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LỜI MỞ ĐẦU 

Chương trình khoa học giáo dục cấp Bộ: “Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh 

phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” được phê duyệt và triển khai từ năm 2019; 

đơn vị chủ trì là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Mục tiêu của Chương trình là: 

“Nghiên cứu xác lập được hệ giá trị văn hoá cốt lõi (truyền thống và không truyền 

thống) cần được giáo dục cho học sinh phổ thông; đề xuất được các giải pháp giáo dục 

vĩ  mô và vi mô cho học sinh phổ thông hiện nay và những năm tới”. Trong quá trình 

triển khai các nội dung nghiên cứu của các đề tài, Chương trình đã nhận được nhiều ý 

kiến chỉ dẫn, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để kết nối các vấn đề nghiên cứu 

và từng bước hình thành các sản phẩm của Chương trình.  

Hội thảo :“Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông Việt Nam – Bản 

sắc và Hội nhập” được tổ chức trong chuỗi hội thảo hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày 

thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (06/12/1961 - 06/12/2021), nhằm công bố 

một số nội dung liên quan đến quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu của Chương 

trình. Hội thảo là diễn đàn để chia sẻ những nội dung lý luận và thực tiễn có liên quan 

đến vấn đề xác định hệ giá trị văn hoá và giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ 

thông Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời xin ý kiến tham vấn của các chuyên gia, 

các nhà quản lý, giáo viên về một số nội dung, kết quả nổi bậtcủa của các đề tài, nhiệm 

vụ nghiên cứu thuộc Chương trình.. 

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm của 

các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các nội dung của Hội thảo. Nhiều bài viết 

tham luận đã được gửi đến, cung cấp cái nhìn đa chiều về những vấn đề lý luận và thực 

tiễn có liên quan đến các chủ đề hội thảo. 

Kỉ yếu hội thảo là tập hợp các bài viết có liên quan đến những chủ đề chính của 

Hội thảo: (1) Hệ giá trị văn hoá của học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới; 

(2) Mô hình giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục; (3) Giải pháp, biện pháp giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Hy vọng cuốn kỉ yếu sẽ là một nguồn cung cấp thông tin tham khảo hữu ích về 

việc xác lập hệ giá trị văn hoá và giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông Việt 

Nam trong giai đoạn mới cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, hoạch định chính 

sách, các nhà giáo dục, các giảng viên, giáo viên cũng như cho đông đảo bạn đọc. 

BAN TỔ CHỨC  
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC LỰA CHỌN HỆ GIÁ TRỊ ĐƯA VÀO 

NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến và nhóm nghiên cứu1 

Tóm tắt: Mỗi quốc gia đều có các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau, 

thể chế chính trị khác nhau, văn hóa khác nhau, đặc trưng tính cách con người khác 

nhau…do đó cũng sẽ có những giá trị, hệ giá trị của riêng mình, để khẳng định và phân 

biệt quốc gia này với quốc gia khác. Trong hệ giá trị của mỗi quốc gia cũng có sự khác biệt 

khi có quốc gia coi trọng giá trị đạo đức, tôn giáo, có quốc gia lại đề cao giá trị cá nhân, 

pháp luật...Bởi vậy, không thể tìm kiếm sự thống nhất ở một số quốc gia trên thế giới về 

giá trị, hệ giá trị cụ thể dù là trong tên gọi, ví dụ giá trị, hệ giá trị văn hóa mà chỉ có thể 

chấp nhận giá trị, hệ giá trị nói chung, thể hiện đặc trưng văn hóa dân tộc và con người của 

quốc gia đó. Với cách tiếp cận như vậy, nhóm nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm một số 

quốc gia trên thế giới về cách làm của họ, bằng cách nào để có thể lựa chọn các giá trị, giá 

trị văn hóa đưa vào nhà trường, trên cơ sở đó có thể rút ra những cách làm phù hợp với 

điều kiện thực tiễn ở nước ta. 

Từ khóa: giá trị, hệ giá trị, giá trị văn hóa, giáo dục 

Mở đầu 

Việc lựa chọn giá trị, hệ giá trị đưa vào giáo dục trong nhà trường là vấn đề khó và 

vẫn luôn có tranh luận trong nhiều nghiên cứu cũng như ở các quốc gia. Cummings (1988) 

nhận định như sau: “Cách tiếp cận trong việc lựa chọn các giá trị cho chương trình giáo 

dục có liên quan đến sự khác biệt quốc gia. Các xã hội phương Tây có xu hướng đặt trọng 

tâm vào các giá trị công dân, dù rằng ở phần lớn các nước Châu Âu các giá trị này còn 

được bổ sung bới các giá trị đạo đức và tôn giáo. Nhật Bản có xu hướng đặt trọng tâm vào 

giá trị đạo đức hơn giá trị công dân…Ở các xã hội đang phát triển, đặc biệt ở những nơi 

mà chính phủ muốn nhấn mạnh di sản dân tộc, thì việc lựa chọn giá trị càng phức tạp. 

Không phải chỉ là khó khăn trong việc lựa chọn giữa các giá trị bản địa cạnh tranh nhau 

mà còn với truyền thống đang được hiện đại hóa theo kiểu phương Tây. Thường thì cần sự 

                                                           
1 Nhóm nghiên cứu thuộc đề tài Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam trong 

giai đoạn mới, mã số CT2019.08.01 
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hiện diện của một nhà nước rất mạnh mới có thể làm cho tiến trình lựa chọn thành công”. 

[19] 

Nhận định trên cho thấy: Việc lựa chọn các giá trị trong giáo dục nhà trường được 

quy định bởi bối cảnh kinh tế - xã hội từng quốc gia. Còn cách thức lựa chọn như thế nào 

thì hiện chưa có bất kỳ một phương thức mẫu mực nào để chúng ta có thể học tập theo. 

Trong phạm vi nghiên cứu của báo cáo này, có thể thấy một số cách thức hiện đang được 

các nước áp dụng như sau: 

1. Chọn các giá trị từ khảo sát thực tế, nghiên cứu tổng quan và lấy ý kiến chuyên gia 

Đây là cách làm của nước Úc. Ngày 19/7/2002, Hội đồng bộ trưởng về giáo dục, 

việc làm, đào tạo và công tác thanh niên nhất trí thông qua Đề án nghiên cứu quốc gia về 

giáo dục giá trị do Chính phủ Úc ủy quyền để tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây 

dựng một khung cùng các nguyên tắc về giáo dục giá trị trong nhà trường phổ thông Úc. 

Báo cáo kết quả nghien cứu năm 2003 [8] cho biết cách làm gồm: 1) Khảo sát thực tế việc 

tiến hành giáo dục giá trị trên toàn nước Úc với mẫu khảo sát gồm 69 trường đại diện cho 

tính đa dạng của hệ thống giáo dục phổ thông Úc; 2) Nghiên cứu tổng quan giáo dục giá trị 

trên thế giới; 3) Lấy ý kiến chuyên gia và điều tra qua mạng ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ 

huynh về các giá trị mà cộng đồng mong muốn nhà trường Úc phát huy. Việc khảo sát thực tế cho 

thấy cách thực hiện giáo dục giá trị trong các nhà trường rất đa dạng, việc lựa chọn các giá trị cũng 

có sự khác biệt, nhưng điều đặc biệt quan trọng là có sự thống nhất về một số giá trị cốt lõi mà nhà 

trường theo đuổi. Việc nghiên cứu tổng quan cho thấy có xu thế tăng cường giáo dục giá trị trong 

nhà trường, chẳng hạn ở Anh giáo dục giá trị không còn là tùy chọn nữa mà đã được thể chế 

hóa theo hướng sự phát triển của học sinh về tinh thần, đạo đức, xã hội và văn hóa phải 

chịu sự thanh tra của Văn phòng các chuẩn giáo dục trong nhà trường; tuy nhiên, các nghiên 

cứu khoa học về giáo dục giá trị còn hạn chế, việc tiếp cận giáo dục giá trị có nhiều quan 

điểm trái ngược nhau, dù vậy thực tế cho thấy phần nào các yếu tố đảm bảo thành công 

trong giáo dục giá trị bao gồm sự phát biểu tường minh về các giá trị, sự tham gia của phụ 

huynh và cộng đồng địa phương, việc tạo dựng một môi trường kỷ cương trong nhà trường, 

việc thực thi nghiêm túc các quy định rõ ràng. Dựa vào các kết quả nghiên cứu trên, cùng 

các kết quả điều tra xã hội học và lấy ý kiến chuyên gia, Báo cáo nghiên cứu đã đề xuất 

Khung và các nguyên tắc nâng cao giáo dục giá trị trong nhà trường Úc.  

Về việc lựa chọn các giá trị, Báo cáo nhận định: “Các giá trị thường bị tranh cãi rất 

nhiều và vì thế bất kỳ tập hợp giá trị nào đề xuất với nhà trường Úc phải là chủ đề thảo 
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luận và tranh luận một cách thực chất với cộng đồng trường học. Việc áp dụng các giá trị 

đó vào các tình huống thực của nhà trường nhất thiết đòi hỏi các giá trị đó phải phù hợp 

với bối cảnh của cộng đồng nhà trường và lôi cuốn được sự tham gia của cộng đồng đó vào 

tiến trình thực hiện”. Dù vậy, căn cứ vào kết quả khảo sát, Báo cáo đề xuất một tập hợp 

các giá trị cốt lõi để các nhà trường tham khảo trong việc xác định các giá trị cho giáo dục 

giá trị của riêng mính.  

Bộ Giáo dục, Khoa học và Đào tạo Úc đã căn cứ vào Báo cáo đó để ban hành Khung 

quốc gia về giáo dục giá trị trong nhà trường Úc với 09 giá trị như sau [22]: 

1) Sự quan tâm và lòng trắc ẩn: Quan tâm đến bản thân và mọi người; 

2) Làm thật tốt: Cố gắng hoàn thành một cái gì đó xứng đáng và đáng ngưỡng mộ, 

cố gắng hết sức, theo đuổi sự xuất sắc; 

3) Đối xử công bằng: Theo đuổi và bảo vệ lợi ích chung, nơi mọi người được đối 

xử công bằng vì một xã hội công bằng; 

4) Tự do: Tận hưởng tất cả các quyền và đặc quyền của công dân Úc, không bị ràng 

buộc bởi bất kỳ sụ can thiệp hoặc kiểm soát không cần thiết nào, và bảo vệ các quyền của 

người khác; 

5) Trung thực và đáng tin cậy: Sống trung thực, chân thành và tìm kiếm sự thật; 

6) Chính trực: Hành động theo các nguyên tắc ứng xử đạo đức cá nhân và đạo đức 

xã hội, nhất quán giữa lời nói và hành động; 

7) Sự tôn trọng: Đối xử với người khác bằng sự quan tâm và tôn trọng; tôn trọng 

quan điểm của người khác; 

8) Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về hành động của mình; giải quyết bất đồng một 

cách xây dựng, không bạo lực và hòa bình; đóng góp cho xã hội và đời sống công dân; 

chăm sóc môi trường; 

9) Hiểu biết, bao dung và hòa nhập: Có ý thức về người khác và các văn hóa của 

họ; chấp nhận sự đa dạng trong một xã hội dân chủ; hòa nhập và kéo mọi người hòa nhập. 

Đó là các giá trị cốt lõi mà dù bối cảnh cụ thể là gì, trường phổ thông Úc có trách 

nhiệm thúc đẩy, nuôi dưỡng, truyền thụ các giá trị đến mọi học sinh trên nguyên tắc khẳng 

định nhà trường không phải là nơi bỏ trống về giá trị hoặc trung tính về giá trị, đảm bảo 



8 | P a g e  

 

giáo dục trau dồi phẩm cách cho học sinh không kém gì việc cung cấp cho họ những kỹ 

năng cần thiết. 

2. Giao quyền tự chủ cho nhà trường trong việc lựa chọn các giá trị 

Đó là cách làm của nước Mỹ. Năm 2006, Bộ Giáo dục Mỹ ban hành văn bản dưới 

tiêu đề “Giáo dục phẩm cách…Trách nhiệm cùng chia sẻ của chúng ta” [20], trong đó sau 

phần nói về mục tiêu của giáo dục phẩm cách, đã xác định vai trò của nhà trường như sau: 

“Trong trường học, giáo dục phẩm cách phải được tiếp cận một cách toàn diện để bao gồm 

các phẩm chất cảm xúc, trí tuệ và đạo đức của một người hoặc nhóm người. Nó phải đem 

lại vô vàn cơ hội để học sinh học, thảo luận và thực hiện các hành vi xã hội tích cực. Sự 

tham gia và vai trò đầu tầu của học sinh là yếu tố then chốt để giáo dục phẩm cách trở thành 

một phần trong các niềm tin và hành động của học sinh. Để thực hiện thành công giáo dục 

phẩm cách, nhà trường được khuyến khích phát huy vai trò lãnh đạo trong việc lôi cuốn 

đội ngũ nhà trường, phụ huynh và học sinh cùng nhau nhận dạng và xác định các yếu tố 

phẩm cách mà họ muốn nhấn mạnh”. 

Như vậy, việc lựa chọn các giá trị để đưa vào giáo dục giá trị thuộc quyền tự chủ 

của nhà trường nhằm mục đích cuối cùng là hình thành ở học sinh “các thói quen tư duy 

và hành động để sống và làm việc cùng nhau như gia đình, bạn bè, hàng xóm, cộng đồng, 

quốc gia”. Tuy nhiên, nhà trường Mỹ không đơn độc trong công việc này. Họ có thể tìm 

hỗ trợ từ rất nhiều nguồn khác nhau. 

Trước hết là các tổ chức giáo dục phẩm cách. Các tổ chức này sẵn sàng cung cấp 

thông tin, tư vấn, phối hợp với nhà trường để phát triển chương trình toàn diện về giáo dục 

phẩm cách. Danh sách của các tổ chức này được liệt kê trên trang 

www.goodcharacter.com/links.html 

Thứ hai là các hội nghị về giáo dục phẩm cách. Nhà trường, nhà giáo có thể vào 

trang mạng www.goodcharacter.com/conferences.html để có những thông tin cần thiết và 

chỉ dẫn quý báu cho việc thực hiện giáo dục giá trị từ việc xây dựng chương trình đến cách 

dạy, cách học. 

Thứ ba là hợp đồng với các công ty thương mại để cung cấp các chương trình và tài 

liệu phù hợp với yêu cầu của nhà trường. 

Chẳng hạn, vào trang web https://www.goodcharacter.com/teaching-

guides/elementary-school/ có thể tìm thấy các tài liệu chỉ dẫn cho việc xây dựng chương 

https://www.goodcharacter.com/resources-for-teachers/
https://www.goodcharacter.com/conferences/
https://www.goodcharacter.com/teaching-guides/elementary-school/
https://www.goodcharacter.com/teaching-guides/elementary-school/
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trình và giảng dạy về giá trị cho học sinh tiểu học. Các giá trị được lựa chọn là: giải quyết 

tranh chấp, làm bạn, tìm sự hỗ trợ, đánh giá bản thân, khắc phục buồn chán, làm việc đúng, 

nói không, xử lý cảm xúc, sống trách nhiệm, hợp tác. 

Theo quan điểm của giáo dục Mỹ thì chẳng có một chương trình hiệu quả nào cho 

giáo dục phẩm cách, nhưng có một số nguyên tắc dẫn dắt để thực hiện giáo dục phẩm cách 

thành công. Để chỉ ra các nguyên tắc này, tổ chức thúc đẩy giáo dục phẩm cách trong nhà 

trường Mỹ là Character.org đã tổng kết kinh nghiệm thành công của các nhà trường để chỉ 

ra 11 nguyên tắc mà các nhà trường, nhà giáo cần tuân thủ để phát triển và tổ chức thực 

hiện giáo dục phẩm cách với chất lượng cao. Các nguyên tắc đó là [23]: 

1/ Cộng đồng nhà trường thúc đẩy các giá trị hoàn thiện và đạo đức cốt lõi, lấy đó 

làm nền tảng của phẩm cách tốt; 

2/ Nhà trường xác định “phẩm cách” một cách toàn diện bao gồm cả tư duy, cảm 

xúc và hành động; 

3/ Nhà trường áp dụng cách tiếp cận toàn diện, có chủ đích và chủ động trong phát 

triển phẩm cách; 

4/ Nhà trường tạo thành một cộng đồng biết chia sẻ; 

5/ Nhà trường tạo cơ hội cho học sinh thể hiện đức tính; 

6/ Nhà trường triển khai một chương trình học có ý nghĩa và thách thức sao cho mọi 

học trò được tôn trọng, phát triển phẩm cách và thành công; 

7/ Nhà trường cổ vũ tính năng động của học sinh; 

8/ Đội ngũ nhà trường là một cộng đồng học tập đức độ, chia sẻ trách nhiệm trong 

giáo dục phẩm cách và hành động theo đúng các giá trị cốt lõi dùng để dẫn dắt học sinh; 

9/ Nhà trường nuôi dưỡng tinh thần lãnh đạo chia sẻ cùng sự hỗ trợ trên phạm vi 

rộng cho sáng kiến giáo dục phẩm cách; 

10/ Nhà trường có được sự nhập cuộc của các phụ huynh và thành viên cộng đồng 

với tư cách là đối tác trong nỗ lực xây dựng phẩm cách; 

11/ Nhà trường định kỳ đánh giá văn hóa học đường, hoạt động của đội ngũ với tư 

cách là các nhà giáo dục phẩm cách, và mức độ biểu hiện phẩm cách tốt của học sinh. 

3. Dựa vào các quy định của Hiến pháp để lựa chọn các giá trị 
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Đó là cách làm ở Ấn Độ và Nhật Bản.  

3.1. Đối với Ấn Độ 

Trên phạm vi thế giới, Ấn Độ được biết đến là đất nước có sự quan tâm mạnh mẽ 

đến việc thúc đẩy giáo dục giá trị trong nhà trường. Năm 2009, Hội đồng quốc gia về 

nghiên cứu giáo dục và đào tạo phát hành tài liệu “Khung giáo dục giá trị trong trường 

học” nhằm giúp các trường học có một tiếp cận toàn diện và thực tế trong giáo dục giá trị 

thông qua việc làm rõ tầm nhìn, các kỳ vọng, chiến lược và lộ trình triển khai và đánh giá. 

[13] 

Quan điểm cơ bản của Khung giáo dục giá trị này là “Giáo dục giá trị vốn thuộc về 

giáo dục. Không thể truyền đạt giáo dục giá trị tách biệt với các quy trình và định hướng 

của các bộ phận khác trong hệ thống trường học. Càng tích hợp vào toàn bộ quá trình giáo 

dục, càng có các kết quả đầu ra tốt hơn trong truyền đạt các giá trị. Khung giáo dục giá trị 

cho rằng cần đặt giáo dục giá trị trong một nỗ lực có kế hoạch của nhà trường nhằm nuôi 

dưỡng các giá trị phổ quát cốt lõi được quy định trên hết trong Hiến pháp. Giáo dục giá trị 

góp phần đem đến một lộ trình dẫn dắt trẻ em và thanh thiếu niên tiến bước để sống một 

cuộc sống dựa trên các nguyên tắc đạo đức quan trọng trong bối cảnh cá nhân cũng như 

tập thể”. 

Hiến pháp Ấn Độ, trong lời nói đầu, đã quy định bốn giá trị phổ quát sau: 1) Công 

lý (về phương diện xã hội, kinh tế và chính trị); 2) Tự do tư tưởng, ngôn từ, niềm tin, tôn 

giáo và thờ cúng; 3) Bình đẳng về vị thế và cơ hội; 4) Đoàn kết, tôn trọng phẩm cách cá 

nhân, sự toàn vẹn và thống nhất quốc gia. Ngoài ra, các quy định của Hiến pháp còn hướng 

con người đến các giá trị sống hài hòa với bản thân, với môi trường tự nhiên và môi trường 

xã hội. Những quy định đó tạo cơ sở để hình thành khung giá trị trong giáo dục giá trị của 

nhà trường. 

Tuy nhiên, để vận dụng các quy định của Hiến pháp vào trong giáo dục, cần làm rõ 

những quan tâm hiện nay trong bối cảnh cụ thể của nhà trường về giáo dục giá trị. Điểm 

quan trọng của Khung giáo dục giá trị là dựa vào tổng kết thực tiễn, kết hợp với điều tra xã 

hội học và ý kiến chuyên gia để cho thấy các quan tâm giá trị cốt lõi (Core values Concerns) 

của nhà trường Ấn Độ hiện nay bao gồm: sức khỏe và vệ sinh; trách nhiệm phát triển bản 

thân; trách nhiệm với công việc; trách nhiệm xã hội; tình yêu, sự quan tâm và lòng trắc ẩn; 

tư duy phê phán và sáng tạo; sự trân trọng cái đẹp và thẩm mỹ.   
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Với quan điểm không nên coi giá trị như những khái niệm lý tưởng mà là “công cụ 

giúp sức” để học sinh có thể đương đầu với những thách thức của thế giới ngày nay, nên 

mỗi giá trị là sự hòa trộn phức tạp của kiến thức, thái độ, niềm tin, hành vi và kỹ năng. Mỗi 

quan tâm giá trị cốt lõi nêu trên cũng bao gồm tổ hợp các thái độ và kỹ năng mà học sinh 

cần có để giá trị chuyển thành công cụ giúp sức cho mình trong cuộc sống. Các quan tâm 

giá trị cốt lõi này tạo thành khung tham chiếu để mỗi nhà trường xác định các giá trị ưu 

tiên phù hợp với bối cảnh văn hóa, nhu cầu, nguồn lực, hiện trạng, định hướng phát triển 

và cơ chế quản trị của mình. 

3.2. Đối với Nhật Bản  

Trong điều 9, Hiến pháp Nhật Bản khẳng định: “Nhân dân Nhật Bản thành thật mơ 

ước hòa bình quốc tế dựa trên trật tự và chính nghĩa, vĩnh viễn từ bỏ chiến ranh phát động 

bởi quốc quyền, từ bỏ đe dọa bằng vũ lực và sử dụng vũ lực như là một thủ đoạn để giải 

quyết tranh chấp quốc tế”. Nhật Bản chủ trương loại bỏ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tiếp 

thu văn hóa phương Tây, hướng tới xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa mang tính 

hòa bình, nhân văn, khoan dung, dân chủ, tôn trọng quyền cơ bản của con người, phù hợp 

với quan niệm giá trị văn hóa nhân loại. Phát triển con người Nhật Bản mới có lòng yêu 

nước, đoàn kết, kỉ luật, nhẫn nại, trung thành, trách nhiệm, tự chủ, chăm chỉ.  

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản là nước bại trận, bị tàn phá hết sức nặng 

nề. Trong quá trình khôi phục, xây dựng lại đất nước, Nhật Bản đã tiếp thu và chịu ảnh 

hưởng sâu sắc giá trị, tư tưởng của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Chính phủ Nhật 

Bản tiếp thu toàn diện phương thức quản lí kinh tế - xã hội cũng như tiếp nhận một cách 

cởi mở hơn với những giá trị tự do, dân chủ từ các nước phương Tây, tiến hành thay đổi 

thể chế, lập nên nhà nước theo mô hình chế độ nghị viện như của Mỹ. Hiến pháp của Nhật 

ra đời là do Mỹ giúp sức xây dựng nên có sự tương đồng với hiến pháp Mỹ, hàm chứa 

những giá trị con người được tuyên bố trong bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ. Hiến pháp của 

người Nhật cho thấy hệ giá trị cốt lõi của đất nước này đã và đang được xây dựng sau thế 

chiến II, được thể chế bằng các quy định pháp luật có sự tương thích với hầu hết các quy 

định quốc tế. Điều này không chỉ giúp cho việc phổ biến giá trị văn hóa Nhật Bản ra thế 

giới thuận lợi hơn mà còn giúp cho đất nước này dễ dàng tiếp thu những giá trị văn hóa 

tinh hoa của thế giới. 
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Các giá trị được coi trọng thời kì sau thế chiến II đến nay: 2 

“Ba trụ cột văn hóa” của Nhật Bản bao gồm: Giá trị văn hóa tự thân; Giá trị văn 

hóa được hấp thụ từ bên ngoài và cộng sinh; Sáng tạo giá trị văn hóa mới. 

“Giá trị văn hóa gia đình, cộng đồng”: Tự do cá nhân; Bình đẳng (giới); Hiếu nghĩa. 

“Giá trị văn hóa cốt lõi”: Nhân văn; Hòa bình; Khoan dung; Trách nhiệm; Dân chủ; 

Tôn trọng quyền cơ bản của con người; Phù hợp với quan niệm giá trị văn hóa nhân loại. 

4. Lựa chọn các giá trị trên cơ sở đồng thuận về một số giá trị chung 

Đó là cách làm của các nước thành viên trong Liên minh châu Âu. Khảo sát năm 

1993 tại 26 nước châu Âu của Liên đoàn các cơ sở nghiên cứu và phát triển giáo dục châu 

Âu (CIDREE) cho thấy giáo dục giá trị được thực hiện trong một bối cảnh chung với những 

đặc trưng sau: thay đổi nhanh trên phạm vi toàn cầu; khủng hoảng xã hội; gia tăng tính đa 

dạng sắc tộc và văn hóa; vị trí then chốt của tôn giáo; việc đề cao tinh thần dân chủ và 

quyền công dân; gia tăng chủ nghĩa dân tộc. Bởi thế các chủ đề về giáo dục giá trị thường 

được đề cập đến trong 26 nước châu Âu là [24]: Nhận thức về môi trường (14 nước); Giáo 

dục liên văn hóa (12); Hiểu biết quốc tế (12); Trách nhiệm công dân (11); Dân chủ (11); 

Hòa bình (11); Chống phân biệt chủng tộc (10). [24] 

Dĩ nhiên, mỗi nước có những giá trị riêng cần được đề cao trong giáo dục giá trị của 

mình, xuất phát từ bối cảnh kinh tế - chính trị và truyền thống văn hóa -lịch sử của nước 

đó. Theo Piero [24] thì “giáo dục giá trị gắn chặt với tình hình chính trị của đất nước bởi 

lẽ mỗi chính phủ sẽ coi trọng những giá trị khác nhau. Bởi thế, có thể thấy nhiều hệ thống 

giáo dục như đang trong quá trình cải cách không ngừng nhìn từ góc độ chương trình giáo 

dục giá trị. Chúng vừa phản ánh vừa tác động trở lại các thay đổi về ý thức hệ và xã hội, 

tuy nhiên rõ ràng là đang có những chuyển động mạnh mẽ theo hướng dân chủ, thế tục và 

lấy người học làm trung tâm”. 

Gần đây nhất, trong phạm vi của dự án Ethika thuộc chương trình Erasmus+ [11], 

các tác giá cho thấy các xã hội châu Âu ngày nay đang đối diện những thách thức sâu sắc, 

mạnh mẽ và chưa từng có, bắt nguồn từ sự hội tụ của nhiều tiến trình như toàn cầu hóa, 

khủng hoảng di cư, chủ nghĩa khủng bố, sự mất niềm tin vào Liên minh châu Âu, gia tăng 

                                                           
2 Trần Thị Thủy, Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế ở Nhật Bản – Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia 
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thất nghiệp trong giới trẻ, tỷ lệ sinh sản thấp, ô nhiễm môi trường, chủ nghĩa dân túy, chủ 

nghĩa bài ngoại, chủ nghĩa dân tộc cực đoan…Các tiến trình này có tác động sâu sắc và lâu 

dài trong bối cảnh đa dạng về xã hội, văn hóa và tôn giáo của các nước trong Liên minh 

châu Âu và đặt các nước này trước các thách thức trong 5 lĩnh vực chính sau: an ninh; di 

dân và gắn kết; cạnh tranh và việc làm; sự tham dự của công dân và trách nhiệm dân chủ; 

vai trò của ngân sách EU trong việc đáp ứng các nhiệm vụ nảy sinh. 

Giáo dục, đặc biệt là giáo dục giá trị, đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần 

tìm ra lời giải trong việc vượt qua các thách thức trong các lĩnh vực nói trên. Tuy nhiên, dù 

đã có những chính sách để đưa giáo dục châu Âu thành nơi tham chiếu về giáo dục đẳng 

cấp thế giới, EU lại vẫn chưa có một chính sách thống nhất cùng những chỉ dẫn cụ thể về 

phát triển giáo dục giá trị. Để khắc phục tình trạng này, một khảo sát đã được tiến hành để 

đánh giá những bất cập trong giáo dục giá trị và tham vấn ý kiến tổ chức, cá nhân trong EU 

về tính hiệu quả của các tiếp cận trong giáo dục giá trị.  

Kết quả tham vấn cho thấy các tiếp cận sau đây được ủng hộ: giáo dục công dân; 

phát triển chương trình về các văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau; triển khai các 

môn học về văn hóa nghệ thuật để thúc đẩy sự hiểu biết liên văn hóa; phát triển các chương 

trình nhằm thúc đẩy hiểu biết về các giá trị cùng chia sẻ; tạo dựng môi trường học tập dân 

chủ [25]. 

Căn cứ vào các khuyến nghị từ kết quả khảo sát, Hội đồng châu Âu đã ra bản khuyến 

nghị về việc thúc đẩy các giá trị chung, giáo dục hòa nhập và chiều đo châu Âu trong giảng 

dạy. Theo đó, các nước thành viên có trách nhiệm tăng cường các giá trị chung trong giáo 

dục giá trị. Các giá trị chung này đã được quy định tại Điều 2 của Hiệp ước về Liên minh 

châu Âu, cụ thể như sau: “Liên minh được thành lập dựa trên các giá trị về sự tôn trọng 

phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng, pháp trị và tôn trọng quyền con người, bao 

gồm quyền của người thiểu số. Những giá trị này là chung đối với các quốc gia thành viên 

trong một xã hội mà tính đa nguyên, không phân biệt đối xử, lòng khoan dung, công bằng, 

đoàn kết và bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới chiếm ưu thế”. [26] 

Việc tăng cường chia sẻ các giá trị chung này được yêu cầu thực hiện xuyên suốt hệ 

thống giáo dục, từ mầm non đến đại học, chính quy và không chính quy, trong bối cảnh 

học tập suốt đời, với mục đích tăng cường sự gắn kết xã hội, thúc đẩy ý thức chung tích 

cực và bao trùm về sự gắn bó ở mọi cấp độ, địa phương, khu vực, quốc gia và Liên minh. 
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5. Lựa chọn các giá trị xuất phát từ các giá trị chung, các giá trị gia đình, tầm nhìn 

thế kỷ 21 và các thông điệp giáo dục quốc gia 

Đây là cách làm ở Singapore. Giáo dục giá trị luôn được coi là tâm điểm của hệ 

thống giáo dục Singapore3. Điều đó được cụ thể hóa trong Khung các năng lực và chuẩn 

đầu ra của thế kỷ 21 do Bộ Giáo dục Singapore ban hành. [27] 

Trong Khung này, các giá trị cốt lõi nằm ở vị trí trung tâm và được coi là nền tảng, 

trên đó hình thành các kiến thức và kỹ năng.  

Tiếp theo là vành các năng lực cảm xúc và xã hội, những năng lực cần thiết để học 

sinh nhận biết và điều khiển được cảm xúc của mình, có sự quan tâm và chăm sóc đối với 

những người xung quanh, ra quyết định có trách nhiệm, xây dựng các mối quan hệ tích 

cực, xử lý có hiệu quả các tình huống mang tính thách đố.  

Vành ngoài cùng thể hiện các năng lực của thế kỷ 21 mà học sinh phải có để sống 

và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa. Các năng lực này gồm: Kiến thức công dân, 

nhận thức toàn cầu và kỹ năng giao thoa văn hóa; Tư duy phê phán và sáng tạo; Các kỹ 

năng giao tiếp, hợp tác và thông tin. 

Sự kết hợp các giá trị và năng lực trong Khung sẽ cho phép học sinh Singapore tận 

dụng các cơ hội phong phú của thời đại kỹ thuật số, trong khi vẫn giữ bản sắc quốc gia, để 

đạt được các chuẩn đầu ra mong muốn là trở thành một cá nhân tự tin, một người học tự 

định hướng, một người đóng góp tích cực và một công dân có trách nhiệm. 

Các giá trị cốt lõi bao gồm 6 giá trị là: Tôn trọng, Trách nhiệm, Kiên cường, Chính 

trực, Quan tâm và Hòa hợp. 

Việc lựa chọn các giá trị này được thực hiện trên nguyên tắc suy ra từ các giá trị 

chung, các giá trị gia đình, tầm nhìn thế kỷ 21 và các thông điệp giáo dục quốc gia của 

Singapore. Điều đó được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Các giá trị 

cốt lõi 

Các giá trị 

chung 

Các giá trị gia 

đình Singapore 

Tầm nhìn Singapore 

21 

Các thông điệp 

giáo dục quốc gia 

Tôn trọng Sự hỗ trợ của 

cộng đồng và 

Sự tôn trọng lẫn 

nhau 

- Mỗi người Singapore 

đều quan trọng; 

- Cơ hội cho mọi người 

Singapore là quê 

hương của chúng 

                                                           
3 Ở Singapore, dùng thuật ngữ character and citizenship education, tạm dịch là giáo dục phẩm 

cách và công dân 
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sự tôn trọng đối 

với cá nhân 

ta; đó là nơi chúng 

ta thuộc về 

Trách 

nhiệm 

Quốc gia trên 

cộng đồng và 

xã hội trên cá 

nhân 

- Trách nhiệm 

hiếu thảo 

- Sự tận tụy 

Nhịp đập Singapore Chúng ta có trách 

nhiệm bảo vệ đất 

nước Singapore 

Kiên cường  Cam kết/tận tụy - Nhịp đập Singapore; 

- Gia đình vững mạnh: 

đó là nền tảng và tương 

lai của chúng ta 

- Chẳng ai nợ 

Singapore một cuộc 

sống; 

- Chúng ta có niềm 

tin vào tương lai 

chúng ta 

Chính trực  Cam kết/tận tụy  Chúng ta phải bảo 

vệ chế độ nhân tài 

và không thể mua 

chuộc được 

Quan tâm Gia đình là đơn 

vị cơ sở của xã 

hội 

- Tình yêu, sự 

quan tâm và 

chăm sóc; 

- Giao tiếp 

- Nhịp đập Singapore 

- Gia đình vững mạnh: 

đó là nền tảng và tương 

lai của chúng ta 

Singapore là quê 

hương của chúng 

ta; đó là nơi chúng 

ta thuộc về 

Hòa hợp - Hòa hợp sắc 

tộc và tôn giáo 

- Đồng thuận, 

không xung đột 

Giao tiếp - Nhịp đập Singapore 

- Gia đình vững mạnh: 

đó là nền tảng và tương 

lai của chúng ta 

Chúng ta phải bảo 

tồn sự hòa hợp sắc 

tộc và tôn giáo của 

chúng ta. 

 

Kết luận 

Việc lựa chọn hay xác định các giá trị, hệ giá trị nói chung và giá trị, hệ giá trị văn 

hóa nói riêng để đưa vào giáo dục nhà trường là một công việc phức tạp. Mỗi quốc gia sẽ 

có các giá trị của riêng mình trong giáo dục, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội. Chẳng 

hạn với Singapore là các giá trị: Quan tâm, Chính trực, Tôn trọng, Kiên cường, Trách 

nhiệm và Hòa hợp. Ở Estoni, các giá trị trong giáo dục nhà trường bao gồm các giá trị 

chung về con người (Lương thiện, Quan tâm, Kính trọng cuộc sống, Công bằng, Nhân 

phẩm, Tôn trọng chính mình và những người khác) và các giá trị xã hội (Tự do, Dân chủ, 

Tôn trọng tiếng mẹ đẻ và văn hóa, Yêu nước, Đa dạng văn hóa, Khoan dung, Bền vững 

của môi trường, Tuân thủ pháp luật, Đoàn kết, Trách nhiệm và Bình đẳng giới). Nhìn 

chung, qua tìm hiểu việc lựa chọn giá trị đưa vào trong chương trình giáo dục, có thể thấy 

một số giá trị sau đây thường được các quốc gia đề cập đến đó là: Tôn trọng, Khoan dung, 

Chính trực, Kiên cường, Tình yêu, Hòa bình, Tự do, Bình đẳng, Đoàn kết, Hạnh phúc, 

Sáng tạo, Quan tâm… 
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Cách thức để lựa chọn, xác định các giá trị đưa vào nhà trường của các quốc gia 

cũng khác nhau. Cụ thể như Úc: Chọn các giá trị từ khảo sát thực tế, nghiên cứu tổng quan 

và lấy ý kiến chuyên gia; Mỹ: Giao quyền tự chủ cho nhà trường trong việc lựa chọn các 

giá trị; Ấn Độ và Nhật Bản: Dựa vào các quy định của Hiến pháp để lựa chọn các giá trị; 

Một số nước thành viên Liên minh châu Âu: Lựa chọn các giá trị trên cơ sở đồng thuận về 

một số giá trị chung; Singapore: Lựa chọn các giá trị xuất phát từ các giá trị chung, các giá 

trị gia đình, tầm nhìn thế kỷ 21 và các thông điệp giáo dục quốc gia. Nhìn chung, cách làm 

của các nước là dựa trên sự đồng thuận một số giá trị chung được lựa chọn từ giá trị, hệ giá 

trị tổng quát của quốc gia. Đồng thời, nhìn nhận con người dưới tất cả các chiều đo thể 

chất, tinh thần, thẩm mỹ, đạo đức, kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị và tâm linh. Cách làm 

chung là như vậy, tuy nhiên cũng chỉ có giá trị tham khảo bởi vì trên thực tế, cách lựa chọn 

thường được sử dụng là sự phối hợp đa chiều từ nhiều góc độ. Trước hết là các văn bản chỉ 

đạo tầm quốc gia như Hiến pháp, các đạo luật có liên quan, các tuyên bố chiến lược. Thứ 

hai là các ý kiến đóng góp từ cơ sở, các nhà trường, nhà giáo. Thứ ba là các ý kiến tham 

vấn của các chuyên gia. Thứ tư là các tham khảo quốc tế. Như vậy, có thể thấy không có 

cách thức chung cho việc lựa chọn hệ giá trị trong chương trình giáo dục. 

Vì những lẽ trên mà giáo dục giá trị của mỗi quốc gia đều hướng đến những giá trị 

phù hợp với yêu cầu cụ thể về mô hình nhân cách của quốc gia đó. Tuy nhiên, ứng với một 

mô hình nhân cách vẫn có rất nhiều lựa chọn về giá trị. Do vậy, đạt được một sự đồng 

thuận về hệ giá trị hay tập hợp giá trị cho giáo dục giá trị nói chung trong phạm vi quốc gia 

là bài toán khó. Nhìn chung hiện nay, các nước xử lý theo hướng không có một quy định 

cứng về các giá trị mà mọi nhà trường phải hướng đến. Ở Úc, tuy có đưa ra một danh mục 

các giá trị, nhưng từng nhà trường đều chỉ coi đó là một khung tham khảo, việc đưa các giá 

trị cụ thể nào vào trong dạy và học là tùy vào sự đồng thuận giữa nhà trường, các phụ 

huynh và cộng đồng địa phương. Ở Ấn Độ, thậm chí không có danh mục giá trị nào mà chỉ 

có danh mục các quan tâm giá trị cốt lõi, làm cơ sở cho nhà trường tham khảo ý kiến các 

phụ huynh và cộng đồng địa phương trong việc ra quyết định về các giá trị cụ thể cần đưa 

vào dạy và học. 

Do không có quy định cứng về các giá trị cần đưa vào giáo dục giá trị, cũng không 

có phương pháp luận cụ thể trong việc lựa chọn giá trị nên kinh nghiệm của một số nước 

là ban hành Khung giáo dục giá trị quốc gia. Đây là văn bản chỉ đạo để các nhà trường căn 

cứ vào đó tổ chức thực hiện giáo dục giá trị trong nhà trường. Nội dung của Khung này tập 
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trung vào một số vấn đề chính sau: trước hết là một số vấn đề về lý luận liên quan đến khái 

niệm giá trị, tầm quan trọng và sự cần thiết của giáo dục giá trị, bối cảnh hiện tại, mục tiêu 

của giáo dục giá trị; thứ hai là các lựa chọn về giá trị; thứ ba là các nguyên tắc và bài học 

kinh nghiệm trong tổ chức giáo dục giá trị có hiệu quả, bao gồm một loạt vấn đề từ văn 

hóa nhà trường, lãnh đạo nhà trường, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đến theo dõi, giám 

sát và đánh giá. Đây là một kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học tập để bổ sung vào 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 là xây dựng Khung giáo dục giá trị, giá trị văn hóa 

quốc gia. 
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XÁC ĐỊNH HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CẦN HÌNH THÀNH CHO HỌC SINH PHỔ 

THÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

TS. Vương Thị Phương Hạnh và nhóm nghiên cứu4 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Tóm tắt: Việc xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông 

trong giai đoạn mới là việc không dễ dàng song cũng có nhiều điểm tựa có thể học hỏi, kế 

thừa, chọn lọc từ nhiều công trình nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước 

trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc và tiêu chí cơ bản để có thể lựa chọn các giá trị phù hợp. 

Hệ giá trị được đề xuất đảm bảo kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống của dân tộc, 

tiếp thu, bổ sung những giá trị tinh hoa của nhân loại, có tính đại diện cho các cấp độ giá 

trị văn hóa khác nhau, có tính định hướng, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình giáo 

dục phổ thông 2018… 

Từ khóa: giá trị, giá trị văn hóa, hệ giá trị văn hóa, chương trình GDPT 2018 

Mở đầu 

Đề tài Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam 

trong giai đoạn mới, mã số CT2019.08.01 là một trong sáu đề tài thuộc chương trình “Giáo 

dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”. Mục tiêu của 

đề tài là “Xác định được khung lý luận cơ bản, xu thế và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng 

hệ giá trị văn hóa, từ đó đề xuất hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông 

Việt Nam trong giai đoạn mới”. Để đạt được mục tiêu này, nhóm nghiên cứu trước tiên đã 

xác định bối cảnh đặt ra hiện nay (bối cảnh trong nước và quốc tế: toàn cầu hóa, hội nhập 

quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, đại dịch covid-19…) làm sáng tỏ cơ sở lí luận và thực 

tiễn của việc xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam 

trong giai đoạn mới. Trong giới hạn của báo cáo này, nhóm nghiên cứu trình bày kết quả 

nghiên cứu chính như sau: 

1. Cơ sở khoa học của việc xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học 

sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới 

                                                           
4 Nhóm nghiên cứu thuộc đề tài Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt 

Nam trong giai đoạn mới, mã số CT2019.08.01 
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1.1. Cơ sở lí luận 

1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

Các khái niệm “giá trị”, “văn hóa”, “giá trị văn hóa”hiện đang còn nhiều bàn luận 

dưới những cách tiếp cận khác nhau. Từ tổng quan các kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên 

cứu tiếp thu, kế thừa một số khái niệm như sau: 

- Giá trị là những sự vật, hiện tượng, quá trình hay tất cả những thứ được con người 

xem là có ý nghĩa nhất định đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của con người, của 

xã hội bao gồm những cái gì là cần, là tốt, là hay, là đẹp hay nói cách khác chính là những 

cái được con người cho là Chân, Thiện, Mỹ giúp khẳng định và nâng cao bản chất 

người.  “Giá trị” nằm ngay trong bản thân các sự vật, hiện tượng, quá trình và gắn bó mật 

thiết với hoạt động sống của con người, sự tồn tại và phát triển của mỗi xã hội, do đó nó 

bao hàm cả mặt chủ quan lẫn khách quan và không tách rời nhau. Bản thân các sự vật, hiện 

tượng, quá trình, sự biến đổi, tồn tại khách quan, nhưng nếu không có sự đánh giá của con 

người, không được con người xem là có ý nghĩa đối với sự tồn tại, vận động và phát triển 

của họ thì các sự vật, hiện tượng, quá trình, sự biến đó không có giá trị. 5  

- Giá trị văn hóa là một hình thái của ý thức, của đời sống tinh thần, tuy nhiên nó 

phản ánh và kết tinh những giá trị của đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của 

con người. Do đó, quan điểm cho rằng văn hóa hay giá trị chỉ là lĩnh vực đời sống tinh thần 

thôi thì chưa thực sự thỏa đáng. Tuy nhiên, tùy theo mỗi bộ môn khoa học, mỗi góc độ tiếp 

cận, tùy vào mục đích nghiên cứu…thì người ta có thể nhấn mạnh hay chỉ quan tâm đến 

giá trị tinh thần hay giá trị vật chất của hiện tượng văn hóa đó. 6 Trong nghiên cứu này, với 

mục đích đưa các giá trị văn hóa vào trong nhà trường, hướng tới việc khơi dậy, lan tỏa và 

phát huy những mặt tích cực của cá nhân khi tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động, hành vi 

ứng xử trong cuộc sống; thôi thúc học sinh làm những điều tốt đẹp có ích cho bản thân và 

cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy việc duy trì mối quan hệ, tôn trọng bản thân và mọi người 

xung quanh…do đó chúng tôi lựa chọn và nhấn mạnh tới các giá trị tinh thần của văn hóa 

- là thước đo cơ bản của tính người, là nhận thức, tư tưởng, thái độ, trách nhiệm…và những 

quy tắc ứng xử của mỗi người trong quan hệ của bản thân với gia đình, xã hội và thiên 

                                                           
5 Dẫn theo PGS. TSKH. Lương Đình Hải (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người)  

6 Ngô Đức Thịnh (2019), Hệ giá trị văn hóa Việt Nam, NXB Tri thức, tr.23 
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nhiên bởi nói tới giá trị văn hóa cũng là nói tới những biểu tượng cho cái Chân - Thiện - 

Mỹ mà mỗi con người/nhóm người, cộng đồng dân tộc đã và đang hướng tới.  

