự gương mẫu của các CBGV trong trường là một yêu cầu quan trọng trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho
SV. Bên cạnh đó, trong các hoạt động thực hành, thực tập là khoảng thời gian SV trực
tiếp tiếp xúc môi trường làm việc thực tiễn sau này là cơ hội tốt để giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho SV. Vẫn biết hiện nay công tác thực hành, thực tập vẫn có nội dung
về đánh giá chính trị, tư tưởng, đạo đức trong quá trình thực hành, thực tập. Tuy
nhiên, cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa và có nhiều biện pháp để phối hợp cơ sở
thực tập giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV. Những cử chỉ, hành động, hoạt động
ấn tượng của SV trong quá trình thực hành, thực tập sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến quá
trình công tác sau này.
5. Kết luận
Đổi mới công tác giáo dục giá trị đạo đức dựa trên quan điểm GD ĐHPTNL là
phê phán lối giáo dục đạo đức theo kiểu giáo điều, lý thuyết suông, không thực tiễn.
Thay vào đó là những hoạt động giáo dục hướng đến việc gắn kết lý thuyết và thực
hành giúp SV thể hiện rõ thái độ và hành vi đạo đức chuẩn mực. Xây dựng môi
trường văn hoá học đường, đổi mới PPDH các môn học liên quan, nâng cao chiều sâu
các hoạt động động ngoại khoá và giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua hoạt động
thực hành, thực tập được xem là những biện pháp để thực hiện có hiệu quả đổi mới
công tác giáo dục giá trị đạo đức cho SV theo quan điểm GD ĐHPTNL.
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THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TẠI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
Cao Hải An1
1. Đặt vấn đề
Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc xử lý các mối quan hệ trong gia đình,
cộng đồng hay xã hội, được thừa nhận rộng rãi. Đạo đức quy định hành vi, quan hệ
của con người đối với nhau và đối với xã hội nói chung; là những nguyên tắc phải
tuân theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội, phù hợp yêu
cầu của mỗi chế độ chính trị và kinh tế xã hội nhất định. Nếu không tuân theo những
"nguyên tắc" ấy thì được gọi là người vô đạo đức.
Ngày nay, cùng với sự phát triển và đi lên của xã hội, mỗi chúng ta được sống
trong môi trường văn minh, hiện đại hơn, nhưng kéo theo đó cũng có nhiều vấn đề
nảy sinh làm ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống xã hội. Một trong những vấn đề đáng lo
ngại hiện nay, đó là đạo đức của một bộ phận thanh niên, sinh viên (SV) đang bị
xuống cấp, dẫn đến tình trạng bạo lực học đường, những hành vi gian lận ở nhiều góc
độ, những vụ án nghiêm trọng... Chưa kể một số hành vi lệch chuẩn về mặt đạo đức
như lệch lạc về tư tưởng, phong cách, đạo đức, lối sống, thiếu tôn trọng thầy cô, sống
hưởng thụ, ăn chơi, sống thử, lười học và lười lao động, thiếu ý thức rèn luyện bản
thân... xảy ra ngày càng phổ biến. Đây là những biểu hiện lệch lạc trong hành vi, nhân
cách đạo đức thanh niên, sinh viên. Điều này không những gây hoang mang cho dư
luận xã hội mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống đạo đức, nhân cách của
giới trẻ ngày nay. Sự xuống cấp của đạo đức có nhiều nguyên nhân, trách nhiệm thuộc
về nhiều ngành, nhưng trước hết trách nhiệm đó là của nhà trường - nơi giáo dục đạo
đức từ khi mới cắp sách đi học đến lúc bước chân vào đời.
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Trường ĐHCNQN) là cơ sở đào tạo
Đại học đa cấp, đa ngành, hoạt động đa lĩnh vực, là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ, phục vụ sản xuất, đóng góp có hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. Nhà trường là một trung tâm văn hóa, khoa học công nghệ của tỉnh
Quảng Ninh và vùng Đông Bắc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Nhà trường tiếp tục phát
huy truyền thống trong hơn 50 năm qua, quyết tâm phấn đấu để chuyển biến mạnh
mẽ trên tinh thần đổi mới - nề nếp - kỷ cương - chất lượng và hiệu quả; sản phẩm
đào tạo của Nhà trường đáp ứng được nhu cầu xã hội. Chính bởi vậy, trong những
năm qua, bên cạnh việc đào tạo chuyên môn, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới
1
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giáo dục đạo đức cho sinh viên trong trường nhằm đào tạo những con người vừa có
đức vừa có tài, sống có mục đích, lý tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ
đất nước...
2. Thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên tại trƣờng Đại học Công nghiệp
Quảng Ninh
2.1. Một số đặc điểm chủ yếu của sinh viên trƣờng Đại học Công Nghiệp
Quảng Ninh
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là trường công lập có uy tín trong khu
vực. Nhà trường đã đào tạo nhiều ngành nghề thiết thực đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Hiện nay nhà trường có gần 10.000 học sinh, sinh viên đang theo học ở các bậc, hệ
đào tạo khác nhau. Trên thực tế, các thế hệ học sinh, sinh viên do trường đào tạo ra đã
và đang có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh nói
riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Nhiều người trong số họ đã và đang giữ những
trọng trách quan trọng ở các cơ quan quản lý nhà nước như các sở, ban, ngành; trong
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế…
Học sinh, sinh viên của trường đến từ nhiều miền quê khác nhau, thành phần
xuất thân khác nhau, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau (gia đình lao động nghèo ở thành
thị, con em các đồng bào dân tộc thiểu số, một số ít là con em cán bộ, viên chức nhà
nước, phần lớn con em gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp...). Việc rời trường
phổ thông bước vào những năm học ở trường chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc
thanh niên xa rời sự quản lý thường xuyên của gia đình. Chính bởi vậy, nếu không
được định hướng tư tưởng, giáo dục, rèn luyện tốt ở các trường chuyên nghiệp các em
rất dễ bị chệch hướng, bị lệch lạc, thậm chí sai lầm về nhiều mặt và dễ rơi vào tâm lý,
cách sống dễ dãi, buông thả và có những hành vi vi phạm pháp luật...
Từ những kết quả khảo sát, tác giả nhận thấy: trải qua quá trình học tập, rèn
luyện tại trường, sinh viên trong trường có những ưu điểm thể hiện chủ yếu trên một
số lĩnh vực như sau:
- Sinh viên trong trường có năng lực học tập tốt, có ý thức và khả năng tiếp thu
khoa học công nghệ. Số liệu điều tra cho thấy có hơn 80% sinh viên quan niệm học để
biết, học để làm việc, học để khẳng định mình và học để chung sống với mọi người;
95% học sinh, sinh viên luôn luôn tôn trọng thầy cô giáo và những cán bộ, công nhân
viên của nhà trường. Họ cho rằng, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường thực sự là tấm
gương về đạo đức để học sinh, sinh viên noi theo.
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- Sinh viên năng động, sáng tạo trong học tập và hoạt động thực tiễn, có khả
năng thích ứng với những đòi hỏi của xã hội. Nhiều học sinh, sinh viên đã tìm được
công việc phù hợp với khả năng của bản thân và phát huy được tính sáng tạo của mình
trong học tập, lao động cũng như trong cuộc sống.
- Sinh viên của trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh.
Sở dĩ có được điều đó là do họ được giáo dục rèn luyện từ gia đình, cùng với sự quan
tâm, chỉ đạo về giáo dục tư tưởng của nhà trường và Đoàn thanh niên. 95% sinh viên
luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức; 97% sinh viên, học sinh có ý
thức bảo vệ tài sản của nhà trường. Đa số học sinh, sinh viên chăm chỉ trong học tập
và tiết kiệm thời gian, tiền bạc của mình trong cuộc sống...
Tuy nhiên, về mặt nhận thức và hành động, sinh viên trong trường cũng bộc lộ
một số hạn chế: Nhiều học sinh, sinh viên quan niệm rằng đi học để có kiến thức, ra
trường có việc làm, có thu nhập để sống, để lo cho bản thân, đỡ đần gánh nặng cho gia
đình mà chưa thể nghĩ sâu hơn, rộng hơn, xa hơn về sứ mệnh, về trách nhiệm của thế
hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Một số bộ phận học sinh, sinh viên chưa xác định
đúng đắn động cơ học tập, coi việc đi học tập trung tại trường Đại học là một cách để
tìm môi trường mới, ở đó có những mối quan hệ đa dạng, đa chiều hơn quan hệ gia
đình...
Bên cạnh đó, còn có những học sinh, sinh viên có biểu hiện vô lễ với thầy, cô
giáo; 38% sinh viên thường xuyên nói tục; nhiều sinh viên chỉ chào hỏi thầy cô ở
trong trường, còn khi gặp ở ngoài trường thì cứ như không quen biết... Quan niệm
không đúng về lối sống, một bộ phận học sinh, sinh viên tôn thờ giá trị vật chất và hệ
quả của điều đó chúng ta có thể nhìn thấy ngay như: sao nhãng học tập, thích thể hiện
bản thân một cách thái quá; quan hệ yêu đương không lành mạnh; gian lận trong học
tập và thi cử; thiếu ý thức tuân thủ pháp luật…
2.2. Kết quả công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức cho sinh viên
trong trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên luôn được nhà trường quan
tâm và xác định là nhiệm vụ quan trọng, có vị trí hàng đầu trong mọi giai đoạn. Khi
học sinh, sinh viên mới nhập học, mọi điều còn bỡ ngỡ, nhà trường đã quan tâm chỉ
đạo tổ chức sinh hoạt tuần công dân đầu khóa. Đó thực sự là tuần sinh hoạt bổ ích,
thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và ý thức rèn luyện đạo đức cho học sinh, sinh
viên về nhiều mặt; xác định đúng đắn động cơ, thái độ phấn đấu học tập, rèn luyện và
trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước. Thông qua đó,
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học sinh, sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của các quy chế, quy định về xếp
loại rèn luyện đạo đức của mình. Sinh viên trong trường có nguyện vọng mong muốn
nhà trường tăng cường hơn nữa việc quản lý học sinh, sinh viên trong giờ học...
Nhìn chung học sinh, sinh viên của trường tham gia tích cực, nhiệt tình các hoạt
động nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng như việc học tập các nghị quyết của Đảng, của
Đoàn, các lớp nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam; về truyền thống anh hùng của
dân tộc Việt Nam... Các buổi “Hành trình về nguồn”, "Hành trình biển đảo quê
hương",“Thắp nến tri ân"… nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên
trong toàn trường. Cuối mỗi năm học, phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên có
trách nhiệm tổng kết không chỉ kết quả học tập mà cả kết quả rèn luyện đạo đức của
học sinh, sinh viên trong nhà trường để biểu dương, khen thưởng kịp thời.
Trong việc giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng cho sinh viên Bộ môn Lý luận
chính trị giữ vai trò quan trọng. Với đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn tốt,
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết với nghề nghiệp; các giảng viên đã
không ngừng học hỏi, thường xuyên cập nhật thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ
trong dạy học, tự học để nâng cao kiến thức, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy
đáp ứng nhu cầu của nhà trường và của người học... Chính vì vậy, trong quá trình
giảng dạy, các giảng viên đã khơi dậy tính sáng tạo và tinh thần ham học của học sinh,
sinh viên; nhiều sinh viên say mê và hào hứng học tập các môn khoa học lý luận MácLênin (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam)...
Trong các môn học khoa học lý luận Mác-Lênin có đến 83% sinh viên cho rằng
môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng và có tác động trực tiếp đến việc
hình thành nhân cách của cá nhân. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
là tài sản tinh thần vô giá cho chúng ta học tập và noi theo. Một trong những nội dung
cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh là về đạo đức. Tấm gương đạo đức vĩ đại của
Người đã có tác động sâu sắc đến việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của thế hệ trẻ
trong nhà trường, chính Người là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo để cho mọi
thế hệ noi theo.
Ngoài ra, giáo dục đạo đức cho sinh viên trong nhà trường còn được thể hiện
thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên trường Đại
học Công nghiệp Quảng Ninh là đơn vị hoạt động xuất sắc, có những đóng góp to lớn,
thiết thực đối với công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ của tỉnh Quảng Ninh. Hoạt
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động của Đoàn thanh niên hướng đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên được thể
hiện qua một số nội dung cụ thể sau đây:
- Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học đường với các môn Khoa học Mác-Lênin” sâu
rộng trong toàn trường, thu hút đông đảo đoàn viên ở các chi đoàn, liên chi đoàn tham
gia.
- Hưởng ứng một cách tích cực và đạt giải cao các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử,
về truyền thống anh hùng của dân tộc. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận
thức chính trị của học sinh, sinh viên. Thông qua kết quả khảo sát điều tra, chúng tôi
nhận thấy, phần đông thế hệ trẻ là giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong
trường một lòng trung thành với con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ đã lựa
chọn, đó là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.
- Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, tác dụng của hoạt động văn nghệ, thể dục, thể
thao đối với sự nghiệp giáo dục toàn diện của Nhà trường, Đoàn thanh niên đã có
những hoạt động văn thể hết sức phong phú, quy mô và có hiệu quả dành cho sinh
viên, thu hút đông đảo các bạn đoàn sinh viên tham gia với chất lượng cao. Nhà
trường đã tổ chức những giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…; những cuộc thi thể
thao mang tính chất sôi nổi và vui vẻ như thi kéo co, kéo xà, vật tay, vui Trung thu;
thi giọng hát hay, thi thiết kế thời trang, thi bí thư chi đoàn giỏi, thi tuyên truyền ca
khúc cánh mạng, thi SV, thi nữ sinh thanh lịch... Những hoạt động văn thể sôi nổi đã
làm cho đời sống tinh thần của sinh viên phong phú hơn, trong sáng và hướng thiện,
hạn chế được các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng một cuộc sống vui tươi, lành
mạnh.
- Phong trào Sinh viên tình nguyện của trường trong những năm qua đã không
ngừng lớn mạnh, luôn mang tính sáng tạo, chủ động và thiết thực. Các hoạt động
chính trong phong trào sinh viên tình nguyện đó là: Tình nguyện phấn đấu vươn lên
trong học tập và rèn luyện, Tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Tình nguyện chung sức với
cộng đồng… Học sinh, sinh viên luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho các gia đình
chính sách, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất
độc da cam… Ngoài ra, sinh viên còn tình nguyện đấu tranh phòng chống các tệ nạn
xã hội, những hiện tượng tiêu cực trong đời sống học đường, xây dựng nếp sống văn
minh, hiện đại.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cơ bản đó, vấn đề giáo dục đạo đức cho thế
hệ trẻ trong nhà trường vẫn còn những hạn chế và khó khăn nhất định, đặc biệt là
những vấn đề sau:
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- Nhà trường chưa có môn Đạo đức học, chưa đưa môn học vào chương trình
đào tạo. Việc giáo dục đạo đức chủ yếu được thông qua các môn khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Với thực trạng báo động về đạo đức của thế hệ trẻ
hiện nay, có lẽ chúng ta phải cần phải có thái độ bình tĩnh, sáng suốt để đánh giá vai
trò của đạo đức trong đời sống xã hội và thực trạng của việc giảng dạy, học tập đạo
đức trong nhà trường hiện nay.
- Một bộ phận sinh viên trong trường bị chao đảo về lập trường, quan điểm, mờ
nhạt về lý tưởng, niềm tin. Nhiều bạn sinh viên chưa thật sự hào hứng, say mê khi học
các môn khoa học lý luận Mác-Lênin. Họ thấy như bị bắt buộc phải học nên có tình
trạng học qua loa chiếu lệ, việc học mang tính chất đối phó. Các bạn học sinh, sinh
viên coi nhẹ các môn lý luận chính trị mà chỉ chú ý tới học chuyên môn. Nhiều bạn
sinh viên học giỏi, năng động, sáng tạo nhưng lại chỉ quan tâm nhiều đến lĩnh vực
kinh tế, kỹ thuật mà chưa quan tâm đúng mức đến các vấn đề xã hội, đạo đức… Ngoài
ra, còn có những bạn mải mê làm thêm, say sưa kiếm tiền nên dành ít thời gian cho
việc học tập và rèn luyện đạo đức; một số khác thì ăn chơi, đua đòi, tiêu xài hoang
phí, chưa có thói quen tiết kiệm.
- Một số cán bộ, giáo viên trong trường nhận thức chưa đúng tầm quan trọng của
vấn đề giáo dục đạo đức cũng như vị trí của các môn học Mác-Lênin. Họ cho rằng chỉ
cần tập trung vào giảng cái mà sinh viên cần - đó là kiến thức chuyên môn, nghề
nghiệp. Bên cạnh đó, do chưa nhận thức đúng đắn nên nhiều học sinh, sinh viên có
thói quen đi học muộn, tự ý bỏ giờ, tự ý bỏ học vẫn chưa bị xử lý thích đáng nên vẫn
tiếp tục vi phạm... Tất cả những điều đó cho thấy việc giáo dục đạo đức cần phải được
nhận thức lại một cách đúng đắn và cần có sự quan tâm hơn nữa của quý thầy cô giáo,
cán bộ công nhân viên trong trường đối với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức
cho sinh viên hiện nay.
- Sự thờ ơ, buông lỏng quản lý con cái của các gia đình kéo theo những hệ quả
được báo trước. Nhiều gia đình chưa có sự chú ý giáo dục và quản lý con cái, quá
nuông chiều con, không quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em ở trường,
nhiều khi con vi phạm kỷ luật nhưng cha mẹ không hề hay biết...
2.3. Một số biện pháp nhằm tăng cƣờng giáo dục đạo đức lối sống cho sinh
viên trƣờng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho người học bao gồm tổng hợp
sự tác động nhiều yếu tố: Giáo dục từ nhà trường, giáo dục từ gia đình và giáo dục từ
xã hội. Về phía nhà trường, việc giáo dục đạo đức cho học sinh được thực hiện thông
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qua các môn học chính khóa và thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay cần có sự
phối hợp những biện pháp cụ thể của 3 nguyên tố chính yếu là nhà trường, gia đình và
xã hội; trong đó, nhà trường sẽ đóng vai trò cốt yếu, với các định hướng quan trọng
sau đây:
Thứ nhất, Nhà trường hiện nay cần phải tạo dựng một môi trường giáo dục toàn
diện, cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên, tập trung nâng cao chất
lượng giáo dục đạo đức thông qua nội dung các bài giảng, các cuộc vận động, phong
trào thi đua, triển khai học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng
sống, hướng sinh viên đến việc tự trau dồi rèn luyện về ý thức, trách nhiệm đối với gia
đình, nhà trường và xã hội.
Nhà trường nên đưa môn “Đạo đức học” thành môn học chính khóa trong
chương trình học của sinh viên và nên lồng ghép việc giáo dục đạo đức trong các môn
học để sinh viên tiếp thu một cách dễ dàng. Nhà trường nên tổ chức các hoạt động
ngoại khóa nhằm hỗ trợ, bổ sung kiến thức về kỹ năng và kinh nghiệm sống cho sinh
viên. Từ đó giúp sinh viên hình thành thói quen và vận dụng các cơ hội để trưởng
thành không chỉ về học tập, rèn luyện mà còn về xã hội, văn hóa và nhân cách.
Một yêu cầu nữa không kém phần quan trọng trong nhà trường là cần đề cao vai
trò và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên.
Thông qua các bài giảng, giáo viên kích thích lòng say mê nghiên cứu khoa học, say
mê nghề nghiệp, bồi dưỡng nhân sinh quan và thế giới quan khoa học; từ đó góp phần
hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp cho sinh viên. Nhà trường cần quan tâm
đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo làm một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo”. Thông qua tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của thầy cô giáo để học
sinh, sinh viên noi theo. Nhà trường cũng cần tổ chức có hiệu quả các phong trào thi
đua, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh để thúc đẩy ý chí vươn lên trong sinh viên.
Thứ hai, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc
giáo dục đạo đức cho sinh viên. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong
trường như Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Công tác sinh viên và các tổ chức
khác trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho sinh
viên. Nhà trường nên thường xuyên liên hệ với gia đình, phường xã nơi sinh viên sinh
sống để cùng phối hợp trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên.
Thứ ba, phát huy ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện trong mỗi sinh viên, nâng cao
hoạt động tự quản trong hoạt động học tập và sinh hoạt của sinh viên. Khác với học
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sinh phổ thông, đối với sinh viên, nhất là sinh viên xa nhà, nhà trường chỉ quản lý
trong thời gian lên lớp, còn lại tất cả thời gian trong ngày do các em tự quyết. Chính
vì vậy sinh viên phải có thói quen tự giác trong việc rèn luyền bản thân và thực hiện
tốt các hoạt động do nhà trường, Đoàn thanh niên tổ chức....
3. Kết luận
Thế hệ trẻ là lực lượng quan trọng của mỗi dân tộc. Sự chăm lo tốt cho thế hệ trẻ
là sự bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững và tươi sáng của xã hội. Chính vì vậy,
từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã quan tâm chăm lo tới việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Người viết: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải
trồng người”. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự tác động của cơ chế thị
trường, vấn đề toàn cầu hoá và xu thế hội nhập, một bộ phận thế hệ trẻ của chúng ta
đã có những biểu hiện xuống cấp về mặt đạo đức.
Sinh viên là bộ phận nòng cốt có tính chất quyết định đối với vận mệnh đất nước
trong tương lai, do vậy việc thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kiến
thức cho sinh viên chính là nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội. Sự phối hợp
của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục đạo đức sẽ đảm bảo sự phát triển của đất
nước trong tương lai; không thể coi đây là trách nhiệm của một phía như quan niệm
của một số bộ phận không nhỏ trong xã hội thời gian qua.
Thiết nghĩ, nhiệm vụ trọng tâm của thế hệ trẻ, nhất là sinh viên là học tập tốt và
rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Đạo đức do đấu tranh bền bỉ hằng ngày mà phát triển và
củng cố, do đó đây phải xem là việc làm thường xuyên, tích cực trau dồi nhân cách,
bồi đắp những giá trị đạo đức, sống chân thành, trung thực, yêu thương con người, có
lòng nhân ái trong quan hệ với con người và cộng đồng, có hành vi ứng xử có văn
hóa... Trách nhiệm của xã hội là phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục
xây dựng và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức tiến bộ góp phần khắc phục sự suy
thoái về đạo đức trong xã hội nói chung và trong trường học nói riêng. Có như vậy nó
mới nuôi dưỡng và phát triển con người mới.
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KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CỦA
SINH VIÊN HIỆN NAY
Đào Thị Vân Anh1, Nguyễn Thị Thu Ba2
1. Đặt vấn đề
Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo
đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con
người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn
bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và
bảo vệ tổ quốc.
Còn mục tiêu của giáo dục ở nhà trường cao đẳng - đại học, mang tầm quan
trọng với sắc thái mới, không những đào tạo những sinh viên (SV) tốt nghiệp có đủ
tiêu chuẩn về năng lực và trình độ để tham gia vào hoạt động nghề nghiệp tương lai
mà còn trang bị cho họ các chuẩn mực giá trị, năng lực hành động trong tương lai.
Sinh viên cao đẳng - đại học đã vào độ tuổi trưởng thành cả về thể chất và tâm sinh lý.
Các em bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới: có thể học tập tiếp, có thể tham gia
lao động làm ra của cải vật chất, tham gia nghĩa vụ quân sự, đủ tuổi lập gia đình theo
luật pháp v.v…
Giáo dục đạo đức ở nhà trường cao đẳng - đại học tập trung vào phát triển tự ý
thức về tư cách đạo đức của SV, SV phát triển được tính tự quan sát, tự phân tích, tự
đánh giá về bản thân, có khả năng điều chỉnh nhận thức và thái độ đối với bản thân,
mục đích để hoàn thiện nhân cách, hướng nhân cách theo các yêu cầu của xã hội. Bài
viết trình bày một số đặc điểm của vấn đề giáo dục đạo đức cho SV và kết quả cuộc
khảo sát về thực trạng đạo đức SV hiện nay qua ý kiến một số SV của bốn trường đại
học tại thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đặc điểm trong giáo dục đạo đức cho sinh viên cao đẳng - đại học
2.1. Lứa tuổi SV cao đẳng - đại học có quá trình phát triển tâm lý phức tạp hơn ở
lứa tuổi phổ thông. Sự phát triển nhân cách của SV được diễn ra theo các hướng cơ
bản: niềm tin, xu hướng nghề và các năng lực cần thiết được củng cố và phát triển;
tình cảm, nghĩa vụ, tinh thần trách nhiệm, tính độc lập được nâng cao; sự trưởng
thành về mặt xã hội, tinh thần và đạo đức; những phẩm chất nghề nghiệp được phát
triển; khả năng tự giáo dục của SV được nâng lên…
1
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Đặc điểm, cách học ở bậc cao đẳng - đại học là một trong các nguyên nhân đòi
hỏi SV phải giải quyết các mâu thuẫn giữa ước mơ trở thành người mà mình mong
muốn với khả năng, điều kiện và kinh nghiệm để thực hiện ước mơ đó; mâu thuẫn
giữa mong muốn học tập chuyên sâu những môn ưa thích và yêu cầu thực hiện toàn
bộ chương tình học tập; mâu thuẫn giữa khối lượng thông tin vô cùng phong phú với
khả năng, điều kiện để xử lý thông tin.
2.2. Giáo dục đạo đức cho SV trước hết là nhấn mạnh về giáo dục chính trị tư
tưởng, có định hướng về lập trường chính trị, ý thức hòa nhập đời sống xã hội, trách
nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Tuy SV đã có độ chín muồi nhất định về
tâm sinh lý nhưng quá trình giáo dục đạo đức vẫn cần tiếp tục định hướng theo những
nội dung trên. Vì vậy, hiện nay ở các trường cao đẳng và đại học đều có bộ phận phụ
trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.
- Sinh viên cao đẳng - đại học hiện nay hầu hết đều tham gia vào các hoạt động
của nhóm SV, tập thể lớp, phong trào Đoàn thanh niên trong trường và các hoạt động
xã hội. Các hoạt động này đều có tác động tâm lý đến SV và có ảnh hưởng lớn đối với
việc giáo dục đạo đức cho SV.
- Các hoạt động nhóm (tập thể) phải nhằm vào lợi ích của xã hội, tập thể, nhóm
và từng thành viên. Nội dung và hình thức của các hoạt động phải chứa đựng những
quan hệ xã hội tích cực, các chuẩn mực đạo đức mang đậm đà bản sắc dân tộc, thể
hiện thành hệ thống, qui phạm đạo đức, được thực hiện thống nhất trong nhóm và tập
thể. Đồng thời phải tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển bản sắc riêng, tạo sự hài
hòa, cân đối giữa hoạt động tập thể và cuộc sống của cá nhân.
- Nhà trường cao đẳng - đại học tiếp tục làm nhiệm vụ cung cấp tri thức đạo đức
cho SV, giúp các em củng cố những chuẩn mực đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm
của người công dân. Biến tri thức đạo đức thành niềm tin và tình cảm đạo đức, đồng
thời hình thành những tình cảm đạo đức và thói quen đạo đức bằng cách tác động vào
tình cảm và ý chí của SV.
Các nội dung cụ thể vẫn rất cần được giáo dục cho SV, đó là: Ý thức học tập,
chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường; chấp hành nội quy nơi công cộng (luật
giao thông, pháp luật …); lối sống lành mạnh (ăn mặc, lời nói, tác phong); giao tiếp
với cha mẹ, người thân trong gia đình; giao tiếp với thầy cô, bạn bè; ý thức tập thể,
tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào; (Đoàn TNCS HCM, Mùa hè xanh…);
ý thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; ý thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hội…
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3. Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về đạo đức của sinh viên hiện nay
Để lấy tư liệu cho hội thảo, nhóm tác giả thực hiện cuộc khảo sát ý kiến về thực
trạng nhận thức và mức độ biểu hiện các hành vi đạo đức của SV với sự tham gia của
200 sinh viên của các trường: Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Kinh tế TP HCM,
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP HCM và Học viện Hành chính Quốc gia
TP HCM.
Tổng số 200 SV được khảo sát, trong đó, có 48.5% SV nam và 51.5% SV nữ.
Các SV được hỏi ý kiến về biểu hiện đạo đức của SV trong tình hình chung hiện nay
và tự đánh giá mức độ hành vi đạo đức của bản thân; tự đánh giá hạnh kiểm của bản
thân; ý kiến của SV về mức độ tác động của yếu tố xã hội và môi trường đến nhận
thức và hành vi đạo đức của SV; cuối cùng là mức độ tác động của các yếu tố gia đình
đến nhận thức và hành vi đạo đức của SV.
- Về biểu hiện đạo đức của SV hiện nay: 41% ý kiến (YK) đánh giá ở mức
“đáng lo ngại”, 11,5% YK ở mức “báo động về sự xuống cấp đạo đức”, chỉ có 33%
YK ở mức độ trung bình (biểu đồ sau)
Biểu đồ: Biểu hiện đạo đức của sinh viên
Biểu hiện đạo đức của sinh viên
45
40
35
30
25
20
15
10

41
33

9

11.5
5.5

5
0
Không có ý Báo động về Đáng lo ngại Bình thường, Nhìn chung
kiến
sự xuống cấp
không đáng
rất tốt
đạo đức
lo ngại
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- Tuy nhiên, khi SV đánh giá hạnh kiểm của chính bản thân thì kết quả khả quan
hơn, 66,5% số SV được hỏi đạt loại hạnh kiểm tốt, 30,5% đạt loại khá và 3% đạt loại
trung bình, không SV nào tự đánh giá loại yếu kém.
- Tương tự, đối với nội dung của các hành vi đạo đức, SV cũng đánh giá với số
điểm trung bình từ khá trở lên, thấp nhất là “Tham gia các hoạt động ngoại khóa,
phong trào (6,4 điểm) và cao nhất là “Cư xử với cha mẹ, người thân trong gia đình
(8,4 điểm) (bảng 1).
Bảng 1: Sinh viên tự đánh giá hành vi đạo đức của bản thân
Cư xử
Nội

Ý thức

Chấp

Chấp

dung

học tập

hành nội

hành nội

tự

(ở nhà

quy quy

quy nơi

đánh

và ở

chế nhà

công

giá

trường)

trường

cộng

Lối
sống
lành

Tham gia

Ý thức

với cha

Cư xử

các hoạt

tập thể,

mẹ,

với

động

giúp đỡ

người

thầy

ngoại

người

thân

cô,

khóa,

khác

trong

bạn bè

phong

mạnh

gia đình

trào

Ý thức
bảo vệ
môi
trường,
biến đổi
khí hậu

Điểm
trung

6.8

7.9

7.7

7.7

7.8

8.4

7.9

6.4

6.9

bình

- Đáng quan tâm tới YK của SV, khi đánh giá về sự tác động của xã hội và môi
trường bên ngoài đến nhận thức và hành vi đạo đức của SV: (bảng 2)
Xét ở mức độ “rất tác động”: đó là thông tin từ internet 23,5%YK); mối quan hệ
bạn bè (21,5% YK) và sách báo, tạp chí, truyện, phim ảnh…(17%). Các buổi sinh
hoạt chính trị cho SV và các hoạt động phong trào mà SV tham gia chỉ chiếm 4,5%
YK và 10% YK. Nếu xét ở mức độ “tác động khá mạnh” thì ba yếu tố internet, quan
hệ bạn bè và sách báo phim ảnh cũng chiếm tỷ lệ YK cao nhất.
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Bảng 2: Mức độ tác động của các yếu tố nhà trƣờng và xã hội đến nhận thức
và hành vi đạo đức của sinh viên
Hầu nhƣ

Mức độ

Tác động

Rất

không

trung

khá

tác

tác động

bình

mạnh

động

2

8

98

78

18

1%

4%

49%

39%

9%

Không ý

Các yếu tố

kiến

Hành vi và nhân cách của

Số YK

những người mà SV tiếp

%

xúc
Các sự kiện chính trị xã hội

Số YK

3

20

106

59

12

diễn ra hằng ngày

%

1.5%

10.0%

53.0%

29.5%

6.0%

Số YK

2

5

43

107

43

%

1.0%

2.5%

21.5%

53.5%

21.5%

Sách báo, tạp chí, truyện,

Số YK

2

11

72

81

34

phim ảnh, …

%

1.0%

5.5%

36.0%

40.5%

17.0%

Số YK

4

15

58

76

47

%

2.0%

7.5%

29.0%

38.0%

23.5%

Các hoạt động phong trào

Số YK

2

9

102

67

20

mà SV tham gia

%

1.0%

4.5%

51.0%

33.5%

10.0%

Các buổi sinh hoạt chính trị

Số YK

6

41

114

30

9

cho SV

%

3.0%

20.5%

57.0%

15.0%

4.5%

Mối quan hệ bạn bè

Thông tin từ internet

- Về khía cạnh gia đình thì nhận thức và hành vi đạo đức của SV chịu tác

động mang tính tích cực mạnh nhất nếu SV có gia đình hòa thuận, thương yêu
nhau (52,5% YK); gia đình tôn trọng sở thích và nguyện vọng của con cái (36%
YK) và gia đình quan tâm đến sự phát triển tâm sinh lý của con (35,5% YK);
kinh tế gia đình ổn định cũng chiếm 26,5% YK, (bảng 3).
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Bảng 3: Mức độ tác động của các yếu tố gia đình đến nhận thức và hành vi
đạo đức của sinh viên

Các yếu tố
Gia đình quan tâm đến

Hầu nhƣ

Không ý

không tác

kiến

động

Mức độ

Tác động

Rất tác

trung bình

khá mạnh

động

Số YK

1

6

34

88

71

%

0.5%

3.0%

17.0%

44.0%

35.5%

Số YK

1

3

40

84

72

%

0.5%

1.5%

20.0%

42.0%

36.0%

Số YK

1

2

26

66

105

%

0.5%

1.0%

13.0%

33.0%

52.5%

Số YK

1

2

46

98

53

%

0.5%

1.0%

23.0%

49.0%

26.5%

sự phát triển tâm sinh lý
của con
Gia đình tôn trọng sở
thích và nguyện vọng
của con cái
Gia đình hòa thuận, tôn
trọng nhau
Kinh tế gia đình ổn định

Như vậy, qua cuộc khảo sát nhanh một số SV, có thể thấy:
- Kết quả nhận xét về biểu hiện đạo đức của SV hiện nay làm chúng ta đáng phải
suy nghĩ về tình hình đạo đức của SV nói chung: đáng lo ngại và phải trăn trở về các
biện pháp giáo dục đạo đức cho SV một cách hiệu quả hơn.
- SV tự đánh giá hạnh kiểm và các hành vi đạo đức của bản thân với kết quả tốt
hơn nếu so sánh với kết quả đánh giá đạo đức của SV đại học nói chung trong tình
hình hiện nay, kết quả này tuy mang tính chủ quan nhưng cũng phần nào phản ánh
được đạo đức của số SV được khảo sát.
- Củng cố thêm nhận định của các nhà giáo dục và xã hội về sự tác động của các
yếu tố kinh tế thị trường, thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa đến đời sống tinh thần của
SV: ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các thông tin từ internet, sách báo, tạp chí,
truyện và phim ảnh v.v…
- Chứng tỏ yếu tố gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng đối với việc hình thành
và phát triển những hành vi đạo đức của SV, SV mong muốn nhất là gia đình hòa
thuận, đoàn kết, có mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên trong gia đình.
- Mối quan hệ bạn bè ở nhà trường cao đẳng - đại học có sự ảnh hưởng sâu sắc
hơn ở nhà trường phổ thông. Nếu ở tuổi học sinh, phụ huynh có thể theo sát được bạn
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bè của con em thì ở lứa tuổi SV, điều này là rất khó do tính độc lập của các em, ngoài
ra, phần lớn SV lại sống xa gia đình.
- Các nhà quản lý giáo dục, các trường lưu ý với tình hình hiện nay: đó là hiệu
quả chưa cao của các buổi sinh hoạt chính trị cho SV trong nhà trường và các hoạt
động phong trào mà SV tham gia tới việc nhận thức về tư tưởng chính trị và đạo đức
nói chung.
4. Đề xuất một số ý kiến về giáo dục đạo đức cho sinh viên
Về tổng thể, vấn đề giáo dục đạo đức cho SV đã được đề cập đến rất nhiều về
phía chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản, các chương trình hành
động của các trường, trong phạm vi bài viết, từ kết quả ý kiến của SV, có thể đưa ra
một ý kiến như sau:
- Về phía gia đình, có thể nhận thấy, rất cần chú trọng yếu tố gia đình trong quá
trình giáo dục đạo đức. Đối với nhiệm vụ này, phụ huynh học sinh ở nhà trường phổ
thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đó là, đặt nền móng cho sự hình thành và phát
triển nhân cách của các em. Các gia đình cần chú ý đến vấn đề giáo dục đạo đức cho
các em ngay từ giai đoạn đầu vì ở thời kỳ SV, các em đã ổn định tâm lý hơn về nhận
thức các tác động của gia đình. Theo ý kiến của SV, vai trò của gia đình trong giai
đoạn sau này vẫn rất quan trọng, do đó, các phụ huynh tiếp tục giữ mối quan hệ gần
gũi, bình đẳng trong giao tiếp, có trách nhiệm hướng các em về các nghĩa vụ với xã
hội, trách nhiệm của bản thân, định hướng nghề nghiệp v.v…
- Về phía nhà trường, tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng chính trị cho
SV bằng các hình thức: tổ chức các hội thảo, tọa đàm tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí
Minh, tổ chức có hiệu quả trên phạm vi toàn trường các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử
thông qua bài viết, thuyết trình, tổ chức chiếu phim lịch sử…. Thực hiện đầy đủ và có
hiệu quả 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, SV trong tuần sinh hoạt công dân được
tổ chức đầu năm học. Thông qua các buổi sinh hoạt này, nhà trường tuyên truyền các
nghị quyết của Đảng, của Đoàn, phổ biến các quy chế rèn luyện cho SV với phương
pháp truyền đạt thực tế, sinh động gắn với các sự kiện kinh tế xã hội xảy ra hằng ngày
để thu hút sự quan tâm của SV. Đồng thời, tổ chức đánh giá chấm điểm hoặc tính
điểm bài thu hoạch xem như đó là một môn học để một mặt nắm bắt được ý thức và
nhận thức của SV về các vấn đề đạo đức, mặt khác tránh sự thờ ơ, đối phó của phần
lớn SV hiện nay đối với việc công tác giáo dục tư tưởng chính trị được tổ chức ở các
trường cao đẳng - đại học.
Về công tác đoàn thể và hoạt động phong trào, Đoàn thanh niên và Hội SV cần
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tìm nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ kinh phí trong việc tổ chức các phong trào thanh
niên và khuyến khích SV toàn trường tham gia như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi.
Bởi lẽ hiện nay, rất nhiều trường Đại học do không đủ kinh phí để tổ chức nên hạn
chế số lượng SV tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh bằng cách căn cứ vào
điểm học tập và rèn luyện dẫn đến một bộ phận SV muốn tham gia nhưng không được
xét duyệt.
- Về phía xã hội, do SV hiện nay đa số bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ bạn bè và
các thông tin từ các phương tiện truyền thông, nên cần thiết phải xây dựng một môi
trường xã hội lành mạnh thông qua các biện pháp: các bộ, ban, ngành liên quan cần
xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, đồng thời loan
báo rộng rãi trên phạm vi cả nước bằng các phương tiện truyền thông nhằm răn đe các
em tránh xa những tội ác và cảnh tỉnh SV từ bỏ lối sống buông thả. Nêu gương người
tốt việc tốt và vận động SV tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa….
5. Kết luận
Ý kiến của số SV được khảo sát cho thấy phần nào thực trạng nhận thức về tình
hình đạo đức của SV nói chung và của chính bản thân mỗi SV được khảo sát. Ở bậc
cao đẳng - đại học, cả nhà trường, gia đình và xã hội vẫn tiếp tục tác động đến sự phát
triển về tư cách đạo đức của SV. Tốc độ phát triển của cuộc sống hiện đại đòi hỏi
chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến quá trình giáo dục đạo đức cho SV. Trong quá
trình học tập ở trường cao đẳng - đại học, SV rất cần được hướng dẫn, điều chỉnh các
nhận thức và hành vi đạo đức sai lệch một cách kịp thời, nghĩa là, cần phát huy vai trò
giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức của
SV.
Giáo dục đạo đức cho SV là giáo dục một nhân cách trưởng thành về mọi mặt, là
nâng cao tính tự ý thức về bản thân, vì vậy, hình thức và nội dung giáo dục cần có
những nét đặc trưng phù hợp với lứa tuổi SV. Các nội dung của giáo dục đạo đức cho
SV cần được lồng ghép với các hoạt động theo nhóm, tập thể và luôn mang tính tương
tác giữa các cá nhân, đồng thời, kết hợp với tính thực tế khách quan, tình hình kinh tế
- xã hội tại mỗi thời điểm SV học tập tại trường.
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MỘT SÔ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH VIÊN
TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Nguyễn Thị Cầm1
1. Đặt vấn đề
Đạo đức là hệ thống chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá quan hệ giữa lợi ích
của bản thân với lợi ích của người khác và của cả xã hội, là những tiêu chuẩn, nguyên
tắc xử lý các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng hay xã hội, được thừa nhận
rộng rãi. Đạo đức quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với
xã hội; là những nguyên tắc phải tuân theo trong quan hệ giữa người với người, giữa
cá nhân với xã hội, phù hợp yêu cầu của mỗi chế độ chính trị và kinh tế xã hội nhất
định. Trong xã hội, tính đạo đức biểu hiện bản chất xã hội của con người, là nét cơ
bản trong tính người. Sự tiến bộ của ý thức đạo đức là cái không thể thiếu được trong
sự tiến bộ chung của xã hội.
Nhà trường Việt Nam rất quan tâm giáo dục đạo đức học sinh nhằm bồi dưỡng
thế hệ trẻ vừa tài vừa đức, để các em trưởng thành và trở thành người có ích cho xã
hội. Kết quả hầu hết sinh viên có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu xã hội, tuy vậy
vẫn còn một bộ phận không nhỏ có những biểu hiện lệch lạc, suy thoái về đạo đức
nhân cách. Đây là vấn đề băn khoăn lo lắng của toàn xã hội với mong muốn tìm ra
những biện pháp giáo dục đạo đức có hiệu quả cao.
2. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên tại trƣờng Đại học Hà Tĩnh
Trường Đại học Hà Tĩnh được thành lập ngày 19 tháng 3 năm 2007 theo quyết
định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp 3 đơn
vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh; Trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh; Phân
hiệu Đại học Vinh tại Hà Tĩnh.
Trường Đại học Hà Tĩnh là một trường công lập, đa cấp, đa ngành, đào tạo
nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.
Tổng số sinh viên toàn trường năm học 2011 – 2012 có: 8.673. trong đó: sinh
viên hệ chính quy: 6442 (có 315 Lưu HS Lào); sinh viên ngoài chính quy: 2.231
Do điều kiện cơ sở vật chất nên nhà trường chỉ mới đáp ứng phòng ở nội trú
cho: 891 sinh viên, vẫn còn: 4.592 hệ chính quy ở ngoại trú; đồng thời trường có 2 cơ
1
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sở đóng ở 2 địa điểm cách xa nhau 5 km nên việc quản lý sinh viên còn gặp nhiều khó
khăn.
Tuy nhiên, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban
giám hiệu, sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nên trong văn học
2011 – 2012 gần 100% sinh viên đươc xếp loại đạo đức khá, tốt. Có được kết quả
trên là do nhà trường đã thực hiện một số biện pháp giáo dục đạo đức sau đây:
2.1. Nâng cao nhận thức về đạo đức cho sinh viên
Muốn có hành vi đạo đức, trước hết sinh viên cần có những hiểu biết nhất định
về các chuẩn mực đạo đức. Nắm được tri thức về chuẩn mực đạo đức là điều kiện cần
thiêt đầu tiên để có hành vi văn hoá. Vì vậy, Trường Đại học Hà Tĩnh đã:
- Thực hiện tốt Cuộc vận động:”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai một cách nghiêm từng bước
của Cuộc Vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong
toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên trong toàn trường. Tạo ra một phong trào thi
đua sôi nổi trong việc tìm hiểu những câu chuyện đạo đức về Bác Hồ, làm theo tấm
gương đạo đức của Bác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện.
- Tăng cường tổ chức hội thảo khoa học, câu lạc bộ, báo cáo chuyên đề về đạo đức,
bằng cách: nhà trường và các khoa chủ quản đã phối hợp với Hội Sinh viên, Đoàn thanh niên
tổ chức các buổi hội thảo, câu lạc bộ, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề ... về các nội dung liên
quan đến giáo đức thông qua đó trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức đạo đức như: tổ
chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, các buổi lễ mít tinh, các hoạt động chào mừng các ngày
lễ lớn, các buổi chiếu phim lịch sử…, các cuộc hội thảo tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh
như: Bác Hồ với thanh niên- thanh niên với Bác Hồ; Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh…, toạ đàm về Nét đẹp sinh viên, Sinh viên với an toàn giao thông, Sinh
viên nói không với ma tuý…

Vào đầu năm học Nhà trường đã triển khai tốt „Tuần sinh hoạt công dân HSSV‟, cụ thể đã tổ chức cho 6.400 sinh viên toàn trường học tuần sinh hoạt công dân
với kết quả tốt.
Trong năm học 2011 – 2012 trường đã tổ chức được 02 đợt học tập sinh hoạt
chính trị lớn thu hút toàn bộ sinh viên toàn trường tham gia, đồng thời Trường cũng
thường xuyên mời các đồng chí trong Ban tuyên giáo và Công tỉnh về nói chuyện về
tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế để sinh viên có cách tiếp cận thông tin
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một cách đầy đủ, chính xác và đúng hướng, kết hợp giáo dục đạo đức cách mạng và
lối sống lành mạnh cho sinh viên trong tình hình hiện nay.
Thường xuyên, tích cực tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam đến từng đoàn viên
thông qua hệ thống thông tin của nhà trường. Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ và cùng với
Đảng uỷ tổ chức lớp học Nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành lập chi bộ sinh viên
và xây dựng quy trình phát triển Đảng trong sinh viên. Công tác giới thiệu đoàn viên xuất sắc
cho Đảng được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chính xác, dân chủ từ cấp chi đoàn đến Đoàn
trường, phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Lồng ghép tri thức về đạo đức vào nội dung giảng dạy chuyên môn
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đã lồng ghép vào nội dung giảng dạy của
chuyên môn để có thể chuyển tải đến người học kiến thức về đạo đức một cách mềm
dẻo, phù hợp với thực tiễn cuộc sống mà không xem nhiệm vụ truyền thụ tri thức đạo
đức chỉ là của những giảng viên Tâm lí học – Giáo dục học, Đạo đức, Chính trị…
hoặc là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên Phòng Công tác học sinh sinh viên.
- Tích cực hoá hoạt động học tập của sinh viên
Trong quá trình dạy học, người dạy phải tạo điều kiện để người học thực hiện
nhiệm vụ học tập bằng hoạt động, tương tác với nhiều đối tượng. Đây chính là cơ sở
để người học lĩnh hội tri thức và hình thành hành vi đạo đức một cách tự nhiên nhưng
lại rất hiệu quả. Tuy nhiên, với tư cách là người hướng dẫn, các thầy cô giáo là người
có tri thức và hành vi đạo đức trước khi truyền đạt những kiến thức này đến người
học.
- Tăng cường giáo dục sinh viên ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện
Chúng ta biết rằng, việc giáo dục đạo đức cho sinh viên cần được tiến hành ở
mọi lúc, mọi nơi, trên lớp ngoài lớp, trong trường và ngoài trường. Vì vậy, giáo viên
đã tạo cho sinh viên có ý thức tự giác tìm hiểu, thực hiện, rèn luyện theo các chuẩn
mực đạo đức.
Tóm lại, để giáo dục đạo đức cho sinh viên, chúng tôi xác định rằng trước hết
cần nâng cao nhận thức cho các em về các chuẩn mực đạo đức xã hội, bằng cách tạo
cơ hội cho các em được tiếp cận thường xuyên với các tri thức đó. Đây là một trong
những nhiệm vụ quan trọng của các nhà giáo dục nói chung và của mỗi cán bộ giảng
viên nói riêng.
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2.2. Giáo dục sinh viên có thái độ đúng đắn về đạo đức cách mạng
- Xây dựng môi trường lành mạnh, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và
tệ nạn xã hội trong nhà trường
Quá trình hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức của con người luôn chịu ảnh
hưởng của nhiều yếu tố, trong đó môi trường học tập và làm việc có tác động rất lớn. Để có
môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, giúp họ phát huy được những phẩm chất tốt, đẩy
lùi cái xấu, nhà trường đã xây dựng môi trường giáo dục mà trong đó, tất cả mọi người đều
cư xử với nhau có văn hóa theo đúng chuẩn mực đạo đức, nếp sống sư phạm. Cách giao tiếp
có văn hóa, lối sống đạo đức của mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường là tấm gương sáng
cho học sinh noi theo. Ngoài ra, để tạo lập môi trường lành mạnh cho học sinh sinh viên, nhà
trường đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc nâng cao ý
thức đạo đức cho sinh viên. Vào đầu năm học, trường tổ chức cho người học ký cam kết
phòng chống ma tuý, cam kết thực hiện luật giao thông; thực hiện môi trường xanh, sạch,
đẹp và nếp sống văn minh học đường. Bên cạnh đó, Đoàn trường phát động phong trào
phòng ở kiểu mẫu cho sinh viên nội trú; phát động phong trào 3 không: không vi phạm quy
chế học tập; không nói tục, chửi bậy; không hút thuốc lá, xả rác nơi công cộng. 100% sinh
viên tham gia các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn với nội dung: “Thực hiện nếp sống
văn minh học đường”; 100% các lớp được phát tài liệu tuyên truyền về đạo đức, lối sống lành
mạnh. Những hoạt động đó đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường giáo dục
lành mạnh.
- Tăng cường đối thoại với sinh viên về các vấn đề đạo đức