- Hệ giá trị văn hóa là hệ thống các giá trị văn hóa của khách thể (tư tưởng hay hành 

vi của cá nhân/ hoặc xã hội - hiện tượng xã hội…) và hệ thống các quan hệ giữa chúng, 

trong bối cảnh, không gian (như địa phương, vùng miền, quốc gia, toàn cầu...) và được tồn 

tại trong khoảng thời gian (thời kỳ hay giai đoạn lịch sử) cụ thể. 7 Đối với mỗi dân tộc, 

trong mỗi hoàn cảnh lịch sử và xã hội nhất định đều tồn tại hệ giá trị tổng quát (hay bảng 

giá trị/thang giá trị văn hóa xã hội, cộng đồng, dân tộc, quốc gia bao gồm những giá trị 

chung nhất, mang tính phổ quát, có vai trò định hướng đối với tư duy và hành động của cả 

cộng đồng, xã hội) và những hệ giá trị bộ phận (hệ giá trị văn hóa cho từng ngành nghề, 

nhóm người trong xã hội).  

1.1.2. Bối cảnh hiện nay tác động đến việc xác định giá trị văn hóa cho học sinh 

- Bối cảnh quốc tế: Toàn cầu hóa làm gia tăng tính phong phú, phức tạp, đa dạng, 

của môi trường kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội Việt Nam, từ đó tác động trực tiếp đến 

sự lựa chọn giá trị văn hóa của con người Việt Nam, tác động trực tiếp đến quá trình “nhập 

thân văn hóa” của học sinh phổ thông - là những chủ thể sáng tạo văn hóa tương lai của 

nước nhà. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và mạng internet toàn cầu đã 

làm cho hoạt động sống của con người trong không gian thực và không gian ảo giao hòa 

với nhau một cách hữu cơ, làm thay đổi cơ bản phương thức tổ chức và vận hành đời sống 

xã hội của mình. Đối với học sinh phổ thông ở Việt Nam, Internet là nơi lưu trữ cả thế giới 

về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nơi mà các em có thể tự do tìm hiểu, khám phá những 

điều mới lạ, tương tác với mọi đối tượng một cách bình đẳng không phân biệt vị trí địa lý, 

lứa tuổi, nam nữ, tôn giáo, sắc tộc … sự tương tác trên iternet là tương tác gián tiếp, tự do 

không bị ràng buộc về thái độ đạo đức, trách nhiệm, có thể ẩn danh giúp cho các em có thể 

chủ động, tự tin tiếp cận với mọi giá trị văn hóa, hành vi văn hóa của các nền văn hóa, văn 

minh khác trên thế giới, làm cho các em tự tin thể hiện mình, khẳng định mình theo cách 

                                                           
7 Ngô Đức Thịnh, Hệ giá trị văn hóa Việt Nam, NXB Tri thức, Hà Nội – trang 25 
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riêng của mình…tuy nhiên công nghệ và Internet cũng tạo cho các em một cuộc sống ảo, 

những giá trị ảo bên cạnh đời sống thực và những giá trị thực. 

- Bối cảnh trong nước: Nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay là nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó giá trị cao nhất của xã hội không phải là lợi 

nhuận vật chất, không phải là tiền mà là sự phát triển tự do của con người, trong đó tự do 

của mỗi người không phải là mỗi người có thể làm bất cứ điều gì để thỏa mãn nhu cầu cá 

nhân, theo đuổi những giá trị riêng cá nhân mà tự do trong khuôn khổ pháp luật, tự do làm 

những điều không ảnh hưởng tới sự tự do của người khác. Bên cạnh đó, kinh tế thị trường 

cũng tạo điều kiện khách quan cho việc phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của 

con người, là nhân tố cơ bản góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng 

cuộc sống. Vì vậy khi lựa chọn các giá trị văn hóa cần giáo dục cho học sinh trước hết cần 

phải chú trọng đến những giá trị nhân văn, chủ động, trách nhiệm, đồng thời cần khắc phục 

định hướng giá trị quá coi trọng đồng tiền (vật chất), xem nó như là mục đích của cuộc 

sống đang tồn tại trong xã hội hiện nay. 

Trong những năm cuối thế kỷ XX và 20 năm của thế kỷ XXI, đất nước chúng ta có 

quá nhiều biến động lớn mà nền văn hóa chuyển động không kịp. Phát triển kinh tế và phát 

triển con người không được gắn liền với nhau. Chúng ta từng hy sinh tất cả lợi ích cá nhân, 

triệt tiêu cái tôi để phụng sự đất nước, dân tộc. Trong điều kiện chiến tranh thì điều đó phát 

huy tác dụng, nhưng hết chiến tranh thì nó lại không như vậy nữa. Khi đất nước hội nhập 

với kinh tế thế giới, giải phóng cái tôi ra khỏi cái chúng ta thì lại dẫn đến việc tuyệt đối hóa 

cái tôi cá nhân để rồi tôn sùng lợi ích cá nhân. Điều đặc biệt là sự thay đổi này quá nhanh 

mà nền văn hóa không thay đổi kịp hay nói cách khác, nền văn hóa không có điều kiện để 

định hình các giá trị cơ bản. Do đó việc xác định các giá trị văn hóa để giáo dục cho học 

sinh phổ thông hiện nay là thực sự cần thiết nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững. 

1.1.3. Đặc điểm tâm lí – xã hội của học sinh phổ thông hiện nay 

Qua phân tích đặc điểm tâm lí – xã hội của học sinh Tiểu học, THCS, THPT, một 

số nhận xét chung được rút ra: Vai trò, vị thế xã hội của học sinh phổ thông dần được nâng 

cao; Quan hệ xã hội của học sinh phát triển về bề rộng và chiều sâu; Học sinh chịu ảnh 

hưởng từ bạn bè và văn hóa của gia đình…Bên cạnh những đặc điểm tích cực, một bộ phận 
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học sinh có những biểu hiện như: Lý tưởng sống, ước mơ, hoài bão của nhiều học sinh 

chưa xác định rõ, dẫn đến việc các em không có mục đích sống rõ ràng và chưa xây dựng 

được kế hoạch tương lai cho bản thân; Việc học tập là bắt buộc vì gia đình thúc ép, nhà 

trường yêu cầu nên các em thường học đối phó, thiếu động cơ học tập bên trong cá nhân 

học sinh; Quan niệm về cái đúng, tốt, đẹp, có ích (chân, thiện, mĩ) của một bộ phận có xu 

hướng lệch lạc so với chuẩn mực chung (nói năng, ăm mặc, đam mê thần tượng một cách 

mù quáng …); Hành động vị kỷ, đề cao lợi ích, nhu cầu cá nhân, đề cao giá trị về vật chất, 

nặng về thực dụng; đồng thời, do được quan tâm, nuông chiều quá mức dẫn đến ích kỷ, 

thích hưởng thụ, không biết hy sinh vì người khác, kể cả những người thân hay bạn bè; ít 

kiên trì, không chịu khó, chịu khổ, chịu hy sinh; Biểu hiện cảm xúc thiếu chiều sâu (vô 

cảm, hời hợt, ít bao dung và chia sẻ…); Bình đẳng và dân chủ quá mức, thiếu tôn trọng sự 

khác biệt/điểm hạn chế của người khác …Với những đặc điểm đó, nhà giáo dục cần có 

biện pháp hoặc phương pháp giáo dục phù hợp để phát huy những mặt tích cực và hạn chế 

những biểu hiện tiêu cực, đồng thời định hướng cho các em về nhận thức, tư tưởng, tình 

cảm, hành vi…hướng tới “chân – thiện – mỹ”. 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

1.2.1. Quan điểm của Đảng 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa, xây dựng con người vào hoàn cảnh lịch sử cụ 

thể của đất nước, Đảng ta luôn khẳng định quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã 

hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững đất nước, con người là trung tâm trong 

chiến lược phát triển. Chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa là nền tảng 

vững chắc để tạo ra những chuyển biến tích cực trong xây dựng nền văn hóa và con người. 

Việc nhấn mạnh đến vấn đề con người thể hiện sự phù hợp với quan điểm tiến bộ về văn 

hóa trên thế giới hiện nay. 

Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII lần đầu đặt ra yêu cầu việc xây dựng con người 

Việt Nam đi liền với xây dựng nền văn hóa dân tộc. Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: Xây dựng 

con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới với 5 đức tính cơ bản như sau: 1/ Có 

tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; 2/ Đề cao tinh thần tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi 

ích chung; 3/ Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, 

tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, có ý thức bảo vệ và cải thiện môi 

trường sinh thái; 4/ Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kĩ thuật, sáng tạo, 



25 | P a g e  

 

năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội; 5/ Thường xuyên học tập, 

nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, năng lực thẩm mỹ và thể lực.  

Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI chỉ rõ 

mục tiêu: Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường 

và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm 

hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu 

nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia 

đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. 8 

Đại hội XIII không chỉ đặt ra vấn đề đúc kết, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị 

con người Việt Nam, mà còn nhấn mạnh, làm rõ hơn yêu cầu về xây dựng “hệ giá trị quốc 

gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người”. Đây là lần đầu tiên văn kiện của Đảng đặt 

vấn đề khắc phục các hạn chế trong mối quan hệ hữu cơ, không tách rời với việc giáo dục, 

phát huy những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam đã được hình thành trong suốt 

quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.  

Xuất phát từ những điều kiện tự nhiên, điều kiện lịch sử hết sức đặc biệt, văn hóa 

Việt Nam, con người Việt Nam có những giá trị, phẩm chất độc đáo, đó là tinh thần nồng 

nàn yêu nước và nhân văn; đó là anh hùng trong chiến đấu, nhưng tinh tế trong ứng xử; đó 

là sáng tạo trong lao động, nhưng giản dị trong lối sống; đó là tinh thần cộng đồng, là lòng 

khoan dung, cởi mở, cần cù, sáng tạo... Những giá trị văn hóa ấy đã gắn kết các cá nhân 

thành cộng đồng, cùng chung tay dựng xây đất nước, cùng ra sức bảo vệ non sông, cùng 

chia sẻ những nỗi đau trong thiên tai, địch họa, cùng khát vọng về một cơ đồ tươi sáng 

“sánh vai với các cường quốc năm châu”. 

1.2.2. Kinh nghiệm quốc tế 

Mỗi quốc gia đều có các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau, thể chế chính 

trị khác nhau, văn hóa khác nhau, đặc trưng tính cách con người khác nhau…do đó cũng 

sẽ có những giá trị/hệ giá trị của riêng mình, để khẳng định và phân biệt quốc gia này với 

quốc gia khác. Trong hệ giá trị của mỗi quốc gia cũng có sự khác biệt khi có quốc gia coi 

trọng giá trị đạo đức, tôn giáo, có quốc gia lại đề cao giá trị cá nhân, pháp luật...Bởi vậy, 

không thể tìm kiếm sự thống nhất ở một số quốc gia trên thế giới về giá trị/hệ giá trị cụ thể 

                                                           
8 “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững đất nước”, http://dangcongsan.vn/thoi-su/nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-9-khoa-xi-ve-
xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-251604.html 

http://dangcongsan.vn/thoi-su/nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-9-khoa-xi-ve-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-251604.html
http://dangcongsan.vn/thoi-su/nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-9-khoa-xi-ve-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-251604.html
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dù là trong tên gọi, ví dụ giá trị/hệ giá trị văn hóa mà chỉ có thể chấp nhận giá trị/hệ giá trị 

nói chung, thể hiện đặc trưng văn hóa dân tộc và con người của quốc gia đó. Ví dụ với 

Singapore là các giá trị: Quan tâm, Chính trực, Tôn trọng, Kiên cường, Trách nhiệm và 

Hòa hợp. Chương trình Giáo dục các Giá trị Sống (LVEP) được UNESCO, Ủy ban 

UNICEF của Tây Ban Nha và Hiệp hội Hành tinh hỗ trợ với sự tham khảo ý kiến từ Ban 

Giáo dục của UNICEF (New York) đã được triển khai phi lợi nhuận ở 80 quốc gia trên 

toàn thế giới nhằm giúp trẻ em có điều kiện khám phá và phát triển 12 giá trị: Hòa bình, 

Tôn trọng, Yêu thương, Khoan dung, Trung thực, Khiêm tốn, Hợp tác, Hạnh phúc, Trách 

nhiệm, Giản dị, Tự do, Đoàn kết. Mặc dù chưa có tuyên bố chung nhưng những giá trị 

được đa số quốc gia, tổ chức quốc tế công nhận và lựa chọn, góp phần làm cho các nước 

trên thế giới xích lại gần nhau hơn, hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế, giảm mâu thuẫn 

giữa các dân tộc, thúc đẩy sự đồng cảm, bình đẳng và sự hòa hợp giữa các chủng tộc, nền 

văn hóa và tôn giáo khác nhau…có thể được coi là những giá trị mang tính toàn cầu như: 

Hòa bình, Tự do, Tôn trọng, Yêu thương, Khoan dung, Trung thực, Khiêm tốn, Bình đẳng, 

Đoàn kết, Hạnh phúc, Sáng tạo. 

Cách thức để lựa chọn, xác định các giá trị đưa vào nhà trường của các quốc gia 

cũng khác nhau. Cụ thể như Úc: Chọn các giá trị từ khảo sát thực tế, nghiên cứu tổng quan 

và lấy ý kiến chuyên gia; Mỹ: Giao quyền tự chủ cho nhà trường trong việc lựa chọn các 

giá trị; Ấn Độ và Nhật Bản: Dựa vào các quy định của Hiến pháp để lựa chọn các giá 

trị…Có thể thấy không có quy định chung cho việc lựa chọn hệ giá trị trong chương trình 

giáo dục nhưng cách lựa chọn thường được sử dụng là sự phối hợp đa chiều từ nhiều góc 

độ. Trước hết là các văn bản chỉ đạo tầm quốc gia như Hiến pháp, các đạo luật có liên quan, 

các tuyên bố chiến lược. Thứ hai là các ý kiến đóng góp từ cơ sở, các nhà trường, nhà giáo. 

Thứ ba là các ý kiến tham vấn của các chuyên gia. Thứ tư là các tham khảo quốc tế.  

1.2.3. Thực trạng biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh phổ thông hiện nay 

Qua kết quả báo cáo khảo sát thực trạng biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh phổ 

thông hiện nay 9cho thấy sự biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh phổ thông bao gồm cả những 

biến đổi tích cực và những biến đổi tiêu cực. Sự biến đổi tích cực biểu hiện ở những nhận 

thức, hành vi đúng đắn về những giá trị văn hóa để hình thành, phát triển những phẩm chất, 

                                                           
9 Đề tài CT2019.08.03: Đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa truyền thống và không truyền thống và 

giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay, CN: TS. Hà Đức Đà 
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năng lực của học sinh, ví dụ như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ… không chỉ dừng lại ở những 

vấn đề được học trong sách vở mà các em đã thể hiện bằng hành động cụ thể như sự tham 

gia của các em trong phòng chống đại dịch Covid 19 thời gian qua là minh chứng rõ nét 

nhất. Bên cạnh những biến đổi tích cực thì cũng có những biến đối theo hướng tiêu cực, 

trái với mục tiêu giáo dục và biểu hiện những hiện tượng, hành vi chưa tốt ở một bộ phận 

học sinh như: chưa ý thức trong học tập, chưa tuân thủ quy định của nhà trường, thiếu sự 

quan tâm đến mọi người xung quanh, chia bè rẽ phái, thiếu tôn trọng sự khác biệt của bạn 

bè…Qua đó cho thấy những giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông là những 

giá trị phát huy được những biến đổi tích cực của học sinh như Nhân ái, Trách nhiệm, Kỉ 

luật, Hợp tác, Yêu nước, Tự chủ, Sáng tạo, Tự tin…đồng thời giáo dục nhằm hạn chế, giảm 

thiểu những biến đổi tiêu cực của các em.  

Đối với việc lựa chọn các giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh để đưa vào 

trong nhà trường, đa số các ý kiến của học sinh, giáo viên, nhà quản lí lựa chọn các giá trị 

như: yêu nước, yêu hòa bình. Cùng với đó là các giá trị nhận được nhiều sự đồng thuận 

như: trung thực, nhân ái, tinh thần dân tộc, sáng tạo và tuân thủ pháp luật, trách nhiệm; tự 

chủ; hợp tác, pháp luật. 

1.2.4. Nội dung giá trị văn hóa trong chương tình GDPT 2018 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng trên cơ sở những nghiên cứu 

về đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những 

giá trị chung của nhân loại; những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội, 

thành tựu nghiên cứu về tâm lý học và giáo dục học, nhằm giúp học sinh làm chủ kiến thức 

phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt 

đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các 

mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được 

cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. 

Việc rà soát nội dung chương trình GDPT 2018 cho thấy có sự kết nối, giao thoa, 

tương đồng đối với hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho 

học sinh những phẩm chất (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm…); năng 

lực (chung, đặc thù) qua bài học, môn học và hoạt động giáo dục trong môi trường nhà 

trường thì giáo dục giá trị theo UNESCO “có mục đích đạt được hai kết quả đầu ra căn 

bản: Giúp học sinh hiểu biết rõ hơn về các giá trị dẫn dắt cuộc sống hàng ngày của các em 
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và góp phần vào những thay đổi giá trị trong cộng đồng và cá nhân” và giáo dục giá trị văn 

hóa nhằm chuyển hóa những giá trị văn hóa xã hội (cộng đồng, quốc gia, nhân loại) thành 

giá trị văn hóa của cá nhân (học sinh), góp phần phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết 

của người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt 

đời, hướng tới Chân – Thiện – Mỹ… đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu 

của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. Cả giáo dục phẩm chất, 

năng lực, giáo dục giá trị và giáo dục giá trị văn hóa đều có tác dụng hỗ trợ, bổ sung cho 

nhau và cùng hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh phổ thông hiện nay.  

1.2.5. Tổng hợp kết quả nghiên cứu về hệ giá trị văn hóa 

Tổng hợp thành tựu nghiên cứu từ các công trình, bài viết, đề tài khoa học của các 

tác giả đã công bố, có thể cho chúng ta thấy được bức tranh toàn cảnh về hệ giá trị văn hóa 

Việt Nam trong đó có những giá trị gắn liền với những đặc trưng làm nên bản sắc văn hóa 

Việt Nam và có những giá trị được hình thành trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện 

nay. 

- Các nghiên cứu về hệ giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống: Qua các nhiên cứu 

của Đào Duy Anh, Trần Văn Giàu, Phan Ngọc, Phạm Minh Hạc và Nguyễn Khoa Điềm…đã 

cho thấy sự tồn tại của một hệ giá trị văn hóa làm nên bản sắc dân tộc Việt bao gồm những 

giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên 

qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là: 1/ Lòng yêu nước 

nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; 2/ Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân 

- gia đình - làng xã - Tổ quốc; 3/ Lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; 4/ 

Đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; 5/ Sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối 

sống. 10  

- Các nghiên cứu về Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới: Hệ giá trị 

văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới là hệ giá trị được chắt lọc những giá trị văn hóa 

truyền thống, bổ sung những giá trị phù hợp với thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế hiện nay. Qua các nghiên cứu của Lương Đình Hải, Ngô Đức Thịnh, Trần 

Ngọc Thêm, Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan…các giá trị văn hóa trong giai đoạn mới 

                                                           
10 Nghị quyết TW5 (Khóa VIII) về Xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
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tập trung vào một số giá trị như: Yêu nước, Đoàn kết, Nhân ái, Nhân nghĩa, Sáng tạo, Trách 

nhiệm, Cần cù, Trung thực, Lạc quan, Hợp tác, Bản lĩnh… 

- Các nghiên cứu về hệ giá trị, giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ 

thông Việt Nam: Qua một số công trình nghiên cứu, đề tài KHCN các cấp có thể thấy trong 

những năm qua, vấn đề giá trị, giá trị văn hoá cần hình thành cho học sinh ngày càng được 

nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu hoặc cách tiếp cận 

mà mỗi nhà nghiên cứu có sự định hướng, chọn lọc để xác định giá trị văn hoá cần giáo 

dục cho học sinh phổ thông phù hợp. Một số giá trị/giá trị văn hóa thường được lựa chọn 

đưa vào giáo dục/hình thành cho học sinh phổ thông như: Tinh thần đoàn kết; Yêu thương; 

Trung thực; Biết quan tâm đến người khác; Nhân ái; Cần cù, sáng tạo trong lao động Ham 

học hỏi; Siêng năng; Sống tôn trọng pháp luật; Yêu hoà bình; Biết nhận lỗi và tha thứ; Lạc 

quan… 

2. Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam trong 

giai đoạn mới 

2.1. Nguyên tắc 

Việc lựa chọn và xác định giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt 

Nam trong giai đoạn mới cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản như sau: [1;8;10;11] 

2.1.1. Chỉ xác định những giá trị cốt lõi 

Trên thực tế, khó có thể bao quát được toàn bộ các giá trị của một nền văn hóa hay 

của mỗi cá nhân, do vậy, việc xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành thành cho học sinh 

phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới chỉ dừng lại ở những giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi 

là những giá trị nền tảng, cơ bản nhất, có khả năng đại diện cho những giá trị cùng loại 

hoặc tương đồng hoặc có sự giao thoa, ví dụ: Gía trị Hòa bình có thể đại diện cho các giá 

trị Dân chủ, Tự do, Đoàn kết. Những giá trị cốt lõi này có mối quan hệ tương hỗ với nhau, 

tạo thành một hệ thống và nhằm mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách con người Việt 

Nam nói chung và học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới nói riêng. 

2.1.2. Phù hợp với hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam 

Cương lĩnh chính trị của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước là cơ sở pháp lí gốc, nền 

tảng tư tưởng để xây dựng các giá trị Việt Nam. Hệ giá trị Việt Nam tổng thể đã thể hiện 

khái quát, toàn diện và mô phỏng khá đầy đủ đặc tính cơ bản của con người và dân tộc Việt 
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Nam. Trên cơ sở đó, dựa vào các tiêu chí cụ thể để lựa chọn các giá trị văn hóa Việt Nam 

cốt lõi trọng điểm có tính đại diện, điển hình, phù hợp thời đại, trong đó có những giá trị 

mà đa số người Việt Nam còn thiếu, cần bổ sung hoặc đã có, cần phát huy. Đây là một 

trong những điểm tựa hết sức căn bản để “xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho 

học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”. 

2.1.3. Kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống 

Việc xây dựng hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam nói chung, hệ giá trị văn hóa 

ở học sinh phổ thông nói riêng phải lấy hệ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc làm cơ 

sở. Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chính là lòng yêu nước nồng 

nàn, ý thức cộng đồng sâu sắc, đạo lý “thương người như thể thương thân”, tinh thần đoàn 

kết, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ đất nước…Tuy nhiên, 

không phải tất cả những gì thuộc về truyền thống văn hóa dân tộc cũng đều phù hợp với 

yêu cầu của xã hội công nghiệp hiện đại nên cần kế thừa có chọn lọc. Trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế có những giá trị của quá khứ đến nay vẫn phát 

huy tác dụng thì phải củng cố và phát triển, còn những giá trị đã trở nên lỗi thời, bị lịch sử 

vượt qua, trở thành vật cản cho sự phát triển thì cần sàng lọc, thậm chí là gạt bỏ. 

2.1.4. Tiếp thu, bổ sung những giá trị tinh hoa của nhân loại 

Con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng cần phải học tập, tiếp thu tinh 

hoa văn hóa nhân loại, phải không ngừng bổ sung các giá trị mới. Chính nhờ sự chủ động 

giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, phát huy những lợi thế của mình, chúng ta đã làm cho 

nhiều giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc được khẳng định, đồng thời qua đó học hỏi tiếp 

thu, bổ sung thêm nhiều giá trị mới, làm cho bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam thêm phong 

phú, đa dạng hơn. Trong tương quan với các giá trị nội sinh, các giá trị ngoại sinh có thể 

mang tới những sức mạnh lớn lao, đó thường là các giá trị văn minh, hiện đại mà chúng ta 

còn thiếu hoặc có ở mức thấp, hoặc có nhưng cần điều chỉnh…Tuy nhiên, cũng không nên 

quá máy móc, cứng nhắc, vay mượn rập khuôn các giá trị ngoại sinh. 

2.1.5. Phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng trên cơ sở những nghiên cứu 

về đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những 

giá trị chung của nhân loại; những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội, 

thành tựu nghiên cứu về tâm lý học và giáo dục học. Do đó, các giá trị văn hóa cần hình 
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thành ở học sinh phổ thông cần có tương quan chặt chẽ với các phẩm chất và năng lực cốt 

lõi đặt ra trong mục tiêu giáo dục phổ thông, cùng hướng tới việc “giúp học sinh làm chủ 

kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự 

học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài 

hòa các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó 

có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân 

loại”.11 Trong đó, các phẩm chất cần hình thành và phát triển cho học sinh bao gồm: (1) 

Yêu nước; (2) Nhân ái; (3) Chăm chỉ; (4) Trung thực; (5) Trách nhiệm và các năng lực : 

Năng lực chung (gồm các năng lực: Tự chủ và Tự học; Giao tiếp và Hợp tác; Giải quyết 

vấn đề và Sáng tạo); Năng lực đặc thù (gồm các năng lực: Ngôn ngữ, Tính toán, Khoa học, 

Công nghệ, Tin học, Thẩm mỹ, Thể chất). Các yêu cầu về phẩm chất, năng lực trong 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 là cơ sở quan trọng trong việc xác định hệ giá trị 

văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phổ 

thông đặt ra. 

Nhìn chung, hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam cần 

đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa tính truyền thống và hiện đại, giữa tính dân tộc và quốc 

tế, giữa việc kế thừa và phát triển, giữa mong muốn và điều kiện, khả năng thực tế có thể 

thực hiện. Cấu trúc của hệ giá trị cần đơn giản, gọn gàng, dễ nhớ, dễ vận dụng. Các giá trị 

đưa ra không nên quá trừu tượng mà phải gần gũi, thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện 

thực tiễn và đối tượng học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay. 

2.2. Tiêu chí 

Các tiêu chí để xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông 

Việt Nam trong giai đoạn mới là vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo các giá trị được lựa 

chọn là phù hợp và chính xác. Do đó, các tiêu chí đặt ra phải dựa trên các nguyên tắc nhất 

định, bao gồm: 

(1) Các tiêu chí đưa ra trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn vững chắc, có tính 

thuyết phục. 

(2) Các tiêu chí không được mâu thuẫn với nhau, triệt tiêu lẫn nhau. 

(3) Các tiêu chí đảm bảo không có sự trùng lặp.  

                                                           
11 Bộ GD&ĐT, Chương trình tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông, 2018. 
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Trên cơ sở kế thừa, chắt lọc những giá trị văn hóa đã được xác định trên phạm vi 

trong nước và quốc tế qua các công trình nghiên cứu, trong quan điểm của Đảng, trong 

chương trình GDPT 2018, để xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ 

thông trong giai đoạn mới đảm bảo toàn diện, phù hợp với đối tượng được giáo dục, phù 

hợp với giai đoạn hiện nay…cần đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau đây: [8;10;11;12;13] 

1/ Phạm vi giá trị: những giá trị được lựa chọn góp phần thực hiện mục tiêu chương 

trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. 

2/ Tính đại diện: mỗi giá trị được lựa chọn có thể đại diện cho những giá trị cùng 

loại có sự tương đồng. Chẳng hạn như: giá trị Hòa bình đại diện cho các giá trị: Dân chủ, 

Tự do, Đoàn kết; giá trị Yêu nước đại diện cho các giá trị: Yêu quê hương, Tự tôn dân tộc, 

Trung thành với Tổ quốc; giá trị Khoan dung đại diện cho các giá trị: Nhân ái, Yêu thương; 

giá trị Tự trọng đại diện cho các giá trị: Khiêm tốn, Tự giác, Tôn trọng, Tự tôn; giá trị 

Trách nhiệm đại diện cho các giá trị Tự trọng, Chăm chỉ... 

Tính đại diện còn thể hiện ở việc các giá trị được lựa chọn cũng đại diện cho các 

cấp độ giá trị văn hóa khác nhau như: nhóm các giá trị văn hóa cá nhân (Tự trọng, Trách 

nhiệm, Trung thực, Kỉ luật, Tự tin, Sáng tạo…), nhóm các giá trị văn hóa xã hội (các giá 

trị văn hóa dân tộc/quốc gia và quốc tế/toàn cầu) như Yêu nước, Hòa bình, Hợp tác, Khoan 

dung…). 

3/ Tính nhân văn: chọn lọc những giá trị có tính nhân văn thể hiện qua việc đối xử 

thân thiện, biết sẻ chia, giúp đỡ và ý thức trách nhiệm trong mối quan hệ giữa con người 

với con người, con người với môi trường tự nhiên. 

4/ Tính truyền thống: lựa chọn những giá trị được lưu truyền từ nhiều thế hệ, mang 

tính tinh hoa văn hóa, thể hiện nét đặc thù, bản sắc của dân tộc Việt Nam, tạo sự khác biệt 

với dân tộc khác; cần giữ gìn, phát huy hoặc để khắc phục những hạn chế trong xã hội 

đương đại. 

5/ Tính hiện đại: các giá trị phải đáp ứng các yêu cầu văn hóa - xã hội hiện nay và 

hội nhập với thế giới trong bối cảnh kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, CMCN 

4.0… 

6/ Tính định hướng: bối cảnh hiện nay đòi hỏi giáo dục phải tạo ra được những 

công dân toàn cầu, với mô hình nhân cách hiện đại, hội nhập với thế giới do đó cần lựa 

chọn những giá trị mang tính đón đầu, định hướng mà nhiều quốc gia đang thực hiện nhưng 
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ở nước ta chưa có hoặc đã có nhưng chưa rõ nét, cần khơi dậy hoặc cần phát huy, phát 

triển. 

2.3. Đề xuất hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam 

trong giai đoạn mới 

Như đã phân tích, giáo dục giá trị nói chung của mỗi quốc gia đều hướng đến những 

giá trị phù hợp với yêu cầu cụ thể về mô hình nhân cách của quốc gia đó, do đó ứng với 

một mô hình nhân cách có rất nhiều lựa chọn về giá trị. Vì thế, đạt được một sự đồng thuận 

về hệ giá trị hay tập hợp giá trị cho giáo dục giá trị nói chung, giáo dục giá trị văn hóa nói 

riêng đưa vào trong nhà trường phổ thông trong phạm vi quốc gia là bài toán khó. 

Căn cứ vào những nguyên tắc và tiêu chí đã phân tích ở trên, nhóm nghiên cứu đề 

xuất hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn 

mới gồm 10 giá trị: Yêu nước, Khoan dung, Hoà bình, Hợp tác, Trách nhiệm, Trung thực, 

Kỷ luật, Tự trọng, Tự tin, Sáng tạo.  

Bảng: Khung tiêu chí xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông 

Các tiêu chí 

Các giá trị 

Phạm vi giá 

trị 

Tính đại 

diện 

Tính truyền 

thống 

Tính 

nhân văn 

Tính hiện 

đại 

Tính định 

hướng 

Yêu nước PC1 x X x x x 

Khoan dung PC2 x X x x x 

Hòa bình PC2, NL2,3 x X x x x 

Hợp tác PC5 

NL2,3 

x X x x x 

Trách nhiệm PC5 

NL1,3,5 

x X x x x 

Trung thực PC4 x X x x x 

Kỷ luật PC4,5 x x x x x 
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NL1,5 

Tự trọng PC4,5 

NL1,3 

x X x x x 

Tự tin PC5 

NL1,2,3 

x X x x x 

Sáng tạo PC3 

NL3,5 

x X x x x 

 

Ví dụ đối với giá trị Yêu nước: Yêu nước là là những cảm xúc thiêng liêng, tự hào; 

là tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, con người, cảnh sắc thiên nhiên, yêu thuần 

phong, mỹ tục cùng những truyền thống tốt đẹp của dân tộc…Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 

tổng kết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. 

Từ xưa tới nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một 

làn sống vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm 

tất cả lũ bán nước và cướp nước”.  Trước đây, khi đất nước bị kẻ ngoại xâm thống trị thì 

yêu nước là đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Ngày nay, khi đất nước đã sạch bóng kẻ 

thù thì yêu nước không chỉ là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc mà còn phải xây dựng đất 

nước giàu mạnh. Đất nước giàu mạnh mới có thể giữ vững nền độc lập và nhân dân mới 

được hạnh phúc, tự do. Vì vậy, yêu nước trong thời đại ngày nay là phải trau dồi kiến thức, 

làm chủ khoa học công nghệ, học tập và lao động làm giàu cho đất nước, cho gia đình và 

cho bản thân. Yêu nước là giá trị hàng đầu của mọi thang/bảng/hệ giá trị Việt Nam từ bao 

đời nay. Trong chương trình GDPT 2018, Yêu nước là một trong 5 phẩm chất mà học sinh 

cần đạt và là phẩm chất đầu tiên được nhắc đến. Yêu nước còn là giá trị có thể đại diện cho 

một số giá trị khác có ý nghĩa tương đồng như Dân tộc, Tự tôn dân tộc, Tự hào dân tộc, 

Trung thành với Tổ quốc.  

Hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn 

mới không phải là một tập hợp các giá trị riêng lẻ mà là sự gắn kết các giá trị theo các 

nguyên tắc và tiêu chí đã đề ra. Dựa vào dấu hiệu nhận diện hệ giá trị, có thể thấy Hệ giá 

trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới có những 

đặc trưng như sau: 
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- Có tính đa cấp hệ: Trong các hệ giá trị có hệ giá trị tổng quát và hệ giá trị bộ phận. 

Hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới là 

hệ giá trị bộ phận của Hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, ở cấp độ cao hơn là Hệ giá 

trị văn hóa nhân loại/toàn cầu.  

- Có sự tương quan giữa các giá trị trong hệ thống. Mỗi giá trị trong Hệ giá trị văn 

hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới đều có đặc trưng 

riêng đồng thời có tính tương quan chặt chẽ, giao thoa với nhau, vừa có tác động thúc đẩy 

vừa là điều kiện để phát triển những giá trị còn lại. Ví dụ: Yêu nước và Khoan dung: Tinh 

thần yêu nước, yêu thương con người được hình thành, bồi đắp từ lòng nhân từ, nhân ái, 

khoan dung của mỗi người. Và ngược lại, nếu con người có lòng nhân ái, khoan dung thì 

tình yêu thương giữa con người với con người, với quê hương, đất nước càng trở nên tốt 

đẹp hơn. Các cặp giá trị khác có sự tương quan như: Hòa bình và Hợp tác (Muốn Hòa bình 

cần phải Hợp tác, người Hợp tác đều mong muốn Hòa bình); Tự trọng và Trách nhiệm 

(Người đã có lòng tự trọng sẽ có Trách nhiệm; người có Trách nhiệm thì không thể không 

tự trọng); Trung thực và Kỉ luật (người Trung thực sẽ giữ gìn Kỉ luật và Kỉ luật làm con 

người Trung thực hơn); Tự tin và Sáng tạo (Tin vào bản thân sẽ làm được việc lớn, sáng 

tạo và sáng tạo khi con người tin tưởng vào bản thân mình). 

Ngoài ra, các giá trị trong Hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông 

Việt Nam trong giai đoạn mới có sự sắp đặt trước sau, những giá trị mang tính đặc trưng 

dân tộc, những giá trị có xu thế toàn cầu được xếp ở phía trên so với những giá trị mang 

tính cá nhân. Tuy nhiên, sự sắp đặt này mang tính tương đối vì bản thân mỗi giá trị, phụ 

thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lại là một biến số. 

Kết luận 

Bàn về xây dựng hệ giá trị văn hóa, có ý kiến cho rằng: “Cái mới, chưa chắc đã là 

cái tiến bộ. Và cái cũ, cũng chưa hẳn là cái lạc hậu hoàn toàn. Chưa kể, xã hội có bao nhiêu 

người thì có bấy nhiêu thang giá trị khác nhau”.12 Do đó, việc xác định hệ giá trị văn hóa 

cần hình thành cho học sinh phổ thông trong giai đoạn mới là việc không dễ dàng song 

cũng có những thuận lợi nhất định. 

                                                           
12 Giáp Văn Dương (2015), Định chuẩn bằng những giá trị phổ quát, Tạp chí Tia sáng, 25/5/2015. 
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Những giá trị được lựa chọn cho Hệ giá trị văn hoa cần hình thành thành cho học 

sinh trong giai đoạn mới trong nghiên cứu này là những giá trị phù hợp với các nguyên tắc, 

tiêu chí mà đề tài đã đề ra, đảm bảo kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống của dân 

tộc, tiếp thu, bổ sung những giá trị tinh hoa của nhân loại, có tính đại diện cho các cấp độ 

giá trị văn hóa khác nhau, có tính định hướng, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình 

giáo dục phổ thông 2018…Nói chung “Hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ 

thông trong giai đoạn mới là những giá trị tinh thần cốt lõi mang tính nhân sinh, tính lịch 

sử (của cá nhân, cộng đồng, quốc gia, dân tộc, quốc tế…) được tích lũy qua thời gian, do 

con người sáng tạo ra; mà có ý nghĩa đối với con người và xã hội ở thời kỳ mới.” [13] 
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SỰ BIẾN ĐỔI GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 

ĐƯƠNG ĐẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI 

 HỌC SINH PHỔ THÔNG 

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm13 

 

Tóm tắt:  

Bài viết gồm ba phần: Phần I là một dẫn nhập giới thiệu quan niệm về giá trị và phi giá 

trị áp dụng cho con người, trong đó đi sâu vào cặp giá trị/ phi giá trị ở bình diện đạo đức 

là “thiện và ác”. Phần II trình bày về bối cảnh biến đổi giá trị văn hóa của người Việt Nam 

và sự biến đổi giá trị văn hóa ở người Việt Nam. Phần III đi sâu vào khảo sát sự biến đổi 

giá trị văn hóa ở học sinh phổ thông, bao gồm quá trình biến đổi giá trị cá thể, quá trình 

biến đổi giá trị nhóm tuổi và hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh phổ thông. 

Từ khóa: giá trị và phi giá trị, biến đổi giá trị văn hóa, người Việt Nam, học sinh phổ 

thông, hệ giá trị cốt lõi  

1. Giá trị và phi giá trị 

1.1. Giá trị và phi giá trị áp dụng cho con người 

Trong sách “Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương 

lai”, chúng tôi đã định nghĩa giá trị là tính chất của khách thể, được chủ thể đánh giá là tích 

cực xét trong so sánh với các khách thể khác cùng loại trong một bối cảnh không gian - thời 

gian cụ thể. Định nghĩa này chứa đựng 4 dấu hiệu cần và đủ để nhận diện giá trị: (1) Là một 

tính chất của khách thể; (2) Được chủ thể (con người) đánh giá là tích cực; (3) Xét trong quan 

hệ so sánh với các khách thể khác cùng loại; (4) Được định vị trong một bối cảnh không gian 

- thời gian cụ thể (Trần Ngọc Thêm, 2016: 39-40). Trong trường hợp tính chất đó bị chủ thể 

đánh giá là tiêu cực thì trước mắt ta là phi giá trị. 

Áp dụng cho con người, mối tương quan giữa giá trị và phi giá trị xét về mặt thông 

tin sẽ là đúng và sai, xét về đạo đức (tính cách) sẽ là thiện và ác, xét về hình thức sẽ là đẹp 

và xấu. Ba bình diện này thường được gọi là chân - thiện - mỹ. 

                                                           
13 Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh 



39 | P a g e  

 

1.2. Thiện và ác 

1.2.1. Về nguồn gốc của tính cách, ta đều biết về sự tồn tại của hai quan điểm trái 

ngược nhau là “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (đại diện tiêu biểu ở phương Đông là Khổng 

Tử và Mạnh Tử, ở phương Tây là Platon và Jean-Jacques Rousseau) và “Nhân chi sơ, tính 

bản ác” (đại diện tiêu biểu ở phương Đông là Tuân Tử và Hàn Phi Tử, ở phương Tây là 

Thomas Hobbes và Friedrich Nietzche). 

Cùng quan điểm với Tuân Tử, Hàn Phi Tử, Th. Hobbes và F. Nietzche là giáo sư tâm 

lý học Phillip Zimbardo ở Đại học Stanford (California, Mỹ), tác giả của thí nghiệm chia 

24 nam sinh viên thành hai nhóm thực hiện vai trò quản giáo và tù nhân tiến hành vào tháng 

8-1971, dự kiến kéo dài trong hai tuần (nhưng thực tế đã phải dừng lại sau sáu ngày do các 

“quản giáo” quá tích cực và một số “tù nhân” không thể tiếp tục chịu đựng). Cho dù tồn tại 

nhiều cách đánh giá khác nhau, thí nghiệm này đã trở thành kinh điển với tên gọi “Stanford 

prison experiment” và sau này Ph. Zimbardo còn tìm thấy sự tương đồng giữa thí nghiệm 

của ông 33 năm trước với thực tiễn tra tấn và ngược đãi tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib ở 

Iraq. Ông đã tham gia toà án binh xét xử thượng sĩ Frederick diễn ra tháng 10-2004 và kể 

lại việc này trong cuốn “Hiệu ứng quỷ Lucifer: Hiểu cách người tốt biến thành kẻ ác như 

thế nào” (Zimbardo, Philip G., 2008). Nguyên thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu cũng 

đồng quan điểm này khi thiết kế đường lối quản lý xã hội cứng rắn với “các biện pháp hạn 

chế, kiểm soát mặt ác của con người” (soha.vn, 2016/03/25), nhờ đó đã đưa Singapore vượt 

lên nhanh chóng. 

Bên cạnh hai quan điểm trái ngược nhau nêu trên còn có quan điểm thứ ba cho rằng 

con người sinh ra vừa thiện vừa ác; và quan điểm thứ tư cho rằng con người sinh ra vốn 

không thiện không ác, nói theo cách của nhà Phật là “vô ký” (Abyakrta), hay theo cách 

của Hồ Chí Minh là “vô định”. Con người trở nên thiện/ ác là do giáo dục, do ảnh hưởng 

của môi trường xã hội mà thành (Thiện, ác nguyên lai vô định tính/ Đa do giáo dục đích 

nguyên nhân – Hồ Chí Minh, Dạ bán). 

1.2.2. Sự khác biệt của bốn quan điểm nêu trên về cặp khái niệm đạo đức “thiện/ ác” 

có vẻ như thật khó thống nhất. Nhưng ta sẽ không còn nghĩ như vậy nếu lưu ý rằng tình 

trạng đa dạng quan điểm này đã không xảy ra đối với hai bình diện còn lại là thông tin 

(đúng/ sai) và hình thức (đẹp/ xấu). Và mọi sự sẽ trở nên rõ ràng khi ta đặt câu chuyện này 

vào khuôn khổ của cặp khái niệm “giá trị/ phi giá trị” nhìn từ triết lý âm dương. 

Theo nguyên lý âm dương, vạn vật trong vũ trụ đều đồng thời chứa đựng cả hai bản 

chất giá trị và phi giá trị (hình 1.1). Trong một vật thể hầu như rất ít khi hai bản chất này ở 

trạng thái cân bằng nhau; sự chênh lệch giữa hai bản chất tạo nên các vật giá trị và phi giá 
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trị. Một vật sẽ được gọi là giá trị khi mặt giá trị là phần chiếm ưu thế trong vật này (hình 

1.2); và ngược lại, vật phi giá trị được hiểu rằng phi giá trị là phần chiếm ưu thế (hình 1.3). 

Đặt bốn quan điểm về nguồn gốc của “thiện/ ác” vào khung triết lý âm dương, ta thấy 

trong số bốn quan điểm, chỉ có quan điểm thứ ba cho rằng con người bẩm sinh vừa thiện 

vừa ác (hình 1.1) là phù hợp về cả lý luận và thực tiễn: Phần thiện bẩm sinh có nguồn gốc 

ở nhân tính, tình người; phần ác bẩm sinh có nguồn gốc ở bản năng sinh tồn. Trong quá 

trình trưởng thành, tùy theo bối cảnh được đặt vào mà phần thiện hoặc phần ác sẽ trở nên 

nổi trội. Trong tình huống bình thường hoặc tình huống xảy ra xung đột lợi ích, nếu con 

người vẫn kiềm chế được bản năng sinh tồn, giữ cho phần thiện đóng vai trò nổi trội thì đó 

là người tốt (hình 1.2). Còn nếu trong tình huống xảy ra xung đột lợi ích, bản năng sinh tồn 

trỗi dậy mà con người không kiểm soát được thì anh ta sẽ gây hại cho người khác, tạo nên 

điều ác, nghiệp ác, trở thành người xấu (hình 1.3). 

 

Hình 1: Bản chất giá trị/ phi giá trị và vật giá trị, phi giá trị 

2. Bối cảnh và sự biến đổi giá trị văn hóa của người Việt Nam 

2.1. Bối cảnh biến đổi giá trị văn hóa của người Việt Nam 

2.1.1. Văn hóa Việt Nam truyền thống (giai đoạn trước đương đại) mang những đặc 

điểm của một nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước trong một xã hội nông thôn với chủ 

thể là những người nông dân mà chúng tôi đã xác định là có 23 giá trị cốt lõi tập hợp theo 

năm đặc trưng bản sắc: Tính cộng đồng làng xã, Tính trọng âm, Tính ưa hài hòa, Tính linh 

hoạt, và Tính kết hợp [chủ toàn] (Trần Ngọc Thêm, 2016: 133-280). 

Từ sau Đổi mới, nền văn hóa Việt Nam đã biến đổi mạnh mẽ về mọi phương diện. 

Trong lịch sử, nền văn hóa nào cũng đã từng trải qua những giai đoạn biến đổi. Song mức 

độ và nội dung biến đổi của văn hóa Việt Nam so với các nền văn hóa khác rất khác nhau. 

Sự khác biệt này được quy định bởi: (a) Đặc điểm bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi 

nền văn hóa, và (b) Những đặc điểm của bối cảnh biến đổi.  

2.1.2. Đặc điểm bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi nền văn hóa phụ thuộc vào 

kiểu loại hình của nền văn hóa đó. Sẽ rất thuận tiện nếu so sánh Việt Nam với các nước 
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vốn thuộc phe XHCN đều đang trải qua quá trình biến đổi giá trị văn hóa mạnh mẽ. Văn 

hóa Việt Nam thuộc loại hình thiên về âm tính sẽ khác biệt rất nhiều so với các quốc gia 

Đông Âu có văn hóa thuộc loại hình thiên về dương tính, cũng như so với Trung Quốc và 

Bắc Triều Tiên có văn hóa thuộc loại hình văn hóa trung gian. 

2.1.3. Thay đổi lớn nhất về bối cảnh không gian quốc nội ảnh hưởng đến sự biến 

đổi hệ giá trị của văn hóa Việt Nam truyền thống là sự chuyển đổi từ không gian nông 

thôn sang không gian đô thị hoặc đô thị hoá. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nếu 

vào năm 1995, tỷ lệ dân số nông thôn là 79,2% so với đô thị là 20,8% thì vào năm 2019, 

tỷ lệ này đã thay đổi thành 65,6% so với 34,4%. Riêng ở Đông Nam Bộ là nơi có mức độ 

đô thị hoá cao nhất nước, tỷ lệ này là 37,2% so với 62,8%. Người dân sống ở đô thị đa số 

vẫn còn giữ nguyên nếp sống nông thôn: Trong một cuộc điều tra ở đô thị lớn nhất nước là 

Thành phố Hồ Chí Minh công bố năm 2014, có 65,5% người được hỏi đánh giá rằng thành 

phố chưa hình thành nếp sống thị dân (Nguyễn Sỹ Nồng, Đinh Phương Duy, 2014: 80). Thay 

đổi lớn nhất về bối cảnh không gian quốc tế là Việt Nam tham gia vào quá trình toàn cầu 

hóa và hội nhập. 

Thay đổi lớn nhất về bối cảnh chủ thể ảnh hưởng đến sự biến đổi hệ giá trị của văn 

hóa Việt Nam truyền thống là sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề do kinh tế thị trường, 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa đem lại. Nếu như vào năm 1999, số người lao động từ 15 

tuổi trở lên trong nhóm ngành truyền thống nông - lâm - thủy sản vẫn còn chiếm đa số với 

64,1% thì đến năm 2019 (20 năm sau), số liệu của Niên giám thống kê cho biết tỷ lệ này đã 

giảm xuống chỉ còn 34,5%. Các ngành kinh doanh, dịch vụ đã tăng lên rất nhiều. Đi vào 

kinh tế thị trường, con người trì trệ của thời kinh tế bao cấp đã trở nên linh hoạt hơn, bởi 

lẽ linh hoạt vốn là một trong năm đặc trưng bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam; 

nhưng con người nông dân thì không dễ gì chuyển thành con người công nhân và thị dân 

được, bởi lẽ bản sắc nông dân đã ăn sâu vào máu thịt. 

Thay đổi lớn nhất về bối cảnh thời gian ảnh hưởng đến sự biến đổi hệ giá trị của văn 

hóa Việt Nam truyền thống là sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa vào đầu những 

năm 1990. Sự thay đổi này cho phép nhận thức đúng hơn về nhiều giá trị truyền thống mà 

trong giai đoạn chuyển tiếp (từ đầu thế kỷ XX đến trước Đổi mới) từng bị xem nhẹ (như lễ 

hội, tâm linh); đồng thời cũng nhìn nhận khách quan hơn về một số giá trị thuộc về tinh 

hoa văn hóa nhân loại mà trước đó từng bị xem là tư bản, độc hại (như các khái niệm “chủ 

nghĩa tư bản”, “kinh tế thị trường”, “xã hội học”, v.v.). 

2.2. Sự biến đổi giá trị văn hóa ở người Việt Nam 

2.2.1. Cuộc điều tra về biến động giá trị ở Việt Nam năm 2014 của đề tài khoa học 

cấp Nhà nước KX.04.15/11-15 do chúng tôi làm chủ nhiệm (Trần Ngọc Thêm, 2016: 295-
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435) với 5.604 người tham gia cho biết trong số 23 giá trị truyền thống cốt lõi thì có 10 giá 

trị được từ gần 50% người tham gia trở lên đánh giá là còn được bảo tồn (nếu tính từ 35% 

người tham gia trở lên thì có 18 giá trị). Trong số tổng cộng 30 phi giá trị phái sinh (thói 

hư tật xấu), có 12 phi giá trị được từ gần 50% người tham gia trở lên xác nhận (nếu tính từ 

35% người tham gia trở lên thì có 18 phi giá trị). Trong số tổng cộng 15 giá trị tinh hoa 

cần phát huy, có 6 giá trị được từ gần 50% người tham gia trở lên xác nhận (nếu tính từ 

35% người tham gia trở lên thì có 12 giá trị). Các số liệu biến đổi giá trị văn hóa trình bày 

trong bảng 1; danh sách giá trị văn hóa biến đổi trình bày trong bảng 2. 

Bảng 1: Số liệu biến đổi giá trị văn hóa của người Việt Nam 

Mức 

độ 

Các giá trị 

truyền thống còn 

được bảo tồn 

Các 

phi giá trị 

phái sinh 

Những phẩm 

chất tinh hoa cần 

phát huy 

Từ 

gần 50% 

trở lên  

10/23 12/30 6/15 

Từ 

35% trở 

lên  

18/23 18/30 12/15 

 

Bảng 2: Danh sách giá trị văn hóa biến đổi của người Việt Nam 

Đặc 

trưng TT 

Các giá trị 

truyền thống còn 

được bảo tồn 

Các phi giá trị phái 

sinh 

Những phẩm 

chất tinh hoa cần phát 

huy 

Đặc 

trưng mới 

Tổng 

hợp 

Yêu nước 

(70,8) 

Nhân ái 

(61,9) 

Bệnh giả dối 

(81,0) 

Tính trung 

thực, thẳng thắn 

(76.2) 

Tổng 

hợp 

Tính 

cộng đồng 

làng xã 

Tình đoàn kết 

(68,3) 

Lòng biết ơn 

(57,6) 

Tính trọng 

thể diện (53,9) 

Tính dân chủ 

làng xã (50,7) 

Tính tập thể 

(37,6) 

Bệnh thành tích 

(76,1) 

Bệnh nói xấu sau 

lưng (58,2) 

Bệnh hình thức 

(57,0) 

Thói dựa dẫm 

(56,3) 

Bệnh sĩ diện, háo 

danh (55,5) 

Bệnh bè phái, 

không hợp tác (52,3)  

Tinh thần 

trách nhiệm (75,4) 

Bản lĩnh cá 

nhân (69,6) 

Tinh thần 

hợp tác (58,4) 

Lòng tự 

trọng (44,9) 

Tính 

cộng đồng 

xã hội 
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Bệnh phong trào 

(49,7) 

Tật ham vui, thích 

“tám” (44,1) 

Bệnh vô cảm 

(42,0) 

Tính 

trọng âm 

Lòng hiếu 

khách (66,3) 

Tính trọng 

tình (53,6) 

Sức chịu 

đựng (49,5) 

Tính ưa ổn 

định (44,1) 

Tính hiếu hòa 

(43,0)  

Bệnh đối phó 

(59,8) 

Bệnh hám lợi 

(50,3) 

Bệnh chậm chạp 

lề mề (44,0) 

Tinh thần 

sẵn sàng từ chức 

(31,3) 

Tính dám 

mạo hiểm (31,1) 

Tính 

hài hòa 

thiên về  

dương tính 

Tính 

ưa hài hòa 

Tính lạc quan 

(52,0) 

Tính thiết 

thực (41,9) 

 

Tính  

linh hoạt 

Khả năng 

thích nghi (39,7) 

Tính sáng tạo, 

biến báo (40,8) 

Bệnh thiếu ý thức 

pháp luật (68,2) 

Thói tùy tiện, cẩu 

thả (38,1) 

Thói khôn vặt, láu 

cá (35,2) 

Lòng trung 

thành (49,8) 

Tính nguyên 

tắc (32,0) 

Tính  

năng động 

Tính  

kết hợp 

Khả năng bao 

quát (35,1) 

Khả năng 

quan hệ (39,7) 

Bệnh sống bằng 

quan hệ (53,6) 

Bệnh chủ quan, 

kiêu ngạo (37,6) 

Tính chuyên 

nghiệp (68,1) 

Tính khoa 

học (55,9) 

Tính minh 

bạch (41,3) 

Tính  

tích hợp 

Nguồn: Dữ liệu cuộc khảo sát giá trị năm 2014 của Đề tài KX.04.15/11-15 

2.2.2. Căn cứ trên thực tế này, có thể thấy hệ giá trị định hướng cốt lõi cho Việt 

Nam có thể chọn trong số 10 giá trị truyền thống còn được bảo tồn cộng với 6 phẩm chất 

tinh hoa cần phát huy được từ gần 50% người tham gia trở lên xác nhận. Xét theo xu hướng 

biến đổi, 16 giá trị định hướng cốt lõi này chỉ còn xoay quanh bốn đặc trưng bản sắc định 

hướng. Sự biến đổi từ năm đặc trưng bản sắc truyền thống thành bốn đặc trưng bản sắc 

định hướng diễn ra như sau: Tính cộng đồng làng xã sẽ chuyển thành Tính cộng đồng xã 

hội; Tính trọng âm và Tính ưa hài hòa sẽ nhập lại làm một và chuyển thành Tính hài hòa 
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thiên về dương tính; Tính linh hoạt sẽ chuyển thành Tính năng động; và cuối cùng, Tính 

kết hợp sẽ chuyển thành Tính chủ toàn. 

Trong đề tài KX.04.15/11-15, chúng tôi đã đề xuất một hệ giá trị định hướng toàn diện 

với 35 giá trị, trong đó có 10 giá trị quan trọng nhất và cấp bách nhất được trích xuất ra 

thành một hệ giá trị định hướng cốt lõi trọng điểm. Mười giá trị cốt lõi trọng điểm này 

chính là cái cần tập trung trong hoạt động giáo dục, chúng chia làm hai lĩnh vực là giá trị 

xã hội và giá trị cá nhân (hình 2). 

 

Hình 2: Hệ giá trị định hướng cốt lõi trọng điểm  

Hai giá trị xã hội Dân chủ và Pháp quyền cần đi liền với nhau, hỗ trợ cho nhau: Dân 

chủ là giá trị đi từ dưới lên, pháp quyền là giá trị đi từ trên xuống, hai giá trị này giúp khắc 

phục nạn quan liêu cửa quyền, nạn tham nhũng, bệnh thiếu ý thức pháp luật.  

Đối với việc giáo dục cá nhân cần tập trung vào bốn cặp giá trị còn lại là Yêu nước 

và Nhân ái, Trung thực và Bản lĩnh, Trách nhiệm và Hợp tác, Tính khoa học và Sáng tạo.  

Trong đó Yêu nước và Nhân ái là hai giá trị truyền thống được bảo tồn, song với 

cách hiểu cần được bổ sung, điều chỉnh: Yêu nước không chỉ khi quốc gia hữu sự mà cả 

khi hòa bình; nhân ái không chỉ với người quen mà cả với người lạ ngoài xã hội. Trung 

thực và Bản lĩnh là hai giá trị con người rất cần cho thời hội nhập: Trung thực giúp khắc 

phục bệnh giả dối, nói không đi với làm; bản lĩnh giúp khắc phục thói dựa dẫm. Trách 

nhiệm và Hợp tác là hai giá trị con người trong quan hệ với đồng loại ở quy mô xã hội mà 

người Việt Nam còn thiếu: Tính trách nhiệm giúp khắc phục bệnh thiếu ý thức pháp luật, 

bệnh đối phó, bệnh sĩ diện háo danh; tinh thần hợp tác giúp khắc phục bệnh bè phái, bệnh 
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nói xấu sau lưng. Tính khoa học và Sáng tạo là hai giá trị con người trong thời đại công 

nghiệp và kinh tế tri thức mà người Việt Nam cần có: Tính khoa học giúp khắc phục thói 

tùy tiện cẩu thả, bệnh thành tích, bệnh phong trào; Tính sáng tạo giúp khắc phục thói dựa 

dẫm, hạn chế thói khôn vặt láu cá. 

3. Sự biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh phổ thông 

Về mặt văn hóa, học sinh phổ thông là lứa tuổi trải qua hai quá trình biến đổi giá trị: 

Thứ nhất là quá trình biến đổi giá trị cá thể, từ một đứa trẻ bẩm sinh vừa thiện vừa ác trở 

thành người tốt/ người thiện; thứ hai là quá trình biến đổi giá trị nhóm tuổi dưới tác động 

sự biến đổi giá trị chung của toàn xã hội. 

3.1. Quá trình biến đổi giá trị cá thể 

3.1.1. Khi mới ra đời, mọi đứa trẻ đều đã đồng thời chứa đựng cả hai bản chất giá trị 

và phi giá trị (hình 1.1). Trên hình thức, ta thấy mọi đứa trẻ đều kháu khỉnh, dễ thương; song 

sự thánh thiện này không nên coi là biểu hiện của sự toàn thiện, bởi mọi đứa trẻ đều chứa 

đựng sẵn trong mình bản năng sinh tồn. Chỉ có điều khi em bé (cũng như mọi động vật 

khác) đang còn ở giai đoạn non nớt, yếu ớt thì bản năng sinh tồn đã giúp chúng tạo ra hình 

hài kháu khỉnh, dễ thương như một phương thức tự vệ cực kỳ hữu hiệu (mọi động vật dù 

lớn lên có hung dữ đến mấy thì lúc còn nhỏ (hổ con, báo con, gấu con…) cũng đều có hình 

hài xinh xắn, dễ thương!): Đứng trước sự kháu khỉnh, dễ thương thì hầu như mọi động vật 

khác (do đã chứa đựng sẵn phần thiện trong mình) chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không nỡ 

lòng nào làm hại. 

Trong quá trình biến đổi giá trị cá thể, đứa bé sẽ tiếp nhận các giá trị văn hóa từ gia 

đình, nhà trường và xã hội. Mục tiêu lý thuyết của quá trình này luôn là để trở thành người 

tốt, người giá trị (hình 1.2). Tuy nhiên, do thước đo của tính giá trị là khả năng sinh tồn 

trong bối cảnh xã hội mà đứa trẻ đang sống cho nên mục tiêu thực tiễn của quá trình này 

sẽ được thay thế bằng việc trở thành người có khả năng sinh tồn mà không làm hại sự sinh 

tồn của các cá thể khác. 

3.1.2. Trên cơ sở những lập luận đó, có thể hiểu được vì sao trẻ em Việt Nam nói 

chung và học sinh phổ thông Việt Nam nói riêng, bên cạnh các giá trị, đã tiếp nhận được 

rất sớm (ở khoảng lứa tuổi lớp 5-6) các phi giá trị như Bệnh giả dối; Bệnh sĩ diện, háo 

danh; Bệnh hám lợi; Thói tùy tiện, cẩu thả; Thói dựa dẫm; Thói khôn vặt, láu cá. Đó chính 

là những phi giá trị rất đặc thù của một nền văn hóa âm tính với các đặc trưng tiêu biểu như 

Tính cộng đồng làng xã; Tính trọng âm; Tính linh hoạt. 
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3.2. Quá trình biến đổi giá trị nhóm tuổi  

3.2.1. Đồng thời với quá trình biến đổi giá trị cá thể, học sinh Việt Nam tham gia vào 

quá trình thứ hai là biến đổi giá trị nhóm tuổi dưới tác động sự biến đổi giá trị chung của 

toàn xã hội, mà sự biến đổi giá trị chung của toàn xã hội, đến lượt mình, chịu tác động của 

sự biến đổi giá trị chung trên toàn cầu.  

Những giá trị/ phi giá trị mà học sinh Việt Nam tiếp nhận được chủ yếu là những giá 

trị/ phi giá trị của các nền văn hóa dương tính hơn ta. Nếu lưu ý rằng học sinh cũnglà lứa 

tuổi mà tính dương đang nổi trội thì ta sẽ hiểu rằng học sinh có khả năng tiếp nhận các giá 

trị/ phi giá trị mới với tốc độ nhanh hơn người lớn nhiều lần. 

Đó là lý do giải thích vì sao hiện nay, trong khi người lớn vẫn còn rất thụ động, thiếu 

tự tin thì học sinh (nhất là ở cấp cuối – cấp trung học phổ thông) nhiều em đã tỏ ra khá có 

bản lĩnh và có năng lực phản biện (nhất là trong môi trường riêng của các em hoặc khi 

quyền lợi của các em bị xâm phạm). Bên cạnh đó, các phi giá trị như xu hướng bạo lực, 

bắt nạt (không chỉ trong học đường mà đôi khi cả ở gia đình), lối sống thực dụng, hành vi 

tình dục không an toàn, việc sử dụng rượu bia, nạn nghiện thiết bị công nghệ và mạng xã 

hội, hiện tượng tự tử học đường… ngày càng có xu hướng gia tăng. 

3.2.2. Trong một nghiên cứu về việc định hướng giá trị của cha mẹ và con lứa tuổi 

học sinh trung học cơ sở với bảng khảo sát gồm 10 giá trị của S.H. Schwartz (1992), Trương 

Thị Khánh Hà (2014: 31) đã thu được những kết quả rất thú vị mà chúng ta có thể khai thác 

để phân tích về quá trình biến đổi giá trị nhóm tuổi từ góc nhìn loại hình văn hóa (x. bảng 

3). 

Bảng 3: So sánh định hướng giá trị của cha, mẹ và con lứa tuổi HS THCS 

M

ỨC ĐỘ 
CHA MẸ CON 

S

tt  

I. 

CAO 

An toàn An toàn 
Giá trị toàn 

cầu 
1 

Lòng nhân ái Truyền thống Lòng nhân ái 2 

Đúng mực Lòng nhân ái Đúng mực 3 

Giá trị toàn cầu 
Giá trị toàn 

cầu 
An toàn 4 

Truyền thống Đúng mực Hưởng thụ 5 

II. 

TRUNG 

BÌNH 

Tự định hướng Tự định hướng Tự định hướng 6 

Thành đạt Thành đạt Thành đạt 7 
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III.  

THẤP 

Hưởng thụ Hưởng thụ Truyền thống 8 

Khám phá, mạo 

hiểm 

Khám phá, mạo 

hiểm 

Khám phá, mạo 

hiểm 
9 

Quyền lực Quyền lực Quyền lực 
1

0 

Nguồn: Trương Thị Khánh Hà (2014: 31) 

Bảng 3 cho thấy vị trí của các giá trị phản ánh rất chính xác mối tương quan về sự 

biến đổi giá trị nhóm tuổi từ góc nhìn loại hình văn hóa theo mức độ dương tính của ba đối 

tượng: Giữa con với cha/ mẹ có sự khác biệt lớn về thế hệ và lứa tuổi; giữa cha và mẹ có 

sự khác biệt về giới tính, kết quả thu được là từ con qua cha đến mẹ có mức độ dương tính 

giảm dần: Con >> Cha > Mẹ.  

Do vậy, trong khi con đặt “Giá trị toàn cầu” lên vị trí số 1 thì cha và mẹ đặt giá trị 

này ở vị trí số 4; trong khi con đặt “Hưởng thụ” ở vị trí số 5 thì cha và mẹ đặt giá trị này ở 

vị trí số 8. 

Trong khi cha và mẹ đặt “An toàn” ở vị trí số 1 thì con đặt giá trị này ở vị trí số 4; 

trong khi mẹ đặt “Truyền thống” ở vị trí số 2, cha ở vị trí số 5, thì con đặt giá trị này ở vị 

trí số 8. 

Việc cả cha, mẹ và con đều cùng đặt giá trị “Khám phá, mạo hiểm” ở vị trí số 9 và 

giá trị “Quyền lực” ở vị trí cuối cùng thể hiện rất rõ giá trị quan của một nền văn hóa âm 

tính. Ở các nền văn hóa dương tính thì, ngược lại, đây là hai giá trị rất được đề cao. 

3.3. Hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh phổ thông  

Để xác định hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh trung học phổ thông trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Nguyễn Hồng Thuận (2019) và nhóm nghiên cứu 

đã đề xuất 10 giá trị trong một hệ thống đa chiều kích, nhưng có thể thấy chiều kích cơ bản 

là trục “xã hội - cá nhân”. Trong đó, bốn giá trị xã hội gồm: Yêu nước, Nhân văn, Hòa bình, 

Hợp tác; sáu giá trị cá nhân gồm: Tự trọng, Trách nhiệm, Trung thực, Kỷ luật, Tự tin, Sáng 

tạo. 

So sánh với hệ giá trị cốt lõi trọng điểm của chúng tôi, có thể thấy hệ giá trị cốt lõi 

cho học sinh trung học phổ thông của Nguyễn Hồng Thuận vừa có sự kế thừa, vừa có sự 

sáng tạo phát triển. Áp dụng cho một đối tượng cụ thể, sự khác biệt là một đòi hỏi đương 

nhiên. Có thể thấy sự khác biệt này tập trung vào hai nội dung chính: cách hiểu cặp khái 

niệm “(quan hệ) xã hội - (quan hệ) cá nhân” và danh sách các giá trị. 
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Về cách hiểu cặp khái niệm “xã hội - cá nhân”, sự khác biệt chủ yếu có thể được 

trình bày trong bảng 4. Theo đó, cách hiểu của chúng tôi có nội hàm phong phú hơn với 

hai chiều kích: chiều thành tố của quan hệ và chiều người thực hiện quan hệ; trong đó ở 

quan hệ xã hội nó đòi hỏi trách nhiệm thực hiện từ cả người dân và Nhà nước. 

Bảng 4: Sự khác biệt về cách hiểu cặp khái niệm “xã hội - cá nhân”  

của Trần Ngọc Thêm (TNT) và Nguyễn Hồng Thuận (NHT) 

Tác 

giả 

 Khái niệm 

TNT (2016) NHT (2019) 

(Quan 

hệ)  

xã hội 

Là quan hệ giữa nhiều người và 

được thực hiện bởi cả Nhà nước lẫn 

người dân 

Là quan hệ giữa ít 

nhất là từ hai người trở 

lên  

(Quan 

hệ)  

cá nhân 

Là quan hệ của từng cá nhân và do 

từng cá nhân thực hiện  

Là quan hệ của 

từng cá nhân  

 

Về danh sách các giá trị, sự khác biệt giữa chúng tôi và Nguyễn Hồng Thuận có thể 

gom về ba nhóm: (a) Giá trị khác nhau nhưng nội hàm có liên quan với nhau; (b) Có ở 

TNT nhưng vắng ở NHT; (c) Có ở NHT nhưng vắng ở TNT (chi tiết x. bảng 5).  

Bảng 5: Sự khác biệt về danh sách các giá trị của TNT và NHT 

Tác 

giả 

 Số tt 

Giá trị khác nhau 

nhưng nội hàm có liên 

quan với nhau 

Có ở TNT 

nhưng vắng ở 

NHT 

Có ở NHT 

nhưng vắng ở 

TNT 

Ghi 

chú 

1.  - - Hòa bình  

2.  
Bản lĩnh / Tự trọng, 

Tự tin 
- -  

3.  
Trách nhiệm / Kỷ 

luật  
- -  

4.  Nhân ái / Nhân văn  - - 

Có liên 

quan với Hòa 

bình 

5.  - 
Tính khoa 

học 
-  

 

Giá trị “Bản lĩnh” rộng hơn “Tự trọng”, “Tự tin”:  người thiếu lòng tự trọng, thiếu tự 

tin luôn luôn là người không có bản lĩnh. Giá trị “Trách nhiệm” cũng rộng hơn “Kỷ luật”: 

người có trách nhiệm với bản thân, với xã hội, với công việc luôn là người có tinh thần kỷ 

luật (kỷ luật chỉ áp dụng trong quan hệ với công việc). Cuối cùng, giá trị “Nhân ái” là cần 
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và đủ; còn giá trị “Nhân văn” thì quá rộng: “Nhân văn” theo “Từ điển tiếng Việt” của Viện 

Ngôn ngữ học có nghĩa là “[1] Thuộc về văn hóa của loài người; [2] Thuộc về chủ nghĩa 

nhân văn, có tính nhân văn” (Hoàng Phê (cb), 2003: 712). 

Giá trị “Tính khoa học” có trong danh sách của chúng tôi nhưng vắng ở danh sách 

của NHT, cũng không được thay thế bằng giá trị nào khác có liên quan. Nghĩ, nói và làm 

một cách khoa học là việc mà cả người lớn lẫn học sinh Việt Nam đều cần, nó giúp cho 

việc khắc phục thói tùy tiện cẩu thả và nhiều phi giá trị khác (như bệnh thành tích, bệnh 

phong trào…).  

Giá trị “Hòa bình” có trong danh sách của NHT mà vắng trong danh sách của chúng 

tôi; nhưng giá trị này đã được thay thế bằng giá trị có liên quan là “Nhân ái” (người đã có 

lòng nhân ái, có tính nhân văn thì không thể không yêu hòa bình). 

Như vậy, “Nhân văn” và “Hòa bình” trong danh sách của NHT là hai khái niệm tuy 

khác nhau nhưng có liên quan với nhau, do vậy có phần chồng chéo lên nhau. Ngoài cặp 

khái niệm này ra, trong danh sách của NHT còn có một cặp khác có tính chất tương tự là 

“Tự trọng” và “Tự tin”: “Tự trọng” theo “Từ điển tiếng Việt” của Viện Ngôn ngữ học có 

nghĩa là “Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình”; còn “Tự tin” có nghĩa là 

“Tin vào bản thân mình” (Hoàng Phê (cb), 2003: 1077). Người đã có lòng tự trọng tất sẽ tự 

tin; người đã tự tin thì không thể không tự trọng. 
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XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC - 

MÔI TRƯỜNG TỐT NHẤT ĐỂ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA 

                                      CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

                                                                              GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến14 

                                                                                  

 Tóm tắt:  

Nhà trường phổ thông là một tổ chức GD, cũng có thể coi là một tổ chức hành chính 

– sư phạm. Văn hoá nhà trường (VHNT) là văn hoá của một tổ chức hành chính – sư phạm. 

Nhà trường là một tổ chức chặt chẽ, được cung ứng các nguồn lực cần thiết để thực hiện 

chức năng của mình mà không một thiết chế xã hội nào có thể thay thế được. Vì thế, cùng 

với các yêu cầu chung về văn hoá tổ chức dành cho mọi thể chế xã hội thì văn hoá tổ chức 

nhà trường (hay gọi chung là văn hoá nhà trường) có những sắc thái riêng, có tính đặc thù 

của một thiết chế GD. Bài viết sẽ trình bày vai trò của VHNT, cấu trúc và biểu hiện của 

các giá trị cốt lõi trong việc giáo dục các giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông. Văn hóa 

nhà trường sẽ tạo ra một môi trường giáo dục tích cực - môi trường tôn trọng và khích lệ 

sự tự do sáng tạo, phát triển trí tuệ và lòng nhân ái, xóa bỏ đi những rào cản trong các hoạt 

động giáo dục để các nhà trường hoàn thành nhiệm vụ của mình, mang lại lợi ích chung 

cho mọi học sinh học tập trong môi trường đó. Và vì vậy, có thể nói văn hóa nhà trường 

phổ thông là môi trường lý tưởng nhất để giáo dục và hình thành các giá trị văn hóa cho 

học sinh, đáp ứng mục tiêu về các phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. 

Từ khóa: Văn hóa, văn hóa nhà trường, văn hóa tổ chức, trường phổ thông. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đối với nhân loại, giáo dục là phương thức bảo tồn và bảo vệ kho tàng tri thức văn 

hoá xã hội. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và một nền giáo dục lâu đời, 

trải qua các thời kỳ lịch sử, cộng đồng người Việt đã tiếp thu và chọn lọc, hình thành nên 

đạo đức, tư tưởng văn hóa Việt Nam. Nền tảng văn hóa ấy đã tạo nên bản sắc về nhân cách 

con người Việt Nam [1, tr.37]. 

                                                           
14 Học Viện Quản lý Giáo dục 
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Cũng như sự tồn tại của giáo dục, văn hoá xuất hiện từ khi có loài người, có xã hội. 

Văn hoá tồn tại khách quan và tác động vào con người sống trong nó. Nếu môi trường tự 

nhiên là cái nôi đầu tiên nuôi sống con người, để loài người hình thành và sinh tồn thì văn 

hóa là cái nôi thứ hai giúp con người trở thành “Người” theo đúng nghĩa, hoàn thiện con 

người, hướng con người khát vọng vươn tới chân - thiện - mỹ [2, tr.154]. 

Trong một tổ chức nói chung cũng như một nhà trường, văn hóa luôn tồn tại trong 

mọi hoạt động tổ chức đó. Lí luận và thực tiễn đã cho thấy, văn hóa là một nguồn lực nội 

sinh của một tổ chức; đồng thời, dung nạp nguồn lực ngoại sinh để tạo nên sức mạnh tổng 

hợp, giúp cho một tổ chức tồn tại bền vững và hoàn thành sứ mệnh của mình. Và hơn bất 

cứ tổ chức nào hết trong xã hội, nhà trường phải là tổ chức có “hàm lượng” văn hoá cao 

nhất; là nơi hội tụ, kết tinh văn hoá để tạo ra những chuẩn mực văn hoá, những giá trị văn 

hóa cho thế hệ trẻ và cho xã hội. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Các khái niệm cơ bản  

2.1.1. Khái niệm văn hóa tổ chức (VHTC) 

Thuật ngữ "văn hóa tổ chức” (organisational culture) xuất hiện lần đầu tiên trên báo 

chí Mỹ vào khoảng thập niên 1960. Năm 1982, thuật ngữ “văn hóa doanh nghiệp” cũng 

như “văn hóa tổ chức” trở nên hết sức phổ biến.  

Khái niệm "văn hóa tổ chức" được tổng - tích hợp từ hai khái niệm "văn hóa" và "tổ 

chức". Khi kết hợp thành khái niệm "văn hóa tổ chức", dù nghĩa đã được khu biệt, hẹp lại 

nhưng vẫn tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau.  

Schein (2004), đề cập đến giá trị của VHTC khi cho rằng: "Văn hoá" là một hình 

thức của các giả định căn bản - được phát minh, khám phá, phát triển bởi một nhóm khi 

họ học cách đối phó với các vấn đề liên quan đến việc thích nghi với bên ngoài và hội nhập 

với bên trong - đã phát huy tác dụng và chứng tỏ có hiệu quả; do đó, được truyền đạt cho 

các thành viên mới noi theo [3].  

Khái niệm văn hoá của một tổ chức được Greert Hofstede định nghĩa như sau: "Đó 

là một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử của một tổ chức tạo 

nên sự khác biệt của các thành viên của tổ chức này với các thành viên của tổ chức khác" 

[4].   
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Tùy vào mục đích nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu tiếp cận VHTC dưới các góc 

độ khác nhau. VHTC giúp chúng ta nhận ra sự khác nhau giữa các tổ chức.  

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm trong cuốn “Tìm về bản sắc văn hóa Việt 

Nam” năm 2001, nêu định nghĩa về VHTC như sau : VHTC là những giá trị VHTC của 

cộng đồng như VHTC đời sống tập thể (những vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất trong 

một quy mô rộng lớn như tổ chức nông thôn, đô thị, quốc gia) và VHTC đời sống cá nhân 

(những vấn đề liên quan đến đời sống của mỗi con người như tín ngưỡng, phong tục, tập 

quán, đạo đức, văn hóa giao tiếp, nghệ thuật...) [5].  

Lý luận và thực tiễn đều cho thấy VHTC có vai trò quyết định đến sự trường tồn và 

phát triển của một tổ chức. Đối với một trường PT nó càng có ý nghĩa và tầm quan trọng 

đặc biệt hơn. Bởi lẽ, hơn bất kỳ loại hình tổ chức nào khác, sắc thái VH là đặc thù quan 

trọng nhất của một nhà trường. Nhà trường là nơi bảo tồn và lưu truyền các giá trị VH nhân 

loại; nhà trường cũng là nơi đào tạo, rèn luyện những lớp người mới, chủ nhân gìn giữ và 

sáng tạo nên VH cho tương lai. Chính nhà trường là nơi con người với con người (thầy và 

trò) cùng hoạt động để chiếm lĩnh các mục tiêu VH, theo những cách thức VH, dựa trên 

những phương tiện VH và trong những môi trường VH đặc sắc. 

Từ các quan niệm cơ bản này có thể thấy rằng: VHTC là toàn bộ những giá trị, 

khuôn mẫu ứng xử chung tạo nên hình thức tồn tại của một tổ chức nhất định, có vai trò 

định hướng nhận thức, thái độ và hành động của các thành viên trong tổ chức ấy. Có 3 yếu 

tố cấu thành nên VH tổ chức là Nhận thức – Hành vi – Thái độ cũng như phân tích được 

vai trò của lãnh đạo trong QL sự phát triển tổ chức.  

2.1.2. Văn hóa nhà trường 

VHNT là văn hóa của một tổ chức. Về góc độ ngữ nghĩa, VHNT được tìm hiểu và 

giải thích trên những nghĩa tương đồng với VHTC. Có nhiều loại tổ chức khác nhau, như 

tổ chức kinh tế, tổ chức y tế, tổ chức giáo dục… nhà trường là một dạng tổ chức, do vậy, 

có thể hiểu văn hóa nhà trường là một dạng của văn hóa tổ chức, hay nói cách khác, văn 

hóa nhà trường là văn hóa ở cấp độ tổ chức. 

Quá trình giáo dục ở nhà trường nhằm hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển 

kiến thức, kỹ năng, thái độ người học. Nhà trường tuy không phải nơi duy nhất của quá 

trình giáo dục nhưng luôn được coi là môi trường lý tưởng nhất để nuôi dưỡng nhân cách. 

Để đạt được mục tiêu đó, môi trường nhà trường đòi hỏi phải trong sáng, tốt đẹp. Mặt khác, 
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nhà trường là một môi trường giáo dục chuyên biệt, do vậy, nó phải gắn với một kiểu văn 

hóa nhất định. 

Theo tác giả Kent D. Peterson và Terrence E. Deal: “Văn hoá nhà trường là một 

dòng chảy ngầm của những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, truyền thống và nghi lễ được hình 

thành theo thời gian do con người làm việc cùng nhau, giải quyết các vấn đề và đối mặt 

với các thách thức, định hình suy nghĩ, cảm xúc và hành động của con người trong nhà 

trường, tạo cho nhà trường sự khác biệt” [6].  

Tác giả Nguyễn Minh khi nghiên cứu “Bàn về văn hoá học đường Việt Nam hiện 

đại”, đã cho rằng VH học đường là khung cảnh sư phạm, môi trường sư phạm, giao tiếp 

và ứng xử học đường. Các giá trị cơ bản của VH học đường gồm: các giá trị cơ bản, các 

chuẩn mực đạo đức, các mẫu hành vi của lãnh đạo, giáo viên học sinh, cán bộ nhân viên 

trong nhà trường [7]. 

Theo cách hiểu trên, văn hoá nhà trường là một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, 

niềm tin và hành vi ứng xử đặc trưng của một trường học, tạo nên sự khác biệt với các tổ 

chức khác. Văn hoá nhà trường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một 

nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu, các giá trị, 

phong cách lãnh đạo, bầu không khí tâm lý. Thể hiện thành hệ thống các chuẩn mực, các 

giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử được xem là tốt đẹp và được mỗi người trong nhà trường 

chấp nhận.  

Văn hóa nhà trường là sự phản chiếu tài năng, tính cách, triết lý hành động của lãnh 

đạo nhà trường. Do vậy, lãnh đạo nhà trường không những là một nhà quản lý cấp cao mà 

còn là chủ thể quản lý văn hóa nhà trường. Văn hóa nhà trường tạo nên bản sắc của nhà 

trường. Mục đích quản lý văn hóa nhà trường là để tạo nên bản sắc nhà trường đó và mang 

lại những hiệu quả hoạt động nhà trường.    

Tóm lại, có thể hiểu văn hóa nhà trường là tập hợp các giá trị, niềm tin, hiểu biết, 

chuẩn mực cơ bản được tạo ra trong quá trình lịch sử phát triển nhà trường dưới hình thái 

vật chất và tinh thần; được các thành viên trong nhà trường thừa nhận và chia sẻ, tạo nên 

bản sắc của nhà trường đó. 

2.2. Vai trò của VHNT đối với các cơ sở giáo dục phổ thông 

2.2.1. VHNT tạo nên phong cách của nhà trường với bản sắc văn hóa riêng 



54 | P a g e  

 

VHNT là tập hợp các yếu tố cấu thành như: hệ thống giá trị, niềm tin, biểu tượng, 

hành vi ứng xử… được tạo ra trong quá trình lịch sử phát triển của cơ sở GD dưới hình thái 

vật chất và tinh thần. Bản thân mỗi nhà trường vốn cũng đã có nhiều điểm khác biệt so với 

các nhà trường khác bởi những đặc thù của tổ chức. Xuất phát từ những đặc thù về đối 

tượng giáo dục đa dạng; mục tiêu giáo dục đòi hỏi tính phân hóa cao; điều kiện cơ sở vật 

chất, không gian kiến trúc nhà trường phải phù hợp cho cả việc học tập và sinh hoạt của 

HS… cho đến tác phong cách của đội ngũ CBGV. Tất cả những yếu tố đó cùng với những 

quan điểm, triết lý hoạt động riêng của tổ chức tạo nên một bản sắc của cơ sở GD. Hay nói 

cách khác, nó tạo ra cho cơ sở GD một phong cách riêng. Phong cách ấy giúp cho cơ sở 

GD trở nên đặc sắc, có dấu ấn mạnh mẽ trong cảm nhận của mọi người, nó cũng giúp cho 

chúng ta phân biệt được tổ chức sư phạm này với những tổ chức khác. 

Ví như chúng ra bước chân tới một ngôi trường mà ở đó có một môi trường sư phạm 

thân thiện, không gian kiến trúc thể hiện được những giá trị chủ đạo của triết lý riêng, mọi 

thành viên từ nhân viên bảo vệ, cán bộ, giáo viên, học sinh, cho đến lãnh đạo nhà trường 

đều ứng xử trân trọng, lịch thiệp theo một cung cách. Những điều đó chắc chắn sẽ để lại 

trong lòng khách tới thăm trường những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc. Và đó cũng sẽ là một 

thông điệp mạnh mẽ khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường. 

Hơn bất cứ tổ chức nào hết, sắc thái văn hóa cần được quan tâm vun đắp trong một 

nhà trường phổ thông. Và điều đó đặc biệt có ý nghĩa đối với các cơ sở GD vì nhà trường 

sẽ là tập hợp những giá trị nhân văn mang tính thống nhất và ổn định để giáo dục, định 

hình nhân cách cho đứa trẻ. 

2.2.2. VHNT phát huy nguồn lực nội sinh và dung nạp nguồn lực ngoại sinh để tạo nên 

sức mạnh tổng thể của nhà trường 

Phát huy nguồn lực nội sinh bằng văn hóa thể hiện bởi sự cộng hưởng sức mạnh của 

từng thành viên trong nhà trường. Văn hóa sẽ gắn kết các thành viên thành một khối đoàn 

kết, đồng sức, đồng lòng bởi họ cùng chung một lý tưởng và hướng tới mục đích chung 

của tổ chức.  