Mỗi học kỳ Hiệu trưởng nhà trường đều tổ chức đối thoại với sinh viên ít nhất
một lần về công tác đào tạo, giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp, cách giao tiếp, ứng xử
của giáo viên, về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên, lấy ý kiến phản hồi từ sinh
viên đối với cán bộ giáo viên trong nhà trường qua hộp thư điện tử nhằm rút kinh
nghiệm kịp thời những hạn chế, vướng mắc gặp phải. Đồng thời tìm hiểu việc học tập
rèn luyện của sinh viên thông qua dư luận tập thể.
- Đánh giá sinh viên công bằng, khách qua, kịp thời
Nhà trường nói chung, các khoa, giảng viên nói riêng có thái độ đánh giá sinh
viên một cách chính xác, công bằng, công khai và kịp thời … giúp họ có thái độ, niềm
tin vững chắc vào các lực lượng giáo dục, tạo ra động lực trong học tập, rèn luyện. Có
thái độ nghiêm khắc trước những biểu hiện tiêu cực trong thi cử, động viên khích lệ
kịp thời những sinh viên học tập, tu dưỡng tốt.
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- Xây dựng tập thể học sinh phát triển lành mạnh
Nhà trường và các khoa chủ quản đã chú trong xây dựng tập thể học sinh có bầu
không khí lành mạnh, đoàn kết gắn bó, thẳng thắn trong trao đổi, góp ý kiến để cùng
nhau tiến bộ. Đẩy mạnh phong trào phê bình và tự phê bình trong tập thể và xây dựng
một dư luận xã hội đúng đắn thuận lợi cho việc giáo dục đạo đức. Biết động viên khen
thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu trong học tập và tu dưỡng, bên cạnh đó, cũng
phải có kỷ luật nghiêm minh đối với những sinh viên có những biểu hiện vi phạm các
chuẩn mực đạo đức.
Hàng tháng, học kỳ và năm học, nhà trường và các khoa, Đoàn Thanh niên, Hội
Sinh viên thường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình của sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường
Nhà trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục ngoài nhà
trường trong công tác giáo dục. Để việc phối hợp giáo dục có hiệu quả, nhà trường đã
thông báo kịp thời, cụ thể kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên cho gia đình và tiếp
nhận ý kiến phản hồi từ phía gia đình, xã hội một cách kịp thời, coi đó là một trong
những kênh thông tin quan trọng để đánh giá kết quả học tập rèn luyện của các em.
Nhà trường còn phối hợp với địa phương nơi cư trú của học sinh, sinh viên để tìm
hiểu tình hình tu dưỡng, rèn luyện, những biểu hiện về đạo đức, để kịp thời chấn
chỉnh những lệch lạc trong lối sống của các em.
Như vậy, để giáo dục đạo đức cho HSSV, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về
các chuẩn mực đạo đức xã hội, nhà giáo dục còn làm cho họ có niềm tin vững chắc
vào tính đúng đắn và sự cần thíêt phải tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đó.
Trước hết nhà giáo dục là tấm gương sáng cho các em noi theo, tạo cho các em có môi
trường cơ hội rèn luyện và thể nghiệm các hành vi đạo dức; khích lệ, động viên kịp
thời những sinh viên có thành tích tốt, phê phán, lên án những biểu hiện phi văn hoá,
phi đạo đức còn diễn ra ở một bộ phận sinh viên.
3. Hình thành hành vi, thói quen văn hoá đạo đức cho sinh viên
Để hình thành hành vi, thói quen văn hoá đạo đức cho sinh viên Trường Đại học
Hà Tĩnh, theo chúng tôi, đây là một quá trình lâu dài, cần có sự tác động thường
xuyên và đồng bộ của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
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Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường như:
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên… tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp với hình
thức phong phú đa dạng, hấp dẫn lôi cuốn sinh viên tham gia. Đây là cơ hội để các em
có cơ hội học hỏi lẫn nhau, tập dượt và trải nghiệm các hành vi, thói quen đạo đức,
hành vi ứng xử có văn hoá. Phát động các phong trào thi đua để tạo ra không khí, môi
trường học tập, rèn luyện sôi nổi trong nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động xã hội thu hút sinh viên tích cực tham gia
Nhà trường mà nòng cốt là Hội Sinh viên, Đoàn thanh niên đã thường xuyên tổ
chức và khích lệ sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội như: xây dựng
nhà tình nghĩa cho những gia đình thương binh liệt sĩ; thường xuyên dọn vệ sinh, thắp
nến tri ân tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận; chăm sóc
tặng quà cho người tàn tật, trẻ mồ côi Làng trẻ em SOS; tổ chức tập văn nghệ, dạy văn
hoá, ôn tập hè cho học sinh niền núi; về Bản Rào Tre giúp nông dân dân tộc thiểu số
thu hoạch mùa màng; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới….Từ những hoạt
động thực tiễn đó đã khơi dậy và phát huy tinh thần vì cộng đồng, vì con người, góp
phần làm thay đổi nhân thức và hành động của sinh viên, giúp họ thấy được trách
nhiệm của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của bản thân và tự
giác hành động theo những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
- Tăng cường hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng mềm
Trường Đại học Hà Tĩnh đã thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng mềm nhằm
mở các lớp dạy kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức các
hoạt động tập thể… đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Tạo ra môi trường học
tập rèn luyện sôi nổi ngoài những giờ học chính khoá. Đây là cơ hội tốt để các em
chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tập dượt, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử
có văn hoá, có đạo đức.
3. Kết luận
Trên đây là một số biện pháp cơ bản nhằm giáo dục đạo đức cho sinh viên tại trường
Đại học Hà Tĩnh. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua Hội thảo này chúng tôi được học hỏi
thêm từ các trường bạn để việc giáo dục đạo đức cho sinh viên đạt kết quả cao hơn.
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THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO
SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM
Diệp Phương Chi1
1. Đặt vấn đề
Trong quá trình sư phạm tổng thể tại nhà trường thì hoạt động giáo dục về đạo
đức cho người học chiếm một vị trí rất to lớn, quan trọng trong chức năng chung của
quá trình giáo dục, đó là giúp hình thành toàn vẹn nhân cách (đức và tài) cho người
học. Trong đó, vai trò của đạo đức của mỗi cá nhân đối với nhân cách chung của
chính cá nhân đó cũng như đối với sự tồn tại và phát triển chung của xã hội, của cộng
đồng thì vô cùng to lớn, như lời khẳng định nổi tiếng của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Con
người có tài mà không có đức là người vô dụng” bởi đạo đức, tư tưởng, nhân sinh
quan, thế giới quan… của một cá nhân luôn là cơ sở, là công cụ định hướng cho mọi
thái độ và hành vi của cá nhân đó trong xã hội, trong tập thể.
Nhiệm vụ của các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật là đào tạo ra lực lượng lao
động có trình độ cao về khoa học kỹ thuật cho đất nước. Trong thực tiễn cuộc sống
hiện đại ngày nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO đầy cạnh tranh
và trong thực tiễn thế giới có nhiều biến động về cả kinh tế, chính trị lẫn môi trường
khí hậu, người kỹ sư kỹ thuật bên cạnh kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và bên cạnh
những giá trị đạo đức chung (như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân đạo, cần cù,
tinh thần bác ái…) còn cần phải có đạo đức nghề nghiệp được thể hiện qua lòng trung
thực trong nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên
liệu, ý thức bảo vệ an toàn cho khách hàng, ý thức phát triển công nghệ xanh
v.v…hướng tới sự phát triển bền vững (sustainable development). Do đó, quá trình
giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật không chỉ là quá trình đào tạo về
chuyên môn mà còn phải là quá trình giáo dục về đạo đức, thái độ phù hợp cho người
học để lực lượng lao động kỹ thuật trình độ cao này sau khi tốt nghiệp ra trường có
thể đáp ứng được yêu cầu của thời đại, của thực tiễn đất nước và thực tiễn thế giới.
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2. Thực trạng về giáo dục đạo đức cho sinh viên cao đẳng, đại học kỹ thuật tại
Việt Nam
2.1 Thực trạng về sự khác biệt giữa giáo dục đạo đức cho sinh viên đại học,
cao đẳng với giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông tại Việt Nam
Do có sự khác biệt rất rõ về đặc điểm tâm sinh lý giữa học sinh phổ thông với
sinh viên cao đẳng, đại học nên các hình thức và biện pháp giáo dục đạo đức cho học
sinh phổ thông và cho sinh viên cao đẳng, đại học là rất khác nhau. Ở cấp tiểu học, do
đặc điểm học sinh tiểu học là những đối tượng chưa trưởng thành, khả năng nhận thức
còn ở mức thấp nên việc giáo dục đạo đức được chú trọng rõ ràng thông qua môn học
đạo đức hàng tuần cùng với sự quan tâm bám sát của giáo viên chủ nhiệm cũng như
các hình thức kỷ luật chặt chẽ ở nhà trường, các công tác quản lý của tổ chức Đội
thiếu niên. Sang bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh ở các bậc này
đã bắt đầu phát triển mạnh về tâm sinh lý, ngày càng định hình nhân cách rõ nét tuy
nhiên vẫn chưa thực sự là người trưởng thành thế nên công tác giáo dục đạo đức ở
trường phổ thông cũng còn chặt chẽ: học sinh phổ thông hàng tuần có tiết giáo dục
công dân, cuối tuần có sinh hoạt lớp với giáo viên chủ nhiệm, kỷ luật nhà trường phổ
thông còn nghiêm ngặt, chặt chẽ, sinh hoạt Đoàn, Đội được chú trọng, và cũng như ở
bậc tiểu học, phần nhận xét về hạnh kiểm học sinh chiếm vai trò quan trọng trong sổ
liên lạc cũng như trong hồ sơ học sinh… Lên đến bậc cao đẳng, đại học, người học đã
bắt đầu trở thành những người trưởng thành với khả năng tự nhận thức và tự điều
chỉnh rất cao, mọi hoạt động từ tự phát đã chuyển dần sang tự giác ở mức độ cao cùng
với chức năng trội của trường đại học, cao đẳng là chú trọng trang bị kiến thức, kỹ
năng một ngành, nghề cụ thể cho người học để họ hoà nhập thị trường lao động nên
việc giáo dục đạo đức cho sinh viên cao đẳng, đại học đã không còn được chú trọng
nhiều. Ở bậc cao đẳng, đại học tại Việt Nam, không còn môn đạo đức cũng không còn
môn giáo dục công dân, hầu như việc giáo dục đạo đức cho sinh viên cao đẳng, đại
học chỉ còn được thực hiện khá mờ nhạt song song với nhiệm vụ giáo dưỡng-dạy học
ở một số môn học như Pháp luật đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác
Lênin…Ở các môn học còn lại, việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hầu như phụ
thuộc vào nghệ thuật sư phạm chủ quan của từng giảng viên trong việc lồng ghép các
hoạt động, các nội dung có tính giáo dục đạo đức vào nội dung dạy học cụ thể. Bên
cạnh đó, một số hoạt động Đoàn, Hội cũng là môi trường rèn luyện đạo đức cho sinh
viên, tuy nhiên nó mang tính khuyến khích tự nguyện và chỉ có một số ít các sinh viên
tham gia vào. Việc giáo dục đạo đức cho sinh viên cao đẳng, đại học có thể nói là phụ
thuộc rất nhiều vào khả năng tự ý thức, tự giáo dục của cá nhân từng sinh viên. Hình
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thức đánh giá hạnh kiểm của sinh viên trong nhà trường cao đẳng, đại học cũng rất sơ
sài, đơn giản thông qua việc cá nhân sinh viên tự đánh giá vào phiếu rèn luyện đã
được thiết kế sẵn vào cuối mỗi học kì với sự đồng ý biểu quyết của tập thể lớp (trong
môi trường đại học theo học chế tín chỉ, mối liên hệ giữa các thành viên trong một lớp
cũng rất lỏng lẻo, không đủ gắn bó để các thành viên có thể đánh giá chính xác về
nhau). Trong khi các biện pháp, các hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên cao
đẳng, đại học tại Việt Nam còn mờ nhạt như vậy thì bối cảnh xã hội Việt Nam bên
ngoài môi trường học đường đang ngày càng biến động do ảnh hưởng của kinh tế thị
trường, đất nước gia nhập WTO, sự giao thoa văn hoá trong thời kì hội nhập…khiến
cho có rất nhiều tệ nạn, nhiều thói hư tật xấu, nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra tác
động không nhỏ vào đối tượng sinh viên. Nếu đối tượng sinh viên không được quan
tâm, hỗ trợ đúng mức ở mảng giáo dục đạo đức, tư tưởng, thái độ thì các hiện tượng
lệch lạc, tha hóa trong đạo đức, lối sống của sinh viên sẽ ngày càng gia tăng theo thời
gian gây hậu quả không lường được trong xã hội.
Như vậy, có thể thấy việc giáo dục đạo đức cho sinh viên bậc cao đẳng, đại học
ở Việt Nam hiện nay về cơ bản là chưa được chú trọng và quan tâm như ở bậc phổ
thông và cần được tiếp tục xây dựng những cơ sở lý luận hiệu quả hơn về các hình
thức và phương pháp giáo dục đạo đức sinh viên để đáp ứng được yêu cầu của thực tế
xã hội đầy biến động hiện nay.
2.2. Thực trạng về giáo dục đạo đức cho sinh viên cao đẳng, đại học kỹ
thuật tại Việt Nam
Ở các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật, nội dung đào tạo chủ yếu là các môn
khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Do đó, sinh viên kỹ thuật ít được tiếp xúc với
các môn khoa học xã hội nhân văn (thường bản thân đã chứa nhiều nội dung mang
tính nhân văn, có tính giáo dục con người) ngoài một số ít môn học chung như môn
“Tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin”. Do
đó, việc giáo dục đạo đức cho sinh viên kỹ thuật chỉ chủ yếu thông qua ý thức giáo
dục người học và nghệ thuật sư phạm chủ quan của từng giảng viên (trong khi rất
nhiều giảng viên các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật không phải xuất thân từ các
trường sư phạm mà xuất thân từ các trường kỹ thuật khác rồi được học bồi dưỡng
thêm về nghiệp vụ sư phạm nên tuy vững về chuyên môn nhưng chưa nắm vững mọi
lý luận sư phạm, chưa xác định rõ toàn diện các nhiệm vụ của mình trong hoạt động
dạy học), thông qua các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên
trong trường (có tính khuyến khích, dựa trên tinh thần tự nguyện của sinh viên) và đặc
biệt thông qua sự tự ý thức rèn luyện tự giác của mỗi cá nhân sinh viên. Các hình thức
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kiểm soát như thông qua điểm số thi cử, các chế tài như điểm danh trong giảng
đường, quy định về việc cấm thi…chỉ chủ yếu có tính giáo dục răn đe, kiểm soát về ý
thức chuyên cần trong học tập của sinh viên chứ không giáo dục được những biểu
hiện khác về đạo đức. Ở cao đẳng, đại học kỹ thuật hiện nay đều bắt đầu học chế tín
chỉ, mối liên hệ giữa cố vấn học tập với sinh viên và giữa các sinh viên với nhau trở
nên lỏng lẻo, nên nguyên tắc “giáo dục trong tập thể và bằng tập thể” khó phát huy
hiệu quả, và cũng do đó, hình thức đánh giá đạo đức sinh viên bằng phiếu rèn luyện
cuối học kì do cá nhân tự chấm điểm rồi thông qua nhận xét của lớp trưởng và của tập
thể lớp trở nên thiếu tin cậy, không sâu sắc, mang tính hình thức.
3. Đề xuất giải pháp
3.1. Đổi mới nhận thức về giáo dục đạo đức cho sinh viên cao đẳng, đại học
kỹ thuật
Vì phần lớn giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật học tốt nghiệp
từ một trường kỹ thuật ra và được học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong một thời
gian ngắn nên khi dạy học, các giảng viên này thường chỉ tập trung chú trọng nhiều
nhiệm vụ giáo dưỡng (tức chú trọng việc truyền đạt và tổ chức nhận thức các kiến
thức, kỹ năng chuyên môn) mà chưa có ý thức cao về nhiệm vụ giáo dục (giáo dục
đạo đức, thái độ, lối sống…) cho sinh viên trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều biến
động, người trẻ dễ mất định hướng, dễ rối loạn về hành vi, thái độ, đạo đức, lối sống...
Để khắc phục tình trạng trên, nhà trường cần có những biện pháp thực tiễn để tác
động và nâng cao nhận thức của giảng viên trường mình về vấn đề này, cụ thể như:
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề dành cho giảng viên trường kỹ thuật về
đề tài giáo dục đạo đức sinh viên.
- Tạo sự lưu thông thông tin thường xuyên và thông suốt giữa phòng công tác
chính trị - sinh viên/ phòng công tác sinh viên với các cố vấn học tập cũng như với tập
thể giảng viên trong trường để các cố vấn học tập/ các giảng viên luôn được cập nhật
thông tin về hiện trạng đạo đức, lối sống của sinh viên trong chính trường mình, từ đó,
có ý thức về việc giáo dục đạo đức cho sinh viên đồng thời tự tìm ra những biện pháp
giáo dục phù hợp với hiện trạng.
- Tổ chức định kì các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong
trường để các giảng viên trường kỹ thuật ngày càng được trang bị các phương pháp
giảng dạy, phương pháp giáo dục hiệu quả.
- Tổ chức những phong trào thi đua giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên
trong trường như: tổ chức cho giảng viên thi viết về vai trò của giáo dục đạo đức sinh
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viên trong trường cao đẳng, đại học; tổ chức cuộc thi chia sẻ những kinh nghiệm giáo
dục; cho ra những tập san nội bộ định kì về đề tài giáo dục đạo đức, trong đó nêu lên
những mặt tích cực và tiêu cực về đạo đức của sinh viên trong trường trong khoảng
thời gian đó và các kinh nghiệm giáo dục tiên tiến…
3.2. Định hƣớng các giá trị sống cơ bản cho sinh viên kỹ thuật
Nhà trường kỹ thuật và người giảng viên kỹ thuật ngoài việc tổ chức cho sinh
viên kỹ thuật lĩnh hội kiến thức, kỹ năng chuyên môn còn cần thường xuyên định
hướng cho sinh viên về các giá trị sống cơ bản như: hòa bình, công bằng xã hội, sự
tôn trọng, đoàn kết, sự trung thực, tình bạn, tính vị tha…Các hình thức giáo dục các
giá trị sống cơ bản có thể linh hoạt thông qua nhiều kênh khác nhau như:
- Thông qua các buổi sinh hoạt đầu năm và giữa năm do cán bộ chuyên trách
thực hiện trao đổi, nói chuyện, tạo cho sinh viên cơ hội được thường xuyên nhắc nhở
về các giá trị sống cơ bản, từ đó hình thành và phát triển nhận thức lành mạnh, trau
dồi lý tưởng thanh niên.
- Thông qua các buổi trò chuyện chuyên đề, và các buổi sinh hoạt cộng đồng
thảo luận với sinh viên về các giá trị sống, liên hệ gần gũi với các hiện tượng, sự kiện
liên quan đến đạo đức xã hội đang thu hút sự chú ý của dư luận hiện nay, từ đó giúp
sinh viên củng cố những định hướng đúng cho một nhân cách đúng.
- Phát động phong trào xây dựng một “tủ sách nhân văn” trong thư viện, trong
đó bao gồm các loại sách nói về nghệ thuật sống, là một thư viện mở luôn tiếp nhận
sách mới được đóng góp từ chính sinh viên.
- Người giảng viên trong quá trình dạy học có thể lồng ghép với các phương
pháp mang tính thuyết phục như trò chuyện mở rộng, giảng giải, nêu gương…để giáo
dục người học thường xuyên về những giá trị cơ bản.
3.3. Các biện pháp, hình thức lồng ghép giáo dục đạo đức, thái độ vào nhiệm
vụ giáo dƣỡng - dạy học kỹ thuật tại các trƣờng cao đẳng, đại học kỹ thuật

Người giáo viên kĩ thuật có thể sử dụng phương tiện ngôn ngữ (thuyết phục: trò
chuyện, giảng giải, nêu gương) để định hướng đạo đức, thái độ cho sinh viên trong
những phần trò chuyện giao lưu trong và ngoài lớp học. Điều này đòi hỏi sự uyển
chuyển trong nghệ thuật sư phạm của người giảng viên để có thể gây tác động tích
cực đến nhận thức của sinh viên. Theo tâm lý học tập thông thường thì một sinh viên
kỹ thuật trong quá trình lĩnh hội kiến thức thường sẽ không thể liên tục tập trung, chú
ý hoàn toàn về chuyên môn trong một khoảng thời gian quá dài, họ cần những khoảng
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nghỉ, khoảng lặng để giải toả ức chế, lấy lại sự tập trung. Những khoảng lặng linh
hoạt đó có thể được người giảng viên khéo léo lấp đầy bằng những câu chuyện vui thư
giãn hoặc những câu chuyện mang tính giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sống thực tế
hoặc kinh nghiệm chuyên môn thực tế nhưng có ý nghĩa giáo dục. Ví dụ: Khi dạy về
kỹ thuật cắt may, người giảng viên sau khi hướng dẫn xong về công thức cắt rập,
phương pháp ráp chi tiết, thì có thể kể chuyện về những trường hợp vẽ rập sai trong
thực tế, gây lãng phí nguyên liệu khi đưa vào sản xuất hàng loạt, từ đó, nhắc nhở về ý
thức trách nhiệm và thái độ làm việc cẩn thận, khoa học, hoặc kể về trường hợp tai
nạn lao động do bất cẩn khiến kim máy may công nghiệp đâm xuyên ngón tay, từ đó,
giáo dục về ý thức an toàn lao động; Hay một giáo viên dạy kỹ thuật ôtô, sau bài dạy
về cấu tạo ôtô thì có thể trao đổi, thảo luận với sinh viên về hiện tượng một kỹ sư của
một hãng xe nổi tiếng lên tiếng tố cáo một lỗi kỹ thuật trong cấu tạo của xe ấy có thể
gây tai nạn xe, ảnh hưởng đến tính mạng của khách hàng, sinh viên có thể thảo luận
về ý nghĩa của cách hành xử của người kỹ sư kia, qua đó, xây dựng nhận thức về đạo
đức nghề nghiệp, ý thức về lòng trung thực, về lòng nhân đạo v.v… Khi sử dụng
nhóm phương pháp thuyết phục này, người giảng viên cần phải chú ý có sự tiết chế,
khéo léo tạo không khí tự nhiên nhưng không sa đà, dài dòng lấn át thời gian dạy và
học chuyên môn.
Bên cạnh đó, người giảng viên kỹ thuật có thể linh hoạt kết hợp với các phương
pháp dạy học phù hợp để giáo dục cho sinh viên kỹ thuật về thái độ như:
- Sử dụng phương pháp dự án hoặc phương pháp làm việc nhóm để rèn luyện
tinh thần tập thể, sự đoàn kết, tình bạn, thái độ tôn trọng lẫn nhau: Trong trường hợp
này, người giáo viên cần công bố rõ cho sinh viên ngay từ đầu về ý nghĩa giáo dục
của phương pháp học tập này cho các sinh viên nhận thức được rằng họ được tổ chức
học theo phương pháp này không phải chỉ để phát triển các kỹ năng mềm cá nhân hay
để tạo ra sản phẩm cuối cùng mà còn là để rèn luyện những thái độ đúng tốt, phù hợp
với chuẩn mực xã hội và với yêu cầu của cuộc sống hiện đại “biết chấp nhận sự khác
biệt và cùng chung sống”. Cụ thể hơn, người giáo viên cần lưu ý phải có định hướng
ngay từ đầu cho sinh viên các yêu cầu về thái độ mà sinh viên cần nhớ và thực hiện
theo để quá trình làm việc nhóm/ quá trình thực hiện dự án theo nhóm được thành
công và đạt cả về ý nghĩa giáo dục; người giáo viên cũng cần thường xuyên bám sát,
nhắc nhở, quan tâm về “cách thực hiện” của từng nhóm hơn là chỉ quan tâm về kết
quả thực hiện, từ đó có những lời khuyên, lời tư vấn kịp thời cho sinh viên kịp điều
chỉnh về thái độ trong quá trình làm việc nhóm, thực hiện dự án.
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- Sử dụng phương pháp dạy học định hướng sản phẩm để thông qua đó rèn luyện
tính kiên trì, nhẫn nại, cẩn thận, giáo dục thái độ bảo vệ môi trường, ý thức an toàn lao
động, trung thực trong khoa học kỹ thuật, tác phong công nghiệp…
3.4. Xây dựng môi trƣờng mang tính giáo dục đạo đức cho sinh viên cao
đẳng, đại học kỹ thuật
Khuyến khích sinh viên tham gia các phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
bằng những hoạt động nhân văn và thực tiễn như tổ chức hoạt động định kì thăm nom
các trẻ em ở trại mồ côi, thăm nom các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm nom người
già cô đơn ở các viện dưỡng lão, phong trào “Tiếp sức mùa thi”, “Tuổi trẻ với an toàn
giao thông”… từ đó, sinh viên có ý thức về lòng nhân đạo, về lòng biết ơn, về trách
nhiệm cộng đồng, ý thức công dân, lòng yêu nước…Tổ chức các hoạt động cộng đồng
và giao lưu lành mạnh tạo sân chơi cho sinh viên như các phong trào văn nghệ, giao
lưu giữa các trường, các khoá, phong trào thi về chuyên môn…nhằm giúp sinh viên
có nếp sống lành mạnh, phát triển tinh thần hiếu học, xây dựng tình bạn, tình yêu
trong sáng.
Nên xây dựng một “phòng truyền thống” ở vị trí trang trọng và trung tâm trong
khuôn viên trường cao đẳng, đại học kỹ thuật, trong đó trưng bày những hình ảnh và
hiện vật về công cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam, hình ảnh và tư liệu
về những thanh niên Việt Nam tiêu biểu qua nhiều thế hệ như anh Nguyễn Văn Trỗi,
Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thuỳ Trâm… nhằm giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào
dân tộc và lý tưởng thanh niên theo truyền thống cha anh. Phòng truyền thống này là
một phòng truyền thống mở, nên khuyến khích các sinh viên các thế hệ trong trường
đóng góp thêm những di vật, những vật kỉ niệm của chính người thân của họ đã hi
sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhằm giúp cho các sinh
viên trong trường cảm thấy sự hi sinh của các thế hệ trước là vô cùng gần gũi lẫn
thiêng liêng, từ đó bồi đắp lý tưởng thanh niên, lòng trân trọng quá khứ và sự tự hào
dân tộc.
3.5. Công tác quản lý sinh viên với nhiệm vụ giáo dục đạo đức
Lứa tuổi sinh viên là lứa tuổi của những người đã trưởng thành, vì vậy, công tác
quản lý sinh viên trở nên mềm dẻo, không mang tính gò bó, áp đặt. Cũng chính vì thế,
rất khó để quản lý sâu sát về biểu hiện đạo đức ở sinh viên. Tuy nhiên, có thể đẩy
mạnh quản lý chặt chẽ ở một số mặt như đạo đức khoa học, tính kỉ luật, ý thức bảo vệ
môi trường bằng cách xây dựng phong trào trung thực trong thi cử, phong trào tiết
kiệm điện nước trong giảng đường, phong trào giữ gìn nề nếp giảng đường…Bên
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cạnh đó, nhà trường nên thành lập bộ phận tham vấn sinh viên, thành viên tham gia là
các giảng viên tình nguyện và cán bộ chuyên trách có chuyên môn tâm lý nhằm giúp
hỗ trợ cho sinh viên kịp thời khi họ gặp các khó khăn tâm lý, thông qua đó giáo dục,
định hướng cho họ về những thái độ đúng tốt, ứng xử đúng tốt trước những khó khăn,
vướng mắc trong cuộc sống.
3.6. Sự hỗ trợ từ phía xã hội đối với công tác giáo dục đạo đức sinh viên kỹ thuật

Cần có sự động viên khuyến khích của xã hội đối với các thành quả nghiên cứu
khoa học kỹ thuật của sinh viên để khuyến khích tinh thần hiếu học, lòng say mê khoa
học. Sinh viên kỹ thuật khi nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng
cao cho xã hội lại tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thì họ cần sự công nhận và
khuyến khích từ phía nhà trường và xã hội. Các nhà trường kỹ thuật có thể tự gây quỹ
hoặc kết nối hợp tác với các công ty, xí nghiệp cùng gây quỹ để trao phần thưởng,
trao học bổng cho những sinh viên kỹ thuật có thành quả học tập tốt, có sản phẩm
nghiên cứu hiệu quả.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG VÀ
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN
Nguyễn Chí Gót1
Nguyễn Phước Tài2
1. Đặt vấn đề
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong nhà trường là một việc làm thường xuyên
và rất cần thiết. Đây được xem là quá trình loại dần “tính vật” trong con người để tự
mình xây dựng nhân cách mới mà trong đó bản năng không bị triệt tiêu nhưng nó
không thể làm chủ hành vi của con người. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì đòi hỏi
phải có những giải pháp thích hợp để giáo dục đạo đức cho sinh viên. Trong bài viết
này, chúng tôi xin nêu lên một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Phải làm tốt công tác giáo dục tƣ tƣởng chính trị
Giáo dục tư tưởng chính trị nhằm giúp cho bản thân mỗi sinh viên tự đúc kết và
rèn luyện mình thành người có bản lĩnh vững vàng, có khả năng giải quyết những vấn
đề phức tạp trong cuộc sống hàng ngày hay nói một cách khác là có khả năng nhận
thức và hoạt động hiệu quả, phù hợp với những yêu cầu, chuẩn mực xã hội. Công tác
giáo dục tư tưởng chính trị đòi hỏi những yêu cầu sau:
- Công tác giáo dục tư tưởng chính trị phải phù hợp với nội dung và đặc điểm
của từng môn học. Mỗi môn học đều có thể lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức như
việc giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…
- Giáo dục thông qua việc tổ chức cho sinh viên nghe báo cáo thời sự trong tỉnh,
trong nước và quốc tế; học tập nghị quyết của Đảng; tham gia các hoạt động xã
hội,…thông qua hoạt động này sẽ giúp cho các em sinh viên hình thành và phát huy
các phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc, thể hiện tính năng động, sáng tạo
của thế hệ trẻ trong thời đại hiện nay
- Giáo dục cho sinh viên ý thức và tình yêu lao động thông qua các buổi lao
động trong nhà trường, các hoạt động công ích. Việc thực hiện cần phải có sự phối
hợp giữa ban cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm, quản lý sinh viên để các buổi lao động
thật sự đạt hiệu quả cao nhất.
1
2

Chuyên viên Phòng Thanh tra Đào tạo, Trƣờng Đại học Đồng Tháp
Chuyên viên Phòng Thanh tra Đào tạo, Trƣờng Đại học Đồng Tháp
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- Giáo dục thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: ngoại khóa, tham
quan, du lịch,…thông qua các hoạt động này, giáo dục cho sinh viên tinh thần học
hỏi, cao thượng, trung thực, hướng về các giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
2.2. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục đạo đức truyền thống và những giá trị
đạo đức mới của thời đại
Truyền thống không phải là hoài cổ, phục cổ và hiện đại không phải là “tây
hóa”. Truyền thống là bản sắc văn hóa dân tộc, hiện đại là văn minh, tiến bộ. Đạo đức
truyền thống là nền tảng để xây dựng những giá trị đạo đức mới cho sinh viên. Trong
thời đại hiện nay, với việc phát triển kinh tế thị trường tự do nếu không giáo dục đạo
đức truyền thống cho sinh viên thì sinh viên dễ bị rơi vào lối sống thực dụng, vật chất
hóa, dễ xem thương người khác. Do đó, cần:
- Tổ chức các hoạt động để mỗi sinh viên thể hiện được ý thức đạo đức của mình
và tiếp thu những phẩm chất đạo đức truyền thống.
- Việc giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên thông qua các ngày lễ lớn
trong năm cần chú ý việc xây dựng kế hoạch hoạt động phải phù hợp với từng chủ đề,
lứa tuổi và trình độ của sinh viên.
2.3. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
Hội sinh viên, Đội công tác xã hội trong nhà trƣờng
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội công tác xã hội…là những tổ chức chính trị
- xã hội có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động để chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho
sinh viên. Những tổ chức này hoạt động thu hút nhiều sự quan tâm của sinh viên tham
gia tức là cũng góp phần xây dựng môi trường lành mạnh cho sinh viên hoạt động.
2.4. Xây dựng môi trƣờng giáo dục
Việc xây dựng môi trường giáo dục có vai trò to lớn trong việc giáo dục đạo đức
cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Đó là việc kịp thời xử lý những vi phạm
của sinh viên trong nhà trường cũng như ngoài xã hội để bảo đảm cho sinh viên có
một môi trường lành mạnh để học tập và rèn luyện. Thực chất của vấn đề này là thực
hiện tốt nguyên lý “giáo dục nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội”
2.5. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên
Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập do đó phải có sự thay đổi lớn
về công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức trong
giai đoạn hiện nay bao gồm:
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- Đổi mới nội dung giáo dục đạo đức: nội dung giáo dục không thể phiến diện,
một chiều như trước đây mà thay vào đó là giáo dục một cách toàn diện, cả những
nguyên lý đạo đức chung của xã hội, cả những phẩm chất đạo đức riêng của cá nhân;
kết hợp đồng thời giữa giáo dục lý tưởng chính trị với lý tưởng đạo đức; kết hợp giáo
dục đạo đức nghề nghiệp với giáo dục đạo đức cá nhân. Trong quá trình đổi mới cấc
giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc phải được điều chỉnh và phát triển cho phù
hợp trong điều kiện mới.
- Đổi mới hình thức giáo dục: Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho sinh
viên không thể dừng lại ở lý luận mà nhất thiết phải tiến đến chỗ tổ chức thực hành
bằng công việc, bằng các thao tác, bằng các ứng xử để rèn luyện các hành vi thành
những thói quen tốt, sửa chữa và loại bỏ những thói quen xấu.
- Đổi mới phương pháp giáo dục: Khi nhấn mạnh rằng nghề dạy học là nghề
sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo điều đó có nghĩa là nhà giáo dục phải là nhà
phương pháp, nhà truyền thụ, không chỉ dừng lại ở trình độ lý luận sâu sắc, có vốn
học vấn sâu rộng, có đạo đức trong sáng, mẫu mực mà còn phải là người rất thành
thục về phương pháp, đặc biệt là phương pháp sư phạm.
3. Kết luận
Đổi mới giáo dục đạo đức một cạch toàn diện cho sinh viên là một yêu cầu cấp
thiết trong giai đoạn hiện nay. Cùng một nội dung giáo dục đạo đức nhưng tùy vào
đặc điểm, đối tượng sinh viên, tùy vào hoàn cảnh cụ của từng trường mà sử dụng
phương pháp giáo dục cho phù hợp.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ,
TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y
DƢỢC CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Trần Thị Hồng Lê1
1. Đặt vấn đề
Giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đây là yêu cầu
khách quan của sự nghiệp trồng người. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp là sự tác động
qua lại giữa các hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp với người học nghề nhằm
hình thành ở người học nghề những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. Tuy nhiên, giáo
dục đạo đức nghề nghiệp là một hệ thống mở vì các thành tố cấu thành của nó còn có
mối quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội như: chính trị, đạo
đức, pháp luật, văn hóa... Như vậy, giáo dục đạo đức nghề nghiệp là một hệ thống các
hoạt động, các giải pháp nhằm giáo dục những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho
sinh viên để khi hành nghề, mỗi cá nhân biết kết hợp hài hòa giữa năng lực nghề
nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, đối với sinh viên trường y dược, bên cạnh
việc quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức nói chung thì giáo dục đạo đức
nghề nghiệp là nội dung quan trọng trong toàn bộ hoạt động đào tạo.
2. Vài nét về Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiền thân là khoa Y, được hình thành từ tháng
7 năm 1979 thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Năm 2002, Trường Đại học Y Dược Cần
Thơ chính thức được thành lập theo quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày
25/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Y - Nha - Dược của Trường
Đại học Cần Thơ.
Tọa lạc tại thành phố Cần Thơ - trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học,
nghiên cứu khoa học cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về các chuyên ngành Y,
Dược, Răng – Hàm – Mặt, Y tế cộng đồng, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Y học cổ
truyền phục vụ nhu cầu sức khỏe của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh
lân cận.

1

Phó trƣởng Bộ môn Mác-Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ
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Quy mô và các ngành nghề đào tạo ngày càng lớn mạnh, hàng năm có các
chuyên ngành đào tạo ngày càng nhiều, đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu về từng
chuyên khoa khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với nhiệm vụ quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ y tế trong tương lai cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, chịu trách
nhiệm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chính vì thế yêu cầu tài và đức đối với sinh
viên ngành y dược là yêu cầu tiên quyết để mỗi người thầy thuốc thực sự “như mẹ
hiền”. Vì vây, công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức cho sinh viên luôn là
nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường trong giai đoạn hiện nay, hiệu quả công tác giáo
dục chính trị tư tưởng đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đang
được nhà trường và sinh viên hết sức quan tâm.
3. Những kết quả đạt đƣợc và những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục chính
trị tƣ tƣởng đạo đức cho sinh viên Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ trong giai
đoạn hiện nay
3.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức luôn được chú trọng và ngày
càng được đẩy mạnh với qui mô đào tạo ngày càng lớn mạnh, nhiệm vụ giáo dục đào
tạo nặng nề, trong những năm qua bên cạnh những thành tựu đạt được về công tác đào
tạo chuyên môn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức xây dựng và rèn luyện
các chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay đã
đạt được những kết quả hết sức quan trọng.
Hoạt động giáo dục đạo đức lối sống đặc biệt là giáo dục “y đức” luôn được
quan tâm hàng đầu. Công tác giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên luôn được chú
trọng, đặc biệt là giáo dục ý thức nghề nghiệp cho sinh viên thể hiện qua các phong
trào học tập và sinh hoạt văn hóa văn nghệ “tiếp lửa truyền thống – mãi mãi tuổi 20” học tập gương của nữ bác sỹ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, đã tạo sức hút thực sự, tiếp lửa
tinh thần yêu nghề, yêu lao động trong sinh viên.
Câu lạc bộ Hiến máu phối hợp với Bệnh viện 121 – Quân khu IX định kỳ hàng
tháng tổ chức hiến máu nhân đạo, ngân hàng máu sống cung cấp máu kịp thời khi các
bệnh viện trong địa bàn thành phố Cần Thơ khi có nhu cầu. Với lợi thế về chuyên
môn y dược, sinh viên câu lạc bộ Hiến máu trong thời gian qua là phong trào thực sự
có ý nghĩa to lớn, tiêu biểu có thể thấy kết quả của công tác cấp cứu kịp thời nhiều
trường hợp trong tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007.
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3.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho sinh viên Trường Đại học
Y Dược Cần Thơ trong thời gian qua bên cạnh những thành quả kể trên vẫn còn tồn
tại rất nhiều hạn chế.
Công tác giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức
cho sinh viên được tiến hành trong bối cảnh nước ta xây dựng và phát triển nền kinh
tế thị trường. Nhiều mặt tiêu cực phát sinh đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến các thế
hệ trẻ. Việc chạy theo lợi ích kinh tế, coi trọng và đề cao quá mức các giá trị vật chất
trong các mối quan hệ xã hội đã làm lệch chuẩn các chuẩn mực xã hội vốn có, chủ
nghĩa cá nhân phát triển kéo theo lối sống thực dụng, ích kỷ đã ảnh hưởng không nhỏ
đến nhận thức, tâm tư, tình cảm của sinh viên. Các thế lực thù địch, các lực lượng
phản động luôn tìm cách tác động đến tư tưởng của thanh niên, hòng làm phai nhạt lý
tưởng, niềm tin cách mạng thông qua âm mưu “Diễn biến hòa bình”.
Trước tình hình đó, trong khí thế của tuổi trẻ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức trong sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm
của công tác đào tạo nguồn nhân lực của trường. Ngay trong sứ mạng của mình, Nhà
trường cũng nêu rõ: “… Sinh viên tốt nghiệp đại học Y Dược Cần Thơ sẽ là những
người có trình độ chuyên môn vững, có khả năng phục vụ xã hội hữu hiệu, có tinh
thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức tốt”…
4. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng đạo đức
cho sinh viên Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay
Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức trong sinh viên, nhà trường
tiến hành rất nhiều hoạt động. Trong đó có thể nói, việc giảng dạy các môn khoa học Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là công tác đầu tàu, trọng điểm tác động trực tiếp đến ý
thức nghề nghiệp của sinh viên.
4.1. Giáo dục chính trị tƣ tƣởng đạo đức thông qua giảng dạy các môn học
Giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua môn học
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin giữ vai trò nền tảng, có tính cốt
lõi trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức trong sinh viên. Môn học trang
bị cho sinh viên những quan điểm khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa
Mác – Lênin, gắn triết học với y học, nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp
luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng niềm tin và lý tưởng về xã hội,
trân trọng giá trị thực tiễn, đề cao nhận thức biện chứng trong tư duy lý luận.
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Thông qua những môn học này, hình thành niềm tin khoa học và bồi dưỡng tình
cảm đạo đức cho sinh viên, thuyết phục sinh viên bằng sức mạnh khách quan của
khoa học, giúp sinh viên bộc lộ quan điểm, tư tưởng, chính kiến, thái độ và phương
pháp đánh giá hiện thực. Thông qua các buổi thảo luận khuyến khích sinh viên nói
thật, suy nghĩ thật, sống thật nhằm tạo ra một nhân cách trung thực, trong sáng. Lồng
ghép nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào học tập giáo dục thuyết phục bằng
tấm gương của Bác, tạo chất xúc tác, nhận thức cách mạng, góp phần làm nền tảng
khoa học để tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều
này rất quan trọng! Với nền tảng tri thức đó, sinh viên sẽ vận dụng sáng tạo vào hoạt
động nhận thức và hoạt động thực tiễn của mình, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức bản
thân nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Xây dựng niềm tin đạo đức qua qua trình nhận
thức, tự nguyện tự giác thực hiện, đẩy mạnh, kết hợp chặc chẽ giữa xây và chống,
giúp sinh viên lựa chọn đứng đắn và thể hiện thái độ dứt khoát với những biểu hiện
tiêu cực, vi phạm đạo đức và pháp luật trong môi trường nghề nghiệp.
4.2. Giáo dục chính trị tƣ tƣởng đạo đức thông các hoạt động xã hội
Các phong trào văn hoá văn nghệ của sinh viên là một mảng lớn trong Nhà
trường. Nhu cầu hưởng thụ văn hoá văn nghệ của sinh viên vô cùng phong phú và đa
dạng. Việc tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ,
đồng thời qua đó, tạo môi trường giáo dục lành mạnh để sinh viên có tâm hồn trong
sáng, cường tráng về thể chất. Đối với học sinh ngành y, lễ Macchabée là một sinh
hoạt văn hóa nhằm tri ân những người đã hiến thân mình cho y học, đây là dịp để các
bác sĩ tương lai suy ngẫm về tinh thần mang ơn và trách nhiệm của mình đối với
những người thầy vô danh, thi hài cũng như các bệnh nhân trên gường bệnh. Chính
họ là những người thầy quan trọng nhất cho sinh viên trên con đường nghiên cứu và
học tập để vững bước trên con đường đã chọn.
4.3. Giáo dục chính trị tƣ tƣởng đạo đức thông qua quá trình tự giáo dục,
rèn luyện của sinh viên và thực tế lâm sàng tại cơ sở
Thực tập thực tế lâm sàng là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo cán bộ
y tế. Nó có giá trị thực tiễn cao trong việc hình thành phẩm chất đạo đức và năng lực
nghề nghiệp cho sinh viên. Đây là một trong những hoạt động mang đặc trưng bản sắc
của sinh viên ngành y. Thực tập thực tế lâm sàng là hoạt động rèn luyện tay nghề cho
sinh viên, giúp các em vận dụng những kiến thức đã học thành những kỹ năng , kỷ xảo
cho lao đô ̣ng của người thầy thuốc trên cơ sở đó để hình thành những phẩm chất đạo
đức nghề nghiệp cần thiết: yêu nghề, thương yêu người bệnh, lòng nhân ái và các
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phẩm chất khác. Đây là nơi mà các em được tham gia vào công tác khám chữa bệnh,
trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, với các cán bộ, nhân viên y tế, ứng dụng các kiến
thức học được trên sách vở vào thực tiễn góp phần biến những kiến thức thành kỹ
năng, kỹ xảo, thấy được những vất vả của nghề từ đó củng cố quyết tâm và bền bỉ với
nghề nghiệp. Như vậy, thực tập thực tế lâm sàng là một môi trường tốt để giáo dục,
hình thành ở sinh viên những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết mà xã hội và
nghề thầy thuốc yêu cầu đối với người thầy thuốc nhân dân. Chính vì vậy, có thể xem
đây là một giải pháp cơ bản trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên
ngành Y Dược.
5. Kết luận
Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên
ngành y dược có vai trò vô cùng quan trọng, cùng với sự phát triển của xã hội, bên
cạnh những tích cực của nền kinh tế thị trường, thì mặt trái của nó cũng ảnh hưởng
tiêu cực đến đạo đức của cán bộ y tế và học sinh. Cụ thể, một bộ phận cán bộ y tế
chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, hẹp hòi, lý tưởng nghề nghiệp mờ nhạt, quá đề
cao giá trị vật chất. Sự xuống cấp đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ y tế
ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh ngành Y làm giảm
đi sư tôn vinh yêu quý mà nhân dân dành cho những người làm nghề thầy thuốc.
Tìm hiểu thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức nghề nghiệp ở
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho thấy, công tác này đã được quan tâm, chú trọng
trong thời gian qua và đạt được những kết quả nhất định góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo của nhà trường . Nhà trường đã đào tạo được đội ngũ thầy thuốc có
được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi của xã
hội và lao đô ̣ng nghề y , được chính quyền địa phương thừa nhận, đánh giá cao và
nhân dân hết lòng tin tưởng.
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BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN
KHOA SƢ PHẠM TỰ NHIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
Vũ Thị Liên1, Lê Thị Thanh Hiếu2
1. Đặt vấn đề
Một trong những mục tiêu rất quan trọng của nền giáo dục Việt Nam là giáo dục
nhân cách, giáo dục đạo đức làm người. Trong giáo dục nhân cách con người, ông
cha ta có truyền thống coi trọng giáo dục đạo đức. Căn cứ quan trọng để đánh giá
thành quả lao động của một người, giá trị công việc mà người ấy làm chính là cái tâm,
đạo đức của người ấy đối với công việc: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn
Du). Tài và đức là những phẩm chất riêng biệt nhưng không thể tách rời, làm nên cấu
trúc hoàn thiện của nhân cách. Ở mỗi con người, so tài với đức thì đức phải hơn tài:
“Tài thì kém đức một phân” (Nguyễn Trãi). Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình đào
tạo cán bộ cách mạng cũng luôn đề cao phẩm chất đạo đức, coi đức là gốc, tài là quan
trọng. Người cho rằng "Có tài mà không có đức là người vô dụng, nhưng có đức mà
không có tài thì làm việc gì cũng khó". Cuộc đời hoạt động của Người để lại cho hậu
thế tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng. Sinh viên là lực lượng quyết định
tương lai, tiền đồ của đất nước. Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho sinh viên là việc
làm quan trọng và cần thiết. Để thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, trong lĩnh vực
giáo dục, các nhà trường cần đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức. Đây là một nhiệm
vụ quan trọng hàng đầu, hình thành phẩm chất đạo đức của người công dân XHCN.
2. Thực trạng giáo dục đạo đức
Hiện nay, giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên đang còn nhiều vấn đề đòi hỏi
những người làm công tác giáo dục cần phải lưu tâm, đặc biệt là hành vi đạo đức. Với những
biến động trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa sẽ không thể tránh khỏi
những tác động đến ý thức, thái độ, hành vi của sinh viên cụ thể: một bộ phận không nhỏ
học sinh, sinh viên xuất hiện những yếu kém như: không đồng cảm, chia sẻ những khó khăn
vất vả với cha, mẹ, chỉ nghĩ đến đua đòi, tiêu pha hưởng thụ, coi nặng giá trị vật chất, tiêu xài
hoang phí, lười lao động, sống ích kỷ, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, giết
thời gian đầu tư tâm trí vào các trò chơi game online, quay cóp bài, mua điểm, cái "tôi"
nhiều khi lấn át cái cộng đồng, lợi ích cá nhân thường được coi trọng hơn lợi ích tập thể,
bàng quang trước lợi ích chung, uống rượu đánh nhau chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ của một
1
2

TS – Phó khoa Sƣ phạm Tự Nhiên, trƣờng Cao đẳng Sơn La
ThS – Trƣờng Cao đẳng Sơn La
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vài cá nhân hoặc cố tình trả thù bạn gây ra thương tích, dẫn đến lơ là, không còn khát vọng
học tập để lập thân, lập nghiệp đã thâm nhập vào trường học.

Về mặt khách quan: Nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng trên là do ảnh hưởng
của những quan niệm sống và lối sống thực dụng, hiện tượng tham nhũng, làm giàu
bất chính, sự phân hóa giàu nghèo và nhiều tệ nạn xã hội khác diễn ra hàng ngày,
thường xuyên đã tác động đến việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống và học tập
của nhiều sinh viên.
Về mặt chủ quan: Nguyên nhân do giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội
còn có nhiều tồn tại, thiếu sót: Ngành giáo dục & đào tạo chậm đổi mới chương trình
nội dung giáo dục đạo đức theo tình hình mới. Việc tổ chức các hình thức giáo dục
đạo đức, lối sống, huy động các lực lượng giáo dục trong trường và ngoài nhà trường,
chủ động phối hợp với gia đình và xã hội còn nhiều hạn chế. Nhiều gia đình còn ỉ lại
vào giáo dục nhà trường … Về xã hội, một số tổ chức cá nhân có trách nhiệm trong
việc giáo dục sinh viên chưa quan tâm thực hiện hết chức phận của mình. Sự phối hợp
giữa các tổ chức liên quan còn chưa thường xuyên và thiếu đồng bộ.. Vấn đề xây
dựng nếp sống văn minh nơi công cộng chưa thực sự được chú trọng…
Trên thực tế, việc giáo dục đạo đức - đặc biệt là hành vi đạo đức - cho thế hệ trẻ
nói chung, sinh viên khoa sư phạm Tự nhiên Trường Cao đẳng Sơn La nói riêng còn
đang bỏ ngỏ nhiều vấn đề đòi hỏi cần giải quyết, yêu cầu giáo dục đạo đức và đích
cuối cùng của nó là hành vi đạo đức của sinh viên phải được thực hiện ra bên ngoài
qua các mối quan hệ, nó luôn đòi hỏi những cách thức, những con đường giáo dục
hiệu quả và tạo điều kiện cho sinh viên thể hiện, rèn luyện hành vi đạo đức của mình.
Phương pháp giáo dục đạo đức theo kiểu “tầm chương trích cú” không còn phù hợp,
cần phải đưa HS-SV vào các xử lý tình huống thực tế. Giáo dục đạo đức trong nhà
trường cần giảm thiểu những vấn đề cao xa, lớn lao, thay vào đó cần kiên trì bồi đắp
lòng nhân ái, tính trung thực, lòng tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành mạnh, trọng đạo
lý, sống có kỷ luật.
Mục tiêu đào tạo của khoa và nhà trường là đào tạo những sinh viên vừa
“hồng”, vừa “chuyên”. Học sinh, sinh viên của khoa và nhà trường phải thoả mãn
những điều kiện: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc Việt
Nam. Có lối sống lành mạnh, đảm bảo cách đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư”, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, có lòng yêu thương con người, có tinh thần
quốc tế trong sáng, am hiểu về luật pháp.
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Để đạt được mục tiêu đã đề ra khoa sư phạm Tự nhiên đã có những biện pháp
tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên cụ thể, cơ bản như sau:
3. Một số biện pháp tăng cƣờng giáo dục đạo đức cho sinh viên khoa Sƣ phạm
Tự nhiên Trƣờng Cao đẳng Sơn La
3.1. Giáo dục sinh viên học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức của
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng và trực tiếp nhất đối với việc giáo dục
đạo đức cho sinh viên ở trong khoa. Để những phẩm chất này thấm thuần trong đời
sống đạo đức của sinh viên khoa có những biện pháp:
- Cụ thể hoá nội dung, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với sinh viên
trong khoa. Để thực hiện thắng lợi lý tưởng xã hội chủ nghĩa, để" tận trung với nước,
tận hiếu với dân' cần giáo dục cho sinh viên không ngừng học tập nâng cao hiểu biết
về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, đường lối chủ trương của đảng. Bởi vì, chỉ khi được
trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn, sinh viên mới có đủ bản
lĩnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, mới định hướng cho mình
mục tiêu phấn đấu phù hợp với lợi ích của cá nhân và cộng đồng, có thái độ tôn trọng
quá khứ, tự hào truyền thống hào hùng của dân tộc, có động cơ phấn đấu, rèn luyện
đúng đắn, nhận thức được trách nhiệm là phải đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ tổ quốc. Mặt khác, phải tích cực học tập để nắm vững những kiến
thức về văn hoá,, khoa học kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ….chuẩn bị hành trang lập
thân, lập nghiệp phục vụ tổ quốc.
- Giáo dục đức tính " Cần, Kiệm" đối với sinh viên là giáo dục đức tính cần cù,
chịu khó, say mê nghiên cứu khoa học, phải luôn tìm tòi học hỏi, tích luỹ kiến thức,
nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Phải biết tiết kiệm thời gian, tiền bạc, cơ sở vật
chất của khoa, trường và của gia đình. Giáo dục phẩm chất" liêm chính" là rèn luyện
đức tính trung thực trong quan hệ với thầy cô, bạn bè trong học tập, nghiên cứu khoa
học….
- "Chí công, vô tư" đối với sinh viên, giúp sinh viên giải quyết đúng đắn mối
liên hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, biết đặt lợi ích của tập thể, cộng đồng
lên trên lợi ích cá nhân, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân ích kỉ, hẹp hòi.
- Tạo bầu không khí tâm lý trong khoa nhẹ nhàng, cởi mở, thoải mái, mọi người
hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
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Ngoài ra, khoa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
3.2. Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghề nghiệp, tốt về
phẩm chất đạo đức, gắn “dạy chữ” với “dạy ngƣời”
Sự gương mẫu của cán bộ, giảng viên trong khoa trong mọi lĩnh vực là việc làm
quan trọng và có tác động trực tiếp đến việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của sinh
viên. Bác Hồ đã khẳng định: "Thầy cô như tấm gương cho học sinh, thầy tốt thì học
tốt, thầy xấu thì học xấu". Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của phương pháp nêu
gương trong giáo dục đạo đức. Giáo viên là người giữ vai trò quyết định trong việc
giáo dục và đào tạo. Hồ Chủ tịch đã từng đánh giá rất cao vai trò của thầy cô giáo với
sự nghiệp trồng người. Người nói: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, nếu
không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Về phẩm chất của người thầy, Hồ Chí
Minh yêu cầu: Phải giỏi chuyên môn; có lòng yêu nghề; phải có đạo đức cách mạng;
phải yên tâm công tác; đoàn kết, thuần thục về phương pháp.
Quán triệt tinh thần đó, khoa sư phạm Tự nhiên coi trọng việc xây dựng đội ngũ
giảng viên có chất lượng cao, thể hiện trên cả 3 mặt: đạo đức nghề nghiệp, năng lực
chuyên môn, phương pháp giảng dạy. Khoa luôn tạo mọi điều kiện để nâng cao chất
lượng chuyên môn cho các giảng viên như cử các giáo viên đi học Thạc sỹ, Tiến sỹ ở
trong và ngoài nước, thường xuyên tạo cơ hội cho giảng viên tham gia các đợt tập
huấn về phương pháp dạy học, về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Để xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, tốt về đạo đức, khoa SP Tự
nhiên thực hiện một số việc sau đây:
- Tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được tham gia các hoạt động
chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.
- Thường xuyên tổ chức những cuộc Hội thảo khoa học về vấn đề đổi mới
phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy; đưa ra tiêu chí, tuyên truyền sâu rộng
đến tất cả giảng viên của từng môn học thực hiện việc kết hợp giữa “dạy chữ” với
“dạy người”.
- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học, kết hợp bài giảng trên
lớp với hoạt động ngoại khóa để bổ trợ cho việc học tập của sinh viên; Thường xuyên
tổ chức những buổi tham quan, thực tế, các buổi thâm nhập thực tiễn cho sinh viên;
Đề cao vai trò và trách nhiệm của giảng viên trong công tác giáo dục đạo đức cho sinh
viên thông qua giảng dạy các học phần các bài dạy, khơi dậy lòng yêu thích bộ môn,
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say mê nghiên cứu, khám phá khoa học, bồi dưỡng nhân sinh quan và thế giới quan
khoa học qua môn học, từ đó góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp
cho học sinh, sinh viên; Kết hợp chặt chẽ giữa học với hành, gắn lý luận với thực tiễn
trong việc giảng dạy và học tập .
3.3. Nâng cao vai trò công tác chủ nhiệm và của trợ lý khoa
Ngay đầu năm học, ban chủ nhiệm khoa chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm triển khai
cho các lớp tiến hành đại hội lớp để kiện toàn công tác tổ chức. Xây dựng chỉ tiêu
phấn đấu của lớp đăng kí ngay đầu năm học (phù hợp với đặc điểm của từng lớp). Chỉ
tiêu phải có tính khả thi và tránh bệnh thành tích.
Khoa chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phải có sổ chủ nhiệm và trong sổ thể hiện rõ
theo dõi chứng cứ để nhận xét giúp đỡ sinh viên trong tháng và để giáo viên tiếp tục
theo dõi giúp đỡ sinh viên đó trong thời gian tiếp theo.Tìm hiểu thật kĩ hoàn cảnh gia
đình của từng sinh viên, nắm vững đặc điểm và khả năng của từng sinh viên trong lớp.
Hàng tháng xếp loại giáo viên chủ nhiệm theo ISO mà nhà trường đã triển khai.
Công tác kiểm tra nề nếp ra vào lớp của giảng viên - sinh viên: Khoa cử trợ lý
khoa lên lịch kiểm tra đột xuất theo dõi nề nếp ra vào lớp, thực hiện các qui định của
khoa và nhà trường như mặc đồng phục, đeo thẻ, số sinh viên nghỉ học …. Lên lịch
cho các lớp trực tuần và kiểm tra chéo giữa các lớp trước 5 phút đầu giờ; duy trì họp
giao ban từng tuần/ tháng, đánh giá xếp loại từng lớp, triển khai các văn bản liên quan
đến HS- SV, tổ chức chào cờ khoa 1 tháng 1 lần thông qua đó chỉ ra những mặt mạnh,
hạn chế cần khắc phục, đưa ra những tiêu chí cụ thể để sinh viên tiếp tục phấn đấu.
3.4. Xây dựng môi trƣờng lành mạnh, đấu tranh chống các hiện tƣợng tiêu
cực và tệ nạn xã hội trong khoa và nhà trƣờng
Quá trình hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức của con người luôn
chịu ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh, trong đó môi trường học tập và làm việc có tác
động trực tiếp nhất. Để học sinh sinh viên có môi trường học tập và vui chơi thật lành
mạnh, giúp họ phát huy được những phẩm chất tốt, đẩy lùi cái xấu, khoa sư phạm Tự
nhiên Trường Cao đẳng Sơn La đã thực hiện một số việc sau đây:
Thứ nhất: Ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử. Thực hiện tốt sự dân chủ,
công bằng, bình đẳng trong giáo dục; Đẩy mạnh cuộc vận động " Nói không với tiêu
cực và bệnh thành tích trong hoạt động giáo dục". Hầu hết các giảng viên đều rất
nghiêm túc trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Sự dân chủ, bình đẳng
trong giáo dục cũng đã được khoa thực hiện; Tổ chức những cuộc đối thoại giữa khoa
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và sinh viên; thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của sinh viên về trình độ, năng lực,
phẩm chất đạo đức của cán bộ, giảng viên trong khoa..
Thứ hai: Đấu tranh chống các tệ nạn xã hội trong sinh viên, đảm bảo an toàn
cho người học. Để tạo lập môi trường lành mạnh cho sinh viên, khoa đã tổ chức nhiều
hoạt động mang ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc nâng cao ý thức đạo đức cho
sinh viên. Vào đầu năm học, khoa cùng với nhà trường tổ chức cho người học ký cam
kết phòng chống ma tuý, cam kết thực hiện luật giao thông; thực hiện môi trường
xanh, sạch, đẹp và nếp sống văn minh học đường. Bên cạnh đó khoa triển khai xây
dựng phòng ở kiểu mẫu cho sinh viên nội trú do Đoàn trường phát động; phát động
phong trào ba không: không vi phạm quy chế học tập; không nói tục, chửi bậy; không
hút thuốc lá, xả rác nơi công cộng. 100% sinh viên tham gia các buổi sinh hoạt lớp,
sinh hoạt chi đoàn với nội dung: “Thực hiện nếp sống văn minh học đường”; 100%
các lớp được phát tài liệu tuyên truyền về đạo đức, lối sống lành mạnh. Tất cả những
hoạt động đó đã góp phần quan trọng giúp sinh viên tránh được các tệ nạn xã hội. .
Thứ ba: Việc tăng cường các hoạt động thể thao và sinh hoạt tập thể là yếu tố
góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường lành mạnh, hạn chế được các tệ
nạn xã hội thâm nhập trong sinh viên.
Thứ tư: Tăng cường phối hợp giữa khoa, gia đình và xã hội trong công tác giáo
dục đạo đức cho sinh viên, thường xuyên liên hệ với gia đình để thông báo tình hình
rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của, sinh viên.
Có thể nói, thực hiện được bốn nhiệm vụ trên đòi hỏi cần phải có sự phối hợp
chặt chẽ của nhiều tổ chức, phòng ban khoa trong trường. Đây là nhiệm vụ không dễ
và không thể nhanh chóng hoàn thành được, nó cần phải thực hiện thường xuyên, liên
tục, lâu dài. Thực hiện tốt những nhiệm vụ này sẽ thực sự mang lại môi trường lành
mạnh cho sinh viên trong sinh hoạt và học tập, góp phần tác động tích cực đến sự hình
thành và phát triển nhân cách đạo đức của sinh viên.
3.5. Tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho sinh viên
Cùng với việc tăng cường giáo dục đạo đức, cần đẩy mạnh công tác giáo dục ý
thức pháp luật cho sinh viên. Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là vấn đề có ý
nghĩa quan trọng. Bởi lẽ, pháp luật và đạo đức đều là những hình thái ý thức xã hội,
giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và đều là phương thức điều chỉnh hành vi
của con người.