 Một khi các thành viên đã hiểu và thấm nhuần triết lý nhân văn mà nhà trường  theo 

đuổi thì những giá trị văn hóa trở thành niềm tự hào và lẽ sống của họ - những điều mà 

không dễ đánh đổi bằng vật chất. Mọi thành viên sẽ làm việc bằng sự tự giác để cống hiến 
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và để cùng nhau chiếm lĩnh các mục tiêu văn hóa theo cách thức văn hóa, dựa trên phương 

tiện và chuẩn mực văn hóa của tổ chức. 

 Khi những giá trị chuẩn mực văn hóa trở thành niềm tin của các thành viên nhà 

trường thì họ rất khó thay đổi niềm tin đó. Đồng thời họ cũng không chấp nhận với những 

gì đi ngược lại với giá trị của tổ chức. Điều này tạo ra cho tổ chức một cơ chế gạn lọc 

những giá trị bất hợp lý, những hành vi không phù hợp với tổ chức. Vì vậy, trong một nhà 

trường có một nền văn hóa tích cực sẽ giảm thiểu những tiêu cực và xung đột làm ảnh 

hưởng đến sự phát triển của tổ chức. VHNT đã tạo ra cơ chế hướng dẫn và điều chỉnh hành 

vi ứng xử trong nhà trường để định hướng cho mọi thành viên đều đi theo một con đường 

chung của tổ chức. 

 Cùng với việc phát huy nguồn lực nội sinh, VHNT còn tranh thủ được sự hỗ trợ của 

các thành phần xã hội bên ngoài nhà trường. Các thành phần bên ngoài nhà trường rất đa 

dạng. Nó sẽ trở thành thời cơ hội hoặc thách thức tùy thuộc vào cách mà nhà trường ứng 

xử với bên ngoài. VHNT giảm thiểu những xung đột từ bên ngoài nhà trường, tăng cường 

sức “đề kháng” chống lại sự xâm lăng và phê phán tiêu cực từ bên ngoài. Đồng thời, nó 

giúp cho nhà trường thích nghi với môi trường bên ngoài một cách đặc sắc, có dấu ấn và 

trở nên hấp dẫn để thu hút được sự ủng hộ của các lực lượng bên ngoài tổ chức. Đó là cách 

mà một nhà trường dung nạp nguồn lực ngoại sinh để tiếp biến sức mạnh cho mình tồn tại 

và phát triển bền vững. 

2.2.3. VHNT có vai trò tạo nên môi trường giáo dục tích cực trong hoạt động GD  

 Môi trường giáo dục là một yếu tố quan trọng đóng vai trò là nguồn gốc để hình 

thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh 

Một tổ chức có nền văn hóa mạnh sẽ hội tụ được cái tốt, cái đẹp cho xã hội. VHNT 

sẽ giúp cho nhà trường thực sự trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục, là nơi hội tụ sức 

mạnh của trí tuệ và lòng nhân ái trong xã hội, góp phần quan trọng tạo nên một hệ sinh thái 

nhân văn trong xã hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. 

2.2.4. VHNT tạo nên giá trị đạo đức và có vai trò điều chỉnh hành vi 

Các giá trị VHNT gắn liền với giá trị đạo đức của một nhà trường mà đại diện chịu 

trách nhiệm là Hiệu trưởng. Đạo đức kết hợp với pháp luật điều chỉnh hành vi của một tổ 

chức trong xã hội. Tuy nhiên, không một pháp luật nào dù hoàn thiện đến đâu cũng không 

thể đảm bảo cho mọi hành vi tuân thủ các chuẩn mực xã hội của tổ chức đó. Vì vậy, phạm 
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vi ảnh hưởng của đạo đức nhằm điều chỉnh hành vi của nhà trường đối với xã hội sẽ rộng 

hơn cả pháp luật, nó bao quát mọi mọi lĩnh vực của thế giới tinh thần, định hướng hành vi 

theo các chuẩn mực xã hội một cách tự nguyện. 

Một nhà trường có một nền văn hóa tích cực, luôn đề cao giá trị nhân văn, giáo dục 

cho các em hiểu về tinh thần tương thân tương ái, tôn trọng sự khác biệt, sống khiêm tốn 

và độ lượng… là những phẩm chất tốt đẹp của con người. Và khi các em hiểu được những 

giá trị đó và biết rung cảm trước những hành vi đẹp thì chính các em luôn có nhu cầu được 

hành động theo những điều tốt đẹp. Khi nhà trường xác định cho mình một hệ thống giá trị 

văn hóa chuẩn mực thì việc điều chỉnh hành vi của học sinh đều hướng tới hành vi văn hóa 

chuẩn mực, phù hợp với mục tiêu giáo dục đạo đức của nhà trường. Mặt khác, văn hóa còn 

giúp trẻ điều chỉnh hành vi phù hợp với hoàn cảnh. Một con người có văn hóa thì trong con 

người đó luôn hội tụ đầy đủ những giá trị đạo đức căn bản, đó là đức tính khiêm tốn, lễ độ, 

thương yêu con người, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội... Do vậy, khi gặp những 

tình huống xã hội phát sinh, dù là những tình huống mà các em chưa từng trải nghiệm 

nhưng nhờ vận dụng năng lực văn hóa để điều tiết hành vi, các em có thể ứng xử một cách 

hài hòa, hợp lẽ trong những hoàn cảnh khác nhau. 

2.2.5. VHNT có vai trò khích lệ sự tự do sáng tạo và phát huy năng lực trí tuệ cá nhân 

Một nhà trường có nền văn hóa mạnh sẽ tạo ra môi trường khích lệ cho sự sáng tạo 

cá nhân. Mọi người tự hào về tổ chức, đam mê cống hiến, xả thân vì tổ chức và có động 

lực để khám phá, khai thác tiềm năng của bản thân và tổ chức. Tập thể cán bộ, giáo viên 

nhà trường sẵn sàng vượt qua những khó khăn trước mắt để tìm ra giải pháp mới trong hoạt 

động nhà trường bằng sự nỗ lực sáng tạo cá nhân để đưa nhà trường tới những thành công 

mới. Sự thành công ấy cũng lại là thành quả đóng góp chung, họ nhìn thấy vai trò của bản 

thân mình trong kết quả của sự sáng tạo chuỗi giá trị gia tăng cho tổ chức để cùng hưởng 

lợi chung. Đó là động lực để cán bộ, giáo viên gắn bó lâu dài với một cơ sở GD để được 

cống hiến và tiếp tục tạo ra những giá trị mới cho tổ chức. 

Môi trường văn hóa khích lệ sáng tạo cá nhân cũng vô cùng giá trị với mọi đứa trẻ 

sống trong môi trường đó, giúp các em phát huy được tối đa khả năng của mình. Theo quan 

điểm Howard Gardner về thuyết đa năng lực xuất phát từ quan điểm cho rằng, trí thông 

minh là một đơn vị có thể đo được, cho rằng mỗi cá nhân lại sở hữu những loại năng lực 

khác nhau như toán học, âm nhạc, thiên nhiên, hướng nội, hướng ngoại, vận động, không 

gian - hình ảnh, ngôn ngữ. Một nhà trường có văn hóa tôn trọng sự khác biệt từng cá nhân 
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học sinh và thừa nhận mọi giá trị cá nhân mang lại, sẽ tạo động lực lớn cho mọi cá nhân 

sáng tạo tri thức, phát huy được tối đa khả năng phát triển của mình. Tất cả các em đều tự 

hào với những thành quả sáng tạo tri thức của mình và tự tin sống hòa nhập với cộng đồng 

để không ngừng có những cống hiến ý nghĩa cho xã hội. 

2.3. Cấu trúc và biểu hiện của văn hóa nhà trường 

2.3.1. Cấu trúc của văn hóa nhà trường 

Khi bàn về cấu trúc VHNT, một trong những nghiên cứu nổi bật mà các học giả 

nghiên cứu đều thừa nhận đó là Mô hình tảng băng (hai tầng bậc) do Frank Gonzales 

nghiên cứu năm 1978 [8]. Ông cho rằng, VHNT giống như một tảng băng có VH thể hiện 

phần nổi và VH thể hiện phần chìm. VH phần nổi là những thành tố có thể quan sát, nắm 

bắt hoặc thay đổi được. Phần VH chìm là các giá trị, niềm tin, thái độ, các giá trị về tinh 

thần cái mà rất khó quan sát hay thay đổi được, chỉ có thể cảm nhận và thấu hiểu khi tiếp 

cận với con người hoặc môi trường đó. 

Biểu đồ 1: Cấu trúc văn hóa nhà trường theo mô hình tảng băng 

 

Một nghiên cứu khác của Edgar H. Schein về cấu trúc VHNT đã đưa ra mô hình cấu 

trúc ba tầng bậc như sau: 



58 | P a g e  

 

Tầng thứ nhất (Lớp bề mặt): Đó là những yếu tố hữu hình mà có thể quan sát được, 

dễ nhận thấy khi tiếp xúc với một nhà trường nào đó, nó bao gồm các yếu tố cấu thành 

như: Logo, biểu tượng, khẩu hiệu, phương châm, kiến trúc xây dựng nhà trường, cơ sở vật 

chất; không gian, cảnh quan;….và những thực thể vô hình như: triết lý, nguyên tắc, phương 

pháp, phương châm giải quyết vấn đề, hệ thống thủ tục, quy định; các chuẩn mực hành vi 

như: Nghi thức các hoạt động sinh hoạt tập thể, cách thức tổ chức các hội nghị, ngày lễ, 

các hoạt động văn nghệ, thể thao, cách ăn mặc; các hình thức sử dụng ngôn ngữ như: các 

băng rôn, khẩu hiệu, ngôn ngữ xưng hô, giao tiếp. 

Tầng thứ hai (Lớp tiếp theo): Những giá trị được thể hiện, bao gồm niềm tin, thái 

độ, cách ứng xử, ... 

Hệ thống giá trị được tuyên bố, đó là các chiến lược, mục tiêu, giá trị cốt lõi, các bộ 

quy tắc ứng xử thành văn, các cam kết, quy định...Những giá trị này cũng có tính hữu hình 

vì người ta có thể dễ nhận biết và diễn đạt chúng một cách chính xác, rõ ràng. Chúng thực 

hiện chức năng hướng dẫn, định hướng, diễn tả về một tổ chức. 

Tầng thứ ba (Lớp sâu nhất): Những giả thiết cơ bản – bao gồm những yếu tố liên 

quan đến môi trường xung quanh, thực tế của tổ chức, đến hoạt động và mối quan hệ giữa 

con người trong tổ chức [9]. 

Những quan niệm chung, đó là những niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và tình cảm có 

tính vô thức, mặc nhiên và ngầm định. Các ngầm định nền tảng thường là những suy nghĩ 

và trạng thái cảm xúc đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi cá nhân và tạo thành một nét chung 

trong tập thể tổ chức. Những ngầm định này thường là những quy ước bất thành văn đương 

nhiên tồn tại và tạo mạch ngầm kết dính mỗi thành viên trong tổ chức tạo nên nền tảng giá 

trị, lối suy nghĩ, cách hành động của họ. 

Ở Việt Nam, theo tác giả Lê Hiển Dương (2009), VHNT bao gồm các yếu tố mang 

giá trị hữu hình (cơ sở vật chất, kiến trúc,…) và các yếu tố mang giá trị định hướng (chiến 

lực, mục tiêu, triết lí,…) [10]. Còn tác giả Thái Duy Tuyên quan niệm “VH là những giá 

trị vật chất và tinh thần của nhân loại được hệ thống hóa, tích lũy và truyền cho thế hệ sau” 

[11]. Trong nghiên cứu “Lý luận phát triển VHNT THPT”, tác giả Nguyễn Tiến Hùng đã 

khẳng định mặc dù các thành tố của VHNT phổ thông có thể được cấu trúc đôi khác nhưng 

chủ yếu đề theo ba mức độ thể hiện: Mức độ hiện thực VH, mức độ về giá trị và mức độ về 

các nhất trí cơ bản và niềm tin [12].  
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Qua nhiều cách tiếp cận cấu trúc VHNT, cho thấy cấu trúc VHNT THPT gồm có: 

(1) Các giá trị vật chất (Logo, biểu tượng; khẩu hiệu, phương châm; kiến trúc; không gian 

cảnh quan; trang phục GV, HS, NV) và (2) Các giá trị tinh thần (Tầm nhìn, mục tiêu; Hệ 

giá trị; Phong cách lãnh đạo, Phong cách làm việc; Hành vi ứng xử; Phương pháp truyền 

thông). Đây là những giá trị tạo nên bản sắc VHNTPT. 

Biểu đồ 2: Cấu trúc văn hóa nhà trường phổ thông

 

 

2.3.2. Các biểu hiện giá trị vật chất của văn hóa nhà trường phổ thông 

a) Logo, biểu tượng của nhà trường 

Logo, biểu tượng của nhà trường sẽ chỉ ra bản sắc của một trường, chỉ ra sự khác 

biệt của nhà trường này với nhà trường khác. Muốn phát triển và tạo thương hiệu, giá trị 

riêng, các nhà trường đều xây dựng logo, biểu tượng của trường mình. Logo, biểu tượng 

của nhà trường được in trên các văn bản, tài liệu, trang phục của GV, HS và cần đáp ứng 

được một số tiêu chí: Không bị trùng lặp, thiết kế logo, biểu tượng đơn giản, hợp lý, có 

tính thẩm mỹ cao, phản ánh được tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường. 

b) Khẩu hiệu, phương châm làm việc của nhà trường 

Khẩu hiệu (hay còn gọi là slogan) trong GD và những phương châm dạy học là ấn 

tượng đầu tiên của mỗi ngôi trường nhằm GD cho HS về đạo đức, lối sống, học tập, chấp 

hành pháp luật, với mục đích truyền tải ngay tức khắc. Các trường bậc trung học đều có 

một hoặc một số khẩu hiệu, phương châm làm việc của CBQL, GV, HS, NV và đáp ứng 
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các yêu cầu: Phản ánh được triết lý giáo dục; đảm bảo nội dung, hình thức phù hợp; phù 

hợp với điều kiện cụ thể địa phương; với quan điểm GD của Đảng và Nhà nước và truyền 

thống VH của dân tộc; nội dung có giá trị có thể lưu truyền cho thế hệ sau; dễ hiểu, dễ nhớ, 

ấn tượng, có tính thẩm mỹ và thuyết phục cao. 

Hiện nay, trong khuôn viên trường học hầu hết đều có khẩu hiệu như: “Vì lợi ích 

mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”; “Tiên học lễ, hậu học 

văn”; “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”; trong lớp học có khẩu hiệu “Thi đua Dạy tốt 

- Học tốt”; trong phòng hội đồng có “Thầy cô mẫu mực, HS tích cực”; trong thư viện có 

“Tri thức là chìa khóa mở cửa tương lai”. Các khẩu hiệu này cũng phản ánh triết lý GD của 

chúng ta trong truyền thống cũng như hiện tại.  

c) Kiến trúc của nhà trường 

Kiến trúc của một trường học gồm phòng hội đồng, lớp học, phòng thí nghiệm, khu 

vui chơi, khu thể thao, không gian chung của nhà trường (cây xanh, tượng đài,…) và được 

xây dựng theo các phong cách khác nhau như: cổ kính; hiện đại; vừa cổ kính vừa hiện đại; 

đẹp, hấp dẫn; thiết kế thuận tiện, hợp lý; cách bài trí các phòng học, phòng đa năng, phòng 

học thuận tiện; hợp lý, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại hay còn đơn giản. Có những 

nhà trường không theo lối kiến trúc nào. 

d) Không gian, cảnh quan của nhà trường 

Không gian, cảnh quan của nhà trường là một yếu tố bề nổi phản ánh VHNT. Yếu 

tố này có tác động nhiều đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Một không gian đẹp, 

rộng rãi sẽ làm cho GV và HS yêu mến ngôi trường hơn, gắn bó với trường hơn. Không 

gian, cảnh quan của nhà trường biểu hiện ở các khía cạnh sau: nhà trường rộng rãi; nhà 

trường có nhiều cây xanh; nhà trường được bài trí hợp lý; nhà trường có tính thẩm mỹ cao; 

đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn (sân trường, các lớp học thường xuyên được vệ sinh 

sạch sẽ, an toàn,…) hay không gian, cảnh quan của nhà trường chật chội hoặc Không gian, 

cảnh quan của nhà trường bài trí chưa hợp lý, chưa đẹp.  

e) Trang phục của HS, GV, cán bộ phục vụ trong nhà trường 

Hầu hết các trường bậc phổ thông ở nước ta đều có trang phục (đồng phục) riêng 

cho HS. Trang phục của các trường có thể khác nhau về màu sắc, thiết kế, họa tiết trang 

trí,…Trang phục của HS cũng nói lên bản sắc của một trường, là cái mà qua đó mọi người 

có thể nhận diện được HS một trường học nào đó. Ở nước ta hiện nay, do giá trị của bộ 

trang phục không cao, sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường chưa nhiều nên trang phục của 
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HS còn đơn giản, màu sắc, kiểu cách chưa đẹp, chưa tạo ra một nét riêng của một nhà 

trường hoặc của một bậc học. Ở các trường phổ thông chúng ta mới có trang phục cho HS, 

còn đa số chưa có trang phục cho GV, những người phục vụ. Về trang phục trong nhà 

trường cần đạt được các yêu cầu sau: GV phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự, đẹp, thể hiện 

tính VH cao; Đồng phục HS lịch sự, trang nhã. 

2.3.3. Các biểu hiện giá trị tinh thần của văn hóa nhà trường phổ thông 

a) Tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường  

Tầm nhìn của một nhà trường THPT là mục đích mà nhà trường hướng đến trong 

một khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Tầm nhìn có tầm quan trọng đối với một nhà 

trường. Nó là định hướng phát triển của nhà trường trong hiện tại và tương lai.  

Một nhà trường khi xây dựng tầm nhìn và mục tiêu có thể đưa ra nhiều mục tiêu 

khác nhau mà nhà trường cần đạt được. Tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường phải đạt có thể 

gồm các khía cạnh sau: Phát triển thành trường chuẩn quốc gia; Phát triển thành trường 

chất lượng cao; Phát triển thành trường giáo dục toàn diện; Tầm nhìn, mục tiêu của nhà 

trường thể hiện rõ tương lai gần; Tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường chưa thể hiện rõ cái 

cần đạt được trong tương lai gần; Tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường thành một ngôi trường 

lý tưởng. 

b) Hệ giá trị của nhà trường 

Trong nghiên cứu của UNESCO, hệ giá trị được chia ra làm 4 nhóm cơ bản sau: (1) 

Các giá trị cốt lõi (Hòa bình, tự do, việc làm, gia đình, sức khỏe, an ninh, tự trọng, công 

lý, tình nghĩa, sống có mục đích, niềm tin, tự lập, nghề nghiệp, học vấn); (2) Các giá trị cơ 

bản (Sáng tạo, tình yêu, chân lý); (3) Các giá trị có ý nghĩa (Cuộc sống giàu sang, cái đẹp); 

(4) Các giá trị không đặc trưng (Địa vị xã hội).  

c) Phong cách lãnh đạo của nhà trường 

Phong cách lãnh đạo của nhà trường có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển VHNT. 

Theo tác giả Vũ Dũng (2017), “Phong cách lãnh đạo là hệ thống các phương pháp được 

người lãnh đạo sử dụng để tác động đến những người dưới quyền”. Đối với nhà trường, 

phong cách lãnh đạo thể hiện ở hai hình thức cơ bản: Phong cách quyết đoán và phong 

cách dân chủ. 

 Phong cách lãnh đạo quyết đoán: Nghĩa là người lãnh đạo luôn có những biểu hiện 

tích cực như đưa ra những quyết định kịp thời; dám chịu trách nhiệm cá nhân trong 
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khi ra quyết định và thực hiện quyết định; kiểm soát quá chặt chẽ đánh mất quyền 

tự do và tự chủ của cá nhân. Tuy nhiên, với phong cách này người lãnh đạo dễ trở 

thành một người độc đoán, chuyên quyền. Khi đó, người lãnh đạo sẽ không động 

viên khuyến khích được GV và cán bộ phục vụ làm việc một cách tích cực, tận tâm 

và thoải mái. 

 Phong cách lãnh đạo dân chủ: Người lãnh đạo nhà trường khuyến khích được GV 

cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học; khuyến khích các thành viên 

của nhà trường đóng góp ý kiến trong mọi hoạt động của nhà trường; khuyến khích 

đối thoại và hợp tác, làm việc nhóm trong các hoạt động của nhà trường; luôn chia 

sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn với GV và cán bộ phục vụ; chia sẻ quyền 

lực, trao quyền, khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm cho các thành viên trong nhà 

trường; coi trọng con người, cổ vũ sự nỗ lực hoàn thành công việc và công nhận sự 

thành công của mỗi người. Tuy vậy, phong cách lãnh đạo này có hạn chế là người 

lãnh đạo sẽ khó đưa ra được những quyết định kịp thời trong những tình huống khẩn 

cấp, trong bối cảnh tập thể nhà trường phức tạp, có tồn tại mâu thuẫn giữa các nhóm, 

các bộ phận. 

Trong quá trình phát triển VHNT người lãnh đạo không nên tuyệt đối hóa một phong 

cách lãnh đạo nào, mà nên kết hợp một cách linh hoạt hai phong cách lãnh đạo trên tùy vào 

hoàn cảnh và tình huống thực tế. 

d) Phong cách làm việc của nhà trường 

Phong cách làm việc của nhà trường thể hiện qua thái độ làm việc, cách giải quyết 

công việc, mức độ hoàn thành,… của GV, NV nhà trường và được thể hiện như sau: 

 Về thái độ làm việc: Những biểu hiện tích cực ở tinh thần trách nhiệm cao, sự tận 

tụy của GV, NV với các nhiệm vụ được giao và việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Ngược lại, những biểu hiện tiêu cực có thể thấy ở sự thiếu trách nhiệm, thờ ơ, 

không quan tâm đến các công việc được giao, hoàn thành không tốt hoặc không 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Thái độ đối với cái mới, đối với sự thay đổi: Được thể hiện ở sự ủng hộ, cổ vũ cái 

mới của GV, NV trong giảng dạy và GD HS, trong tổ chức công việc của nhà trường. 

Thái độ tiêu cực thể hiện ở sự không đồng tình, không cổ vũ cái mới trong giảng 

dạy và GD HS, trong tổ chức công việc của của GV, NV. 
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 Mức độ chuyên nghiệp trong triển khai công việc: Làm việc theo quy định, chuẩn 

mực đã được nhà trường lựa chọn; làm việc một cách hiệu quả, nhanh chóng; không 

làm việc tùy tiện, không theo quy định, chuẩn mực đã đề ra. 

 Quy trình, thủ tục giải quyết vấn đề: nhanh gọn; đơn giản; linh hoạt, dựa trên các 

quy định, nguyên tắc làm việc chung của nhà trường; lấy hiệu quả công việc làm 

chính; không máy móc, không cứng nhắc. 

e) Hành vi ứng xử của nhà trường 

VHNT được thể hiện rất rõ qua hành vi ứng xử của CBQL, GV, CBNV và HS trong 

nhà trường và đối với các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường. Được biểu hiện quan hành vi 

ứng xử tích cực và tiêu cực: 

f) Phương pháp truyền thông của nhà trường 

Phương pháp truyền thông của nhà trường là một biểu hiện của VHNT, được thể 

hiện ở hai nội dung: (i) Về việc chia sẻ thông tin: Nhà trường thường xuyên chia sẻ thông 

tin trong nội bộ tổ chức tới mọi thành viên. Hoạt động giao tiếp trong nhà trường mang 

tính đội thoại và hai chiều. Hoạt động giao tiếp trong nhà trường mang tính truyền lệnh và 

một chiều. Việc chia sẻ thông tin chỉ do CBQL quyết định. Cán bộ lãnh đạo nhà trường 

QL các thông tin rất khắt khe, không muốn cho người khác biết sẽ có nhiều bất lợi cho địa 

vị của mình; (ii) Hình thức truyền thông trong nhà trường: Tổ chức tuyên truyền hoạt động 

GD HS thường xuyên qua buổi chào cờ hàng tuần; qua các hình thức pano, áp phích, khẩu 

hiệu; qua GV chủ nhiệm lớp và các GV bộ môn; qua các hoạt động VH, văn nghệ, thể dục, 

thể thao; qua các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. 

3. KẾT LUẬN  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, văn hóa nhà trường đối với các cơ sở giáo dục phổ 

thông sẽ phải chịu ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ bởi sự giao thoa, tiếp biến giữa các nền 

văn hóa đa dạng. Đó là một xu thế tất yếu của thế giới mà các cơ sở giáo dục Việt Nam 

cũng trở thành một thành viên trong cộng đồng chung toàn cầu. Vì vậy, các cơ sở GDPT 

Việt Nam cần sẵn sàng và chủ động xây dựng cho mình một nền văn hóa phù hợp trong 

bối cảnh chung để tồn tại và phát triển bền vững. VH là một thứ tài sản lớn nhất của bất kỳ 

một nhà trường nào. VH tạo ra một môi trường ổn định, giúp cho nhà trường thích nghi 

với môi trường bên ngoài, tạo ra sự hòa hợp môi trường bên trong. 

 Phát triển VHNT là hình thành các giá trị vật chất và các giá trị tinh thần của nhà 

trường theo một phương hướng nhất định: Việc lựa chọn các giá trị cần phát triển phải phù 
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hợp với mục tiêu phát triển của nhà trường. Các giá trị mà nhà trường phát triển cần phải 

tạo nên một tổng thể chung, phản ánh bản sắc riêng của nhà trường bao gồm kế thừa các 

giá trị  truyền thống lâu đời của nhà trường và việc hình thành, bổ sung thêm các giá trị 

mới   nhằm đáp ứng được yêu cầu GD của địa phương và của đất nước.Với những đặc 

điểm, cấu trúc thành phần và các biểu hiện của các thành tố của VHNT thì giáo dục giá trị 

văn hóa cho HSPT chỉ có thể hiệu quả và đạt mục tiêu giáo dục phẩm chất và năng lực theo 

CTGDPT 2018 nếu được đặt trong bối cảnh với việc xây dựng VHNT. 

 

                                         TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Trịnh Ngọc Toàn (2015), Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục theo phương 

thức giáo dục hòa nhập, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8C, tr.37-44. 

2. Trịnh Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Hoàng Yến (2017), Văn hóa nhà trường trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, tr.154-161. 

3. Schein E, H(2004), Organizational Culture and Leadership,  Wiley  

4. Greert Hofstede (1991), Cultures & Organisations: Software of the Mind, 

www.onlinelibrary.wiley.com. 

5. Trần Ngọc Thêm (2001), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí 

Minh. 

6. Kent D, Peterson&Terrence E, Deal (1998), How Leaders Influence the Culture of Schools, 

Realizing a Positive School Climate, Vol 56, Number 1. 

7. Nguyễn Minh (2009), Bàn về văn hóa học đường Việt Nam hiện đại, Kỷ yếu hội thảo Văn hóa 

học đường – Lí luận và thực tiễn, Hội Khoa học tâm lý – Giáo dục Việt Nam.  

8. Frank Gonzales (1978), “Ice Berg Graphic Organizer”, Mexican American Culture in the 

Bilingual Education Classroom. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas 

at Austin. 

9. Edgar Schein (2004), Organisation Culture and Leaderships, Jossey Bass.  

10. Lê Hiển Dương (2009), Định hướng xây dựng và phát triển văn hoá trường đại học trong thời 

kỳ hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hoá học đường - Lí luận và thực tiễn”, Hội khoa 

học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr 88- 94. 

11. Thái Duy Tuyên (2009), Tìm hiểu tư tưởng văn hoá học đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỉ 

yếu Hội thảo khoa học “Văn hoá học đường - Lí luận và thực tiễn”, Hội khoa học Tâm lý – 

Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

12.  Nguyễn Tiến Hùng (2008), Lý luận phát triển văn hóa nhà trường phổ thông, Đề tài cấp Bộ, 

mã số: B2008-37-56.  



65 | P a g e  

 

QUY TẮC "TIÊN HỌC LỄ…” VÀ CÂU CHUYỆN BÁC HỒ  

TIẾP NGUYÊN SOÁI XÔ VIẾT VÔRÔSILỐP 

PGS.TS. Phạm Minh Giản15 – PGS.TS. Đặng Minh Trí16 

 

Tóm tắt: Bài viết trao đổi về việc Bác Hồ khai lý lịch với tư cách đại biểu tham dự 

Đại hội Quốc tế Cộng sản; Lời bàn của học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) về Quy tắc 

"Tiên học lễ…"; Bốn tầng giáo dục Lễ cho thế hệ trẻ trong nhà trường; Từ “Tiên học Lễ” 

đến “Văn-Lễ hài hòa”; “Lễ-Nghĩa” và “Tứ đoan”; Câu chuyện "Bác Hồ tiếp Nguyên Soái 

Xô Viết Vôrôsilốp" do Bác thấm nhuần: “Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng, phi lễ giả" 

từ đó bàn về vấn đề giáo dục các giá trị văn hóa. 

Từ khóa: Tiên học lễ, Bác Hồ, giáo dục giá trị văn hóa, trẻ em 

 

1. Bác Hồ khai lý lịch với tư cách đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản VII 

 Bác Hồ lãnh tụ kính yêu của đất nước, Người được UNESCO tôn vinh là Anh hùng 

giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới, khi ở tuổi ấu thơ với tên gọi Nguyễn Sinh 

Cung, tuổi thanh niên với tên gọi Nguyễn Tất Thành đã hấp thu những giá trị cao đẹp của 

Nho gia Phương Đông. 

 Từ năm 1923, Người từng tâm sự với nhà thơ Xô Viết Ôxip-Manđenxtam: “Tôi xuất 

thân từ một gia đình Nhà Nho Việt Nam… Bên nước tôi những gia đình như thế đều 

theo học đạo Khổng”. 

 Năm 1935 khai lý lịch với tư cách đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản VII 

tại Mạc Tư Khoa ở mục thành phần Bác đã thẳng thắn ghi   

“Nhà Nho”. 

 Sau này khi viết về yêu cầu tu dưỡng nhân cách Bác đã nêu các hệ giá trị tinh hoa 

từ văn hóa của tiền nhân cần tiếp thu và phát huy. Đó là: 

 “Lễ - Nghĩa - Liêm - Sỉ” (Từ ý tưởng của Quản Trọng). 

      “Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín” (Từ ý tưởng của Khổng Tử) 

                                                           
15 Nguyên Giám đốc - Học Viện Quản lí Giáo dục 

16 Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Đồng Tháp 
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  “Phú quý bất năng dâm 

    Bần tiện bất năng di 

    Uy vũ bất năng khuất” (Từ ý tưởng của Mạnh Tử) 

    “Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ 

       Phủ thủ cam vi nhũ tử ngưu” (Từ ý tưởng của Lỗ tấn) 

Người tổng hợp thành “Ngũ thường” của người Việt Nam thời đại mới: “Nhân 

Nghĩa-Trí-Dũng-Liêm” 

 Bác từng khuyên người Việt Nam phải đọc sách của Khổng Tử để bồi dưỡng đạo 

đức tinh thần và đọc sách Lê Nin để bồi dưỡng ý chí cách mạng. 

 Phạm trù “Lễ” trong các hệ giá trị trên được dân tộc Việt Nam coi trọng trong ứng 

xử của các mối quan hệ xã hội. Thông điệp: “Tiên học lễ, Hậu học văn” được truyền ngôn 

từ thế hệ này qua thế hệ khác, là trụ cột giáo dục đạo đức, lối sống cho con em tại các gia 

đình có gia phong trong sáng, gia pháp nghiêm minh, gia giáo nền nếp. Thông điệp này 

từng được một số nhà trường coi là triết lý phát triển trong hoạt động giáo dục, đào tạo. 

 Tuy nhiên ở nước ta trong bước phát triển hiện đại, thông điệp này có những bước 

thăng trầm. Có thời kỳ tại nhiều nhà trường thông điệp trên được treo tưng bừng. Song có 

lúc lại bị lãng quên. Ngày nay có nhà trường kiên trì, có nhà trường ngại ngần, thậm chí có 

người lớn tiếng phê phán, cho nội dung thông điệp đi ngược với trào lưu tiến bộ của nhân 

loại. 

 Song trước thực trạng đạo đức lối sống của thế hệ trẻ đang bị xuống cấp, nhà trường 

xảy ra nhiều bạo lực, thì có những nhà sư phạm khả kính khẩn thiết kêu gọi: Quy tắc tiên 

học lễ phải là quy tắc vàng trong nội dung giáo dục của bất cứ nhà trường nào. 

2. Lời bàn của học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) 

 Ông là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa 

độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau 

như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh 

tế,... 

 Nguyễn Hiến Lê quê ở làng Phương Khê, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc 

xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội). Thân phụ ông tên Nguyễn Văn Bí, hiệu Đặc Như, 

là con trai út của một nhà Nho. Thân mẫu ông là bà Sâm, quê làng Hạ Đình (nay là phường 

Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).  

 Xuất thân từ một gia đình nhà Nho, ông học tại Hà Nội, trước ở trường Yên Phụ, 

sau lên trường Bưởi.  
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 Năm 1934, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Công chính Hà Nội rồi vào làm việc tại 

các tỉnh miền Tây Nam Bộ, bắt đầu quãng đời nửa thế kỷ gắn bó với Nam bộ, gắn bó với 

Hòn ngọc Viễn Đông.  

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông thôi làm ở Sở, đi dạy học ở Long Xuyên. 

Năm 1952 chuyển lên Sài Gòn mở nhà xuất bản và biên dịch sách, sáng tác, viết báo.  

Những năm trước 1975 và cả trong thời gian sau này, Nguyễn Hiến Lê luôn là một 

cây bút có tiếng, viết miệt mài và là một nhân cách lớn.  

Trong đời cầm bút của mình, đến trước khi mất, ông đã xuất bản được hơn một trăm 

bộ sách, về nhiều lĩnh vực: văn học, ngôn ngữ học, triết học, tiểu luận phê bình, giáo dục, 

chính trị, kinh tế, gương danh nhân, du ký, dịch tiểu thuyết, học làm người... Tính ra, số bộ 

sách của ông được xuất bản gần gấp 1,5 lần số tuổi của ông và tính từ năm ông bắt đầu có 

sách in (đầu thập niên 1950), trung bình mỗi năm ông hoàn thành ba bộ sách với 800 trang 

bản thảo có giá trị gửi tới người đọc.  

Nguyễn Hiến Lê từng từ chối một giải thưởng trị giá hàng trăm cây vàng do Chính 

quyền Sài Gòn trao tặng vì ông có nhiều tác phẩm giá trị. Ông nói: “Viết sách là để cống 

hiến cho cuộc sống chứ không phải để tranh giải”. Trước đó ngày 15/09/1957, ông từng có 

bài: “Một Nền giáo dục phục vụ (đăng trên tạp chí Bách khoa) ông nêu: “Danh có chính 

thì ngôn mới thuận, nếu cứ gọi Tiểu học, Trung học, Đại học thì người ta chỉ nghĩ tới 

chuyện học lên cấp Trung, cấp Đại rồi ra kiếm tiền để thành đại phú, đại sư, đại sứ… Chứ 

ít người nghĩ tới chuyện phục vụ cứu quốc”. Ông có đề nghị lập các trường gọi tên là 

Trường phục vụ 

Nguyễn Hiến Lê có lời bàn ấn tượng về việc thực hiện quy tắc "Tiên học lễ…": 

 “Trong việc giáo dục trẻ em, tôi nghĩ rằng quy tắc Tiên học Lễ của Khổng Tử 

cũng vẫn đúng. Phải tập cho trẻ tự chế, có những thói quen tốt, biết kính nể người 

trên, tuân thủ kỷ luật, lễ phép. Trong nửa thế kỷ nay, Phương Tây cho trẻ em phóng 

túng quá và một số nhà giáo dục như Bác sĩ Benjamin – Spock đã nhận thấy như vậy 

có hại cho trẻ. Trẻ chưa tự chủ được, phải có một kỷ luật để theo thì chúng mới yên 

tâm vui vẻ. Miễn là kỷ luật đừng gắt quá mà phải phù hợp với những qui luật phát 

triển tinh thần của chúng…”   

      (Sách Khổng Tử - NXB VHT.H tr.227) 
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3. Bốn tầng giáo dục Lễ cho thế hệ trẻ trong nhà trường 

Giáo dục nhà trường là cầu nối giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Quy tắc giáo 

dục “Tiên học Lễ” cho trẻ ở tuổi Mầm non và Giáo dục cơ sở thường được thực hiện qua 

bốn tầng sau và có thể mở rộng cho các lứa tuổi tiếp theo tùy thuộc vào mục tiêu giáo dục: 

a) Trẻ biết tuân thủ và phục tùng theo các lễ tiết quan trọng mà nhà trường và gia 

đình tổ chức  

Những buổi chào cờ đầu tuần, việc hát quốc ca, việc tổ chức các ngày giỗ trong gia 

đình… sẽ thấm dần vào trẻ ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện. Chúng tạo nên ở trẻ lòng yêu 

nước, lòng kính trọng các vị tiên hiền, lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ, công lao của ông 

cha… 

Từ việc tuân thủ… trẻ có thái độ đúng đắn để rồi có niềm tin, biết: “Uống nước nhớ 

nguồn”. 

Từ tuân thủ lễ tiết nhà trường, các ngày giỗ trong gia đình trẻ biết quý trọng lễ tiết 

truyền thống lớn lao hơn trong cuộc sống chung  

b) Trẻ rèn luyện thói quen chấp hành nội quy của nhà trường, gia pháp của gia đình 

và tiến tới Hiến pháp của xã hội  

Không thể học có kết quả nếu trẻ tùy hứng, tùy tiện làm việc trong giờ học và sinh 

hoạt tại trường. 

Chấp hành nội quy của trường khiến trẻ có ý thức kỷ luật trong làm việc, lao động 

học tập và do đó có thói quen chấp hành quy tắc sống của gia đình, gia pháp của gia đình 

và sau này khi lớn lên là hiến pháp của xã hội. Đây là điều kiện để trẻ nên người, thành 

người. 

c) Trẻ được bồi dưỡng thái độ đúng đắn trước các phong tục tập quán tốt, các giá 

trị cao quý mà gia đình, nhà trường kiến tạo được 

Ngoài nội quy, nhà trường thường tuyên ngôn một hệ giá trị sống cốt lõi. Đây là 

“Công lý” của trường quy tụ vào các lĩnh vực: CHÂN-THIỆN-MỸ-HUỆ. 

Rèn luyện cho học sinh có thái độ đúng đắn biết quý trọng khao khát làm theo hệ 

giá trị này thúc đẩy ở họ sự nảy nở tố chất Người. 

d) Trẻ có ý thức tự giác thực hiện kỷ luật tinh thần của cuộc sống 

Đây là mức cao nhất trong yêu cầu giáo dục phẩm chất Lễ cho Thế hệ Trẻ. 

Mỗi con người có nhân cách toàn vẹn thì không chỉ biết làm điều tốt khi hướng 

ngoại, mà còn làm điều tốt trong hướng nội. Đó là sự biết hối hận, biết xấu hổ. 
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Giáo dục cho Trẻ biết xấu hổ, biết ngượng khi có một ý nghĩ sai, một cử chỉ sai (dù 

chẳng ai biết) hoặc day dứt áy náy băn khoăn khi bội tín, bất tín trong các mối quan hệ với 

thầy cô, cha mẹ, người thân. Điều này có tác dụng cho phẩm chất Lễ được bền vững trong 

phát triển nhân cách con người. 

Sự giáo dục ở tầng này thời gian qua chưa được nhà trường chú ý đúng mức khiến 

ngày nay có một bộ phận giới trẻ ít có giây thần kinh biết ngượng. 

Trẻ từ bé không được rèn luyện sự biết xấu hổ, biết ngượng thì khi trưởng thành 

khó biết hành động theo “Lễ - Nghĩa – Liêm – Sỉ” một cách  đồng bộ.  

Marx từng nói đến sự giáo dục cho một dân tộc biết xấu hổ. Theo Ông “khi một 

dân tộc biết xấu hổ thì nó như con sư tử thu mình lại…” 

 ● Nhân là gốc của Lễ 

“Tiên học Lễ” là nói một cách ngắn gọn. Cái gốc của Lễ là Nhân, hay nói một cách 

khác: hạt nhân của Lễ là Nhân.  

Khổng Tử (551-479 TCN) người nêu ra phạm trù Lễ có sự khẳng định: Người mà 

không có Nhân thì Lễ làm gì? Thật là nguy hiểm cho cuộc sống nếu một người có ác tâm, 

tà tâm lại được che dấu bởi một bề ngoài lịch sự, hào hoa, phong nhã, lễ phép. 

Nhân là gốc của Lễ song Lễ cũng có tác dụng lại cho sự phát triển của Nhân. Một 

người nào đó sẵn có “Tính người” khi có phẩm chất Lễ tích cực thì khi làm việc dù có gặp 

điều bất như ý cũng không “giận cá chém thớt” mà có sự điềm tĩnh tiếp tục sống hào hiệp 

bao dung với người chung quanh. Như vậy là điều Nhân của người này đã được phát triển. 

 ● Học Lễ để lập chí 

Nói về phẩm chất Lễ, Khổng Tử còn có lời bàn xác đáng: Học lễ để lập chí (vô học 

lễ, vô dĩ lập). Nho gia coi ba cuốn sách giáo khoa: Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Nhạc đặt cơ 

sở quan trọng nhất cho sự phát triển nhân cách con người. 

“Hưng ư Thi – Lập ư Lễ - Thành ư Nhạc” 

(Phấn khởi nhờ Kinh Thi, Lập thân nhờ Kinh Lễ, Sáng tạo nhờ Kinh Nhạc) 

● Khổng Tử nhấn mạnh: Khắc kỷ phục Lễ (Từ bỏ được các ham muốn tiêu cực 

của cá nhân trở về làm theo chuẩn mực của cuộc sống). 

Từ thông điệp của ông, có thể nhận thức quy tắc sống trong bối cảnh hiện nay: 

“ Cái gì không hợp lễ thì đừng nhìn 

  Cái gì không hợp lễ thì đừng nghe 

  Cái gì không hợp lễ thì đừng nói/viết 

  Cái gì không hợp lễ thì đừng làm 
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  Cái gì không hợp lễ thì đừng tin” 

Từ lời khuyên của Khổng Tử có thể coi “Lễ” là cái chuẩn mực tối thiểu của đạo 

đức” mà con người cần thực hiện trong bối cảnh có CMCN 4.0 

4. Từ “Tiên học Lễ” đến “Văn – Lễ hài hòa” 

Việc giáo dục với lứa tuổi nhi đồng thiếu niên, Khổng Tử có lời bàn: “Trước hết 

phải dạy cho con em trong nhà hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài kính nhường bậc lớn tuổi, 

thận trọng lời nói mà thành thực, yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đức, làm 

được như vậy mà còn dư sức thì sẽ học văn”. 

Tựa vào điều khuyên trên ông cha ta đã diễn đạt một cách ngắn gọn: “Tiên học Lễ, 

Hậu học Văn”. 

Ngày nay lý luận dạy học đã phát triển vượt xa thời Khổng Tử. Không tách Lễ và 

Văn một cách rạch ròi máy móc. Mỗi nội dung Học vấn trang bị cho thế hệ trẻ bao gồm 

cả Kiến thức, Thái độ, Kỹ năng, Hành vi. 

Nếu coi kiến thức là Văn, thái độ, kỹ năng là Lễ thì có nội dung ở lứa tuổi này Lễ 

đi trước Văn hoặc Lễ – Văn đồng thời hoặc Văn đi trước Lễ. Tuy nhiên ở lứa tuổi khác lại 

phải thực hiện theo một trật tự phù hợp với trình độ phát triển tinh thần của người học. 

Nhà giáo dục có kinh nghiệm phải “Tùy – Liệu – Lựa” trình độ của trẻ, hoàn cảnh 

của trẻ, tìm ra trật tự tiến hành việc giáo dục cho thích hợp, chứ không máy móc “Tiên – 

Hậu” một cách cứng nhắc. Cái cốt yếu là dạy trẻ nên người phù hợp với tâm sinh lý của 

trẻ. 

Một trẻ ở tuổi mầm non được rèn luyện hành vi: 

“Ăn có nhai, nói có nghĩ; Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. 

Khi đi học phổ thông được bồi dưỡng nhận thức 

Ăn để mà sống chứ không sống để mà ăn”. 

Rồi cả cuộc đời biết tâm niệm: 

“Ai ơi bưng bát cơm đầy, 

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” 

Cứ như vậy mà xã hội, đất nước có những công dân mang chất Người nhiều hơn. 

Một vài sự tranh luận gần đây về chủ đề “Lễ - Văn” do không quán triệt điều này 

đã dẫn đến sự ngộ nhận và giải thích sai lạc tinh túy thông điệp của tiền nhân. 

Cần nhấn mạnh điều mà Khổng Tử đã nêu vẫn còn nguyên giá trị cho công tác giáo 

dục nhi đồng, thiếu niên ở nước ta trong bối cảnh hiện nay khi mỗi ngày càng chứng kiến 

sự gia tăng hành vi lệch chuẩn trong cư xử của một bộ phận thế hệ trẻ. 
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Dân tộc Việt đều mong mỏi “Con hơn Cha là nhà có Phúc” song trước khi con 

làm toán giỏi, viết văn giỏi và bộc lộ nhiều năng khiếu khác… thì phải là người con Hiếu 

Thảo của gia đình và ứng xử Khiêm Cung bên ngoài xã hội. 

Mở rộng ra cuộc sống xã hội cũng vậy: Đất nước cần những người lãnh đạo, quản 

lý tài năng làm cho kinh tế tăng trưởng song trước hết phải là người biết yêu dân, thương 

dân, kính trọng nhân dân.  

Tựa vào sách Đại học, Bác Hồ có lời dạy sâu sắc: 

“Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân” 

(Đi trên con đường học rộng lớn, phải có minh đức, phải có lý tưởng phục vụ nhân 

dân, biết yêu dân thương dân kính dân). 

Quy tắc “Tiên học Lễ…” vẫn có tầm quan trọng trong đời sống giáo dục cho trẻ 

tuổi nhi đồng, thiếu niên cho dù “Thế Giới có đang phẳng lại”. Nó tiếp tục đi cùng năm 

tháng theo sự phát triển của giáo dục dù Cuộc Đổi mới có thêm nhiều các tuyên ngôn hiện 

đại. Nó có giá trị khuyến cáo không chỉ cho trẻ em mà cho cả người có trọng trách ở xã 

hội. 

Nhi đồng, thiếu niên rồi sẽ qua tuổi vị thành niên để là người trưởng thành. Lúc này 

đòi hỏi về nhân cách thì Văn – Lễ phải hài hòa (Văn Lễ bân bân nhiên hậu quân tử). 

Người có Văn – Lễ hài hòa không máy móc chấp hành các tín điều cổ hủ, lỗi thời 

song cũng không hành động lạc điệu với truyền thống lễ nghi kỷ cương tốt đẹp mà cộng 

đồng đã kiến tạo được. 

Họ biết lập chí trên nền tảng Lễ tích cực mà họ đã tích lũy được, hành động như lời 

khuyên của Thiền sư Quảng Nghiêm: 

“Nam nhi tự hữu xung thiên chí 

Hưu hướng Nhu Lai hành xử hành” 

(Làm trai có chí xông trời thẳm 

Đừng nhọc lòng theo vết chân của Như Lai) 

Họ coi sự lễ phép lịch sự mới là “Tiểu lễ”. Cái “Đại lễ” mà họ hành động là biết 

phấn đấu đẩy lùi được các tham nhũng, phù hoa, xa xỉ, các lối sống để tri thức lộng hành, 

gạt phăng tình nghĩa 

5. “Lễ - Nghĩa” và “Tứ đoan” 

Lễ phải dẫn đến Nghĩa, nếu không là Lễ vu vơ. Cuộc đời nể người có Lễ, nhưng 

chưa chắc đã phục, nhưng người có “Lễ - Nghĩa” thì bao giờ cũng được nể phục. 
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Mạnh Tử (372-289 TCN) có công phát triển đạo Nho khi bổ sung phạm trù Nghĩa 

tạo thành hệ giá trị Tứ đoan “Nhân – Nghĩa – Lễ - Trí”. 

Ông có phát biểu ấn tượng sau: 

“Cảm giác về lòng trắc ẩn là khởi đầu của Nhân 

Cảm giác về sự biết hối hận là khởi đầu của Nghĩa 

Cảm giác về sự biết tôn trọng phục tùng là khởi đầu của Lễ 

Cảm giác về sự biết phân biệt phải trái là khởi đầu của Trí” 

Con người phải biết tu dưỡng bốn cái khởi đầu này và gắn kết chúng lại, nếu không 

con người sẽ suy thoái “băng hoại”. 

Ông Raja Roy Singh, nhà giáo dục nổi tiếng của Ấn Độ, nguyên Giám đốc UNESCO 

vùng Châu Á Thái Bình Dương trong tác phẩm “Nền giáo dục cho thế kỷ XXI” khi long 

trọng nhắc đến Tứ đoan đã khẩn thiết kêu gọi: 

“Các nhà trường đi vào kỷ nguyên hiện đại không giáo dục cho thế hệ trẻ những 

điều thầy Mạnh đã nêu ra cách đây hơn 2300 năm thì các nhà trường đang đưa sự thông 

thái của nhân loại vào sự khủng hoảng”. 

 Nếu xây dựng tam giác ABC  

- Nhân tố "Lễ" biểu thị cho trực tâm H,  

- Nhân tố "Nhân" nằm ở đỉnh A 

- Nhân tố "Nghĩa" nằm ở đỉnh B 

- Nhân tố "Trí" nằm ở đỉnh C 

Mỗi nhân tố trong tập hợp trên vừa là mục tiêu lại vừa là động lực cho ba nhân tố 

còn lại.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa (B) Trí (C) 

Nhân (A) 

Lễ 
(H) 
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Giáo dục Lễ phải được đặt trên nền tảng của “Nhân”, tận dụng sự thúc đẩy hỗ  trợ 

của “Trí” và dẫn đến “Nghĩa”. 

Một con người có mục tiêu “Học để làm người” thì biết Tôn trọng, Phục tùng cái 

gì đã nhận thức được là Phải, là Tử tế, là Hẳn hoi, luôn có lòng Trắc ẩn và Hổ thẹn khi 

có ý nghĩ lệch chuẩn, có quyết tâm hiện thực điều Tử tế vào cuộc sống. 

Nếu hoạt động giáo dục coi đó là cái đích phải vươn tới thì quy tắc “Tiên học Lễ” 

không chỉ cần thiết cho nhi đồng, thiếu niên mà cho mọi người. Nó sẽ tạo nên các hiệu ứng 

tích cực cho sự phát triển vững bền của xã hội. 

 “Tiên học Lễ”: Quy tắc giáo dục không bao giờ bị pha loãng bởi thời gian và quyện 

vào mọi không gian dù cuộc sống đang có những đổi thay vượt bậc trên các khía cạnh Công 

nghệ, Kỹ thuật. 

6.  Tham khảo tư liệu “Bác Hồ tiếp nguyên soái Xô-Viết để lĩnh hội quy tắc 

sống về chữ lễ cho mọi người 

 Nhà nghiên cứu Đào Phan kể lại câu chuyện ấn tượng sau: 

 Năm 1957, Nguyên soái Vôrôsilốp sang thăm Việt Nam. Hồ Chủ Tịch đã tiếp đón 

vị Chủ Tịch Xô Viết tối cao, Trưởng đoàn đại biểu của Đảng cộng sản và Nhà nước Liên 

Xô, cũng là bạn thân xưa của Bác với tất cả tấm lòng nồng hậu của Người. Thế nhưng sau 

những lễ nghi và hội đàm, vị Nguyên soái Xô Viết có yêu cầu tha thiết đến thăm nhà riêng 

của người bạn Việt Nam. Đồng chí Phêđôrencô, nhà bác học về phương Đông, bấy giờ là 

bí thư của đoàn đại biểu đã kể lại với các nhà văn Việt Nam sau này sang thăm Liên Xô 

rằng: lần nào Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng nói tránh đi, viện cớ là khí hậu ở Hà Nội quá 

nóng bức, mà nguyên soái Vôrôsilốp lại tuổi cao, hoàn thành những nhiệm vụ chung cũng 

đã mệt rồi, không nên làm cho Nguyên soái mệt thêm vì việc đi thăm nhà riêng của Chủ 

Tịch Việt Nam. 

 Là bí thư của đoàn đại biểu Liên Xô, nhà bác học Phêđôrencô rất băn khoăn chưa 

biết làm cách nào để thỏa mãn được yêu cầu của vị trưởng đoàn muốn có một buổi cởi mở 

với cụ Hồ. Bỗng đồng chí nhớ ra là trong một chuyến đi bí mật sang Liên Xô mới cách đó 

mấy năm, Hồ Chí Minh cũng từng yêu cầu tới thăm Nguyên soái Vôrôsilốp tại nhà riêng 

và được đáp ứng. Thế rồi đến hôm làm việc cuối của đoàn đại biểu Liên Xô, Phêđôrencô 

liền viết một câu trong kinh Lễ vào một mẩu giấy nhỏ và chìa cho Chủ Tịch Việt Nam: 

“Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng, phi lễ giả”. Nghĩa là Trong điều Lễ phải có đi 

có lại, có đi mà không có lại là chưa đúng Lễ vậy.  
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Ngay trong buổi làm việc hôm ấy, Bác đã vui vẻ thỏa mãn yêu cầu của Nguyên soái 

Vôrôsilốp, muốn đến thăm nhà riêng của Chủ Tịch Việt Nam chứ chưa bằng lòng chỉ gặp 

mặt ở công sở 

 Ông Đào Phan thuật tiếp: 

 “Thế nhưng khi đến thăm bạn cũ ông Vôrôsilốp mới biết Bác Hồ còn đang ở trong 

căn buồng của người thợ điện trước kia tại phía vườn sau của Phủ toàn quyền trước đây. 

Nguyên soái Vôrôsilốp vỡ lẽ rằng đến bây giờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh vẫn chưa có nhà 

riêng! 

 Tuy vậy dẫu sao thì cũng đã được đến thăm bạn cũ. Vị nguyên soái Liên Xô liền cởi 

hết quân phục trang trọng đánh trần ra với một chiếc quần đùi giữa tiết trời oi nóng. Hồ 

Chủ Tịch đã chuẩn bị sẵn để trao ngay cho người bạn thân một chiếc mũ nan và một cây 

cần câu cá. 

 Suốt buổi vui vầy hôm đó, cụ Vôrôsilốp đã sống những giờ đặc biệt thoải mái cùng 

cụ Hồ Chí Minh tại bờ ao là một khoảng hồ vừa được tạo thành ao cá, kế đó là một mảnh 

vườn được vun trồng thành vườn quả. Hai người bạn già, hai người đồng chí đã tâm sự biết 

bao câu chuyện chung và riêng rất vui vẻ. 

 Ông Đào Phan có nhận xét: 

 “Thì ra mối quan hệ hiện đại, những điều mà Khổng Tử đề ra trong Kinh Lễ vẫn 

được các chiến sĩ cộng sản trên tinh thần thiệp thế quan nhân quán triệt” 

 (Khi giải phóng thủ đô 10/1954, Bác về làm việc tại Phủ Chủ Tịch, trước đây là 

Dinh Toàn quyền. Bác không chọn nơi ở là “căn nhà nguy nga” mà chọn phòng xép, chỗ 

ở cũ của người thợ điện. Về sau này nhân một chuyến Bác đi công tác nước ngoài, cơ quan 

làm nhà sàn cho Bác. Khi Chủ Tịch Vôrôsilốp đến thăm Việt Nam 1957, chưa có nhà sàn 

này) 

 

  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Nguyễn Hiến Lê, Khổng Tử, NxbVHTT, Hà Nội 2006 

2. Đặng Quốc Bảo – Phạm Minh Giản, Hồ Chí Minh Người đi thức tỉnh Tâm hồn, Nxb TT & 

TT, Hà Nội 2021  
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GIÁ TRỊ NHÂN CÁCH CẦN RÈN LUYỆN CHO THẾ HỆ TRẺ  

ĐỂ KIẾN TẠO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG  

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo17 

         

Tóm tắt: Công việc cấp thiết hiện nay là kiến tạo được Văn hóa học đường. Bài 

tham luận này tập trung trình bày một số tiếp cận kiến tạo Văn hóa học đường trên nền 

tảng Giá trị học 

Từ khóa: văn hóa học đường, văn hóa truyền thống 

 

1. Các bộ số năm trong đời sống văn hóa truyền thống của xã hội Việt 

     Tiếp thu tinh hoa Nho giáo, người Việt dạy cho con em năm giá trị Nhân cách  căn 

cốt: 

  

Khiêm tốn/Nhường nhịn; Cung kính/Lễ phép; Thành tín/ngay thẳng; Cần mẫn/ 

nhanh nhẹn; Huệ ái/bao dung. 

 Bộ năm trên cùng được phát triển với một bộ năm khác có tên  

Ngũ thường: 

 

 

 Người Việt nhấn mạnh Điều nhân qua lời khuyên: 

- Thương người như thể thương thân 

- Lá lành đùm lá rách 

- Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ 

 Điều Nghĩa được gắn với Tình tạo nên phạm trù "Tình nghĩa",  "Nghĩa tình" và 

được nhắn nhủ: 

 ● Sống có nghĩa, có tình 

 ● Nghĩa tình thuỷ chung son sắt 

 ● "Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông" 

 ● "Tình sâu mong trả nghĩa đầy"... 

 Điều Lễ, Điều Trí, được cô lại trong thông điệp: 

  "Tiên học Lễ, Hậu học Văn" 

                                                           
17 Nguyên Giám đốc Học viện Quản lí Giáo dục 

Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín 

Khiêm - Cung - Tín - Mẫn - Huệ 
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 Thông điệp này có hàm ý: Con người trước hết phải học lễ giáo (Trên nền tảng Nhân 

- Nghĩa) sau đó học văn (Thi Thư Lễ Nhạc ... ). 

 Lễ mà thiếu văn thì khiên cưỡng gò bó. Văn mà thiếu lễ thì có thể sống cẩu thả, 

luộm thuộm. 

 Lễ văn phải hài hoà trong cốt cách, phẩm cách. Phạm trù "Lễ" không chỉ biểu hiện 

ở bề nổi, bề ngoài. Lễ yêu cầu con người thực hiện kỷ luật tự giác trong đời sống tinh thần, 

yêu cầu con người biết tự chủ, khắc kỷ trước ham muốn không phù hợp. Văn yêu cầu con 

người có hiểu biết, kiến thức hài hoà bao quát các mặt của đời sống thực tiễn. 

 Điều Tín được nhắc nhở: không được bội tín, bất tín, song cũng không nên ngu 

tín, cuồng tín mà phải trung tín, không cố chấp về một tín điều cổ hủ lạc hậu trong cuộc 

sống. 

 Năm nhân tố then chốt "Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín" lại được Nho gia phát triển 

thành sự tu dưỡng năm "cảm giác" được gọi là năm cái "khởi đầu" sau đây: 

 - Cảm giác về lòng trắc ẩn thương người là khởi đầu của điều Nhân. 

 - Cảm giác về sự biết hối hận, xấu hổ là khởi đầu của điều Nghĩa. 

 - Cảm giác về sự biết tôn trọng phục tùng đạo lý, pháp lý, công lý là khởi đầu của 

điều Lễ. 

 - Cảm giác về sự biết phân biệt phải trái là khởi đầu của điều Trí. 

 - Cảm giác về sự biết day dứt, áy náy khi đổi ý là khởi đầu của điều Tín.  

 Trong tác phẩm "Nền giáo dục cho thế kỷ XXI, những triển vọng của các nước 

trong vòng cung Châu Á, Thái bình dương" (Viện KHGDVN xuất bản 1997), Ông 

Raja Roy Singh chuyên gia UNESCO có nhắc đến các ý tưởng về những "Khởi đầu" này 

của Nho gia và nhấn mạnh: "Các nhà trường trong bối cảnh hiện nay không thực hiện 

được các nội dung giáo dục này thì sẽ đưa thông thái đến chỗ khủng hoảng ..." 

 Cùng với sự tiếp thu các giá trị sống tích cực của Nho giáo, người Việt còn tiếp thu 

các giá trị sống tích cực của Phật giáo. Các gia đình có gia giáo nền nếp, gia phong trong 

sáng, gia pháp nghiêm minh thường căn dặn con em: 

- Không sát sinh (tương đương với Nhân) 

- Không đạo tặc (tương đương với Nghĩa) 

- Không tà dâm (tương đương với Lễ) 

- Không uống rượu (tương đương với Trí) 

- Không nói dối (tương đương với Tín) 

 Năm điều trên thường gọi là Ngũ giới gắn với Ngũ thường. 
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 Trước đây, các cụ ông đi hội họp ở Đình làng thường được tiếp nhận Ngũ thường 

còn các cụ bà đi lễ Chùa làng thường được tiếp nhận Ngũ giới. 

 Ngũ thường và Ngũ giới trở thành Minh triết sống của dân tộc. Chúng định hình và 

phát triển thành giá trị sống trong mỗi gia đình, trong đời sống cộng đồng tạo nên nền văn 

hoá Việt với tư duy đặc sắc: "Con hơn cha là nhà có phúc". Hơn ở đây có hàm ý: thế hệ 

sau gắng phấn đấu sống tốt hơn thế hệ trước về quan điểm sống, về lối sống, cách sống 

theo các Bộ năm nói trên. 

2. Tứ linh chỉ 4 con vật: Long Ly Quy Phượng. Bên cạnh các bộ 5 còn có các 

bộ 4. Hai bộ 4 điển hình có tính hàm ngôn là “Tứ linh” và “Tứ quý” 

 Long là con rồng biểu thị cho Hoài bão 

 Ly là con Kỳ lân biểu thị cho sức mạnh thể chất 

 Quy là con rùa biểu thị cho sự vững bền về nhân cách (Người đi học trước kia khi 

đỗ đạt học vị Tiến sĩ thì Minh quân cho khắc tên vào bia và để rùa đội bia có hàm ý: hãy 

phấn đấu có nhân cách tỏa sáng lâu dài) 

 Phượng là con chim phượng biểu thị cho cái đẹp 

 Tứ quý chỉ 4 loài cây: Tùng Cúc Trúc Mai 

 Tùng biểu thị cho sự thanh cao 

 Cúc biểu thị cho sự thủy chung khiêm tốn 

 Trúc biểu thị cho học vấn văn hóa, sự ngay thẳng. 

 Mai biểu thị cho nghị lực vượt qua cái hèn mọn vươn tới cái cao quý. 

Có các thông điệp: 

*Tuế hàn nhiên hậu tri tùng bách 

Nhân bất phong sương vị lão tài 

 (Qua mùa đông mới biết sức sống của cây tùng, cây bách 

 Con người phải qua thử thách mới biết tài năng) 

* Diệp bất ly thân, hoa vô lạc địa 

    (Cúc ơi lá chẳng lìa cành,  

    Thương ai có hiểu chính mình là ai). 

* Thập tải luân giao cầu cổ kiếm 

   Nhất sinh đê thủ bái mai hoa 

   (Mười năm giao lưu đi tìm đồng chí, tìm kiếm báu 

   Cả một đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai). 

* Cử đầu hồng nhật cận 
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  Đối ngạn nhất chi mai 

 /Ngẩng đầu mặt trời đỏ 

 Bên suối một nhành mai 

     (thơ Hồ Chí Minh)  

3. Hồ Chí Minh nêu ra năm tính tốt cho con người Việt Nam của thời đại mới 

Minh triết sống tích cực của Nho giáo, Phật giáo đã củng cố hun đúc đời sống tinh 

thần - văn hoá của người Việt để dân tộc thành công trong cuộc đấu tranh chống Hán hoá 

và đoàn kết xây dựng nên non sông bờ cõi gấm vóc từ Bắc đến Nam, song lại chưa thể 

giúp cho dân tộc vượt qua sự xâm lăng của phương Tây cuối thế kỷ XIX. 

Tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa Tam dân của Tôn Dật 

Tiên và nhiều dòng tư tưởng nhân văn quán triệt các mục tiêu Tự do - Bình đẳng - Bác 

ái, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã truyền vào tâm thức của người Việt:   

*/  "Trung với nước - Hiếu với dân" 

  */ "Những người thanh niên tốt muốn làm việc to chứ không muốn làm 

quan lớn". 

  */ (Việc to đó) là hành động để: 

   "- Dân tộc độc lập 

   - Dân quyền tự do 

   - Dân sinh hạnh phúc" 

   (Nước ta được hoàn toàn độc lập 

     Dân ta được hoàn toàn tự do 

  Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành) 

 */ "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhẫn nhịn nhưng chúng ta càng 

nhẫn nhịn, thực dân Pháp càng lấn tới và chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. 

 Không! chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ... Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có 

gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu 

nước..." 

 Người thừa kế và canh tân ý tưởng của Nho gia, nêu lên hệ giá trị sống của con 

người Việt Nam trong thời đại mới với 5 tính tốt. 

   Nhân - Nghĩa - Trí  - Dũng  - Liêm 

 

theo nội hàm mới như sau: 



79 | P a g e  

 

- Nhân là "Thật thà thương yêu hết lòng giúp đỡ đồng chí đồng bào..." 

- Nghĩa là "Ngay thẳng không có tư tâm, không làm việc bậy..." 

- Trí là "Giữ đầu óc trong sạch, sáng suốt, biết xem người, biết xét việc..." 

- Dũng là "Dũng cảm gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan 

sửa chữa..." 

-   Liêm là "Không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng. Chỉ có 

một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ...".  

 Có nhà nghiên cứu nước ngoài đã gọi hệ giá trị Hồ Chí Minh nêu ra là "Ngũ thường" 

của nước Việt nam thời đại mới. 

 "Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - Liêm" là Hệ giá trị có tính Triết lý chỉ đạo cho cuộc 

Cải cách giáo dục lần thứ nhất 1950. 

 "Ngũ thường" của Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam "Rũ bùn đứng dậy sáng 

loà" (thơ Nguyễn Đình Thi), chiến thắng hai thế lực hung bạo của thời đại là thực dân Pháp 

(1954) và đế quốc Mỹ (1975), thực hiện cuộc tái thống nhất non sông, lập ra nước Cộng 

hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976) kiên trì mục tiêu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". 

4. “Tu thân – Xử thế - Dưỡng sinh” ba vấn đề quan trọng trong công tác bồi 

dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ 

Ngày nay bước vào thế kỷ mới, mỗi gia đình Việt Nam, nhà trường Việt Nam, cả 

đất nước đang đối mặt với cuộc đấu tranh chống nghèo nàn lạc hậu giữ gìn được toàn vẹn 

non sông lại phải thực hiện được dân chủ, công bằng, có cuộc sống văn minh hài hoà trên 

cả hai chiều cạnh 

  

  

đảm bảo đất nước có sự trong lành về môi trường, đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí 

hậu và các tình huống xấu có thể xảy ra do ngoại bang phá hoại. 

 Giáo dục cho thế hệ trẻ có Hệ giá trị Nhân cách là biết tu dưỡng - hành động bao 

quát giá trị chung của nhân loại, của toàn cầu, của dân tộc, của truyền thống tốt đẹp trong 

gia đình và phù hợp với hoàn cảnh bản thân là công việc rất khó khăn phức tạp song lại là 

điều cực kỳ cấp thiết hiện nay. Có thể nói sự nghiệp đổi mới giáo dục thành bại là ở khâu 

này. Điều cần thiết vừa phải biết thừa kế, vừa phải biết dung nạp tinh hoa thời đại và đổi 

mới Hệ giá trị dân tộc đã tích luỹ được.  

  

Vi phú & Vi nhân 
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Các nhà giáo dục tâm huyết khả kính thường đề xuất ba việc quan trọng cho thế hệ trẻ có 

nhân cách toàn vẹn bao gồm: 

    

  

 

- Tu thân là sự tu dưỡng bản thân sao cho phần thiện trong con người nảy nở như 

hoa mùa xuân và phần ác mất dần đi (lời Huấn đức của Bác Hồ). 

- Xử thế là biết tuỳ theo thế vị xã hội của mình có cách ứng xử theo phương châm: 

Sống đẹp đạt tới ba điều 

 

   

  

Sự xử thế hiệu quả là biến được đối thủ thành đối tác, đưa đối tác thành đồng minh, 

đưa đồng minh thành đồng chí, đưa đồng chí thành tâm giao. Người xử thế khoan dung 

không lấy oán báo oán, cũng không chỉ lấy ân báo oán mà ứng xử thành tâm thẳng thắn 

trong quan hệ (lấy trực báo oán), lấy hoà khí nuôi hoà khí, tìm ra sự đồng thuận, nhân hoà. 

Ngày nay sự xử thế đúng đắn là tạo cho hai bên cùng có lợi, cùng "Thắng" trong công việc 

(Win/Win). Điều này từng được thi hào Nguyễn Du nói trong Kiều: "Mà trong lẽ phải có 

người có ta" (câu 3114). 

 - Dưỡng sinh không chỉ là không sát sinh mà biết giữ vệ sinh cho bản thân và tích 

cực nuôi dưỡng sự sống trong lành cho môi trường tự nhiên và sinh thái  bền vững của 

cộng đồng. 

 Nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện có một chỉ dẫn khá sâu sắc về  

  "Tu thân - Xử thế - Dưỡng sinh" qua sơ đồ sau:  

 

 

 

 

    

 

 

Tu thân & Xử thế & Dưỡng sinh 

Sống sáng tạo & Sống chừng mực & Sống hẳn hoi 

C¶m gi¸c              Tri gi¸c             Tri thøc 

C¶m xóc              T×nh c¶m           T×nh nghÜa 

C¶m Hµnh 

Sinh (t¹ng) 

X· héi (phËn) 

T©m 

Dìng sinh 

Xö thÕ 

Tu 

th©n 
A1 A0 
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Nhân cách của con người được hình thành từ ba nhân tố "Sinh - Tâm - Xã". Lọt khỏi 

lòng mẹ, con người bắt đầu "Cảm". Sự phát triển nhân cách được hiện thực qua 2 kênh: 

Cảm giác và Cảm xúc. 

  Cảm giác ---> Tri giác ---> Tri thức, tạo nên IQ 

    (Thông minh trí tuệ, Thông minh bộ óc) 

  Cảm xúc ---> Tình cảm ---> Tình nghĩa, tạo nên EQ 

    (Thông minh xúc cảm, Thông minh trái tim) 

 Sự hội tụ của hai kênh này (IQ & EQ) tạo nên hành vi, hành động của mỗi con 

người. 

 Ai đó IQ(+) mà EQ(-) sẽ có hành động nguy hiểm. Tuy nhiên ai đó  

IQ(-) còn EQ(+) thì hành động tích cực cũng không duy trì phát triển bền vững. 

 Mỗi người có nhân cách từ A0 ---> A1 ---> An và phải phấn đấu sao cho A1>A0 

và An > An-1 

 Muốn vậy thì con người phải suy nghĩ - hành động sao cho "Giá trị Nhân cách" có 

động thái hài hoà trên cả 3 mặt "Tu thân & Xử thế & Dưỡng sinh". 

 Con người "Tu thân & Xử thế" tốt song không có hành động Dưỡng sinh tích cực 

thì nhân cách không trọn vẹn. 

 Tuy nhiên con người "Tu thân & Dưỡng sinh" tốt mà Xử thế vụng hoặc "Dưỡng 

sinh & Xử thế" khéo mà Tu thân tồi thì nhân cách chưa xứng đáng. 

5. Bác Hồ là tấm gương sáng trên cả ba mặt tu thân, xử thể và dưỡng sinh 

 */ Người dạy và Người đã sống:  

  "Dục thành đại sự nghiệp 

  Tinh thần cảnh yếu đại"  

   (Muốn nên sự nghiệp lớn 

   Tinh thần cần phải cao) 

 */ Người nhắc nhở: 

  Xử thế nguyên lai phi dị dị 

  Nhi kim xử thế cánh nan nan 

   (Xử thế từ xưa không phải dễ 

   Mà nay xử thế khó khăn hơn)  

 Suốt cuộc đời với bất cứ ai, Người cũng xử thế "Đi thức tỉnh tâm hồn, thức tỉnh 

cái thiện" để người đó sống có ích, làm việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội. 

 * Người dạy:  
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  "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây 

  Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" 

  "Mùa xuân là tết trồng cây 

  Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" (1965) 

 "...Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là "hoả táng". Tôi mong rằng 

"hoả táng" sẽ được phổ biến vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh lại 

không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện thì "điện táng" càng tốt hơn". (1965). 

 Người chỉ đạo sát sao công cuộc giải phóng đất nước, song còn tích cực đối với 

công việc bảo vệ sự trong lành của môi trường. Hồ Chí Minh được Tổ chức Giáo dục - 

Khoa học - Văn hoá thế giới (UNESCO) tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà 

văn hoá lớn của thời đại. Gần 9 thập kỷ trước (1923), chiến sĩ cách mạng Xô Viết 

Manđenstam đã gọi Hồ Chí Minh là Nhà văn hoá tương lai. 

 Ông Hanes D'Orville, từng là P.Tổng Giám đốc UNESCO trong lễ kỷ niệm 120 năm 

ngày sinh của Người (2010) tổ chức tại Paris đã phát biểu:   

 "Hồ Chí Minh trở thành người thày dạy ta cách sống trong thế giới toàn cầu 

hoá... Vị cha già dân tộc Việt Nam còn là Người Thày của văn hoá hoà bình, văn hóa 

khoan dung" 

6. “Tình nghĩa” hạt nhân trong mọi hệ giá trị nhân cách 

 Cuộc sống đang phát triển đa dạng, đa chiều với một tốc độ cao. Thế giới đang tạo 

nên các thành quả văn minh vật chất đầy ấn tượng. Loài người sẽ kiến tạo và còn tuyên 

ngôn các hệ giá trị mới; song chắc chắn các thông điệp dù "Mới" và "Hiện đại" đến đâu 

thì vô luận trong bất cứ hoàn cảnh nào phạm trù "Tình nghĩa" vẫn luôn luôn là hạt nhân 

trong mọi hệ giá trị sống của con người. 

 Bác Hồ trong những ngày cuối cùng trước lúc đi xa khi hỏi học trò và đồng chí của 

mình là nhân dân ta sống với nhau như thế nào? Đ/c Hà Huy Giáp có thưa với Bác: "Nhân 

dân ta sống tối lửa tắt đèn có nhau", Bác đã căn dặn lại: 

 "Đúng là như vậy, nhân dân ta sống có tình có nghĩa với nhau". Hiểu chủ nghĩa 

Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống 

không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin". 

 Như vậy theo Bác: con người lấy Minh triết "Marx Lênin" là lý tưởng hành động 

của mình thì trước hết "Phải sống có tình, có nghĩa".  

 Nhà văn hoá Đào Duy Anh tựa vào một ý thơ của tiền nhân: 

   "Thế gian vạn sự giai bào ảnh 
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  Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình" 

đã cảm thán trong hồi ký "Nhớ nghĩ  chiều hôm" 

  "Xem ra hết thảy đều mây nổi 

  Còn với non sông một chữ tình" 

 Lý luận "Giá trị học" đã khẳng định: "Tính người, Tình người - Hai giá trị cội 

nguồn của đạo làm người". 

 Tình là "Tấm lòng" 

 Nghĩa là "Trách nhiệm" 

 Tấm lòng và trách nhiệm không tồn tại vu vơ mà phải quyện vào nhau gắn với đời 

sống thực tiễn của cộng đồng, xã hội. Hai nhân tố này là giá đỡ của "Nhân cách" 

 Tấm lòng không dẫn đến Trách nhiệm thì con người sống hời hợt. 

 Trách nhiệm không chứa đựng Tấm lòng thì con người sống khiên cưỡng, có khi 

giả dối. 

 Con người có Nhân cách toàn vẹn là con người có tấm lòng nhân ái phát triển đồng 

bộ với ý thức trách nhiệm cao trước các nghĩa vụ do gia đình xã hội đặt ra. Nếu để hai điều 

này rời rạc thì nhân cách méo mó. 

 "Tình - Nghĩa" <=> "Tấm lòng - Trách nhiệm" tạo thành hạt nhân điểm tựa vững 

chắc để con người thực hiện tốt các bộ 5, bộ 4 đã nêu: 

 Văn hóa học đường trong đời sống Việt hiện nay thiết nghĩ phải hết sức chú ý bồi 

dưỡng cho Thế hệ trẻ sống có "Tấm lòng" và "Trách nhiệm", sống có "Tình", có "Nghĩa" 

trên nền tảng các Bộ giá trị Nhân cách của dân tộc. 
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BÀN VỀ HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG 

THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 

 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú18 

 

Tóm tắt: 

Từ các nội dung cơ bản của các khái niệm văn hóa, giá trị, hệ giá trị, hệ giá trị văn 

hóa, các đặc điểm của dạy và học thời đại công nghệ 4.0, tác giả đã phác thảo ra hệ giá trị 

văn hóa gồm 12 giá trị đòi hỏi lãnh đạo các nhà trường, các thầy, cô giáo cần chú ý giáo 

dục cho các học sinh phổ thông trong điều kiện dạy và học hiện nay. 

Từ khóa: Giá trị; Hệ giá trị; Văn hóa; Hệ giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông. 

 

1. Thống nhất lại một số khái niệm 

   1.1. Văn hóa  

   Anthony O’Hear đã đưa ra định nghĩa về văn hoá: “Văn hoá con người có ngôn 

ngữ, phong tục tập quán, đạo lý, các loại hình kinh tế và công nghệ, nghệ thuật và kiến 

trúc, cách thức giải trí, hệ thống pháp lý, tôn giáo, hệ thống giáo dục và nuôi dạy, và ngoài 

ra còn nhiều cái khác nữa; nói một cách khác, mọi thứ mà nhờ đó các thành viên của nhóm 

tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong các hoạt động của mình...”19  

Ở trong nước, cũng xuất hiện khá nhiều các nghiên cứu về văn hoá nhất là sau khi 

có nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII  « Về xây dựng 

và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc » (16-7-1998). Một 

số  công trình đi sâu vào nghiên cứu văn hóa có giá trị như : Văn hoá Việt Nam và cách 

tiếp cận mới (Phan Ngọc, Nhà xb VHTT, H. 1994) ; Nghiên cứu con người và nguồn nhân 

lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Phạm Minh Hạc, Nhà xb CTQG , H.2001) ;Văn 

hoá và phát triển (Đỗ Huy, Nhà xb CTQG, H. 2005) ; Văn hoá và con người (Nguyễn Trần 

Bạt, Nhà xb Hội Nhà văn, H. 2005) ; Góp phần nghiên cứu văn hoá dưới ánh sáng tư tưởng 

Hồ Chí Minh (Thành Duy, Nhà xb CTQG, H. 2004)…Nghị quyết Hội nghị  lần thứ năm 

Ban Chấp hành TƯ Đảng Khoá VIII khẳng định: «Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng 

nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế 

giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí 

                                                           
18 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam 
19 Anthony O’ Hear, Culture, in “Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998, Vol.2, p. 

746-747. 
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phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc »20. Trong tác phẩm của 

mình, Phan Ngọc cho rằng : Văn hoá gắn liền với giáo dục, đào tạo con người…Tác giả 

nhấn mạnh: « Nghiên cứu văn hoá lại xét đến mặt tĩnh, mặt cấu trúc của một xã hội trong 

đó các phương tiện nghi lễ, phong tục, tập quán, chính trị, nghệ thuật gắn bó với nhau một 

cách hữu cơ làm thành bộ mặt tinh thần của tộc người hữu quan và ông cho rằng: Văn hoá 

là cái dấu ấn của một thể cộng đồng lên mọi hiện tượng tinh thần, vật chất, mọi sản phẩm 

của thể cộng đồng này từ tín ngưỡng đến phong tục cho đến cả sản phẩm công nghiệp bán 

ra thị trường »21. Phạm Minh Hạc trong công trình của mình viết: «Văn hoá là hệ thống 

các giá trị vật chất và tinh thần, do con người, cộng đồng, dân tộc, loài người sáng tạo ra. 

Có văn hoá của nhân loại, văn hoá dân tộc, văn hoá cộng đồng, văn hoá gia đình và văn 

hoá của từng con người »22 v.v. Đỗ Huy đã đưa ra các thành tố văn hoá: những biểu tượng, 

ngôn ngữ, tri thức, sáng tạo của con người, chuẩn mực và giá trị, đạo đức và lối sống, nhân 

cách văn hoá điển hình của xã hội, các thiết chế văn hoá xã hội23. Nguyễn Trần Bạt đã đưa 

ra cấu trúc của văn hoá: Tri thức- tư tưởng, Tín ngưỡng, Các giá trị đạo đức,Truyền thống, 

Pháp luật, Thẩm mỹ, Lối sống. Ông cũng đã đề cập đến tính tất yếu của toàn cầu hoá và 

bàn đến một vấn đề hết sức lý thú là văn hoá chính trị24.  

Từ khái niệm văn hóa, ta có khái niệm « Nếp sống văn hóa ». Nếp sống văn hóa có 

thể được hiểu là những nét đẹp văn hóa trong lối sống, trong quan hệ giao tiếp, trong lao 

động cống hiến sáng tạo…của một người, nhóm người, cộng đồng người, của một dân 

tộc…đã  trở thành thói quen trong cuộc sống thường ngày của họ.   

  1.2. Giá trị - Hệ giá trị  

Trong từ điển Tâm lý học, A.V. Pêtơrôpski viết: “Giá trị là khái niệm được sử dụng 

trong triết học và xã hội học để ghi nhận các khách thể, các hiện tượng, thuộc tính của đối 

tượng cũng như là các tư tưởng trừu tượng, hiện thân là các tư tưởng, lý tưởng chung mà 

nhờ đó biểu thị như một chuẩn mực cần thiết phải có”25. Với mỗi cá nhân, tại một thời gian, 

                                                           
20 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, 
NXB Chính trị quốc gia, H. 1998, tr.40. 
21 Phan Ngọc, Văn hoá Việt Nam và cách tiếp cận mới (Phan Ngọc, NXB VHTT, H. 1994, tr.20. 
22 Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá , NXB Chính trị quốc gia , H.2001, tr. 30. 
23 Đỗ Huy, Văn hoá và phát triển , NXB Chính trị quốc gia, H. 2005, tr. 60-86. 
24 Nguyễn Trần Bạt, Văn hoá và con người ,  NXB Hội Nhà văn, H. 2005, tr. 35-76. 
25 Từ điển Tâm lý học, A.V. Pêtơrôpski và M. G. Iarôsepxki (Chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia, 

Matxcơva, 1985 (tiếng Nga), tái bản 1990, tr.442. 
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thời điểm nào đó trong cuộc đời, không chỉ theo đuổi chỉ một (01) giá trị, mà thường là 

một số các giá trị nào đó. Đó là hệ giá trị của cá nhân. Hệ giá trị của cá nhân có thể được 

cá nhân sắp xếp theo một thứ tự theo cách của riêng mình. GS. Viện sĩ khoa học trong cuốn 

Giá trị học đã đề xuất một phương án xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam thời 

nay, bao gồm 5 giá trị: i) Các giá trị chung của loài người; ii) Các giá trị toàn cầu; iii) Các 

giá trị dân tộc; iv) Các giá trị gia đình; v) Các giá trị bản thân. Về các giá trị bản thân, tác 

giả đã đưa ra 10 giá trị, bao gồm: i) Yêu nước; ii) Dân chủ; iii) Trách nhiệm với xã hội, 

cộng đồng; iv) Cần cù, chăm học, chăm làm; v) Khoa học:  Tư duy duy lý, tay nghề, tác 

phong công nghiệp; vi) Chính trực: Chân thật, đứng đắn, liêm khiết; vii) Lương thiện; viii) 

Gia đình hòa thuận, hiếu thảo; ix) Thích nghi và sáng tạo, và x) Chí hướng: Cầu tiến26. Mỗi 

một người, hệ giá trị có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng đôi khi cũng 

có thể tồn tại suốt cuộc đời của một con người. 

Khi hệ giá trị nào đó được coi là hệ giá trị phổ biến, mang tính phổ quát đại diện 

cho một nhóm người, một cồng đồng người, khi đó ta có hệ giá trị của nhóm người, hệ giá 

trị của một cộng đồng người, một lớp người, một dân tộc v.v...  

   1.3. Hệ Giá trị văn hóa 

Ở đây có sự kết hợp giữa hai khái niệm hệ giá trị và văn hóa. Hệ giá trị văn hóa có 

thể được hiểu là hệ giá trị trong đời sống văn hóa của cá nhân hoặc nhóm xã hội được cá 

nhân, nhóm xã hội đó thừa nhận và luôn tuân thủ trong hành vi và hoạt động của mình.  

Bàn về Hệ giá trị văn hóa của học sinh phổ thông thời đại 4.0, theo chúng tôi, có thể được 

hiểu, đó là hệ giá trị trong đời sống văn hóa của học sinh phổ thông thời đại chuyển đổi số, 

thời đại công nghệ 4.0 được các học sinh phổ thông thừa nhận và luôn luôn tuân thủ trong 

tự học, say mê học tập trau dồi tri thức và hiểu biết, trong rèn luyện đạo đức, ứng xử chuẩn 

mực với bạn bè, khiêm tốn, giản dị, ý thức kỷ luật trong đời sống riêng. 

2. Đặc trưng dạy và học thời đại công nghệ 4.0  

Có thể thấy rõ có sự khác biệt giữa Dạy và Học trong thời kỳ cách mạng công nghệ 

4.0 với Dạy và Học trước đây, và cũng là hiện nay, trong các cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Trong một nghiên cứu của mình, Delipiter Lase (2019) đã 

khái quát đưa ra các đặc điểm của nền giáo dục 4.0 27 . Để thấy rõ hơn, từ góc nhìn của 

                                                           
26 Phạm Minh Hạc, Giá trị học, NXB Dân Trí, Hà Nôi, 2012, tr.336-337. 
27 Delipiter Lase (2019), Education and Industrial Revolution 4.0,  

https://www.researchgate.net/publication/334837153_Education_and_Industrial_Revolution_

40 
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khoa học Tâm lý học và Giáo dục học, có thể mô tả các sự khác biệt này trong bảng so 

sánh sau (bảng 01): 

Bảng 01: So sánh sự khác biệt của Dạy-Học giữa các cuộc cách mạng trước đây và cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

Nội dung Trong các cuộc cách mạng công 

nghiệp trước đây (lần 1,2,3) 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

với chuyển đổi số toàn bộ xã hội 

1.Mục tiêu, nội 

dung, chương 

trình Dạy- Học 

● Người học (H) thành thạo các 

Kỹ năng, Kiến thức cơ bản của 

ngành nghề đào tạo 

● Nội dung chương trình đào tạo 

về cơ bản được ổn định trong một 

thời gian dài, Ít thay đổi 

  

 

● H thành thạo các Kiến thức, Kỹ năng 

cơ bản của ngành, liên ngành và sẵn 

sàng cho chuyển đổi 

● Nội dung chương trình về cơ bản chỉ 

được ổn định trong một thời gian ngắn. 