127

Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên, trước hết làm cho họ hiểu và nắm vững
các kiến thức cơ bản về pháp luật nhằm tạo ra những khả năng thiết lập trong đời sống
thực tiễn những nguyên tắc đạo đức, củng cố tình cảm, nghĩa vụ đạo đức cho mỗi sinh
viên.
Để tăng cường giáo dục pháp luật cho sinh viên, khoa sư phạm Tự nhiên đã thực
hiện một số việc sau đây:
- Tăng cường giáo dục cho sinh viên thông qua những môn học chính khoá.
- Khoa phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về
pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên.
Có thể nói, việc giáo dục pháp luật để sinh viên trở thành công dân tốt, luôn
sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật là việc làm hết sức cần thiết, pháp luật
và đạo đức luôn là người bạn đồng hành trên con đường giữ gìn trật tự xã hội, góp
phần vào việc điều chỉnh hành vi của con người sao cho phù hợp với yêu cầu và lợi
ích của xã hội.
3.6. Nâng cao vai trò hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong
công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên
Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong khoa:
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Công đoàn và các tổ chức
khác trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỹ năng sống
và thái độ nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của khoa đẩy mạnh các hoạt động giáo dục
truyền thống để nâng cao lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Cụ thể như sau:
* Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Đẩy mạnh các hình thức tuyên
truyền, học tập các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, không ngừng giáo dục về đạo
đức, phẩm chất, tác phong cho đoàn viên sinh viên nhằm xây dựng thế hệ trẻ thanh
lịch, văn minh, hiện đại.
Tổ chức tốt các hoạt động như: “Hành trình về nguồn”, tham quan tìm hiểu hệ
thống bảo tàng, di tích lịch sử trong Tỉnh Sơn La. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về
lịch sử, các buổi lễ mít tinh về môi trường…, các hoạt động chào mừng các ngày lễ
lớn…
Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của mạng lưới thăm dò dư luận sinh viên, kịp
thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, chưa đúng (nếu có) của đoàn viên thanh niên;
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nâng cao tinh thần cảnh giác, ý chí chiến đấu của tuổi trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
* Về công tác tình nguyện: Phát triển các mô hình tình nguyện tại chỗ; đẩy
mạnh hoạt động tình nguyện phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Xây dựng
mái trường xanh - sạch - đẹp, mái trường không có ma tuý và các tệ nạn xã hội
Tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động tình nguyện như: tình nguyện
chung sức với cộng đồng; tình nguyện đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội,
những hiện tượng xấu trong đời sống học đường, xây dựng nếp sống văn minh, thanh
lịch và hiện đại.
*Về công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng, phát triển Đảng
Thường xuyên, tích cực tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam đến từng
đoàn viên thông qua họp ban chấp hành liên chi, sinh hoạt chi đoàn, hệ thống thông
tin trên bảng tin của khoa. Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ và cùng với Đảng uỷ
của trường tổ chức lớp học Nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác giới
thiệu đoàn viên xuất sắc cho Đảng được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chính xác,
dân chủ từ cấp chi đoàn đến Liên chi đoàn, Đoàn trường, chi bộ phù hợp với thực
tiễn của nhà trường
3.7. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua, khen thƣởng và các hoạt động
giáo dục trong học sinh, sinh viên
Tôn vinh, khen thưởng kịp thời các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc
trong học tập như tham gia dự thi olympic toán học toàn quốc…. bình xét thi đua thi
theo học kì và chọn ra được những sinh viên tiêu biểu nhân điển hình trong phong trào
học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thanh niên… (cấp khoa khen 10% , cấp
trường mỗi lớp 2 em). Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động vui
chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để giáo dục toàn diện cho sinh viên.
3.8. Phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể trong
khoa, nhà trƣờng, ngoài xã hội nhƣ:
Phối hợp với bảo vệ, công an, hội phụ nữ, đoàn thanh niên phường, tiểu khu nơi
khu vực trường đóng để giáo dục đạo đức cho sinh viên.
4. Kết luận
Trên đây là tám giải pháp cơ bản nhằm giáo dục đạo đức cho sinh viên khoa sư
phạm Tự nhiên Trường Cao đẳng Sơn La. Chúng tôi hy vọng rằng, với một số giải
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pháp cơ bản này sẽ giúp cho thế hệ trẻ khoa sư phạm Tự nhiên trau dồi hơn nữa
những phẩm chất đạo đức của mình; giúp họ trở thành những người vừa “hồng” vừa
“chuyên”. Tài năng dựa trên một nền tảng đạo đức. Chắc chắn sinh viên khoa sư
phạm Tự nhiên Trường Cao đẳng Sơn La sẽ ngày càng khẳng định được vị trí của
mình trong xã hội; thể hiện xứng đáng vai trò người chủ nước nhà trong tương lai;
góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Cuối cùng, chúng ta luôn nhớ một điều là: Làm việc gì cũng phải có trách
nhiệm, có tấm lòng để “giữ cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” trong công tác
giáo dục đạo đức cho sinh viên.
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NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA SINH VIÊN Ở
ĐH CHICAGO, HOA KỲ VÀ MỘT VÀI GỢI Ý CHO CÔNG TÁC
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG
CAO ĐẲNG BẾN TRE, VIỆT NAM
Jefferson Viet-Anh Day1
Phạm Văn Luân2
Nguyễn Ngọc Ý3
Thầy Jefferson đến Bến Tre, Việt Nam với vai trò một Trợ giảng tiếng Anh
trong năm học 2012 – 2013; để chuẩn bị cho “sứ mệnh” đặc biệt này, trước khi sang
Việt Nam, thầy Jefferson đã tiếp cận và tìm hiểu công việc của mình từ hoạt động của
nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre. Những thông tin về hoạt động của nhóm Sáng tạo Trẻ và
Trợ giảng tiếng Anh, cô Adelina trên diễn đàn học thuật của Viện Nghiên cứu Giáo
dục, ĐHSP Tp Hồ Chí Minh năm 2012, thông tin từ dự án Giáo dục liêm chính
(P/141) do Nhóm Sáng tạo Trẻ thực hiện và cuộc gặp gỡ thú vị nhân Hội thảo Giữa kỳ
các dự án VACI2011 tại Hà Nội vào tháng 8/2012 giữa thầy Jefferson và đoàn đại
biểu của dự án P141 là nguồn cổ vũ rất lớn, thôi thúc thầy Jefferson có ý tưởng và hợp
tác thực hiện bài viết NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA SINH
VIÊN Ở ĐH CHICAGO, HOA KỲ VÀ MỘT VÀI GỢI Ý CHO CÔNG TÁC GIÁO
DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ BẾN TRE, VIỆT NAM gửi đến
Hội thảo "Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trƣờng cao đẳng, đại học Việt
Nam" như một đóng góp nhỏ cho diễn đàn khoa học quan trọng của giáo dục ĐH Việt
Nam trong bối cảnh hiện nay.
Trong bài tham luận, chúng tôi xin được trao đổi 2 phần chính: - Những kinh
nghiệm trong công tác giáo dục đạo đức dưới góc nhìn của những sinh viên Đại học
Chicago, bang Chicago - một trường đại học hàng đầu ở Mỹ hay Đại học Scripps ở
Claremont, bang California; - Từ những cảm nhận ban đầu của một Trợ giảng tiếng
Anh về hoạt động giáo dục đạo đức ở góc nhìn dự án Giáo dục liêm chính – trường
CĐ Bến Tre; chúng tôi muốn đưa ra một vài gợi ý ban đầu cho hoạt động cần thiết và
bổ ích trên lĩnh vực giáo dục đạo đức tại các trường ĐH – CĐ Việt Nam, trước hết là
Bến Tre.
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Trợ giảng tiếng Anh Fulbrigh tại Trƣờng CĐ Bến Tre
ThS – Phó trƣởng phòng NCKH – QHQT, trƣờng Cao đẳng Bến Tre
3
Giảng viên tiếng Anh, trƣờng Cao đẳng Bến Tre
2
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1. Những kinh nghiệm giáo dục đạo đức trong các trƣờng Đại học ở Hoa Kỳ
Đầu tiên là cách tiếp cận về giáo dục đạo đức cho sinh viên ở ĐH Chicago hay
Đại học Scripps; ngay khi chưa bước vào giảng đường ĐH nơi đây, mọi người có thể
tìm thấy khá dễ dàng thông tin cần thiết và chính xác những quy định về giáo dục đạo
đức của nhà trường trong cuốn Sổ tay sinh viên online. Có thể mỗi trường sẽ có
những quy định chi tiết khác nhau, và những điều chúng tôi đề cập đến tuy là những
điều có thể là quy định rất riêng của trường Đại học Chicago, hay Đại học Scripps
song chúng diều phản ánh được nét chung nhất về giáo dục đạo đức trong các trường
ĐH Hoa Kỳ.
Ví dụ như, ở Đại học Chicago, những nội quy của trường có thể được chia thành
ba lĩnh vực: - Trung thực trong học tập; - Tình yêu, tình bạn học đƣờng và Ngôn
phong của SV.
Trong tất cả các trường hợp vi phạm đạo đức, kỷ luật học đường trong các ĐH ở
Hoa Kỳ thì qui trình xử lý kỉ luật đều bình đẳng như nhau. Thông thường, khi có vấn
đề nảy sinh có liên quan đến phạm trù đạo đức, SV phản ánh trường hợp riêng của
mình cho trưởng phòng công tác sinh viên. Trưởng phòng công tác sinh viên sẽ thảo
luận vấn đề đó với phó hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng chuyên trách về đời sống
học đường và sinh viên, sau đó họ sẽ cùng nhau quyết định xem sẽ hủy bỏ lời phản
ánn đó, hay giải quyết nó một cách nhẹ nhàng, hay là phải triệu tập hội đồng kỉ luật.
Hội đồng kỉ luật trong các ĐH của Hoa Kỳ có quyền ra hình phạt ví dụ như đuổi học,
đình chỉ tạm thời hoặc thu hồi lại bằng cấp đã cấp.
Trung thực trong học tập
Tính Trung thực trong học tập, rèn luyện trong các ĐH Hoa Kỳ có thể nói thể
hiện rất rõ ở hành vi phi đạo đức: - Đạo văn; đây là vấn đề bị chỉ trích, lên án một
cách gay gắt đến mức nghiêm trọng ở các trường Đại học Hoa Kỳ, đặc biệt là ĐH
Chicago; ĐH Scripps…Việc SV không trung thực trong học tập sẽ bị nhận hình phạt
kỷ luật rất nghiêm khắc và trong tất cả các trường hợp đạo văn sẽ không được thông
cảm, xử lý nội bộ, nhẹ tay gì cả. Đặc biệt là không có chuyện vì chạy theo “thành
tích” mà che dấu những hành vi phi đạo đức này!
Trường ĐH Hoa Kỳ làm gì để dạy bài học đạo đức đầu tiên cho SV là tính trung
thực trong học tập ? Mọi việc khá đơn giản nhưng kiên trì và kiên quyết: - Làm gì thì
làm, cứ mỗi trước khi bắt đầu vào một lớp học, giáo viên phải đọc bản ghi chú về
những quy định hình phạt khi đạo văn hay không trung thực trong học tập, rèn luyện.
Chuyện đạo văn tuyệt nhiên không bao giờ được chấp nhận trong các ĐH Hoa Kỳ.
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Và điều này thể hiện rất thuyết phục trong các chuyên ngành đào tạo liên quan nhiều
đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ như chuyên ngành Lịch sử... Trong
các chuyên ngành thuôc khoa học tự nhiên như: Toán… thì việc chia nhóm, làm việc
nhóm, hợp tác cùng nhau giải quyết vấn đề được khuyến khích, trên thực tế dĩ nhiên
sẽ có chuyện SV chép bài giải Toán của nhau….Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi phải
đối mặt với những trường hợp như thế này, nhưng đây không phải là những vấn đề
lớn; bởi lý do của những trường hợp chép bài Toán của nhau là vì những sinh viên
trong tình huống đó không có đầy đủ sách vở… vấn đề là khi thi cử, những SV chép
bài Toán của nhau sẽ làm bài không tốt, như thế đây cũng được xem như là một hình
phạt dành cho họ. Trong lớp học khối khoa học xã hội, những bài tập về nhà là bài
viết, thì chuyện đạo văn là một vấn đề đau đầu…
Đó là những lỗi trích dẫn nguồn, hoặc có chủ ý lấy bài của người khác làm bài
của mình sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các ĐH Hoa Kỳ có cơ chế giúp
giáo viên luôn luôn cảnh báo về việc đạo văn, thầy cô giáo nói rằng nếu như sinh viên
nào cảm thấy cần phải chép, trích dẫn bài của ai đó, hoặc không biết rõ thì nên liên hệ
với giáo viên để được nhận trợ giúp. Các cố vấn học tập cũng thường xuyên cảnh báo
SV không được chép bài trên mạng internet, vì nhà trường có phần mềm để phát hiện
những người gian lận.
Trong lớp học của chúng tôi cũng có vài trường hợp đạo văn đã từng xảy ra. Mỗi
lần vi phạm như vậy, hình thức kỉ luật đối với họ đều khá nghiêm khắc. Ít nhất là SV
đó sẽ bị đánh rớt môn học. Đối với những trường hợp kỉ luật nặng hơn, đặc biệt với
những SV bị nghi ngờ gian lận nhiều lần, họ sẽ bị đình chỉ hoặc buộc thôi học. Chúng
tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như ai đó gian lận nhiều lần mà vẫn ung dung học tập và
được tốt nghiệp ở trường ĐH Chicago hay ĐH Scripps. Theo kinh nghiệm của chúng
tôi, không chỉ ở các trường ĐH Chicago hay ĐH Scripps, hầu như tất cả các trường
ĐH Hoa Kỳ đều có nội quy tương tự như vậy về chống đạo văn hay rèn luyện tính
trung thực trong học tập.
Vấn đề tình yêu, tình bạn trong nhà trƣờng
Quan niệm về tình yêu, tình bạn trong các ĐH Hoa Kỳ khá thoáng, có lẽ vì vậy
mà nạn quấy rối tình dục và ép buộc quan hệ tình dục được xem là những vấn đề được
đặc biệt coi trọng ở trường ĐH. Chính vì vậy, bài học đạo đức thứ hai mà có lẽ SV
nào khi bắt đầu đi học đều được thầy cô nhắc nhở ngay trong thời gian học định
hướng đầu năm, đầu khóa để hiểu thế nào là tình bạn, tình yêu trong nhà trường, nạn
quấy rối tình dục, cách thức tiếp cận, phát hiện, xử lý một cách cụ thể, ví dụ như; sẽ
133

báo cho ai nếu điều đó xảy ra… Trong những trường hợp này theo chúng tôi rất giống
với cái gọi là giáo dục kỹ năng sống hiện nay trong các trường học Bến Tre, Việt
Nam, vấn đề là ở Hoa Kỳ, định hướng giáo dục ngăn ngừa, chống nạn quấy rối tình
dục, nạn bạo lực học đường từ góc độ tình yêu, tình bạn thuộc phạm trù đạo đức và
được thực hiện khá nghiêm túc như “một kỹ năng cứng” không phải “kỹ năng mềm
như ở Việt Nam.
Về quy trình xử lý những vụ việc có liên quan đến tình bạn, tình yêu, quấy rối
tình dục trong nhà trường; trong bất cứ trường hợp nào, tất cả những vụ việc có liên
quan đến vấn nạn học đường này đều được xử lý cẩn trọng. Trường, khoa không thể
xử lý nhẹ nhàng cho qua chuyện. Ấn tượng lớn nhất của chúng tôi là mọi vụ việc có
liên quan đến tình bạn, tình yêu trong nhà trường dẫn đến quấy rối tình dục đều được
nhà trường quan tâm chặt chẽ, giải quyết thấu đáo, nếu như vụ việc diễn ra thật thì
người phạm tội sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nói chung, ở các trường ĐH Hoa Kỳ,
những vấn đế liên quan đến hành vi không đúng đắn về tình dục, nạn bạo lực học
đường sẽ được giải quyết với những hình thức kỉ luật thích đáng.
Ngôn phong của SV trong nhà trƣờng
Có một thực tế là hiện nay, các trường ĐH ở Mỹ đang đối mặt với thách thức
giữa việc cho duy trì một môi trường thoải mái, thân thiện khi thảo luận và việc ngăn
chặn những ngôn luận có ý xuyên tạc; hay nói đúng hơn là vấn đề ngôn phong của SV
trong nhà trường. Trong môi trường được cho là khá thoải mái, tự do, thường ngôn
phong của SV dễ có nguy cơ không chín chắn, đúng mực, từ đó, dẫn đến những phát
biểu xuyên tạc, không đúng sự thực, hành vi phi đạo đức sẽ có cơ hội được bùng phát.
Tuy nhiên, việc quan tâm đến liều lượng, bối cảnh và tư cách phát ngôn như thế
nào mới là đều quan trọng, bởi nhà trường ĐH nào cũng muốn SV của mình có đủ
năng lực, tự tin khi phát ngôn, nói năng mạnh dạn ở những nơi cần nói, tinh thần sáng
tạo cũng từ sự phát ngôn mà ra. Do đó, đây là một bài toán khó cho các trường, nếu
quá khắt khe, chỉn chu từng lời ăn tiếng nói thì sẽ dẫn đến hạn chế tinh thần cởi mở,
cùng chung sống thân thiện, cùng học tập và trưởng thành, việc thảo luận sẽ có giới
hạn, SV sẽ rụt rè, thiếu tự tin trước cộng đồng. Theo cảm nhận của chúng tôi, riêng ở
trường ĐH Chicago, ĐH Scripps những quy định của nhà trường đều theo hướng mở,
thoáng cho SV làm việc, học tập, nghiên cứu và rèn luyện ngôn phong chững chạc; cụ
thể như việc nhà trường khuyến khích lập diễn đàn mở để thảo luận. Tuy nhiên, các
trường cũng cũng có quy định cụ thể về tính trách nhiệm, sự minh bạch rõ ràng của
ngôn phong nhằm ngăn chặn những ý kiến theo kiểu “lạc điệu”, xuyên tạc, không là
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ngôn phong SV… với những biện pháp này, nếu vẫn còn những SV có ngôn phong
không chuẩn, phát biểu không đứng đắn, những trường hợp này sẽ bị kỉ luật nghiêm
khắc.
Vấn đề ngôn phong SV được cộng đồng trường ĐH Chicago, ĐH Scripps thảo
luận rất nhiều. Đặc biệt, trong lớp học, khi tập trung vào những vấn đề nhạy cảm như:
tình yêu, tình bạn, liêm chính, trung thực học thuật, thi cử, quyền phụ nữ… một câu
hỏi được đặt ra là không khí thảo luận, ý kiến đóng góp, xây dựng là gì, nên như thế
nào thì tốt hơn …và phát biểu xuyên tạc là gì, nói dối sẽ có tác hại như thế nào, nói
đùa trong nững bối cảnh nào? Từ đó, các trường ĐH đặt ra nội qui trong ứng xử,
ngôn phong SV, đưa ra những giới hạn nhất định, những điều khuyến khích phát biểu,
theo tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình, những gì
SV không nên nói.
Ngoài ba vấn đề nêu trên, còn một số vấn đề chưa được đề cập cụ thể lắm trong
sổ tay sinh viên của các trường ĐH, ví dụ như ĐH Chicago, đó là về nạn trộm cắp,
gây hỏa hoạn, tấn công…có thể những hành vi này chưa đến mức được qui định
“cứng” vào nội dung giáo dục đạo đức như ba vấn đề đã nêu. Tuy nhiên, có thể khẳng
định rằng, vai trò của hầu hết các trường ĐH ở Hoa Kỳ đều định hướng đến giáo dục
giá trị đạo đức cho SV. Theo những quy định chung, khi SV vi phạm những vấn đề
tuy chưa được nói nhiều trên đây đều bị xử lý nghiêm khắc, có thể bị đình chỉ hoặc
đuổi học.
Tóm lại, theo chúng tôi, vấn đề lớn nhất trong nội dung giáo dục đạo đức mà các
trường ĐH Hoa Kỳ muốn SV ghi nhớ là việc đạo văn, đây là lỗi vi phạm nghiêm
trọng nhất. Các trường ĐH ở Hoa Kỳ đều không chấp nhận sự không trung thực trong
học hành, thi cử; nhất là việc đạo văn, vi phạm trong lĩnh vực này một khi bị phát hiện
sẽ bị kỷ luật rất nặng. SV vi phạm khuyết điểm này không những là sự vi phạm thuần
túy về nội quy mà còn dẫn đến hệ lụy đạo đức không tốt. Ở các ĐH Hoa Kỳ, nhiều
người phản đối việc đạo văn và thầy cô giáo nào cũng luôn sẵng sàng hướng dẫn cho
SV nhận biết tầm quan trọng của việc trung thực trong học hành thi cử, cũng như
những hình phạt nặng dành cho những ai đạo văn.
Đối với những sai phạm có tính bạo lực học đường như đánh nhau, trộm cắp,…
phụ huynh và nhà trường cùng phối hợp để giáo dục con cái. Nhìn chung thì nội dung
giáo dục đạo đức ở đây khá “động”, có tính thích ứng với từng đối tượng, bối cảnh cụ
thể, ví dụ như trong giai đoạn, khóa học này thì điều gì là vấn nạn thuộc phạm trù đạo
đức mà nhà trường cần tác động, dĩ nhiên có những nội dung “cứng” mà SV nào,
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trường học nào cũng phải đặt lên hàng đầu như nạn đạo văn, tính trung thực trong học
tập; chính sự tiếp cận linh hoạt và cụ thể này làm cho mọi người nhận ra sự chuyển
biến nhất định trong công tác giáo dục đạo đức, từ đó có niềm tin vào những giá trị
đạo đức cốt lõi để những giá trị nhân bản, nhân văn này trở thành lẽ sống của mỗi SV,
theo chúng tôi có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến sự thành công trong công tác giáo
dục đạo đức trong nhà trường.
2. Vài gợi ý ban đầu cho công tác giáo dục đạo đức trong các trƣờng đại học, cao
đẳng Việt Nam (trƣờng hợp Bến Tre)
Tìm hiểu phong trào SV các trường ĐH, CĐ Việt Nam, chúng tôi nhận thấy vấn
đề giáo dục đạo đức cho SV được đặt lên hàng đầu, dù rằng SV Việt Nam rất hiền
hậu, thân thiện, có ý chí lập thân, lập nghiệp… Ví dụ như trường hợp trường Cao
đẳng Bến Tre, công tác giáo dục đạo đức nói chung (không tính các bài, môn học đạo
đức chuyên ngành, bắt buộc theo qui định của chương trình) không chỉ được nhà
trường quán triệt xuyên suốt quá trình SV theo học tại trường, trở thành một hoạt
động “chính khóa” mà còn được SV tự thân thúc đẩy, nhà trường cùng hợp tác huy
động nguồn lực bên ngoài tham gia giáo dục đạo đức cho SV, từ đó có những chương
trình mang tính biểu tượng rất cao. Ví dụ như việc nghiên cứu thành công và nhận
được tài trợ từ giải thưởng VACI 2011 – nguồn WB để thực hiện dự án Giáo dục liêm
chính thông qua Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính
cho thanh thiếu niên Bến Tre do Nhóm Sáng tạo Trẻ, trường Cao đẳng Bến Tre thực
hiện và những mô hình VACI bổ ích như thế này không chỉ có ở Bến Tre mà còn
được triển khai ở các trường ĐH Tây Bắc, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Nông Lâm,
ĐH Huế, CĐ Thương mại và du lịch Hà Nội, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia
Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền.
Theo chúng tôi, đây là những mô hình tốt, có nhiều tiềm năng khai thác cho
công tác giáo dục đạo đức trong trường ĐH – CĐ Việt Nam, bởi chúng có thể kết nối
sự hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng chung tay giáo dục đạo đức cho SV, đây
cũng chính là cơ sở, là nơi truyền cảm hứng cho chúng tôi khi bàn về giáo dục đạo
đức trong trường ĐH – CĐ và mạnh dạn đưa ra ba gợi ý ban đầu thay lời kết cho bài
tham luận này; những suy nghĩ tâm huyết góp phần gia tăng hiệu quả giáo dục đạo
đức trong các trường học Bến Tre đồng thời là câu chuyện cho các trường ĐH – CĐ
khác tham khảo…
Đầu tiên, chúng tôi muốn nói đến cách tiếp cận giáo dục đạo đức trong nhà
trường, cần thiết phải chọn trọng tâm, trọng điểm và làm đến nơi đến chốn hơn là làm
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theo kiểu “mặt trận”. Chúng tôi rất tâm đắc với ba thành tố trong phương châm giáo
dục đạo đức “Dạy chữ, dạy nghề và dạy người” trong nhà trường Việt Nam, tuy
nhiên, chúng tôi muốn đưa ra cách tiếp cận giáo dục sắp xếp theo một chu trình hợp lý
hơn “Dạy người, dạy chữ và dạy nghề”, theo chúng tôi, vấn đề không chỉ ở thứ tự
câu, chữ, mà quan trọng hơn là chúng tôi muốn đưa ra một gợi ý để diễn đàn Hội thảo
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trƣờng cao đẳng, đại học Việt Nam tập
trung thảo luận sâu hơn nhằm xác định cách tiếp cận trong giáo dục đạo đức cho SV
một cách cụ thể hơn. Ví dụ như, việc chọn điểm, chọn diện trong giáo dục đạo đức từ
cách tiếp cận của dự án giáo dục liêm chính tại Bến Tre, chúng tôi nhận thầy rất gần
với cách tiếp cận của các trường ĐH Chicago, Scripps, Hoa Kỳ; nên chăng các trường
ĐH – CĐ Việt Nam bắt đầu bài học đạo đức từ giáo dục liêm chính trong học thuật
cho SV ?
Thứ hai, làm sao khắc phục tính rụt rè, ngại nói, ngại tiếp cận của SV nhất là SV
các trường ĐH – CĐ địa phương, từ đó nhà trường hiểu được SV đang gặp vấn đề gì
trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và có cách hỗ trợ kịp thời; nhiều người cho rằng
tính nhút nhát tạo nên sự hiền lành ở SV là một nét tính cách đáng trân trọng, theo
chúng tôi sẽ đáng trân trọng hơn nữa nếu SV chúng ta tự tin, mạnh dạn, biết tự khẳng
định mình bằng chính nhân cách, sự hiểu biết và khả năng làm chủ bản thân, biết phát
ngôn một cách chính trực, minh bạch, rõ ràng trong lời nói, cách hành xử, quan hệ bạn
bè, thầy trò, cộng đồng xã hội . Ví dụ như sự tự tin của SV thể hiện như thế nào trong
cách đặt nickname khi giao dịch qua email ? Chúng tôi rất ngạc nhiên khi các bạn SV
lại không dùng chính những cái tên đẹp đẽ cha mẹ đã đặt cho mình để giao dịch qua
thư điện tử, trong SV các trường ĐH ở Hoa Kỳ, thật khó tìm thấy những nickname
hay những danh xưng “xa lạ” khi giao dịch email
kiểu như:
aikeutoido@yahoo.com.vn,
naivangmuathu@hotmail.com
bongmabenthem@yahoo.com hay matbuonmuonkhoc@gmail.com... (đây là những
địa chỉ email khá phổ biến trong giới SV khi chúng tôi làm việc tại Việt Nam); ai dám
chắc những chủ nhân của các nickname này nằm ngoài vòng nghi vấn của những bức
thư điện tử nặc danh có nội dung không chín chắn hay là xuyên tạc, nói xấu
nhau…nhà trường phải rất đau đầu với vấn nạn “không chính danh này”.
Thứ ba, sự nhập cuộc, chung tay tham gia giáo dục đạo đức cho SV, trong khi ở
các ĐH Hoa Kỳ, nhiều người lầm tưởng sự chuyên nghiệp đã di vào mọi ngõ ngách
của giáo dục đạo đức đến mức có giáo viên làm việc riêng với SV trong nội dung giáo
dục đạo đức. Sẽ không có thành công trong đào luyện nên đạo đức SV nếu không có
sự cộng đồng trách nhiệm. Ví dụ như, giúp nhà trường khắc phục tình trạng “không
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chính danh” trong giao dịch thư điện tử thì không bài giảng đạo đức, nội qui nào làm
tốt hơn thầy giáo dạy Tin học, ngay bài học “vỡ lòng” cho SV khi đến với máy tính đã
chú trọng dạy trò của mình cách đặt nickname. Sự chung tay nay liên thông, liên tục
từ các bậc dưới ĐH – CĐ, từ nhà trường đến gia đình, từ SV đang ngồi trên ghế nhà
trường với cựu SV. Ví dụ như việc nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho những cựu
SV thành đạt nói thêm vài câu chuyện học làm người sau khi ra trường khi về dự hội
trường, trao học bổng cho SV, nên quan tâm nhiều hơn đến sự tham gia tư vấn, định
hướng, giáo dục lý tưởng sống, ủng hộ những giá trị tinh thần nhằm giúp nâng cao
hiệu quả giáo dục đạo đức cho SV hơn là chỉ gặp gỡ, giao lưu trao học bổng, diễn văn
nghệ thuần túy…
Nói chung, đã đến lúc cần huy động một sức mạnh tổng hợp cho công tác giáo
dục đạo đức trong trường ĐH – CĐ Việt Nam và chúng tôi tin rằng diễn đàn Hội thảo
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trƣờng cao đẳng, đại học Việt Nam là
nơi lý tưởng để chia sẻ những tâm huyết của chúng tôi trong bài viết này, nhất là của
những người đến từ ĐH Chicago như thầy Jefferson, cô Adelina từ ĐH Scripps là một
sự khởi đầu cho quá trình huy động đó.
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Ý THỨC CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC PHÕNG CHỐNG
CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI
Phan Thị Luyện1
1. Đặt vấn đề
Giáo dục con người, tạo điều kiện và cơ hội để con người phát triển toàn diện là
trách nhiệm của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Điều 2, Luật Giáo dục 2005 đã
khẳng định: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện,
có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”2.
Trường Đại học Luật Hà Nội là một trong những trường có bề dày trong công
tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển con người. Trong những năm đổi mới, nhà trường
đã có đóng góp to lớn trong phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu và có chất lượng về
ngành luật, phục vụ đắc lực cho quá trình đẩy nhanh CNH, HĐH đất nước. Bên cạnh
việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Trường Đại học Luật Hà Nội còn chú
trọng nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên về phòng, chống các tệ nạn xã hội. Vì
vậy, ý thức của sinh viên về vấn đề này được nâng cao một bước. Tuy nhiên, trước
yêu cầu phát triển mới của đất nước, cùng với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế, bên cạnh những tác động tích cực đã và đang nảy sinh những tiêu cực, ảnh
hưởng đến hành vi và lối sống của một bộ phận không nhỏ sinh viên nhà trường. Vì
vậy, tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trong việc phòng, chống các tệ
nạn xã hội nhằm xây dựng một môi trường trong sạch, vững mạnh; sinh viên không
mắc các tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của nhà
trường hiện nay.
Ý thức của sinh viên trong phòng, chống các tệ nạn xã hội chính là khả năng
hay năng lực nhận thức của họ về các tệ nạn xã hội. Thông qua đó, sinh viên có
hành vi ứng xử hợp lý, hợp pháp đối với các tệ nạn xã hội; đấu tranh phòng, chống
các tệ nạn xã hội nảy sinh, tồn tại và phát triển trong đời sống kinh tế - xã hội.
Như vậy, xét về bản chất, ý thức pháp luật của sinh viên trong phòng, chống các
tệ nạn xã hội không chỉ hàm chứa nội dung – nhận thức rõ về tệ nạn xã hội, không
mắc các tệ nạn xã hội mà quan trọng hơn đó là sinh viên trực tiếp tham gia vào quá
trình rèn luyện, phấn đấu và xây dựng ý thức pháp luật; đấu tranh phòng, chống các tệ
1
2

ThS – Khoa Lý luận Chính trị, trƣờng Đại học Luật Hà Nội
http://www.moet.gov.vn/?page=6.3&type=documents&view=2741
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nạn xã hội ngay trong môi trường sinh viên.
2. Nhận thức của sinh viên trƣờng Đại học Luật Hà Nội về tệ nạn xã hội
2.1. Đặc điểm của sinh viên Trƣờng Đại học Luật Hà Nội
- Sinh viên Trường Đại học Luật là những người trẻ tuổi, với độ tuổi trong
khoảng từ 18 tuổi đến 23 tuổi. Đây là những người vừa mới tốt nghiệp phổ thông
Trung học, mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ trong học tập; mong muốn góp
phần cống hiến sức lực tuổi trẻ, làm giàu cho quê hương, đất nước.
- Phần lớn sinh viên của Trường là những người từ các tỉnh, thành phố và miền
quê trên cả nước, tề tựu tại trường để học tập. Sinh viên đến từ Thủ đô Hà Nội, các
thành phố lớn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số sinh viên.
Đặc điểm này cho thấy rằng, phần lớn sinh viên phải sống xa gia đình và bước
vào cuộc sống tự lập còn rất trẻ, ở ngay trên mảnh đất Thủ đô hoa lệ, nhưng cũng
nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Nếu không nghiêm túc, bền gan, luyện trí trong học tập,
trong rèn luyện đạo đức tác phong rất dễ mắc phải các tệ nạn xã hội, như: chơi lô đề,
cờ bạc, đua xe trái phép, nghiện ma túy, say rượu v.v…
Mặt khác, từ các miền quê khác nhau trên khắp cả nước đến học tại Trường, đa
số sinh viên xuất thân từ gia đình nông thôn; kinh tế gia đình khó khăn, ít nhiều tác
động đến đời sống vật chất, học tập và sinh hoạt của họ. Thực tế là đời sống của nhiều
sinh viên rất khó khăn.
- Sinh viên trường Đại học Luật được rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức về
một ngành chuyên biệt – Luật học. Do đó, ngay từ chính ngành học của sinh viên đã
tạo ra cho họ một phong cách sống, cách thức làm việc gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với
nghề nghiệp. Sinh viên am hiểu về luật, tạo nền tảng để họ có ý thức pháp luật trên
các lĩnh vực tốt hơn so với sinh viên các trường đại học khác trên phạm vi cả nước.
Những đặc điểm riêng có của sinh viên Trường Đại học Luật vừa đem đến
những thuận lợi vừa tạo ra những khó khăn trong quá trình xây dựng, thực thi ý thức
pháp luật trong phòng, chống các tệ nạn nảy sinh trong xã hội, thậm chí ngay trong
làng sinh viên Luật. Trên thực tế, tệ nạn xã hội như một luồng gió độc len lỏi khắp các
trường đại học, trở thành mối hiểm họa khôn lường trong cuộc sống của sinh viên.
Theo báo cáo của Vụ Công tác học sinh, sinh viên, tình trạng học sinh, sinh viên vi
phạm pháp luật có xu hướng gia tăng cả về tính chất, quy mô lẫn mức độ nghiêm
trọng. Giai đoạn 2005- 2008, đã có 8.000 vụ liên quan đến phạm pháp hình sự trong
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học sinh sinh viên cả nước, trong đó có 800 vụ liên quan đến ma túy 1. Sinh viên
trường Đại học luật Hà Nội, mặc dù được sống, học tập trong môi trường pháp lý;
được trang bị những kiến thức có hệ thống về pháp luật nhưng tệ nạn xã hội vẫn từng
ngày, từng giờ xâm nhập vào đời sống, học tập của nhiều sinh viên.
2.2. Nhận thức của sinh viên về tệ nạn xã hội
Tệ nạn nảy sinh, tồn tại và phát triển trong đời sống xã hội vô cùng đa dạng,
phong phú. Thông qua phỏng vấn sinh viên trường Đại học Luật, tệ nạn xã hội tập
trung chủ yếu vào những hành vi sau:
Biểu đồ 1: Các hành vi là tệ nạn xã hội trong sinh viên
Trƣờng Đại học Luật Hà Nội
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Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Phòng
chống tệ nạn xã hội trong sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp, Hà
Nội 2011, tr.127

Phần lớn sinh viên cho rằng, tệ nạn xã hội xã hội trong giới sinh viên là khá phổ
biến, thường là các hành vi:
- Chơi lô đề cờ bạc, đánh bài ăn tiền, bạo lực học đường, đua xe trái phép, say
rượu, nghiện ma túy, mại dâm, và các hành vi khác như trộm cắp, mê tín dị đoan,
game online chiếm trên 50%.
- 91% sinh viên được phỏng vấn cho rằng hành vi chơi lô đề cờ bạc là tệ nạn xã
hội trong sinh viên và đánh bài ăn tiền hoặc lợi ích vật chất khác chiếm 83.5%. Đây là
1

http://www.Tienphong.vn/Phap-Luat/505174/Te-nan-ma-tuy-trong-HS-SV-P-2-Khong-the-xem-nhe.html.

141

hai tệ nạn phổ biến nhất trong giới sinh viên. Với nhiều hình thức khác nhau, các chủ
lô đề hoạt động ngấm ngầm, núp dưới bóng các quán nước nhỏ, trong ngỏ hẻm và
thường là nơi tập trung đông sinh viên. Bên cạnh đó, các hiệu cầm đồ, quán game bủa
vây các ký túc xá sinh viên, các xóm trọ… sẵn sàng lôi kéo sinh viên tham gia vào các
tệ nạn xã hội.
Cùng với những bước nhảy vọt của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ; sự
phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông, bên cạnh những mặt
tích cực, thúc đẩy xã hội phát triển còn có những mặt trái, gây ra những hiểm họa lớn
cho sinh viên nếu như sử dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ không đúng mục
đích. Vì thế, tệ nạn xã hội trong sinh viên không ngừng tăng và lan tràn khắp các
trường đại học, trong đó có sinh viên Trường Đại học Luật. Do đó, việc phát hiện ra
và chứng kiến các tệ nạn xã hội đã và đang tồn tại không phải là quá khó khăn.
Phỏng vấn về vấn đề này có tới 81.6% số sinh viên trả lời có phát hiện, nhìn thấy (tình
cờ) sinh viên hoặc người khác tham gia vào tệ nạn xã hội. Trong đó, có 3 hành vi mà
sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội cho là phổ biến nhất là chơi lô đề cờ bạc
72.2%, đánh bài ăn tiền chiếm 44.7% và say rượu chiếm 38.7%. Khi phỏng vấn sâu,
sinh viên Nguyễn V.T. K34 cho thấy: “Tôi có thể bắt gặp và chứng kiến hành vi này
dễ dàng trong thời gian diễn ra các kỳ thể thao lớn như World cup, Euro, Seagame và
vào thời điểm chiều tối khi kết quả lô đề được thông báo”. Tuy nhiên, qua khảo sát
cũng cho thấy hành vi mại dâm trong giới sinh viên là có nhưng rất khó phát hiện, khó
nhìn thấy và có 9.2% sinh viên cho rằng có tệ nạn mại dâm trong giới sinh viên.
Biểu đồ 2: Số lần phát hiện hành vi tham gia vào tệ nạn xã hội
của sinh viên trƣờng Đại học Luật Hà Nội
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Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Phòng
chống tệ nạn xã hội trong sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp, Hà
Nội 2011, tr.127
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Sơ đồ biểu trên cho thấy, tần xuất sinh viên phát hiện ra tệ nạn xã hội của giới
sinh viên là khác nhau: 56% số sinh viên trả lời cho rằng thỉnh thoảng nhìn thấy tệ nạn
xã hội; 5% sinh viên trả lời nhìn thấy duy nhất một lần; 23% cho rằng nhìn thấy nhiều
lần và 16% sinh viên trả lời nhìn thấy rất nhiều lần sinh viên tham gia vào tệ nạn xã
hội. Trong đó, 37.2% cả nam và nữ sinh viên; 58.6 % nam sinh; chỉ có 4.2% là nữ
sinh mắc tệ nạn xã hội. Như vậy, ở đây có sự khác biệt về giới trong mắc các tệ nạn
xã hội. Nam giới tham gia nhiều hơn vào các tệ nạn xã hội so với nữ giới. Khoa học
về giới chỉ ra rằng, hành vi xử sự của nam giới và nữ giới khác nhau do tác động của
những yếu tố sinh học và xã hội. Mô hình hành vi của nam giới và nữ giới được định
hình tương ứng với giới tính từ khi mới sinh ra. Nữ giới thường được giáo dục với
những khuân mẫu hành vi mang tính yếu ớt và phụ thuộc, ngược lại, nam giới thường
được giáo dục với khuân mẫu hành vi mang tính mạnh mẽ và độc lập. Cùng với
những đặc điểm về thể chất khi hành động nam giới thường có xu hướng liều lĩnh và
cảm tính. Do đó, số sinh viên là nam phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội cao hơn hẳn
nữ giới.
Theo kết quả của cuộc điều tra, sinh viên các trường đại học nói chung, sinh viên
Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng có mắc vào tệ nạn xã hội. Trong đó, 61.5%
sinh viên được điều tra cho rằng, họ nhìn thấy sinh viên của Trường có tham gia vào
các tệ nạn xã hội.
Biểu 3: Một số tệ nạn xã hội tồn tại trong sinh viên
Trường Đại học Luật Hà Nội
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Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Phòng
chống tệ nạn xã hội trong sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp, Hà
Nội 2011, tr.128..

Như vậy theo đánh giá, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội tham gia vào tất
cả các hành vi là tệ nạn xã hội được đưa ra. Nhiều nhất vẫn là hành vi chơi lô đề cờ
bạc 53.4% và 45.7% là hành vi đánh bài ăn tiền và lợi ích vật chất khác. Như vậy một
lần nữa khẳng định hai hiện tượng này mang tính phổ biến không chỉ đối các sinh viên
trường khác mà còn có sự tham gia của sinh viên trường Đại học Luật HN, nơi sinh
viên được trang bị kiến thức pháp luật có hệ thống nhất.
Tệ nạn lô, đề, cờ bạc hiện nay rất phổ biến trong xã hội và trong giới sinh viên.
“Thường xóm trọ lúc chiều tối xôn xao, một số bạn nam sinh viên là các tay cờ bạc
chuyên nghiệp chạy ra chạy vào có hôm thì mừng rỡ nhưng phần lớn là buồn rầu khi
nghe kết quả lô, đề,. Những bạn này thường xuyên nghỉ học, hay lang thang tại các
quán nước” (T.T.H. sinh viên K33). Đánh bạc là một trong số các trò tiêu khiển của
một số sinh viên trong lúc rảnh rỗi, các tụ điểm đánh bạc xuất hiện nhan nhản ở khắp
nơi. Cá độ cũng là một hình thức biến tướng của tệ nạn cờ bạc nó gắn liền với một số
hoạt động văn hóa, thể thao. Ban đầu cá độ chỉ là một hình thức làm tăng tính hấp dẫn
cho các cổ động viên. Lâu dần nó trở thành một hình thức cờ bạc rất phổ biến ở Việt
Nam nó cũng lôi kéo một bộ phận sinh viên tham gia.
Khi hỏi quan điểm đánh giá về hành vi chơi lô, đề, đánh bài ăn tiền, cá độ bóng
đá của các sinh viên có tới 31% sinh viên cho rằng hành vi này là bình thường. Khi
hỏi sinh viên tại sao lại cho rằng hành vi này là bình thường họ trả lời: “Tôi nhìn thấy
hành vi này thường xuyên ở các xóm trọ, ở các nơi công cộng” (P.T.H K32). Như vậy
bình thường đối với họ nghĩa là nhìn thấy nó thường xuyên. Ngoài ra có sinh viên giải
thích: “tuổi trẻ thì ai cũng có lúc chơi theo bạn bè cho vui chứ không quá ham dẫn
đến việc bỏ bê học hành” (N.T.T. K33). Liệu có phải sinh viên nào cũng có thể dừng
lại đúng lúc như bạn N.T.T để cờ bạc không ảnh hưởng đến học tập?
Nhận thức của sinh viên là chơi cho vui nên có bạn khẳng định Sinh viên trường
mình rất nhiều bạn chơi đánh bài ăn tiền trong thời gian đi học môn Giáo dục quốc
phòng (N.V.T sinh viên K34). Khi hỏi tại sao thì bạn giải thích “Nhiều bạn ở ngoại
trú (HN) chưa bao giờ sống xa gia đình đây là cơ hội để các bạn ấy thể hiện tính độc
lập của mình, được các bạn có kinh nghiệm ở tập thể rủ rê, các bạn ấy tham gia rất
tích cực”.
Có 33% Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội trả lời say rượu là hành vi phổ
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biến trong sinh viên. Như chúng ta đã biết, say rượu không phải là hành vi sai lệch
chuẩn mực pháp luật nhưng nó là một trạng thái tinh thần bệnh hoạn, hình thành do
kết quả của việc sử dụng quá nhiều rượu, bia trong một lần làm cho người uống rơi
vào trạng thái say, mất đi sự tỉnh táo. Người say tạo ta một hình ảnh bê tha, nhếch
nhác, dẫn đến các hành vi sai lệch. “Đối với sinh viên nam ở các khu nhà trọ bất cứ
một dịp nào: sinh nhật, lễ tết, cuối tuần và đôi khi chỉ là một nhóm bạn tụ tập cùng
nhau ống rượu, xay xỉn nôn mửa ra phòng khiến người vô tình đi ngang qua cảm thấy
kinh sợ, rồi có hôm còn đánh lộn lẫn nhau” (P.T.H K33). Khi được hỏi về đánh giá về
hành vi say rượu thì nhận được kết quả: 45.5% sinh viên cho rằng hành vi say rượu là
bình thường đối với các bạn sinh viên. 10.4% cho rằng là Rất bình thường.
Qua phỏng vấn cho thấy có một tỉ lệ nhỏ 9.7% và 7.3% sinh viên cho rằng sinh
viên trường Đại học Luật Hà Nội tham gia vào tệ nạn mại dâm và ma túy. Tệ nạn xã
hội trong sinh viên xuất hiện tại tất cả các địa điểm, trong đó, khu nhà trọ là nơi sinh
viên chứng kiến nhiều nhất các tệ nạn xã hội chiếm tới 60.3%. Sở dĩ nhà trọ là nơi tập
trung sinh viên của nhiều trường đại học, thường nằm ở sâu trong các ngõ ngách,
không có sự quản lý chặt chẽ. Tiếp đến là quán nước 58.1% nơi tập trung của các chủ
quán ghi lô, đề và là tụ điểm của rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội lôi kéo
sinh viên tham gia vào các tệ nạn xã hội. Ký túc xá là nơi quản lý chặt chẽ của nhà
trường nhưng cũng có tới 28.5% sinh viên trong mẫu nghiên cứu chứng kiến tệ nạn xã
hội.
Như chúng ta đã biết, tệ nạn xã hội có tác động tiêu cực đến sức khỏe, tinh thần
và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây rối loạn trật tự xã hội, suy
thoái giống nòi, dân tộc, làm mất tư cách của người công dân. Hơn thế nữa, tệ nạn xã
hội còn làm ảnh hưởng đến nhà trường và xã hội. Tạo ra một môi trường không an
toàn, gia tăng tội phạm. Vậy sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội nhận thức về sự
ảnh hưởng của tệ nạn xã hội đối với họ như thế nào?
Phần lớn sinh viên nhận thức rằng tham gia vào tệ nạn xã hội, dẫn đến vòng luẩn
quẩn trong học tập và đời sống sinh hoạt của họ, đó là:
Không làm chủ được bản thân  Mắc vào tệ nạn xã hội  tốn nhiều thời
gian nghỉ học, trốn tiết  kết quả học tập sút kém, bạn bè xa lánh  nguy cơ bị
đuổi học  nợ nần, túng thiếu  phạm tội.

145

Biểu đồ 4: Ảnh hƣởng của tệ nạn xã hội đến sinh viên Trƣờng Đại học Luật HN
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Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Phòng
chống tệ nạn xã hội trong sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp, Hà
Nội 2011, tr.131.

3. Thái độ của sinh viên Trƣờng Đại học Luật Hà Nội đối với các tệ nạn xã hội
Qua khảo sát thực tế có 47% sinh viên trả lời rằng “Đa số sinh viên Luật có ý
thức cao trong phòng chống các tệ nạn xã hội”. Quan điểm này xuất phát từ việc nhận
thức của sinh viên – vào Đại học phải học kiến thức chuyên ngành, học một nghề,
trước hết là để có thu nhập cho bản thân, gia đình và sau đó, mong muốn cống hiến
sức lực của mình cho dựng xây đất nước.
Việc thi đỗ vào trường đại học là công việc vô cùng khó khăn, gian khổ của bản
thân người học cũng như của gia đình. Đa số gia đình của sinh viên Trường Đại học
Luật Hà Nội ở các miền quê nghèo khó. Vì vậy, đa số sinh viên xác định rõ phải học
tập nghiêm túc, rèn luyện đạo đức tác phong tốt, trở thành con ngoan và có ích cho xã
hội là bổn phận của mọi sinh viên. Để chủ động trong học tập, sinh hoạt; tránh xa các
tệ nạn xã hội, ngoài việc học tập, sinh viên Đại học Luật thường tìm kiếm thêm việc
làm một cách chính đáng, trong đó, công việc phổ biến nhất là làm gia sư, phụ giúp
bán hàng; tham gia vào tiếp thị các mặt hàng cho các công ty… Qua đó, tạo thu nhập
cho bản thân, bớt đi những gánh nặng nhọc nhằn cho bố mẹ và gia đình khi nuôi con
ăn học. Trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế, tìm việc làm đối với sinh viên sinh
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viên Việt Nam nói chung, sinh viên Đại học Luật nói riêng hoàn toàn phù hợp với xu
thế vận động và phát triển mới của đất nước. Việc tìm việc làm, khao khát tạo ra thu
nhập cho chính bản thân khi đang là sinh viên chỉ xuất hiện trong những năm gần đây
ở Việt Nam, trong khi, hoạt động này luôn tồn tại ở các quốc gia khác, nhất là ở các
quốc gia phát triển là một xu hướng tốt, thể hiện được sự hội nhập mang tính chủ
động của sinh viên Việt Nam đối với khu vực và thế giới trong tình hình hiện nay.
Tuy nhiên vẫn có tới 42% sinh viên trả lời: “vẫn có những sinh viên Luật thờ ơ
không quan tâm tới việc phòng chống tệ nạn xã hội”. Đối với những sinh viên thiếu ý
thức, có thái độ thờ ơ đó là cơ hội để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhóm sinh viên
nếu không có biện pháp tuyên truyền kịp thời về tác hại của tệ nạn xã hội.
Đối với những bạn sinh viên do một phút sa ngã đã mắc vào các tệ nạn xã hội
nên họ cần được giúp đỡ, thoát ra khỏi khó khăn hiện tại để vươn tới những điều tốt
đẹp trong tương lai. Vậy sinh viên họ làm gì khi thấy bạn mình tham gia vào các tệ
nạn xã hội?
Biểu đồ 5: Ứng xử của sinh viên Trƣờng Đại học Luật Hà Nội khi trong lớp,
phòng ở có bạn là sinh viên tham gia vào các tệ nạn xã hội
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Trò chuyện cởi Tổ chức họp lớp
mở, khuyên bạn
nhắc nhở
mình tránh xa tệ
nạn xh

Báo cáo với tổ Không làm gì cả
chức đoàn thể, vì bạn không quan
cán bộ quản lý
tâm
lớp

Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Phòng
chống tệ nạn xã hội trong sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp, Hà
Nội 2011, tr.133.

Qua bảng trên cho thấy 66,7% sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội chọn cách
“trò chuyện cởi mở, khuyên bảo bạn mình tránh xa các tệ nạn xã hội”. Đây là việc
làm đúng đắn và phù hợp với sinh viên trong trường hợp sinh viên mắc tệ nạn xã hội
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chưa lâu, tần suất ít như đánh bài ăn tiền, chơi lô đề cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game
online…bằng sự chân thành, cởi mở giúp bạn mình hiểu ra tác hại và tránh xa các tệ
nạn xã hội.
Tham gia vào các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội do đoàn thể, hiệp
hội, nhà trường tổ chức có tác động rất lớn đối với những sinh viên mắc các tệ nạn xã
hội ở mức độ nghiêm trọng. Có 26,2% và 22,5% sinh viên cho rằng phải tổ chức họp
lớp, nhắc nhở và báo cáo với tổ chức đoàn thể, cán bộ quản lý lớp để đưa ra các biện
pháp ngăn chặn như kiểm điểm, khiển trách hay buộc thôi học đối với sinh viên mắc
tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, vẫn có 23,6% sinh viên trả lời: Không làm gì cả vì bạn
không quan tâm. Đây là biểu hiện của tình trạng thiếu ý thức đấu tranh phê bình trong
việc phòng chống tệ nạn xã hội, sống thờ ơ với bạn bè.
4. Một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tệ nạn xã hội trong sinh
viên Trƣờng Đại học Luật Hà Nội
Tệ nạn xã hội là một vấn đề rất phức tạp, rất khó quản lý trong môi trường sinh
viên. Để tiếp tục đấu tranh phòng chống, hạn chế, giảm tối thiểu những tác động tiêu
cực từ tệ nạn xã hội trong sinh viên cần phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả
những các biện pháp sau:
Thứ nhất, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong việc đấu tranh phòng
chống các tệ nạn xã hội. Bằng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền đầy đủ thông tin
về các tệ nạn xã hội để sinh viên nhận thức được bản chất và tác hại của tệ nạn xã hội
đối con người nói chung và với sinh viên nói riêng, về các nguyên nhân dẫn đến các tệ
nạn xã hội, về các quy định của pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ
nạn xã hội trong sinh viên. Một số người vẫn chủ quan cho rằng, là sinh viên Luật
đương nhiên họ phải có kiến thức, hiểu biết pháp luật về phong chống tệ nạn xã hội.
Điều này chỉ đúng với những sinh viên có ý thức, chủ động trang bị cho mình kiến
thức về lĩnh vực này. Còn đối với sinh viên không tự tìm hiểu thì họ sẽ không có
thông tin, kiến thức vì trong trường không có môn học riêng về pháp luật phòng
chống các tệ nạn xã hội.
Thứ hai, tạo môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh phục vụ cho hoạt động học
tập và rèn luyện, vui chơi, giải trí cho sinh viên. Nhà trường cần phải xây dựng các
địa điểm để có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực, có ý nghĩa nhằm
thu hút sinh viên vào các hoạt động lành mạnh. Thành lập các câu lạc bộ sinh viên,
các hoạt động sinh viên tình nguyện,... nhằm tăng cường sự đoàn kết, giao lưu học hỏi
giữa các lớp, các khoa trong và ngoài trường, giúp sinh viên giảm căng thẳng sau các
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giờ học, mở rộng sự hiểu biết xã hội và tránh xa các tệ nạn xã hội.
Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống cho
sinh viên. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên về vai trò
quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên.
Công tác này trong các trường đại học, cao đẳng chưa được tiến hành song song đồng
bộ với công tác đào tạo kiến thức chuyên ngành, nếu có chỉ mang tính chất hình thức,
thiếu chiều sâu và không hiệu quả. Ví dụ như lớp “học chính trị” dành cho sinh viên
lúc mới nhập trường chẳng qua là giới thiệu nội quy, quy chế, chương trình đào
tạo...mà không phải là giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống theo đúng nghĩa của cụm
từ này. Mối qua hệ thầy- trò lỏng lẻo trong các trường đại học, cao đẳng: “mối quan
hệ giữa thầy cô với sinh quá xa cách, đến giờ thầy cô lên lớp, khi ra khỏi lớp học có
bạn còn không biết tên thầy, cô” (N.T.T. K34). Các thầy cô thường phàn nàn rằng:
Bây giờ rất ít các sinh viên chào thầy, cô khi gặp trong trường mặc dù họ vừa lên lớp
giảng bài trước đó. Song song với nhiệm vụ trang bị những kiến thức khoa học pháp
lý nhà trường phải chú ý đến vấn đề giáo dục chính trị, đạo đức đặc biệt là sinh viên
Luật. Có như vậy mới đào tạo được đội ngũ cán bộ pháp lý vừa hồng vừa chuyên cho
đất nước.
Thứ tư, tăng cường trách nhiệm của gia đình nhà trường trong việc giáo dục
quản lý sinh viên tránh xa các tệ nạn xã hội. Gia đình có vai trò vô cùng quan trọng
trong đời sống xã hội là môi trường xã hội hóa cá nhân đặc biệt là khi còn nhỏ. Nhưng
khi vào cổng trường đại học sinh viên đã là người thành niên, đối với những sinh viên
đến từ các tỉnh thành phố khác họ phải rời khỏi vòng tay của bố mẹ đến với một môi
trường xã hội hoàn toàn mới. Phần lớn sinh viên biết tự chủ và định hướng đúng đắn
vị thế quan trọng nhất của mình. Nhưng vẫn còn bộ phận sinh viên do không có sự
quản lý của bố mẹ đã có nhiều hành vi sai lệch trong đó có hành vi tham gia vào các
tệ nạn xã hội. Theo đánh giá của sinh viên nguyên nhân dẫn đến việc tham gia vào tệ
nạn xã hội là do thiếu sự quản lý của cha mẹ chiếm 77.2%. Do gia đình ở xa, mối liên
hệ giữa gia đình và nhà trường rất hạn chế. Nhiều gia đình chỉ biết thông tin về kết
quả học tập và tình hình ăn ở thông qua một kênh thông tin là chính con mình cung
cấp.
Thứ năm, hoàn thiện pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, tăng cường vai trò
và trách nhiệm của các cơ quan chức năng bên ngoài nhà trường, các chủ nhà trọ
trong việc giáo dục và quản lý sinh viên ngoại trú. Năm 2009, Bộ GD & ĐT đã ban
hành thông tư về quy chế ngoại trú của học sinh – sinh viên các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Quy chế quy định: “sinh viên ngoại trú
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hệ chính quy phải khai báo với nhà trường địa chỉ ngoại trú trong thời hạn 30 ngày kể
từ ngày nhập học, trong thời hạn 20 ngày phải báo nơi đăng ký tạm trú với công an xã
phường nếu vi phạm những quy định sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách;
các lần vi phạm tiếp theo trong năm học sẽ xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; các
vi phạm khác sẽ xử lý kỷ luật theo quy chế học sinh sinh viên hệ chính quy”. Quy chế
này nếu thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ngoại trú có môi trường
sinh hoạt lành mạnh và có sự quản lý của nhà trường và của cơ quan chức năng nơi
trú. Tuy nhiên, tính khả thi của quy chế này phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi trường
đại học. Về thực chất hiện nay điều đó khó có thể thực hiện được. Các trường đại học
chỉ quản lý được số sinh viên nội trú của mình và ban quản lý ký túc xá của trường
luôn báo cáo tốt về thành tích đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội vì số lượng sinh
viên mà nằm trong sự quản lý của họ là rất ít so với số sinh viên toàn trường./.
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BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO
SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHÖ YÊN
Nguyễn Thị Nhượng1, Bùi Hữu Mô2
1. Đặt vấn đề
Những năm gần đây, do tác động của cơ chế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập,
và một số nguyên nhân khác, đã ảnh hưởng đến tâm lý, lối sống của nhiều tầng lớp
trong xã hội đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Học sinh, sinh viên hiện nay đang
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn lối sống của mình vừa phù
hợp với giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, vừa phải theo kịp với sự phát triển của
xã hội hiện đại. Mặt trái của sự hội nhập là sự xáo trộn, mất ổn định trong tâm lý, văn
hóa của rất nhiều người trong xã hội. Ở lứa tuổi này, các em rất nhạy cảm với cái mới,
hay bắt chước những thói hư tật xấu ngoài xã hội thậm chí xem đó như một trào lưu
nhằm thể hiện “cái tôi” của mình. Những biểu hiện sai lệch này đều gây ra những hậu
quả xấu cho cá nhân và xã hội rất cần được chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời. Trên cơ sở
phân tích thực trạng giáo dục đạo đức của sinh viên trường Đại học Phú Yên, chúng
tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức trong thời gian
tới.
2. Thực trạng một số biểu hiện đạo đức của sinh viên Trƣờng Đại học Phú Yên
Trường Đại học Phú Yên là nơi đào tạo đa nghề, song chủ yếu là đào tạo đội ngũ
giáo viên cho tỉnh Phú Yên, nguồn tuyển sinh chủ yếu lấy từ học sinh trung học phổ
thông của 8 huyện thị (Tp. Tuy Hoà, huyện Đông Hoà, huyện Tây Hoà, huyện Sơn
Hoà, huyện Sông Hinh, huyện Tuy An, huyện Sông Cầu, huyện Đồng Xuân).
Chúng tôi có thể đưa ra một số kết luận có tính chất khái quát về những biểu
hiện về hành vi đạo đức - ứng xử của sinh viên Trường Đại học Phú Yên như sau:
Đại đa số học sinh sinh viên Trường Đại học Phú Yên đều có ý thức phấn đấu và
rèn luyện tốt:
Có nếp sống - thói quen thể hiện lành mạnh, có văn hóa. Cần cù chịu khó học
tập, có ý thức vươn lên, vượt khó đạt thành tích cao trong học tập đều tỏ ra kính trọng
thầy cô giáo, quan hệ bạn bè lành mạnh, tôn trọng mọi người, chấp hành tốt các qui
định trong kí túc xá, có phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ tốt, ngăn nắp
gọn gàng.
1
2

ThS – Giảng viên trƣờng Đại học Phú Yên
ThS – Giảng viên trƣờng Đại học Phú Yên
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Bên cạnh đó, hiện nay trong nhà trường vẫn còn một số sinh viên có những biểu
hiện lệch lạc về đạo đức. Tuy nhiên, những lệch lạc đó chưa đến mức độ nghiêm trọng
song nếu không được uốn nắn kịp thời thì hậu quả rất khó lường. Qua tìm hiểu chúng
tôi thấy những sinh viên có những hành vi sai lệch thường có những biểu hiện sau:
- Trong quan hệ với mọi người, sinh viên chỉ quan tâm đến giảng viên trực tiếp
giảng dạy mình; chỉ lo cho bản thân ít quan tâm đến tập thể; một số có biểu hiện
thương mại hóa quan hệ; khi giao tiếp còn nói trống không, dùng từ lóng trong giảng
đường một cách tự nhiên; khi nói chuyện với bạn bè xưng hô “ông – bà”…
- Trong học tập chưa chuyên cần, còn lười học, chưa xác định rõ mục đích học
tập; lúc thầy cô đang giảng bài thì nhiều em không nghe giảng mà nói chuyện, làm
việc riêng, sử dụng điện thoại một cách tuỳ tiện, có thái độ sai trong thi cử, không có
phong trào học tập mang tính tập thể.
- Trong sinh hoạt một số sinh viên ăn mặt thiếu nghiêm túc, ăn ở thiếu vệ sinh,
sinh hoạt không tuân theo qui định của tập thể.
Nguyên nhân của hiện tượng trên là: thứ nhất do sinh viên Trường Đại học Phú
Yên hầu hết là học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông, kinh nghiệm sống còn
hạn chế chưa từng trải nghiệm nhiều. Do vậy, trong sinh hoạt hàng ngày các em còn
bộc lộ nhiều khuyến khuyết. Một bộ phận sinh viên chưa có ý thức cao trong học tập,
sinh hoạt, thiếu ý chí phấn đấu, sống phụ thuộc vào người khác, đua đòi, hưởng thụ và
nhận thức xã hội thấp.
Thứ 2, do tác động của cơ chế thị trường, của môi trường xã hội mà sinh viên là
lớp người nhạy cảm, dễ tiếp nhận cái mới trong đó có nhiều cái tiêu cực.
Thứ 3, do sinh viên chưa được quan tâm đúng mức về giáo dục đạo đức truyền
thống trong cả phạm vi gia đình, nhà trường và xã hội.
Thứ 4, do quản lý chưa chặt chẽ trong cả phạm vi gia đình, nhà trường, xã hội.
3. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay

Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong nhà trường là giáo dục cho họ một tinh
thần tự ý thức, tự đánh giá và vai trò điều chỉnh của lương tâm, trong cách ứng xử và
trong hoạt động thực tiễn của mình. Là người trực tiếp tham gia vào quá trình giáo
dục sinh viên, đồng thời qua ý kiến của các đồng nghiệp, chúng tôi xin đề xuất một
một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên
Trường Đại học Phú Yên
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3.1. Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đạo đức, chuẩn mực đạo
đức mà xã hội yêu cầu, giúp các em nhận thức được những giá trị đạo đức mà thời đại
đang quan tâm. Cái chính yếu nhất là phải nêu cao các giá trị đạo đức truyền thống
cho sinh viên. Những khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Tôn sư, trọng đạo”…
càng phải cấp thiết giữ gìn và nêu cao. Nhận thức là khâu đầu tiên, quan trọng quy
định đến việc hình thành những giá trị đạo đức, nhân cách con người, chỉ có hiểu biết
đúng đắn đầy đủ các chuẩn mực đạo đức thì sinh viên mới có cơ sở thực hiện những
hành vi đạo đức phù hợp. Thực tế đã chứng minh nhận thức đúng luôn là kim chỉ nam
cho hoạt động con người, là cơ sở để hình thành thái độ và hình vi văn minh. Ngược
lại, nhận thức sai lệch là nguyên nhân của những hành vi sai lệch.
3.2. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên là
nhiệm vụ hàng đầu trong nhà trường. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội,
những chuẩn mực, giá trị đạo đức đã có những thay đổi theo những chiều hướng khác
nhau. Nhiều chuẩn mực đạo đức mới được hình thành, nhiều giá trị truyền thống
được bổ sung và ít nhiều có sự thay đổi. Chính sự thay đổi đó đã gây ra sự rối loạn
trong nhận thức của sinh viên và những chuẩn mực phù hợp. Nếu không có sự định
hướng đúng sinh viên dễ bị mất phương hướng trong việc lựa chọn các giá trị phù hợp
với yêu cầu của xã hội. Giáo dục chính tri, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên hướng vào
việc làm cho sinh viên nhận thức một cách rõ ràng và đầy đủ những chuẩn mực đạo
đức truyền thống và hiện đại phù hợp, cái gì giữ gìn, cái gì cần bổ sung, tiếp thu để
vừa phù hợp với con người Việt Nam nhưng không lỗi thời so với sự phát triển của
nhân loại.
3.3. Cần xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh. Mỗi cán bộ, giảng viên phải
là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo. Chính tấm gương người thực, việc thực tác
động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của các em, kích thích các em phải làm theo.
3.4. Tổ chức và rèn luyện cho sinh viên thói quen giao tiếp - ứng xử phù hợp
với những chuẩn mực đạo đức xã hội. Mục đích cuối cùng của quá trình giáo dục đạo
đức cho sinh viên là biến sự hiểu biết về đạo đức thành những hành vi đạo đức cụ thể
và những hành vi ấy được thể hiện ở thái độ, ở hành vi, cách nói năng thường trực
trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Thường xuyên tổ chức cho sinh viên tham gia vào các hoạt động xã hội: các hoạt
động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi...từ đó mà khơi
dậy tinh thần vì cộng đồng, vì con người của sinh viên. Những hoạt động thường
xuyên đó sẽ làm biến đổi nhận thức và hoạt động của sinh viên giúp cho họ thấy được
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trách nhiệm của mình trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của bản thân và tự giác
hành động theo theo những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
3.5. Cần có những giải pháp khắc phục mặt trái của nền kinh tế thị trường chỉ vì
chạy theo lợi nhuận mà làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo đức...
tác động đến sinh viên như:
- Tổ chức và quản lý tốt những sân chơi bổ ích lành mạnh, thu hút sinh viên
tham gia như tổ chức các câu lạc bộ: câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa
văn nghệ, câu lạc bộ bộ môn, câu lạc bộ khiêu vũ góp phần ngăn chặn và chống lại
các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ lây lan vào trường học.
- Cần làm cho sinh viên là chủ thể tích cực đấu tranh chống những biểu hiện sai
trái về đạo đức, trái với lối sống lành mạnh. Đề cao ý thức và hành động tự rèn luyện,
tự hoàn thiện nhân cách của từng sinh viên.
- Thành lập phòng tư vấn về các vấn đề trong đời sống của sinh viên (tình yêu,
tình bạn, cuộc sống thực tại, cung cách giao tiếp trong các mối quan hệ). Thường
xuyên mời các chuyên gia có uy tín và có kỹ năng tư vấn trong từng lĩnh vực cho sinh
viên. Có như vậy, đối tượng tư vấn sẽ nghe theo, tin theo và làm theo.
3.6. Tăng cường xây dựng kỷ cương, trật tự xã hội, kỷ cương trật tự trong trường
học. Xử lý nghiêm và công bằng những hành vi vi phạm đạo đức của sinh viên. Cần
làm cho sinh viên ngày càng tự hào về nghề nghiệp mà mình đang học tập và rèn
luyện, gắn bó suốt đời với tất cả lương tâm trách nhiệm và vì sự tôn vinh mà xã hội
dành cho họ.
3.7. Phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo
đức cho sinh viên.
Gia đình là môi trường xã hội đầu tiên giáo dục hình thành về các chuẩn mực
đạo đức, đặc biệt là các chuẩn mực truyền thống về trách nhiệm và nghĩa cụ của một
con người, của một thành viên xã hội (về cách ứng xử người với người).
Nhà trường bên cạnh việc cung cấp các tri thức cho sinh viên cần giáo dục chọ
họ về đạo đức. Khi mà việc giáo dục đạo đức trong nhà trường được chú ý thì việc tôn
sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, ý thức chấp hành luật pháp, ý thức công dân của
sinh viên sẽ được thực hiện tốt.
Ở phạm vi xã hội, cần tạo nên một dư luận xã hội lành mạnh ủng hộ khuyến
khích các hành vi mang tính đạo đức và lên án mạnh mẽ các hành vi mang tính phi
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đạo đức, lệch chuẩn của sinh viên. Khi dư luận xã hội lên tiếng mạnh mẽ thì các hành
vi lệch chuẩn, phi đạo đức sẽ giảm và không xuất hiện.
Cần kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo
đức cho học sinh, sinh viên. Việc coi nhẹ một yếu tố nào đếu làm suy giảm hiệu quả
của việc giáo dục học sinh, sinh viên. Chính vì vậy Bác Hồ đã nói “…Giáo dục nhà
trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu giáo dục gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng
không hoàn toàn.”
4. Kết luận
Giáo dục đạo đức luôn luôn là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục, nó có
vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh, sinh viên. Trong
tình hình hiện nay, giáo dục đạo đức cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
và cấp bách. Đây là một việc làm có tính chất lâu dài và không hề đơn giản trước
những làn sóng nhiễu của thời kỳ hội nhập và cơ chế thị trường. Tuy nhiên, nếu xác
định đúng và biết sử dụng hợp lý các biện pháp cùng với sự chung tay của cả cộng
đồng thì chúng ta sẽ có cả một thệ hệ vừa hồng vừa chuyên.
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GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC QUA THÀNH NGỮ TỤC NGỮ VÀ HOẠT
ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN KHOA TIỂU HỌC –
MẦM NON TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
Giang Thị Rơi1
1. Đặt vấn đề
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam thì tục ngữ, thành ngữ chiếm một số
lượng lớn, đó là tài sản vô cùng quý giá được đúc kết hàng năm từ kinh nghiệm cuộc
sống của ông cha để lại giáo dục thế hệ cháu con. Vì vậy, việc đi sâu tìm hiểu thành
ngữ, tục ngữ rất có ý nghĩa trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. Trong chúng ta,
ai cũng biết rằng cái đẹp luôn là chuẩn mực cho cuộc sống, cái đẹp của nhân cách, của
đạo đức cũng không ngoại lệ, nó là hình mẫu lý tưởng, mẫu mực mà con người luôn
luôn hướng tới, lấy nó làm mục tiêu phấn đấu, làm tiêu chuẩn để tu dưỡng bản thân.
Muốn đạt được mục đích này, con người phải rèn luyện, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm
từ nhiều nguồn khác nhau, và tục ngữ, thành ngữ là một trong những nguồn không thể
thiếu trong việc giáo dục con người nói chung, đặc biệt là giáo dục đạo đức sinh viên
nói riêng.
2. Nội dung giáo dục đạo đức thông qua thành ngữ, tục ngữ
2.1. Giáo dục đạo đức cho sinh viên thông qua thành ngữ, tục ngữ trong giờ học

Để răn dạy sinh viên qua thành ngữ, tục ngữ, trước hết người giáo viên phải sưu
tầm, thuộc rất nhiều thành ngữ, tục ngữ, hiểu được giá trị biểu hiện của nó và biểu
hiện trong giao tiếp hàng ngày. Trong nói năng, nếu dùng lối so sánh ví von bằng
những câu thành ngữ, tục ngữ sẽ làm cho cách diễn đạt trở nên trong sáng, giàu hình
ảnh, giàu sức thuyết phục. Trong dạy học, chúng tôi không chỉ cung cấp kiến thức cho
sinh viên mà từ bài học cụ thể, thường liên hệ tới thực tế đời sống, giáo dục các em
nhân cách làm người.
Khi dạy sinh viên dự bị Cao đẳng tiểu học bài ca dao “Con cò mà đi ăn đêm”
ngoài phần khai thác phân tích kiến thức, đến cuối bài phần liên hệ, giáo viên dành
thời gian đặt câu hỏi:
- Qua bài ca dao này, tác giả dân gian muốn nói với chúng ta điều gì?
Sau khi nhận xét, đánh giá ý kiến của sinh viên giáo viên rút ra kết luận: Bài ca
mượn hình ảnh thân phận con cò đến lúc chết nhưng vẫn tha thiết được chết trong
nước trong để nhấn mạnh với chúng ta về triết lý sống, về lẽ sống làm người. Trong
1
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hoàn cảnh nào con người cũng không được hạ thấp mình, đánh mất mình. Con người
cần phải biết giữ mình trong sạch, đàng hoàng, ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh. Con
người phải có khí phách trong cuộc đấu tranh vì lẽ phải, nhất là khi được đặt giữa ranh
giới sống và chết để lựa chọn, thà chết mà giữ được nhân phẩm còn hơn sống phải
chịu nhục nhã: “Chết trong còn hơn sống đục”, “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Giấy
rách phải giữ lấy lề”…
Khi giảng giải câu tục ngữ cho sinh viên “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”: Từ nghĩa
thực: khi ăn quả nhớ công lao người trồng trọt và chăm bón cho ta quả ngọt, ông cha
ta dùng câu tục ngữ này để dạy con cháu về đạo lý làm người, sống có tình có nghĩa.
Từ đó, nhận được sự yêu quý và trân trọng của mọi người, phê phán kẻ vong ân bội
nghĩa, cho nên việc giảng giải cho các em hiểu, giáo viên cần định hướng để sinh
viên liên hệ tới thực tế cuộc sống: chúng ta cần trân trọng, biết ơn những người tạo ra
thành quả cho ta hưởng thụ. Trò biết ơn thầy, con cái cần phải biết ơn cha mẹ, ông bà.
Xa hơn nữa, chúng ta được hưởng cuộc sống tự do hạnh phúc cần phải biết ơn các anh
hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của dân tộc mang lại cuộc sống
ấm no hòa bình cho muôn dân. Đó cũng chính là triết lý sống “Uống nước nhớ
nguồn” mà nhân dân ta đã đúc kết từ xưa luôn nhắc nhở chúng ta nên nhớ.
Khi học cũng đòi hỏi học một cách toàn diện, điều gì cũng cần phải học. Các em
nên nhớ câu “Học ăn, học nói, học gói học mở”. Đây là lời răn dạy của cha mẹ đối với
con cái trong gia đình, dòng tộc. Ăn thế nào cho có văn hoá? Nói thế nào cho lễ phép,
lịch thiệp? Gói, mở thế nào cho nó đẹp về hình thức, có ý nghĩa về nội dung? Đó
chính là vấn đề nề nếp gia phong của gia đình, dòng tộc, có ảnh hưởng lớn đến xã hội.
Học là học hỏi, tìm tòi sáng tạo để mang về cho mình những kiến thức cần thiết
của đời sống xã hội. Học ăn, học nói: là học cách cư xử đàng hoàng, chững chạc, nói
năng đâu ra đấy: “Ăn nên đọi, nói nên lời”, đồng thời phải có cách cư xử tế nhị, ý tứ
trong sinh hoạt hằng ngày “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, biết “nhường cơm sẻ áo”
cho những người khó khăn hơn mình. Học nói là một nghệ thuật trong giao tiếp sao
cho khéo léo, được lòng mọi người, thể hiện mình là người có văn hoá, có tri thức.
Trong giáo dục, lời nói có một ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là lời nói đúng, lời nói
phải: “Lời nói gói vàng”. Học gói, học mở là học cách làm việc, biết làm việc sao cho
khoa học, khéo léo, hiệu quả, ngăn nắp, cẩn thận, chu đáo, sắp xếp đâu ra đấy.
Câu nói của dân gian có tác dụng răn dạy, giáo dục con người trong cuộc sống,
muốn làm tốt, thành công một việc gì đều phải học hỏi. Đó là bài học quý báu của cha
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ông để lại cho chúng ta những điều hay lẽ phải, muốn đạt kết quả cao phải học tập,
rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng bản thân.
Tục ngữ, thành ngữ khuyên dạy con người chăm chỉ học tập, học từ cái đơn giản
đến cái phức tạp, từ kiến thức, kỹ năng phục vụ cuộc sống đến kiến thức sâu rộng,
uyên thâm.
Một số sinh viên học kém, chậm tiến bộ nên nản chí hay bỏ bê việc học chúng
tôi thường động viên: “Có công mài sắt có ngày nên kim”, hay “Có chí thì nên”, hoặc
“Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”. Các em chịu khó học tập sẽ đến ngày gặt
hái thành công “Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.”
Khi thấy có sinh viên lười biếng, lơ là không chú tâm vào việc học, chúng tôi
khuyên: “Nên thợ nên thầy vì có học. No ăn, no mặc bởi hay làm”. Cần coi trọng, đề
cao việc học: “Một chữ ông thánh bằng gánh vàng” hoặc “Một kho vàng không bằng
một nang chữ”. Chúng tôi phân tích để sinh viên thấy giá trị của những câu thành
ngữ, tục ngữ: Những câu tục ngữ răn dạy thật sâu sắc khi cha ông ta đã lấy một vật có
giá trị nhất (vàng) để so sánh với chữ (kiến thức), và hơn thế, cả “một kho vàng vẫn
không bằng một nang chữ”. Người có chữ, người có kiến thức còn hơn có cả kho
vàng. Bởi vậy, người thông hiểu chữ nghĩa, người có trí tuệ uyên bác được xếp vào
bậc cao trong bậc thang giá trị xã hội và là mơ ước của bao người. Một người đỗ đạt
là niềm hạnh phúc, tự hào không chỉ của một gia đình, dòng tộc mà cả làng, cả nước.
Em cần phải học, hơn nữa học thật chăm chỉ thì mới có kiến thức, sau này mới trở
thành giáo viên vững vàng trong tương lai. Khi em mang lại cho học sinh niềm khao
khát với cuộc sống, với cái đẹp, em sẽ thấy giá trị đích thực của nghề dạy học là
“nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Chúng tôi luôn chú trọng giáo dục toàn diện cho sinh viên. Ngoài việc rèn luyện
bồi dưỡng về kiến thức còn phải coi trọng chuẩn mực đạo đức. Người giáo viên tiểu
học trong tương lai cần phải có phẩm chất đạo đức tốt, có tâm hồn trong sáng, tận tụy
vì người khác. Khi dẫn sinh viên sang trường thực hành, nhìn hàng chữ “Tiên học lễ,
hậu học văn” nổi bật trên tường trường tiểu học, một giảng viên hỏi em đứng gần đấy:
- Em hiểu câu này như thế nào?
Thấy em sinh viên lúng túng, cô giảng giải vắn tắt: “Tiên học lễ, hậu học văn” Câu thành ngữ này có mục đích đề cao nhân cách con người, khẳng định trước khi
học chữ, học kiến thức, người học phải học phép tắc, lễ nghĩa, nhân cách làm người,
sau mới học chữ nghĩa văn chương bởi nếu không việc học sẽ trở nên vô dụng. Bác
Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài
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thì làm việc gì cũng khó”, khó chứ không phải là không làm được, khác hẳn với vô
dụng. Qua đó mới thấy tài tuy quan trọng nhưng đức còn cần thiết hơn bởi lẽ người có
tài mà sống vị kỉ, chỉ dùng tài năng để phục vụ cho bản thân mình không thôi thì
chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí với lối sống cá nhân và làm việc như vậy có thể gây hại
cho tập thể.
Trong quá trình dạy học, chúng tôi luôn định hướng để sinh viên vận dụng lý
thuyết vào thực tiễn “Học đi đôi với hành” hay “Học là học để mà hành; Vừa hành
vừa học mới thành người khôn”.
Học thuộc khía cạnh của lí thuyết, lí luận. Học là sự hiểu biết, là vốn kiến thức
của mỗi con người. Con người có học là con người biết suy nghĩ, có nhận thức, có sự
hiểu biết. Còn hành nghĩa là làm, là thực hành, là ứng dụng kiến thức, lí thuyết cho
thực tiễn đời sống. Bác Hồ đã từng nói: “Học để hành, học với hành phải đi đôi.
Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi
chảy”.
Ngày nay, lời dạy của Hồ Chủ tịch ngày càng được khẳng định tác dụng của nó
trong thực tế. Học đi đôi với hành đã trở thành nguyên lí phương châm giáo dục của
nhà nước đồng thời cũng là phương pháp học tập của mỗi chúng ta. Sinh viên sư
phạm ngành tiểu học lại càng cần phải chú trọng tới thực hành dạy học các phân môn
để hình thành được các kỹ năng phục vụ cho dạy học ở tiểu học sau này.
2.2. Giáo dục đạo đức cho sinh viên thông qua thành ngữ, tục ngữ trong
công tác chủ nhiệm
Là giáo viên chủ nhiệm lớp, chúng tôi thường hay dùng thành ngữ, tục ngữ để
giáo dục các em về nhân cách làm người. Thấy một số sinh viên hay đố kỵ, tỵ nạnh
cãi vã lẫn nhau, chúng tôi nhẹ nhàng nói: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài; Gà cùng
một mẹ chớ hoài đá nhau”. Từ đó, giảng viên nhắc nhở, khuyên các em nói năng phải
tế nhị, lịch sự, dịu dàng “ Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng
nhau”, đặc biệt là lời nói đúng, lời nói phải: “Lời nói, gói vàng”. Khi nói cũng cần có
mức độ, nói ít mà hay hơn nói nhiều bởi “ Nói hay hơn hay nói” vì “những lời nói lắm
dẫu hay cũng nhàm”.
Chứng kiến một số em có thái độ thờ ơ, lãnh đạm không biết chia sẻ với bạn bè.
Bạn có tin buồn, em cũng dửng dưng, bạn bị kẻ mạnh bắt nạt, em cũng không quan
tâm, chúng tôi nhắc: “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” và thường khuyên răn
các em trong cuộc sống cần yêu thương người khác như chính bản thân mình
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“Thương người như thể thương thân”, “Ngựa chạy có bày, chim bay có bạn”, “Con
một mẹ như hoa một chùm; Yêu nhau nên phải bọc đùm cùng nhau”
Phải đoàn kết yêu thương nhau, coi nhau như “anh em hòa thuận” các em mới có
sức mạnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mới có sức mạnh để chiến thắng,
để vươn lên. Biết chia sẻ với bạn niềm vui nỗi buồn, cùng bạn vượt qua khó khăn,
hoạn nạn. Đó là triết lý về cách sống, cách ứng xử trong quan hệ giữa con người với
con người.
Tuy nhiên, trong quan hệ xã hội cũng cần phải biết phân biệt người tốt người
xấu để chọn bạn mà chơi, thường xuyên tiếp xúc với kẻ xấu nếu không có lập trường
sẽ bị kéo theo những cái xấu, cho nên cần: “Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở”; hay
“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.
Mỗi một người đều sống trong một môi trường khác nhau nhưng phải biết chọn
cho mình một môi trường sống tốt. Môi trường sống tốt đó là một môi trường biết
đoàn kết yêu thương, biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ…. Vì vậy, nếu chúng ta không
biết chọn cho mình một môi trường sống tốt đẹp thì nhân cách của chúng ta cũng sẽ bị
ảnh hưởng. Câu tục ngữ đã khuyên dạy chúng ta tránh xa môi trường xấu, bởi vì nếu
sống trong môi trường xấu, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng những cái xấu xa; còn ở
những môi trường tốt chúng ta sẽ được học tập những điều tốt đẹp, mở mang vốn hiểu
biết và trở thành con người có ích cho xã hội. Đặc biệt, cuộc sống con người khi gặp
phải khó khăn rất dễ bị xa ngã, nếu không tỉnh táo sẽ bị cám dỗ tự làm mất đi nhân
cách tốt đẹp của mình. Vì vậy, câu tục ngữ thực sự như là một lời giáo huấn của ông
cha ta.
2.3. Giáo dục đạo đức cho sinh viên thông qua hoạt động ngoại khoá môn
văn về thành ngữ, tục ngữ
Ngoài giờ chính khoá, hoạt động ngoại khoá cũng được chúng tôi chú trọng đến
việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. Năm 2012, khoa tổ chức buổi ngoại khóa với chủ
đề “Đi tìm tục ngữ, ca dao”. Chúng tôi tổ chức sinh viên các lớp thành bốn đội chơi
tham gia tìm hiểu các nội dung:
- Viết những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ về tình yêu thương, lòng nhân ái
- Hát những bài dân ca có ý nghĩa về công ơn cha mẹ, thầy cô.
- Đoán nhanh: Người dẫn chương trình miêu tả nội dung ý nghĩa của một số câu
thành ngữ, tục ngữ, đội nào bấm chuông nhanh, trả lời nhanh chính xác được nhiều
câu đội ấy thắng.
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- Thi sáng tác bằng thành ngữ, tục ngữ từ những câu chuyện dân gian có sẵn để
khơi gợi trí thông minh, óc sáng tạo của sinh viên.
- Thi sáng tác thơ nói về cuộc sống sinh hoạt học tập của sinh viên …
Với định hướng cụ thể, sự chuẩn bị chu đáo công phu, buổi ngoại khóa của khoa
thành công tốt đẹp, đem lại niềm vui, niềm hứng thú đặc biệt với sinh viên, để lại dư
âm trong lòng mọi người. Qua buổi ngoại khóa, các em thuộc được nhiều câu ca dao,
thành ngữ, tục ngữ, luyện cách ứng đối linh hoạt, diễn đạt lưu loát, phong phú hơn,
chủ động sáng tạo hơn trong học tập và giao tiếp.
3. Kết luận
Trong thời đại ngày nay, học sinh sinh viên được tiếp xúc với nhiều tư tưởng,
nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua nhiều phương tin thông tin hiện đại nhưng
việc giáo dục đạo đức nhân cách cho các em bằng thành ngữ, tục ngữ vẫn là việc làm
rất cần thiết. Bởi lẽ, “những triết lí sâu sắc của người Việt Nam đã được khái quá hóa
và đúc kết qua các câu thành ngữ, tục ngữ rất dễ hiểu. Nó thể hiện trên nhiều phương
diện và được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa
có sự gặp gỡ giao thoa và tiếp thu ảnh hưởng của tư tưởng triết học của các nước
trong khu vực. Trải qua nhiều thế kỷ nó đã góp phần chỉ đạo hoạt động giáo dục hàng
ngày của nhân dân thật nhẹ nhàng và hiệu quả. Nhiều triết lí có giá trị đã trở thành
quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo và
đang được vận dụng trong lý luận dạy học của chúng ta ngày nay, tạo nên bản sắc
riêng của giáo dục nước nhà và là cơ sở tư tưởng xây dựng triết học giáo dục Việt
Nam”.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN
Hà Trọng Thà1
1. Đạo đức và các chức năng của đạo đức
Theo từ điển Triết học, “Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội,
một chế định xã hội thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi của con người trong mọi
lĩnh vực đời sống xã hội… Trong đạo đức, sự cần thiết xã hội, những nhu cầu lợi ích
của xã hội, hoặc của các giai cấp biểu hiện dưới những hình thức, những quy định và
những sự đánh giá đã được mọi người thừa nhận và đã thành hình một cách tự phát,
được củng cố bằng sức mạnh của tấm gương của quần chúng, của thói quen, phong
tục, dư luận xã hội…”2
Đạo đức có các chức năng: chức năng nhận thức, chức năng điều chỉnh, chức
năng giáo dục.
Chức năng nhận thức của đạo đức bao gồm nhận thức và tự nhận thức, bởi vì
nhận thức của đạo đức là quá trình vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Nhận thức hướng
ngoại lấy chuẩn mực, giá trị, đời sống đạo đức xã hội làm đối tượng, là quá trình cá
nhân đánh giá, tiếp thu hệ thống những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội. Tự
nhận thức là quá trình tự đánh giá, tự thẩm định, tự đối chiếu những nhận thức, hành
vi đạo đức của mình với chuẩn mực giá trị chung của cộng đồng. Bằng hai quá trình
nhận thức ấy, con người đi đến sự nhận biết, phân biệt những giá trị: đúng sai, tốt xấu,
thiện ác,… hướng tới giá trị bao quát đó là cái chân, thiện, mỹ. Từ nhận thức này mà
chủ thể hình thành và phát triển thành các quan điểm và nguyên tắc sống của mình.
Chức năng điều chỉnh của đạo đức thể hiện đạo đức điều chỉnh hành vi của con
người bằng lương tâm và dư luận xã hội. Đối tượng điều chỉnh của đạo đức là hành vi
cá nhân qua đó điều chỉnh quan hệ cá nhân với cộng đồng. Mục đích điều chỉnh hành
vi của đạo đức nhằm đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích cộng đồng và cá nhân. Cách
thức điều chỉnh của đạo đức được biểu hiện qua sự lựa chọn giá trị đạo đức; xác định
phương án cho hành vi bởi chuẩn mực đạo đức; tạo nên động cơ của hành vi bởi niềm
tin, lý tưởng, tình cảm đạo đức, kiểm soát, uốn nắn hành vi bởi lương tâm và dư luận
xã hội. Hành vi đạo đức của con người có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội
rất rõ rệt. Những hành vi vi phạm đạo đức của mỗi công dân trong xã hội đều gây một
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tác hại nhất định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những hành vi
phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội sẽ thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại.
Chức năng giáo dục của đạo đức bao hàm cả giáo dục và tự giáo dục. Chức năng
giáo dục của đạo đức là để hình thành những quan điểm cơ bản nhất, những nguyên
tắc, quy tắc, chuẩn mực đạo đức cho con người; nó còn giúp con người có khả năng
lựa chọn, đánh giá các hiện tượng xã hội; từ đó con người tự điều chỉnh hành vi của
mình để không ngừng hoàn thiện. Chức năng giáo dục đóng vai trò rất quan trọng
trong việc hình thành nhân cách con người. Đạo đức không chỉ đóng vai trò điều
chỉnh ý thức và hành vi của con người mà còn có tác dụng cảm hóa con người, giúp
con người nhận thức và hoạt động theo lẽ phải, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người
và người. Các chức năng của đạo đức quy định vai trò to lớn của đạo đức trong việc
duy trì trật tự, bình ổn và phát triển xã hội. Xã hội càng phát triển, càng văn minh thì
đạo đức càng đóng vai trò quan trọng; thậm chí nó có thể nắm vai trò điều khiển xã
hội, thay thế chức năng quản lý của con người bằng pháp luật khi xã hội đạt đến trình
độ văn minh cao.
Từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm đạo đức như sau: Đạo đức là
một hình thái ý thức xã hội, bao gồm một hệ thống những nguyên tắc, chuẩn mực xã
hội, nhờ đó con người tự giác đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình trong các quan
hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với xã hội cho phù hợp với lợi ích, hạnh
phúc của con người và sự tiến bộ xã hội.
2. Đặc điểm của học viên Đại học An ninh nhân dân
Trước hết, học viên trường Đại học An ninh nhân dân cũng có những đặc điểm
chung của lứa tuổi thanh niên như sinh viên các trường đại học khác, đó là:
Sinh viên là lớp người nằm trong giai đoạn hoàn thiện về thể chất, trí tuệ và đạo
đức, có những đặc điểm tâm, sinh lý đặc trưng của lứa tuổi. Về sinh lý, tuổi sinh viên
là lứa tuổi có sự phát triển hoàn thiện về thể chất. Sự hoàn thiện về thể chất thể hiện ở
sự cân đối giữa chiều cao và trọng lượng, sự hoàn thiện về hệ xương, hệ cơ, hệ tuần
hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục. Sự trưởng thành về thể chất của sinh viên cho phép
họ có đủ sức khỏe để tiến hành đồng thời nhiều hoạt động học tập, lao động, thể thao,
vui chơi, giải trí và các hoạt động xã hội khác một cách thoải mái. Trong cuộc đời mỗi
người, không có thời kỳ nào đạt được sức sống mạnh mẽ và cơ thể đẹp như sinh viên.
Về tâm lý, tuổi sinh viên được đặc trưng bởi tính phân hóa sâu so với thiếu niên của
những phản ứng xúc cảm và những phương thức biểu hiện trạng thái cảm xúc, bởi sự
nâng cao tính tự kiểm tra, tự điều chỉnh. Tâm trạng sinh viên ổn định và có ý thức hơn
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nhiều so với thiếu niên và tương quan với phạm vi xã hội rộng lớn hơn nhiều. Nói như
thế không phải là tâm lý sinh viên đã hoàn toàn vững vàng, lứa tuổi sinh viên đang
dần trưởng thành, những yếu tố tâm lý ổn định hơn thiếu niên nhưng còn rất mới mẻ,
non nớt và có những biểu hiện phức tạp, mâu thuẫn. Ở sinh viên, sự quan tâm tới thế
giới bên ngoài trong thời thiếu niên đang chuyển vào thế giới nội tâm nên sự tự ý thức
về bản thân, tự phê bình, tự thể nghiệm, tự kiểm tra, tự kiểm soát tăng lên. Biểu hiện
là lòng tự tin, tính hiếu thắng tăng lên rõ rệt. Sinh viên yêu cầu người khác tôn trọng
và tin tưởng ở họ. Nhưng do tâm lý chưa đủ thành thục, thường dễ đánh giá mình quá
cao dẫn đến tự cao tự đại và cũng dễ rơi vào trạng thái tự ti khi va vấp những khó
khăn trong cuộc sống.
Nói đến sinh viên là phải nói đến lòng nhiệt tình, hăng say, ý chí tiến thủ. Đó là
lứa tuổi trong sáng, đầy hoài bão, ước mơ, niềm tin và khát vọng hướng tới những giá
trị xã hội tốt đẹp. Thần tượng của họ là những biểu tượng của tài năng và đức độ trên
mọi lĩnh vực của cuộc sống, song họ lại chưa có đủ lý trí, chưa có đủ kinh nghiệm và
sự từng trải cuộc đời để nhận thức, suy xét, đánh giá các giá trị theo tinh thần duy lý,
khi xem xét họ thường nặng tình cảm hơn lý trí. Chính vì vậy, khi gặp khó khăn trong
đời sống xã hội, họ thường không đủ minh mẫn để lý giải, dễ cực đoan trong nhìn
nhận vấn đề, do đó, thường từ chỗ lý tưởng, hoài bão, hy vọng, ước mơ, tin tưởng họ
dễ chán nản, thất vọng, hoài nghi, mất niềm tin, thậm chí liều lĩnh để đánh mất mình.
Sinh viên cũng là lứa tuổi nhạy cảm với cuộc sống, nhất là những cái mới lạ.
Tuy nhiên, sinh viên thường có tâm lý hấp tấp, vội vàng, dễ bị kích động, nhẹ dạ cả
tin, thiếu tự chủ nhưng cũng rất hay tự phụ, chủ quan nên nếu không được định hướng
đúng đắn, kịp thời thì sự lựa chọn tiếp nhận cái mới dễ dẫn tới sai lầm, thái quá. Sinh
viên thường nhạy cảm với cái mới nên thường chịu ảnh hưởng của các giá trị hiện đại
hơn các giá trị đạo đức truyền thống. Đây vừa là ưu điểm vừa là hạn chế của sinh
viên. Nhờ đặc điểm này mà sinh viên luôn là người đi trước tiếp thu những giá trị tiên
tiến của thời đại, của nhân loại, chống lại cái bảo thủ, lạc lậu. Nhưng đặc điểm này có
hạn chế là làm cho sinh viên có xu hướng chạy theo cái mới dễ sao nhãng, làm mai
một các giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời dễ tiêm nhiễm những tư tưởng đạo
đức xấu, phản động bởi vì cái mới là cái chưa được đánh giá, chọn lọc, mà thanh niên
chưa đủ từng trải nên khó phân biệt được tốt xấu, đúng sai.
Lứa tuổi sinh viên là giai đoạn phải tự lập, tự định vị và điều chỉnh bản thân. Có
thể nói khả năng tự ý thức, tự giáo dục là một trong những đặc trưng của sinh viên. Sự
tự giáo dục là một biểu hiện tốt, thể hiện sự trưởng thành trong đạo đức của sinh viên.
Tuy nhiên, khả năng tự ý thức của sinh viên còn nhiều bất cập do nhận thức còn hạn
164

chế và thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên tự giáo dục ở sinh viên đôi khi không giáo dục
cho mình phẩm chất tốt mà lại giáo dục cho mình phẩm chất xấu. Tự giáo dục của
sinh viên cần được sự hỗ trợ của giáo dục mà môi trường, không khí đạo đức trong
gia đình, nhà trường và xã hội.
Nhìn chung, sinh viên là lứa tuổi đang phát triển, định hướng và trưởng thành về
mọi mặt: thể chất và tinh thần, về nhu cầu tình cảm, trí tuệ. Nhân cách sinh viên đang
trong thời kỳ quá độ, từng bước đi vào thế ổn định. Sự phát triển về tâm lý, nhu cầu
tình cảm, trí tuệ và nhân cách ở độ tuổi thanh niên rất phong phú và mạnh mẽ, đặc
biệt là có sự mâu thuẫn, khác biệt giữa phát triển sinh lý và tâm lý, giữa con người tự
nhiên và con người kinh tế - xã hội. Sinh viên không chỉ có thế giới quan, lý tưởng,
niềm tin, đạo đức cao đẹp mà còn phải biến nó thành những hành động thiết thực phục
vụ lợi ích của cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, sinh viên còn nhiều hạn chế về nhận thức
và tâm sinh lý gây ảnh hưởng xấu đến quá trình hình thành đạo đức cá nhân, nếu
không được định hướng đúng đắn dễ bị ảnh hưởng bởi tệ nạn xã hội, sa đà vào những
thói hư, tật xấu.
Bên cạnh những đặc điểm đó, học viên của trường Đại học ANND còn có
những nét riêng chỉ có trong lực lượng vũ trang như: Đại học an ninh là trường đại
học đặc thù trong các trường đại học, cao đẳng bởi đối tượng giảng dạy là sinh viên
trong lực lượng vũ trang. Các khóa lớp được chia theo trung đội, tiểu đội do đó sự gắn
kết giữa học viên với nhau rất chặt chẽ. Học viên nội trú 100%. Vì học viên cùng sống
tập trung, cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, rèn luyện, cùng sinh hoạt, lao động nên đây
là điều kiện thuận lợi trong giáo dục đạo đức học viên.
3. Nội dung và phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho học viên Đại học ANND
3.1. Về mục tiêu, yêu cầu
Trong Chương trình giáo dục đại học, Đạo đức học là một môn học trong phần
kiến thức cơ bản, thuộc Bộ môn Mác – Lênin và khoa học xã hội và nhân văn. Cùng
với các môn khoa học Mác – Lênin và khoa học xã hội nhân văn khác, Đạo đức học
giúp cho học viên hình thành thế giới quan khoa học, đồng thời giúp cho học viên rèn
luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức cơ bản của người Công an nhân dân. Môn học
này trang bị cho học viên những nội dung cơ bản về đạo đức học. Học viên có thể vận
dụng những kiến thức cơ bản của đạo đức học trong các quan hệ ứng xử giữa người
với người, cá nhân và xã hội nhằm hướng con người tới những giá trị: “chân”,
“thiện”, “mỹ”; chống cái ác, cái xấu, cái giả dối. Qua môn học, học viên nắm vững
những nguyên tắc cơ bản của đạo đức mới để mỗi cá nhân tự phấn đấu rèn luyện
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những phẩm chất đạo đức cách mạng của người Công an nhân dân trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn. Vì là một môn với vị trí nằm trong chương trình đào tạo
trong phạm vi bộ môn Mác – Lênin và khoa học xã hội nhân văn nên chỉ có 30 tiết để
cân đối và phù hợp chương trình đào tạo, bao gồm 1 học phần và 2 học trình. Trong
đó có 22 tiết giảng, 8 tiết thảo luận, 1 bài kiểm tra thường xuyên 30 % điểm tổng môn,
điểm thi chiếm 70% số điểm của môn.
3.2. Về nội dung, phƣơng pháp giảng dạy
Nội dung, phương pháp giảng dạy của bất cứ môn học nào, đương nhiên có đạo
đức học phải căn cứ vào đối tượng giảng dạy, quỹ thời gian, mục tiêu, yêu cầu cần đạt
được. Hiện nay, Trường Đại học an ninh có 4 loại hình đào tạo: chính quy, cử tuyển,
liên thông, tại chức (vừa làm vừa học). Trong đó liên thông và tại chức không được
giảng dạy môn này vì học viên đã học qua trung học, hệ cử tuyển và chính quy được
giảng dạy vì phù hợp lứa tuổi (từ 18 đến 23 tuổi).
Với những đặc điểm nêu trên nên nội dung giảng dạy đạo đức học cho học
viên Đại học ANND gồm những nội dung sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về đạo đức và đạo đức học, gồm những nội
dung:
- Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của đạo đức học.
- Khái niệm đạo đức và vai trò của nó trong đời sống xã hội.
- Nguồn gốc, bản chất, chức năng của đạo đức.
- Các kiểu đạo đức trong lịch sử; Mối quan hệ giữa đạo đức với một số hình thái
ý thức xã hội khác.
Chương 2: Những phạm trù cơ bản của đạo đức học, gồm những nội dung:
- Nhận thức chung về phạm trù đạo đức học.
- Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học như: Lẽ sống, Hạnh phúc, Nghĩa vụ
đạo đức, Lương tâm, Thiện và Ác.
Chương 3: Những nguyên tắc của đạo đức xã hội chủ nghĩa, gồm những nội
dung:
- Khái niệm đạo đức xã hội chủ nghĩa và vai trò của đạo đức xã hội chủ nghĩa
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
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- Những nguyên tắc cơ bản của đạo đức xã hội chủ nghĩa: Lòng trung thành với
với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; Chủ nghĩa tập thể xã hội chủ nghĩa là cơ sở
của đạo đức xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa
quốc tế của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa.
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, gồm:
- Cơ sở hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
- Những nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Quan điểm của
Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng; Những phẩm chất đạo đức cơ bản của
người cán bộ cách mạng.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng: Rèn luyện bền bỉ suốt
đời thông qua hoạt động thực tiễn; Nói đi đôi với làm, nêu tấm gương đạo đức; Xây đi
đối với chống.
Chương 5: Đạo đức người Công an cách mạng và vấn đề rèn luyện đạo đức
người Công an cách mạng trong điều kiện hiện nay, gồm:
- Yêu cầu khách quan của việc rèn luyện phẩm chất đạo đức đối với người Công
an nhân dân: Phẩm chất đạo đức giữ vị trí hàng đầu trong nhân cách người CAND;
Xuất phát từ đặc điểm, tính chất công tác và nhiệm vụ của người CAND; Xuất phát từ
yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội;
Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn và yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
- Những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Công an nhân dân theo Sáu điều
Bác Hồ dạy Công an nhân dân: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của 6 điều Bác Hồ dạy về
tư cách của người Công an cách mạng; Nội dung cơ bản của 6 điều Bác dạy về tư
cách của người Công an cách mạng; Phẩm chất đạo đức của cán bộ Công an nhân
dân.
- Rèn luyện phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân trong điều kiện
kinh tế thị trường hiện nay: Tiếp tục học tập, quán triệt 6 điều Bác dạy về “Tư cách
người CAND” trong tình hình mới; Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, công tác xây
dựng lực lượng; Tăng cường công tác quản lý, giám sát của thủ trưởng, cấp ủy Công
an các cấp, của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ CAND; Thường xuyên tổ chức
những đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình
trong lực lượng CAND.
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3.3. Về phƣơng pháp giảng dạy đạo đức cho học viên
Ở đây cần chú ý là việc giảng dạy đạo đức học cho sinh viên với tư cách là một
môn khoa học khác với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. Môn đạo đức học được
giảng dạy chính thức chỉ 30 tiết, nhưng thực tế việc giáo dục đạo đức cho học viên
Đại học ANND xuyên suốt trong 5 năm đào tạo qua các hoạt động trong sinh hoạt,
học tập, rèn luyện, lao động. Cụ thể là các hoạt động sau:
Một là, khi mới nhập học, học viên học chính trị và điều lệnh đầu khóa. Học
viên được giáo dục đạo đức qua chào hỏi, lễ tiết, tác phong, nội quy, quy chế, quy
định của Ngành Công an, của Trường Đại học ANND.
Hai là, học viên được giáo viên giáo dục đạo đức trong khi giáo viên giảng dạy
môn Đạo đức học cho học viên.
Ba là, học viên được giáo dục đạo đức trong tất cả các môn học trong nhà
trường khi giáo viên giảng dạy xác định rõ mục đích của giáo dục là vừa trao truyền
tri thức chuyên môn vừa lồng ghép giáo dục đạo đức cho học viên để điều chỉnh hành
vi, chứ không chỉ dừng lại ở cung cấp tri thức đạo đức. Bên cạnh đó, quá trình sinh
hoạt hàng ngày với đồng chí, đồng đội, với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, cũng
như các buổi sinh hoạt tiểu đội, sinh hoạt lớp hằng tháng, học kỳ, năm học và trong
sinh hoạt hội đồng hương, hoạt động lao động trong nhà trường cũng góp phần quan
trọng trong giáo dục đạo đức cho học viên.
Bốn là, khi học lý thuyết, học viên chỉ tiếp thu hệ thống tri thức đạo đức, chưa
thể hình thành tình cảm đạo đức, lý tưởng đạo đức, ý chí đạo đức và hành vi đạo đức,
vì vậy học viên được giáo dục đạo đức khi Bộ môn Mác – Lênin tổ chức cho học viên
đi tham quan những di tích lịch sử, viện bảo tàng, đặc biệt là đi thực tế ba cùng “cùng
ăn, cùng ở, cùng làm với dân” trong 2 tuần sau khi học xong năm thứ nhất. Trên thực
tế, nhà trường đã tổ chức cho học viên đi thực tế từ khóa 8 đến khóa 21 (từ năm 1999
đến năm 2012) với gần 10.000 học viên. Trong quá trình thực tế, học viên đã được
nhân dân các địa phương nơi thực tế giáo dục rất nhiều vấn đề về đạo đức. Trong môi
trường thực tế đó, học viên thực hiện hành vi đạo đức, góp phần củng cố tri thức đạo
đức, tình cảm đạo đức, lý tưởng đạo đức, ý chí đạo đức và hình thành thói quen đạo
đức.
Năm là, học viên được giáo dục đạo đức thông qua các cuộc vận động của lực
lượng Công an nhân dân như: “Công an nhân dân – Vì nước quên thân, vì dân phục
vụ”, “Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
“Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân
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dân phục vụ”. Những cuộc vận động này có giá trị rất lớn trong giáo dục đạo đức cho
sinh viên. Thông qua tổ chức học tập các tài tiệu của các cuộc vận động, tổ chức các
cuộc thi về trắc nghiệm, thuyết trình, sân khấu hóa những nội dung liên quan đến cuộc
vận động, học viên được rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức công vụ, đạo
đức nghề nghiệp.
Sáu là, giáo dục đạo đức cho học viên không chỉ trong giờ học mà lồng ghép với
các hoạt động thực tiễn cũng là một hình thức hiệu quả. Thời gian qua, Đoàn trường
Đại học ANND tổ chức nhiều phong trào mang đậm giá trị đạo đức như hiến máu
nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, tình thương …, thông qua đó tập hợp,
giáo dục đạo đức cho học viên, phát huy vai trò tích cực của học viên và qua đó học
viên tự khẳng định nhân cách của mình. Bên cạnh đó, hoạt động của các câu lạc bộ
sau giờ học tại Trường Đại học ANND thời gian qua cũng phát huy hiệu quả trong
giáo dục đạo đức cho học viên, nhất là câu lạc bộ võ thuật. Hiện nay, học viên nhà
trường tham gia rèn luyện võ thuật với 6 môn phái. Hoạt động hàng ngày này được
xem như phương tiện giáo dục đạo đức hiệu quả bởi có liên quan đến nhiều nội dung
giáo dục đạo đức, như lòng tự trọng, danh dự, tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn
thiện, tình bạn… Học viên phát triển các phẩm chất này thông qua việc thực hiện mục
đích chung của câu lạc bộ, phù hợp với chương trình giáo dục đạo đức nên mang lại
hiệu quả cao. Các hoạt động này giúp học viên liên hệ thực tiễn, tránh được sự nặng
nề, thụ động của phương pháp giáo dục truyền thống.
Tóm lại, quá trình giáo dục, rèn luyện đạo đức cho sinh viên là quá trình lâu dài,
thường xuyên, liên tục và chịu sự tác động của nhiều yếu tố môi trường, điều kiện trực
tiếp và gián tiếp, yếu tố chủ quan, khách quan đan xen. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức
cho sinh viên trong nhà trường cần thực hiện một cách đồng bộ, kết hợp một cách hợp
lý các loại hình giáo dục và phối hợp chặt chẽ các chủ thể của quá trình giáo dục. Việc
giáo dục đạo đức thanh niên phải được định hướng đúng đắn trên cơ sở vận dụng lý
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác xây
dựng đạo đức cho sinh viên hiện nay. Với ý nghĩa đó, trong bài viết này, tác giả đề
cập đến việc giáo dục đạo đức cho học viên Trường Đại học ANND để chia sẻ cùng
hội thảo.
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VẤN ĐỀ ĐẠO VĂN TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC VIỆT NAM –
NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Hoàng Thiện1
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, ở Việt Nam vấn đề đạo văn được mọi người bàn đến
khá sôi nổi khi rất nhiều công trình của các nhà khoa học nổi tiếng của đất nước đã bị
phát hiện là “ăn cắp chất xám” người khác. Điều này làm nảy sinh câu hỏi phải chăng
đạo đức học thuật tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức
? và có những giải
pháp nào để khắc phục tình trạng đạo văn? Đây là những vấn đề đã được các nhà khoa
học đưa ra nhiều câu trả lời với nhiều ý kiến khác nhau và thậm chí có khi trái chiều
nhau. Đang khi chủ đề này vẫn còn đang được quan tâm rất nhiều và chắc chắn mãi
không bao giờ bị xem nhẹ , tham luận mong muốn đóng góp thêm một số quan điểm
về nguyên nhân và đồng thời đề xuất một số giải pháp cho việc khắc phục tình trạng
đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam. Những quan điểm này được hình thành dựa
trên sự kế thừa, tổng hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
2. Khái niệm về đạo văn
Theo từ điển Merriam-Webster Online, đạo văn chính là: “ăn cắp hoặc lấy tài
liệu của người khác mà cho rằng đó là công trình của mình; sử dụng tài liệu của người
khác mà không trích dẫn nguồn; giới thiệu một ý tưởng, một sản phẩm ăn cắp từ
người khác mà lại lừa dối như là công trình mới và gốc.”
Từ điển Macmillan thì cho rằng “đạo văn là quá trình lấy tác phẩm , ý tưởng,
hoặc từ ngữ của một người khác và dùng chúng như thể chúng là của mình.”
Như vậy, hai khái niệm này cũng như những khái niệm từ các nguồn khác (hầu
như đều tương đồng) đã bao gồm cả hai dạng đạo văn: đạo từ ngữ và ý tưởng.
Đối với nhiều nhà khoa học, đạo văn còn bị gọi bằng những từ ngữ khác mang
nội dung phê phán nặng nề và gay gắt như là “sự tồi tệ nhất trong hành vi tồi tệ”, “tội
lỗi” hay “sự bội tín học thuật”.
Khái niệm cùng những cách gọi này đã phần nào cho thấy rằng trong học thuật,
đạo văn là một tội nghiêm trọng bậc nhất. Chính vì thế, việc đi tìm những nguyên
nhân và cách khắc phục vấn nạn này là một điều quan trọng, đặc biệt, đối với Việt

1

CN – Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm TP. HCM
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Nam trên con đường cải cách giáo dục và hướng đến một nền giáo dục chất lượng
cao.
3. Nguyên nhân của tình trạng đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam
Chúng ta thấy rằng , có rất nhiều l ý do khiến cho sinh viên đạo văn. Một phần
trong việc dạy cho sinh viên làm thế nào để tránh những hành vi đạo văn là phải hiểu
lý do đạo văn của sinh viên cũng như phải nhận biết được những sự khác biệt trong
việc sử dụng kiến thức của người khác mà không ghi rõ tên tác giả một cách vô tình
hay hữu ý.
Theo ý kiến của nhiều nhà khoa học, một nguyên nhân dẫn đến việc đạo văn của
sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên châu Á nói chung chính là văn hóa giáo dục
ở khu vực này. Theo văn hóa Á Đông, một nền văn hóa chịu nhiều ảnh hưởng của
Nho giáo thì việc học thuộc những cái hay của tiền nhân và áp dụng nó vào những
trường hợp tương tự là điều được khuyến khích. Vấn đề về văn hóa này đã được ông
Ngô Tự Lập bàn đến khá sâu sắc trong bài viết của mình: “Nếu chúng ta để ý thì trong
hàng ngàn năm lịch sử, vấn đề đạo văn rất ít khi được đặt ra ở Việt Nam hay Trung
Quốc, mặc dù người ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm, thật chí hàng ngàn lần những ý,
những tích, những từ, những tứ của các tác giả tiền bối mà gần như không bao giờ
phải nhắc đến tên các vị tiền bối ấy (…) cơ sở của nó là sự thần thánh hoá và tuyệt đối
hoá tư tưởng của một hay một số tác giả, biến những tư tưởng ấy thành những chân lý
phổ quát.”. Do đó, phần lớn sinh viên khi gặp những bài tập đã có người đi trước bày
vẽ, giải quyết thì chỉ việc đi theo mà không nghi ngại. Tuy nhiên, giả thuyết về văn
hóa này cũng gặp không ít phản đối và nghi ngại từ các nhà khoa học khác. Có nhiều
nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu như không có một mối liên hệ nào giữa đạo văn với văn
hóa châu Á. Một trong những nghiên cứu đó là của nhóm tác giả Guy Maxwell, Guy
Curtis, và Lucia Vardanega. Nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện việc so sánh giữa
tẩn số và nhận thức về đạo văn giữa nhóm sinh viên bản địa Úc và nhóm du học sinh
Châu Á tại Úc.
Kết quả nghiên cứu cho thấy 64% sinh viên Úc và 66% du học sinh có kiến thức
về đạo văn dựa vào tất cả những hình thức đạo văn được đưa ra trong bảng khảo sát.
Hai tỉ lệ này gần như không khác nhau về mặt thống kê. Phân tích chi tiết cho từng
hình thức (bảng dưới đây) cũng không thấy nhiều khác biệt gì giữa hai nhóm sinh
viên.
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Tỉ lệ sinh viên trả lời yes trong các hình thức đạo văn phân theo nhóm sinh viên
Hình thức đạo văn

Sinh viên Úc
(%)

Du học sinh
(%)

28

31

67

64

89

81

95

93

8

22

76

60

99

90

Sham paraphrasing
Sao chép và thay đổi câu văn hay từ ngữ từ sách giáo khoa, có ghi nguồn

Illicit paraphrasing
Viết lại câu văn lấy từ sách giáo khoa, không có ghi nguồn

Other plagiarism
Sao chép dữ liệu từ sinh viên khác, và sinh viên đó biết rằng dữ liệu của
mình bị sao chép