Do đòi hỏi của phát triển công nghệ, 

chương trình đào tạo phải sắn sàng cho 

thay đổi 

2.Phương pháp 

Dạy-Học 
Các Phương pháp dạy học truyền 

thống (các kiểu phối hợp hoạt 

động khác nhau giữa Thày (G) và 

Trò (H) 

Phong phú, đa dạng, tùy chỉnh trên cơ 

sở thành tựu của CNTT, có sự tham gia 

của AI (học kết hợp, học phản biện, 

phương pháp BYOD…) 
3.Hình thức tổ 

chức Dạy-Học 
Các hình thức tổ chức dạy học 

truyền thống: 

○ Có nơi chốn, địa điểm cụ thể 

 ○ Có phương tiện kỹ thuật hỗ 

trợ… 

○ Thời gian được ấn định cụ thể 

Phong phú, đa dạng 

○ Có thể học ở mọi lúc, mọi nơi 

○ Có phòng lớp hoặc không có 

○ Học bất kỳ vào thời gian nào do G  

và H tự lựa chọn 

 4. Người thầy 

(G) 
●  G quyết định, dẫn dắt H đạt 

đến chuẩn tri thức cần lĩnh hội 

●G phải có mặt cùng với H, đi 

cùng với H 

●G (có khi là người máy) là người điều 

hành hệ thống để H đi đến chân lý tri 

thức 

●G có thể là bất kỳ ai. Mọi người đều 

có thể là Thầy và cũng có thể là Trò. 

Con người học hỏi lẫn nhau. G đóng 

vai trò “người hỗ trợ” hướng dẫn H học 

●G không nhất thiết phải có mặt cùng 

với H trong các hình thức học tập 

 
5. Trò (H) H phụ thuộc vào G, làm theo kế 

hoạch định sẵn do G dẫn dắt để đi 

đến kết quả 

● H  độc lập hơn trong việc học, được 

tham gia ý kiến  trong thiết kế và cập 

nhật chương trình giảng dạy, quyền lựa 

chọn trong việc xác định cách họ muốn 

học 

●H được học thực hành tối đa với 
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nhiều tình huống khác nhau thông qua 

việc tham gia vào các dự án được mô 

phỏng trên máy) 

● Các dữ liệu thu được trong học tập sẽ 

được phân tích thống kê theo các phần 

mềm đã có do máy tính đảm nhiệm làm 

tăng lên đến mức tối đa hiệu quả các tri 

thức được tiếp nhận  

  

●H phải tự hình thành nhu cầu  “Học 

suốt đời” để thích ứng, để tồn tại nếu 

ko muốn bị đào thải 
6. Chi phí cho 

Giáo dục 
●Rất lớn  ●Nhờ chuyển đổi số, có thể cắt giảm 

chi phí vận hành hệ thống (có trường, 

lớp học ảo…) 
7.Hiệu quả Giáo 

dục 
●Theo chương trình, kế hoạch 

thời gian đã ấn định (theo năm 

học) 

●Phụ thuộc vào chất lượng 

Trường, đội ngũ Thầy, chất lượng 

đầu vào của H, tự đánh giá chủ 

quan của Trường 

●Dễ xuất hiện “gian lận” trong 

giáo dục, thi cử 

●Khó “tăng tốc”  

● Chương trình vạch ra chỉ là một mốc 

để xem xét, đánh giá 

●Cái chính là phụ thuộc vào năng lực 

“tự học” của H 

●Khó có “gian lận” trong giáo dục, thi 

cử 

● Có thể “tăng tốc” với những thay đổi 

mang tính “đột phá” 

 

Như vậy có thể nhận thấy: 

-Có sự khác biệt căn bản về chất giữa 2 nền giáo dục: một là các nền giáo dục trước 

đó dựa trực tiếp vào sức người - sức của người dạy (thầy) (G), của đội ngũ nhà giáo và các 

lực lượng làm công tác giáo dục là chính. Phạm vi, hiệu quả khá hạn hẹp. Còn nền giáo 

dục chuyển đổi số, hiệu quả nhiều hay ít của nó, ngoài công sức vất vả của thầy,  một tỷ 

trọng vô cùng lớn chính là các thành tựu của công nghệ số mới, sản phẩm số mới, mô hình 

số mới, dịch vụ số mới có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI). Các nền tảng tri thức cần 

truyền tải cho con người được lưu trữ trên đám mây và đôi khi chỉ cần một cú nhấp chuột, 

người ta có thể tiếp cận nhanh chóng trong vòng vài giây trong khi trước đây, quy trình để 

có được các tri thức này có khi phải mất vài ngày, thậm chí hàng tháng. 

-Thời đại công nghệ số đã đặt ra những thách thức vô cùng lớn đối với con người, 

cả người dạy lẫn người học. Với người học, nếu các học sinh không thực sự chuyển đổi, 

không tự ý thức để nhận thức tình thế, hoàn cảnh mới, điều kiện sống mới, không nỗ lực 

tự rèn luyện để chủ động xây dựng cho bản thân sự thích ứng mới, thói quen hành vi mới, 
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nói rộng ra, không tự xây dựng cho mình một hệ giá trị bản thân mới nói chung, hệ giá trị 

văn hóa cho riêng mình thì cơ hồ sẽ tự lùi lại phía sau của vòng quay và việc tự bị đào thải 

sẽ là tất yếu. 

3. Hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông thời đại công nghệ 

4.0 hiện nay 

Từ cấu trúc của văn hóa được Nguyễn Trần Bạt chỉ ra bao gồm 7 thành tố: i) Tri 

thức - Tư tưởng; ii) Đạo đức; iii) Truyền thống; iv) Pháp luật; v) Thẩm mỹ; vi) Lối sống 

và vii) Tín ngưỡng, có thể đi đến xác định hệ giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông trong 

thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Hệ giá trị này thể hiện trong 12 giá trị sau: 

3.1. Yêu nước, Lòng tự hào, tự tôn dân tộc 

Đây là giá trị thiêng liêng không chỉ riêng đối với các học sinh các cấp, mà còn có 

ý nghĩa vô cùng quan trọng, niềm vinh dự tự hào về truyền thống anh hùng của mỗi người 

dân Việt Nam. Giá trị này phải luôn được nuôi dưỡng, giữ gìn, bảo vệ.   

3.2. Ham học hỏi. Học suốt đời 

Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học từ ngàn xưa. Lịch sử Việt Nam vô cùng tự 

hào vì đã có những bậc hiền nhân tài trí hơn người làm cho kẻ thù phải khiếp sợ và cũng 

chỉ vì đức tính hay chữ, ham học hỏi, cầu tiến của người dân đất Việt. Thời đại công nghệ 

4.0 với những biến động không ngừng của khoa học và công nghệ đã không còn chỗ đứng 

cho những ai chỉ biết trông chờ vào những điều được học trong nhà trường mà không tự 

học, mạnh dạn sáng tạo, thích nghi, biến đổi. Thời đại công  nghệ 4.0 chỉ chấp nhận  những 

người  ham học hỏi, học ở mọi lúc, mọi nơi, có tinh thần cầu tiến, luôn biết tâm niệm phải 

“học suốt đời” để tự thích ứng với hoàn cảnh luôn biến đổi. 

3.3. Thật thà-Trung thực-Thẳng thắn-Không giả dối- Tôn trọng lẽ phải 

Đây là giá trị đạo đức rất cần của người có văn hóa. Thời đại công nghệ số lại càng 

đòi hỏi phẩm chất trung thực, không giả dối, không lừa gạt của con người. Thời đại ấy lại 

càng đòi hỏi hơn sự chính xác, minh bạch của các hành vi và hoạt động của con người trên 

mọi lĩnh vực. Các thầy, cô trong dạy học phải biết định hướng, hình thành cho học sinh giá 

trị văn hóa đạo đức cao đẹp này trong học, trong thi cử, trong hành xử cuộc sống riêng. 

3.4. Ý thức cố kết cộng đồng, gia đình, dòng họ, làng xóm, tổ quốc 

Giá trị văn hóa này là truyền thống đẹp của người dân đất Việt, và cũng từ giá trị 

cao đẹp này mà dẫn đến lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh vô song làm quân 

thù ngàn đời của dân tộc Việt Nam phải run sợ. Các em học sinh phải xây dựng được giá 
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trị văn hóa cao đẹp này và phải biết phát triển giá trị này trong học tập với bạn bè cùng 

trang lứa. 

3.5. Đoàn kết  

Đoàn kết là một giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống nổi bật của người dân Việt 

Nam ta từ ngàn đời nay, nhờ nó mà dân tộc ta đã từ thế yếu chuyển thành thế mạnh, từ có 

ít hóa ra có nhiều, đánh thắng quân thù. Nhà trường nào biết chăm lo dạy các em học sinh 

biết đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện, giúp đỡ cưu mang nhau vì 

tình người, vì lẽ phải thì chắc sẽ đẩy lùi được có hiệu quả các vấn nạn bạo lực học đường 

đang hiện hữu trong nhiều nhà trường hiện nay. 

3.6. Kỷ luật 

Nét giá trị văn hóa này đặc biệt quan trọng, đòi hỏi mỗi học sinh phải có tính kỷ 

luật, chấp hành nghiêm và tự giác các quy định của nhà trường, pháp luật của nhà nước.  

Nhờ có kỷ luật, các học sinh biết sống kỷ cương, thực hiện các công việc trong học tập, thi 

cử, rèn luyện, tham gia các sinh hoạt cộng đồng trong trường và ngoài xã hội nhất nhất tự 

giác tuân thủ các đòi hỏi của xã hội với tinh thần “thượng tôn pháp luật”.  

3.7. Ứng xử có văn hóa 

Ứng xử có văn hóa là một giá trị văn hóa cao đẹp của mỗi con người thuộc cấu trúc 

thẩm mỹ của văn hóa. Người thấm nhuần giá trị văn hóa này là người luôn bình tĩnh, điềm 

đạm trước các tình huống xảy ra, biết nhìn trước đón sau, thận trọng tế nhị, cân nhắc trong 

lời nói, cách xử sự. Các em học sinh, với đặc điểm vốn có của lứa tuổi vị thành niên hay 

nóng vội, bồng bột trong cách xử sự rất cần rèn luyện, tu dưỡng để có được nét đẹp giá trị 

văn hóa này. Ứng xử có văn hóa sẽ là liều thuốc mạnh, hiệu nghiệm chữa trị các vấn nạn 

bạo lực học đường vẫn còn tồn tại khá nhiều ở các  nhà trường hiện nay.  

3.8. Khiêm tốn. Giản dị 

Đây là một nét đẹp trong nội dung thẩm mỹ của cấu trúc văn hóa. Nhờ giá trị văn 

hóa này mà con người trở nên cao thượng, đáng kính trọng, không kệch cỡm trong con mắt 

của người khác. Các học sinh phổ thông đang trong tuổi trưởng thành rất cần được các 

thầy, cô chăm lo chỉ bảo xây dựng được nét giá trị văn hóa cao đẹp này để tiếp tục làm đà 

cho trưởng thành, phát triển. 

3.9. Năng động 

Giá trị văn hóa này thuộc nội dung lối sống trong cấu trúc văn hóa của thời đại luôn 

biến động, chuyển đổi. Trong thời đại 4.0, các kỹ thuật công nghệ luôn biến động, thay đổi, 
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phủ định nhau, đan xen, kết nối nhau. Nếu các em không hình thành được giá trị văn hóa 

này ngay trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn sẽ khó khăn rất nhiều cho 

cuộc sống năng động sau này. Bởi thế, hình thành cho được nét giá trị văn hóa năng động 

cho các em học sinh phổ thông ngay từ lúc còn trên ghế nhà trường là điều vô cùng quan 

trọng, tích cực chuẩn bị hành trang cho các em trong cuộc sống tương lai. 

3.10. Thông minh. Sáng tạo 

Nét giá trị văn hóa này thuộc nội dung lối sống trong cấu trúc văn hóa. Thời đại 

“Chuyển đổi số” là quá trình thay đổi từ mô hình sống, sản xuất, làm việc kiểu truyền thống 

sang cách sống, sản xuất, làm việc thời đại số bằng cách áp dụng công nghệ mới sử dụng 

dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud), in 3D… nhằm 

thay đổi phương thức sống, cách sản xuất, điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc …Nếu 

con người thiếu đi sự thông minh, sáng tạo thì chắc sẽ khó thích ứng, khó tồn tại. Bởi thế 

ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, các thầy, cô và chính các em phải tự hình thành cho 

được chuẩn giá trị văn hóa này để giúp các em sẵn sàng cho hội nhập và phát triển. 

3.11. Nhân nghĩa. Vị tha 

Giá trị văn hóa này cũng thuộc nội dung lối sống trong cấu trúc văn hóa. Nhân nghĩa, 

vị tha là nét đẹp đạo đức, văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Rèn luyện cho 

các em học sinh có nét giá trị văn hóa cao đẹp này sẽ giúp các em trưởng thành về nhân 

cách, vững vàng trong cách sống, cách đối nhân, xử thế, hết lòng giúp đỡ bạn cùng lớp, 

sẵn sàng bỏ qua cho nhau các lỗi lầm. Hậu quả của những vụ bạo lực học đường đau lòng 

đã xảy ra những năm qua đã cho thấy sự xuống cấp của đạo đức xã hội nói chung, đạo đức 

học sinh nói riêng, cảnh báo cho các nhà trường, các thầy, cô giáo cần quan tâm nhiều hơn 

về giáo dục phẩm chất cao đẹp sống nhân nghĩa, vị tha này ở mỗi học sinh. 

3.12. Không mê tín, dị đoan  

 Với các em học sinh, không mê tín, dị đoan sẽ giúp cho các em có quan điểm sống 

tích cực, chủ động với các biến động của cuộc sống, phân tích, lý giải cuộc sống một cách 

khoa học hơn, cổ vũ tính tích cực hành động cải tạo xã hội với một ý thức chủ động, tự 

giác vì cuộc sống tốt đẹp đang ở phía trước. 

Các nét giá trị văn hóa nêu ở trên có trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ thúc đẩy nhau 

cùng phát triển, tạo nên sự hoàn thiện của nhân cách học sinh phổ thông trong quá trình 

học tập và rèn luyện tại trường. Lãnh đạo các nhà trường, các thầy, cô giáo có sứ mệnh rất 

quan trọng trong giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ thành những công dân toàn cầu, công dân ưu 

tú của đất nước, thực hiện tốt nhất những đòi hỏi theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 



92 | P a g e  

 

đã đề ra là “Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp 

luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là 

thế hệ trẻ” 28./. 
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HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CHA MẸ GIÁO DỤC CON  

LỨA TUỔI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TS. Nguyễn Tuấn Anh29  

                  

Tóm tắt: Hệ giá trị văn hoá của con người có thể được phân loại theo hai hệ giá trị là Hệ 

giá trị đích và hệ giá trị phương tiện. Bằng việc sử dụng bảng hỏi dạng tự khai báo đối với 

300 bậc cha mẹ (gồm 150 người cha và 150 người mẹ) tại Hà Nội, nghiên cứu cho thấy, 

những giá trị đích mà cha mẹ giáo dục cho con thường xuyên nhất là trở thành người công 

dân tốt; có hiếu và có tri thức. Những giá trị phương tiện mà cha mẹ muốn con mình rèn 

luyện nhiều nhất gồm: ham học hỏi, chăm chỉ; sống lành mạnh, trách nhiệm; yêu quê 

hương và có lòng biết ơn; có ý chí và biết tự bảo vệ. Kỳ vọng và việc định hướng giáo dục 

của cha và mẹ có cả những tương đồng và khác biệt về tầm quan trọng của các giá trị. 

Nghiên cứu cũng phát hiện ra sự thống nhất và phù hợp khác cao giữa hai hệ giá trị đích 

và giá trị phương tiện mà cha mẹ đang định hướng giáo dục cho con mình. 

Từ khoá: Cha mẹ; Con; Giáo dục; Hệ giá trị văn hoá; trung học phổ thông. 

 

1. Đặt vấn đề 

Giá trị văn hoá là yếu tố cốt lõi của văn hoá, nó được sáng tạo và kết tinh trong quá 

trình lịch sử của mỗi cộng đồng, tương ứng với môi trường tự nhiên và xã hội nhất định. 

Giá trị văn hoá hướng đến thoả mãn những nhu cầu và khát vọng của cộng đồng về những 

điều tốt đẹp (chân, thiện, mỹ), từ đó, bồi đắp và nâng cao bản chất Người. Giá trị văn hoá 

luôn ẩn tàng trong bản sắc văn hoá, di sản văn hoá, biểu tượng, chuẩn mực văn hoá. Chính 

vì vậy mà văn hoá thông qua hệ giá trị của nó góp phần điều tiết sự phát triển xã hội (Ngô 

Đức Thịnh, 2014). Khi bàn đến khái niệm giá trị, người ta thường nhắc đến khái niệm “hệ 

giá trị” (hay Bảng giá trị). Theo Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Thạc và Mạc Văn Trang 

(1995, dẫn theo Nguyễn Tuấn Anh, 2021), hệ giá trị là một tổ hợp các giá trị khác nhau 

được sắp xếp, hệ thống lại theo những nguyên tắc nhất định thành một tập hợp mang tính 

toàn vẹn, thực hiện các chức năng đánh giá, điều khiển, điều chỉnh hành vi của con người 

theo những phương thức vận hành nhất định của giá trị. Các giá trị trong hệ giá trị có tính 

đọc lập tương đối và tương tác với nhau theo những thứ bậc phù hợp với quá trình thực 

hiện các chức năng xã hội trong mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể. Trong hệ thống giá trị có chứa 
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đựng các nhân tố quá khứ, hiện tại, và có thể chứa những nhân tố trong tương lai. Các giá 

trị truyền thống, các giá trị của thời đại, các giá trị có tính nhân loại, tính dân tộc đan xen 

nhau, tạo thành hệ thống linh hoạt, nhưng vẫn ổn định ở mức độ nhất định. 

Theo Rokeach (1973, dẫn theo Trương Thị Khánh Hà, 2015) đã phát triển một mô 

hình gọi là Khảo sát Giá trị Rokeach để đánh giá hệ thống giá trị cá nhân. Ông cho rằng 

con người có hai hệ thống giá trị là giá trị đích và giá trị phương tiện. Giá trị đích là những 

giá trị mà chúng ta hướng tới trong cuộc sống, là những mục đích của tồn tại đáng để đạt 

được đối với cá nhân và xã hội.Giá trị phương tiện là giá trị cần có để đạt được mục đích. 

Cũng theo tác giả Rokeach, những giá trị mà ông đề xuất (gồm 18 giá trị đích và 18 giá trị 

phương tiện) là phổ quát và có trong tất cả các nền văn hoá. Tuy nhiên mỗi nền văn hoá có 

sự lựa chọn những giá trị ưu tiên theo thứ bậc khác nhau (Rokeach, 1973; dẫn theo Trương 

Thị Khánh Hà, 2015). 

Đời sống của mỗi cá nhân luôn được bắt đầu trước hết từ phạm vi gia đình và suốt 

cuộc đời họ, gia đình là môi trường đóng vai trò hết sức quan trọng. Nếu gia đình được coi 

là tế bào của xã hội thì cha mẹ được coi là hạt nhân của tế bào này. Đồng thời, gia đình là 

nơi thực hiện quá trình xã hội hóa cá nhân đầu tiên, giúp cho cá nhân phát triển hoàn thiện 

về nhân cách và thể chất, từ đó giúp cho cá nhân phát triển toàn diện. Thực tế cho thấy, 

nhiều gia đình đang gặp lúng túng trong việc nuôi dạy con cái, một bộ phận cha mẹ bất 

lực, phó mặc cho xã hội, hoặc dạy con một cách tiêu cực. Vì vậy, việc định hướng giáo dục 

giá trị trong gia đình hiện nay là một vấn đề cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp 

xây dựng và phát triển đất nước. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 

độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta chỉ rõ: “Xây dựng gia 

đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan 

trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”. 

Lứa tuổi trung học phổ thông là giai đoạn đang phát triển về thể chất và nhân cách. 

Thời kỳ này các em rất nhạy cảm với cái mới, đầy nhiệt huyết, sôi nổi, nhiệt tình, song 

thiếu chin chắn, khả năng tự kiềm chế, cũng như việc chọn lọc, tiếp thu, lĩnh hội tri thức 

còn chưa cao; đời sống tinh thần biến động nhanh. Bên cạnh đó, một số thuộc tính tâm lý 

còn chưa hoàn toàn định hình. Điều này dễ dẫn các em đến việc thực hiện những hành vi 

tiêu cực nếu không được giáo dục, định hướng. Thực tế cho thấy, nhiều em trong lứa tuổi 

này mắc vào những tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; không kính trọng thầy cô, xem 

thường bạn bè, mọi người xung quanh; không hiếu thảo với ông bà cha mẹ; thiếu tính nhân 

đạo; nghiện game,... từ đó làm suy thoái những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy 
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việc định hướng giáo dục giá trị văn hoá của cha mẹ cho con lứa tuổi học sinh trung học 

phổ thông là điều rất cần thiết, góp phần thúc đẩy sự hoàn thiện cá nhân nói riêng và đẩy 

nhanh sự phát triển của đất nước nói chung. 

Bài báo này nhằm khảo sát việc giáo dục, định hướng giá trị văn hoá của cha mẹ đối 

với con lứa tuổi trung học phổ thông; đồng thời nhận diện những khác biệt (nếu có) trong 

việc giáo dục giá trị văn hoá cho con của các bậc cha mẹ theo những đặc điểm nhân khẩu 

xã hội. 

2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể tham gia nghiên cứu là 300 bậc cha mẹ (150 người cha và 150 người mẹ) 

có con đang trong lứa tuổi trung học phổ thông. Cơ cấu cụ thể gồm: 

Theo khu vực sinh sống: thành thị chiếm 40%; nông thôn chiếm 60% 

Theo nghề nghiệp: công chức, viên chức chiếm 10,8%; giáo viên chiếm 12,7%; bác 

sĩ chiếm 4,1%; công an, bộ đội chiếm 7,5%; kinh doanh buôn bán chiếm 8,1%; dịch vụ 

chiếm 3,7%; nội trợ, hưu trí chiếm 4,7%; nông dân chiếm 23,4%; công nhân chiếm 8,1%; 

nghề khác chiếm 16,6%. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp bảnh hỏi dạng tự khai báo. 

Các câu hỏi trong bảng hỏi được sử dụng dưới hai dạng. Đối với việc khảo sát giá 

trị đích mà cha mẹ mong muốn giáo dục cho con, chúng tôi sử dụng câu hỏi mở “Xin 

anh/chị hãy liệt kê 03 giá trị quan trọng nhất mà anh/chị thường giáo dục cho con mình?”. 

Đối với việc khảo sát hệ giá trị phương tiện mà cha mẹ mong muốn giáo dục cho con, 

chúng tôi sử dụng một thang đo gồm 39 giá trị. Chúng tôi yêu cầu các bậc cha mẹ trả lời 

câu hỏi: “Anh chị thường khuyến khích con mình rèn luyện những giá trị, phẩm chất sau 

đây ở mức nào?”.  Thang này được thiết kế dạng likert 6 bậc từ 1-Không bao giờ đến 6-

Rất thường xuyên. Các dữ liệu sau khi thu về được xử lý và phân tích bằng phần mềm 

SPSS phiên bản 25.0 

Phân tích nhân tố khám phá EFA đối với 39 giá trị phương tiện, chúng tôi thấy có 9 

giá trị không đủ hệ số tải nhân tố nên đã bị loại ra khỏi mô hình. Với 30 giá trị được giữ lại 

để sử dụng, cũng bằng phép phân tích nhân tố khám phá EFA, chúng tôi đã phân loại được 

các giá trị này thành 7 nhân tố (tương ứng 7 nhóm giá trị). Hệ số KMO = 0,914 nên EFA 

phù hợp với dữ liệu. Kiểm định Bartlett's Test có mức ý nghĩa 0,000, do đó các giá trị có 

tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể. 
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Các nhân tố cụ thể như sau: 

+ Nhóm giá trị I (bao gồm 7 biến): Sống lành mạnh, trách nhiệm 

+ Nhóm giá trị II (bao gồm 6 biến): Vui vẻ, lạc quan, hài hước 

+ Nhóm giá trị III (bao gồm 4 biến): Học giỏi, chăm chỉ 

+ Nhóm giá trị IV (bao gồm 3 biến): Yêu quê hương và có lòng biết ơn 

+ Nhóm giá trị V (bao gồm 4 biến): Có ý chí, biết tự bảo vệ 

+ Nhóm giá trị VI (bao gồm 3 biến): Có khát vọng, tự tin 

+ Nhóm giá trị VII (bao gồm 3 biến): Khôn ngoan và giàu trí tưởng tượng 

Các nhóm giá trị này sẽ được sử dụng vào các phân tích tiếp theo. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Những giá trị đích mà cha mẹ thường giáo dục cho con 

Kết quả điều tra cho thấy, 03 giá trị đích mà cha mẹ thường giáo dục cho con nhất 

(xếp theo thứ tự giảm dần) bao gồm: Là người công dân tốt (66,8%); có hiếu với cha mẹ 

(34,8%) và có tri thức (31,2%). 

Những giá trị mà người cha thường giáo dục cho con về cơ bản khá tương đồng với 

người mẹ. 03 giá trị nêu trên cũng chính là 03 giá trị mà cả người cha và người mẹ đều 

thường xuyên giáo dục nhất cho con. Tuy nhiên, trong 03 giá trị đó thì người cha lại giáo 

dục con giá trị có hiếu với cha mẹ và có tri thức nhiều hơn người mẹ (mức chênh lần lượt 

là 4,0% và 3,1%); còn người mẹ lại giáo dục con thành người công dân tốt thường xuyên 

hơn người cha (mức chênh là 10,3%). 

Bên cạnh những giá trị nêu trên, cha mẹ cũng giáo dục con những giá trị tốt đẹp 

khác như: thành đạt cá nhân; có sức khoẻ, sống có đam mê mục đích (tỉ lệ dao động khoảng 

trên dưới 20%). 

Bảng 1. Những giá trị đích mà cha mẹ thường giáo dục cho con 

Giá trị đích 
Tỉ lệ chọn % 

(Cha và Mẹ) 
Cha Mẹ 

1. Có hiếu với cha mẹ 34,8 36,8 32,8 

2. Có tri thức 31,2 32,8 29,7 

3. Thành đạt cá nhân 20,2 25,6 14,8 

4. Có cuộc sống hạnh phúc 5,5 6,4 4,7 

5. Có sức khỏe 17,4 18,4 16,4 

6. Được hưởng thụ, thoải mái, vui vẻ 4,3 3,2 5,5 
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Giá trị đích 
Tỉ lệ chọn % 

(Cha và Mẹ) 
Cha Mẹ 

7. Sống có đam mê, mục đích 13,0 18,4 7,8 

8. Sống có ý chí, năng động, sáng tạo 13,4 17,6 9,4 

9. Là người công dân tốt 66,8 61,6 71,9 

10. Có mối quan hệ xã hội tốt đẹp 15,4 19,2 11,7 

 

So sánh hệ giá trị đích giáo dục cho con giữa cha mẹ ở nông thôn và thành thị cho 

thấy: Cha mẹ ở thành thị thường giáo dục con về giá trị có sức khoẻ (chênh lệch 12,6%) và 

thành đạt (chênh lệch 8,0%) nhiều hơn cha mẹ ở nông thôn thì cha mẹ ở nông thôn lại 

thường giáo dục con giá trị có hiếu và trở thành người công dân tốt nhiều hơn (tỉ lệ chênh 

đều là 12,9%) 

 

Biểu 1. So sánh giá trị đích cha mẹ ở thành thị và nông thôn muốn giáo dục cho con  

Ghi chú: Những giá trị đánh dấu * là những giá trị khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê 

 

3.2. Những giá trị phương tiện cha mẹ thường khuyến khích con rèn luyện 

Theo kết quả khảo sát, những giá trị phương tiện cho mẹ thường khuyến khích con 

rèn luyện (xếp theo thứ tự giảm dần) gồm: Ham học hỏi, chăm chỉ (ĐTB=5,04); sống lành 
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mạnh, có trách nhiệm (ĐTB=4,82); yêu quê hương và có lòng biết ơn (ĐTB=4,62); có ý 

chí và biết tự bảo vệ (ĐTB=4,62). 

Bên cạnh đó, cha mẹ còn khuyến khích con trở thành những con người có khát vọng, 

tự tin; vui vẻ, lạc quan, hài hước; khôn ngoan và giàu trí tưởng tượng. 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng giữa cha và mẹ có sự tương đồng và 

khác biệt về giáo dục giá trị phương tiện cho con. Theo đó, cả cha và mẹ đều mong muốn 

con rèn luyện việc sống lành mạnh, trách nhiệm và ham học hỏi, chăm chỉ. Tuy nhiên, 

người cha còn mong con biết yêu quê hương và có lòng biết ơn trong khi người mẹ lại 

muốn con có ý chí và biết tự bảo vệ. 

Bảng 2. Giá trị phương tiện mà cha mẹ mong muốn con rèn luyện 

Giá trị 
Điểm TB chung 

(Cha+Mẹ) 
Cha Mẹ 

1. Sống lành mạnh, trách nhiệm 4,82 4,73 4,90 

2. Vui vẻ, lạc quan, hài hước 4,36 4,31 4,42 

3. Ham học hỏi, chăm chỉ 5,04 4,96 5,11 

4. Yêu quê hương và có lòng biết ơn 4,62 4,62 4,61 

5. Có ý chí, biết tự bảo vệ 4,62 4,57 4,67 

6. Có khát vọng, tự tin 4,49 4,43 4,54 

7. Khôn ngoan và giàu trí tưởng tượng 3,59 3,66 3,52 

 

Nhìn vào Biểu đồ 2 dưới đây cho thấy, gần như không có sự khác biệt giữa cha và 

mẹ ở nông thôn và thành thị trong việc khuyến khích con rèn luyện các giá trị phương tiện. 

Theo đó, các bậc cha mẹ ở cả khu vực nông thôn và thành thị đều mong muốn con mình 

rèn luyện các giá trị ham học hỏi, chăm chỉ; lối sống lành mạnh, trách nhiệm; yêu quê 

hương và có lòng biết ơn. 
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Biểu 2. So sánh giá trị phương tiện cha mẹ ở thành thị và nông thôn muốn giáo dục 

cho con  

 

4. Bàn luận 

4.1. Về việc giáo dục các giá trị đích cho con của các bậc cha mẹ 

Từ kết quả điều tra cho thấy, cha mẹ thường giáo dục con giá trị là một người công 

dân tốt. Giá trị này có lẽ khá toàn diện và đầy đủ. Bởi khi các em trở thành một người công 

dân tốt nghĩa là đồng nghĩa với việc các em sống có trách nhiệm với chính bản thân và 

trách nhiệm với xã hội. Một người công dân tốt còn thể hiện ở việc các em đã làm tròn bổn 

phận, nghĩa vụ của lứa tuổi mình, đồng thời còn phản ánh rằng các em có các mối quan hệ 

xã hội tích cực.  

Bên cạnh đó, cha mẹ còn thường xuyên giáo dục các em giá trị hiếu thảo. Hiếu thảo 

là một giá trị văn hoá truyền thống tồn lại lâu đời ở Việt Nam. “Hiếu” được xem là nội 

dung cơ bản của giáo dục gia đình Việt Nam. Đạo hiếu trong gia đình Việt Nam truyền 

thống có hai quan điểm chủ yếu: Con cháu phải nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ khi về già, đó 

là đạo làm con; Con cháu phải nghe lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, không được tuỳ tiện 
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sống buông thả mà phải theo “nếp nhà”, có khuôn phép “kính trên nhường dưới” (Lê Ngọc 

Văn, 2010; dẫn theo Lê Văn Hảo, 2020). Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy, dù hiện 

nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với sự tiếp biến, giao lưu văn hoá 

và có sự chuyển đổi giá trị sâu sắc, nhưng giá trị “hiếu thảo” cũng vẫn được các bậc cha 

mẹ đề cao và thường xuyên giáo dục cho con mình.  

Không chỉ giáo dục cho con các giá trị về mặt đạo đức, văn hoá, các bậc cha mẹ còn 

thường xuyên giáo dục con sự hiểu biết, tri thức. Có thể nói, tri thức là một trong những 

“tấm giấy thông hành” giúp cho các em học sinh lứa tuổi trung học phổ thông tự tin hơn 

khi bước vào những chặng đường tương lai săp tới; đồng thời, có tri thức cũng sẽ mang 

đến cơ hội và điều kiện để thanh niên tiếp cận nhiều hơn những tri thức mới của nhân loại, 

nhất là trong thời đại ngày nay, giá trị tri thức lại càng được coi trọng.  Quả thực, khi trở 

thành con người có tri thức thì học sinh sẽ nhận thức được bản thân cần phải sống theo 

chuẩn mực đạo đức tốt, giữ gìn cũng như phát huy được những giá trị văn hóa tốt đẹp ông 

cha ta để lại. Qua kết quả khảo sát có thể khẳng định lại rằng, các bậc cha mẹ rất coi trọng 

giá trị trí tuệ nên mới thường xuyên giáo dục con mình trở thành người có tri thức.  

Nghiên cứu phát hiện ra rằng, giữa cho và mẹ có sự tương đồng về những giá trị 

thường xuyên giáo dục cho con, tuy nhiên khác biệt nhỏ nằm ở mức độ giáo dục. Như đã 

nói, người cha giáo dục con trở thành người có hiếu và có tri thức cao hơn thường xuyên 

hơn người mẹ trong khi người mẹ giáo dục con trở thành công dân tốt thường xuyên hơn 

người cha. Kết quả này cho thấy, kỳ vọng của cha và mẹ là không giống nhau. Điều này 

có thể xuất phát từ vai trò xã hội của hai giới nam và nữ trong giáo dục con cũng như trong 

xã hội là không giống nhau hoặc có thể xuất phát từ đặc điểm khác nhau của mỗi gia đình. 

Người đàn ông có xu hướng đề cao tri thức, sự hiểu thảo. Đặc điểm này thể hiện rõ rệt kỳ 

vọng của người cha về mẫu hình một người con sống trách nhiệm trong xã hội hiện đại, 

vừa có tri thức nhưng lại vừa biết quan tâm, chăm sóc, yêu thương, kính trọng ông bà, cha 

mẹ. Chúng tôi nhận thấy rằng, dù các giá trị có biểu hiện về mặt ngôn ngữ khác nhau song 

về bản chất, cả cha và mẹ đều mong muốn con mình trở thành những con người có văn hoá 

và toàn diện về mặt nhân cách. 

4.2. Về những giá trị phương tiện mà cha mẹ khuyến khích con rèn luyện 

Nhìn kết quả khảo sát giá trị đích và giá trị phương tiện thấy rằng, có một mối quan 

hệ rất chặt chẽ trong quan niệm, kỳ vọng của cha mẹ về hình mẫu con mình – một sản 

phẩm giáo dục có vai trò quan trọng của cha mẹ trong gia đình. Nếu như cha mẹ hướng 

đích đến con mình trở thành người có tri thức thì rất phù hợp khi cha mẹ lại thường khuyến 
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khích con rèn luyện sự chăm chỉ và ham học hỏi. Theo tổng hợp của Ngô Đức Thịnh 

(2014), đặc điểm chính của giá trị châu Á đó là “hiếu học” (đề cao giáo dục, đức tính ham 

học hỏi”). Ham học hỏi (đề cao sự học) là một ý thức sớm được hình thành ở nước ta. Cái 

triết lý của Nho học về sự học đã được nền giáo dục cổ truyền vun đắp và phát huy (Ngô 

Đức Thịnh, 2014). Cha mẹ hướng đích đến con mình trở thành người hiếu thảo thì cũng 

rất phù hợp khi cha mẹ khuyến khích con rèn luyện và hình thành một lối sống lành mạnh, 

có trách nhiệm; yêu quê hương và có lòng biết ơn. Rõ ràng, khi các em biết sống trách 

nhiệm và có lòng biết ơn, các em sẽ ý thức được bản thân cần phải hiếu thảo, phụng dưỡng 

ông bà, cha mẹ. Các em khi sống có trách nhiệm là các em biết làm tròn bổn phận với cha 

mẹ, biết suy nghĩ chín chắn. Và khi cha mẹ hướng đích con mình trở thành một người công 

dân tốt (như đã nói đây là một khái niệm rộng, bao trùm) thì đồng nghĩa với việc các em là 

những con người tụ hợp những giá trị văn hoá, nhân cách cao quý và tốt đẹp nhất, trong đó 

có cả sự nỗ lực phấn đấu, thể hiện qua ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Một con 

người toàn diện mà cha mẹ kỳ vọng ở con thì đương nhiên là bao hàm cả khả năng tự bảo 

vệ bản thân ở các em. Việc các em sống tự lập, tự chủ, giảm sự phụ thuộc và làm vơi bớt 

lo lắng cho cha mẹ cũng thể hiện trách nhiệm và bổn phận hiếu thảo của các em. Qua phân 

tích ở trên chúng ta càng thấy một sự liên kết chặt chẽ giữa hai loại giá trị đích và giá trị 

phương tiện trong mỗi con người. Trần Văn Giàu trong tác phẩm “Giá trị tinh thần truyền 

thống của dân tộc Việt Nam” đã đúc kết nên 7 giá trị tinh thần truyền thống của Việt Nam 

là: yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa (dẫn theo Ngô 

Đức Thịnh, 2014). So sánh những giá trị văn hoá mà cha mẹ khuyến khích con rèn luyện, 

có thể thấy có một sứ tương đồng khá cao về các giá trị được lựa chọn (dù cách thức đặt 

tên các giá trị là khác nhau song bản chất không đổi), chẳng hạn như: “yêu nước”, “thương 

người” với “yêu quê hương và có lòng biết ơn”, “sống trách nhiệm”; “cần cù” với “chăm 

chỉ và ham học hỏi”; “sáng tạo, lạc quan” với “vui vẻ, lạc quan, hài hước”. Điều này khẳng 

định những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc vẫn được các bậc cha mẹ trong xã hội 

hiện đại, xã hội 4.0 thừa nhận và đánh giá cao. 

Kết quả nghiên cứu không phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong hoạt 

động giáo dục, khuyến khích con rèn luyện các giá trị giữa cha và mẹ cũng như giữa các 

bậc cha mẹ sống tại khu vực thành thị và nông thôn. Điều này phản ánh rằng, những giá trị 

được khảo sát dường như mang tính phổ quát, có ý nghĩa quan trọng đối với không chỉ một 

gia đình mà với mọi gia đình; có ý nghĩa quan trọng dù trong bất cứ nền văn hoá thành thị 

hay văn hoá nông thôn nào. 



102 | P a g e  

 

5. Kết luận 

Như vậy, bài viết bước đầu đã nhận diện, đánh giá và phân tích hệ giá trị văn hoá 

đích và hệ giá trị văn hoá phương tiện mà cha mẹ giáo dục cho con lứa tuổi trung học phổ 

thông. Những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc nhìn chung vẫn được các bậc cha 

mẹ coi trọng và mong muốn giáo dục, định hướng cho con mình. Nghiên cứu cũng phát 

hiện ra rằng thứ bậc, tầm quan trọng của các giá trị ở cha và mẹ khi giáo dục cho con, bên 

cạnh sự tương đồng cũng có những khác biệt nhất định. Đặc biệt, nghiên cứu cũng phát 

hiện ra một sự phù hợp cao giữa hai hệ giá trị đích và giá trị phương tiện mà các bậc cha 

mẹ đang giáo dục cho con. Học sinh trung học phổ thông là giai đoạn có những sự biến đổi 

về tâm, sinh lý rất mạnh mẽ, do đó, việc giáo dục, định hướng giá trị văn hoá cho con, 

hướng các con trở thành những con người có nhân cách toàn diện, một công dân tốt là một 

việc làm vô cùng khó khăn vất vả đối với các bậc cha mẹ. Do đó, quá trình này đòi hỏi sự 

quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái để rút ngắn những khoảng cách 

và xoá bỏ các rào cản thế hệ, để cho những giá trị văn hoá mà cha mẹ định hướng, giáo dục 

sẽ “nhập tâm” vào các em một cách hiệu quả nhất. 
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HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CẦN HÌNH THÀNH Ở HỌC SINH  

PHỔ THÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Th.S. Nguyễn Thị Như Quyến30  

  
Tóm tắt: Giá trị văn hóa là nền tảng căn bản để học sinh phát triển phẩm chất, năng lực 

phù hợp với xu thế xã hội. Đó là nhiệm vụ, mục tiêu thiết yếu của giáo dục nói chung. Mỗi 

giáo viên là nhân tố quan trọng tác động, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của hầu hết học 

sinh, có thể tích cực và ngược lại. Thấy được tầm quan trọng cũng như vai trò của hệ giá 

trị văn hóa trong giáo dục và đào tạo chúng tôi đề xuất nội dung bài viết. Qua công tác 

giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ trong giáo dục chúng tôi xin được chia sẻ các nội dung 

trong bài viết theo logic như sau: cơ sở lý luận về hệ giá trị văn hóa; mục đích, vai trò của 

hệ giá trị văn hóa; các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiếp nhận kiến thức về hệ giá trị văn hóa 

của học sinh; sự cần thiết phải giáo dục các hệ giá trị văn hóa cho học sinh trong giai đoạn 

mới; qua đó chúng tôi đề xuất một số giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.     

1. Mở đầu 

Hệ thống giáo dục Việt Nam ở mỗi bậc học đều có tầm quan trọng và vai trò bổ trợ 

cho nhau. Giáo dục ở bậc tiểu học tốt sẽ là nền tảng để giáo dục bậc phổ thông đạt được 

mục tiêu của ngành, định hướng của Đảng, của Nhà nước. “Đối với giáo dục phổ thông, 

tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện 

và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại 

ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển 

khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng 

chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình 

độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng 

mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị 

cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng…” [1]. Điều đó cho thấy giáo dục giá trị 

văn hóa cho học sinh về phẩm chất, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy 

nghề là yêu cần thiết yếu trong giai đoạn hiện nay.  

                                                           
30 Trường Đại học Đồng Tháp 
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Xu hướng phát triển của xã hội vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mỗi học sinh, 

gia đình, nhà trường và xã hội. Sự bắt nhịp quá nhanh với trào lưu của thế giới mà học sinh 

đã có nhiều biểu hiện tiêu cực đối với giáo viên, phụ huynh… Điều đó làm cho đội ngũ 

nhà giáo và các nhà khoa học nhiều trăn trở. Gần đây có rất nhiều hành vi, lời nói không 

có giá trị văn hóa được cộng đồng mạng chia sẻ, có sự đồng cảm hay ngược lại vẫn là một 

dấu chấm hỏi rất lớn. Vì trong thẳm sâu trái tim, định hướng tư duy của mỗi học sinh, giáo 

viên không thể nào thấu hiểu, quản lý hay cảm hóa được tất cả. Thực trạng của xã hội là 

tiếng còi báo động, là sự cấp thiết phải định hướng giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh ở 

mỗi cấp học. Nghĩa là cần thực hiện nghiêm mục tiêu giáo dục theo Nghị quyết số 29-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận các quan điểm về văn hóa, giá trị văn hóa của Đảng, và tư tưởng 

Hồ Chí Minh; các lý thuyết, học thuyết về giá trị văn hóa của các tác giả, các nhà khoa học; 

Phương pháp quan sát trong quá trình giáo dục; Phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng 

hợp, so sánh.  

3. Nội dung nghiên cứu  

3.1. Một số khái niệm 

Giá trị “là sản phẩm của quá trình tư duy, sản phẩm tinh thần của con người, nó là 

yếu tố cốt lõi nhất của văn hóa” [6, tr.23]. Giá trị là những cái tốt, cái đẹp, cái hay mà con 

người lĩnh hội từ trong cuộc sống, học tập và lao động. Giá trị thường được nhiều người 

nhắc đến và cho rằng đó là “chân, thiện, mỹ”. Trong đó có “giá trị cá nhân và giá trị xã hội. 