Verbatim copying
Sao chép dữ liệu từ sách giáo khoa nhưng không ghi nguồn

Recycling
Dùng một bài làm nộp cho nhiều khóa học khác nhau

Ghost writing
Bài làm do người khác viết

Purloining
Bài làm sao chép từ sinh viên khác nhưng sinh viên đó không biết

Nhóm nghiên cứu còn làm thêm một số phân tích cho thấy sinh viên nào có nhận
thức kém về đạo văn thì có hành vi đạo văn nhiều hơn, với hệ số tương quan -0.39
(P 0.001). Những kết quả này hàm ý nói rằng giả thuyết về mối liên hệ giữa văn hóa
và đạo văn cần phải xem xét lại. Dù những giả thuyết này đang còn trên bàn tranh cãi,
nhưng rõ ràng qua đó, có thể thấy rằng vấn đề đạo văn ở sinh viên châu Á đã tồn tại
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lâu đời và trở thành một vấn đề nhức nhối mà nhiều nhà khoa học đang tìm cách giải
quyết.
Việc đạo văn cũng có thể xuất phát từ việc sinh viên ngại đi tìm những cái riêng,
cái mới. Đi tìm cái khác biệt dường như xưa nay không được đề cao trong văn hóa
phương Đông. Chính tâm lý sợ cảm giác “mạo hiểm” , tâm l ý sợ thất bại, không đỗ tốt
nghiệp đã dẫn đến việc sinh viên sao chép lại kiến thức của người khác gần như
nguyên vẹn. Việc thừa nhận hành vi sao chép, tham khảo này hầu như là rất khó vì nó
sẽ dẫn theo hệ lụy là công trình của sinh viên sẽ trở thành số không vì nó được lấy từ
người khác. Như vậy, tâm lý ngại tìm tòi và trình bày cái khác biệt và việc không thừa
nhận hành vi lấy cắp công trình người khác gần như song hành với nhau.
Cách học và “nỗi sợ” này rõ ràng xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó, không thể
bỏ qua việc những cấp học dưới người học không được chú trọng việc trang bị những
kiến thức về đạo đức học tập, trong đó có vấn đề đạo văn và ngay cả “tất cả sách giáo
khoa giảng dạy ở Việt nam không hề có một tài liệu tham khảo nào, nhưng có nhóm
tác giả. Cách thức giảng dạy ở Việt nam trong nhiều năm qua vẫn chưa có thay đổi
theo cách “thầy đọc, trò chép”, đây là một hình thức hướng dẫn đạo văn vô tình. Khi
trò trả bài hoặc làm bài thi mà không viết đúng ý thầy hoặc nguyên văn lời thầy giảng,
thì bài thi không đạt; ngược lại để đạt tức là đạo văn!”
Một nguyên nhân phổ biến nữa dẫn đến việc đạo văn trong sinh viên chính là
việc yếu kém trong kỹ năng quản lý thời gian hoặc chuẩn bị thời gian quá ít để thực
hiện công trình. Thời gian hạn hẹp cùng với việc thiếu quyết tâm làm cho họ nghĩ
rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đạo văn nếu như muốn hoàn thành công
trình.
Ngoài ra, nhiều sinh viên không biết cách làm thế nào để tổng hợp những ý kiến
của các tác giả khác nhau và dẫn chứng những nguồn thông tin này một cách chính
xác trong bài làm của mình.
Nhưng không phải tất cả mọi lý do đều xuất phát từ người học, người dạy vô
tình hay vì chuyên môn yếu, thiếu trách nhiệm và nhiệt tâm đã góp phần dẫn đến hành
vi này. Phổ biến ở các trường đại học Việt Nam là việc giáo viên yêu cầu sinh viên
những bài tập quá chung chung, không đặc biệt và sinh viên cho rằng mình đang được
kiểm tra khả năng tìm kiếm tài liệu chứ không phải tự thân suy nghĩ. Ngoài ra, một số
bài tập chỉ đơn thuần kiểm tra đúng sai mà không đề cao ý tưởng cá nhân. Không thể
phủ nhận là do đặc trưng của môn học, ngành nghề mà yêu cầu của giảng viên dành
cho sinh viên cũng khác nhau nhưng người dạy bằng tài năng và tâm huyết của mình
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phải biết tìm cách khơi gợi tiềm năng của mỗi cá nhân đang trên con đường khám phá
bản thân và tri thức. Và đó chính là sự khác biệt giữa những người thầy, những nền
giáo dục hay nói văn chương là sự khác biệt giữa ngọc và đá. Mặc khác, vì nhiều lý
do, giảng viên ở Việt Nam rõ ràng không có nhiều thời gian để kiểm tra tính chân
thực trong các công trình của sinh viên. Sự bận rộn với nhiều tiết dạy, số lượng sinh
viên quá đông cùng việc uy tín học thuật của giảng viên Việt Nam không được chú
trọng thông qua việc đánh giá những bài làm định kỳ của sinh viên đã làm cho một số
giảng viên xem nhẹ hoặc không quan tâm đến việc đạo văn của sinh viên. Nhiều giảng
viên, đối với các bài tiểu luận hoặc thậm chí một số trường hợp là những công trình
học đòi hỏi tính học thuật cao như khóa luận tốt nghiệp cũng chỉ nhìn tên đề tài, bố
cục, lướt sơ vài trang là cho điểm mà không quan tâm đến việc đây là công trình
nghiêm túc không, có những sai sót trong nội dung chi tiết hay có vi phạm đạo đức
học thuật hay không . Và vì vậy , sinh viên dần dần không còn ý niệm về cách thực
hiện thế nào mà chỉ còn quan tâm đến kết quả và hình thức ra sao. Và cũng chính vì
thế mà “nhiều giảng viên đại học than rằng ngày nay chấm luận văn tốt nghiệp của
sinh viên rất chán vì đều sao chép nhau. Vì thế, bây giờ người ta gọi thời điểm làm
luận văn tốt nghiệp là “mùa copy (sao chép) - paste (dán)”. Rõ ràng, cái “không khí
chán chường” này một phần cũng do chính những người trong giới học thuật tự tạo ra
cho mình.
Bên cạnh đó , nguyên nhân của việc đạo văn còn đến từ chính bản thân nơi đào
tạo khi không quan tâm đến việc giáo dục đạo đức về vấn đề đạo văn và đưa ra những
biện pháp xử l ý thích đáng cho hành vi này. Sự mơ hồ và thiếu chặt chẽ sẽ làm khó
khăn cho những sinh viên nhiệt tâm và làm môi trường tốt cho những sinh viên không
coi trọng đạo đức học thuật. Frank McCormick, trong một nghiên cứu của mình, đã
cho rằng: “Khá dễ dàng để giải thích những sự vi phạm trắng trợn. Chúng ta và những
sinh viên của chúng ta nhất trí với nhau về những hành vi được coi là xảo trá trong
học thuật như việc nộp những bài viết được mượn hay lấy cắp từ người khác, hay thuê
người khác viết hộ mình. Tuy nhiên, một khi chúng ta dành những lời giải thích cho
những trường hợp không nằm trong cái gọi là đạo văn trắng trợn, chúng ta sẽ đối mặt
với những khó khăn trong việc trang bị cho sinh viên những luật lệ, nguyên tắc để quy
chiếu và những sinh viên, do đó, sẽ không hiểu được một cách rõ ràng những trường
hợp nào khác bị coi là đạo văn.” Rõ ràng, việc thiếu những quy định, luật lệ chặt chẽ,
chi tiết sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết vấn đề đạo văn nhất là đối với những hình
thức ít “trắng trợn”.
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Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đạo văn hơn chúng ta có thể
liệt kê trong giới hạn kiến thức của mình. Như việc một sinh viên đã được học về
những quy tắc nhưng lại bất cẩn trong trích dẫn cũng dễ phạm vào lỗi đạo văn. Khi có
nhiều môn học khuyến khích sinh viên cùng nhau thực hiện một đề tài, một dự án,...
thì những nguy cơ cho việc phạm phải lỗi đạo văn càng tăng. Đối với văn hóa của
người Việt Nam, khi giá trị của tình người mà cụ thể là tình bạn, tình anh em,… được
quan tâm hàng đầu thì nguyên nhân của vấn đề đạo văn càng phức tạp và gây đau đầu
cho những người có thẩm quyền xem xét, xử lý như Frank McCormick đã đề cập:
“Trong khi chúng ta khuyên can sinh viên chúng ta không được phạm phải lỗi đạo
văn, trong khi chúng ta đang đưa ra hàng loạt những luật lệ và giá trị trong học thuật
thì một chuỗi những giá trị khác đang diễn và gây áp lực lên sinh viên, đó là những
giá trị riêng trong cộng đồng sinh viên”. Thật khó cho người Việt Nam để nói lời từ
chối khi một người bạn thân hay người anh em đề nghị mượn công trình của mình
hoặc nhờ mình làm hộ bài tập được giao khi họ có việc quan trọng nên không thể
hoàn thành chúng được . Ở đây, vai trò của người thầy trong việc phân biệt sự khẩn
cấp, không khả kháng với sự bao che , cố ý, cũng như tầm quan trọng của người thầy
trong việc kiên nhẫn và tâm l ý lắng nghe để tìm cách giải quyết thích hợp là vô cùng
quan trọng.
4. Một số đề xuất nhằm hạn chế tình trạng đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam

Giải quyết nạn đạo văn trong sinh viên không phải là vấn đề đơn giản mà nó cần
thời gian, sự nỗ lực và đồng lòng từ nhiều phía bao gồm chính bản thân sinh viên đại
học, những người trực tiếp giảng dạy, những người làm công tác quản lý giáo dục và
của cả xã hội nói chung.
Đầu tiên, bản thân sinh viên nên hiểu những bài tập nghiên cứu ngoài việc kiểm
tra kiến thức, kỹ năng học tập còn là những cơ hội thẩm tra tính chân thật và nghiêm
túc của việc học. Do đó, sinh viên, trong những công trình của mình, phải thừa nhận
rõ ràng họ dùng những ý tưởng hoặc từ ngữ của người khác khi nào và ra sao. Đồng
thời sinh viên phải học những quy ước và cách trích dẫn tài liệu cũng như cách thừa
nhận những đóng góp của công trình người khác cho công trình của mình. Việc học
cách quản lý thời gian để không bị rơi vào tình thế “nước tới chân mới nhảy”, dẫn đến
việc không có cơ hội về thời gian để nảy ra ý tưởng, tìm kiếm và tổng hợp tài liệu một
cách thích hợp cũng phải được quan tâm.
Đối với giảng viên, điều đầu tiên mà bản thân những người truyền đạt kiến thức
trực tiếp này phải làm là việc trở thành tấm gương về tính trung thực trong nghiên
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cứu. Những ồn ào gần đây về việc những nhà khoa học đồng thời cũng là giảng viên
tại các viện nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam vi phạm đạo đức học thuật và bị
xóa bài báo trên những tạp chí quốc tế, bị xã hội lên án đã giống lên một hồi chuông
khẩn thiết về việc những người truyền lửa kiến thức và đạo đức phải coi lại ngọn đuốc
mình đang cầm có còn cháy hay không. Sự lụi tàn trong tài đức người thầy sẽ làm ảnh
hưởng biết bao nhiêu thế hệ. Thứ hai, giảng viên cũng cần thiết kế những bối cảnh và
bài tập khuyến khích sinh viên không chỉ đơn giản sắp xếp, xáo trộn, hay kết hợp
thông tin mà còn khám phá và phân tích những nguồn tài liệu. Vấn đề này bao gồm
việc xây dựng nguồn hỗ trợ cho những bài viết nghiên cứu (như là việc phân tích
những bài mẫu, diễn đàn, điểm sách, giới thiệu và bình luận bài viết của sinh viên
khác,…). Thứ ba, giảng viên phải giảng giải cho sinh viên thấy những hậu quả của
việc đạo văn. Thực tế, tại các trường đại học Việt Nam, sinh viên hầu như không nhận
thấy được những tác hại từ hành vi đạo văn nhưng chính những hành vi này đã, đang
và nếu không được ngăn chặn sẽ tiếp tục làm giảm đi khả năng tìm tòi, suy luận của
người học cũng như làm cho người học mất đi sự tự tin vào kiến thức của bản thân khi
tất cả chỉ là vay mượn của người khác và cái được gọi là kiến thức này cũng dễ dàng
trôi tuột vì thiếu nghiền ngẫm, tìm tòi. Lười biếng dẫn đến đạo văn và đạo văn cũng là
thức ăn nuôi sự biếng lười. Ngoài ra, đạo văn còn là thứ chất làm nghẹt thở những
hiền tài trên con đường kiếm tìm tri thức. Đánh cắp từ cây kim rồi sẽ đến cả con voi.
Sự chân thật trong cuộc sống sau này phải chăng cũng sẽ trở thành thứ xa xỉ vì nó vốn
dĩ không được coi trọng trong môi trường được cho là đề cao trí tuệ, đạo đức? Nhìn
rộng ra, đạo văn còn làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, đất nước. Bài học từ
Hàn Quốc có lẽ vẫn còn nguyên giá trị. Quốc gia được coi là có nền giáo dục tiên tiến
ở châu Á này và từng được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề cao, thậm chí “cho
rằng Mỹ nên học hỏi một số khía cạnh trong hệ thống giáo dục của nước này” đã làm
giảm đi uy tín học thuật của mình khi hai giảng viên Trường Đại học quốc gia Seoul
bị phát hiện đạo văn năm 2012. Nền giáo dục của Hàn Quốc, sau sự kiến đó đã bị đưa
lên bàn cân dư luận để nhận lấy rất nhiều phê bình về việc đạo văn không được chú
trọng ngăn chặn từ môi trường phổ thông và đại học, về đạo đức học thuật nói chung
ở Hàn Quốc đang còn bị xem nhẹ. Thứ tư, giảng viên phải thường xuyên nhắc nhở
cũng như thể hiện rõ ràng trong chính sách và mong muốn của họ về những bài viết
được trích dẫn nguồn chính xác và tránh đạo văn. Đối với sinh viên châu Âu việc nhắc
nhở và đưa ra những quy tắc có thể chỉ một lần vào đầu mỗi môn học và thi hành nó
là điều bình thường, nhưng đối với sinh viên Việt Nam, theo ý kiến của nhiều chuyên
gia, việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần về quy ước và về trang web hướng dẫn cách làm
bài cũng như những vấn đề về đạo văn là điều cần thiết. Nhắc nhở nhiều lần sẽ nhấn
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mạnh được tầm quan trọng và nghiêm túc của đạo đức học thuật trong tâm l ý sinh
viên. Và một điều quan trọng chính là việc hướng dẫn sinh viên những quy ước trích
dẫn nguồn và thừa nhận việc tham khảo công trình của người khác, đồng thời tạo cơ
hội cho sinh viên thực hành những kỹ năng này. Nhiều thất bại trong sinh viên chính
là hệ quả từ những thất bại trước đó trong việc dạy và học khi sinh viên thiếu kiến
thức và khả năng sử dụng những quy ước về quyền tác giả. Cuối cùng, giảng viên
cũng nên dành thời gian thảo luận những vấn đề sinh viên còn thắc mắc hoặc sai sót
trong việc trích dẫn tài liệu và phân tích nguồn tham khảo, và đưa ra những cách để
tránh hoặc giải quyết tình trạng này. Bên cạnh đó, giảng viên cần trao đổi với sinh
viên về những công trình mắc lỗi đạo văn để biết được lỗi này là cố ý hay vô tình và
đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Rõ ràng, những tác giả quan tâm đến đạo đức học
thuật luôn chú trọng đến việc thừa nhận một cách trung thực những nguồn mà mình
đã trích dẫn và đối với những học giả nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu thì việc
tránh đạo văn không gặp nhiều khó khăn về cách thức mà điều quan trọng là vấn đề ý
thức. Tuy nhiên, đối với sinh viên đại học thì việc làm thế nào để trích dẫn, diễn giải ý
tưởng của người khác một cách hợp lý để không mắc phải tội đạo văn là một điều
không đơn giản. Do đó, giảng viên cần lắng nghe và có kỹ năng nhận biết việc đạo
văn có chủ ý hay do sơ sót. Khi sinh viên nỗ lực nhận dạng và công nhận nguồn trích
dẫn nhưng cách trích dẫn không đúng quy cách hoặc còn sai sót thì biện pháp xử lý sẽ
khác với những hành vi gian lận chủ ý.
Về phía những người làm công tác quản lý, những nhân viên hành chính nhà
trường thì việc thiết lập và tăng cường một môi trường học thuật đề cao tính chân thật
và sáng tạo cá nhân là điều quan trọng hàng đầu. Quá trình này bao gồm việc ban
hành những hướng dẫn về cách làm bài, cách tránh việc đạo văn cũng như những thủ
tục trong việc điều tra những trường hợp bị cho là thiếu chân thật trong học thuật cùng
những hình phạt của nó. Nhà trường cũng chú trọng đến việc cung cấp những dịch vụ
hỗ trợ ví dụ như trung tâm hướng dẫn nghiên cứu, trang web công khai công trình
sinh viên và mọi phản hồi liên quan đến những công trình này,… và sẵn sàng hỗ trợ
những cuộc thảo luận cho giảng viên và sinh viên về những vấn đề liên quan đến đạo
đức học thuật. Tìm hiểu website của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hầu như
thấy vắng bóng những mục về đạo đức học thuật như vấn đề về đạo văn và cách
hướng dẫn sinh viên chống đạo văn,… Trong khi đó, hầu hết các trường đại học ở các
nước phát triển đều quan tâm đến vấn đề này. Một trong những trường hợp hiếm hỏi ở
Việt Nam là Trường Đại học Hoa sen. Trường Đại học Hoa sen đã thành lậu câu lạc
bộ FACE (Vì một nền giáo dục trong sạch) nhằm đề cao giá trị đích thực của giáo dục
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và chống lại những hành vi làm ảnh hưởng đến công cuộc trồng người. Ngoài ra, nhà
trường đã triển khai đề án “Phòng tránh đạo văn” từ tháng 02 năm 2012 và dự kiến sẽ
hoàn thành vào tháng 9 năm 2012. Mục tiêu của dự án là nhằm khẳng định sự hướng
đến một nền giáo dục trung thực của nhà trường. Dự án còn mong muốn tăng cường
nhận thức chung cho toàn thể giảng viên và sinh viên về đạo đức học thuật, sự không
chung tay với đạo văn. Đây là một trong những cách phòng chống đạo văn mà các
trường đại học khác nên học hỏi kinh nghiệm. Những người có thẩm quyền cũng phải
nhận thức và nâng cao những điều kiện học tập và giảng dạy, như tỷ lệ giáo viên sinh viên nhằm tăng khả năng, cơ hội hỗ trợ từ giảng viên cho sinh viên trong nghiên
cứu. Ngoài ra, có nhiều ý kiến cho rằng, nếu có điều kiện, các trường đại học có thể
mời các giảng viên nước ngoài đến giảng dạy trong những học kỳ đầu. Đạo đức học
thuật và sự chuyên nghiệp trong phong cách làm việc của những giảng viên này sẽ
hướng sinh viên ngay từ buổi đầu trên giảng đường vào việc học tập, nghiên cứu đúng
đắn và thói quen này sẽ dễ dàng theo suốt sinh viên trên con đường học vấn và làm
việc sau này. Đây là việc có thể thực hiện được tùy thuộc vào ngân sách, chính sách
của nhà trường và điều này rõ ràng không thể coi là việc làm gây ảnh hướng xấu đến
uy tín của người giảng dạy, nghiên cứu trong nước mà chỉ đơn thuần mang tính trao
đổi học thuật dựa trên thế mạnh của các bên.
Sự quyết tâm của cả xã hội trong việc chống lại nạn đạo văn cũng đóng một vai
trò quan trọng. Vai trò của truyền thông trong việc thông tin những công trình nghiên
cứu nghiêm túc và có giá trị của sinh viên sẽ có tác động cổ vũ tinh thần học tập, tìm
tòi đúng đạo đức khoa học và việc đưa tin những trường hợp đạo văn nghiêm trọng sẽ
là một sự răn đe, cảnh tỉnh hữu hiệu. Vai trò của các nhà tuyển dụng trong việc đề cao
năng lực thực sự cùng đạo đức của ứng viên chứ không chỉ dựa vào điểm số chắc
chắn sẽ góp phần thay đổi nhận thức của sinh viên về việc học để lấy kiểm cao mà bất
chấp những hành vi vi phạm đạo đức học thuật.
5. Kết luận
Rõ ràng bàn đến chuyện giải quyết nạn đạo văn trong giới nghiên cứu khoa học
đã khó, huống hồ nói đến việc giải quyết vấn nạn này trong các trường đại học Việt
Nam với một số lượng các trường và sinh viên không nhỏ. Con đường khắc phục, dẹp
bỏ những điều không tốt bao giờ cũng đầy thử thách nhưng không phải là không thể
và kết quả mà nó mang lại thì vô cùng to lớn. Chính vì thế sự đầu tư tiền của, công
sức và thời gian cho việc rèn luyện đạo đức học thuật cho sinh viên, bên cạnh kiến
thức, không bao giờ là thứ yếu.
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Tạo hóa đã đặt trên vai loài người một trách nhiệm vô cùng lớn lao là cải tạo thế
giới này và loài người lại giao trọng trách đầy vinh quang nhưng cũng vô cùng nặng
nề cho các trường đại học như là nơi cung cấp tri thức cho nhân loại, là nơi “duy trì sự
kết nối giữa tri thức và sự hào hứng của cuộc sống” , là nơi bồi dưỡng và phát triển
đạo đức của loài người . Trên con đường thực hiện thiên chức của mình , trường đại
học phải quan tâm đầy đủ đến cả hai vấn đề là tri thức và đạo đức . Sự thiếu chú ý đến
một trong hai điều cốt lỗi này sẽ làm cho các trường đại học đi lệch khỏi quỹ đạo của
mình và sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ. Chính vì thế, vấn đề giáo dục đạo đức cho
sinh viên phải luôn được quan tâm cho đến khi nào nhân loại còn xem trường đại học
là con tàu đưa mình đến bến bờ Chân, Thiện, Mỹ.
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NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG ĐÀO
TẠO NGƢỜI THẦY THUỐC Ở HỌC VIỆN QUÂN Y HIỆN NAY
Nguyễn Xuân Tuệ1
1. Đặt vấn đề
Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho người học trong quá trình đào tạo có
vai trò rất quan trọng, vì đạo đức là cái gốc, là nền tảng của người cán bộ cách mạng,
người cán bộ cách mạng trước hết phải có đạo đức, có đạo đức thì mới làm nên trí và
trí đó mới có ích cho giai cấp cho cả dân tộc.
2. Công tác giáo dục đạo đức trong đào tạo ngƣời thầy thuốc ở Học viện Quân Y
hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo,
người cách mạng thì phải có đạo đức, không có đạo đức dù tài giỏi mấy cũng không
lãnh đạo được nhân dân”. (HCM toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, HN 1995, Tr 252, 253).
Là một trung tâm đào tạo cán bộ y tế cho quân đội và ngành y tế nước nhà, hơn 60
năm qua để “Trở thành một Học viện chính quy mẫu mực, một trong những trung tâm
đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật về y học của quân đội và cả nước”, Học viện
Quân y đã không ngừng nâng cao chất lượng quá trình giáo dục, đào tạo, đồng thời
luôn quan tâm xây dựng tốt môi trường chính trị, đạo đức cho người học; Đã xây
dựng chương trình và đưa vào giảng dạy môn đạo đức học - y đức với 02 đơn vị học
trình trong chương trình đào tạo chính khoá cho tất cả các đối tượng, Bên cạnh đó,
việc giáo dục đạo đức - y đức còn được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt
một thời gian dài 6 năm, thông qua hoạt động giảng dạy của các Bộ môn y học đặc
biệt là y học lâm sàng. Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các cơ quan trong Học viện luôn coi
trọng việc tổ chức, triển khai thực hiện việc giáo dục đạo đức - y đức cho tất cả các
đối tượng trong toàn Học viện, cả đối tượng là học viên quân y và học viên dân y.
Giáo dục y - đức còn được tiến hành thông qua quá trình thực hiện cuộc vận động
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động khác
trong giáo dục - đào tạo. Đồng thời, các tổ chức quần chúng như Đoàn thanh niên,
Hội phụ nữ, Công đoàn ... đã lồng ghép giáo dục đạo đức ngành y vào các buổi sinh
hoạt đoàn thể; với các hình thức rất phong phú, sáng tạo như: tổ chức nhiều cuộc thi
viết và bình báo, toạ đàm với các chủ đề: "Tuổi trẻ ngành y học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Bác Hồ với người thầy thuốc quân y". Với những việc
1

ThS – Đại tá, Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị - Học viện Quân Y
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làm trên, chất lượng giáo dục đạo đức ở Học viện Quân y đã đạt được những kết quả
tích cực, góp phần đào tạo những quân nhân, thanh niên tốt nghiệp trung học phổ
thông, đạt tiêu chuẩn quy định để trở thành y, bác sỹ, dược sỹ có phẩm chất chính trị
vững vàng; có chuẩn mực về y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đảm nhiệm
được chức trách, nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trên, việc giáo dục đạo đức trong các
nhà trường cao đẳng, đại học nói chung và các trường đào tạo y - dược nói riêng còn
có những hạn chế đó là: chương trình, nội dung giáo dục đạo đức vẫn còn nặng về
giáo dục đạo đức học, chưa quan tâm đúng mức và hợp lý đến nội dung giáo dục đạo
đức nghề nghiệp cho người học; nội dung giáo dục còn nặng về lý thuyết, tính thực
tiễn chưa cao, còn chung chung, chưa sát với thực tiễn nghề y; khâu đánh giá chất
lượng giáo dục chưa được quan tâm đúng mức và thường xuyên; việc tổ chức rút kinh
nghiệm, bổ sung những nội dung mới còn hạn chế. Mặt khác, do tác động phức tạp
của tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, quá trình toàn cầu hoá
nền kinh tế, mặt trái của cơ chế thị trường, cùng với sự chống phá quyết liệt của các
thế lực thù địch đã làm gia tăng những thách thức đối với giá trị đạo đức và văn hoá
truyền thống dân tộc. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới một bộ phận cán bộ, đảng
viên nói chung và đội ngũ thầy thuốc nói riêng với những biểu hiện “suy thoái về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống”. Biểu hiện của nó thể hiện ở lối sống cơ hội,
thực dụng, thiếu ý thức trách nhiệm trong phục vụ người bệnh; một số ít thầy thuốc,
cán bộ y tế còn cửa quyền, tắc trách, thậm chí chạy theo đồng tiền, coi thường sức
khoẻ bệnh nhân; làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với thiên chức cao cả “trị
bệnh cứu người” của người thầy thuốc. Một số học viên trong quá trình đào tạo để trở
thành y, bác sỹ, dược sỹ tương lai còn nhận thức lệch lạc về vai trò, vị trí của y đức
(đạo đức của người thầy thuốc) đối với sự phát triển nhân cách, chỉ lấy việc học tập
chuyên môn làm chính, còn giáo dục, rèn luyện y đức bị xem nhẹ; việc rèn luyện y
đức chưa thường xuyên, thậm chí còn có những biểu hiện trái với y đức của người
thầy thuốc. Những biểu hiện tiêu cực nêu trên, nếu chậm được khắc phục và kéo dài
sẽ không chỉ làm xói mòn truyền thống tốt đẹp của quân đội, hình ảnh người thầy
thuốc, gây bức xúc trong dư luận xã hội, mà còn trực tiếp cản trở đến sự phát triển
nhân cách, đến công tác giáo dục đạo đức của người thầy thuốc ngay trong quá trình
đào tạo.
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3. Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức trong đào tạo ở Học viện Quân Y

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong quá trình đào tạo, khắc
phục những hạn chế nêu trên, theo chúng tôi, cần làm tốt một số yêu cầu sau:
Thứ nhất, Trong thiết kế chương trình, kế hoạch giáo dục đạo đức cần bảo đảm
tính hệ thống, tính lô gíc phù hợp với quá trình nhận thức. Đây là vấn đề rất quan
trọng, bởi việc nghiên cứu giáo dục về đạo đức là rất khó, nếu chương trình, kế hoạch
thiếu đi tính hệ thống, tính lô gíc thì sẽ gây khó khăn trong quá trình tiếp thu của
người học, người học sẽ không hứng thú và ngại học. Do đó, chương trình cần bố trí
theo lô gíc là đi từ những vấn đề lý luận chung về đạo đức đến những giá trị đạo đức
cụ thể và gắn với đạo đức ngành y.
Thứ hai, Nội dung giáo dục đạo đức, trước hết phải làm rõ được đối tượng,
phương pháp nghiên cứu môn học và nguồn gốc, bản chất, vai trò, chức năng của đạo
đức. Từ đó, giúp cho người học thấy được đây là một môn khoa học thực sự và có thái
độ nghiêm túc trong giáo dục và rèn luyện phát triển y đức của người thầy thuốc
tương lai. Nếu không làm rõ những vấn đề trên sẽ nẩy sinh ở người học tư tưởng coi
việc giáo dục đạo đức chỉ là những lời giáo thuyết suông. Mà cần đi sâu làm rõ ý
nghĩa của việc giáo dục đạo đức, nhất là ý nghĩa của nó với việc hình thành đạo đức
của người thầy thuốc cách mạng một cách tự giác, tích cực, tạo được sự hứng thú
trong học tập, rèn luyện đạo đức cho bản thân.
Thứ ba, Khi trình bày các giá trị đạo đức, các nguyên tắc đạo đức, cần tránh sự
áp đặt. Áp đặt trong trình bày những vấn đề này, cũng như trong giáo dục đạo đức rất
dễ làm mất đi tính khoa học của chúng và mất đi tính tự giác, sáng tạo của người học
trong quá trình xây dựng và rèn luyện đạo đức chung, y đức riêng của người thầy
thuốc. Do đó, đòi hỏi trong trình bày các giá trị đạo đức và các nguyên tắc đạo đức
phải đi sâu làm rõ được sự hình thành một cách tất yếu của chúng. Từ mọi góc độ,
khía cạnh khác nhau như: về khách quan, chủ quan, về lịch sử và hiện tại... Để từ đó
giúp người học hiểu được một cách rõ ràng rằng: các giá trị đạo đức con người ta cần
phải có, cần phải vươn tới, cần phải gìn giữ và phát triển, Các nguyên tắc đạo đức con
người cần phải tuân theo một cách nghiêm ngặt bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh
nào - đó là những cái không phải do ai áp đặt cả, mà nó là sự đòi hỏi của tự bản thân
cuộc sống đối với mỗi con người, với tính cách là thành viên của xã hội. Điều này sẽ
giúp cho người học hiểu được thực sự các giá trị đạo đức, các nguyên tắc đạo đức và
thực hiện chúng chính là làm cho con người trở thành con người đích thực, con người
chân chính con người với đúng nghĩa con người. Do vậy, làm khơi dậy ở mỗi người
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học tính tích cực, tự giác, lòng tự trọng, tính người ở họ, để họ tiếp thu, xây dựng các
giá trị đạo đức của bản thân, để họ tự nguyện thực hiện các nguyên tắc đạo đức ngay
trong quá trình học tập và xây dựng đạo đức nghề nghiệp.
Thứ tư, Trong giáo dục đạo đức cho học viên, sinh viên ngành y, cần tích cực sử
dụng những tấm gương mẫu mực về y đức để giáo dục. Các tấm gương mẫu mực về y
đức nên lấy cả ở Phương Tây, cả ở Phương Đông, cả trong quá khứ và trong hiện tại.
Song, trong đó đặc biệt đi sâu khai thác những tấm gương về mặt y đức của dân tộc ta
như: Chu Văn An, Tuệ tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác...; các tấm gương y
đức của các thầy thuốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất
nước như: các giáo sư, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Tôn thất Tùng, Đặng Văn Ngữ,
Đặng Thuỳ Trâm... đã trở thành niềm tự hào của ngành y tế nước nhà. Việc đưa ra các
tấm gương mẫu mực về y đức giúp cho người học hiểu biết được một cách tương đối
cụ thể về đạo đức nghề nghiệp mà họ cần vươn tới. Mặt khác, việc nêu được những
tấm gương y đức như vậy, đã tác động mạnh mẽ đến tình cảm đạo đức của người học,
làm cho trong mỗi người học dấy lên lòng tự hào về y nghiệp của mình, thấy được sự
vinh dự lớn lao của nghề thầy thuốc mà mình đang học tập, rèn luyện, từ đó thúc đẩy
họ tự giác vươn theo các tấm gương đạo đức cao đẹp đó. Đồng thời, những tấm gương
y đức đó còn làm cho người học sự hổ thẹn về những suy nghĩ, những việc làm chưa
đúng với y đức mà người học cần xây dựng. Từ đó giúp người học tự mình sửa chữa
những sai sót, hạn chế về đạo đức nghề nghiệp của mình.
Thứ năm, Trong giáo dục đạo đức cho học viên, sinh viên cần tạo ra được một
sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ giữa những cán bộ giáo dục về đạo đức với cán bộ giảng
dạy chuyên môn về y học. Bởi chúng tôi thấy rằng: những cán bộ giáo dục về đạo đức
có thời gian tiếp xúc với người học ngắn so với cả một khoá học, mới chỉ giúp cho
người học những định hướng chung về giáo dục, rèn luyện y đức. Khó đi sâu và tiếp
xúc thường xuyên để giúp đỡ người học xây dựng, hình thành các phẩm chất đạo đức
nghề nghiệp. Song, nếu hợp tác được chặt chẽ, đồng bộ với cán bộ giảng dạy chuyên
môn y học thì khó khăn trên sẽ được giải quyết dễ dàng. Đó là thông qua từng lĩnh
vực y học, từng chuyên ngành y học cụ thể mà các cán bộ giảng dạy chuyên môn y
học đồng thời với việc truyền thụ kiến thức chuyên môn sẽ có sự gợi ý, định hướng về
mặt đạo đức nghề nghiệp cho người học ở chuyên ngành mà mình giảng dạy. Điều
này sẽ giúp cho người học thường xuyên được giáo dục, rèn luyện về mặt đạo đức y
nghiệp và việc giáo dục đạo đức có được điểm mạnh là gắn rất sát với từng lĩnh vực y
nghiệp cụ thể của người thầy thuốc sau này.
183

Thứ sáu, Chủ động xây dựng môi trường y đức thực sự trong sạch, lành mạnh
trong quá trình đào tạo người thầy thuốc. Môi trường y đức ở Học viện Quân y bao
gồm tổng hợp nhiều yếu tố tạo thành, là kết quả hoạt động tự giác, tích cực của các
chủ thể quản lý giáo dục và người học. Môi trường y đức HVQY là nơi diễn ra các
hoạt động truyền thụ, lĩnh hội và hiện thực hoá y đức của học viên, sinh viên. Xây
dựng môi trường y đức là nền tảng để đấu tranh chống lại sự tác động tiêu cực từ mặt
trái của đời sống kinh tế - xã hội và sự tấn công về tư tưởng đạo đức, lối sống của kẻ
thù. Vì vậy, môi trường y đức có ý nghĩa quan trọng, thường xuyên tác động tích cực
đến giáo dục y đức cho người học. Để xây dựng môi trường y đức trong sạch, lành
mạnh, cần quán triệt, thực hiện tốt quan điểm: toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực
tiễn hoạt động nghề nghiệp. Bởi nếu không có được môi trường y đức trong sạch, lành
mạnh thì mọi lời thuyết giáo đều trở lên sáo rỗng trước thực tại. Chẳng hạn giáo dục
về lương tâm nghề nghiệp, giáo dục về trách nhiệm nghề nghiệp, nhưng vẫn để cho
các hiện tượng vô lương tâm, vô trách nhiệm tồn tại trước người học, thì những điều
giảng dạy về y đức không thể thuyết phục được họ. Do đó, phải xây dựng môi trường
y đức thực sự trong sạch, lành mạnh và kiên quyết xử lý nghiêm những hiện tượng vi
phạm y đức, kịp thời biểu dương khen thưởng những tấm gương y đức trong sáng,
mẫu mực để người học noi theo.
Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong quá trình đào tạo người thầy
thuốc chúng ta cần phải thực hiện tốt các yêu cầu trên, phải thường xuyên nghiên cứu,
rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những mặt chưa hợp lý và phát huy những mặt
tốt đã làm được và phải đảm bảo được sự thống nhất tính khoa học, tính thực tiễn và
tính xã hội trong quá trình giáo dục góp phần đào tạo ra những thầy thuốc "vừa hồng",
"vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân
dân, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Người thầy thuốc giỏi
đồng thời phải như là người mẹ hiền".

184

NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG
VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Trần Mai Ước1
1. Đặt vấn đề
Bối cảnh hiện nay, xu hướng phát triển kinh tế tri thức đang tác động ngày càng
sâu rộng trên mọi khía cạnh, lĩnh vực của đời sống nhân loại. Kinh tế tri thức vừa là
mục tiêu vừa là xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người trong tương lai gần.
Nền kinh tế tri thức này tất yếu phải có “giá đỡ” vào lực lượng tri thức trẻ, trong đó
có vai trò quan trọng của tầng lớp sinh viên. Trong xu hướng khu vực hoá, toàn cầu
hoá về kinh tế và các lĩnh vực xã hội khác, sự bùng nổ về thông tin, mở rộng giao lưu
quốc tế và chủ động hội nhập kinh tế, thách thức không nhỏ đối với sinh viên là vừa
phải tiếp thu, phát triển những tri thức tiến bộ, nhưng đồng thời cũng phải vừa giữ gìn
đạo đức và phát huy phẩm chất tốt đẹp của một tri thức Việt Nam. Với vai trò tiên
phong trong sự nghiệp hiện đại hoá đất nước, thanh niên nói chung và sinh viên nói
riêng là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp đó. Do
vậy, trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh chú trọng chăm lo cho thế hệ sinh viên phát
triển về năng lực trí tuệ, thì việc giáo dục đạo đức cho sinh viên cũng là vấn đề mang
tính cấp thiết.
2. Thực trạng đạo đức sinh viên trƣờng Đại học Ngân hàng
Kể đến các mặt mạnh của sinh viên trường ĐHNH TP.HCM không thể không
nhắc đến các hoạt động sôi nổi, có nhiều ý nghĩa xã hội thiết thực khác như: tích cực
tình nguyện hiến máu nhân đạo và vận động hiến máu nhân đạo; màu áo xanh tình
nguyện; chiến dịch mùa hè xanh... Có thể nói rằng, sinh viên ngày nay – trong đó có
sinh viên trường ĐHNH TP.HCM không chỉ thể hiện bản lĩnh của mình ở những lĩnh
vực khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội mà còn trưởng thành rất nhiều trong đời sống
đạo đức tinh thần. Tất cả các điều đó nói lên rằng sinh viên trường ĐHNH TP.HCM
không những khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của mình bằng lời nói mà còn bằng
những hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực cao. Sẽ không có cái nhìn nhận khách
quan đối với sinh viên nếu thiếu đi cái nhìn thực tế. Sự kết tinh của những phẩm chất
tốt đẹp như: Dám nghĩ, dám làm; Chấp nhận cạnh tranh để lấy đó làm tiền đề cho sự
phát triển; Gắn học với hành, đề cao giá trị thực tiễn; trong đó nổi bật nhất là tính
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sáng tạo và hiếu học của sinh viên, nhất là trong ngành có nhiều sự biến đổi và thay
đổi chóng mặt có liên quan đến tài chính – ngân hàng, và trong xu thế hội nhập,
không chỉ đòi hỏi về mặt chuyên môn, xu hướng mở cửa đòi hỏi thế hệ sinh viên
trường ĐHNH. TP.HCM nói riêng và các bạn sinh viên nói chung phải am hiểu nhiều
lĩnh vực khác như ngoại ngữ, văn hoá, chính trị, các kỹ năng mềm, kỹ năng
sống…Tất cả những điều đó góp phần xây dựng thế hệ sinh viên trở thành những con
người phát triển toàn diện.
Hiện nay, quá trình hội nhập, toàn cầu hóa của nước ta ngày càng sâu rộng, điều
này tác động mạnh mẽ tới lối sống của sinh viên nói chung, sinh viên ĐHNH nói
riêng. TP.HCM, tạo ra những chuyển biến quan trọng trong lối sống. Những giá trị
phổ quát của văn minh nhân loại thâm nhập vào sinh viên, được các em chọn lọc, đón
nhận và tiếp cận tối đa bởi những con người vốn thông minh, rộng mở và cầu thị,
chúng trang bị cho người giới trẻ, trong đó có sinh viên những nhận thức mới và tầm
nhìn mới. Tuy nhiên, hiện nay, không phải thanh niên, sinh viên nào cũng có hoài
bão, lý tưởng sống. Nhiều bạn thanh niên, sinh viên chỉ quan tâm đến lợi ích trước
mắt, lợi ích của bản thân mình mà không nghĩ đến lợi ích của tập thể, vì sống không
có lý tuởng rõ ràng, nhiều sinh viên đi đến chỗ mắc phải các tệ nạn xã hội, tạo sự ảnh
hưởng không tốt tới sự phát triển của cá nhân và xã hội. Vẫn còn đó một bộ phận sinh
viên của nhà trường trong học tập cũng như trong đời sống, cả năm cả tháng vùi mình
vào những trò tiêu khiển vui chơi. Nhiều sinh viên có lối sống thực dụng trong tình
bạn, tình yêu. Đối với tình bạn thì không có sự chia sẻ cảm thông mà chỉ đến với nhau
nhằm thoã mãn mục đích cá nhân. Đối với tình yêu thì có sự tự do thái quá làm mất đi
tính thiêng liêng trong sáng. Một số sinh viên xem tình yêu như là một thị trường
thương mại để khai thác, bên cạnh đó còn đẻ thỏa mãn nhu cầu tình dục cho mình.
Tình yêu là sự thăng hoa của cái đẹp, của sự hài hoà và của những trái tim khát khao
hướng về nhau. Tình yêu của một số sinh viên không mang suy nghĩ là cái đẹp nữa,
đó là tình yêu dựa trên sự “lung linh” của đồng tiền, có tính vụ lợi... Ngoài ra, với tâm
lý “học cho qua”, “học cho xong”, một số sinh viên là chỉ mong có một tấm bằng để
kiếm việc làm, họ chưa có một ước mơ cụ thể, một ý tưởng cụ thể cho sự nghiệp phát
triển đất nước. Sự tác động của những thực trạng xấu phổ biến trong xã hội như cờ
bạc, rượu chè, tụ tập chơi bời đã gây ảnh hưởng không tốt đến các bạn sinh viên, đặc
biệt, đối với những sinh viên có bản lĩnh kém thì nhanh chóng bị lôi kéo vào các tệ
nạn xã hội như gái trai, hút chích, trộm cắp,…. Từ thực tiễn ở trên, có thể nói rằng,
vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên tại trường ĐHNH TP.HCM vẫn còn những hạn
chế và khó khăn nhất định. Chúng ta có thể “gom” lại những tồn tại như sau:
186

Một là: một số bộ phận sinh viên bị chao đảo về lập trường, quan điểm, mờ
nhạt về lý tưởng. Nhiều bạn chưa thật hào hứng, say mê khi học các môn khoa học
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng. Họ thấy như bị
bắt buộc phải học nên có tình trạng học qua loa chiếu lệ, đối phó. Các bạn học sinh,
sinh viên coi nhẹ các môn lý luận chính trị mà chỉ chú ý tới học văn hoá và chuyên
môn. Nhiều bạn sinh viên học giỏi, năng động, sáng tạo nhưng lại chỉ quan tâm nhiều
đến lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật mà chưa quan tâm đúng mức đến các vấn đề xã hội, đạo
đức… Mặt khác, nhiều bạn mải mê làm thêm, say sưa kiếm tiền nên dành ít thời gian
cho việc học tập và rèn luyện đạo đức, một số khác thì ăn chơi, tiêu xài hoang phí,
chưa có thói quen tiết kiệm.
Hai là: trường chưa có môn đạo đức học. Giáo dục đạo đức chủ yếu được thông
qua các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lẽ đã đến lúc đòi hỏi
chúng ta phải có thái độ bình tĩnh, sáng suốt để đánh giá vai trò của đạo đức trong đời
sống xã hội và thực trạng của việc giảng dạy, học tập đạo đức trong các trường đại
học, cao đẳng ở nước ta, nhất là trong bối cảnh “thế giới phẳng” như hiện nay.
Ba là: vẫn còn tồn tại một số quan điểm của cán bộ, giảng viên trong trường
nhận thức chưa đúng tầm quan trọng của vấn đề giáo dục đạo đức cũng như vị trí của
các môn học Mác- Lênin. Họ cho rằng chỉ cần tập trung vào giảng cái mà sinh viên
cần, đó là kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp. Nhiều học sinh, sinh viên đi trễ, tự ý
bỏ giờ, tự ý bỏ học vẫn chưa bị xử lý thích đáng nên vẫn tiếp tục vi phạm. Tất cả
những điều đó cho thấy việc giáo dục đạo đức cần phải được nhận thức lại một cách
đúng đắn và cần có sự quan tâm hơn nữa của nhà trường đối với việc giáo dục chính
trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên hiện nay.
3. Một số giải pháp
Bồi dưỡng thế hệ trẻ thành người vừa “hồng” vừa “chuyên”, giáo dục đạo đức
cách mạng cho sinh viên trường ĐHNH.TP. HCM trong giai đoạn hiện nay là vấn đề
có ý nghĩa chiến lược, quan trọng trong những nhiệm vụ của nhà trường. Để làm tốt
được nhiệm vụ quan trọng này, theo chúng tôi cần phối hợp đồng bộ các giải pháp
sau:
Thứ nhất, tiếp tục tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học
Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mà khoa Lý luận chính trị của trường phụ trách
để giáo dục các thế hệ sinh viên của trường ra sức phấn đấu, học tập và làm theo
những chuẩn mực đạo đức của Hồ Chí Minh. Thông qua việc giáo dục đạo đức ở
trường và các bài giảng, giảng viên kích thích, khơi dậy lòng yêu thích bộ môn, say
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mê nghiên cứu khoa học, khám phá khoa học, bồi dưỡng nhân sinh quan và thế giới
quan khoa học, từ đó góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp cho sinh
viên. Đặc biệt, thông qua môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần giáo dục cho
sinh viên một số chuẩn mực đạo đức cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn, để
những phẩm chất này nhấm thuần trong đời sống đạo đức của sinh viên trường
ĐHNH. TP.HCM như: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng.
Thứ hai, tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể
trong trường như: Phòng công tác chính trị, quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Công đoàn và các tổ chức khác trong việc giáo dục
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỹ năng cũng như thái độ nghề nghiệp
cho sinh viên của trường, với những phong trào, chương trình, hoạt động có tính thiết
thực và có ý nghĩa lớn mà các tổ chức đã triển khai trong thời gian vừa qua như: Tổ
chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hưởng
ứng một cách tích cực và đạt giải cao các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, về truyền thống
anh hùng của dân tộc, Thông qua công tác văn thể (Duyên dáng sinh viên Ngân hàng),
Thông qua phong trào Sinh viên tình nguyện…
Thứ ba, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng và các tăng cường
tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hướng về cội nguồn, tổ chức các hoạt
động vui chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để giáo dục toàn diện cho sinh viên
của trường. Mặt khác cần tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên, nhất là
trong quá trình đổi mới hội nhập toàn cầu đang trở thành xu thế phổ biến như hiện
nay, điều này sẽ giúp cho sinh viên mới tốt nghiệp có thể tự tin khi giao tiếp với mọi
người, biết vị trí công việc của mình, nhanh chóng nhập cuộc, phát huy vốn kiến thức
chuyên môn, ứng phó nhanh với mọi tình huống và hoàn thành tốt công việc được
giao. Ngoài ra, cần có những hành động cụ thể và thiết thực trong việc tôn vinh, khen
thưởng kịp thời những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và rèn
luyện để giáo dục niềm tự hào, hoài bão ước mơ, ý chí vươn lên cho các thế hệ sinh
viên của trường học và noi theo.
Thứ tư, chúng ta biết rằng, giữa đạo đức và pháp luật có mối quan hệ biện
chứng chặt chẽ với nhau, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Pháp luật và đạo đức chính là
nền tảng vận hành của xã hội, một xã hội có nền tảng đạo đức tốt sẽ là cơ sở để pháp
luật được thực hiện nghiêm chỉnh và tự giác, mặt khác, pháp luật nghiêm sẽ hỗ trợ đắc
lực cho việc giữ gìn, phát triển nền đạo đức xã hội tốt đẹp. Chính vì lý do đó mà thiết
nghĩ, cùng với việc tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên trường
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ĐHNH.TP.HCM, chúng ta phải phát huy các giá trị truyền thống, trong đó có truyền
thống thượng tôn pháp luật 1, đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh
viên của trường. Việc nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là vấn đề có ý nghĩa
quan trọng bởi lẽ, pháp luật và đạo đức đều là những hình thái ý thức xã hội, giữa
chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và đều là phương thức điều chỉnh hành vi của
con người. Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên của trường ĐHNH.TP.HCM,
trước hết làm cho họ hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật nhằm tạo ra
những khả năng thiết lập trong đời sống thực tiễn những nguyên tắc đạo đức, củng cố
tình cảm, nghĩa vụ đạo đức cho mỗi sinh viên, việc giáo dục pháp luật cho sinh viên
nhằm ngăn chặn lối sống không lành mạnh, bất chấp đạo lý, coi thường kỷ cương là
việc nên làm và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Thứ năm, nhà trường thường xuyên phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ
chức những buổi hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên nhằm hỗ trợ tìm kiếm việc làm
cho sinh viên. Có thể nói rằng, tình trạng thiếu việc làm là một trong những nguyên
nhân cơ bản dẫn đến những tác động không tốt tới việc tu dưỡng đạo đức của sinh
viên trường ĐHNH.TP.HCM nói riêng và của thanh niên nói chung ở nước ta hiện
nay. Vì vậy, để đấu tranh với các tệ nạn xã hội, góp phần lành mạnh hoá đời sống sinh
viên, trước hết phải giải quyết việc làm cho sinh viên. Trường ĐHNH.TP.HCM là một
trong những trường Đại học trong cả nước và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có
tỷ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng với chuyên ngành đã được đào tạo
rất cao. Sinh viên ĐHNH.TP.HCM khi ra trường không những tạo được việc làm cho
mình mà còn tạo được việc làm cho người khác. Đây là yếu tố quan trọng góp phần
lành mạnh hoá đời sống sinh viên, khiến cho sinh viên ĐHNH.TP.HCM không mắc
các tệ nạn xã hội. Có được điều đó là do nhà trường thực hiện tốt công tác hỗ trợ tìm
việc làm cho sinh viên khi ra trường. Trong những năm học tiếp theo, nhà trường nên
quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên, thành lập các ban
chuyên trách tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, định kỳ điều tra về tỷ
lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhà trường cần thể hiện vai trò cầu nối
giữa sinh viên và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, từ đó, giúp sinh viên xác
định động cơ học tập đúng đắn, có ý chí tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tránh xã các
tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại của sinh viên trường
ĐHNH.TP.HCM trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

1

ThS. Trần Mai Ước (2011), Bộ luật “Lê triều hình luật” và ý nghĩa của nó đối với nước ta hiện nay, Tạp chí
Phát triển Nhân lực, Số 1(22), tr. 56.
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4. Kết luận
Như vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
đạo đức cho thanh niên nói chung, cho sinh viên nói riêng là một vấn đề thiết thực, có
ý nghĩa to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh (2010), Văn kiê ̣n Đại hội Đả ng
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PHẦN III:
NHỮNG GIẢI PHÁP
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
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191

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU QUẢ
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
Đàm Thị Vân Anh1
1. Đặt vấn đề
Trong tình hình hiện nay, công tác chính trị, tư tưởng phải hướng vào việc xây
dựng và củng cố nhận thức chính trị, giá trị đạo đức ở sinh viên, hướng vào sự nghiệp
xây dựng và phát triển CNXH ở nước ta, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Chính phủ và
Nhà nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020.
Việc giáo dục sinh viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần ý
thức tự giác, có trách nhiệm phấn đấu vươn lên là việc làm vô cùng quan trọng nhằm
tạo sự chuyển biến ngay trong nhận thức và ngay trong hành động của mỗi cán bộ
giáo viên và sinh viên viên trước nhiệm vụ của ngành giáo dục. Tuy nhiên, công tác
giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học Việt Nam hiện nay
chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Có thể chỉ ra một số nguyên nhân sau đây:
* Nguyên nhân chủ quan:
- Mặc dù các nhà trường đã có sự quan tâm đến việc giáo dục đạo đức nhưng do
tính chất công tác dạy học thực hiện chương trình chuyên môn hóa quá nặng nên chưa
tổ chức được những hoạt động ngoại khóa hấp dẫn thu hút sinh viên tích cực tham gia.
- Việc giáo dục đạo đức trong giờ học chính khóa còn nhiều hạn chế. Chương
trình giáo dục đạo đức và ý thức công dân là chương trình rất quan trọng nhưng lại
không được đưa vào giảng dạy trong chương trình đào tạo sinh viên. Ví dụ, như ở
khoa Tâm lý – Giáo dục chúng tôi, trước đây trong chương trình đào tạo sinh viên
chuyên khoa có môn Giáo dục đạo đức nhưng gần chục năm trở lại đây, môn học này
đã không còn được đưa vào chương trình. Bên cạnh đó, việc lồng ghép giáo dục đạo
đức vào các môn học khác cũng chưa được thực hiện thực sự nghiêm túc và hiệu quả.
* Nguyên nhân khách quan:
- Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhà trường đã phát huy những mặt tích
cực của nó, đó là làm cho con người năng động, sáng tạo song nó cũng bộc lộ những
hạn chế của nền kinh tế thị trường, đó là lối sống thực dụng, coi vật chất là quan
trọng. Điều này tác động đến nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi của một bộ phận
sinh viên, gây trở ngại cho công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường, ảnh hưởng
đến sự phát triển của cá nhân và tập thể, đến cuộc sống, học tập và sinh hoạt trong các
1

ThS – Giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội
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nhà trường, gây đảo lộn những giá trị đạo đức tốt đẹp, làm cho họ nhận thức không
đúng đắn về cái tốt, cái xấu, cái tiêu cực, cái tích cực, dẫn đến tình cảm và niềm tin bị
sai lệch, tất yếu dẫn đến những hành vi không phù hợp với quy tắc và chuẩn mực đạo
đức.
- Sự giao lưu đa văn hóa đã khiến cho một bộ phận thanh thiếu niên - lứa tuổi
rất nhạy cảm với những điều mới lạ nhưng lại chưa có kinh nghiệm, trải nghiệm và
định hướng giá trị đúng đắn - bị ảnh hưởng bởi những trào lưu văn hóa tiêu cực, phản
động khiến họ dễ rơi vào các tệ nạn xã hội.
- Đối tượng sinh viên là những học sinh đã trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, phần
lớn các em sống xa gia đình nên sự quản lý chặt chẽ, sự quan tâm, nhắc nhở kịp thời
từ phía gia đình là hầu như không có cũng như việc phối kết hợp giữa ba lực lượng
gia đình – nhà trường – xã hội trong quá trình giáo dục sinh viên lại càng lỏng lẻo.
2. Một số giải pháp cụ thể
2.1. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo
dục đạo đức trong quá trình hình thành nhân cách
- Nội dung: Đây là một giải pháp hết sức cần thiết nhằm giúp sinh viên thấm
nhuần sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục đạo đức trong quá trình hình
thành nhân cách con người trong xã hội hiện nay. Việc giáo dục đạo đức ở đây không
thể hiểu đơn thuần chỉ là những bài thuyết giảng đạo đức, mà cả những hành động và
việc làm cụ thể. Giáo dục đạo đức không đơn giản như vấn đề đọc sách và ghi nhớ mà
nó là cả một quá trình, đòi hỏi thời gian dài thì mới có tác dụng tích cực. Chính vì
vậy, cần phải tiến hành thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, thông qua mọi
hoạt động.
- Cách thức thực hiện:
+ Tổ chức học tập đầy đủ và nghiêm túc các môn học được qui định trong
chương trình gắn với giáo dục các giá trị đạo đức nhằm nâng cao nhận thức cho sinh
viên như: giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc thông qua các ngày lễ kỉ niệm, các
ngày lễ hội,…
+ Cần hình thành cho sinh viên nề nếp sinh hoạt, thực hiện kỉ cương, nội quy
của nhà trường, của lớp, nhất là với sinh viên năm thứ nhất.
+Tổ chức các hoạt động đa dạng và phong phú, thu hút các em tham gia một
cách tích cực như tổ chức nghe báo cáo tình hình thời sự, chính trị; tổ chức hội thảo,
trao đổi các chuyên đề như văn hóa, đạo đức, pháp luật, văn hóa xã hội,…; tổ chức
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các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử của địa phương, của nhà trường, của đất
nước;…
2.2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam,
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động
giáo dục tƣ tƣởng chính trị và đạo đức
- Nội dung: Từ trước đến nay, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc giáo dục quần chúng
nhân dân lao động, thế hệ thanh thiếu niên giác ngộ lý tưởng cách mạng, ý chí chiến
đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH.
- Cách thức thực hiện: Việc tổ chức sinh hoạt phải thiết thực, mang ý nghĩa giáo
dục, phù hợp với thực tiễn xã hội nhằm hình thành các giá trị đạo đức hiện đại, tiếp
nối các giá trị đạo đức truyền thống. Các giá trị này có thể được hình thành từ các
phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi sinh viên thanh lịch, sinh
viên tài năng, cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo…; tổ chức tham quan các di tích văn
hóa lịch sử,… Khi tổ chức các hoạt động này cần chú ý:
+ Xác định mục tiêu hoạt động cụ thể
+ Xây dựng nội dung phù hợp với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng
+ Phát huy tính chủ động, tích cực, độc lập, sáng tạo của sinh viên trong quá
trình tham gia các hoạt động.
2.3. Phối kết hợp các lực lƣợng giáo dục gia đình – nhà trƣờng và xã hội
trong quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên
- Nội dung: Việc tăng cường phối kết hợp các lực lượng giáo dục sẽ tạo ra tác
động cộng hưởng cùng chiều, thúc đẩy chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên,
từng bước gắn nhiệm vụ rèn luyện phẩm chất đạo đức kết hợp với hoạt động học tập,
với việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội của sinh viên.
- Cách thức thực hiện:
+ Kết hợp công tác quản lý của nhà trường với gia đình, với các tổ chức xã hội ở
địa phương, có thông báo thường xuyên về quá trình rèn luyện của sinh viên với các
lực lượng giáo dục này.
+ Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa như hoạt động từ
thiện, bài trừ ma túy học đường, chương trình sinh viên tình nguyện, hiến máu nhân
đạo, ... Đây là những chương trình có ý nghĩa rất lớn để giáo dục và hình thành cho
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sinh viên những phẩm chất đạo đức như tinh thần trách nhiệm, lòng vị tha, yêu
thương, tinh thần lá lành đùm lá rách… Mặt khác cũng cần tăng cường công tác kiểm
tra một cách đồng bộ như kiểm tra việc thực hiện quy chế, nội quy của trường, của
lớp, của kí túc xá của sinh viên để kịp thời có biện pháp khen thưởng, hoặc uốn nắn,
phê bình.
+ Tổ chức đa dạng và phong phú các hình thức hoạt động ngoài giờ như sinh
hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu giữa các chi đoàn, liên chi đoàn,…
nhằm tạo ra một sân chơi hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, rút ngắn “thời
gian nhàn rỗi” của sinh viên, loại bỏ những cơ hội có thể khiến họ có những hành vi
tiêu cực.
+ Đối với các sinh viên ở trọ bên ngoài, cần có sự phối kết hợp với các tổ chức
xã hội như tổ dân phố, công an khu vực, chủ phòng trọ,… trong việc tổ chức tốt đời
sống cho sinh viên, giúp giải đáp khi họ có những băn khoăn, vướng mắc về tư tưởng
chính trị hoặc các vấn đề liên quan đến đời sống.
+ Phát huy tính tự giác, tích cực, của sinh viên trong quá trình rèn luyện, xây
dựng phong trào tự quản của sinh viên để các em có thể tự kiểm tra, đánh giá, tự nhắc
nhở lẫn nhau. Phong trào này cần gắn với vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp cũng
như đội ngũ cán bộ lớp, kết hợp với các tổ chức khác trong nhà trường để đem lại hiệu
quả giáo dục cao.
2.4. Thông qua việc thực hiện nội quy, quy chế sinh hoạt học tập trong nhà
trƣờng để rèn luyện hành vi đạo đức cho sinh viên
- Nội dung: Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng, đạo đức của một con người phải
được biểu hiện bằng hành vi, cách ứng xử của con người trong mối quan hệ với những
người xung quanh, với tự nhiên và với xã hội. Bản chất của việc rèn luyện đạo đức
của sinh viên chính là việc hình thành và phát triển những hành vi tốt đẹp phù hợp với
quy tắc chuẩn mực đạo đức xã hội, đảm bảo sự hài hòa về lợi ích cá nhân với lợi ích
tập thể trong học tập, lao động, vui chơi và giải trí. Cần làm cho sinh viên hiểu sự cần
thiết của các nội quy, quy chế đối với việc rèn luyện của mỗi cá nhân để từ đó họ thực
hiện một cách tự nguyện, tự giác.
- Cách thức thực hiện:
+ Đoàn thanh niên kết hợp với ban quản lý kí túc xá, đội thanh niên xung kích
có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc sinh viên thực hiện nội quy kí túc xá,
đảm bảo chỗ ở và sinh hoạt chung gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp.
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+ Mỗi phòng ở của sinh viên cần được tổ chức như một đơn vị cơ sở có trưởng
phòng, phó phòng, có trách nhiệm thay mặt mọi người trong phòng kí hợp đồng với
ban quản lý kí túc xá thực hiện nội quy như thời gian sinh hoạt tập thể, giữ gìn vệ
sinh, thời gian sinh hoạt cá nhân,…
+ Phát động phong trào thi đua giữa các phòng, các khóa, các khoa về việc thực
hiện nội quy, quy chế về một số mặt hoạt động: Lên lớp đúng giờ, tiếp khách đúng
giờ, giữ vệ sinh môi trường kí túc xá, ...
+ Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại
chúng của trường, của kí túc xá, của khoa và kịp thời nhắc nhở, phê bình những cá
nhân, tập thể còn vi phạm.
3. Kết luận
Giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam hiện
nay đang là một vấn đề rất cấp thiết, quan trọng nhưng cũng rất nan giải. Quá trình
này đòi hỏi một lộ trình, nội dung cụ thể và sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa
các tổ chức, các lực lượng giáo dục nhằm đạt được hiệu quả cao, thực hiện tốt mục
tiêu giáo dục và đáp ứng yêu cầu xã hội.
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KHAI THÁC NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA TÔN GIÁO VÀO
VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
Đặng Văn Chương1, Trần Đình Hùng2
1. Đặt vấn đề
Theo định hướng phát triển giáo dục trong thời đại mới của Ủy ban Khoa học,
Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhằm: "Học để biết, học để làm, học
để chung sống, học để tự khẳng định mình". Hiểu một cách ngắn gọn là: Học để phát
triển toàn diện, hài hòa về trí tuệ, kỹ năng, lẫn đạo đức, lối sống.
Ngày nay, trong khi nhân loại đạt những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế,
khoa học công nghệ, hướng đến xã hội tri thức, xã hội mở thì nhiều “nguy cơ” lớn đặt
ra cho toàn xã hội, trong đó có sự xuống cấp về đạo đức, lối sống. Thực trạng này
đang trở thành một vấn nạn toàn cầu, và đáng buồn thay, tình trạng đó lại diễn ra
nhiều nhất trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên – những chủ nhân tương lai của xã hội.
Ở Việt Nam, hiện tượng xuống cấp, suy thoái về mặt đạo đức của giới trẻ đang trở
thành “vấn nạn” của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đứng trước yêu cầu hội nhập
và phát triển bền vững, Việt Nam cần phải xây dựng một nền tảng đạo đức mới, phù
hợp với thời đại trên cơ sở kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân
tộc.
Tôn giáo ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với lịch sử thế giới ngay từ khi con
người hiện đại (homosapiens) xuất hiện. Trên bình diện tư tưởng, tôn giáo chứa đựng
rất nhiều giá trị nhân văn cao đẹp. Những giá trị nhân văn đó đã được đúc kết qua quá
trình lịch sử lâu dài và đã được phổ biến, phát triển không chỉ trong đời sống tư tưởng,
đạo đức của các tôn giáo như Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo…mà còn được nhiều dân
tộc trên thế giới tiếp nhận và phát triển nó trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi
nước. Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển cùng với dân tộc, tôn giáo (như Phật
giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo…) đã có những ảnh hưởng sâu sắc đối với
đời sống người Việt Nam. Với triết lý nhân sinh mang tính phổ quát là hướng con
người đến chân – thiện – mỹ, tôn giáo đã dễ dàng đi vào lòng người, có tác dụng hoàn
thiện nhân cách đạo đức, hướng con người đến lối sống vị tha, bình đẳng, bác ái…
Thực tế đã chứng minh, nhiều giá trị tôn giáo phù hợp với quan niệm đạo đức, tâm lí,
lẽ sống của người Việt Nam. Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập, tình hình văn hóa,
kinh tế, chính trị diễn biến phức tạp, chúng ta cần phát huy những giá trị tích cực của
1
2

PGS. TS – Giảng viên khoa Lịch sử, trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế
ThS – Giảng viên khoa Lịch sử, trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế
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tôn giáo để góp phần xây dựng nền tảng đạo đức của người Việt Nam nói chung và
thế hệ sinh viên nói riêng.
2. Giá trị cơ bản của tôn giáo về đạo đức
2.1. Tƣ tƣởng tôn giáo luôn hƣớng con ngƣời vƣơn tới đạo đức trong sáng,
lành mạnh, hướng thiện
Nhìn chung, trong tư tưởng của các tôn giáo đều có những giáo luật răn dạy tín
đồ/con người phải đạt được những đức tính cơ bản, tốt đẹp của một con người nói
chung, như trung thực, hiểu thảo với cha mẹ, không trộm cắp, không dâm dục, không
nói dối, không được tham lam, bình tĩnh, khiêm tốn…trước khi trở thành một con
người tôn giáo.
Phật giáo khuyên tín đồ/con người thực hiện Ngũ giới: không sát sinh, không
trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu/bia. Đức Phật còn nêu lên
14 điều tội lỗi mà giới tu tại gia nên tránh:
- Bốn phiền não: Giết hại các quần sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối.
- Bốn trường hợp gây tổn hại: Tham dục, sân hận, sợ hãi, vô minh.

- Sáu việc làm cho tiền tài mỗi ngày một hao giảm: Thích uống chất gây say, tham đắm nữ sắc,
1

ưa cờ bạc, thích ngủ nhiều, thích chơi bời ngoài đường, lười nhác .

Có thể nói, quan niệm về từ bi, hỉ xả và làm việc thiện là một trong những quan
niệm giá trị nhất của Phật giáo. Nó không chỉ giúp con người sống cuộc đời đạo đức,
lành mạnh mà còn giúp ngăn ngừa và vượt qua các tệ nạn xã hội; đồng thời nó khuyến
thích con người yêu thương lẫn nhau và làm nhiều việc thiện (nhất là trong mặt trái
của nền kinh tế thị trường ngày càng nhiều người sống ích kỷ, mưu lợi cho cá nhân,
suy đồi nhân cách). Vì thế, Hồ Chí Minh đã nhận xét: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật
nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm” 2.
Nho giáo (về bản chất không phải là một tôn giáo) du nhập vào nước ta từ rất
sớm và có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa xã hội của người Việt Nam. Nho
giáo đặc biệt coi trọng giá trị đạo đức trong mỗi con người. Theo Nho giáo, để tổ chức
xã hội có hiệu quả, người cai trị phải có đức tính của người quân tử, những người có
phẩm chất tốt đẹp. Để trở thành người quân tử con người phải tự đào tạo, phải tu thân.
Để tu thân, người quân tử phải đạt ba điều:
1

Tham luận “Phật giáo đóng góp về công bằng xã hội và dân chủ” của Đại đức Sugata Priya tại Đại hội Vesak
2008, Thích Giác Hiệp chuyển ngữ.
2
Hồ Chí Minh Toàn tập, Tâ ̣p 8, NXB Chính tri ̣Quố c gia, Hà Nội, 2000, tr. 290.
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- Đạt đạo: Đạo có nghĩa là “con đường” hay „phương thức” ứng xử mà người
quân tử phải thực hiện trong cuộc sống, đạo có năm điều: đạo vua tôi, đạo cha con,
đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo bạn bè.
- Đạt đức: Quân tử phải đạt ba đức là “nhân‟, “trí”, “dũng”.
- Ngoài các tiêu chuẩn về “đạo‟ và “đức”, người quân tử phải biết “thi, thư, lễ,
nhạc”, tức phải có vốn văn hóa toàn diện1.
Trải qua hàng ngàn năm phát triển, nhiều yếu tố của Nho giáo đã không còn
phù hợp với chuẩn mực sống của thời đại ngày nay, nhưng nhiều giá trị của nó vẫn
còn rất tiến bộ, đặc biệt là giá trị đạo đức và phương thức ứng xử giữa người với
người trong xã hội. Có thể nói, nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung
Quốc… đạt được nhiều thành công to lớn trên lĩnh vực kinh tế nhưng xã hội vẫn ổn
định, trật tự trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Nho giáo. Nói cách khác, họ đã
biết phát huy những giá trị tích cực của Nho giáo (như đề cao chữ Hiếu và việc Học)
vào xã hội hiện đại, và vận dụng những giá trị đạo đức truyền thống vào việc xây
dựng nền tảng đạo đức mới.
Trong khi Phật giáo chú ý đến giáo dục đạo đức bên trong mỗi người, Nho giáo
quan tâm đến quan hệ/ ứng xử của từng người với các mối quan hệ xã hội khác nhau
thì Hồi giáo đề cao lòng hiếu thảo, sự bố thí và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
(1. Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa (tiếng A rập là Allah), 2. Vinh danh và kính trọng cha mẹ, 3.
Tôn trọng quyền của người khác, 4. Hãy bố thí rộng rãi cho người nghèo, 5. Cấm giết người, ngoại
trừ trường hợp đặc biệt, 6. Cấm ngoại tình, 7. Hãy bố thí và chu cấp cho trẻ mồ côi, 8. Hãy cư xử
công bằng với mọi người, 9. Hãy trong sạch trong tình cảm và tinh thần, 10. Hãy khiêm tốn)2.

Ở Do Thái giáo và Cơ đốc giáo (Thiên Chúa giáo và Tin Lành), người ta cũng
rất đề cao “Mười điều răn” của Đức Chúa Trời và trong 10 điều đó thì có đến 7 điều
thuộc về sự răn chính bản thân.
“Ngươi hãy thảo kính cha mẹ; Ngươi không được giết người; Ngươi không được ngoại tình;
Ngươi không được trộm cắp; Ngươi không được làm chứng dối hại người; Ngươi không được ham
muốn vợ/ chồng người khác”3.

Các tôn giáo khác cũng có những lời răn dạy tương tự. Những tư tưởng và lời
răn dạy trên của các tôn giáo đều là những tư tưởng giáo dục cách sống cho mọi thành
1

Hoàng Thu Minh, Vài nét về tư tưởng Nho giáo và Hồi giáo, đăng trên
http://data.ulis.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/624
2
Hoàng Thu Minh, Vài nét về tư tưởng Nho giáo và Hồi giáo, đăng trên
http://data.ulis.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/624.
3
Liên Hiệp Thánh Kinh Hội, Kinh Thánh, Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội, 2004. tr.169-170.
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viên trong xã hội, trong đó quan trọng là con người cần tự giữ giới, tránh xa lối sống
buông thả, sa đọa, sống trong chuẩn mực đạo đức đã trở thành quy phạm xã hội. Dù
lời lẽ có khác nhau, nhưng đều có điểm chung là hướng con người đến việc xây dựng
một nhân cách sống cao đẹp.
2.2. Tƣ tƣởng tôn giáo luôn hƣớng con ngƣời vƣơn tới sự bình đẳng/công
bằng, ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau
Từ khi có mặt trên thế giới này, sự bình đẳng /công bằng, dân chủ và tự do là
những ước vọng muôn đời của con người. Những ý niệm ấy được đặt trên nền tảng
của đạo đức. Nếu thiếu đạo đức thì công bằng xã hội chỉ mang tính lý thuyết nhiều
hơn là một hiện thực. Đây là một trong những tư tưởng cơ bản của các tôn giáo.
Trong rất nhiều bộ Kinh, đức Phật đã dạy về công bằng xã hội và nhân quyền.
Theo Phật giáo, mỗi người đều giống nhau và đáng được giữ gìn nhân phẩm và sống
cuộc sống có phẩm chất. Đức Phật dạy trong Kinh Vasala (Kinh Kẻ Bần Tiện), “Bần
tiện không vì sinh, Phạm chí không vì sinh” 1. Một trong những lời bình dị đơn giản
của Đức Phật Thích Ca đã nói, nhưng ít ai để ý đến đó là: "Một người trở nên cao quý
hay thấp kém là do ba nghiệp của họ, chứ không phải do nơi chốn mà họ sinh ra" 2. Và
Đức Phật đã ví mọi người đều bình đẳng với nhau “vì máu của mọi người đều có màu
đỏ và vị mặn như nhau”.
E.F. Schumacher trong tác phẩm “Nhỏ mà đẹp” đã viết, Phật giáo không khuyến
khích cạnh tranh mà khuyên nên hợp tác, đó là một biện pháp thích hợp nhất giải
quyết khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị, xã hội và thực hiện công bằng xã hội 3.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà triết học thông thái người Đức P. Neitzch – đã đề cao
ý nghĩa thực tiễn của giáo lý nhà Phật: “Phật giáo đã nhận lãnh trách nhiệm đặc các
vấn đề một cách khách quan và bình tĩnh … Phật giáo không kích thích người ta làm
chiến tranh chống các tôn giáo khác. Điều cảm động nhất chính là ở chỗ giáo lý nhà
Phật chống lại tư tưởng phục thù, hằn học, oán ghét”4.
Ở Nho giáo, quan hệ, cách hành xử giữa người với người cũng được đề cập hết
sức sâu sắc. Sau khi tu thân, người quân tử phải hành đạo, tức là phải làm quan, làm

1

Tham luận “Phật giáo đóng góp về công bằng xã hội và dân chủ” của Đại đức Sugata Priya tại Đại hội Vesak
2008, Thích Giác Hiệp chuyển ngữ.
2
Huệ Dân, đã dẫn
3
Tham luận “Phật giáo đóng góp về công bằng xã hội và dân chủ” của Đại đức Sugata Priya tại Đại hội Vesak
2008, Thích Giác Hiệp chuyển ngữ.
4
Trần Văn Giàu (1973), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng Tám, Tập I, Ý thức
hệ phong kiến và sự thất bại của nó trước nhiệm vụ lịch sử, Nxb KHXH, tr. 475.
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chính trị, được thể hiện ở “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Mọi hành động của người
quân tử phải mang tính:
- Nhân trị: Nhân là tình người, nhân trị là cai trị bằng tình người, là yêu người và
coi người như bản thân mình.
- Chính danh: mỗi người phải làm đúng chức phận của mình.
Con người trong Nho giáo phải là con người có ý thức về gia đình, về cộng
đồng, về quốc gia, về sự tiến hoá văn minh do các thế hệ kế tiếp nhau tạo nên. Ý
nghĩa và giá trị nhân văn trong việc phụng dưỡng cha mẹ, trong các khái niệm “hiếu”
và “từ”, về “gia đình”, về “nhân” “nghĩa”, “lễ” …, vượt qua thời gian, vẫn còn
nguyên giá trị.
Trong Mười điều răn của Hồi giáo có hai điều nói đến sự tôn trọng con người và
tính công bằng: “Tôn trọng quyền của người khác” và “Hãy cư xử công bằng với mọi
người”. Hồi giáo còn nghiêm cấm kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, tín ngưỡng. Hồi giáo
không cho phép chỉ trích cũng như phán xét người khác. Thực thế, điều đầu tiên mà
Mohamed thuyết giảng đó là sự bình đẳng và lòng nhân từ của con người mà thánh
Allah đã khải thị. Mohamed nói: Đạo Hồi là đạo bình đẳng, vì mọi sự vật đều xuất
phát từ “Thượng đế và trở về với Thượng đế, các tín đồ đều là anh em. Các anh em
phải tham khảo ý kiến lẫn nhau. Mọi công việc giữa họ đều được bàn bạc” 1.
Tư tưởng “tự do - bình đẳng - bác ái” tuy là tư tưởng cốt lõi trong các cuộc cách
mạng tư sản thế kỷ XVIII, nhưng tư tưởng này từ lâu đã có trong các tôn giáo, tư
tưởng công bằng thể hiện đậm nét trong Kitô giáo. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh
là người hiểu rõ các giá trị này của Công giáo. Người đã nhiều lần ca ngợi Đức Giê su
trong các lá thư gửi đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh: “Cách đây gần hai
nghìn năm, trong một đêm đông lạnh lẽo, Đức Thiên Chúa đã giáng sinh để cứu vớt
nhân loại. Đức Thiên Chúa là tấm gương hi sinh triệt để vì những người bị áp bức, vì
những dân tộc bị đè nén, vì hoà bình, vì công lý. Từ ngày Ngài giáng sinh đến nay,
tinh thần bác ái của ngài toả ra khắp, thấm vào lại sâu”. (Thư mừng Giáng sinh năm
1945). “Chúa Cơ đốc hi sinh để cứu loài người khỏi ách nô lệ, đưa loại người về hạnh
phúc, bình đẳng, bác ái, tự do” (Thư mừng Giáng sinh năm 1947) 2.

1

Dominique Sourdel (1992), L'islam, Presses Universitaires de France, Paris.

2

Phạm Huy Thông, Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo, Ban tôn giáo Chính phủ, btgcp.gov.vn
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- Về vấn đề bình đẳng giới:
Bình đẳng giới tính và nữ quyền thuộc về những vấn đề quan trọng nhất của thời
đại mới. Trong đa số các nền văn hóa, giới nữ thường chịu nhiều bất công. Do đó
tranh đấu về bình đẳng giới tính thường là đồng nghĩa với tranh đấu cho nữ quyền. Ở
Việt Nam hiện nay, công tác đấu tranh cho bình đẳng giới vẫn đang là một trong
những nội dung quan trọng trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng. Trong cuộc
đấu tranh này, sự đấu tranh về tư tưởng là điều quan trọng nhất, bởi khi nhận thức
thay đổi thì hành động cũng thay đổi theo. Về mặt tư tưởng bình đẳng giới, (theo
chúng tôi) Phật giáo chứa đựng những tư tưởng rất giá trị.
Học giả Daisaku Ikeda trong một nghiên cứu của mình đã nêu lên một nhận xét
về tinh thần bình đẳng của Phật giáo như sau: “vượt qua những quan điểm hẹp hòi về
huyết chủng, đẳng cấp và dân tộc, Phật giáo thể hiện tính kiên quyết về sự bình đẳng
của bốn đẳng cấp truyền thống trong xã hội Ấn Độ”1. Xã hội thời của Đức Phật Thích
Ca sinh ra dường như người ta sống dưới sự thống trị của giai cấp giàu có và đầy
quyền lực. Cuộc sống của con người luôn phải chịu đựng sự áp bức bất công, đau khổ,
nghèo đói, ly tán. Nữ giới không bao giờ được sắp ngang hàng với nam giới trong xã
hội. Đức Phật Thích Ca đã tìm hiểu rõ vấn đề này và Ngài đã làm một cuộc cách
mạng quan trọng để giải thoát nữ giới ra khỏi những tư tưởng áp bức cố hữu và đã
nâng cao địa vị của họ trong xã hội, để họ có thể hưởng được quyền lợi của mình như
mọi người. Chính đức Phật đã truyền giảng cho kế mẫu của mình là Kiều Đàm nhi
(Mahabaxabadê) giác ngộ. Điều này cho phép mở ra việc tu hành cho ni giới sau này,
kể cả trong Phật giáo Theravada.
Trên phương diện xã hội, Đức Phật Thích Ca có dạy cách vợ chồng phải đối xử
với nhau như thế nào, qua đoạn kinh Thiện Sanh: "Người chồng nên lấy năm điều mà
yêu thương cấp dưỡng vợ như: Một là yêu thương vợ. Hai là không khinh rẻ. Ba là
sắm các thứ chuỗi ngọc, đồ trang điểm. Bốn là ở trong nhà để vợ được tự do. Năm là
xem vợ như chính mình.”2. Từ câu "Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh đều có khả
năng thành Phật" của Đức Phật Thích Ca, là chứng nhân cho một giá trị tôn trọng
quyền bình đẳng (trong đó có bình đẳng giới) của Ngài trong việc cùng nhau tự tu tập,
giác ngộ và giải thoát.

1

Daisaku Ikeda (1996), Phật giáo một ngàn năm đầu, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.108.
Huệ Dân, Phẩm hạnh của nữ giới trong tinh thần Phật học cũng như học Phật, đăng trên http://www.chuaphuoc-binh.com/tinhhoaphathoc
2
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3. Sự cần thiết phải vận dụng tƣ tƣởng tôn giáo vào việc giáo dục đạo đức cho
sinh viên Việt Nam hiện nay
Văn kiện Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: “Tôn trọng và
phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo” 1. Việc vận dụng tư
tưởng vào việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay là rất cần
thiết, xuất phát từ cơ sở thực tiễn lẫn cơ sở khoa học.
- Đạo đức tôn giáo có mối quan hệ biện chứng với đạo đức xã hội:
Đạo đức là hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, qui định,
chuẩn mực nhằm định hướng con người tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, chống lại cái
giả, cái ác, cái xấu… Đạo đức nảy sinh do nhu cầu đời sống xã hội, là sản phẩm của
lịch sử xã hội, do cơ sở kinh tế - xã hội quyết định.
Ý thức đạo đức phụ thuộc vào những điều kiện sinh hoạt vật chất, phương thức
tìm kiếm và phân phối những phúc lợi cần thiết đến trình độ thỏa mãn nhu cầu sinh
hoạt của con người. Xã hội nguyên thủy không có hiện tượng người bóc lột người,
không có đầu óc làm giàu, không có tư hữu, công bằng, bình đẳng trở thành “nguyên
tắc vàng” của xã hội. Từ thực tiễn lao động và sinh hoạt vật chất (triết học gọi là tồn
tại xã hội), các ý thức kỷ luật, quy phạm, quy tắc, chuẩn mực đạo đức chung của cộng
đồng thị tộc được hình thành và duy trì bằng sức mạnh của phong tục, tập quán, của
dư luận xã hội, bằng uy tín và sự tôn kính đối với người tộc trưởng hay người phụ nữ.
Khi đời sống tinh thần của con người phát triển hơn, hình thái ý thức tôn giáo xuất
hiện. Tôn giáo (ban đầu là Tô tem giáo) ra đời đồng nghĩa với việc hệ thống lí luận
(dù còn hết sức sơ khai) và đạo đức tôn giáo được xác lập. Ở khía cạnh ý thức đạo đức
tôn giáo, nó được xây dựng dựa trên các “chất liệu” của xã hội, đó là các quy phạm,
quy tắc, chuẩn mực đạo đức chung của cộng đồng thị tộc. Từ các „chất liệu” đó, tôn
giáo nâng lên thành hệ thống quy tắc, chuẩn mực chung, bắt buộc tất cả các thành
viên cùng tín ngưỡng Tô tem (cùng tôn giáo) phải thực hiện.
Như vậy, về mặt lịch sử, đạo đức xã hội xuất hiện trước đạo đức tôn giáo và đạo
đức xã hội là cơ sở cho sự ra đời của đạo đức tôn giáo, nhưng khi tôn giáo phát triển
trở thành tín ngưỡng chung của cộng đồng, xã hội thì đạo đức tôn giáo cũng là đạo
đức chung cho cộng đồng, xã hội đó. Bất cứ xã hội nào cũng cần một hệ tư tưởng làm
nền tảng, làm kim chỉ nam cho hành động và suy nghĩa của con người. Trong hàng
ngàn năm, hệ tư tưởng tôn giáo chính là hệ tư tưởng chính thống của các xã hội ở
1

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2011,
tr. 81.
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phương Đông cũng như phương Tây. Và khi đó, các chuẩn mực, quy tắc đạo đức, ứng
xử của các tư tưởng như Hindu giáo, Phật giáo, Nho giáo, Do Thái giáo, Cơ đốc giáo,
Hồi giáo … trở thành hệ ý thức quy chuẩn của xã hội. Ở phương diện này, có thể nói,
tôn giáo không chỉ giúp duy trì, bảo tồn giá trị đạo đức xã hội mà còn đóng vai trò
quan trong trong việc hoàn thiện nó. Vì vậy, chúng ta không có gì phải ngạc nhiên khi
nhận thấy các giá trị đạo đức của tôn giáo mang tính phổ quát của xã hội, tính nhân
văn của nó vẫn còn rất giá trị dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
- Tôn giáo không chỉ là một hệ thống tín ngưỡng mà còn là một hệ thống giáo
dục:
Nho giáo là một hệ thống giáo dục nổi tiếng trong lịch sử chế độ phong kiến
Việt Nam. Trong quá khứ lịch sử, người Việt Nam đã dành ra khá nhiều năm tháng để
nghiên cứu học tập và ứng dụng nền văn chương học thuật Nho giáo. Qua các lớp học
của thầy đồ nơi thôn xóm ngay từ thuở tóc còn để trái đào, trẻ con Việt Nam ngày xưa
đã làm quen với những câu chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Nhân chi sơ tính bản
thiện”, “Thiên tử trọng hiền tài...”. Lớn lên, qua Tứ thư (Đại Học, Trung dung, Luận
Ngữ, Mạnh Tử), Ngũ kinh (Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu), tầng lớp thanh niên trí
thức Việt Nam lại đi sâu nghiên cứu những lý thuyết về Vương đạo, nhân chính, về
trung hiếu tiết nghĩa, những mong muốn đem các số học ra ứng dụng để “cứu khốn
phò nguy” để “kinh bang tế thế”... Có thể nói, Nho giáo là một hệ thống giáo dục
trước khi nó là học thuyết chính trị. Theo giáo sư Đặng Đức Siêu: Những di sản của
Khổng giáo có xấu có tốt. Vấn đề đặt ra là cần phải nhận diện chúng và xử lý chúng
một cách khoa học. Theo giáo sư, cần phải nhìn nhận những di sản này một cách
“thực sự cầu thị”; cần phải nghiên cứu để nhận thức chúng một cách lịch sử và biện
chứng. Những yếu tố văn hóa Khổng giáo sở dĩ có thể sống lâu dài ở Việt Nam trước
hết có lẽ là do bản thân chúng có mang theo những giá trị có tính phổ quát toàn nhân
loại. Những giá trị phổ quát này đã tích hợp các giá trị văn hóa bản địa tương ứng,
trên chừng mực nào đó đã được cấu trúc lại cho phù hợp nội tâm thế Việt Nam.
Theo học giả Master Chin Kung, Phật giáo khi du nhập vào Trung Quốc được
xem như là một hệ thống giáo dục hơn là một tôn giáo. Thực vậy, bản thân Đức Phật
muốn thông qua lời giảng dạy của mình để giáo dục con người, giúp con người có
được cuộc sống tốt đẹp, tiến tới xóa bỏ khổ đau, chứng đạt niết bàn, chứ không phải là
thực hiện học thuyết của Người như một hiện tượng tâm linh, tôn giáo thuần túy. Hơn
nữa, thông qua những đồ đệ của mình, Đức Phật muốn tư tưởng của mình sẽ lan tỏa
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đến đông đảo người dân, làm cho ai cũng được giáo dục, ai cũng được khai trí, khai
tâm1.
Giáo dục của Phật giáo rất giàu nhân bản, bởi vì nó giúp cho mọi người có niềm
tin chân chính, quyết tâm thực hiện trở thành những con người hoàn thiện, những con
người có đời sống thanh cao, những con người tựu trưng hai đặc điểm từ bi và trí tuệ
trên thế gian này.
Cũng tương tự, Ki tô giáo và các tôn giáo khác cũng có hệ thống giáo dục của
mình. Trong “Tuyên Ngôn Về Giáo Dục”, Giáo Hội đưa ra những nguyên tắc căn bản
về giáo dục Kitô giáo, nhất là giáo dục học đường, trong đó có:
- Giáo dục Công giáo có mục đích hướng dẫn con người đạt đến sự thiện về các
phương diện nhân bản và đạo đức, để cộng tác vào công việc thánh hoá trần gian.
- Giáo Hội sẵn sàng cộng tác với toàn thể các dân tộc trong lãnh vực giáo dục,
biết rằng mọi người hết thảy đều có quyền được giáo huấn.
- Học đường giữ một địa vị quan trọng trong các phương sách giáo dục. Học
đường có phận sự cộng tác với phụ huynh trong việc giáo dục con em. Và phụ huynh
có quyền tự do tuyển chọn trường học cho con cái và chính quyền trong xã hội phải
trợ giúp vào việc thi hành quyền lợi tự do ấy.
- Kitô hữu có trách nhiệm cộng tác với công dân xã hội trong lãnh vực giáo dục.
Chúng ta cần thấy rằng, tôn giáo không đơn thuần chỉ là một tín ngưỡng mà còn
là một hệ thống giáo dục. Và với ảnh hưởng và khả năng thẩm thấu lòng người mạnh
mẽ của tôn giáo, nó sẽ có sức lan tỏa hơn bất cứ lời lẽ/ hình thức nào nếu chúng ta biết
cách khai thác các giá trị nhân văn tốt đẹp của nó vào việc giáo dục đạo đức lối sống
cho con người nói chung và học sinh – sinh viên nói riêng.
- Thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay:
Việt Nam đã và đang đạt được những tiến bộ vượt bậc kinh tế, khoa học kỹ
thuật... nhưng mặt trái của nền công nghiệp, của kinh tế thị trường làm cho “môi
trường nhân văn” bị ô nhiễm trầm trọng. Đạo đức, lối sống của nhiều người bị suy
thoái, nhiều biểu hiện của lối sống xa lạ, trái với thuần phong mỹ tục trong một bộ
phận cộng đồng dân cư diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ, học sinh –
sinh viên. Họ có thiên hướng đề cao cá nhân, sống ích kỷ, lạnh lùng, ít chú ý đến
nghĩa vụ và trách nhiệm ….
1

Master Chin Kung, Buddhism as an Education on http://www.buddhanet.net/budasedu.htm
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Hiện nay, số lượng trẻ vị thành niên nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng
phạm pháp đang gia tăng theo xu hướng trẻ hóa và mức độ tội lỗi ngày càng nghiêm
trọng. Hàng loạt những hiện tượng đau lòng diễn ra ở chốn học đường gần đây khiến
cho chúng ta không thể làm ngơ. Theo thống kê cho thấy 55 – 65% số người phạm tội
ở nước ta những năm gần đây là thanh, thiếu niên, trong đó có không ít học sinh, sinh
viên. Kết quả điều tra gần đây của Viện nghiên cứu và phát triển Giáo dục Việt Nam
cho thấy: Càng học lên cao thì số học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức càng tăng lên.
Biểu hiện vi phạm

Tiểu học

THCS

THPT

CĐ, ĐH

Tỉ lệ đi học không đúng giờ

20%

21%

58%

85%

Tỉ lệ quay cóp

8%

55%

60%

69%

Tỉ lệ nói dối cha mẹ

22%

50%

64%

83%

Tỉ lệ vi phạm Luật giao thông

4%

35%

70%

84%

Năm 2007, khảo sát từ 30 trường ĐH, CĐ cho thấy: 51,4% SV cho rằng “Sống
thử trước hôn nhân” là hiện tượng phổ biến. Số liệu khác của ủy ban Dân số – Kế
hoạch hóa gia đình năm 2007 đã báo động: mỗi năm cả nước có hơn 1,5 triệu vụ nạo
phá thai, trong đó tuổi vị thành niên chiếm trên 35% (trong đó khoảng 20% là học
sinh, sinh viên)1. Trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội, các hiện tượng vi phạm
nghiêm trọng đạo hiếu, đạo thầy trò, đạo anh em, đạo bè bạn… diễn ra với mức độ và
cường độ ngày càng tăng.
Nghị quyết Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ phương
hướng nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới: “Xây dựng con
người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất,
năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng tình
nghĩa, lối sống có văn hoá, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và toàn xã
hội2”. Vì vậy, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc xây dựng một nền tảng đạo
đức, lối sống mới theo hướng nhân văn, tiến bộ và bền vững cho thế hệ trẻ, học sinh –
sinh viên hiện nay là rất cần thiết.
1

http://ired.edu.vn/vn/Home
Phạm Minh Hạc, Nguyễn Khoa Điềm (CB) (2003), Vế Phát Triển và Xây Dựng Con Người Trong Thời Kỳ
Công Nghiệp Hoá và Hiện Đại Hoá, Nxb CTQG, Hà Nội, tr. 5.
2
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- Các tôn giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, tâm linh của
người Việt Nam:
Trong lịch sử Việt Nam, Phật giáo và Nho giao có một ảnh hưởng lâu dài từ đầu
Công nguyên cho đến ngày nay. Đó là những phần không thể tách rời của dân tộc Việt
Nam. Người Việt Nam quan niệm Nam mô A Di Đà Phật, thấm nhuần “từ bi”, “bác
ái”…; hiểu rõ “Ngũ thường”, “Ngũ luân”… Qua quá trình lịch sử lâu dài, Phật giáo và
Nho giáo đã trở thành một bộ phận trong tư tưởng và quan niệm truyền thống của cư
dân bản địa, là sợi dây vô hình gắn kết các bản mường, các cộng đồng người khác
nhau trong cùng một quốc gia hay giữa các quốc gia với nhau; trở thành một phần
không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam v.v... Đó là
kết quả của một quá trình chọn lọc của nhiều thế hệ trí thức và có lẽ quan trọng hơn
còn là sự lựa lọc của quần chúng.
Công giáo Rôma (Thiên Chúa giáo La Mã), lần đầu tiên tới Việt Nam vào thời
nhà Lê mạt (đầu thế kỉ XVI tại Nam Định) bởi những nhà truyền giáo thuộc giáo hội
Bồ Đào Nha. Đến nay, Công giáo đã là một bộ phận quan trọng trong hệ thống các
tôn giáo Việt Nam và trở thành một phần của văn hóa Việt. Theo thống kê năm 2009
ở Việt Nam có khoảng 5.677.086 tín đồ Công giáo trong đó có 1.776.694 tín đồ ở khu
vực thành thị và 3.900.392 ở các khu vực nông thôn, địa phương có đông đảo tín đồ
Công giáo nhất là tỉnh Đồng Nai với 797.702 tín đồ 1, và khoảng 6.000 nhà thờ tại
nhiều nơi trên đất nước2.
Tin Lành được truyền vào Việt Nam năm 1911. Đầu tiên, tôn giáo này chỉ được
cho phép tại các vùng do Pháp quản lý và bị cấm tại các vùng khác. Đến năm 1920,
Tin Lành mới được phép hoạt động trên khắp Việt Nam. Năm 2009, số tín đồ Tin
Lành ở Việt Nam là 734.168 chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc và
là tôn giáo chính của nhiều dân tộc thiểu số. Tỉnh có đông đảo tín đồ Tin Lành nhất là
Đăk Lăk với 149.526 tín đồ3.
Hồi giáo và Bà la môn giáo cũng có vai trò và vị trí nhất định trong đời sống của
người Việt. Người ta cho rằng Hồi giáo đã được truyền vào Việt Nam đầu tiên là
khoảng thế kỉ X, XI, ở cộng đồng người Chăm. Năm 2009, tại Việt Nam có khoảng
75.268 tín đồ Hồi giáo, chủ yếu ở Bình Thuận, Ninh Thuận, An Giang, Tây Ninh,
Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh trong đó, đông nhất là tại Ninh Thuận với 25.513
tín đồ. Có hai giáo phái Hồi giáo của người Chăm: người Chăm ở Châu Đốc, TP. Hồ
1

Theo Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009, phần 1
Mai Lý Quảng (2004), Glimpses of Vietnam, NXB Thế Giới, Hà Nội, tr.119.
3
Theo Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009, phần 1
2
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Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai theo Hồi giáo chính thống, còn người Chăm ở Bình
Thuận, Ninh Thuật theo phái Chăm Bà Ni. Một tôn giáo chính khác của cộng đồng
người Chăm là đạo Bà la môn với 56.427 tín đồ tập trung chủ yếu ở Ninh Thuận với
40.695 tín đồ1.
Rõ ràng, Việt Nam có một hệ thống tôn giáo đa dạng với số lượng tín đồ đông
đảo, nhiều người Việt không chính thức theo một tôn giáo nào nhưng vẫn có thiên
hướng tôn giáo, ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống của người Việt là hết sức sâu
sắc… Vì vậy, trong việc định hướng và xây dựng đạo đức cho giới trẻ nói chung và
sinh viên nói riêng, không thể bỏ qua các giá trị nhân văn của tôn giáo.
4. Gợi ý một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị của tôn giáo trong việc
giáo dục đạo đức cho sinh viên
Có thể nói, khoa học kỹ thuật đã, đang và sẽ ngày càng tiến bộ, nền kinh tế của
nhân loại sẽ ngày càng phát triển theo xu thế văn minh, hiện đại, theo đó đạo đức và
lối sống của con người cũng cần phải biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống mới,
nhưng dẫu biến đổi, đạo đức và lối sống của con người luôn phải dựa trên các chuẩn
mực của những giá trị truyền thống và “không thể tách rời đạo đức khỏi những quy
tắc tôn giáo” như cựu tổng thống Nga V.Putin đã nói. Rõ ràng bất cứ tôn giáo nào
ngoài hệ thống những giá trị đặc thù để bảo vệ niềm tin tôn giáo, còn có những chuẩn
mực đạo đức mang tính nhân bản sâu sắc, như sống hiếu thảo với cha mẹ, trung thực,
nhân ái, hướng thiện…. Vì vậy, việc giáo dục lối sống và đạo đức trước đây và hôm
nay không thể tách rời khỏi đạo đức và lối sống của tôn giáo. Điều đó có nghĩa là
chúng ta cần phải có những giải pháp để phát huy hơn nữa những giá trị đạo đức tốt
đẹp của tôn giáo nói chung trong việc xây dựng nhân cách đạo đức cho con người
Việt Nam nhất là tầng lớp học sinh – sinh viên. Những giải pháp đó có thể là:
- Về mặt nhận thức, nên xem tư tưởng tôn giáo về giáo dục đạo đức là một
trong những nội dung giáo dục tiến bộ trong lịch sử nhân loại
Hiện nay, tư tưởng chính thống ở Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng này không chỉ có ý nghĩa trong đời sống chính
trị - xã hội mà còn được vận dụng và mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong lĩnh vực
giáo dục. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những biến đổi và “con người là tổng hòa các
mối quan hệ xã hội” cho nên giáo dục cần phải kết hợp với nhiều phương thức giáo
dục khác nữa nhằm đạt đến những giá trị cao nhất của con người, nhất là giáo dục về
đạo đức, lối sống. Nghĩa là, chúng ta cần phải tìm kiếm và vận dụng những tư tưởng
1
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giáo dục tiến bộ vốn có trong lịch sử giáo dục của nhân loại từ phương Đông sang
phương Tây. Nếu như ở phương Tây, người ta đề cao tư tưởng giáo dục của Socrates
vì nó nhằm hướng đến sự hoàn thiện bản thân và mối giữa cá nhân với cộng đồng thì
ở phương Đông, tư tưởng của Đức Phật và Đức Khổng Tử được xem là có ý nghĩa
giáo dục to lớn nhằm góp phần đem lại cho con người một cuộc sống chân – thiện –
mỹ thực sự…Tôn giáo hàm chứa nhiều giá trị quí báu về giáo dục nhân cách sống cho
con người, đó là điều đã được khẳng định. Hơn nữa, tôn giáo có ảnh hưởng sâu đậm
đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt và là cái dễ đi vào nơi sâu thẳm nhất
của lòng người và lưu lại đó một cách bền vững. Có thể nói, về khía cạnh giáo dục,
các tôn giáo đều nhằm giáo dục và xây dựng con người thành những người có ích, vì
thế nó cũng có thể phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam hiện nay, nhất là
đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.
- Bản thân những người làm công tác giáo dục, dù trong lĩnh vực khoa học xã
hội hay khoa học vực tự nhiên cũng đều nhắm đến việc giáo dục cho con người phát
triển toàn diện, nên để việc giáo dục hiệu quả và sâu sắc hơn, các nhà giáo dục nên
vận dụng khai thác những nội dung tích cực của tôn giáo để giáo dục đạo đức, lối
sống cho học sinh – sinh viên trong giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục khác.
Những tư tưởng, giáo luật cơ bản của tôn giáo là những lí thuyết về con người và
cuộc sống của con người, trong đó, vấn đề giữ giới và hành thiện, hướng thiện được
thể hiện rõ nét. Rõ ràng đây là những điều mà bất kì đối tượng nào trong xã hội cũng
có thể tham khảo và vận dụng để tự giáo dục mình chứ không nhất thiết là đối với
những tín đồ tôn giáo. Tuy vậy, để học sinh – sinh viên quan tâm và thực hành những
lời dạy tốt đẹp của tôn giáo về cách làm người thì việc cố vấn, chỉ dẫn và định hướng
của các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục là rất cần thiết. Để
làm được điều này, người dạy cần phải có những hiểu biết và nhận thức nhất định về
tôn giáo nói chung và giá trị về đạo đức, lối sống của nó nói riêng; quan trọng hơn, họ
phải biết cách lòng ghép, đưa vào một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, hợp lý, hợp tình
những tư tưởng đó vào các tiết dạy, những bài nói chuyện, những buổi hoạt động
ngoại khóa, những lời căn dặn, khuyên bảo về kỹ năng, cách sống… cho sinh viên.
- Khuyến khích sinh viên tìm về những giá trị đạo đức tốt đẹp của nhân loại
được chứa đựng trong các tôn giáo, trong các nền văn minh, đặc biệt là tinh thần “từ
bi”, “tự do”, “bình đẳng”, “bác ái”, “tôn trọng”, “hòa bình”.
Ngày nay, từ phương Tây cho đến phương Đông, giáo dục thường nhắm đến
hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, do vậy thường nghiêng về giáo dục những tri thức về
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khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp cho người học mà thường coi nhẹ việc phổ
biến những giá trị đạo đức cho họ. Trong khi đó, giáo dục ở nhiều nơi đều nhấn mạnh
phải phát triển toàn diện cho người học. Trong thực tế, giáo dục nhân cách sống cho
người học là một việc vô cùng quan trọng nhưng không hề đơn giản, thậm chí còn khó
khăn hơn rất nhiều lần so với việc trang bị về tri thức, kỹ năng. Do đó, chúng ta không
chỉ rao giảng, khuyên bảo một cách máy móc các bài học về đạo đức, lối sống theo
những mô-típ quen thuộc. Điều quan trọng là phải làm cho sinh viên tự ý thức tầm
quan trọng của việc rèn luyện nhân cách sống và khuyến khích họ chủ động tìm về
những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc, giá trị đạo đức của tôn giáo… Chúng ta
hãy làm điều này một cách tự nhiên, không áp đặt, không ra lệnh mà hãy làm người
gợi ý, động viên, khuyến khích cho họ. Hãy để họ tự lựa chọn, tự “chiêm nghiệm”, tự
“tu tập” tư tưởng đạo đức tôn giáo hay bất kỳ một giá trị đạo đức tốt đẹp nào khác mà
họ thấy phù hợp và yêu thích.
Cuối cùng, nên chăng giáo dục nhà trường cần phải kết hợp với các tổ chức xã
hội, với các cơ sở tôn giáo trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên. Thiết
nghĩ, những sự kết hợp này sẽ không những làm đa dạng, phong phú hoạt động giáo
dục mà còn tận dụng và phát huy được các ưu thế của của những tổ chức xã hội, cơ sở
tôn giáo vào việc giáo dục đạo đức, lối sống cho người học.
Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là một nội dung cơ bản, thường xuyên
của mọi nền giáo dục trên thế giới từ xưa cho đến nay nhưng trong từng giai đoạn cụ
thể thì giáo dục cần phải vận dụng những tư tưởng, phương thức giáo dục phù hợp thì
mới có thể mang lại hiệu quả. Vận dụng tư tưởng tôn giáo về giáo dục đạo đức có thể
mang lại những hiệu quả tích cực trước mắt và lâu dài cho việc giáo dục đạo đức lối
sống cho sinh viên ở Việt Nam trong thời đại hiện nay.
Thay cho lời kết của bài viết này, chúng tôi xin trích dẫn lời của Chủ tịch Hồ
Chí Minh:
“Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
Tôn giáo Giê su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả.
Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng.
Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta.
Khổng Tử, Giê su, Tôn Dật Tiên chẳng có những điểm chung đó sao? Họ đều muốn mưu hạnh
phúc cho mọi người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ hợp lại
một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết” 1.

1

Trần Dân Tiên (1946), Những mẩu chuyện vể đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, NXB Tam Liên Thượng Hải, tr
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GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN THÔNG
QUA GIẢNG DẠY MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Ngô Thị Minh Hằng1
Thế hệ trẻ là lực lượng quan trọng của mỗi dân tộc. Sự phát triển của thế hệ trẻ
mà cụ thể ở đây là những học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, không
những quyết định đến vận mệnh và tương lai của dân tộc mà còn ảnh hưởng tới tương
lai của nhân loại. Trong quá trình xây dựng nền văn hoá mới, vấn đề hình thành hệ giá
trị và chuẩn mực xã hội mới cho thế hệ trẻ phù hợp với truyền thống dân tộc vừa yêu
cầu của thời đại là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Giải quyết vấn đề
này trong lĩnh vực giáo dục đạo đức chính là làm hình thành hệ giá trị và chuẩn mực
đạo đức mới phù hợp với truyền thống và yêu cầu của thời đại.
Trong các nhà trường nước ta hiện nay luôn coi trọng và quán triệt sâu sắc việc
lấy giáo dục con người làm gốc, giáo dục đạo đức là ưu tiên, coi sự nghiệp trồng
người là nhiệm vụ cơ bản của giáo dục. Do đó, việc giáo dục đạo đức cho sinh viên là
một quá trình dài lâu, xuyên suốt trong quá trình giáo dục. Nó đòi hỏi phải có sự
chung tay, góp sức của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Muốn đưa nước ta trở nên
giàu mạnh, văn minh thì trước tiên phải xây dựng được những lớp người có đủ trí và
đức, như lời dạy của Bác phải lấy đạo đức làm gốc.“Có tài mà không có đức là người
vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó khăn”. Những lớp người đó
không ai khác chính là thế hệ trẻ hôm nay, những học sinh, sinh viên đang còn ngồi
trên ghế nhà trường họ phải được trang bị đầy đủ đức và tài để trở thành chủ nhân
tương lai của đất nước.
Trong giáo dục đạo đức cho sinh viên, việc giáo dục văn hóa truyền thống của
dân tộc là rất quan trọng. Những giá trị và chuẩn mực văn hóa truyền thống của dân
tộc Việt Nam đã được lưu giữ, truyền lại cho các thế hệ và không ngừng được phát
huy qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước và tinh thần
đoàn kết dân tộc, lối sống cộng đồng và văn hóa trọng tình, tinh thần hiếu học, thuỷ
chung, biết ơn, tôn kính, noi gương những anh hùng, nghĩa sĩ có công đức với dân,
với nước… Người Việt Nam luôn hướng về tương lai nhưng không bao giờ lãng quên
quá khứ, quên tổ tông, cuội nguồn của dân tộc. Đó là những mặt tích cực nổi bật của
văn hóa truyền thống Việt Nam.
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Tuy nhiên, hiện nay do mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đã
và đang ảnh hưởng không tốt tới nhiều mặt trong đời sống xã hội của Việt Nam, trong
đó có ngành giáo dục. Việc giáo dục, giữ gìn và phát huy những giá trị và chuẩn mực
đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam cho sinh viên đang phải đối mặt với muôn
vàn khó khăn. Tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật, thiếu lễ độ với người lớn, với
thầy cô giáo, nói tục, không trung thực, ham chơi, đặc biệt là tình trạng bạo lực học
đường như hiện nay đang gây nên sự bức xúc lớn trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu
tới việc giáo dục đạo đức cho sinh viên.
Hiện nay, một thực trạng nữa là sinh viên không thích học các môn khoa học xã
hội nói chung là khá phổ biến, một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa nắm vững được
hoặc còn mơ hồ về những kiến thức cơ bản của lịch sử, văn hóa dân tộc, kéo theo đó
là những chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc đang dần bị giảm sút... Trước
thực trạng thật sự đáng quan tâm như đã nêu trên, để lưu giữ, phát huy những giá trị
và chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong giáo dục đạo đức
cho sinh viên là vấn đề hết sức cần thiết hiện nay. Đây là việc làm vừa mang tính cấp
bách, vừa có tính lâu dài và cũng không hề đơn giản trước những làn sóng nhiễu của
thời kỳ hội nhập. Mặc dầu vậy, nếu xác định đúng các bước đi và biết sử dụng những
biện pháp phù hợp cùng với sự chung tay của cả cộng đồng thì nhất định chúng ta sẽ
làm tốt được công tác giáo dục đạo đức trong trường đại học, cao đẳng. Điều này cũng
cần có sự tham gia của toàn xã hội, mà nòng cốt là gia đình, nhà trường, thầy cô giáo
trên mặt trận giáo dục. Quan trọng hơn cả, bản thân từng sinh viên phải tự xác định
trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức để trở thành những
người lao động có ích cho xã hội.
Chính vì thế, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua giảng dạy
các môn học đại cương trong các trường đại học, cao đẳng là một yêu cầu rất quan
trọng, trong đó có môn Cơ sở văn hóa Việt Nam.
Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những tri
thức về văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những sáng tạo văn hóa của ông cha
ta trong quá trình phát triển thể hiện qua tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối
sống, thói quen… Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống đạo đức và lối sống cho
học sinh hiện nay không chỉ dừng lại ở các chương, điều trong sách vở mà quan trọng
là phải giáo dục bằng chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc. Lôi thế của
môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam là thông qua môn học này có thể nâng cao ý thức bảo
tồn bản sắc văn hóa truyền thống cho sinh viên, đấy cũng là một kênh quan trọng để
hình thành nhân cách, đạo đức cho sinh viên.
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Những nội dung giáo dục cho sinh viên thông qua môn Cơ sở văn hóa Việt Nam
bao gồm các nội dung sau đây:
1. Giáo dục truyền thống văn hóa làng xã với lối sống đề cao tính cộng đồng và
lối sống trọng tình nghĩa
Văn hóa gốc truyền thống của dân tộc Việt Nam là văn hóa làng xã với nghề làm
nông trồng lúa nước chiếm vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Văn hóa làng xã
là nơi bao đời nay cư dân Việt cư trú, lao động, sản xuất và tổ chức mọi sinh hoạt văn
hóa, sinh hoạt tinh thần; đồng thời là nơi cố kết quan hệ dòng tộc, hàng xóm láng
giềng. Làng còn là pháo đài để chống giặc ngoại xâm cùng mọi yếu tố ngoại lai, bảo
vệ bản sắc văn hóa truyền thống cũng như sự bình yên cho dân tộc, cho đất nước.
Cuộc sống nông nghiệp đòi hỏi cuộc sống định canh định cư phụ thuộc vào nhau
nên hình thành nên bản sắc văn hóa làng, mà trong đó tính cộng đồng làng và lối sống
trọng tình là những giá trị nổi trội nhất. Sau lũy tre làng, bên giếng làng, dưới mái
đình làng, trong bầu khí thân thương của những ngày hội làng, mọi người sống với
nhau nặng tình nặng nghĩa, giúp đỡ nhau lúc tắt lửa tối đèn. Tình làng nghĩa xóm,
quan hệ láng giềng ràng buộc con người trong nếp sống làng, xã có kỷ cương, trong
sáng và chan hòa. Mọi người dân trong làng luôn đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn
nhau, coi mọi người trong làng như người thân: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tùy rằng
khác giống nhưng chung một giàn”, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”… Qua những
truyền thống văn hóa làng xã và những câu ca dao, tục ngữ, sinh viên hiểu và yêu hơn
văn hóa làng truyền thống, về một lối sống coi trọng cộng đồng và trọng tình cảm
trong lối ứng xử của mỗi người dân Việt Nam.
2. Giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sƣ trọng đạo trong văn hóa truyền thống
Văn hóa của người Việt Nam luôn lấy đạo đức làm trung tâm, trong quá trình
phát triển lâu dài của dân tộc ta, đã hình thành biết bao truyền thống quý báu. Giá trị
truyền thống của dân tộc như tinh thần hiếu học và “Tôn sư trọng đạo” là một trong
những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta, đã có từ ngàn xưa. Truyền
thống ấy thể hiện bằng tinh thần hiếu học, quý trọng và tôn vinh người thầy dạy học
của mình, coi tình cảm thầy - trò là một tình cảm thiêng liêng của mỗi con người Việt
Nam. Qua những câu ca dao: “Một kho vàng không bằng một nang chữ”, “Anh về
học lấy chữ nhu, chín trăng em đợi, mười thu em chờ”… cho thấy một tinh thần hiếu
học và coi trọng những người đi học trong xã hội truyền thống Việt Nam.
Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đã phản ánh ý thức hệ của dân tộc coi trọng lễ
nghĩa, khát khao sự hiểu biết, coi trí tuệ là yếu tố thiêng liêng được đặt lên trên hết các
213