Giá trị cá nhân cũng là biểu hiện của giá trị xã hội, thông qua các giá trị cá nhân ta có thể 

nhận biết được giá trị xã hội” [6, tr.25]. 

Văn hóa “là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo 

và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi 

trường tự nhiên và xã hội của mình” [6, tr.21]. Tác giả Đào Duy Anh cho rằng “Văn hóa 

là cách sinh hoạt của con người”. Văn hóa được con người tích lũy qua thời gian, nhiều thế 

hệ nhằm tìm ra những tiêu chuẩn được cộng đồng, xã hội thừa nhận. Ví như, học sinh thể 

hiện hành vi, lời nói đối với người lớn tuổi; thái độ và tinh thần tôn sư trọng đạo… Văn 

hóa luôn được thể hiện ở ba mặt vật chất, tinh thần và tâm linh.  

Cũng như vậy, giá trị văn hóa cũng được phân loại thành nhiều giá trị khác nhau như: 

giá trị văn hóa vật chất, giá trị văn hóa tinh thần trong đó có giá trị văn hóa tâm linh… “Giá 

trị văn hóa là yếu tố cốt lõi của văn hóa, nó được tạo ra và kết tinh trong quá trình lịch sử 
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của mỗi cộng đồng, tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội nhất định. Giá trị văn hóa 

hướng đến những điều tốt đẹp (chân, thiện, mỹ) để bồi đắp và nâng cao bản chất “người”. 

Giá trị văn hóa luôn ẩn tàng trong bản sắc văn hóa, di sản văn hóa, biểu tượng, chuẩn mực 

văn hóa. Chính vì vậy mà văn hóa thông qua hệ giá trị của nó góp phần điều tiết sự phát 

triển xã hội” [5, tr.23]. 

Hệ giá trị văn hóa là được phân loại theo những mong muốn của con người. Mỗi góc 

nhìn và nghiên cứu chuyên sâu sẽ có những hệ giá trị khác biệt hay tương đồng với nhau. 

Dưới đây là những điểm tương đồng, khác biệt của hai học giả Đoàn Văn Chúc và Hoàng 

Vinh về hệ giá trị văn hóa, bao gồm [6, tr27-30]. 

Học giả  Đoàn Văn Chúc cho 

rằng có 5 hệ giá trị văn hóa  

Học giả Hoàng Vinh cho rằng  

có 6 hệ giá trị văn hóa 

Giá trị thuộc phẩm chất tự nhiên Giá trị thuộc lĩnh vực tự nhiên 

Giá trị thuộc về trật tự kinh tế Giá trị thuộc lĩnh vực kinh tế 

Giá trị thuộc về trật tự tâm linh Giá trị thuộc lĩnh vực tri thức 

Giá trị thuộc về trật tự đạo đức Giá trị thuộc lĩnh vực chính trị 

Giá trị thuộc về trật tự thẩm mỹ Giá trị thuộc lĩnh vực thẩm mỹ 

Giá trị thuộc lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng 

Đó là những hệ giá trị nền tảng của con người Việt Nam ở mỗi thời đại. Hệ giá trị 

này được chọn lựa để giáo dục cho học sinh từ rất sớm nhằm hình thành những phẩm chất 

đạo đức cho mỗi cá nhân ngày càng trở nên ưu tú. Giáo dục hệ giá trị văn hóa cho học sinh 

ở trường phổ thông là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm hạn chế những sự việc, hiện 

tượng sai trái mà học sinh đã và đang gặp phải. Nếu trong bản tâm thật sự của học sinh có 

giá trị văn hóa yếu, kém thì nạn bạo lực học đường vẫn còn tồn tại, hiện tượng học sinh 

làm xúc phạm đến nhân cách, danh dự của giáo viên và làm phiền lòng cha mẹ là còn vô 

biên. Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh ở mỗi yếu tố, mỗi khía cạnh đều có mục đích, 

vai trò cụ thể.  

3.2. Mục đích, vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với học sinh  

Hệ giá trị văn hóa là nền tảng giáo dục phẩm chất, đạo đức cho học sinh. Nó như là 

thước đo về phẩm chất, nhân cách học sinh, quy ước để học sinh rèn luyện, học tập.  

Hệ giá trị văn hóa có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như hoạt động học tập 

của học sinh. Một học sinh có ý thức, được giáo dục ngay từ rất sớm trong nề nếp gia đình 

chuẩn mực là giá trị văn hóa cao quý, tạo nền nếp cho bản thân học sinh cách sống tốt, đối 

ứng với bạn bè, thầy cô, thể hiện qua giao tiếp và thái độ tích cực trong cuộc sống. Hầu hết 
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học sinh có nền tảng được giáo dục từ gia đình về giá trị lao động, giá trị thời gian, giá trị 

của sự tiết kiệm… thì giá trị văn hóa của các em thể hiện nổi trội ngay trong lớp học. Qua 

từng hành vi, thái độ, lời nói đối với bạn bè, thầy cô và các bạn học sinh cùng/khác khối 

lớp. Giá trị văn hóa ẩn tàng bên trong đó là văn hóa giao tiếp, đạo đức căn bản với bản tâm 

lương thiện và tư duy tích cực. 

Hệ giá trị văn hóa có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân 

cách học sinh, trong lao động, sản xuất, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của học sinh 

sau này. Nó là những giá trị đi suốt với mỗi cá nhân trong trên con đường tìm kiếm tri thức, 

phát triển năng lực và là những kinh nghiệm sống vô giá.  

Trong giai đoạn hiện nay cần định hướng giá trị văn hóa theo những đổi mới phù hợp 

với sự phát triển của xã hội. Học sinh thực hành đúng 5 Điều Bác Hồ dạy là một tiêu chí 

cơ bản để như thực hành tốt trong quá trình làm việc nhóm, phân công việc trong nhóm, tư 

duy độc lập, năng lực ngoại giao… Những giá trị văn hóa được quy định trong học đường 

và các kỹ năng mềm dựa trên hệ giá trị văn hóa thì học sinh cần ý thức tự học, tự rèn luyện 

nhiều hơn. 

3.3. Hệ giá trị văn hóa trong việc hình thành nhân cách học sinh 

Nội hàm của hệ giá trị văn hóa thể hiện vị trí, vai trò của giáo dục đối với việc hình 

thành nhân cách cho học sinh đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và với thiên 

nhiên. Giáo dục tác động đến tư duy của học sinh một cách kịp thời để chấn chỉnh những 

biểu hiện sai và phát huy những yếu tố tích cực. Bằng những câu chuyện cảm động, những 

nhân vật có thật trong lịch sử nước nhà để giáo viên giáo dục hệ giá trị văn hóa cho học 

sinh hiệu quả hơn. Ví như, lấy hình ảnh của Trần Quốc Toản hay bộ đội Cụ Hồ… để giáo 

dục học sinh về lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đồng đội, đồng chí, như câu ca 

dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người chung một nước phải thương nhau cùng” hay 

“Thương người như thể thương thân”… Những giá trị văn hóa về lòng yêu thương con 

người trong giai đoạn mới cần nâng cao hơn nữa với sự yêu quý thiên nhiên, sinh mạng 

của tất cả muôn loài, sự từ bi trong cách nghĩ, lời nói, hành vi cần được đề cao nhiều hơn. 

Vì sao như vậy? Ở mỗi góc nhìn khác nhau về mối quan hệ con người với con người hiện 

nay còn có nhiều tiêu cực khi cả nhóm học sinh ra tay đánh một bạn cùng lớp, một bạn 

cùng khối hay trường khác… Đó là vấn nạn về sự nhận thức sai lệch về giá trị văn hóa của 

người Việt Nam nói chung. Học sinh bị lôi kéo bởi những trào lưu tiêu cực trong xã hội để 

thể hiện cái tôi, cái bản ngã của cá nhân xem đó là hình ảnh “cao quý”, xem đó là “quan 

trọng”. Sự thể hiện bản thân một cách tiêu cực đã để lại cho xã hội, nhà trường, gia đình 
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những nỗi lo lắng, trăn trở về cách giáo dục, cách định hướng hay có một bàn tay nào đó 

đã vô tình “vẽ đường cho hươu chạy”. Xu thế hội nhập là vừa là cơ hội vừa là thách thức 

của tất cả chúng ta trước sự phát triển, nhận thức của thế hệ học trò thích thể hiện bản ngã 

trong học tập, cuộc sống. Sự bắt kịp hay đã đi quá xa với những chuẩn mực giá trị đạo đức 

được xã hội chấp nhận, mà học sinh đã để lại những hậu quả nghiêm trọng cho người thân, 

xã hội phải cưu mang.  

Hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam là nền tảng để phát huy các hệ giá trị văn 

hóa phù hợp với lứa tuổi học sinh, giáo dục cho học sinh có được tình cảm, thái độ và hành 

động đúng với mỗi mỗi sự vật hiện tượng bằng tất cả sự bình đẳng tuy duy tích cực và khoa 

học. Hệ giá trị văn hóa tác động tích cực đến sự hình thành và hoàn thiện nhân cách học 

sinh thông qua nội dung bài học, cách học, hoạt động dạy học, thái độ và tình cảm đối với 

nội dung môn học. Vun bồi phẩm chất đạo đức, năng lực cho học sinh là nhiệm vụ thiết 

yếu ở mỗi người thầy.   

Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều có những quan điểm về nhân cách, phẩm chất đạo 

đức của học sinh có những điểm khác nhau, nhưng chung quy lại là “đức và tài”. Đức tài 

là thang đo cho mỗi cá nhân ở hầu hết các mối quan hệ xã hội, các lĩnh vực từ học tập, 

nghiên cứu đến thực hành nghề nghiệp. Vì vậy, xu hướng phát triển của xã hội luôn đặt ra 

những yêu cầu cao hơn. Ngoài những giá trị cơ bản về: Đức, tài; Chân, thiện, mỹ; Nhân, 

trí, dũng, liêm, Cần, kiệm, liêm, chính, hay đức, trí, thể, mỹ… còn có tham, sân, si (ẩn tàng 

trong mỗi cá nhân). Những hệ giá trị văn hóa này cần sớm được giáo dục cho học sinh. 

Thái độ là quan trọng hơn những giá trị vật chất khác. Học sinh Việt Nam hiện nay vẫn 

còn rất nhiều em được phụ huynh nâng niu, vì vậy kỹ năng sống và giá trị văn hóa chưa 

được giáo dục từ gia đình một cách tỷ mỹ. Ví như, văn hóa cảm ơn, xin lỗi của học sinh 

còn yếu kém; kỹ năng sống yếu dẫn đến sự kiểm soát bản thân chưa tốt. Nên có những phát 

ngôn phản cảm, vô lễ với giáo viên còn nhan nhản. Xong các em lại chia sẻ những điều dở 

tệ đó đến những người bạn khác để thể hiện cái tôi thông qua zalo, facebook… Học sinh 

đã phát tán và làm lây lan những giá trị xấu tạo nên sự trì trệ trong quá trình hoàn thiện 

nhân cách cá nhân. Vấn nạn của học sinh xảy ra trong thời gian gần đây như đánh hội đồng, 

hành xử vô lễ với giáo viên đều xuất phát từ cái “tham, sân, si”. Tham ở đây là muốn dành 

mọi thứ về mình, vật sở hữu của người khác vẫn cố lấy làm của cho riêng mình; sân ở đây 

là sân hận, hung hăng, dùng bạo lực, dùng đấm đánh thể hiện cái tôi bằng vũ lực để đạt 

được mục tiêu nào đó; si ở đây là sự không sáng suốt, lầm mê. Học sinh ở độ tuổi thiếu 

niên rất bốc đồng và dễ tạo ra những mối quan hệ xã hội với bạn xấu, rất dễ học tập những 
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thói xấu, muốn thử và thích thể hiện mình... Do vậy, nhà trường cần có những tiêu chí, hệ 

giá trị văn hóa nhằm giáo dục học sinh trở thành con người đúng với ý nghĩa đích thực của 

nó. “Con người” luôn thể hiện phần con và phần người trong cùng một cá thể. Nếu phần 

con chiếm đa số, thì cá nhân đó sống với những bản năng thấp kém; nếu phần người chiếm 

đa số thì cá nhân đó mới toát ra được giá trị đích thực của con người cả về năng lực, tài trí, 

sự học hỏi, thái độ, hành vi, sự đồng cảm, tình cảm... thể hiện qua hành vi, lời nói, việc 

làm. Ví như, điều nhỏ nhất trong cuộc sống, trong lao động, học tập là vận dụng văn hóa 

“cảm ơn, xin lỗi” một cách đúng lúc, đúng nơi, kịp thời. Chẳng hạn, học sinh ở Nhật khác 

rất nhiều với học sinh ở Việt Nam về những điều rất bình thường trong cuộc sống, bao 

gồm:  

Điểm khác biệt Nhật Bản Việt Nam 

Được giáo dục tính tự lập Có từ rất sớm Được nâng niu nhiều hơn 

Lễ phép Rất tốt Tạm tốt 

Xin lỗi, cảm ơn Rất tốt Chưa tốt 

Tâm từ bi Rất tốt Chưa tốt 

Tham, sân, si Rất tốt Chưa tốt 

Xếp hàng, lắng nghe Rất tốt Chưa tốt 

Phát triển tư duy qua thực hành Rất tốt Học nhiều kiến thức hàn lâm  

  Hệ giá trị văn hóa không có sự đánh đồng hay so sánh tốt, xấu mà chỉ ra những yếu 

tố hạn chế để khắc phục. Là giáo viên, chúng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ về những điều hạn 

chế đó. Một ngày, một người hay một tổ chức khó có thể đổi mới, mà cần có sự thực hiện 

đồng bộ từ nhiều phía: gia đình, nhà trường và xã hội.  

3.4. Yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục hệ giá trị văn hóa cho học sinh và nguyên nhân 

(a). Các yếu tố ảnh hưởng  

Có nhiều yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng và chi phối đến hiệu quả của việc 

giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh như: sự tác động từ bên ngoài xã hội; bạn bè lôi kéo; 

tự bản thân học sinh chưa hiểu hết giá trị văn hóa cũng như tầm quan trọng của nó; những 

tấm gương sáng bị lu mờ làm học sinh nản lòng; mất định hướng cùng với thiếu tự tin vào 

con người, cuộc sống, cộng đồng; văn hóa nền nếp gia đình quá khắt khe không phù hợp 

với thời đại mới; học sinh chưa tiếp cận được kiến thức khoa học tiên tiến… Trong số các 

yếu tố trên, có bốn yếu tố căn bản chịu ảnh hưởng và chi phối đến kết quả giáo dục hệ giá 

trị văn hóa cho học sinh. 
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Một là, tự bản thân học sinh chưa có nhận thức, ý thức cao về các giá trị văn hóa. Học 

sinh chưa dành thời gian để hoàn thiện được quá trình giáo dục tự thân, tự học, và chưa tự 

giác tìm kiếm, học hỏi những cái hay, cái đẹp mà học tập thụ động, thời gian dành cho 

zalo, facebook rất nhiều. Học sinh thường hành xử theo bản năng mà ít sử dụng lý lẽ để 

giải thích hay lắng nghe… 

Hai là, sự ảnh hưởng từ phụ huynh. Áp đặt từ phụ huynh là vấn nạn mà nhiều học 

sinh phải gánh chịu. Đó là áp lực rất lớn đối với học sinh trong giai đoạn định hướng chọn 

nghề. Rất nhiều học sinh Việt Nam phải học nghề A, nghề B vì theo yêu cầu của phụ huynh. 

Giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình đôi khi phụ huynh đã vô tình xúc phạm đến học 

sinh, tạo nên sự tổn thương trong tâm hồn và dần giá trị văn hóa bị hao mòn có khi tiệm 

cận đến bằng không; Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt hoàn mỹ thì xã hội văn 

minh và ngược lại. Do vậy, giữ gìn những giá trị văn hóa từ mỗi gia đình là rất quan trọng 

trong tâm hồn, tình cảm của học sinh. Nó là cơ sở để phát triển những giá trị văn hóa khác 

khi bản thân học sinh được tiếp cận và cảm nhận được. 

Ba là, sự ảnh hưởng từ nhà trường. Văn hóa nhà trường tác động đến sự nhận thức 

của học sinh về giá trị văn hóa và cách thể hiện văn hóa của học sinh đối với bản thân, gia 

đình, nhà trường, xã hội và thiên nhiên. Sự nghiêm minh trong mọi quy tắc, chuẩn mực 

cùng với sự gương mẫu của người thầy là yếu tố quan trọng giúp cảm hóa được học sinh, 

giáo dục được những học cá biệt. Sự thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của học sinh là 

quá trình giáo dục đã thành công hơn một nữa. Thực tế có nhiều học sinh chưa lắng nghe 

giáo viên, nên học sinh cá biệt còn tồn tại theo mỗi năm học. 

Bốn là, sự ảnh hưởng từ cộng đồng, số đông. Tuổi học sinh về tâm sinh lý rất dễ 

nhiễm và va vấp vào những tệ nạn của xã hội, sự lôi kéo từ bạn bè và số nhiều người lớn 

có tâm không thiện lành, ích kỷ và suy nghĩ nông cạn. Ví như, kinh doanh bất chấp với mọi 

sự hư hại của tuổi trẻ, họ làm việc theo lý lẽ “kiếm tiền và vì tiền”, mọi sự thiệt hại của học 

trò họ không bận tâm. Sự thiếu ý thức từ cộng đồng là sự tiếp tay cho học sinh bước vào 

ngõ cụt của sự nhận thức, ý thức về giá trị văn hóa. Đó là nền tảng tạo ra đạo đức suy đồi, 

mất dần cái thiện căn, tâm lành ở mỗi học sinh.  

Trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trường học luôn đặt giáo dục là quốc 

sách hàng đầu, thế hệ tuổi trẻ là tương lai của đất nước, đầu tư cho giáo dục... Xong, học 

sinh sống trong cộng đồng người tiêu cực từ hành vi, lời nói, việc làm thì việc hình thành 

nhân cách, phẩm chất đạo đức của học sinh đến khi nào sẽ được hoàn thiện lên mỗi ngày? 

Chưa nói đến thông tin trên các trang mạng xã hội chưa được kiểm duyệt đã tràn lan, làm 
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học sinh tò mò, bắt chước. Thông tin đăng tải kiểu “vẽ đường cho hươu chạy” khó kiểm 

soát cũng là yếu tố tác động nhiều nhất đến phẩm chất, đạo đức của học sinh. 

(b). Nguyên nhân 

Tri kiến ở mỗi gia đình cùng với cách giáo dục con cái có sự chênh lệch lớn; 

Đánh giá không khách quan của cộng đồng xã hội về thành quả giáo dục; 

Nhận thức, ý thức về vai trò, giá trị của văn hóa được học sinh lĩnh hội chưa cao; 

Sự truyền đạt, những định hướng, chỉ đạo của văn bản cấp trên đến địa phương về 

công tác giáo dục, giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh được triển khai chưa triệt để do 

điều kiện thực tiễn khác nhau. Mặt khác, từ lý luận đến thực tiễn là rất gần nhưng cũng là 

rất xa. Gần khi mỗi mỗi cá nhân làm việc, cống hiến với tâm huyết, niềm đam mê và sự 

yêu thương học trò. Và rất xa khi mỗi mỗi cá nhân làm việc chưa quan tâm nhiều đến trọng 

trách của sự nghiệp trồng người; 

Xã hội vật chất phát triển làm vơi đi ít/nhiều giá trị tinh thần trong đó có tâm huyết 

đối với nghề, tình yêu thương đồng loại. Nên đã xảy ra nhiều, rất nhiều những sự việc được 

liệt kê thành hiện tượng không tích cực trong xã hội nói chung, trong đó có giáo dục và 

đào tạo, bởi giá trị văn hóa bị xem nhẹ. Giá trị văn hóa là nền tảng để phát triển tinh thần 

về tâm, đức, để sinh ra trí tuệ và sự sáng suốt;    

Vấn đề đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội một cách tự do, chưa được quản 

lý chặt chẽ cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc giáo dục giá trị 

văn hóa cho học sinh.  

3.5. Sự cần thiết phải giáo dục các hệ giá trị văn hóa cho học sinh  

Hệ giá trị văn hóa là nền tảng để hoàn thiện phẩm chất cho học sinh. Học sinh là 

tương lai của đất nước, là nguồn nguyên khí, tài nguyên trí tuệ góp phần xây dựng và kiến 

thiết đất nước. Vì vậy, học sinh cần có tâm trong sáng, thiện lành, đạo đức, phẩm chất hoàn 

thiện để phát sinh trí tuệ và tài năng. Trong mỗi cá thể, phẩm chất đạo đức là chủ thể để 

dẫn đến định hướng, tư duy tích cực và được thể hiện qua lời nói, hành vi, việc làm. Do 

đó, giáo dục cho học sinh hệ giá trị văn hóa với lý giải như sau:   

Một là, để thể hiện lòng biết ơn và đền ơn. Sống có trước, có sau, một cá nhân sống 

mà không biết ơn và đền ơn thì xem là người có đạo đức kém; đạo đức không tốt thì khó 

làm được việc thiện lành, việc tốt, chỉ sống cho cá nhân và tự tư tự lợi thì đất nước khó 

phát triển theo xu thế của thế giới. Điều này trong văn hóa “cảm ơn, xin lỗi”;  

Hai là, Cần, kiệm, liêm, chính là không để xảy ra tiêu cực dù việc rất nhỏ, không 

lạm dụng chức quyền để làm mất lòng tin trong nhân dân, không kết bè phái để tạo lợi ích 
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nhóm, để mọi tầng lớp nhân dân có niềm tin tuyệt đối vào người chủ của đất nước; mức độ 

lòng tin là điều cơ bản nhất để phát triển và thành niềm tin tuyệt đối; 

Ba là, Không tham, sân, si là luôn sáng suốt, bình tĩnh trong mọi tình huống để đối 

mặt với mọi vấn đề và tìm cách giải quyết tối ưu nhất. Có tham, có sân, có si thì không thể 

là một cá thể có đạo đức, đạo đức không có thì không thể cống hiến cho cộng đồng, xã hội; 

Bốn là, Tâm từ bi theo cách hiểu trong giáo lý Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

là lòng yêu thương chúng sanh muôn loài, luôn nghĩ đến vạn vật, chúng sanh trong vũ trụ 

bao la này mà khoa học ngày nay gọi đó là trí tuệ cảm xúc. Khi xử lý tình huống luôn đặt 

mình trong hoàn cảnh của người khác, luôn phát xét mỗi mỗi việc theo thông tin từ hai 

phía (thuận nghịch), không hướng theo một chiều để phát quyết sẽ tạo sự bất lợi cho việc 

chính nghĩa và tạo thuận lợi cho điều phi nghĩa. Đó là biểu hiện của trí tuệ, trí tuệ là sự 

nghiệp lâu bền mà mỗi học sinh cần trau dồi, tu dưỡng. Cùng với trí tuệ, tâm từ bi là nguồn 

cội cho tất cả mọi tư duy, hành vi tích cực phát sinh, một cá thể có đạo đức tốt không thể 

tồn tại với tâm tham lam, sân hận và si mê.  

3.6. Một số giải pháp đề xuất  

Về phía gia đình 

Tồn tại các nề nếp, kỷ cương hợp với đạo lý, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt 

Nam. Bao gồm những giá trị văn hóa trong cuộc sống đời thường như: đi thưa về trình; 

kính trên nhường dưới; lời chào cao hơn mâm cỗ; ăn quả nhớ kẻ trồng cây; thương người 

như thể thương thân… Tất cả những giá trị văn hóa này học sinh cần được gia đình giáo 

dục từ rất sớm. Biết nhận ra điều đúng sai đối với lứa tuổi học sinh luôn cần có sự dạy bảo, 

định hướng từ gia đình (ông bà, cha me, anh chị…). Kinh nghiệm sống của thế hệ đi trước 

là giá trị văn hóa, là vốn quý mà học sinh cần được truyền đạt và tích lũy cho bản thân. Ví 

như, chuồn chuồn bay thấp thì mưa; đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười 

chưa cười đã tối… Kinh nghiệm sống của học sinh được gia đình giáo dục là nhiều nhất, 

nhận ra tính đúng sai của sự việc cũng là nền tảng cho những giá trị văn hóa của học sinh 

phát triển đúng hướng và lành mạnh. Yếu tố gia đình là căn bản nhất, quan trọng nhất để 

hình thành những giá trị văn hóa cho học sinh. Bên cạnh sự giáo dục của gia đình, học sinh 

còn được tiếp thu kiến thức, kỹ năng từ thầy, cô, bạn bè trong quá trình học tập. 

Về phía nhà trường là tổ chức đại diện thực hiện, dạy học sinh chấp pháp 

Thiết kế những quy phạm về giá trị văn hóa trong phạm vi trường học; 

Thưởng, phạt bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa đối với học sinh; phải thật nghiêm 

minh, không cả nể nhằm hạn chế tiêu cực trong giáo dục; 
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Thầy, cô là tấm gương sáng cho học sinh noi theo qua giao tiếp, ứng xử sư phạm, 

tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy – học. Nhà sư phạm dân chủ người 

Nga – K.D.Usinxki từng nói: “Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận 

lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Không có 

phương pháp giáo dục nào hiệu quả hơn cách nêu gương và làm gương cho học sinh; 

Giai đoạn mới hiện nay, hầu hết học sinh ít/nhiều đều phải học tập bằng hình thức 

trực tuyến, nên môi trường sư phạm trên không gian mạng cần được tổ chức như thế nào 

để dạy học đạt hiệu quả. Hạn chế các hiện tượng tiêu cực như người học có thể thách đố 

solo với người dạy, những phát ngôn cần đúng mực của học sinh và giáo viên. Vì học trực 

tuyến thì người dạy trở thành người của công chúng. Nên dạy học online cần tạo môi trường 

dạy-học mà cả người dạy và người học được đạt được mục tiêu truyền thụ/tiếp thu kiến 

thức hiệu quả nhất.  

Về phía cộng đồng, xã hội 

Cùng chung tay với gia đình, nhà trường trong quá trình giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh nhằm hoàn thiện nhân cách học sinh mỗi ngày được tốt hơn. Bằng nhiều cách, 

nhiều việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, nét văn hóa riêng biệt 

của dân tộc như: vùng đồng bằng, vùng núi, cao nguyên… và những nét văn hóa, giá trị 

văn hóa ở đó đều không như nhau. Ví dụ, những tiêu cực của xã hội làm ảnh hưởng trực 

tiếp, gián tiếp đến sự nhận thức giá trị văn hóa của học sinh như: kinh doanh các trò chơi 

game online, kinh doanh trò chơi bắn cá, kinh doanh thức ăn uống có tẩm hóa chất, chất 

gây nghiện… Đây là những việc làm mang lợi ích cá nhân nhưng là con đường gần nhất 

để học sinh bị nghiện ngập, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình nhà trường và xã hội. Thay 

vào đó có thể kinh doanh các loại hình lành mạnh như tạo sân cỏ nhân tạo để học sinh rèn 

luyện thể chất; xã hội hóa thư viện lưu động để nâng cao hiệu quả văn hóa đọc trong nhà 

trường, cộng đồng dân cư, cung cấp thêm cho học sinh những kiến thức, kỹ năng vượt xa 

hơn kiến thức trong sách giáo khoa, tạo nền tảng và là động cơ để học sinh tự tin tham gia 

nghiên cứu khoa học… Nghiên cứu khoa học là con đường ngắn nhất để kích thích học 

sinh học tập, tạo niềm đam mê học tập và phát huy năng lực sáng tạo cũng như hình thành 

nhân cách cá nhân mỗi ngày được tốt hơn. 

Về các cơ quan quản lý 

Siết chặt vấn đề quản lý, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội; Xem xét có thể 

đối mới và tăng các loại hình phạt, mức độ vi phạm liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào 
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tạo; Quản lý chặt hơn nữa việc kinh doanh thức uống/ăn cho học sinh trong khuôn viên 

trường học và những vùng lân cận. Để học sinh có sức khỏe tốt, học tập tốt.  

4. Kết luận 

Hệ giá trị văn hóa mang tính tích cực, là nét đẹp thể hiện trong chuỗi giá trị “chân, 

thiện, mỹ” thật sự cần thiết phải giáo dục cho học sinh phổ thông Việt Nam. Những giá trị 

đó được hình thành trong mỗi cá nhân của học sinh một cách tự nhiên khi bản thân học 

sinh được tiếp cận trong tâm thế mong cầu, tìm tòi, có đam mê, tự rèn luyện để hoàn thiện 

bản thân. Nghĩa là giáo dục hệ giá trị cho học sinh đạt được hiệu quả khi bản thân học sinh 

tiếp cận nội dung giáo dục với tinh thần hợp tác, cầu tiến, mong cầu được hoàn thiện giá 

trị nhân cách. Phẩm chất đạo đức là nền tảng để trở thành người hữu dụng, được cộng đồng 

xã hội chấp nhận và điều đó có sự ảnh hưởng đến nhiều thế hệ học sinh sau này. Quá trình 

giáo dục giá trị văn hóa đạt được hiệu quả cao nhất khi người thầy truyền đạt kiến thức có 

sự hợp tác của học sinh một cách phù hợp cùng với sự ham học hỏi. Giai đoạn mới hiện 

nay học sinh phổ thông có nhiều thuận lợi trong việc giáo dục giá trị văn hóa và học sinh 

có thể tự giáo dục, tự học qua các thiết bị thông minh. Công nghệ phát triển là phương tiện 

thuận lợi cho học sinh tiếp cận những kiến thức mới theo đúng mục tiêu học tập tích cực, 

trong đó có hệ giá trị văn hóa là nền tảng để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức cá 

nhân và xã hội.  
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PHẦN II:  

 

MÔ HÌNH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC  
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  

VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CHO HỌC SINH 

      TS. Nguyễn Thị Phương - TS. Nguyễn Thế Dương31 

Tóm tắt: 

 Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế là một trong những cơ sở quan trọng 

để xây dựng mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông ở Việt Nam. Bài biết 

này giới thiệu, phân tích và đánh giá các mô hình giáo dục giá trị văn hóa của một số quốc 

gia tiên tiến trên thế giới, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

trong việc xây dựng và đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa hiệu quả, khả thi và phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của giáo dục Việt Nam hiện nay và trong giai đoạn tới. 

Từ khóa: Giáo dục, giáo dục giá trị, giáo dục giá trị văn hóa 

Mở đầu 

Khái niệm giáo dục giá trị văn hóa trong các trường phổ thông ở Việt Nam nhìn 

chung không trùng khớp ở các nước khác, mặc dù nội hàm của nó có những điểm tương 

đồng. Mặc dù không có quốc gia nào nhắc đến giáo dục giá trị văn hóa nhưng giá trị văn 

hóa được lồng ghép vào những tên gọi và môn học khác nhau như giáo dục giá trị, giáo 

dục nhân cách, giáo dục đạo đức… hoặc nó là sự tích hợp của nhiều yếu tố trong các lĩnh 

vực giáo dục đó.  

Mỗi một quốc gia đều nỗ lực xây dựng những mô hình riêng và những quan niệm 

riêng liên quan đến vấn đề này. Ngoài những mẫu số chung khá hiển nhiên thì các mô hình 

này đều có những điểm riêng biệt. 

1. Các mô hình giáo dục giá trị văn hóa ở một số quốc gia trên thế giới 

1.1. Các mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong nền giáo dục Hoa Kì 

Hoa Kỳ không có chương trình giáo dục phổ thông cho toàn quốc, mà từng trường 

phổ thông chiếu theo định hướng của hội đồng giáo dục (cơ quan dân cử) của các tiểu bang 

và quận hạt (county) trong mỗi tiểu bang để xây dựng chương trình của mình.  

                                                           
31 Viện Ngôn ngữ học -  
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Tại quốc gia này, các hệ giá trị không cần phải được dạy trực tiếp thông qua chương 

trình giáo dục nhân cách. Chúng được nhúng vào trong các chương trình học tập trên lớn 

và trong các môn liên quan nhiều đến việc phát triển nhân cách. 

Cụ thể, học sinh được dạy các giá trị thông qua chương trình giảng dạy chính thức, 

đặc biệt là trong các môn văn học, khoa học xã hội và lịch sử. Giá trị cũng được nhắc tại 

các Lễ kỷ niệm một số ngày lễ nhất định và lễ Chào cở tuyên thệ thực chất cũng là các hoạt 

động giảng dạy về giá trị. Các cách thức giảng dạy về giá trị khác như đưa ra kỳ vọng cho 

học sinh làm việc chăm chỉ, hành động có trách nhiệm và tôn trọng những cách khác. Cũng 

có nhiều khóa học được thiết kế để dạy các giá trị cả trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra, nhiều 

hoạt động ngoại khóa như kịch, câu lạc bộ, thể thao, và các hoạt động dịch vụ cộng đồng 

cũng tạo cơ hội cho học sinh đưa ra các lựa chọn giá trị. Hầu hết các chương trình ngoại 

khóa trong trường học đều giáo dục tính cách mạnh mẽ, khuyến khích học sinh thực hành 

các giá trị như chủ động, siêng năng, trung thành, khéo léo, rộng lượng, vị tha và can đảm 

(Wynne, 1989). 

Mỗi một tiểu bang lại cụ thể hóa giáo dục giá trị theo nhiều cách khác nhau. Chẳng 

hạn, ở tiểu bang Maryland, trong việc dạy các giá trị nhân cách cho học sinh, người ta nhấn 

mạnh đến 6 trụ cột. Đó là: 1. Trustworthiness (giữ uy tín),  2. Respect (lễ phép), 3. 

Responsibility (tinh thần trách nhiệm), 4. Fairness (công bằng), 5. Caring (chu đáo) và 6. 

Citizenship (bổn phận công dân).  Sáu trụ cột này được lồng ghép trong chương trình tiểu 

học qua các bài học về “tính cách tiêu biểu” (character traits, viết tắt là CT) trong bộ môn 

tìm hiểu xã hội (social study). Các em được học về các trụ cột này thông qua những cuộc 

thảo luận trên lớp cùng giáo viên và trong các tình huống thực tế đời thường. Chẳng hạn, 

trong tình huống khi có hai học sinh tranh giành nhau một vật gì đó, giáo viên không cần 

phân xử mà chỉ nhắc: “Hãy trung thực và công bằng!”.Với những học sinh có hành động 

và lời nói sai trái, chỉ cần nêu ra các trụ cột trên và học sinh đó sẽ nhận ra lỗi lầm của mình. 

Ở các cấp học cao hơn, sáu trụ cột không còn những bài học riêng mà sẽ được tăng 

cường và nâng cao bằng cách tích hợp trong các bộ môn tìm hiểu xã hội (chủ yếu là lịch sử) 

và văn học. Học sinh học thêm về các tính cách quan trọng khác như consideration (thận 

trọng), compassion (lòng nhân ái), love (tình yêu thương), gratitude (lòng biết ơn)... Theo triết 



117 | P a g e  

 

lý “giáo dục chính là cuộc sống”, các trường phổ thông Mỹ luôn yêu cầu và tạo điều kiện để 

các em học sinh tham gia hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng. Để thể hiện sự chu đáo (caring) 

cùng lòng nhân ái (compassion), các em tham gia vào các công tác từ thiện như quyên góp 

tiền bạc, thực phẩm, quần áo giúp nạn nhân bị thiên tai hay khủng bố; hoặc tham gia phục vụ 

bệnh nhân, giúp đỡ người già neo đơn. Đây thậm chí còn là một tiêu chuẩn bắt buộc để học 

sinh được tuyển vào đại học. 

1.2. Các mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong nền giáo dục Canada 

Giống với Hoa Kỳ, Canada không có Bộ Giáo dục hay một hệ thống sách giáo khoa 

trên toàn liên bang. Mỗi tỉnh (bang) có một Bộ giáo dục riêng. Mỗi quận/thành phố trong 

tỉnh lại có một Hội đồng Giáo dục địa phương (District School Board) quản lý các trường 

học trong khu vực của mình. Mỗi trường lại có kế hoạch và các hướng dẫn riêng về những 

nội dung cần giảng dạy nhưng trách nhiệm cuối cùng là ở giáo viên trực tiếp đứng lớp. 

Chẳng hạn, theo chương trình Giáo dục Nhân cách của Hội đồng Giáo dục thành 

phố Toronto (Toronto District School Board, tỉnh Ontario), 10 tính cách được giảng dạy 

trong 10 tháng của mỗi năm học (mỗi tháng dạy một tính cách), nội dung được điều chỉnh 

theo từng độ tuổi, bao gồm: Tôn trọng (Tháng 9); Trách nhiệm (Tháng 10); Sự cảm thông 

(Tháng 11); Sự tử tế và Quan tâm (Tháng 12); Tinh thần làm việc nhóm (Tháng 1); Sự 

công bằng (Tháng 2), Trung thực (Tháng 3); Tinh thần hợp tác (Tháng 4); Chính trực 

(Tháng 5) và Kiên nhẫn (Tháng 6).  

Cùng học về một tính cách nhưng các lớp 6, 7, 8 sẽ được học các nội dung khác 

nhau, càng học lớp cao thì nội dung bài học càng sâu sắc và mở rộng hơn, được liên hệ với 

các đức tính khác.Ví dụ, với đức tính Trung thực được học vào Tháng 3, học sinh lớp 6 sẽ 

học định nghĩa về đức tính Trung thực, cùng động não để tìm ra nhiều ví dụ về đức tính 

này. Các em cũng sẽ viết bài hoặc diễn kịch để thể hiện Trung thực là đức tính quan trọng 

nhất như thế nào. Trong khi đó, học sinh lớp 7 sẽ liên hệ đức tính Trung thực với các 

nguyên tắc và đưa ra quyết định trong cuộc sống. Các em cũng được học các từ vựng liên 

quan đến sự trung thực, viết bài và diễn các vở kịch về đức tính này. Học sinh lớp 8 sẽ tìm 

hiểu ở khía cạnh con người không trung thực với chính bản thân mình như thế nào và ảnh 
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hưởng của điều đó tới các vấn đề cộng đồng và thế giới, qua đó liên hệ với Tinh thần trách 

nhiệm của mỗi cá nhân. 

1.3. Các mô hình giáo dục giá trị trong nền giáo dục Nhật Bản 

Giáo dục giá trị luôn được đề cao trong học đường Nhật Bản kể từ thời Minh Trị, 

tuy nhiên, nội hàm của khái niệm này luôn thay đổi để đáp ứng với những thay đổi của thời 

đại. Một đứa trẻ ở Nhật Bản là một thành viên của "gia đình quốc dân". Tất cả trẻ em Nhật 

Bản được chăm sóc bởi toàn xã hội, và tất cả người lớn Nhật Bản giúp dạy các quy tắc và 

phong tục của xã hội. Có một sợi dây kết nối giữa giáo dục giá trị và các truyền thống của 

dân tộc ở Nhật Bản. Đặc biệt việc này được tiến hành với sự gắn kết chặt chẽ giữa cha mẹ 

với thầy cô và xã hội.  

Luật Giáo dục cơ bản hiện tại (2006) của Nhật Bản nhấn mạnh rằng giáo dục nên 

rèn luyện đạo đức và giá trị (Dotokushin wo yashinau) và thể hiện ý nghĩa và vị trí của giáo 

dục đạo đức trong giáo dục chính khóa. Việc giáo dục giá trị được tiến hành trong cả gia 

đình lẫn nhà trường. 

Trẻ em ở Nhật Bản học hỏi từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và quốc gia cách trở 

thành thành viên của xã hội Nhật Bản. Trong mỗi nhóm, một đứa trẻ học được tính tự giác 

và cam kết được kỳ vọng là một thành viên nhóm hỗ trợ và có trách nhiệm. Gia đình, nhà 

trường và quốc gia đều đảm nhận vai trò quan trọng trong việc dạy trẻ các quy tắc và chuẩn 

mực của xã hội. 

 Trong gia đình 

Sự gắn kết gia đình trong xã hội Nhật Bản rất bền chặt. Theo truyền thống, người 

cha là người cung cấp tài chính, còn người mẹ chăm sóc gia đình và chăm sóc con cái. 

Trong cấu trúc gia đình, phụ nữ Nhật chỉ chuyên tâm vào việc hỗ trợ giáo dục con cái. 

Người mẹ là thành viên trong gia đình có trách nhiệm đảm bảo đứa trẻ nhận được một nền 

giáo dục chất lượng. Nếu đứa trẻ thành công ở trường thì gia đình cũng được coi là đã 

thành công. Mẹ của đứa trẻ giúp con cái làm bài tập về nhà, dạy kỷ luật, cung cấp một môi 

trường gia đình hỗ trợ cho việc học tập và được tham gia ở trường. 

  Trong trường học 
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Bên ngoài không gian học đường, trẻ em Nhật Bản còn được bảo ban và uốn nắn 

trong từng việc nhỏ nhặt nhất: từ tình yêu thương dành cho thú cưng hay cây trồng do trẻ 

tự nuôi và chăm sóc ở gia đình đến biết lễ phép cúi đầu cảm ơn khi được nhường đường, 

hay lao động tập thể tự dọn dẹp vệ sinh lớp học… 

Giáo dục giá trị và đạo đức tại Nhật Bản được dựa vào bốn trụ cột chính mà giáo 

viên có thể giảng dạy cho học sinh của mình: 

1. Về bản thân: mọi người độc lập, làm những gì có thể tự làm và sống khiêm 

nhường. 

2. Về mối quan hệ với người khác: mọi người biết tầm quan trọng của phép lịch sự 

và giao tiếp trung thực với người khác 

3. Về mối quan hệ với thiên nhiên và những điều thiêng liêng: Mọi người biết rung 

động trước sự kì vĩ và trác tuyệt của thiên nhiên, và cảm nhận được tầm quan trọng của 

thiên nhiên và các sinh vật sống. 

4. Về các nhóm và xã hội: mọi người giữ lời hứa, tuân theo các quy tắc và có ý thức 

về nhiệm vụ công cộng. 

Khi một đứa trẻ vào môi trường giáo dục, nó học được một loạt các kỳ vọng mới. 

Nhiều trường tiểu học ở Nhật Bản có những mục tiêu sau được đăng ở phía trước trường: 

Trẻ em nên cố gắng kiên trì (gambaru), tốt bụng (yasashii), mạnh mẽ và khỏe mạnh (jobu 

na), và siêng năng học tập (benunde benkyo)  

Tại các nhà trường của Nhật Bản, trước hết, trẻ em học được rằng tập thể quan trọng 

hơn cá nhân và cá nhân không nên nổi bật. Cái tôi nên hài hòa, thu mình nhỏ bé, và phù 

hợp với cái Ta chung. Hành vi phù hợp bao gồm học cách hợp tác và hỗ trợ nhóm. Các em 

được học về tầm quan trọng của phép lịch sự, biết tôn trọng lẫn nhau, thân thiện với thiên 

nhiên và động vật. Các em cũng học cách chia sẻ và thấu hiểu, tính kiên trì, khiêm tốn, tự 

kiềm chế, biết chịu trách nhiệm, tự kỷ luật và tinh thần phối hợp tập thể.  

Trẻ em Nhật Bản được khuyến khích phát triển ý thức kỷ luật tự giác (hansei) và 

chăm chỉ. Trẻ em được mong đợi sẽ kiên trì hướng tới một mục tiêu nhất định. Điều quan 

trọng hơn là các em phải cố gắng hết sức và không từ bỏ chứ không phải nhất quyết đạt 

được mục tiêu. Xã hội Nhật Bản chấp nhận quan niệm rằng tất cả trẻ em đều có năng lực 
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riêng và trẻ em được học cụm từ yareba dekiru, có nghĩa là rằng nếu bạn cố gắng hết sức, 

bạn có thể làm được. Trẻ em Nhật Bản được mẹ, giáo viên và bạn bè cùng lớp khuyến 

khích cố gắng hết sức. 