quan hệ xã hội bình thường khác. Vị trí của người thầy có vai trò cao trong xã hội
“nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; “tiên học lễ hậu học văn…”, được thể hiện qua việc
mọi người đối xử kính trọng đối với người thầy giáo trân trọng ý thức và học vấn của
họ.
Qua truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần ham học hỏi và tôn sư
trọng đạo được truyền thụ vào trong ý thức của mỗi sinh viên. Hiện nay, người dân
nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng rất coi trọng giáo dục, hiếu học, noi theo
những tấm gương học vấn uyên bác của ông cha ta. Lịch sử như một hành trình,
truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo” mãi mãi giữ nguyên giá trị ở hiện tại và
tương lai, mãi mãi là động lực thúc đẩy nâng cao mặt bằng dân trí của dân tộc.
3. Giáo dục truyền thống giao tiếp ứng xử có văn hóa, tôn trọng thứ bậc, kỹ
cƣơng trong văn hóa truyền thống
Văn hóa giao tiếp cộng đồng gắn với mối quan hệ tiếp xúc, ứng xử thường xuyên
trong cuộc sống của con người tại gia đình, ngoài công cộng với những tình huống khác
nhau nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu sống về vật chất, tinh thần của cá nhân, đồng thời đáp
ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng và toàn xã hội.
Qua giao tiếp mỗi người bộc lộ rõ nét nhân cách, trình độ văn hóa cá nhân. Chính
những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa biểu thị sự tự trọng, khẳng định giá trị bản thân,
chắc chắn tạo nên hình ảnh đẹp, cảm tình, sự tôn trọng của đối tượng giao tiếp với mình.
Ứng xử là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác
động của người khác với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái
độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người nhằm đạt kết quả tốt trong mối quan
hệ giữa con người với nhau. Xét trên bình diện nhân cách thì bản chất của ứng xử
chính là những đặc điểm tính cách của cá nhân được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử
chỉ và cách nói năng của cá nhân với những người chung quanh.
Người Việt rất quan tâm đến việc giao tiếp và rất thích giao tiếp, chính vì vậy
họ luôn quan sát và tìm hiểu đối tượng giao tiếp như những thông tin cá nhân, tuổi
tác, quê quán, nghề nghiệp, địa vị, tình trạng gia đình… Khi biết về đối tượng giao
tiếp thì mới xác định vị thế của mình mà lựa chọn cách xưng hô, ứng xử cho phù hợp.
Đặc điểm xuất phát từ tính cộng đồng, người Việt có thói quen quan tâm đến người
khác.
Trong giao tiếp người Việt coi trọng tình cảm hơn lý trí “Một bồ cái lý không
bằng một tí cái tình” Vì trọng tình cảm nên trong giao tiếp người Việt coi mọi người
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trong cộng đồng như trong gia đình qua cách xưng hô: cô, bác, chú, dì…. Giao tiếp
của người Việt rất giữ ý, cả nể và nhường nhìn trong giao tiếp, khi giao tiếp, người
Việt có thói quen không mở đầu trực tiếp, không đi thẳng vào vấn đề cần nói và
thường có phần mở đầu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, đưa đẩy để tạo không khí.
Thái độ giữ ý trong giao tiếp vì sợ mất lòng nhau, dẫn đến tâm lý lấy nhường nhịn,
hòa hiếu làm trọng. “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Trong giao tiếp truyền thống, người Việt rất coi trọng tính tôn ti, phép tắc và tôn
trọng người lớn tuổi, ông bà có câu: “Kính già già để tuồi cho, gừng càng già càng
cay, kính lão đắc thọ” truyền thống coi trọng người lớn tuổi là một trong những
truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Điều này xuất phát tự văn hóa nông nghiệp, cuộc
sống phụ thuộc nhiều vào tự nhiên “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng,
bay vừa thì râm”, chính vì thế người dân coi trọng kinh nghiệm mà người già là
những người đã có vốn sống và kinh nghiệm thực tế nhiều, nên được mọi người coi
trọng. Người già được ngồi chiếu trên trong những bữa tiệc của làng, được tham gia
cố vấn những việc quan trọng trong làng xã.
Với truyền thống văn hóa coi trọng những người lớn tuổi đã tạo nên tính tôn ti
trật tự và sự ổn định tương đối của làng xã việt. Người trẻ thường tôn trọng và ứng xử
lễ phép với người già, không cải tay đôi hay đối đầu. Điều này là một nét văn hóa tốt
đẹp của dân tộc, thông qua văn hóa giao tiếp ứng xử trong văn hóa truyền thống sinh
viên thêm tôn trọng và hiếu kính với ông bà và những người lớn tuổi, lấy tình cảm, sự
hiếu hòa, tế nhị, ý tứ làm chuẩn mực trong giao tiếp.
4. Giáo dục truyền thống yêu nƣớc chống giặc ngoại xâm và lòng tự hào dân tộc
Hệ thống các giá trị truyền thống Việt Nam đã được hình thành trong suốt hàng
nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, từ những năm kiên trì chịu đựng
gian khổ, khó khăn đã hình thành nên truyền thống vô cùng quý giá của dân tộc đó
chính là truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí tự lập tự cường. Dĩ nhiên, bất
cứ một dân tộc nào trên hành tinh này cũng đều có lòng yêu nước của họ. Lòng yêu
nước đó tuy một phần là tình cảm rất tự nhiên, nhưng mặt khác quan trọng hơn, nó
chính là sản phẩm của lịch sử, được hun đúc bởi chính lịch sử của dân tộc. Cùng với
sự tiến triển của lịch sử Việt Nam, tinh thần yêu nước Việt Nam trở thành chủ nghĩa
yêu nước, trở thành một giá trị, một động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy biết
bao nhiêu thế hệ kiên cường và dũng cảm hi sinh để giành lại và bảo vệ độc lập của
Tổ quốc, bảo vệ những phẩm giá của chính con người.
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Tinh thần yêu nước là một tình cảm xã hội mà nội dung của nó là lòng trung
thành với Tổ quốc, là lòng tự hào về quá khứ và hiện tại của Tổ quốc, ý chí bảo vệ
những lợi ích của Tổ quốc. Tinh thần yêu nước Việt Nam được bắt nguồn từ những
tình cảm bình dị, đơn sơ của mỗi người dân. Tình cảm đó, mới đầu, chỉ là sự quan tâm
đến những người thân yêu ruột. thịt, rồi đến xóm làng, sau đó phát triển cao thành tình
yêu Tổ quốc. Tình yêu đất nước không phải là tình cảm bẩm sinh, mà là sản phẩm của
sự phát triển lịch sử, gắn liền với một đất nước nhất định.
Tình yêu đất nước không chỉ gắn liền với quá trình xây dựng đất nước, nó còn
được thể hiện rõ hơn trong quá trình bảo vệ đất nước. Trên thế giới, hầu như dân tộc
nào cũng phải trải qua quá trình bảo vệ đất nước, chống xâm lăng. Từ thế kỷ thứ III
TCN, dân tộc ta đã đánh tan cuộc xâm lược đầu tiên của phong kiến phương Bắc do
nhà Tần tiến hành. Từ năm 179 TCN đến năm 938, nước ta tiếp tục nằm dưới sự đô
hộ của phương Bắc và giành độc lập sau chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch
Đằng của Ngô Quyền. Tiếp sau thời kỳ này là hàng loạt các chiến thắng vang dội
khác: Lê Hoàn đánh tan quân Tống, nhà Trần ba lần đánh bại quân Nguyên – Mông,
Lê Lợi đánh bại quân Minh, Nguyễn Huệ đánh bại quân Thanh… Rồi đến những
thắng lợi vang dội của các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Trong những
cuộc chiến tranh tàn khốc đó, nếu không có tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân
tộc, làm sao một dân tộc nhỏ yếu như chúng ta có thể làm nên những chiến trắng vang
dội, đánh thắng được những kẻ thù mạnh nhất thế giới. Lòng yêu nước ở mỗi người
dân Việt nam đã được thể hiện ở tinh thần dám xả thân vì nước, sẵn sàng đặt lợi ích
cúa quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích riêng tư của bản thân mình, đấu tranh không biết
mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Qua
những cuộc chiến đấu trường kỳ đầy gian khổ đó sinh viên khi học tập những trang sử
hào hùng của dân tộc cảm thấy thêm tự hào, và thêm yêu đất nước và con người Việt.
Chủ nghĩa yêu nước đã trở thành kim chi nan, trở thành một triết lý xã hội và nhân
sinh trong mỗi tâm hồn người dân Việt Nam.
Như vậy, thông qua việc giảng dạy và học tập môn Đại cương văn hóa Việt
Nam trong các trường cao đẳng và đại học có một vài trò quan trọng trong việc giáo
dục đạo đức cho sinh viên. Thông qua môn học, sinh viên có thêm những hiểu biết về
kiến thức xã hội cũng như am hiểu hơn về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
như văn hóa làng xã với tính cộng đồng là đặc trưng tiêu biểu, tinh thần hiếu học và
tôn sư trọng đạo, các giao tiếp ứng xử ý tứ, tế nhị, trọng đạo lý và lòng tự tôn dân tộc.
Những nội dung đó như là cơ sở, nền tảng đạo đức để các trường đại học, cao đẳng
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đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về chuyên môn và đạo đức cung cấp cho
xã hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
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BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƢỜNG CHO SINH VIÊN
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Nguyễn Thị Hà Lan1
Giáo dục văn hoá học đường (GDVHHĐ) có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự
phát triển nhân cách người học, cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường; góp
phần xây dựng và giáo dục môi trường học tập, rèn luyện, giao tiếp... lành mạnh, văn
minh. Nhờ đó, mỗi cá nhân có thể nâng cao kết quả học tập, rèn luyện; tích cực hoạt
động, giao lưu để phát triển bản thân và cống hiến tích cực cho sự phát triển của nhà
trường, xã hội. Vì vậy, từ năm học 2008-2009 Bộ GD & ĐT đã phát động phong trào
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đây là giải pháp góp phần
GDVHHĐ cho học sinh, sinh viên (HS-SV). Bên cạnh đó, những năm gần đây, vấn đề
giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử của thế hệ trẻ đã và đang được các nhà
nghiên cứu, các nhà giáo dục quan tâm. Thực tế cho thấy, với sự phát triển của xã hội
trên mọi phương diện, từ kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đặc biệt là xu thế
hội nhập toàn cầu với những tác động tích cực và tiêu cực đã có ảnh hưởng không nhỏ
đến hoạt động học tập, rèn luyện của SV. Kết quả nghiên cứu cho thấy, văn hoá ứng
xử (VHƯX), văn hóa giao tiếp (VHGT), kỹ năng sống (KNS) của một bộ phận HS SV ngày nay đang có biểu hiện xuống cấp; không ít bạn trẻ có những hành vi thiếu
văn hoá, thậm chí vi phạm pháp luật, đạo đức ngay trong môi trường học đường
(MTHĐ) - nơi các em học tri thức khoa học, học làm người. Do dó, GDVHHĐ càng
có ý nghĩa cấp thiết để giúp thế hệ trẻ có nhận thức, hành vi, nếp sống đúng đắn trong
MTHĐ; hình thành nền tảng văn hoá phù hợp với chuẩn mực của xã hội cũng như xu
thế hội nhập và phát triển hiện nay.
1. Văn hóa học đƣờng và Giáo dục văn hoá học đƣờng
1.1. VHHĐ là toàn bộ yếu tố vật chất (không gian, cảnh quan…); nội quy của
nhà trường và những biểu hiện của cán bộ (CB), giảng viên (GV) và HS-SV trong
trường phù hợp với chuẩn mực văn hóa chung của xã hội, phù hợp với nội quy, quy
định của MTHĐ đảm bảo cho các hoạt động trong trường học diễn ra lành mạnh, đạt
mục tiêu giáo dục. VHHĐ được thể hiện ở việc bố trí, xây dựng và giữ gìn cảnh quan,
MTHĐ (khuôn viên, cảnh quan, phòng học, giảng đường...) đảm bảo tính thẩm mỹ,
giáo dục, góp phần tạo nên môi trường và phương tiện giáo dục HS - SV; biểu hiện
thông qua ý thức, hành vi… của CB, GV, HS-SV trong nhà trường phù hợp với chuẩn
mực văn hóa xã hội (VHXH) và nội quy, quy định của nhà trường.
1
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Như vậy, VHHĐ của SV là nhận thức, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực
VHXH và những nội quy, quy định của nhà trường.
1.2. Giáo dục văn hoá học đƣờng là các hoạt động có mục đích, có kế hoạch
của các cấp QLGD, các tổ chức, tập thể, cá nhân có chức năng và nhiệm vụ giáo dục
để góp phần hình thành MTHĐ có văn hóa lành mạnh, văn minh; hình thành được
nhận thức, thái độ và hành vi của CB, GV và HS - SV phù hợp với chuẩn mực VHXH
và nội quy, quy định của nhà trường.
2. Biện pháp GDVHHĐ cho SV trong giai đoạn hiện nay
2.1. Xây dựng môi trƣờng học đƣờng (trƣờng học) văn minh, thân thiện
Trường học thân thiện là một mô hình trường học do Quỹ Nhi đồng Liên hợp
quốc (UNICEF) đề xướng, xây dựng và triển khai từ vài thập kỷ qua ở nhiều nước
trên thế giới. Việc xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện đã được
nhiều nước trên thế giới và trong khu vực chú trọng và quả thực đã mang lại hiệu quả
giáo dục cao. Ví như Singapore, Nhật Bản là những nước có nền giáo dục phát triển.
Ở đấy, học sinh của họ được chăm lo từng chút về không gian, môi trường học đường.
Trường học thường có sân chơi rộng rãi, thoáng mát và nhiều cây xanh, giúp cho các
hoạt động của HS diễn ra một cách thoải mái, lành mạnh. Việc xây dựng một môi
trường học đường văn minh, thân thiện sẽ tạo hứng thú, xúc cảm cho người học để
tích cực học tập, rèn luyện đạo đức.
* Mục tiêu:
Giúp cho SV được học tập, rèn luyện trong môi trường học đường an toàn và
thân thiện. Hình thành ý thức và thái độ, hành vi xây dựng môi trường học đường văn
minh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
* Nội dung:
Xây dựng môi trường “tự nhiên” và “xã hội” mang tính văn hóa, thẩm mỹ trong
khuôn viên trường học để nâng cao hiệu quả giáo dục VHHĐ, góp phần hình thành và
phát triển nhân cách cho SV. Cụ thể:
+ Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
+ Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng các hoạt động dạy học, giáo dục, vui chơi,
giải trí cho người học
+ Dạy và học có hiệu quả
+ Rèn luyện kỹ năng sống cho SV
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+ Tổ chức các hoạt động Chính trị - xã hội lành mạnh
+ Chú trọng thiết lập và duy trì mối quan hệ thầy- trò, bạn bè, đồng nghiệp đoàn
kết, thân ái.
2.2. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động GD VHHĐ cho sinh viên
GDVHHĐ cho SV phải đảm bảo giúp cho việc cải thiện, nâng cao chất lượng
môi trường giáo dục (cơ sở vật chất, môi trường học tập, giao tiếp...). Bên cạnh đó cần
tập trung trang bị và giáo dục cho SV những kiến thức và kỹ năng về VHGT, VHƯX,
KNS, Đạo đức học đường, ý thức và hành vi thói quen văn hóa trong môi trường học
đường.
Kết quả điều tra thực trạng cho thấy, SV vẫn còn yếu về KNS nói riêng, về
VHHĐ nói chung. Qua trao đổi, trò chuyện thì đa số các em đều cho rằng, chưa có
hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về VHHĐ, chưa được tham gia nhiều hoạt động để hình
thành VHHĐ và GDVHHĐ cho bản thân. Điều kiện giao tiếp hạn chế nên các em
thấy tự ti, nhút nhát trong quan hệ, giao tiếp và mong muốn Đoàn trường, Hội SV tổ
chức nhiều hoạt động gắn với GDVHHĐ để các em có điều kiện học tập, rèn luyện.
* Mục tiêu:
Tổ chức các hoạt động phong phú, hấp dẫn để hình thành và giáo dục cho SV
những kiến thức và hiểu biết đúng đắn, đầy đủ về VHHĐ; các yêu cầu và nội dung
VHHĐ, biện pháp giáo dục VHHĐ để từ đó các em tự định hướng, tự giáo dục cho
bản thân.
* Nội dung:
- Thông qua giảng dạy một số môn học liên quan
- Tổ chức các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, thực tế
2.3. Xây dựng, triển khai tập huấn cho sinh viên những chuyên đề riêng về
văn hóa học đƣờng, giáo dục văn hóa học đƣờng
Bên cạnh việc lồng ghép các nội dung về VHHĐ, GDVHHĐ, nhà trường cần
chú trọng phối hợp với các tổ chức giáo dục trong và ngoài trường để triển khai, tập
huấn cho SV những chuyên đề riêng về VHHĐ, GDVHHĐ. Thực tế kết quả điều tra
cho thấy phần lớn SV chưa có nhận thức đúng đắn và đầy đủ và nội dung, tầm quan
trọng của VHHĐ, sự cần thiết của tự giáo dục bản thân để thực hiện VHHĐ. Vẫn còn
không ít những biểu hiện hạn chế của VHHĐ thông qua các mối quan hệ ứng xử và
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các hoạt động trong trường. Điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nhân
cách của SV nói chung, ảnh hưởng đến cơ hội hòa nhập vào xã hội sau khi ra trường.
Khi được hỏi "Bạn hiểu thế nào về VHHĐ?", nhiều SV đã tỏ ra lúng túng vì thiếu
thông tin hoặc không có khái niệm gì. Một số SV khác trả lời "Sống xa nhà phải tự lo
mọi việc từ học tập đến chi tiêu nên chúng em chưa dành thời gian học hỏi và tham
gia các hoạt động để trang bị cho bản thân những kiến thức VHHĐ, những kiến thức
cần cho cuộc sống khác". Có nhiều nguyên nhân, song một trong những nguyên nhân
quan trọng chính là do các em chưa có nhận thức đúng đắn, chưa có hiểu biết đầy đủ
về các nội dung, cách thức thực hiện VHHĐ trong nhà trường. Vì vậy, việc tổ chức
tập huấn cho SV các chuyên đề riêng về VHHĐ, GDVHHĐ là cần thiết không chỉ
giúp các em rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nội quy của trường mà quan trọng là
hình thành cho các em các kỹ năng sống lành mạnh, văn minh và tự chủ trong các môi
trường khác nhau.
* Mục tiêu:
Giúp SV có nhận thức đúng đắn và đầy đủ các nội dung của VHHĐ, cách thức
thực hiện trong môi trường học đường để từ đó định hướng tự giáo dục cho bản thân.
* Nội dung:
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về VHHĐ, GDVHHĐ,
tầm quan trọng của VHHĐ, GDVHHĐ trong giai đoạn hiện nay. Các vấn đề bồi
dưỡng có thể tập trung: VHGT, VHƯX, kỹ năng sống, giáo dục và định hướng giá
trị...
2.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục văn
hóa học đƣờng cho sinh viên
Bên cạnh việc triển khai các hoạt động giáo dục thì công tác kiểm tra đánh giá là
vô cùng quan trọng. Nhờ việc kiểm tra- đánh giá kịp thời, nghiêm túc sẽ giúp cho các
nhà quản lý giáo dục, các cán bộ giáo dục, các giảng viên nắm bắt kịp thời tình hình
và kết quả tự giáo dục của SV trong từng giai đoạn nhất định. Từ đó, giúp cho các nhà
giáo dục điều chỉnh các hành vi của SV đáp ứng yêu cầu giáo dục và yêu cầu phát
triển nhân cách.
* Mục tiêu:
Giúp cho CBQL các khoa, giảng viên, SV thấy được những ưu điểm, nhược
điểm, rút kinh nghiệm, tìm ra những nguyên nhân, biện pháp để nâng cao hiệu quả
giáo dục VHHĐ cho SV.
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* Nội dung:
- Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại VHHĐ để thực hiện.
- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá khác nhau để kịp thời nắm vững kết
quả rèn luyện VHHĐ của SV.
2.5. Xây dựng hệ thống nội quy, quy định của nhà trƣờng về văn hóa học
đƣờng và hệ giá trị riêng của trƣờng
Để việc dạy học ở mỗi trường học đạt hiệu quả cao, thiết nghĩ trước hết phải
trang bị cho người học những kiến thức về giáo dục, tự giáo dục để họ hình thành ý
thức và hành vi thực hiện tự giác các nội quy, quy định của nhà trường. Tuy nhiên
thực tế hiện nay, HS - SV vi phạm nội quy, qui định và vi phạm các giá trị đạo đức
ngày càng nhiều. Qua điều tra thực trạng cho thấy, một trong những nguyên nhân
khiến các em vi phạm VHHĐ là do thiếu quy định và yêu cầu rõ ràng về VHHĐ cũng
như các hình thức tuyên truyền phổ biến các nội quy đó; thiếu hệ giá trị của trường để
định hướng cho SV tiếp nhận để phấn đấu, rèn luyện.
Theo GS. TS Phạm Minh Hạc [4], mỗi trường học, không phân biệt cấp học nên
xây dựng hệ giá trị, nội quy riêng để mọi thành viên đồng thậun, lấy đó là mục tiêu
phấn đấu. Đặc biệt là hệ giá trị. Trong gần một thập kỷ trở lại đây, UNICEF,
UNESCO đã đưa ra chương trình giáo dục giá trị và đã mạng lại kết quả giáo dục có ý
nghĩa ở nhiều nước. Singapore là một nước đi đầu trong khu vực về chất lượng giáo
dục, là nước đã sớm xác định và xây dựng hệ giá trị riêng cho ngành giáo dục, cho các
trường học và điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng học tập, rèn luyện của
HS và công tác của cán bộ, giáo viên nhà trường. Hệ giá trị của giáo dục nước này là:
+ Chính trực: Lấy chính trực làm cơ sở cho sự rèn luyện của người học (tức là có
tinh thần dũng cảm, đạo đức và thẳng thắn, nói và làm đúng đắn.
+ Con người: Lấy con người làm mục tiêu, phát huy mặt tốt của mỗi người.
+ Học tập: Đam mê học tập, lấy học tập làm đường đời, luôn sẵn sằng đón tương
lai.
* Mục tiêu:
Giúp cho SV nhận thức đúng và đầy đủ các nội quy, quy định về VHHĐ ở
trường ĐH, hệ giá trị của trường dể có ý thức thái độ nghiêm túc thực hiện.
* Nội dung:
Xây dựng nội quy, qui định về VHHĐ cho SV trường ĐHHĐ
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Xây dựng hệ giá trị của trường
Thông báo đến các đơn vị để triển khai đến từng SV
2.6. Bồi dƣỡng kiến thức và năng lực tập huấn về văn hóa học đƣờng cho
cán bộ QLSV, cán bộ đoàn, giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập
Trong công tác giáo dục nói chung và GDVHHĐ nói riêng, việc trang bị cho SV
những kiến thức về VHHĐ và sự cần thiết, tầm quan trọng của VHHĐ và GDVHHĐ
trong các trường đại học là vô cùng quan trọng. Những kiến thức về VHHĐ ít có điều
kiện để SV tiếp nhận một cách đầy đủ, đúng đắn và thẩm thấu một cách tự giác, tích
cực trong bản thân mỗi người. Công việc đó cần phải được các cán bộ làm công tác
giáo dục như: Cán bộ CTHSSV, cán bộ QLSV, GVCN-CVHT và cán bộ Đoàn trong
nhà trường đảm nhiệm và thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay việc tập huấn cho các cán bộ
giáo dục về các vấn đề của VHHĐ, GDVHHĐ vẫn chưa được chú trọng; chưa thống
nhất và chỉ rõ được nội dung của VHHĐ cũng như các biện pháp để GDVHHĐ cho
SV hiện nay. Thực tế giáo dục cho thấy, việc tuyên truyền, tập huấn các vấn đề liên
quan đến công tác giáo dục là rất quan trọng bởi vì qua đó, giúp SV có những chuyển
biến trong nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân trong việc thực hiện các yêu cầu
giáo dục của nhà trường. Do đó, các cán bộ giáo dục của nhà trường cần có những kỹ
năng tập huấn cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác GDVHHĐ cho SV
trong giai đoạn hiện nay.
* Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho bộ phận cán bộ, giảng viên trong trường có những kỹ năng dể
tổ chức tập huấn về VHHĐ và GDVHHĐ cho SV hiện nay; góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục của nhà trường.
* Nội dung:
- Tập huấn về các nội dung của VHHĐ
- Cách thức thực hiện VHHĐ trong trường đại học
3. Kết luận
Nghiên cứu các biện pháp GDVHHĐ cho SV nói chung, SV trường ĐH Hồng
Đức nói riêng là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, góp phần giáo dục thế hệ
trí thức tương lai phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, về phẩm chất và năng
lực. Đó không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà phải là trách nhiệm chung của
mọi lực lượng giáo dục. Vì vậy, việc thực hiện, triển khai các biện pháp GDVHHĐ đã
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nghiên cứu, đề xuất cần được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể SV cùng với các lực
lượng giáo dục để tạo môi trường và tác động giáo dục thống nhất giúp SV hình thành
VHHĐ và phát triển nhân cách thuận lợi, hiệu quả.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Minh Hạc (2009), Văn hóa học đường: Khái niệm và việc xây dựng
thông qua giáo dục giá trị, Tạp chí Nghiên cứu con người số 2 (41).
2. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc (2009), Văn hóa học đường - Lý luận và
thực tiễn, Hội khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam.
3. Đào Thị Oanh (2008), Một khía cạnh xây dựng văn hóa học đường nhìn từ
góc độ Tâm lý học, Tạp chí Tâm lý học, số 10 (115).
4. Nguyễn Quang Uẩn (2007), Quan niệm về hành vi giao tiếp có văn hóa của
tuổi trẻ, Tạp chí Tâm lý học, số 6 (99).
5. http://en.wikipedia.org/wiki/School_psychology

224

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THÔNG QUA HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
TẠI BẢO TÀNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Trần Thị Ngọc Lan1, Nguyễn San Hà2
Bảo tàng không chỉ là nơi sưu tầm, bảo quản, giữ gìn những di sản văn hóa mà
còn là nơi trưng bày, tuyên truyền để phát huy những giá trị di sản của dân tộc, từ đó
đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của nước nhà. Như vậy, ngoài những nhiệm
vụ chính vừa nêu trên, Bảo tàng còn thể hiện vai trò của mình trong việc hỗ trợ cho
chức năng học tập, giáo dục cộng đồng.
Đến với buổi tọa đàm “Giáo dục đạo đức cho sinh viên”, chúng tôi xin được nêu
ra vai trò của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh đối với công tác học tập
của học sinh, sinh viên và những phương hướng sắp tới cùng góp phần trong việc phát
triển cho thế hệ trẻ giúp họ hiểu hơn về cội rễ dân tộc, lòng yêu nước, sức sống, sức
lao động và sáng tạo của nhân dân ta.
Hiện nay hệ thống các Bảo tàng trong cả nước rất phong phú về loại hình như:
lịch sử, văn hóa, danh nhân, di tích – danh thắng, hay Bảo tàng về ngành nghề…Và
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP. Hồ chí minh thuộc một trong những loại hình này
thể hiện chủ đề chính về phần lịch sử và văn hóa Việt Nam với 2 nội dung:
+ Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy cho đến 1945
+ Lịch sử, văn hóa các tỉnh phía nam Việt Nam và đặc trưng văn hóa của các
nước trong khu vực châu Á.
Với hai phần trưng bày chính vừa nêu trên, Bảo tàng rất phù hợp đối với đối
tượng học sinh học bộ môn lịch sử ở các khối cấp (cấp 1; 2 và 3). Tuy nhiên chúng ta
không thể không nhắc đến đối tượng công chúng khác đó là sinh viên.
Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên đến học tập thực tế tại bảo tàng từ năm 2010 đến nay

STT

Năm

Số khách tham quan

Số lƣợng sinh viên

Tỷ lệ

01

2010

222.206

11.043

4%

02

2011

277.537

8.224

2%

03

2012

269.786

7.192

2%

Nguồn: Thống kê của Tổ thuyết minh thuộc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM
1
2

Bảo tàng Lịch sử TP. HCM
Trƣờng THCS Võ Trƣờng Toản, Q1
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Theo thống kê số lượng khách tham quan trong những năm gần đây, trung bình
khoảng 2,66% tổng số khách là đối tượng này. Bao gồm sinh viên thuộc các trường
Trung cấp nghiệp vụ du lịch, trường Cao đẳng, Đại học có khoa Lịch sử và một số
trường đào tạo nghiệp vụ có liên quan đến văn hóa, xã hội học cùng một số trường
không có ngành đào tạo liên quan (kể cả sinh viên từ Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân
cận)
Hằng năm trung bình Bảo tàng đón tiếp khoảng trên 9.000 sinh viên (đây là số
lượng sinh viên có đăng ký thuyết minh), ngoài ra số khác tự học theo nhóm tại bảo
tàng (tham quan tự do) và số còn lại có giáo viên hướng dẫn, giảng dạy ngay tại Bảo
tàng. Nhìn chung với con số này cũng chưa thật sự khả quan với biện pháp thu hút
giới trẻ đến tham quan.
Việc học tập thực tế ngay tại Bảo tàng cần đòi hỏi ý thức của sinh viên. Đối với
một số trường trung học, cao đẳng và đại học, hằng năm để nhập môn cho công tác
giảng dạy sắp tới đều có tổ chức đưa số lượng lớn sinh viên năm thứ 1 đến để “làm
quen với Bảo tàng”, với số lượng đông khoảng vài trăm người như thế và đến tham
quan bảo tàng trong vòng 1 tuần… yêu cầu có thuyết minh, hướng dẫn. Với cách làm
đại trà này thì phần lớn không có kết quả đại thể như đưa sinh viên “cưỡi ngựa xem
hoa”. Sang đến những năm cuối khóa học thì nhà trường lại tổ chức học kỹ tại bảo
tàng, lần này thì số lượng tham quan ít hơn, có hoặc không có giáo viên cùng đi theo.
(nếu có giáo viên dẫn lớp thì sinh viên thể hiện sự yêu thích được học hỏi ở bảo tàng
nhiều hơn), thường thì những nhóm lớp học này phải giải quyết phần bài tập được
thầy cô cho ở lớp, hoặc phải thuyết trình lại sau buổi nghe thuyết minh tại nơi đây.
Ngoài những sinh viên có ý thức học tập cao, yêu thích nghiên cứu về lịch sử và văn
hóa Việt Nam, số còn lại thì hình như bị bắt buộc đến bảo tàng. Đối với họ đến nơi
đây để chỉ đối phó với môn học này mà thôi, có khi trong nhóm học đó sẽ phân công
một số sinh viên cầm một lúc nhiều máy ghi âm lại lời thoại của thuyết minh viên bảo
tàng và số bạn còn lại “xem hoa” và “ngắm cảnh”, chỉ đến khi nào cận kề với thời
hạn của môn học đó lại một lần nữa cần đến những hướng dẫn viên của bảo tàng.
Trong những năm gần đây, tổ chức Đoàn ở các trường Đại học và Cao đẳng
thường xuyên thực hiện phong trào “Hành trình đến với bảo tàng” để sinh viên có thể
tham gia học tập tại bảo tàng để làm bài thu hoạch và cần có xác nhận của phía Bảo
tàng. Tuy vậy, các bạn sinh viên thường thực hiện một cách đối phó, không mấy quan
tâm đến ý nghĩa của công việc đi bảo tàng. Đặc biệt có không ít trường hợp sinh viên
chỉ đến bảo tàng mua vé rồi xin đóng dấu xác nhận là đã đi tham quan bảo tàng…
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Qua một số khảo sát thực tế, nhiều sinh viên chưa biết bảo tàng ở đâu và bảo
tàng là gì, có bao nhiêu loại hình bảo tàng? Như vậy đối tượng sinh viên nói riêng và
khách tham quan Việt Nam nói chung chưa có thói quen đến với Bảo tàng.
Trong những năm năm gần đây, bảo tàng đã thể hiện vai trò của mình đối với
chương trình học sử của học sinh phổ thông, Bảo tàng có ưu điểm về nội dung trưng
bày phần lịch sử Việt Nam từ khi có sự xuất hiện của loài người cho đến khi nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời năm 1945. Hằng năm Bảo tàng đã có sự phối hợp
của Sở giáo dục và Đào tạo đã đưa vào nội dung bắt buộc chương trình học sử của
trường từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, đây là nhận thức đúng đắn, kết hợp
học đi đôi với hành, lý thuyết và thực tiễn.
Một số đề xuất:
Thứ nhất, Cần có sự phối hợp tích cực hơn nữa giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và
hệ thống Bảo tàng trong cả nước trong việc khuyến khích học sinh, sinh viên đến Bảo
tàng. Đặc biệt đầu tư và nhân rộng hơn phong trào “Hành trình đến với bảo tảng” của
Thành Đoàn TP.HCM phát động sao cho thể hiện được đúng ý nghĩa là tham quan
học tập tại Bảo tàng.
Thứ hai, Hãy để Bảo tàng trở thành một địa chỉ thân thuộc đối với mọi người.
Đặc biệt là các em học sinh, các bạn sinh viên, không chỉ nơi đây mọi người sẽ được
học tập, nghiên cứu, trở về với cội nguồn dân tộc mà là nơi giải trí, thư giãn các bạn
sẽ được thụ hưởng, khám phá nét đẹp văn hóa, những sản phẩm được tạo ra trong quá
trình lao động từ thời dựng nước, giữ nước cho đến khi giành được độc lập cho nước
nhà.
Thứ ba, Hướng đến việc thành lập Câu lạc bộ tình nguyện viên, để trở thành
hướng dẫn viên, thuyết minh viên Bảo tàng, có thể là những bạn sinh viên đang thực
tập về chuyên ngành Bảo tàng, Du lịch, Văn hóa… để phục vụ công chúng.
Thứ tư, Tăng cường thực hiện “Xã hội hóa Bảo tàng” “Đưa Bảo tàng đến với
mọi người”, đặc biệt đến các trường trung cấp, cao đẳng và đại học, triển lãm những
chuyên đề được thực hiện trên vải như “Lịch sử, Văn hóa Việt Nam qua tư liệu và
hình ảnh”, “Thời Hùng Vương”, “Văn hóa các dân tộc phía Nam – Việt Nam”,
“Những phát hiện mới về Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội”….
Thứ năm, các trường Đại học và Cao đẳng cũng nên nghiên cứu thiết kế giữa
học tập trên lớp với thực tế tại Bảo tàng ở các môn học có liên quan (như chuyên
ngành lịch sử, văn hóa, dân tộc, khảo cổ…). Trong đó, các trường có đào tạo ngành
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Sư phạm phải tăng cường phối hợp với Bảo tàng. Vì chính lực lượng đó sẽ là nồng
cốt cho công tác giảng dạy, tổ chức ngoại khóa ở Bảo tàng khi về công tác tại các
trường phổ thông.
Tóm lại, bảo tàng có vị trí quan trọng trong việc học tập nói chung và giáo dục
nói riêng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Thấy được vai trò của hệ thống
bảo tàng và biết phát huy lợi thế của hệ thống này thì chắc chắn công tác giáo dục
đạo đức cho sinh viên sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
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THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG SINH VIÊN VÀ
NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC
ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN THEO TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Lê Thị Tần1
1. Đặt vấn đề
Kế thừa và phát triển tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giai
đoạn hiện nay, Đảng đã phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức của Bác đến nay đã gần 6 năm, qua đánh giá tổng kết chúng ta đã thu được những
kết quả đáng kể về vai trò lãnh đạo của Đảng, về ý thức trách nhiệm của nhân dân, đã
có những chuyển biến rất rõ nét, qua đó đẩy lùi được mức độ gia tăng các tệ nạn xã
hội và các tiêu cực khác, nhất ở thế hệ trẻ hiện nay, trong đó có sinh viên.
2. Thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên
Một là, chủ nghĩa cá nhân dẫn đến lối sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi có xu
hướng ngày càng phát triển. Một số sinh viên đã có nhiều biểu hiện phai nhạt lý
tưởng, chán nản khi gặp khó khăn trong học tập thì chùn bước, không có ý chí phấn
đấu vượt qua khó khăn, dẫn đến mất phương hướng mặc dù đó chỉ là tạm thời.
Hai là, thể hiện lối sống lãng phí, xa hoa, đua đòi, tiêu xài không hợp lý, vô cảm
trước những khó khăn của người thân cũng như của bạn bè, làm giảm niềm tin đối với
thầy cô, bạn bè.
Ba là, lối sống thiếu trung thực, cơ hội, “chạy chọt” vì lợi ích cá nhân như: điểm
số, thi cử gây mất đoàn kết bạn bè.
Bốn là, nói không đi đôi với làm, trong học tập và rèn luyện nói và làm trái với
nội quy, quy chế của nhà trường cũng như các đoàn thể.
Năm là, do cuộc sống xa gia đình, xa người thân, nên đã thể hiện lối sống buông
thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, hoài bão, thiếu quyết tâm, ý chí phấn đấu, dẫn đến tệ
nghiện hút, cờ bạc, xa đọa. Đây là điều đáng lo ngại cho mỗi gia đình, cho nhà trường
và toàn xã hội.
Tình trạng suy thoái nói trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân
chủ quan, nguyên nhân khách quan.

1

Giảng viên khoa Lý luận Chính trị, trƣờng Đại học An Giang
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- Nguyên nhân chủ quan: đa số sinh viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về
vai trò nền tảng của đạo đức trong ổn định và phát triển nghề nghiệp, chưa gắn chặt
học tập với rèn luyện đạo đức; thiếu sự tổ chức và phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận
trong nhà trường về giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên.
Trong công tác tổ chức, chưa coi trọng và xem xét chặt chẽ các tiêu chuẩn đạo
đức, đó là điều kiện để cho tệ nạn chạy điểm, chạy tội mà chưa có biện pháp ngăn
chặn.
Sinh hoạt tự phê bình và phê bình chưa được quán triệt sâu sắc và triệt để nên
sinh viên có cơ hội xem nhẹ việc rèn luyện bản thân và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Một số cán bộ lớp, cán bộ đoàn, cán bộ hội chưa thật sự làm gương về đạo đức
lối sống.
Giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, thiếu
các sân chơi bổ ích đối với sinh viên bởi các quy định về đạo đức, lối sống trong sinh
viên chưa cụ thể và chưa được thực hiện nghiêm, còn nghiêng về học là chủ yếu.
- Nguyên nhân khách quan: sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ cơ chế kế hoạch
hóa tập trung sang cơ chế thị trường, đã có tác động không nhỏ đến đạo đức sinh viên
nói riêng và đạo đức xã hội nói chung.
Kinh tế thị trường một mặt thúc đẩy sinh viên chủ động, năng động trong học
tập, nghiên cứu để tích lũy kiến thức chuyên ngành và rèn luyện tay nghề, mặt khác
cũng kích thích chủ nghĩa cá nhân, cực đoan, thực dụng, chạy theo lợi ích cá nhân bất
chấp cả kỷ cương, đạo lý. Điều đó đã tác động xấu đến sinh viên trong học tập và rèn
luyên, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Một số sinh viên do nhận thức không đầy đủ
hoặc kém vững vàng trước những biến động đó, đã để cho chủ nghĩa cá nhân phát
triển, xa rời những giá trị văn hóa, đạo đức để chủ nghĩa thực dụng chi phối các hành
vi đạo đức và cách ứng xử của họ.
Do sự “lạc hậu tương đối” của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội, trong xã hội ta
hiện nay vẫn còn tàn dư của đạo đức phong kiến, thực dân. Những hành vi gia trưởng,
độc đoán, chuyên quyền, cục bộ, “địa phương chủ nghĩa”…là di hại của những đạo
đức cũ cùng với chủ nghĩa thực dụng, đề cao tuyệt đối hóa tự do, quyền tư hữu của lối
sống phương Tây, đang tác động vào đời sống tinh thần của xã hội. Thực trạng đó,
trong chừng mực nhất định, đã góp phần làm xói mòn những giá trị đạo đức tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam.
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Các thế lực thù địch, phản động đã và đang chủ động tác động vào đạo đức, lối
sống của sinh viên nói riêng và xã hội nói chung, kích thích lối sống hưởng thụ, tác
động vào tư tưởng, tình cảm làm thay đổi quan niệm đạo đức lối sống; làm suy thoái
tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng của sinh viên. Trên thực tế đã có một số sinh
viên công khai hay ngấm ngầm trở thành người tuyên truyền cho lối sống hưởng thụ,
thực dụng, vô tình hay hữu ý đã phản bội lại mục tiêu lý tưởng đã lựa chọn.
3. Giải pháp
Từ thực trạng trên, Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần X (2006)
chỉ rõ: “Đối với thế hệ trẻ thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng,
đạo đức lối sống; tạo môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện”. Quán triệt Nghị
quyết Đại hội Đảng nhằm góp phần thực hiện định hướng đó chúng ta cần thực hiện
một số giải pháp sau:
Thứ nhất, vấn đề thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng được xác định là “vị
trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn lực con người”. Chăm lo bồi dưỡng,
giáo dục đạo đức cho thanh niên, sinh viên phát triển toàn diện là một trong những
yếu tố bền vững của sự nghiệp cách mạng.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục đạo đức đối với thanh
niên - sinh viên trên cơ sở nguyên lý giáo dục khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận gắn với thực tiễn, “học” đi đôi với “hành”. Hình thức
giáo dục đạo đức đối với thanh niên - sinh viên cần phù hợp với tâm lý lứa tuổi ưa
thích cái mới và sự sáng tạo, đề cao yếu tố “tự giáo dục”, “tự rèn luyện” của người
sinh viên đi đôi với sự định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn của tổ chức; gắn kết
giữa việc giáo dục lý tưởng cách mạng với bảo vệ, chăm lo bồi dưỡng và phát huy vai
trò của sinh viên trong sự nghiệp cách mạng.
Thứ ba, giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên là trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; đó cũng là nhân tố quyết định mọi thành
công trong công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên - sinh viên trong thời gian qua.
Thứ tư, chăm lo xây dựng và phát triển đạo đức cho sinh viên là sự nghiệp lâu
dài, gian khổ, đòi hỏi phải tiến hành thận trọng, kiên trì không nóng vội, chủ quan,
cần có sự quan tâm chăm lo của các tổ chức chính trị, xã hội, của mọi tầng lớp nhân
dân.
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4. Kết luận
Người sinh viên có giáo dục đạo đức phải là người “uống nước nhớ nguồn, ăn
quả nhớ kẻ trồng cây”. Đạo lý này được lưu giữ từ nghìn đời nay và đã trở thành một
lẽ sống quý báu của dân tộc ta. Với những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến máu xương
mình cho Tổ quốc, chúng ta phải đời đời ghi nhớ công ơn của họ. Trong “Di chúc” để
lại cho đồng bào cả nước, Hồ Chí Minh căn dặn: “Đối với các liệt sĩ mỗi địa phương
(thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng
của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”. Những tư
tưởng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức sinh viên sẽ mãi mãi
tỏa sáng trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh thời đại
và quốc tế ngày nay, những tư tưởng đó lại càng có giá trị hơn bao giờ hết. Thấm
nhuần và quán triệt một cách sâu sắc những lời dạy đó sẽ giúp sinh viên có thêm niềm
tin và sức mạnh. Đó cũng là biểu hiện sinh động của phong trào toàn dân, trong đó có
sinh viên "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Tư tưởng đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tỏa ra một
sức mạnh tinh thần kỳ diệu, sức mạnh ấy là động lực cho mỗi sinh viên và cả dân tộc
ta trên bước đường đi tới mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng,
văn minh”. Giáo dục đạo đức sinh viên là bổn phận là nghĩa vụ cao cả, là lương tâm là
tình cảm sâu nặng, là niềm vinh dự hạnh phúc của mỗi chúng ta.
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MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
Nguyễn Thị Thọ1
1. Đạo đức và giáo dục đạo đức
Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, những tư tưởng đạo đức đã
được xuất hiện hơn 26 thế kỷ trước đây trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp
cổ đại. Đến nay, đạo đức được định nghĩa như sau: “Đạo đức là một hình thái ý thức
xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và
đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và với xã hội, chúng
được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã
hội”.
Như vậy, đạo đức là một trong những phương thức điều chỉnh hành vi của con
người, và là phương thức có ý nghĩa đặc biệt để làm rõ “tính người” của con người.
Từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành và về già, ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời con
người cũng chịu những tác động điều chỉnh của các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức.
Ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy cô… luôn dạy cho ta những điều hay lẽ phải để “ở đời”
và “làm người” sự dạy dỗ đó có khi là những kinh nghiệm đời thường và có khi là
những kiến thức trong sách vở. Quá trình răn dạy những đạo lý đó được gọi là giáo
dục đạo đức.
“Giáo dục đạo đức là quá trình chuyển văn hóa đạo đức xã hội thành văn hóa
đạo đức cá nhân”. Cụ thể là quá trình chuyển những tri thức, những kinh nghiệm,
những chuẩn mực và lý tưởng đạo đức xã hội thành những phẩm chất đạo đức cá
nhân. Mục tiêu của giáo dục đạo đức là nhằm hình thành và phát triển ý thức đạo đức
và năng lực thực hiện hành vi đạo đức của con người. Giáo dục đạo đức có ý nghĩa rất
to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi người, giúp con người nhận thức đúng,
sai, phải, trái, tốt, xấu để định hướng giá trị, lựa chọn hành vi và phát triển ngày một
hoàn thiện hơn.
Giáo dục đạo đức là một quá trình lâu dài và liên tục, ở mỗi giai đoạn của cuộc
đời có những hình thức và phương thức giáo dục khác nhau. Tuổi ấu thơ giáo dục đạo
đức được thực hiện bằng lời ru của bà, của mẹ, bằng những răn dạy, chỉ bảo của các
thành viên trong gia đình; ở bậc học tiểu học, giáo dục đạo đức được thực hiện bằng
nhiều hình thức và được tập trung ở môn Đạo đức; đến bậc THCS và THPT giáo dục
1
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đạo đức cũng được thực hiện bằng nhiều hình thức và đặc biệt thông qua môn Giáo
dục công dân; lên cao đẳng, đại học quá trình giáo dục đạo đức tiếp tục được nhấn
mạnh và nâng lên một cấp độ cao hơn với những lý luận, những nguyên tắc, phạm trù
trong môn học Đạo đức học. Vì, ở bậc học này, sinh viên những người đang ở độ tuổi
trưởng thành, với sức sống mãnh liệt, thường có nhiều hoài bão, ước mơ vươn tới
đỉnh cao của tri thức nhân loại, và họ đang chuẩn bị hành trang để trở thành người chủ
thực sự của đất nước. Do đó, giáo dục đạo đức cho sinh viên lại càng có ý nghĩa cấp
thiết. Cùng với việc luyện tài, chúng ta phải tăng cường rèn đức để đào tạo ra những
con người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, để góp phần hiện thực hóa quan điểm, đường
lối của Đảng, để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nêu rõ: “Đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; đổi mới chương
trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng
giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng
thực hành” . Trong chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo hiện nay
Đảng ta cũng đã xác định: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao
chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và
học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách
mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công
nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội”.
Định hướng của Đảng ta về giáo dục, đào tạo trong tình hình mới đã cho thấy
việc giáo dục đạo đức, lẽ sống, lý tưởng sống cho học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ
quan trọng trong chiến lược giáo dục hiện nay. Mỗi môn học, mỗi khoa học đóng góp
một phần quan trọng nhất định vào việc đào tạo, phát triển toàn diện con người, trong
đó, giáo dục đạo đức đóng góp một phần không nhỏ. Đào tạo ra những người công
dân vừa “hồng”, vừa “chuyên”, vừa có “đức”, vừa có “tài” đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập và phát triển như hiện nay là nhiệm vụ của ngành
giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung. Xã hội càng phát triển, biến đổi, cùng với
đòi hỏi của sự nghiệp giáo dục toàn diện thì vai trò của giáo dục đạo đức lại càng cần
được đặc biệt quan tâm.
Thực tế cho thấy, quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học,
cao đẳng hiện nay được thực hiện khá tốt, nhưng chưa có sự thống nhất về nội dung,
chương trình, thậm chí ở một số trường chỉ là sự lồng ghép qua các môn học, không
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phải là môn học đưa vào chương trình giảng dạy bắt buộc... Do đó, trong khuôn khổ
của Hội thảo này, chúng tôi mạnh dạn nêu lên một số nội dung cơ bản trong giáo dục
đạo đức cho sinh viên hiện nay như sau.
2. Những nội dung đạo đức cơ bản cần giáo dục cho sinh viên hiện nay
Thứ nhất, Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Lòng yêu nước và
tinh thần tự hào dân tộc đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta, như sợi chỉ
đỏ xuyên suốt lịch sử Việt Nam; là tình cảm, tư tưởng lớn nhất của nhân dân, của dân
tộc Việt Nam được cha ông ta dày công vun đắp suốt hàng ngàn năm dựng nước và
giữ nước, được nâng lên thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Ngày nay, đất nước
không còn chiến tranh, nhưng vẫn còn đói nghèo, lạc hậu. Vì vậy, cần giáo dục cho
sinh viên lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, giúp các em tiếp bước truyền thống
cha ông xây dựng và bảo vệ đất nước trong xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế.
Thứ hai, giáo dục lý tưởng, hoài bão, ước mơ. Sinh viên là tầng lớp thanh niên
trí thức năng động, sáng tạo; vì vậy, giáo dục cho họ biết sống có lý tưởng, ước mơ,
hoài bão là việc làm không thể thiếu trong giáo dục đạo đức. Người sống có lý tưởng,
ước mơ, hoài bão là người sẽ nhân đôi được ý nghĩa cuộc sống của mình. Lý tưởng
của sinh viên ngày nay phải là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là học tập, rèn
luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, vì tương lai của bản thân và tiền đồ của đất
nước, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn
minh. Việc giáo dục lý tưởng là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của giáo
dục đạo đức; là cơ sở, nền tảng để phát triển con người, phát triển nhân cách.
Thứ ba, giáo dục tình bạn, tình yêu chân chính. Đây là những giá trị đạo đức
nổi bật ở tuổi trẻ nói chung, ở sinh viên nói riêng. Tình bạn chân chính và tình yêu
chung thủy, trong sáng sẽ trở thành điểm tựa, thành sức mạnh tinh thần giúp tuổi trẻ
biết vươn lên trog cuộc sống. Giáo dục đạo đức trong tình bạn cho sinh viên là giúp
họ xây dựng một tình bạn chân chính trên cơ sở hợp tác, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau,
biết yêu thương và cùng giúp nhau tiến bộ, chống lại sự giả dối, cơ hội, lợi dụng, vun
vén cho sở thích và lợi ích đơn phương. Cùng với giáo dục đạo đức trong tình bạn,
cần giáo dục đạo đức trong tình yêu cho sinh viên. Vì, tình yêu có thể nâng con người
vươn tới những đỉnh cao của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng có thể đẩy con người
xuống điểm tận cùng của sự thất bại, bi quan. Do đó, giáo dục cho sinh viên có được
một quan niệm đúng đắn về tình yêu, để tình yêu ấy nâng cách cho họ thược hiện ước
mơ, hướng họ đi đến những tình yêu đích thực là việc làm hết sức cần thiết.
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Thứ tư, giáo dục đạo đức mới trong học tập. Đối với tuổi trẻ, học tập không chỉ
là đòi hỏi, là yêu cầu mà còn là nghĩa vụ đạo đức là nhu cầu tự thân của lớp trẻ nhằm
hướng vào thay đổi chính bản thân mình. Hướng hoạt động học của sinh viên theo
đúng mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất
nước. Phải chú trọng giáo dục động cơ, mục đích học tập cho sinh viên, giúp họ giải
đáp những vấn đề đặt ra: học cái gì, học để làm gì, học cho ai và học như thế nào?
Cần giáo dục cho sinh viên lòng kiên nhẫn, ham mê và tính trung thực khoa học. Bởi
muốn chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, đòi hỏi phải có lòng kiên nhẫn, với quyết tâm
cao để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trên con đường đi tới.
Thứ năm, giáo dục sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh. Bởi cuộc đời của Người là tấm gương đạo đức vô cùng cao đẹp để các thế hệ
con người Việt Nam noi theo. Những lời căn dặn, chỉ bảo của Người, những việc làm
của Người mãi là những chỉ dẫn hết sức cần thiết cho chúng ta trong bước đường phát
triển hôm nay và mai sau. Hơn nữa, điều kiện kinh tế xã hội hiện nay đang có những
biến đổi hết sức mạnh mẽ, đạo đức của một bộ phận thanh, thiếu niên đang dần suy
thoái dưới tác động hai mặt từ kinh tế thị trường và đời sống xã hội thì việc giáo dục
sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết.
Bằng các hoạt động thiết thực như: tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tổ
chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động phong trào học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh… giúp sinh viên rèn luyện nhân cách,
thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, thường xuyên tự học tập nâng cao trình
độ để ngày một hoàn thiện.
Ngoài năm nội dung cơ bản nêu trên, tùy theo từng ngành nghề cụ thể mà sinh
viên đang theo học, cần tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.
Chỉ có giáo dục toàn diện mới đào tạo ra được nguồn nhân lực hữu ích cho đất
nước, mới phát triển hoàn toàn những tiềm năng sẵn có của nguồn nhân lực. Nhiệm
vụ của các nhà trường, của đội ngũ nhà giáo là phải giáo dục sinh viên biết vươn lên
chiếm lĩnh những giá trị cao quý, những tinh hoa của nhân loại và của dân tộc.
Để quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên đạt hiệu quả cao, thiết nghĩ cần chú
ý đến một số giải pháp cụ thể sau.
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3. Một số giải pháp cụ thể nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho
sinh viên hiện nay
-Thứ nhất, về phía sinh viên:
+ Phải có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, hướng theo những giá trị chân –
thiện – mĩ, biết đấu tranh chống lại cái sai trái, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt và
phải có ý thức tự giáo dục. Tích cực, chủ động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
+ Trong giáo dục, cần phải học suốt đời, lấy tự học làm cốt. Trong buổi nói
chuyện tại lớp Nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày
21/7/1956, Bác căn dặn mọi người: Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt
đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ
rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên
chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. Học tập suốt đời có vai trò
khuyến khích, hỗ trợ, động viên con người tìm đến tri thức trên cơ sở tự nguyện, tự
giác vì những lý do cá nhân hay lý do chuyên môn. Xã hội luôn vận động và biến đổi,
bản thân mỗi người không được có tư tưởng “tự cho mình là giỏi”, là đã biết đủ rồi,
đã hiểu đủ rồi mà sao nhãng chuyện học tập. Người cũng khẳng định trong cách học
thì “lấy tự học làm cốt”. Mỗi người phải có ý thức tự học hỏi, càng học càng thấy hay
thì lại càng “ham học”. Khi đã có niềm đam mê, ham học thì tự bản thân sẽ chủ động
học hỏi không ngừng nghỉ. Tự học là cách tốt nhất để có thể tự làm chủ được tri thức,
tự hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân.
+ Vì Bác Hồ từng nói: Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ
tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương
lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang… Tất cả
các giáo viên chớ nên cho học thế này là đã đủ, mà phải tiếp tục học tập thêm để tiến
bộ mãi. Bác gọi các thầy giáo, cô giáo là “những anh hùng vô danh” bởi dù tên tuổi họ
không được đăng trên báo, không được thưởng huân chương nhưng “nếu không có
thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội
được?”.
- Thứ hai, về phía thầy, cô giáo:
+ Đối với mỗi thầy cô giáo nói chung, phải là những tấm gương sáng về tài
năng, đức độ, nhân cách. Vì, sự nêu gương của thầy, cô sẽ là những bài học thực tiễn
đầy thuyết phục để thôi thúc sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu noi theo.
Mỗi thầy, cô phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực lấy người học
237

làm trung tâm để khơi dậy ở sinh viên lòng tự hào dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, ý thức
vươn lên để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh.
+ Đối với những thầy cô giáo được phân công giảng dạy trực tiếp môn Đạo đức
học phải có hiểu biết sâu sắc về các giá trị, chuẩn mực đạo đức và nắm được yêu cầu
của quá trình giáo dục đạo đức (có kiến thức chuyên môn), được đào tạo đúng chuyên
ngành chuyên sâu. Phải thường xuyên cập nhật thông tin để nắm bắt và định hướng
giá trị cho sinh viên. Không ngừng hoàn thiện bản thân cả về đức và tài, bởi nguời đi
giáo dục trước hết phải là người được giáo dục.
- Thứ ba, về phía xã hội, nhà trường, nhà quản lý giáo dục, các tổ chức Đoàn,
Hội:
+ Về chất lượng đội ngũ: đầu tư, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng
viên giảng dạy môn Đạo đức học.
+ Về chương trình môn học: Phải xây dựng chương trình, nội dung môn học một
cách có hệ thống, thống nhất giữa các trường. Hiện nay, nhiều trường có môn Đạo
đức học và giáo dục đạo đức, nhưng lại không có sự thống nhất về nội dung, mỗi
trường có thể theo một giáo trình riêng.
Ngoài chương trình chung, thống nhất giữa các trường, tùy theo đặc thù của từng
trường và của mỗi ngành học cần tăng cường hơn nữa giáo dục đạo đức nghề nghiệp
cho sinh viên.
+ Với chiến lược phát triển giáo dục toàn diện như hiện nay, bên cạnh “trí dục”
thì phải cần chú ý nhiều hơn nữa tới “đức dục”. Phải đưa môn Đạo đức học và giáo
dục đạo đức trở thành một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của các
trường đại học, cao đẳng với thời lượng thích hợp. Vì, môn học này không những
trang bị cho sinh viên những hiểu biết về đạo đức học nói chung mà còn trang bị cho
họ những hiểu biết về các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, đặc biệt trang bị
cho sinh viên những nội dung cơ bản của đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa: phải tạo ra những sân chơi, những hoạt
động bổ ích để qua đó, giáo dục đạo đức, lý tưởng cho sinh viên: Như về nguồn, Uống
nước nhớ nguồn, các hoạt động tình nguyện, từ thiện, tổ chức những chương trình
xem phim phim tư liệu, phim lịch sử,… Những hoạt động này đã được các trường đại
học, cao đẳng tổ chức khá tốt nhưng cần đều đặn hơn, có nội dung cụ thể và sâu sắc
hơn.
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+ Cần chú ý giáo dục đạo đức thông qua những tấm gương đạo đức: Việc nêu
gương của thầy, cô, của những sinh viên có thành tích cao trong học tập, trong rèn
luyện, trong các hoạt động phong trào… là vô cùng cần thiết để giúp sinh viên noi
gương thầy cô, học hỏi lẫn nhau cùng thi đua phấn đấu tiến bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng đã từng chỉ rõ “một tấm gương sống hơn cả trăm bài diễn thuyết”.
+ Cần có sự đánh giá thi đua, xếp loại đạo đức hàng năm. Thực hiện nghiêm túc,
công bằng trong đánh giá xếp loại theo quy định của bộ, quy chế của trường, những
tiêu chuẩn đoàn viên của Đoàn trường, của Hội sinh viên. Khen thưởng, kỷ luật
nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng việc đối với sinh viên tốt và chưa tốt để kịp
thời khích lệ hoặc uốn nắn, hướng họ vào những chuẩn mực giá trị đạo đức chung.
Đạo đức là quan trọng, giáo dục đạo đức là cần thiết, với những nội dung thiết
thực và giải pháp đồng bộ sẽ giúp cho quá trình giáo dục đạo đức ngày càng đạt hiệu
quả cao, góp phần phát triển toàn diện con người đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi
mới đất nước.
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VÀI SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRONG
CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
Hoàng Trung1
1. Suy nghĩ về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên
Việc bồi dưỡng thế hệ nối tiếp cho thế hệ hiện tại để xây dựng và bảo vệ đất
nước là một quy luật tất yếu cho sự tồn tại của các quốc gia, các dân tộc.
Đối với Hồ Chí Minh, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một vấn
đề mà suốt cuộc đời Người hết sức quan tâm.
Ngay từ những năm 1920 - 1930, khi bắt đầu cuộc vận động cách mạng ở nước
ta, trong "Thư gửi thanh niên Việt Nam", Hồ Chí Minh đã thấy thanh niên là lực
lượng cứu nguy cho dân tộc Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung, Người
coi việc thức tỉnh tinh thần yêu nước của tầng lớp thanh niên là một yêu cầu cấp bách.
Người nói: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại: Người sẽ chết mất, nếu đám thanh
niên sớm già của Người không sớm hồi sinh".
Vào năm 1925, Người tổ chức ra "Việt Nam Thanh Niên Cách mạng Đồng Chí
Hội", nhằm tập hợp những thanh niên yêu nước có xu hướng cộng sản chủ nghĩa, thực
hiện nhiệm vụ kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào
yêu nước, tiến tới thành lập Đảng.
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, Hồ Chí Minh đã vạch rõ: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Người
động viên thanh niên đứng lên làm chủ đất nước hăng hái tham gia ba nhiệm vụ cấp
bách lúc đó là: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm.
Hồ Chí Minh thường nói rằng: "Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân
tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên
mới được tự do. Vì vậy, thanh niên phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân
tộc".
Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên thực hiện tốt mấy điều sau đây để xứng đáng là
người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa:
"Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ
nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém,
người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà.
1

TS – Trƣờng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
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- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu tự mãn, chỉ
tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham
ô, lãng phí.
- Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và
kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân"1.
Sinh thời, Hồ Chí Minh thường nói: "Bác rất yêu quý thanh niên", và Người
thường giải thích: Thanh niên tượng trưng cho sức sống của cuộc đời, cái đẹp của đất
nước và tinh thần của dân tộc, "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ
tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Vì thế lòng yêu nước, tình cảm thương dân
của Người gắn liền với sức sống của nhân dân là thanh niên. "Thanh niên là người
tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già... xung phong trong công cuộc phát triển
kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên là lực
lượng cơ bản trong bộ đội, công an, dân quân tự vệ... Trong mọi công việc, thanh niên
thi đua thực hiện khẩu hiệu: "Đâu cần, thanh niên có, việc gì khó, thanh niên làm"2.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ
xâm lược và xây dựng Tổ quốc đã chứng tỏ lực lượng to lớn và vững chắc của thanh
niên. Trên bất cứ mặt trận nào với lòng yêu nước nồng nàn, thanh niên luôn nêu cao
chí khí cách mạng "Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Ngày nay, thanh niên là nguồn lực quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Thanh niên là những người chủ, là lực lượng xung kích trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới có thành công hay không,
đất nước bước vào thế kỷ XXI có xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không,
cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần
lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh
niên.
Sinh viên là một bộ phận ưu tú trong tầng lớp thanh niên. Được học tập và rèn
luyện để trở thành những trí thức tương lai, họ có khả năng tiếp thu những thành tựu

1

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, tr.106

2

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, tr.489
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mới của khoa học - công nghệ tiến tiến, có thể đưa nước ta "đi tắt", "đón đầu" để hội
nhập với khu vực và quốc tế.
Sinh viên ngày nay có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, tầm
nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng mau chóng đưa
đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội văn
minh. Sinh viên đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia sự nghiệp đổi mới, xây dựng
và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sinh viên vẫn giữ gìn và phát huy được giá trị đạo
đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc như lòng yêu nước, ý chí bất khuất, không cam
chịu đói nghèo vươn lên vì ngày mai lập nghiệp.
Trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục nói chung, thì việc giáo dục đạo đức, giáo dục
lòng yêu nước cho sinh viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó là cơ sở nền tảng
hình thành con người mới vừa hồng vừa chuyên. Chính vị trí của nó, mà giáo dục phải
là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó vai trò của nhà trường nói chung và
trường đại học nói riêng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ cao
cả đó đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể xã
hội.
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung, cũng như giáo dục đạo đức nói riêng
được Hồ Chí Minh quan tâm một cách toàn diện. Người đặc biệt chú trọng đến thế hệ
trẻ mầm non của đất nước, nhất là thanh niên, học sinh và sinh viên. Ngay từ buổi
đầu khi cách mạng còn gặp nhiều khó khăn, để chuẩn bị lực lượng, Người đã tổ chức
mở nhiều trường, lớp huấn thị cho thanh niên về bản lĩnh về đạo đức của người chiến
sĩ cách mạng. Cách mạng tháng Tám thành công, thời kỳ mới đã mở ra với những
nhiệm vụ mới, Người nhấn mạnh đến việc dạy và học, đức và tài: "Dạy cũng như học
phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất quan trọng.
Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng. Đạo đức cách mạng là triệt
để trung thành với cách mạng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân" (1).
Hồ Chí Minh đặt vấn đề rèn luyện đầy đủ cả đức và tài trong việc học tập, tu
dưỡng của mỗi người để có được đầy đủ cả phẩm chất và năng lực, vừa hồng vừa
chuyên. Người thường nhấn mạnh mối quan hệ không tách rời của hai mặt đó trong sự
hoàn thiện nhân cách con người mới, để có được một người cán bộ vừa hồng vừa
chuyên.
(1)

Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, tr.329

242

“Hồng” có thể hiểu là phẩm chất chính trị, tư tưởng, lối sống lành mạnh, là lòng
trung thành với tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, là trình độ giác ngộ mục tiêu, hy
sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là cần kiệm liêm chính chí công
vô tư.
“Chuyên” là trình độ, năng lực tinh thông nghiệp vụ. Chuyên ở đây không chỉ là
việc làm chủ các tri thức khoa học, hiểu biết thấu đáo về lĩnh vực chuyên môn mà
mình hoạt động mà còn bao gồm cả kỹ năng thực hành. Người chuyên phải là người
có hiểu biết thấu đáo và thực hành thành thạo các công việc mình đảm nhiệm.
Để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo, thì vai trò của thầy cô giáo, có ý
nghĩa đặc biệt, Người nói: "Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên
môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức"(1), bởi tư
cách của người thầy có ảnh hưởng rất lớn đối với học sinh, sinh viên: "Trẻ em như cái
gương trong sáng, thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu" (2).
Mặc dù trong những năm cả nước có chiến tranh ác liệt, điều kiện kinh tế hết sức
khó khăn, gian khổ, song Người vẫn hết sức quan tâm, theo dõi và ra lời kêu gọi: "Dù
khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt".
Về vai trò, vị trí của sự nghiệp giáo dục, Người chỉ rõ: "Các ngành, các cấp
Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này,
phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước
phát triển mới"(3).
2. Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay
Trong hơn hai mươi năm đổi mới, đường lối của Đảng đã đi vào cuộc sống, đất
nước đã đạt được nhiều thành tựu trong kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện, đất
nước đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp
đổi mới đã góp phần củng cố niềm tin đối với xã hội nói chung và của sinh viên nói
riêng về vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của Đảng được nâng cao. Các yếu tố đạo
đức truyền thống và đạo đức Nho giáo như lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo, lạc quan,
trung hiếu, nhân nghĩa, thương người, vì nghĩa, hiếu học, không cam chịu nghèo khó,
thua kém các nước trên thế giới đã thúc đẩy sinh viên trong quá trình học tập, tiếp cận
những cái mới, cái hiện đại và sáng tạo mà thế hệ cha anh trước đây chưa có điều kiện
để thực hiện ước mơ của mình.
Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, tr.329
Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 9, tr.492
(3)
Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 12, tr.403
(1)
(2)
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Hơn nữa, với các chính sách kinh tế đúng đắn của Đảng và Nhà nước như "Trợ
cấp xã hội", "quỹ trợ giúp sinh viên nghèo học giỏi", chính sách trợ cấp học bổng cho
"sinh viên con em thương binh, liệt sĩ"...đã góp phần khơi dậy lòng nhân ái, lối sống
và tình cảm đẹp trong sinh viên, tăng thêm sự tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của chế
độ xã hội mới. Bên cạnh đó, sự phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi sinh viên phải
năng động, nhạy cảm; chính vì vậy nhiều sinh viên đã khắc phục khó khăn, tích cực
học tập, với phương châm giỏi một nghề biết nhiều nghề, phù hợp theo yêu cầu của
kinh tế thị trường, bước đầu đã dấy lên phong trào tự học, tự rèn trong sinh viên, khởi
đầu một sự tốt đẹp trong học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
Những thành quả trên đây đã tạo lập được ý thức, trách nhiệm, tích cực phấn
đấu, nhiều đoàn viên, thanh niên, sinh viên tha thiết, mong muốn thực hiện nguyện
vọng cao cả của mình là được đứng vào hàng ngũ Đảng, được đóng góp nhiều hơn
cho sự nghiệp xây dựng đất nước, phấn đấu, góp phần thực hiện mục tiêu: Dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.
Tuy nhiên, trong sự phát triển của kinh tế thị trường, bên cạnh những mặt tích
cực, còn có những mặt tiêu cực, hạn chế nhất định như: phân hóa giàu nghèo, tâm lý
sùng bái đồng tiền, trọng lợi khinh nghĩa, làm trỗi dậy chủ nghĩa cá nhân, nảy sinh lối
sống thực dụng, bất chấp đạo lý, các tệ nạn xã hội như buôn lậu, tham nhũng, làm
giàu bất chính ngày càng nhiều v.v... Sự tác động của kinh tế thị trường còn dẫn đến
những thay đổi trong quan niệm về đạo đức, về lối sống, coi nặng giá trị vật chất, kinh
tế, coi nhẹ các giá trị tinh thần, xã hội. Những tiêu cực do cơ chế thị trường nẩy sinh
đang lan vào các trường đại học, cao đẳng, đã ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động
của nhà trường, làm giảm sút chất lượng học tập và đạo đức, lối sống trong một bộ
phận sinh viên. Chẳng hạn, hiện tượng xin điểm, mua điểm khá phổ biến, việc đánh
giá kết quả học tập không còn nghiêm túc, khách quan, nguy hại hơn nữa là sự xói
mòn, xuống cấp đạo đức, phẩm chất của một bộ phận sinh viên.
Sự thiếu kỷ cương trong dạy và học ở các trường hiện nay là một trong những
nguyên nhân làm cho các tiêu cực trong học tập và thi cử của sinh viên tăng lên. Hiện
tượng quay cóp, thi hộ không chỉ từng môn học, mà cả thi tuyển sinh quốc gia xảy ra
khá phổ biến, ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. Nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại
như máy photocopy, máy ghi âm, máy bộ đàm, máy nhắn tin... đều được sinh viên sử
dụng vào việc gian lận trong thi cử. Trong những quán photocopy năm nào cũng vậy,
cứ gần sát ngày thi đều trong tình trạng quá tải. Sinh viên không còn thấy hổ thẹn, e
ngại khi giải thích lý do về những tài liệu thu lại cực kỳ nhỏ. Thật đáng buồn khi có
người cho rằng: Sinh viên có hơn 1001 cách quay thì giám thị cũng phải nghĩ ra ngần
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ấy cách đối phó. Đó là cuộc chạy đua vô lý, song có thực và căng thẳng từ nhiều năm
nay. Có người dí dỏm nói vui: "thí sinh ngày càng thông minh", "giám thị phải nhanh
tay lẹ mắt". Thực tế, nhiều sinh viên lười học nhưng tài xoay nên kết quả điểm thi vẫn
cao, đây là nỗi day dứt của các thầy, cô giáo, là nỗi bất bình của những bạn trẻ trung
thực, là nỗi xót xa của nhiều nhà khoa học trong sự nghiệp đào tạo thế hệ tương lai về
năng lực và nhân cách của họ, những người làm chủ đất nước.
Việc giáo dục lòng yêu nước, lòng nhân ái cho sinh viên, giáo dục cho các em có
nhận thức, tình cảm và thái độ đúng đắn trong quan hệ với mọi người, từ trong gia
đình ra ngoài xã hội chưa được chú trọng một cách đầy đủ. Nếu trong trường học
chúng ta chỉ dạy cho học sinh một số kiến thức, mà không dạy cho các em lòng yêu
nước, thương người thì đó là một điều tai hại. Học sinh ở trường liệu về nhà có biết
thương cha mẹ, thương anh em không? Ngoài xã hội liệu có thương yêu bạn bè, kính
già, yêu trẻ, quý trọng người lao động không? Đến khi ra trường, liệu các em có đủ
nhân phẩm để làm người hay không? Đó là mối lo âu của các bậc cha mẹ và đó cũng
là những đòi hỏi mà nhà trường và thầy giáo phải suy nghĩ và giải đáp. Một điều đáng
lo ngại là trong chương trình giáo dục hiện nay không chú trọng đầy đủ đến luân lý,
đến đạo đức. Điều đó cần phải được sửa chữa.
Điều đáng nói, trong chương trình giảng dạy ở các trường đại học, các môn khoa
học lý luận Mác - Lê nin là những môn trang bị thế giới quan, nhân sinh quan, xây
dựng niềm tin lý tưởng cho sinh viên nhưng ý thức học tập của sinh viên mang tính
chất đối phó, thụ động. Chính vì vậy mà đứng trước những khó khăn phức tạp của
cuộc sống, nhiều sinh viên còn không đủ bản lĩnh để giữ vững phẩm chất chính trị của
mình, có trường hợp bị tha hóa bởi những hiện tượng tiêu cực của xã hội. Một số
thiếu tự tin trở về với tập tục cũ như thờ cúng, bói toán, cầu mong trước khi đi thi
được thần thánh phù hộ để "Thi đi mà không thi lại".
Từ thực trạng trên, có thể nêu lên những nguyên nhân chủ yếu sau đây:
- Chưa chú trọng đúng mức việc kết hợp giáo dục đạo đức giữa nhà trường và
ngoài xã hội... Lĩnh vực giáo dục đào tạo chưa được coi trọng một cách đầy đủ, có
phần thiên lệch dạy "chữ" ít, "dạy nghề" chưa chú trọng, "dạy người" thiếu "tiên học
lễ, hậu học văn".
- Thiếu kỷ cương trong công tác đào tạo nói chung, dạy và học ở các trường nói
riêng, nhất là vấn đề kỷ cương trong thi và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh
viên.
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- Công tác tổ chức quản lý xã hội, quản lý kinh tế còn nhiều thiếu sót, tệ nạn xã
hội còn nhiều, tham nhũng trở thành "quốc nạn" có ở mọi ngành, mọi cấp không chỉ
làm thất thoát nền kinh tế, mà còn tác động, ảnh hưởng, làm tha hóa đạo đức xã hội,
ảnh hưởng đến sinh viên.
- Mặt trái của cơ chế thị trường tác động, sự đan xen giữa giá trị đạo đức cũ và
đạo đức mới, giữa cái đã biến đổi với những cái chưa kịp biến đổi cho phù hợp đã dẫn
đến sự sai lầm trong việc lựa chọn các giá trị đạo đức của sinh viên.
- Do âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã
hội. Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách gieo rắc trong sinh
viên lối sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, sùng bái đồng tiền làm xói mòn
lòng tin của sinh viên đối với Đảng, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Trước thực trạng suy thoái đạo đức của sinh viên hiện nay, việc giáo dục lòng
yêu nước cho sinh viên, làm cho họ có đủ đức tài (trong đó đức là gốc) đáp ứng nhu
cầu của thực tiễn xây dựng đất nước là một trong những vấn đề cấp bách, đảm bảo
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội khỏi bị chệch hướng.
Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên, học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội,
trong đó nhà trường có một trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đó là nơi đào tạo những
công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước nhà.
3. Những định hƣớng về giáo dục đạo đức, lòng yêu nƣớc cho sinh viên hiện nay
Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập
trung sang cơ chế thị trường, các quan hệ xã hội, đặc biệt là các nguyên tắc, chuẩn
mực đạo đức cũng có sự dịch chuyển giá trị của nó. Mặc dù nhiều chuẩn mực truyền
thống vẫn còn nguyên giá trị, song những giá trị ấy lại dễ bị hiểu nhầm, xuyên tạc.
Ngược lại, có những cái phản giá trị đạo đức truyền thống, chỉ mới vừa được du nhập
lại được ngộ nhận, được coi là "chuẩn mực mới", "giá trị mới". Do đó, việc giáo dục
đạo đức cho sinh viên hiện nay cần tập trung vào những vấn đề sau đây:
 Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi
mới, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là những yếu tố "bất biến", trong sự nghiệp
đổi mới hiện nay ở nước ta. Do đó phải kiên định xây dựng lòng yêu nước, yêu chủ
nghĩa xã hội cho sinh viên. Phải làm cho sinh viên ý thức được rằng sự nghiệp đổi
mới ở nước ta hiện nay là nhằm thực hiện bằng được các yếu tố bất biến kể trên. Cơ
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chế thị trường là phương tiện để thực hiện mục tiêu Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội.
Kế thừa và phát huy những giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống, đạo đức
cách mạng. Trong các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, yêu nước là
giá trị cao nhất, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam. Hồ Chí Minh nói:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ
xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành
một làn sóng vô cùng to lớn và mạnh mẽ, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm và khó khăn,
nó nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước". Ngày nay yêu nước là yêu chủ
nghĩa xã hội, yêu nhân dân. Trong cơ chế thị trường, khi mà các quan hệ xã hội của
con người đang có nguy cơ bị đồng tiền làm tha hóa, thì việc xây dựng lòng yêu nước,
yêu chủ nghĩa xã hội là một việc cấp bách, thiết thực, soi sáng cho sinh viên định
hướng các giá trị nhân cách, phẩm giá, giúp cho họ ngăn ngừa những sai lệch chuẩn
mực đạo đức do mặt trái của cơ chế thị trường mang lại.
Trong giai đoạn hiện nay, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội mang một nội
dung mới so với trước đây. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, yêu nước là
"Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến"... "Tất cả để
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, lòng yêu nước
thể hiện năng động sáng tạo, biết làm giàu một cách chính đáng, theo sự qui định của
pháp luật. Phải xuất phát từ lợi ích của đất nước để định hướng hoạt động của bản
thân mình, không vì lợi ích cá nhân mà làm thiệt hại đến lợi ích chung của xã hội. Yêu
nước là trung thành với Tổ quốc.Trong lịch sử nhà nước phong kiến, Việt Nam đã
từng lấy chữ trung (trung quân) làm tiêu chuẩn số một trong việc bồi dưỡng và sử
dụng nhân tài. Ngày nay, trong bối cảnh quốc tế giao lưu, mở rộng thì trung với nước
lại càng quan trọng, vì thiếu nó thì nhân tài sẽ không đứng vững nổi trước mọi sự cám
dỗ, mua chuộc của bên ngoài và khi đó, tài càng cao thì họa càng lớn.
 Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ
trương, chính sách của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
trở thành tư tưởng chủ đạo, thành niềm tin chân lý trong thế hệ trẻ. Xây dựng bản lĩnh
chính trị cho sinh viên là để họ có thể ứng phó với mọi biến đổi phức tạp của cuộc
sống, làm chủ tương lai, làm chủ sự nghiệp của mình. Chưa có việc làm nhưng không
phải bất cứ việc nào cũng làm. Chưa có thu nhập nhưng không phải cứ có tiền là có
tất cả. Dù quan hệ kinh tế thị trường là quan hệ “trả tiền ngay, không tình nghĩa” cũng
phải giáo dục tính “tiết tháo” cho sinh viên, làm cho họ ý thức rằng: giàu sang ai cũng
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muốn, nhưng không đúng đạo đức thì không làm; nghèo và hèn ai cũng ghét, nhưng
thoát ra khỏi nghèo hèn mà không đúng đạo đức thì cũng không làm.
Phải giáo dục cho sinh viên luôn có ý thức tự lực, tự cường, chủ động trong học
tập, nghiên cứu khoa học, học tập để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không
ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách
mạng mới, không chấp nhận sự nghèo đói, không làm giàu bất chính, chống chủ nghĩa
cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi.
Thanh niên, sinh viên Việt Nam ngày nay phải vươn lên để có tri thức, có học
vấn, có năng lực, tiếp thu và sáng tạo về khoa học và công nghệ, có trình độ nghề
nghiệp cao, trở thành những người lao động giỏi, những nhà khoa học có tài năng,
những nhà quản lý và kinh doanh thành thạo, trở thành lực lượng đi đầu trong công
cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện của đất nước. Phải tránh thái độ lơ là trong học tập
để hoài phí tuổi thanh xuân vào những trò chơi vô bổ và độc hại. Để nâng cao trình độ
trí tuệ của thế hệ trẻ, Đảng và nhà nước phải thực hiện chính sách giáo dục toàn diện,
đa dạng ở các cấp học, các ngành học trong cả nước.
 Giáo dục lòng nhân ái (hay tinh thần nhân đạo xã hội chủ nghĩa) cho sinh viên
vì lòng thương người là đạo lý của cuộc sống, là đạo lý làm người. "Thương người
như thể thương thân"là nét đẹp truyền thống của dân tộc. Lòng nhân ái theo quan
điểm Hồ Chí Minh là: Tình thương giai cấp đối với công dân, tình thương yêu vô
cùng rộng lớn đối với nhân dân lao động, đối với người cùng khổ.
Ngày nay, nền kinh tế thị trường đang nuôi dưỡng chủ nghĩa cá nhân và lối sống
thực dụng, lấy đồng tiền làm giá trị cao nhất; quan hệ giữa người với người theo lối
"trả tiền ngay không cần tình nghĩa" đang gậm nhấm dần những giá trị tốt đẹp của dân
tộc, làm khô héo lòng nhân ái trong con người. Trong tình hình ấy thì việc khơi dậy
tình người, lòng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau rõ ràng là có ý nghĩa nhất định góp
phần đẩy lùi những ô nhiễm của xã hội, làm cân bằng trạng thái tinh thần của môi
trường sống.
Để khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế những hiện tượng tiêu cực, ngành
giáo dục đào tạo phải xây dựng một hệ thống pháp quy tốt để vừa giữ nghiêm kỷ
cương phép nước, vừa bảo vệ sự trong sáng của nếp sống văn hóa Việt Nam. Phải
hình thành các hệ thống tổ chức và cơ chế đặc biệt để kiểm tra chất lượng, chống các
tệ nạn tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi phi đạo đức, phi giáo dục như mua
bằng, bán điểm, gian lận trong thi cử.
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Để đảm bảo chất lượng học tập phải loại trừ những tiêu cực trong thi cử, các
hành vi sai phạm phải được xử lý công minh, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
ăn, ở, học tập của sinh viên trong nhà trường, cần phải có các phương tiện phục vụ
cho việc nghiên cứu, học tập của sinh viên, phải có mức thu học phí phù hợp với từng
đối tượng. Đổi mới phương pháp dạy và học đại học. Tăng cường giáo dục chính trị,
tư tưởng, pháp luật, đạo đức cho sinh viên. Đưa môn đạo đức học vào giảng dạy...
trong các trường đại học và phổ thông. "Đạo đức học cần phải trở nên một ngành
khoa học xã hội mà những người có trách nhiệm phải đi sâu nghiên cứu chuyên cần
hơn nữa. Nó cũng phải trở thành một môn khoa học không thể thiếu được trong các
trường Đại học và giáo dục phổ thông" 1. Có như vậy, cùng với các môn khoa học
khác, đạo đức học mới tham gia một cách tích cực trong việc định hướng giá trị đạo
đức cho sinh viên, phát triển truyền thống yêu nước, xây dựng đất nước giàu đẹp. Nhà
nước cần có chính sách giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho sinh viên ra
trường. Trong cơ chế thị trường, vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động là việc
làm, thu nhập và công bằng xã hội. Đó là những nhân tố tác động mạnh mẽ đến giá trị
đạo đức, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của họ. Đòi hỏi có việc làm là sự đòi
hỏi chính đáng của người lao động, là thể hiện lòng mong muốn được cống hiến sức
lực, trí tuệ cho đất nước. Họ cũng sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho đất nước khi có
thu nhập thỏa đáng. Không có việc làm, hoặc có việc làm nhưng thu nhập không thỏa
đáng, người lao động không có đủ khả năng và điều kiện để tự khẳng định nhân cách,
nhân phẩm của mình. Lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội ở họ cũng sẽ phai mờ. Họ
không còn giữ gìn được các đạo lý, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

1

Phạm Văn Đồng (1970), Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của
thời đại, NXB Sự thật Hà Nội, tr.35-36.
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GIÁO DỤC LÕNG YÊU NGHỀ CHO SINH VIÊN SƢ PHẠM LỊCH SỬ
QUA MỘT SỐ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
CỦA CÂU LẠC BỘ "EM YÊU LỊCH SỬ"
Hoàng Thanh Tú1
Sinh viên Sư phạm Lịch sử (SPLS) sẽ trở thành những giáo viên (GV) trong
tương lai. Ngay từ khi học tại trường đại học, họ được học tập, thực hành công tác
giảng dạy, nghiên cứu nhằm hình thành những năng lực cần thiết của người GV.
Trong đó, giáo dục lòng yêu nghề là một trong những mục tiêu quan trọng của chương
trình đào tạo giáo viên môn Lịch sử. Bên cạnh những kiến thức chuyên môn và kỹ
năng nghề nghiệp cần thiết, lòng yêu nghề là động lực mạnh mẽ nhất cho hoạt động
sáng tạo của các giáo viên tương lai.
Trong những năm học gần đây, thực trạng thái độ HS ở trường phổ thông chán
học Lịch sử (LS), kết quả điểm thi môn LS trong các kì thi tuyển sinh vào đại học, cao
đẳng quá thấp luôn là điểm nóng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn học còn đơn điệu, nhàm chán là một
trong những nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến HS.
Chương trình hoạt động phối hợp giữa các trường tiểu học, THCS và THPT với
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam) được
triển khai từ năm 2007 đến nay qua hình thức Câu lạc bộ (CLB) “Em yêu lịch sử” là
một việc làm không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo tồn, lưu giữ những giá trị lịch sử và
văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam mà còn góp phần đổi mới phương pháp,
hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông. Vì vậy, việc triển khai
một số hoạt động ngoại khóa của CLB“Em yêu lịch sử” phù hợp với sinh viên SPLS
sẽ bồi dưỡng thêm lòng yêu nghề cho các giáo viên tương lai và đáp ứng yêu cầu dạy
học ở trường phổ thông.
1. Vai trò của hoạt động ngoại khóa trong việc giáo dục lòng yêu nghề của sinh
viên Sƣ phạm Lịch sử
Lòng yêu nghề là tình cảm say mê và thái độ sẵn sàng đi tới cùng với nghề, luôn
suy nghĩ sáng tạo để tạo nên thành công trong nghề nghiệp đã lựa chọn. Lòng yêu
nghề không thể hình thành qua ngày một, ngày hai mà phải trải qua một quá trình lâu
dài. Lòng yêu nghề của sinh viên SPLS được hình thành chủ yếu qua quá trình học tập
kiến thức các môn học ở trường Đại học, qua hoạt động kiến tập - thực tập sư phạm ở
1

TS – Trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

250

trường phổ thông, các hội thi nghiệp vụ sư phạm hàng năm và hoạt động ngoại khóa
bổ trợ... Tình cảm với nghề giáo còn tiếp tục được bồi đắp qua quá trình tự học, tự
nghiên cứu và quá trình giảng dạy ở trường phổ thông sau này.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”, SV có cơ
hội học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, cảm nhận một không khí học
tập mới, quan trọng hơn là họ được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và
trong tương lai họ sẽ là người tổ chức các hoạt động ngoại khóa (như một hình thức tổ
chức dạy học môn Lịch sử) cho học sinh. Hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp SV
được bổ sung kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện năng lực sư phạm và hoàn
thiện bản thân. Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” cũng sẽ là nơi sinh viên SPLS được thể
hiện tài năng, sự năng động, sáng tạo của bản thân thông qua việc xây dựng nội dung
chương trình sinh hoạt cho học sinh và cho chính họ, thể hiện nhiều vai trò khác nhau
như: người chơi, người tổ chức, cộng tác viên, dẫn chương trình, kĩ thuật viên… Từ
đó góp phần phát triển, hoàn thiện hơn những kĩ năng sống, hình thành thái độ sống
tích cực, tạo nên phong cách người giáo viên tương lai năng động, tài giỏi, say mê,
nhiệt huyết với nghề.
2. Một số hình thức hoạt động Câu lạc bộ phù hợp với sinh viên Sƣ phạm Lịch sử
2.1. Tổ chức các dự án học tập
Dạy học theo dự án góp phần gắn việc học tập trong nhà trường với thực tiễn đời
sống, xã hội. Triển khai các dự án học tập cho SV tham gia sẽ gắn những kiến thức
được học trong môn “Phương pháp dạy học lịch sử” với thực tiễn. Thông qua thực
hiện dự án sinh viên thu nhận những kiến thức, kĩ năng về tổ chức dạy học và những
yếu tố làm nên những giờ học hiệu quả, đồng thời bồi dưỡng thái độ đúng đắn với
nghề nghiệp. Các dự án được thiết kế gắn với hình thức tổ chức dạy học tại Bảo tàng
như: Thiết kế hoặc bổ sung các phòng chủ đề; Nghiên cứu về bảo tàng (theo chủ đề:
bảo tàng địa phương, khoa học kĩ thuật, lịch sử, dân tộc, nghệ thuật văn hóa…); Thu
thập hiện vật và phục chế; Thiết kế trưng bày, gian chủ đề của bảo tàng; Thiết kế
trang trí nội thất bảo tàng; Xây dựng đội hạt nhân của bảo tàng; Tổ chức các hoạt
động tìm kiếm, nghiên cứu, tham quan, tuyên truyền; Tổ chức các nhóm hướng dẫn
viên bảo tàng; Thành lập nhóm “Nhà sử học trẻ”; Triển khai chiến dịch “Về nguồn”,
“Tìm giá trị lịch sử”…; Xuất bản tờ báo; Xây dựng bộ phim tư liệu (chiếu trong bảo
tàng); Triển khai cuộc thi “Cội nguồn bất diệt”; Tổ chức hội thảo khoa học, cuộc thi,
đố vui, trò chơi...
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Ví dụ, trong vai trò là cán bộ bảo tàng, SV tham gia dự án xây dựng phòng trưng
bày “ảo” với sự hỗ trợ của công nghệ (phần mềm Photo Album 3D), xây dựng bài
thuyết minh hướng dẫn học tập các chủ đề trong chương trình môn LS qua phòng
trưng bày… Nhiệm vụ của các sinh viên là ứng dụng công nghệ để thiết kế “bảo tàng
ảo” nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy sau này. Trong quá trình tham quan hệ
thống trưng bày của bảo tàng, mỗi nhóm sinh viên sẽ chụp lại những hiện vật được
trưng bày trong bảo tàng, ghi chép thông tin về các hiện vật đó, tham khảo cách bố trí
các hiện vật, các phòng trưng bày. Sau đó, mỗi nhóm sẽ sử dụng phần mềm Photo 3D
Album để thiết kế các phòng trưng bày giống như bảo tàng. Có thể thiết kế các phòng
trưng bày của “bảo tàng ảo” theo cách sắp xếp của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt
Nam, hoặc các nhóm cũng có thể tự thay đổi vị trí của các phòng trưng bày, của tranh
ảnh, hiện vật theo ý tưởng riêng. Sau khi đã thiết kế xong “bảo tàng ảo”, mỗi nhóm
sẽ viết phần thuyết minh cho các phòng trưng bày của nhóm mình và đại diện của
nhóm sẽ đóng vai làm hướng dẫn viên bảo tàng đưa “khách du lịch” tham quan, khám
phá “bảo tàng ảo” đó.
2.2. Tổ chức các câu lạc bộ “Cộng tác viên”
Để tạo được sự kết nối giữa SV với hướng dẫn viên bảo tàng, các trường ĐH và
bảo tàng cần tổ chức các CLB “Cộng tác viên” nhằm hướng dẫn SV tham gia hoạt
động tại các bảo tàng như: kết hợp với cán bộ bảo tàng xây dựng chương trình hoạt
động ngoại khóa tại bảo tàng, tham gia làm hướng dẫn viên tại bảo tàng trong các
chương trình tham quan học tập, ngoại khóa của HS phổ thông tại bảo tàng.
Bên cạnh đội ngũ cộng tác viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm
việc tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, sinh viên SPLS có thể trở thành những
cộng tác viên đắc lực tham gia cùng với Ban chủ nhiệm CLB “Em yêu lịch sử”. Với
vốn kiến thức lịch sử chuyên sâu, với khả năng sư phạm và sự sáng tạo, nhiệt tình,
sinh viên SPLS sẽ là những cộng tác viên năng động, tích cực cùng với Ban chủ
nhiệm xây dựng chương trình sinh hoạt của CLB “Em yêu lịch sử” dành cho học sinh
các khối, nhất là khối THPT. Bên cạnh đó, sinh viên SPLS sẽ cùng với Ban chủ nhiệm
CLB “Em yêu lịch sử” xây dựng chương trình sinh hoạt cho đối tượng là sinh viên
các trường đại học. Cùng với việc xây dựng nội dung chương trình, các cộng tác viên
của CLB còn có khả năng dẫn chương trình, làm công tác tổ chức, thiết kế sân khấu,
phụ trách kĩ thuật…
Để trở thành cộng tác viên của CLB “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử
Quốc gia Việt Nam, sinh viên SPLS không chỉ có kiến thức lịch sử vững vàng mà còn
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say mê với hoạt động của CLB. Đây sẽ là cơ hội tốt để các GV trong tương lai được
trải nghiệm, tích lũy kiến thức phục vụ cho chuyên môn giảng dạy cũng như học hỏi
kinh nghiệm tổ chức dạy học tại bảo tàng.
Trong vai hướng dẫn viên bảo tàng, trước khi tiến hành tham quan và sinh hoạt
tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Ban chủ nhiệm CLB của các bạn sinh viên
sẽ phải liên hệ, làm việc trước với Ban chủ nhiệm CLB “Em yêu lịch sử” và cán bộ
hướng dẫn viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để thống nhất nội dung,
chương trình của buổi tham quan. Sau đó, dựa trên những tài liệu do bảo tàng cung
cấp và học hỏi kinh nghiệm của cán bộ hướng dẫn viên bảo tàng, các bạn sinh viên sẽ
được thử sức mình với vai trò là hướng dẫn viên bảo tàng, đưa các sinh viên khác đi
tham quan các phòng trưng bày, thuyết minh về nội dung trưng bày tại bảo tàng theo
chủ đề định trước.
Hoạt động này rất bổ ích và thú vị vì các bạn sinh viên vừa được thử sức mình
trong vai trò hướng dẫn viên bảo tàng, vừa tích lũy thêm kiến thức vừa rèn luyện khả
năng thuyết trình tự tin và yêu nghề hơn.
2.3. Tổ chức chƣơng trình tại phòng sinh hoạt của CLB “Em yêu lịch sử”
Trước tiên, các bạn sinh viên sẽ tham quan hệ thống trưng bày của Bảo tàng
Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Nội dung chính của mỗi buổi tham quan trên hệ thống
trưng bày sẽ gắn liền với chủ đề sinh hoạt của từng buổi. Hệ thống trưng bày của Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam thể hiện một cách sinh động, khái quát lịch sử Việt
Nam từ thời kì Cổ đại - Trung đại - Cận hiện đại đến nay. Tham quan các hiện vật
được trưng bày, nghe các cán bộ bảo tàng thuyết minh, các bạn sinh viên có thêm
những tư liệu lịch sử quý giá để hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau
này. Sau đó sinh viên sẽ cùng nhau đến phòng sinh hoạt của CLB “Em yêu lịch sử”
tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để tham gia các hoạt động bổ ích, phù hợp
như:
“Chào hỏi”: Yêu cầu các đội chơi phải giới thiệu được tên đội và ý nghĩa của
tên đội mình, giới thiệu các thành viên và khẩu hiệu của đội mình khi tham gia cuộc
chơi.
“Khởi động”: Ban tổ chức sẽ chuẩn bị gói câu hỏi bao gồm 10 câu thuộc về chủ
đề của buổi sinh hoạt. Trong phần “Khởi động”, cả hai đội chơi sẽ cũng tham gia chơi
một lúc. Mỗi đội sẽ được nhận 1 lá cờ và khi có câu trả lời thì phải nhanh chóng phất
cờ để giành quyền trả lời.
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“Hộp quà bí ẩn”: Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các hộp quà, mỗi hộp quà có chứa
một bức tranh về một sự kiện lịch sử, một nhân vật hay địa danh lịch sử thuộc chủ đề
của buổi sinh hoạt. Mỗi đội chơi sẽ lần lượt chọn một trong các hộp quà để khám phá
xem đó là nhân vật, sự kiện, địa danh nào. Sau khi đội chơi chọn hộp quà của đội
mình, ban tổ chức sẽ mở hộp quà đó ra và trong mỗi hộp quà sẽ là 4 gợi ý giúp đội
chơi tìm ra đáp án cuối cùng của hộp quà bí ẩn. Người dẫn chương trình sẽ lần lượt
đưa ra các gợi ý cho đội chơi trả lời.
“Đối mặt”: Ở phần thi này, mỗi đội chơi sẽ đưa ra cho đội bạn một câu hỏi về
một sự kiện, nhân vật hay địa danh lịch sử… Hình thức hỏi có thể là đặt câu hỏi trực
tiếp, cũng có thể thông qua nội dung của một tiểu phẩm, một vở kịch ngắn, một đoạn
phim… để đưa ra câu hỏi cho đội bạn. Sau khi nghe rõ câu hỏi, đội chơi còn lại có
nhiệm vụ đưa ra đáp án và trình bày những kiến thức lịch sử về sự kiện, nhân vật hay
địa danh đó.
“Đoán ý đồng đội”: Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các gói câu hỏi, mỗi gói bao gồm 5
bức ảnh về 5 hiện vật lịch sử được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Đó là các hiện vật tại các phòng trưng bày liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt mà
trước đó các bạn sinh viên đã được tham quan. Mỗi đội chơi sẽ cử ra 2 cặp lên tham
gia phần chơi này. Lần lượt từng cặp sẽ lên bốc thăm gói câu hỏi, sau đó 1 người làm
nhiệm vụ hỏi, người còn lại sẽ trả lời. Người hỏi phải đưa ra gợi ý, diễn tả để người
còn lại có thể trả lời đúng bức ảnh. Tuy nhiên, người hỏi không được phép nhắc đến
từ có trong đáp án, không sử dụng từ địa phương, tiếng nước ngoài… để gợi ý. Nếu
phạm luật thì câu đó không được tính điểm.
“Hướng dẫn viên tài ba”: Ban tổ chức sẽ đưa ra một số hiện vật lịch sử được
trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam mà các bạn sinh viên đã được tham
quan và nghe hướng dẫn viên của bảo tàng thuyết minh. Mỗi đội chơi sẽ cử một thành
viên lên tham gia phần chơi “Hướng dẫn viên tài ba”. Thành viên đó sẽ chọn một
trong các hiện vật đó và đóng vai hướng dẫn viên bảo tàng, thuyết minh về hiện vật đã
chọn. Đội nào có phần thuyết minh hay nhất sẽ giành chiến thắng.
“Thiết kế đồ dùng dạy học sáng tạo”: Mỗi đội chơi sẽ có thời gian chuẩn bị từ
trước buổi sinh hoạt. Nhiệm vụ của các đội chơi là thiết kế các đồ dùng dạy học phục
vụ cho bài học có liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt. Mỗi đội sẽ có thời gian 5
phút để thuyết trình về cách sử dụng và hiệu quả của đồ dùng dạy học do đội mình
thiết kế. Ban giám khảo sẽ chấm điểm, điểm tối đa cho mỗi đội là 20 điểm.

254

“Hùng biện”: Ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề hùng biện chung cho các đội
chơi, gắn liền với chủ đề của buổi sinh hoạt. Mỗi đội sẽ có thời gian 3-5 phút để thảo
luận và khi hết thời gian, lần lượt các đội chơi sẽ cử một đại diện lên hùng biện. Ban
giám khảo sẽ đưa ra nhận xét, đánh giá sau khi các đội hoàn thành phần thi này.
“Văn nghệ”: Đây sẽ là những tiết mục do chính các bạn sinh viên dàn dựng và
biểu diễn, có thể là các tiết mục hát, múa, tiểu phẩm… có nội dung phù hợp với chủ
đề của buổi sinh hoạt.
Có thể nói phẩm chất quan trọng nhất với mỗi nhà giáo là lòng yêu nghề vì
chính lòng yêu nghề tạo ra động lực nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện phẩm
chất đạo đức của nghề giáo. Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học là yêu cầu đầu tiên thể
hiện đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, việc giáo dục lòng yêu nghề cho các giáo sinh là
nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở đào tạo. Một số hình thức tổ chức hoạt động CLB
“Em yêu lịch sử” được đề xuất trong bài viết này hướng đến việc tạo cơ hội cho sinh
viên SPLS tăng cường thực hành kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học sáng tạo, từ đó
định hướng cho các giáo viên tương lai cách thức đổi mới phương pháp, hình thức tổ
chức dạy học và giáo dục HS phổ thông thêm yêu thích học môn Lịch sử, góp phần
nâng cao chất lượng dạy học môn học.
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GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC GẮN VỚI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN
CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƢ PHẠM
Lê Thị Ngọc Thương1
1. Đặt vấn đề
Đạo đức có chức năng quan trọng góp phần hình thành nên nhân cách con người
nói chung, sinh viên ngành sư phạm - những giáo viên tương lai nói riêng. Trong đó,
các trường đại học, cao đẳng sư phạm có vai trò rất to lớn trong việc cung cấp đội ngũ
giáo viên góp phần giáo dục các thế hệ mai sau của đất nước thì càng phải quan tâm
hơn bao giờ hết đến nhân cách, đạo đức của đội ngũ này. Thực tế cho thấy, gần đây
hàng loạt những sự kiện mà báo chí trong thời gian qua đề cập đến đạo đức của người
thầy rất đáng để chúng ta suy nghĩ nhìn nhận vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên
sư phạm hiện nay. Lúc này, câu hỏi cấp thiết được đặt ra là các trường sư phạm đã và
đang dạy đạo đức như thế nào cho đội ngũ giáo viên tương lai của đất nước? Trên cơ
sở nhìn từ góc độ chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trung phổ thông và thực tế đào tạo
liên quan đến đạo đức tại các trường đại học, cao đẳng sư phạm, bài báo này trả lời
cho câu hỏi trên đồng thời nhấn mạnh đến những đề xuất dạy đạo đức gắn với nghề
nghiệp phù hợp với tâm lý nhận thức sinh viên.
2. Thực trạng dạy đạo đức gắn với nghề nghiệp cho sinh viên sƣ phạm hiện nay
2.1. Phẩm chất chính trị
Phẩm chất chính trị đúng đắn là điều không thể không nhắc đến khi đề cập đến
đạo đức của một người sẽ trở thành giáo viên tương lai. Điều kiện thuận lợi để giáo
dục phẩm chất này là dựa trên hoạt động đặc trưng của lứa tuổi sinh viên là hoạt động
chính trị xã hội. Ngoài ra, một thuận lợi nữa là, theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo
viên trung học (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009), tiêu chí 1 trong tiêu chuẩn của người giáo viên là “Yêu nước, yêu chủ
nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân”.
Qua đó, chuẩn này cho thấy việc xác định chuẩn phẩm chất chính trị của giáo viên
một cách rõ ràng cũng giúp sinh viên sư phạm nhận thức đúng về những phẩm chất
mà mình cần phải có. Đối chiếu với thực tế hoạt động chính trị xã hội của sinh viên,
điều này thể hiện rõ ở chỗ sinh viên ngày nay nhận thức đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ
trước pháp luật, có khả năng nhạy bén với tình hình chính trị, xã hội của đất nước và
góp tiếng nói mạnh mẽ vào hoạt động cộng đồng nhằm giúp ích cho xã hội. Mặt khác,
1

ThS – Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm TP. HCM
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sinh viên cũng tiến hành phân tích, đánh giá, cảm nhận sâu sắc về vai trò của mình,
thể hiện nhu cầu và nguyện vọng khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội với tư
cách là đại diện tổ chức xã hội khá lớn bên cạnh đại diện khác như công nhân, nông
dân... Vì vậy, những ý kiến, quan điểm của sinh viên khi tham gia các hoạt động này
cũng rất quan trọng và càng phải được nhà trường, gia đình, xã hội quan tâm và đánh
giá một cách đúng mức. Song điều này cũng đặt ra một vấn đề là cần có ngọn đuốc tư
tưởng chính trị xã hội soi đường nhằm giúp sinh viên định hướng, bồi dưỡng và rèn
luyện phẩm chất chính trị, lòng yêu nước và có cái nhìn đúng về đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, một câu hỏi nảy sinh
là trường đào tạo đang dạy các bài học về chính trị cho sinh viên như thế nào? Hiện
nay, các trường sư phạm được trường đại học, cao đẳng tổ chức tuần sinh hoạt công
dân đầu tiên trong năm học thứ nhất để bước đầu giới thiệu về trường và lồng ghép về
giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp đầu tiên cho tân sinh viên. Hơn nữa,
các trường đều có những môn chính trị như Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã
hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh dạy vào các tín chỉ, học phần với số lượng thời
gian khoảng từ 3- 6 tín chỉ/môn học. Tuy nhiên, chúng ta thấy một thực tế đang xảy ra
là đối với những môn chính trị, một bộ phận không nhỏ sinh viên vẫn mang tâm lý
“học cho xong”, “thi cho qua”, không hứng thú hay chú ý nhiều đối với các môn
chính trị dẫn đến môn này không được sinh viên yêu thích. Do đó, chất lượng giáo
dục phẩm chất chính trị của những môn này đối với người học cũng là một dấu hỏi
lớn. Phải chăng, chúng ta nên xem xét lại một số yếu tố liên quan đến việc giảng dạy
các môn chính trị nhằm đảm bảo được việc bồi dưỡng lòng yêu nước, đạo đức liên
quan đến phẩm chất chính trị cho sinh viên sẽ tác động được từ bên trong và dễ đạt
được mục tiêu giúp sinh viên tự nhận thức và điều chỉnh bản thân như:
- Đánh giá chất lượng thực trạng dạy môn chính trị hiện nay để hiểu thêm về
chất lượng giảng dạy; các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên có hay không hứng thú
nhiều đến những môn học này?
- Phương pháp giảng dạy của giảng viên nên sinh động, lí luận gắn với minh họa
thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực của các bài học về chính trị đã và đang xảy ra.
- Có những trao đổi, thảo luận cũng như tương tác trong lớp học để nắm bắt nhu
cầu, nguyện vọng, tư tưởng của sinh viên.
- Lắng nghe ý kiến của người học chứ không dạy lý thuyết suông và giảng giải
mang tính một chiều.
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2.2. Đạo đức nghề nghiệp
2.2.1. Dạy đạo đức dựa trên chuẩn nghề nghiệp
Đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên luôn được nhấn mạnh và đề cập đến
trong quy định của nhiều trường đại học trên thế giới. Tại nhiều nước như Mỹ, Úc,
Anh,.. luôn có những Luật quy định, chuẩn của giáo viên, trong đó có đề cập đến đạo
đức thể hiện trong chính bản thân họ và trong mối tương tác với học sinh, đồng
nghiệp và xã hội. Tại Việt Nam, nhà nước ban hành Luật Giáo dục năm 2005 có
những quy định cụ thể về nghề giáo. Và nếu là giáo viên thì hơn ai hết người đó phải
biết được Luật Giáo dục vì chính Luật quy định những điều mà một giáo viên có
quyền và nghĩa vụ phải thực thi. Nhưng quả thật, khi chúng ta nhìn lại nội dung dạy ở
đại học khi đề cập đến Luật Giáo dục, chúng ta sẽ thấy nhiều sinh viên sư phạm
không biết, không quan tâm, không được cung cấp kiến thức về Luật Giáo dục. Và khi
nói đến những điều luật như Điều 70 (tiêu chuẩn nhà giáo), Điều 72 (nhiệm vụ nhà
giáo), Điều 75 (các hành vi nhà giáo không được làm) thì ít có sinh viên sư phạm nào
được tiếp cận và nắm rõ. Vì vậy, đây cũng là một phần nguyên nhân những người làm
nghề giáo lại không biết gì về đạo đức nghề, làm trái Luật một cách nghiêm trọng.
Thiết nghĩ, các trường đào tạo cần: Phổ biến rộng và sâu Luật Giáo dục để sinh viên
có thể nắm được và ý thức được rõ quyền và nghĩa vụ của bản thân thông qua các
cuộc thi, các trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến của sinh viên nhằm mục đích sinh viên
hiểu và ý thức được đạo đức nghề nghiệp.
2.2.2. Dạy đạo đức thông qua hoạt động Đoàn, Hội và ngoại khóa
Trong môi trường giáo dục, đạo đức của người giáo viên tác động và chi phối
mạnh mẽ đến nhân cách của học sinh. Mỗi người làm nghề giáo không những phải có
những phẩm chất chính trị, năng lực nghề nghiệp mà còn phải có những phẩm chất
đạo đức nghề giáo như yêu nghề, có tác phong mẫu mực, cư xử đối với học sinh phải
tôn trọng, công bằng, có tinh thần tập thể trong mối quan hệ đồng nghiệp, ham học
hỏi, có lối sống lành mạnh, văn minh,.. Thế nên, khi giáo viên có giá trị đạo đức nghề
không đúng đắn thì dễ dẫn đến hành vi tiêu cực, sai trái chẳng hạn như không tôn
trọng nhân cách của học sinh, không gắn bó với nghề và sử dụng danh xưng nhà giáo
nhằm mục đích tư lợi, có lối sống không lành mạnh, tiêu cực trong nghề (bán điểm,
bán bằng,..), xâm phạm quyền của học sinh,... Chúng ta có thể thấy rằng bản thân sinh
viên với tư cách là chủ thể đạo đức có thể tự giác điều chỉnh hành vi đạo đức song
cũng chính môi trường giáo dục, xã hội lại có ảnh hưởng khá lớn khi khen ngợi hay
phê phán những quan điểm đạo đức lệch lạc, đi trái với chuẩn mực xã hội. Đối chiếu
thực trạng này với dạy đạo đức ở nhà trường, cho thấy đạo đức học không phải là môn
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học mà sinh viên sư phạm ở ngành nào cũng học. Hiện nay, tại trường đại học, cao
đẳng, sinh viên được trau dồi kỹ năng và tác phong đạo đức nghề nghiệp qua các đợt
kiến tập, thực tập; các môn về đạo đức học; chuyên đề liên quan nghề nghiệp,.. Bên
cạnh đó, nhiều phong trào sinh viên tình nguyện, hội thi, hội thao, phong trào văn
nghệ, hiến máu nhân đạo,.. được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức nhằm
tạo sân chơi, môi trường lành mạnh để nâng cao ý thức, văn hóa lối sống, đạo đức, có
ích cho cộng đồng,.. Ngoài ra, những buổi sinh hoạt chuyên đề, gặp gỡ chuyên gia,
các khách mời các lĩnh vực nghề nghiệp, tấm gương đạo đức,.. đến với sinh viên khá
nhiều. Nhưng một số trường lại đánh giá chất lượng của việc giáo dục đạo đức thông
qua các hoạt động trên bằng cách căn cứ vào số lượng tham gia hoạt động, hoặc xem
như yêu cầu bắt buộc tham gia để tính điểm xếp loại rèn luyện. Nhìn điều này một
cách khách quan, chúng ta có thể thấy chất lượng hoạt động mới có ý nghĩa nhất vì
chính bản chất đạo đức trong hoạt động giúp sinh viên nhận thức đúng sai, cái thiện
hay cái ác,.. trên cơ sở đó mà nhận thức, thái độ, hành vi đạo đức của sinh viên được
nảy sinh.
Khi xem xét vấn đề trên ở khía cạnh tiếp thu của người học, không phải những
nội dung dạy giá trị đạo đức nào của nhà trường cũng được cá nhân tiếp thu trọn vẹn
mà cách thức tiến hành, phương pháp để đảm bảo chất lượng dạy học cũng rất quan
trọng. Vì cùng một vấn đề, chẳng hạn như nói chuyện chuyên đề, lồng ghép dạy đạo
đức vào bài học mà chỉ là trao đổi một chiều, khô khan, giáo điều không có tính tương
tác giữa các đối tượng tham gia thì rõ ràng là không có tác dụng. Theo B.G.Anachiev,
giai đoạn lứa tuổi sinh viên là thời kỳ phát triển tích cực nhất của những tình cảm cấp
cao trong đó có tình cảm đạo đức. Đối với những sự việc xảy ra xung quanh cuộc
sống, sinh viên có quan điểm riêng, thái độ rõ để phân tích, đánh giá chúng. Và cùng
đặc điểm này là hoạt động nhận thức, đánh giá và tự đánh giá, tự ý thức của lứa tuổi
sinh viên diễn ra rất mạnh mẽ nên các ý kiến, các quan điểm của sinh viên cần phải
được nhà trường, giảng viên lắng nghe và thảo luận. Do đó, phương pháp dạy và tiếp
cận sinh viên càng mang tính tương tác nhằm khơi gợi tính tích cực của người học thì
càng dễ đạt hiệu quả hơn.
Một nhân tố khác bên cạnh phương pháp, môi trường giáo dục luôn tồn tại mối
quan hệ đặc trưng là thầy- trò vì vậy ứng xử với học sinh là một phần tất yếu mà
người giáo viên tương lai cần phải biết. Từ những điều như cách giao tiếp, đối xử với
học sinh, xử lý học sinh vi phạm, động viên học sinh vượt qua khó khăn tâm lý hay
học tập cũng sẽ phản ánh đạo đức, trách nhiệm của người giáo viên. Vì vậy, không thể
không nhắc tới những bộ môn ở các trường đại học như tâm lý lứa tuổi học sinh, giao
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tiếp, kỹ năng ứng xử tình huống sư phạm,.. Chính những môn này sẽ giúp sinh viên
rèn luyện tự tin, kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với học sinh hơn. Ở khía cạnh khác
của sự phát triển của tâm lý lứa tuổi sinh viên, tình bạn mang ý nghĩa to lớn liên quan
đến nghề nghiệp cũng phát triển khá mạnh mẽ ở lứa tuổi này. Những quan điểm đạo
đức nghề nghiệp được thể hiện khá rõ trong quá trình tiếp xúc, hợp tác làm việc trong
nhóm bạn. Thông qua mối quan hệ đội, nhóm cùng tham gia hoạt động, sinh viênnhững bạn cùng ngành có khả năng tự đánh giá, tự ý thức ở mức cao khi xem xét sự
việc xã hội xảy ra xung quanh và có khả năng tự giáo dục, tự điều chỉnh hành vi khi
tán thành hoặc phê phán một sự việc trên cơ sở quan niệm đạo đức đúng đắn. Do đó,
càng cần được tiếp cận và giáo dục rõ về những quan niệm đạo đức xã hội tiến bộ,
đúng đắn thì sinh viên càng phân biệt được đúng, sai, thiệc, ác,.. để tự điều chỉnh nhận
thức, thái độ, hành vi phù hợp. Nhưng để chuyển những nội dung giáo dục đạo đức
này thành hành vi đạo đức thì nhiều nhà đạo đức học cho rằng hành vi đạo đức được
cấu thành bởi nhiều yếu tố như động cơ hành vi, dự kiến hành vi, kết quả cá nhân và
xã hội của hành vi, cảm xúc đạo đức trong hành vi, đánh giá xã hội đối với hành vi và
tự đánh giá [3]. Hơn nữa, từ kết quả sau nhiều năm điều tra thực nghiệm, G.NunnerWinker xác định là cần phải chú ý đến sự phát triển trình độ hiểu biết về đạo đức,
động cơ và hành động đạo đức trong mối quan hệ với nhau [2]. Theo những quan
điểm này, có thể thấy động cơ hành vi đạo đức có ý nghĩa quan trọng, tác động mạnh
mẽ đến phương hướng và kết quả của hành vi đạo đức vì vậy sẽ là một thiếu sót to lớn
nếu nhà trường cứ tổ chức hoạt động mà không chú trọng động cơ tham gia của sinh
viên thì chính hoạt động này sẽ không phản ánh đúng nguyện vọng cũng như không
tác động nhận thức của sinh viên về đạo đức một cách hiệu quả.
3. Kết luận và kiến nghị
Từ những ý tưởng trên chúng tôi đề nghị, một số nội dung mà nhà trường có thể
tham khảo để giáo dục đạo đức sau đây:
- Tác động và hình thành động cơ đạo đức bên trong mang tính tích cực cho sinh
viên bằng cách quan tâm đến nhu cầu, nguyện vọng, định hướng giá trị nghề của sinh
viên.
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa, chuyên đề đạo đức nghề giáo ý nghĩa phong
phú.
- Khuyến khích và động viên những tấm gương đạo đức nghề nghiệp nói riêng
và xã hội nói chung và lên án những điều đi lệch giá trị đạo đức, chuẩn mực xã hội.
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- Khuyến khích, động viên, khen thưởng sinh viên rèn luyện, trau dồi đạo đức
của bản thân. Riêng với nghề giáo không chỉ dạy chữ mà còn phải dạy người do đó
chức năng này thể hiện càng rõ nét qua việc những giáo viên tương lai ngày càng phải
là những tấm gương đạo đức cho học sinh noi theo.
- Tổ chức những câu lạc bộ, nhóm để tạo điều kiện cho sinh viên có chung sở
thích như hoạt động nghiên cứu khoa học, tình nguyện xã hội… tham gia. Và qua đó,
có thể thấy nhà trường đang tác động đúng tâm lý của lứa tuổi này là hoạt động giao
lưu bạn bè, gia nhập trong hội, câu lạc bộ cùng sở thích.
- Tổ chức những hoạt động gắn với nghề nghiệp, ví dụ như sinh viên sư phạm
từng ngành đặc thù có câu lạc bộ tiếng Anh, hội toán học, hội vật lý,.. sẽ giúp sinh
viên ham thích nghề nghiệp và môi trường sinh hoạt khoa học, giao lưu lành mạnh và
bổ ích.
- Phối hợp giữa nhà trường và pháp luật trong việc cung cấp kiến thức về luật
một cách có hiệu quả. Đó có thể là những luật liên quan đến nghề nghiệp giáo viên, ví
dụ như luật bản quyền, luật hình sự (mà lứa tuổi học sinh có thể mắc phải), luật dân
sự...
- Kết hợp gia đình và nhà trường, tổ chức đoàn thể, xã hội trong việc theo dõi,
đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên tại trường nhằm kịp thời điều
chỉnh, can thiệp quan điểm đạo đức lệch chuẩn của sinh viên.
Với diễn biến về mặt kinh tế, chính trị, xã hội thì phẩm chất đạo đức của người
sinh viên tương lai càng nên được chú trọng quan tâm và tác động. Giáo dục của đất
nước sẽ ngày càng phát triển khi có những người giáo viên giỏi chuyên môn và có cả
đạo đức nghề nghiệp. Nhân cách của sinh viên sư phạm- đội ngũ nhà giáo tương lai
góp phần làm phát triển giáo dục của đất nước đang trong quá trình hình thành và tự
hoàn thiện. Thế nên, ngoài nỗ lực từ phía bản thân sinh viên, thì sự hỗ trợ từ phía môi
trường học tập, cụ thể là các trường đại học, cao đẳng, xã hội là rất cần thiết.
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