Chương trình giảng dạy tiểu học ở Nhật Bản được thiết kế để hỗ trợ đời sống xã hội 

của trẻ và phát triển nhận thức để trở thành công dân Nhật Bản. Bộ Giáo dục, Khoa học và 

Văn hóa đã thiết lập các mục tiêu cho giáo dục nghiên cứu xã hội và đạo đức tiểu học tập 

trung vào sự phát triển của trẻ. Ví dụ, trong chương trình giáo dục giá trị cho các trường 

học ở Nhật Bản, trẻ học cách "tôn trọng tự do của tất cả mọi người và chịu trách nhiệm về 

các hoạt động của chính mình." Bốn mục tiêu chính của chương trình giáo dục giá trị là sự 

siêng năng, sức chịu đựng, khả năng quyết định làm điều khó khăn và tinh thần cống hiến 

hết lòng. Giáo trình môn nghiên cứu xã hội được thiết kế để giúp trẻ em phát triển nhận 

thức để trở thành công dân trong một quốc gia dân chủ và hòa bình. Các chủ đề nghiên cứu 

xã hội cơ bản bao gồm cộng đồng, gia đình, đạo đức, hợp tác cộng đồng và di sản văn hóa 

xã hội quốc gia.  

Môi trường học đường là sự phản ánh triết lý của trường và nội quy lớp học. Từng 

trường một lại đề ra các nguyên tắc hoạt động để uốn nắn học sinh theo các mục tiêu giáo 

dục giá trị cụ thể. Học sinh nhanh chóng học được những gì được mong đợi ở trường. Triết 

lý của trường, nội quy lớp học, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, và chương trình 

giảng dạy quốc gia đều được thiết kế để đóng góp cho sự phát triển tinh thần và sự hiểu 

biết về kỳ vọng đối với các em. Chẳng hạn, tại Trường tiểu học Senda ở Hiroshima, về 

mục tiêu giáo dục, nhà trường chịu trách nhiệm chính cho việc giáo dục và phát triển: (1) 

những đứa trẻ toàn diện với sự tích hợp của đạo đức và thể chất, là những người có phán 

đoán tốt và óc suy nghĩ sáng tạo; và (2) những đứa trẻ giàu lòng nhân đạo, có tình đoàn kết 

với xã hội và lợi ích chung. Trong lớp học, giáo viên lại xác định khuôn khổ nội quy của 

lớp. Việc thực thi nội quy phụ thuộc vào các thành viên của lớp và các mối quan hệ bình 

đẳng, ngang hàng của họ. Giáo viên luôn đặt giả định rằng một đứa trẻ "đến trường với 

một tấm bảng sạch sẽ" và học sinh muốn được giáo dục tốt. Thông thường, giáo viên tiểu 

học Nhật Bản khuyến khích trẻ lắng nghe, tập trung, học cách làm việc đúng đắn và tuân 

theo phong tục của trường. 
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Các quy tắc lớp học sau đây đã được treo trên tường của một lớp học tiểu học ở 

Hiroshima. 

Nội quy lớp học 

1. Hãy vui vẻ 

2. Hãy chủ động 

3. Hãy nhiệt tình 

4. Hãy cười 

5. Hãy tận hưởng cuộc sống  

1.4. Các mô hình giáo dục giá trị trong nền giáo dục Australia 

Cũng giống như nhiều nước phát triển khác, Úc chỉ phát triển chương trình khung 

cho các khối lớp phổ thông trên toàn quốc. Mỗi một tiểu bang vận dụng chương trình khung 

này một cách cụ thể theo đặc trưng vùng miền của họ. Trong chương trình khung của 

Australia, giáo dục giá trị (values education) là một hoạt động trọng tâm, trong đó nhấn 

mạnh việc xây dựng những chuẩn mực giá trị mà học sinh cần phải tuân theo.  

Trên thực tế, giáo dục giá trị đối với Australia chỉ xuất hiện khi Khung giáo dục giá 

trị quốc gia tại các trường học Úc được công bố năm 2005. Trong khuôn khổ này, giáo dục 

giá trị được định nghĩa là: 

Bất kỳ hoạt động học đường tường minh và / hoặc ngầm ẩn nào nhằm thúc đẩy sự 

hiểu biết và kiến thức về giá trị của học sinh, và phát triển các kỹ năng cũng như khuynh 

hướng của học sinh để các em có thể thực hiện các giá trị cụ thể với tư cách là cá nhân và 

là thành viên của cộng đồng rộng lớn hơn. 

Theo đó, chương trình khung này đưa ra 9 giá trị đối với học đường Australia như 

sau: 

1. Quan tâm và Nhân ái: Chăm sóc bản thân và người khác 

2. Làm hết sức: Tìm cách để hoàn thành một việc gì đó đáng làm và đáng ngưỡng 

mộ, cố gắng hết sức, hướng đến sự hoàn hảo 

3. Công bằng: Bảo vệ lợi ích chung, tất cả mọi người phải được đối xử công bằng 

trong một xã hội công bằng 
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4. Tự do: Tận hưởng tất cả các quyền tự dom không bị áp đặt của công dân Úc, và 

bảo vệ quyền của người khác 

5. Trung thực và đáng tin cậy: trung thực, chân thành và đi tìm sự thật 

6. Chính trực: Hành động theo nguyên tắc đạo lý và đạo đức, đảm bảo nói đi đôi 

với làm 

7. Tôn trọng: Đối xử với người khác bằng sự quan tâm và tôn trọng, tôn trọng quan 

điểm của người khác 

8. Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về hành động của riêng mình, giải quyết sự khác 

biệt theo một cách thức mang tính xây dựng, không bạo lực và hòa bình, đóng góp cho xã 

hội và đời sống công dân, chăm sóc môi trường 

9. Hiểu biết, khoan dung và hòa nhập: Cẩn trọng về người khác và văn hóa của họ, 

chấp nhận sự đa dạng trong một xã hội dân chủ, nơi mọi người đều được hòa nhập 

Trong trường học, các giá trị cốt lõi ảnh hưởng đến cách mọi người giao tiếp, làm 

việc cùng nhau và đưa ra quyết định. Chúng được phản ánh trong các chính sách và quy 

trình giáo dục của các trường và Bộ. Việc triển khai giáo dục giá trị được tiến hành lồng 

ghép trong nội dung các môn học, chứ Úc không có môn giáo dục giá trị riêng biệt. Tuy 

nhiên, giáo dục giá trị được dạy một cách tường tận và rõ ràng trong các lớp học và thông 

qua các hoạt động cũng như mối quan hệ của nhà trường và cộng đồng. Các giá trị này là 

cơ sở, là nền tảng cho việc học tập trong nhà trường. Nhà trường cũng mang đến cho học 

sinh cơ hội khám phá các giá trị ẩn sau thái độ đa dạng của cộng đồng đối với các vấn đề 

chính trị và các mối quan tâm xã hội. 

Về phương pháp cũng như nội dung giảng dạy giáo dục giá trị, từng tiểu bang của 

Úc lại đưa ra những tiêu chuẩn riêng, áp dụng cho tiểu bang của mình. Đồng thời, Úc cũng 

có những dự án nhận tài trợ của Chính phủ nhằm phát triển các nguồn tư liệu, tài liệu, tài 

nguyên cũng như phương pháp riêng đối với giáo dục giá trị. Có 4 phương pháp tiếp cận 

thường được nhắc đến trong quá trình triển khai giáo dục giá trị tại Úc, đó là: Phương pháp 

tiếp cận đặc điểm, Phương pháp phát triển tri nhận, Phương pháp đóng vai và Phương pháp 

Minh xác giá trị.  
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Minh xác giá trị là phương pháp được ủng hộ thường xuyên nhất trong bốn phương 

pháp. Minh xác giá trị được hiểu là một can thiệp giáo dục bao gồm các quá trình liên nhân, 

văn hóa xã hội và liên văn hóa, theo đó người ta tìm cách xác định các ưu tiên giá trị ngầm 

hoặc có ảnh hưởng để hướng dẫn các lợi ích, lựa chọn, hành động và phản ứng của con 

người trong các bối cảnh xã hội và cá nhân. Bằng cách giúp một cá nhân hiểu rõ hơn những 

thứ được coi là quan trọng nhất liên quan đến bối cảnh đa dạng và vai trò xã hội khác nhau 

của một người, thì quá trình tự suy nghĩ, tự nhận thức có hướng dẫn này có thể giúp cho 

họ có những hiểu biết thực tế hơn về bản thân trong mối quan hệ với các chuẩn mực, kỳ 

vọng xã hội. Ít nhất 20 trong số 22 chiến lược được khuyến nghị cho giáo dục giá trị của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Tiểu bang NSW là chiến lược minh xác giá trị, cũng như tám chiến 

lược được Bộ Giáo dục, Kĩ năng và Việc làm (DEST) (2005b) đề xuất trong tài liệu học 

tập Giá trị tại Úc. Sự phổ biến của phương pháp này có thể được giải thích bằng một số 

yếu tố. Đầu tiên, trong khi một số chiến lược khá phức tạp thì nhiều chiến lược (liên quan 

đến việc liệt kê, xếp hạng hoặc trả lời các câu hỏi mở) lại khá dễ dàng cho giáo viên đừa 

vào giảng dạy. Thứ hai, học sinh minh xác và xây dựng các giá trị riêng của mình phù hợp 

với bản chất của việc dạy và học hiện đại. Thứ ba, việc không áp đặt, cho phép học sinh tự 

xác định giá trị của chính mình có thể đem lại tính tự chủ, tự lập nhiều hơn cho học sinh 

trong việc xác định các giá trị cho bản thân mình. Cách tiếp cận không tập trung vào nội 

dung của các giá trị, hoặc áp đặt một tập hợp các giá trị cốt lõi, mà tập trung vào quá trình 

thụ đắc chúng. 

1.5. Các mô hình giáo dục giá trị trong nền giáo dục New Zealand 

Tại quốc gia này, hầu hết các trường, từ tiểu học, học sinh được dạy và thực hành, 

rèn luyện 8 đức tính gồm: Tôn trọng, Trách nhiệm, Chân thành và Trung thực; Quan tâm 

đến người khác; Đồng cảm; Tình thân ái; Biết phụng sự và Lòng biết ơn. Tám đức tính này 

sẽ được dạy trong chu trình 2 năm. Trong học kỳ Trách nhiệm, học sinh sẽ được học những 

bài hát có chủ đề về Trách nhiệm. Các bài viết văn, thơ, các bức hoạ cũng là về chủ đề này. 

Trong cả học kỳ kéo dài từ 8 đến 10 tuần, trẻ sẽ luôn thực hành đề cao tinh thần trách nhiệm 

với bản thân, với bài vở, trường lớp.  
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Kết quả cuộc khảo sát do Tập đoàn Thiết lập Chương trình Giáo dục Nhân cách 

New Zealand thực hiện vào năm 2004 cho thấy các trường học đều đánh giá chương trình 

Giáo dục nhân cách mang đến những cải thiện quan trọng cho môi trường học đường như: 

cải thiện hành vi ứng xử của học sinh, ít phải áp dụng các hình thức kỷ luật hơn, khiến 

trường học trở thành một cộng đồng chia sẻ… 

1.6. Các mô hình giáo dục giá trị trong nền giáo dục Anh  

Tại Anh, giáo dục giá trị được sử dụng như một thuật ngữ để biểu thị một cách tiếp 

cận giả định rằng dẫu đúng hay sai thì cũng có một số giá trị nhất định có thể được dạy, 

hoặc học hoặc trải nghiệm, trong bối cảnh giáo dục của một đứa trẻ.  

Đối với các trường công lập, Bộ Giáo dục Anh yêu cầu phải cung cấp một chương 

trình giảng dạy “cân bằng và dựa trên phạm vi rộng” và “thúc đẩy sự phát triển đạo đức, 

văn hóa, tinh thần và thể chất của học sinh tại trường và trong xã hội” và “chuẩn bị cho 

học sinh tại trường những cơ hội và trách nhiệm và kinh nghiệm của cuộc sống sau này”. 

Tất cả các trường học công lập cũng phải cung cấp phải dạy giáo dục tôn giáo, giáo dục 

giới tính cho học sinh ở mọi giai đoạn chính. Chương trình quốc gia cũng tập trung vào 

kiến thức về hệ thống chính trị và luật pháp, quyền con người và luật pháp quốc tế, các 

hoạt động tình nguyện. Người ta ít đề cập đến việc thúc đẩy các giá trị, nhưng có đề cập 

đến "nhu cầu tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau" liên quan đến "bản sắc quốc gia, khu vực, 

tôn giáo và sắc tộc đa dạng ở Vương quốc Anh".  

Chương trình của Anh Quốc cũng yêu cầu tích cực thúc đẩy “Các giá trị cơ bản của 

Anh (FBV)” với 5 giá trị là Dân chủ, Pháp quyền, Tự do cá nhân, Tôn trọng lẫn nhau, 

Khoan dung đối với những người có niềm tin và tín ngưỡng khác nhau. FBV nhằm giúp 

cho tạo điều kiện để học sinh phát triển kiến thức, lòng tự trọng và sự tự tin, giúp phân biệt 

đúng sai và tôn trọng bộ luật dân sự và hình sự của Anh. Nó khuyến khích học sinh dám 

chịu trách nhiệm về hành vi của mình, thể hiện sự chủ động và hiểu cách thức mà các em 

có thể đóng góp tích cực cho cuộc sống của những người xung quanh môi trường học 

đường, gia đình và xã hội. Nó cũng giúp học sinh có được kiến thức cơ bản và tôn trọng 

công chúng cũng như các tổ chức và dịch vụ ở Anh. Đồng thời, FBV nhấn mạnh đến việc 

thúc đẩy sự khoan dung và hòa hợp giữa các truyền thống văn hóa khác nhau bằng cách 
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làm cho học sinh thấy tôn trọng đối với nền văn hóa của các em cũng như các nền văn hóa 

khác. Bên cạnh đó, nó cũng khuyến khích tôn trọng người khác, khuyến khích tôn trọng 

dân chủ và ủng hộ việc tham gia vào các tiến trình dân chủ, bao gồm cả việc tôn trọng các 

cơ sở pháp luật được xây dựng và áp dụng ở nước Anh. 

2. Bài học kinh nghiệm cho Việt nam 

Qua nghiên cứu các mô hình, các cách thức triển khai giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm 

như sau: 

Một là, giáo dục giá trị văn hóa của mỗi quốc gia phải gắn liền với bối cảnh lịch sử, 

chính trị, văn hóa của quốc gia đó. Không có một mô hình chung, rập khuôn cho mọi quốc 

gia mặc dù có những giá trị văn hóa được xem là phổ quát và xuất hiện trong hầu hết các 

nền giáo dục. Bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội chính là nhân tố quan trọng quyết 

định hệ thống  các giá trị văn hóa được đưa vào học đường và các cách thức triển khai các 

hoạt động giáo dục phù hợp. 

Hai là, giáo dục giá trị văn hoá trong nhà trường phổ thông phải được thể hiện qua 

các mục tiêu cụ thể của từng cấp học, lớp học và phù hợp với đặc điểm nhận thức, đặc điểm 

tâm lý lứa tuổi của học sinh. 

Ba là, trong mô hình giáo dục giá trị văn hóa của các nước khác, các nhà giáo dục 

đặc biệt nhấn mạnh đến tính hài hòa và hòa hợp trong xã hội. Trong các xã hội đa văn hóa, 

đa ngôn ngữ thì việc tôn trọng các nền văn hóa khác nhau, sống hòa bình và hòa hợp là rất 

quan trọng. Do đó, đây cũng là một thành tố quan trọng trong mô hình hệ giá trị trong học 

đường của nhiều quốc gia. Tại Úc chẳng hạn, càng ngày người ta càng nhấn mạnh nhiều 

hơn đến yếu tố đa văn hóa trong giảng dạy các giá trị tại học đường. Vốn là một quốc gia 

đa văn hóa, Úc chào đón công dân sinh ra từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Do đó, trong 

việc giáo dục các giá trị văn hóa, việc nhấn mạnh đến tình hài hòa và hòa nhập giữa các 

nền văn hóa là rất quan trọng.  Việt Nam là một quốc gia đa văn hóa, đa dân tộc với 54 dân 

tộc cùng sinh sống trên toàn lãnh thổ. Do đó, đây là một kinh nghiệm tốt cho Việt Nam 

trong quá trình xây dựng hệ giá trị văn hóa trong học đường. Ở Việt Nam, từ trước đến 

nay, quan điểm chung của Nhà nước là tôn trọng các giá trị văn hóa, phong tục của các dân 

tộc, tạo điều kiện tối đa để việc giao lưu, trao đổi, bảo tồn và phát huy những giá trị văn 

hóa của các dân tộc đạt được kết quả tốt. Đây là cơ sở để thực hiện tốt việc phát triển bình 

đẳng giữa các dân tộc, đồng thời không làm mất đi bản sắc của từng dân tộc. Trong hệ giá 
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trị văn hóa của Việt Nam, theo chúng tôi, nhất định phải tính đến việc xây dựng những con 

người sống hòa hợp, biết tôn trọng những sự khác biệt của người khác, cộng đồng khác, 

đồng thời tôn vinh và giáo dục  những kiến thức nhất định về tính đa dạng văn hóa, vùng 

miền của Việt Nam. Có như vậy thì Việt Nam mới phát huy được sức mạnh đại đoàn kết 

của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

Bốn là, chúng tôi cũng đặc biệt muốn nhấn mạnh đến phương thức giáo dục các giá 

trị văn hóa trong học đường. Một khi đã thiết lập được một hệ giá trị chuẩn thì việc cần 

làm tiếp theo là cách thức triển khai nó trong các nhà trường. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của 

từng nước, việc giáo dục được giá trị văn hoá hoặc được đưa vào chương trình các môn 

học hoặc được đưa thành những mô đun hoặc nội dung giáo dục độc lập với những hình 

thức giáo dục phong phú , đa dạng và linh hoạt. Chẳng hạn, tại Pháp có một hệ thống các 

loại sách tham khảo, sách giáo khoa khác nhau để giáo viên có thể lựa chọn và giảng dạy. 

Ngoài ra, không thể không nói đến hệ thống những văn bản đa phương thức và cả một cổng 

thông tin kỹ thuật số đã được tạo ra để quảng bá các giá trị của nền cộng hòa và cung cấp 

nhiều nguồn tài nguyên để giảng dạy các giá trị của nền cộng hòa. Tại Úc, việc giảng dạy 

các giá trị gắn liền với các hoạt động cụ thể trên lớp, lồng ghép cụ thể vào trong từng tiết 

học, giờ học, lớp học. Chẳng hạn, để tôn vinh giá trị của nền văn hóa bản địa của người thổ 

dân, các học sinh tại Úc thường được tham quan, trải nghiệm các hoạt động thường nhật 

của những người thổ dân. Các trường thường tổ chức các buổi giới thiệu về nền văn hóa 

bản địa và mời những người thổ dân tới trường để giới thiệu về văn hóa. Nhiều trường còn 

tổ chức các lễ hội đa văn hóa, chẳng hạn, lễ hội Bữa sáng quốc tế trong nhiều trường, nơi 

học sinh và phụ huynh đến từ các nền văn hóa khác nhau có cơ hội được quảng bá và giới 

thiệu về nền văn hóa của riêng mình. Các hoạt động văn nghệ, nghệ thuật cũng hướng đến 

việc giúp cho học sinh ghi nhớ những giá trị văn hóa và sự đa dạng về văn hóa trong xã hội 

Úc, từ đó, giúp các em nhận thức được và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa. 

Chúng tôi nghĩ rằng việc giảng dạy các giá trị văn hóa thông qua một hệ thống tài liệu đầy 

đủ, cộng với các hoạt động trải nghiệm thực tế phong phú là cách thức truyền tải các giá 

trị văn hóa tốt nhất trong môi trường học đường.  

Năm là, cần có sự tham gia của toàn xã hội trong việc giáo dục giá trị văn hoá, trong 

đó, nhà trường giữ vai trò chủ đạo và tích cực nhất. 

 Kết luận 

Việc giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh không phải là một vấn đề hoàn toàn mới. 

Ngược lại, có thể nói, nội dung này đã được thực hiện trong các nhà trường phổ thông của 
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nước ta và các nước trên thế giới trong nhiều năm qua và đã thu được những kết quả nhất 

định. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế là một trong những cơ sở quan trọng để 

xây dựng  mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai 

đoạn mới. Các mô hình giáo dục giá trị văn hóa phải được đề xuất trên cơ sở tiếp thu, kế 

thừa được những kinh nghiệm quý báu đó, ứng dụng linh hoạt cho hài hòa với chương trình 

giáo dục phổ thông mới, phù hợp với điều kiện thực tế của các nhà trường ở Việt Nam để 

đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. 
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ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA  

CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VIỆT NAM 

                         TS. Lưu Thu Thủy32 – TS. Nguyễn Thị Phương 33 

Tóm tắt: 

Giáo dục giá trị văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện con người, 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho việc phát triển bền vững 

đất nước trong thời kỳ hội nhập. Giáo dục giá trị văn hóa có thể thông qua nhiều con đường, 

trong đó, giáo dục nhà trường là trung tâm. Bài viết này đề xuất một số mô hình giáo dục 

giá trị văn hóa cho học sinh trong nhà trường phổ thông, bao gồm mô hình khái quát và 

một số mô hình cụ thể, mang tính giải pháp. Trong mỗi mô hình có mô tả các thành tố và 

mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình, đồng thời chỉ ra một số nguyên tắc xây dựng 

mô hình và các điều kiện đảm bảo để mô hình có thể vận dụng thành công và hiệu quả 

trong thực tế. 

Từ khóa: Giáo dục giá trị, giáo dục giá trị văn hóa, mô hình giáo dục giá trị văn hóa 

MỞ ĐẦU 

Ở bậc phổ thông, giáo dục giá trị nói chung và giá trị văn hóa nói riêng cho học sinh 

là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng căn bản của nhân cách và định hướng cho mọi 

suy nghĩ, hành động của các em trong cuộc sống. Hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho 

học sinh phổ thông trong giai đoạn mới là những giá trị vật chất, tinh thần cốt lõi mang tính 

nhân sinh, tính lịch sử (của cá nhân, cộng đồng, quốc gia, dân tộc, quốc tế…) được tích lũy 

qua thời gian, do con người sáng tạo ra; có ý nghĩa đối với con người và xã hội ở thời kỳ 

mới. Hệ giá trị văn hóa này gồm các giá trị cốt lõi như: Yêu nước, Khoan dung, Hoà bình, 

Hợp tác, Tự trọng, Trách nhiệm, Kỷ luật, Trung thực, Tự tin, Sáng tạo.  

Giáo dục giá trị văn hóa là quá trình tổ chức, hướng dẫn, kích thích hoạt động tích 

cực của đối tượng giáo dục nhằm giúp họ lĩnh hội được các giá trị văn hóa xã hội, hình 

thành nên hệ thống giá trị của cá nhân, phù hợp với mong đợi của xã hội.  

Giáo dục giá trị văn hóa cho HS phổ thông được thực hiện thông qua nhiều con đường: 

- Thông qua giáo dục gia đình 

- Thông qua giáo dục nhà trường  

                                                           
32 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

33 Viện Ngôn ngữ 
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- Thông qua giáo dục xã hội 

- Thông qua tự học hỏi, rèn luyện của người học  

         Trong đó, do nội dung giáo dục nhà trường mang tính hệ thống và khả năng tập hợp, 

liên kết các lực lượng giáo dục cao nên giáo dục nhà trường giữ vai trò trung tâm, làm điểm 

tựa cho giáo dục gia đình, giáo dục xã hội và tự rèn luyện của cá nhân. 

Giáo dục giá trị văn hóa bao trùm hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường, thể 

hiện trong toàn bộ đời sống học đường, qua cách làm việc, học tập, giao tiếp, ứng xử giữa 

các thành viên của nhà trường. 

 Giá trị văn hóa là một loại giá trị. Do vậy, quá trình giáo dục giá trị văn hóa 

cũng được thực hiện theo logic của quá trình giáo dục giá trị nói chung như sau: 

  Học sinh nhận biết được giá trị văn hóa qua một số biểu hiện cụ thể 

  Học sinh hiểu bản chất của giá trị văn hóa, phân biệt được giữa giá trị văn 

hóa với phản giá trị văn hóa và nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị văn 

hóa. 

  Học sinh thừa nhận, tin tưởng vào giá trị văn hóa, mong muốn hành động, 

ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa 

  Học sinh hành động, ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa trong cuộc sống 

thực tiễn.  

 

 

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

trong giai đoạn mới là một nhiệm vụ thiết yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục một cách 

chủ động, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển đủ đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng 

Nhận biết
GTVH

Hiểu bản
chất, ý nghĩa

của GTVH

Tin tưởng, 
mong muốn

làm theo
GTVH

Hành động, 
ứng xử phù

hợp với
GTVH
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được nhu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập 4.0. 

Mô hình giáo dục giá trị văn hóa là một mô hình lý thuyết mô tả bản chất của những 

thành tố và mối quan hệ tương tác giữa chúng trong một cơ sở giáo dục, giữa cơ sở giáo 

dục với các bên liên quan để cùng thực hiện quá trình tổ chức, hướng dẫn, kích thích hoạt 

động tích cực của học sinh, giúp các em lĩnh hội và chuyển hệ giá trị văn hóa xã hội thành 

hệ giá trị của cá nhân. 

Mô hình giáo dục giá trị văn hóa được đề xuất phải mô tả được các thành tố trong mô 

hình và mối quan hệ giữa các thành tố, cũng như cách thức vận hành mô hình để chuyển 

tải được hệ giá trị văn hóa xã hội thành hệ giá trị cá nhân của người học. 

Dựa trên lí luận về giáo dục giá trị, dựa trên lí luận về mô hình giáo dục, dựa trên yêu 

cầu đổi mới giáo dục phổ thông mà cụ thể là Chương trình giáo dục phổ thông mới, dựa 

trên kinh nghiệm trong nước và quốc tế về giáo dục giá trị văn hóa cho HS phổ thông, 

chúng tôi xin đề xuất một số mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho HS trong nhà trường phổ 

thông như sau:  

NỘI DUNG  

1. Mô hình giáo dục giá trị văn hóa khái quát 

Mô hình giáo dục giá trị văn hóa khái quát gồm các thành tố sau: 

a. Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa 

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông nhằm chuyển hóa những giá trị văn 

hóa xã hội thành giá trị văn hóa của học sinh, góp phần phát triển ở các em những phẩm 

chất và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có 

văn hoá, cần cù, sáng tạo, có khả năng hợp tác và hội nhập, đáp ứng nhu cầu phát triển của 

cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

b. Nội dung giáo dục giá trị văn hóa  

Nội dung giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông là một hệ giá trị văn hóa, 

bao gồm các giá trị cơ bản như: yêu nước, khoan dung, hòa bình, trung thực, hợp tác, tự 

trọng, trách nhiệm, kỉ luật, tự tin, sáng tạo. 

Bên cạnh các giá trị trên, chúng tôi thấy cần bổ sung giáo dục cho học sinh một số 

giá trị văn hóa khác, đó là: 

◾ Giá trị nhân ái: Nhân ái là một giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Giá trị nhân ái được thể hiện ở tình thương yêu con người, luôn cảm thông và chia sẻ với 

người khác, mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người và cho chính mình. 
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◾ Giá trị thích ứng: Trong thời đại 4.0, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế hiện nay, mọi thứ đều thay đổi, phát triển rất nhanh chóng. Điều đó đòi hỏi con người 

muốn phát triển, muốn thành công phải luôn thích ứng được với môi trường sống, học tập, 

làm việc mới, với những yêu cầu mới, những điều kiện sống và làm việc mới, những 

phương tiện kĩ thuật mới, những mối quan hệ mới; thích ứng được với những nền văn hóa 

mới… Nói cách khác, thích ứng là một giá trị văn hóa hiện đại cần được giáo dục cho học 

sinh phổ thông trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo để các em có thể hội nhập 

nhanh chóng và dễ dàng, trở thành những công dân toàn cầu. 

◾ Giá trị tôn trọng sự khác biệt: Tôn trọng sự khác biệt là một giá trị văn hóa thể 

hiện ở sự tôn trọng các giá trị, ngôn ngữ, màu da, phong tục, tập quán và đặc trưng văn hóa 

của các dân tộc, quốc gia khác; thể hiện ở sự tôn trọng những giá trị của người khác, miễn 

là những giá trị ấy không đi ngược lại với những giá trị chung của nhân loại, của dân tộc; 

thể hiện ở sự tôn trọng tôn giáo, tín ngưỡng, sở thích, thói quen, trang phục, hình thức bên 

ngoài của người khác… Tôn trọng sự khác biệt thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau 

giữa các cá nhân, giữa các tôn giáo, các dân tộc và các quốc gia trên thế giới; là nền tảng 

cho việc chung sống hòa bình, ngăn ngừa bạo lực và chiến tranh, xung đột. 

Mỗi giá trị văn hóa trên đều cần giáo dục cho học sinh tất cả các cấp học, lớp học 

nhưng với mức độ khác nhau, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh mỗi cấp học, 

lớp học. 

c. Phương thức giáo dục giá trị văn hóa  

Trong nhà trường phổ thông, giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh được thực hiện 

thông qua nhiều phương thức khác nhau, đó là: (i) Giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng 

môi trường văn hóa nhà trường; (ii) Giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và 

nội dung giáo dục địa phương; (iii) Giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các chủ đề tích 

hợp liên môn; (iv) Giáo dục giá trị văn hóa trong tổ chức các hoạt động giáo dục. 

 Mỗi phương thức giáo dục giá trị văn hóa trên có mục tiêu, nội dung, phương pháp, 

cách thức vận hành, lực lượng tham gia, điều kiện thực hiện riêng, tạo thành những mô 

hình giáo dục giá trị văn hóa riêng.  

d. Phương pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

Trong bài viết này, chúng tôi quan niệm phương pháp giáo dục giá trị văn hóa là 

cách thức, là con đường hoạt động phối hợp, thống nhất giữa nhà giáo dục và người được 

giáo dục, trong những điều kiện giáo dục nhất định, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục giá 

trị văn hóa, chuyển hóa hệ giá trị văn hóa xã hội thành hệ giá trị cá nhân của người học, 

thành những phẩm chất và năng lực của người học. 
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● Phương pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông cần được thực hiện theo 

định hướng sau: 

◾ Tổ chức hoạt động: Quá trình giáo dục giá trị văn hóa phải là quá trình tổ chức 

cho học sinh tham gia các hoạt động để thông qua đó, với sự hướng dẫn, hỗ trợ của nhà 

giáo dục, học sinh có thể tự khám phá và chiếm lĩnh các giá trị văn hóa. Học sinh sẽ hứng 

thú, thông hiểu, tin tưởng và mong muốn thực hiện những gì các em đã lĩnh hội được thông 

qua hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình. 

◾ Tương tác: Trong quá trình giáo dục giá trị văn hóa cần tổ chức cho học sinh 

tương tác với thầy cô, bạn bè và những người có liên quan. Thông qua tương tác, nhận thức 

của học sinh về các giá trị văn hóa được bày tỏ, chia sẻ, khẳng định hoặc được điều chỉnh, 

bổ sung, làm sâu sắc thêm; hành vi ứng xử của học sinh được điều chỉnh, hoàn thiện, phù 

hợp hơn với các giá trị văn hóa. 

◾ Trải nghiệm: Sự hình thành và phát triển giá trị cá nhân gắn liền với những trải 

nghiệm của cá nhân trong các hoạt động và các mối quan hệ. Đối với học sinh, trải nghiệm 

và rèn luyện bằng hành động thực tiễn là con đường quan trọng để lĩnh hội và chiếm lĩnh 

các giá trị nói chung, giá trị văn hóa nói riêng.  

◾ Giải quyết vấn đề: Trong quá trình giáo dục giá trị văn hóa phải tạo cơ hội cho 

học sinh được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn trên nền tảng các giá 

trị văn hóa; tạo cơ hội cho học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã có cùng với niềm 

tin, kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, cộng đồng, xã hội để giải quyết vấn đề phù hợp 

với các giá trị văn hóa. 

● Một số phương pháp giáo dục giá trị văn hóa cụ thể: 

◾ Phương pháp nghiên cứu trường hợp  

  Nghiên cứu trường hợp là phương pháp sử dụng một câu chuyện có thật hoặc chuyện 

được viết dựa trên những trường hợp phổ biến trong thực tiễn để minh chứng cho một vấn 

đề hay một số vấn đề. Nghiên cứu trường hợp có thể được thực hiện trên văn bản viết, 

video clip, tranh ảnh hoặc băng catset. 

Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, có thể tổ chức cho học sinh nghiên cứu 

các câu chuyện thực tiễn (hoặc được xây dựng dựa trên những câu chuyện có thật xẩy ra 

trong thực tiễn) thể hiện hành vi, cách ứng xử phù hợp hoặc chưa phù hợp với các giá trị 

văn hóa; Thông qua việc nghiên cứu các trường hợp, học sinh làm sáng tỏ các giá trị văn 

hóa và ý nghĩa của các giá trị văn hóa; đồng thời bày tỏ thái độ đồng tình với các thái độ, 
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hành vi, cách ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa (hoặc phản đối các thái độ, hành vi, 

cách ứng xử không phù hợp với các giá trị văn hóa).  

◾ Phương pháp thảo luận 

Thảo luận là phương pháp tổ chức cho người học cùng bàn bạc, trao đổi, chia sẻ ý 

kiến, quan điểm về một vấn đề; hoặc cùng nhau chia sẻ ý tưởng, cách thức để giải quyết 

một nhiệm vụ nào đó. Thảo luận có thể theo cặp đôi, có thể theo nhóm nhỏ hoặc theo lớp, 

tùy theo từng vấn đề, nhiệm vụ. 

Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, có thể tổ chức cho học sinh thảo luận 

để làm sáng tỏ các giá trị văn hóa hoặc phản giá trị văn hóa được phản ánh trong các sự 

vật, hiện tượng, hành vi, cách ứng xử trong thực tiễn. 

◾ Phương pháp tranh biện 

Tranh biện là phương pháp tổ chức tranh luận giữa hai bên đối lập (ủng hộ và phản 

đối) về một quan điểm, ý kiến, hiện tượng cụ thể thuộc một chủ đề hay lĩnh vực nhất định; 

trong đó các bên phải đưa ra những lí lẽ, lập luận, minh chứng để bảo vệ quan điểm của 

đội mình, đồng thời phản bác quan điểm của đội bạn.  

Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, có thể tổ chức cho học sinh tranh biện, 

đưa ra những lí lẽ, lập luận, minh chứng cụ thể để ủng hộ hoặc phản đối các ý kiến, quan 

điểm, hiện tượng… có liên quan đến các giá trị văn hóa. 

◾ Phương pháp xử lí tình huống 

Xử lí tình huống là phương pháp tổ chức cho học sinh xem xét, phân tích những vấn 

đề, tình huống cụ thể thường gặp trong đời sống hàng ngày và xác định cách giải quyết, xử 

lí vấn đề, tình huống đó một cách phù hợp. 

Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, có thể tổ chức cho các em nghiên cứu 

các tình huống liên quan đến đến các giá trị văn hóa (hoặc phản giá trị văn hóa) và xử lí, 

lựa chọn được cách ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa.  

◾ Phương pháp sắm vai 

Sắm vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành, “ làm thử” một số cách ứng 

xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp nhằm giúp học sinh suy nghĩ 

sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa thực hiện 

hoặc quan sát được. Trong phương pháp này, việc “diễn” không phải là phần chính mà 

điều quan trọng là sự thảo luận sau phần diễn ấy. 
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Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, có thể đưa ra tình huống để mở và tổ 

chức cho học sinh lựa chọn và sắm vai thể hiện cách ứng xử phù hợp với các giá trị văn 

hóa trong tình huống đó. Sau đó, tổ chức cho học sinh thảo luận, phân tích, làm sáng tỏ 

cách ứng xử nào là phù hợp với giá trị văn hóa? Cách ứng xử nào chưa phù hợp, chưa phù 

hợp ở chỗ nào? Cảm xúc của học sinh khi ứng xử hoặc tiếp nhận cách ứng xử phù hợp với 

giá trị văn hóa?... 

◾ Phương pháp tổ chức trò chơi 

Tổ chức trò chơi là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề hay thể 

nghiệm những hành động, những thái độ, những hành vi thông qua một trò chơi nào đó. 

Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, tùy từng giá trị văn hóa, tùy mục đích 

giáo dục (tìm hiểu giá trị văn hóa hay thực hành rèn luyện theo giá trị văn hóa) có thể thiết 

kế và tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi khác nhau như “Phỏng vấn”, “Bão biển”, 

“Vượt chướng ngại vật”, “Nghe giai điệu, đoán tên bài hát”, “Bạn tôi cần”... 

◾ Phương pháp dự án (hay Học theo dự án) 

Học theo dự án được hiểu như là một phương pháp trong đó học sinh thực hiện một 

nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết với thực tiễn, thực hành. Nhiệm 

vụ này được học sinh thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc 

xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá 

quá trình và kết quả thực hiện dự án. 

Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, có thể tổ chức cho các em lập kế hoạch 

và thực hiện những dự án để điều tra, tìm hiểu thực trạng thể hiện những giá trị văn hóa ở 

nhà trường, lớp học, hay tại một nơi công cộng hay ở địa bàn dân cư. Hoặc thực hiện dự 

án tuyên truyền các giá trị văn hóa, tuyên truyền cho lối sống phù hợp với giá trị văn hóa 

trong lớp học, nhà trường, cộng đồng. 

◾ Phương pháp nêu gương 

Trong giáo dục giá trị văn hóa, nêu gương là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm 

hiểu và làm theo các tấm gương thể hiện các giá trị văn hóa trong cuộc sống. Các tấm 

gương có thể là có thể là người lớn hoặc trẻ em; có thể ở trong lớp, trong trường, ngoài 

cộng đồng; ở trong nước hoặc trên thế giới song phải phù hợp với chủ đề giáo dục giá trị 

và phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh. 

◾ Phương pháp kích thích hành vi  
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Phương pháp kích thích hành vi là phương pháp tạo động lực để học sinh thực hiện 

những hành động, hành vi, việc làm tích cực trong thực tiễn. Để kích thích được hành vi, 

cần phải thực hiện đồng thời ba biện pháp: Tạo ra phong trào thi đua, Khen thưởng, ghi 

nhận những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; Nhắc nhở, trách phạt (kỉ luật tích cực) những 

cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt. 

Trong giáo dục giá trị văn hóa, có thể tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các 

giá trị văn hóa (ví dụ phong trào “Lá lành đùm lá rách”, phong trào “Nói “Không” với bạo 

lực học đường”, phong trào “Thực hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư”…); Tổ 

chức tuyên dương, khen thưởng những học sinh luôn thể hiện những thái độ,  hành vi, việc 

làm, cách ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa; Phê bình, nhắc nhở những học sinh luôn 

có những thái độ hành vi, việc làm, cách ứng xử đi ngược lại với các giá trị văn hóa. 

◾ Phương pháp tạo dư luận xã hội 

Trong giáo dục giá trị văn hóa, nhà giáo dục cần tạo ra dư luận xã hội tích cực trong 

tập thể lớp học, trường học để đồng tình, ủng hộ, bảo vệ những thái độ, hành vi, việc làm, 

cách ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa; Đồng thời không chấp nhận, phê phán những 

thái độ hành vi, việc làm, cách ứng xử đi ngược lại với các giá trị văn hóa. 

◾ Phương pháp tổ chức cuộc sống  

Trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông, nhà giáo dục cần phối hợp 

với cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục có liên quan trong việc tổ chức cuộc sống 

của trẻ em ở trường, ở nhà để các em có môi trường thuận lợi, có những tình huống, cơ hội 

để trải nghiệm các giá trị văn hóa, thể hiện các ý kiến, quan điểm, thái độ, hành vi phù hợp 

với các giá trị văn hóa. 

e. Phương tiện giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

Phương tiện giáo dục giá trị văn hóa được hiểu là những công cụ vật chất có khả 

năng chứa đựng hoặc chuyển tải những thông tin về nội dung giáo dục giá trị văn hóa và 

về sự điều khiển quá trình giáo dục giá trị văn hóa, được giáo viên hoặc học sinh sử dụng, 

hoặc giáo viên và học sinh cùng sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục giá trị 

văn hóa, giúp cho quá trình nhận biết, khám phá, chiếm lĩnh, luyện tập thực hành, vận dụng 

giá trị văn hóa của học sinh thêm hiệu quả. 

Phương tiện giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh khá đa dạng, phong phú, bao gồm 

những loại hình sau:  
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- Các phương tiên in, vẽ như: sách, báo, bài viết, truyện, tình huống, trường hợp 

điển hình, tranh, ảnh, pano, poster, ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát… về các giá trị văn 

hóa; phiếu học tập cá nhân, phiếu giao việc nhóm… 

- Các phương tiện nghe, nhìn như: vieo clip, phim ngắn, đĩa CD, đĩa DVD… về các 

câu chuyện, tình huống, trường hợp điển hình, sự kiện thể hiện các giá trị văn hóa/phản giá 

trị văn hóa; máy tính, máy chiếu đa năng, ti vi, màn hình… 

- Các phương tiện là mô hình, mẫu vật thể hiện các giá trị văn hóa như: mô hình 

Văn miếu Quốc tử giám thể hiện giá trị hiếu học của dân tộc Việt Nam... 

g. Định hướng đánh giá kết quả giáo dục giá trị văn hóa 

◾ Mục đích đánh giá 

Việc đánh giá kết quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông nhằm hướng 

đến các mục đích sau: 

Một là, đánh giá sự phát triển nhận thức, thái độ của học sinh về giá trị văn hóa; 

hành vi, cách ứng xử của học sinh liên quan đến các giá trị văn hóa.  

Hai là, ghi nhận, động viên khuyến khích học sinh tiếp tục lĩnh hội, rèn luyện theo 

các giá trị văn hóa; biết bảo vệ các giá trị văn hóa, phản đối các quan điểm, thái độ, hành 

vi, việc làm phản văn hóa. 

Ba là, giúp các nhà giáo dục điều chỉnh nội dung, cách thức giáo dục giá trị văn hóa 

cho phù hợp với nhu cầu và trình độ HS. 

◾ Nội dung đánh giá 

Đánh giá kết quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông trước hết là đánh 

giá kiến thức của học sinh về giá trị văn hóa và ý nghĩa của giá trị văn hóa. Thứ hai, phải 

đánh giá được thái độ của học sinh đối với những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với 

các giá trị văn hóa hoặc phản văn hóa. Thứ ba, cần đặc biệt chú trọng đánh giá kĩ năng, 

hành vi, cách ứng xử của học sinh trong các tình huống thực tiễn có liên quan đến các giá 

trị văn hóa vì đây chính là đích cuối cùng, quan trọng nhất của giáo dục giá trị văn hóa. 

◾ Phương thức đánh giá 

Phương thức đánh giá kết quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh là sự kết hợp 

giữa đánh giá thường xuyên với đánh giá định kì; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên với 

tự đánh giá của học sinh, đánh giá đồng đẳng của HS, đánh giá của cha mẹ HS và các lực 
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lượng giáo dục khác có liên quan. Trong đó, giáo viên là người chịu trách nhiệm tổng hợp 

các kết quả đánh giá từ các kênh khác nhau và đưa ra quyết định đánh giá cuối cùng. 

h. Lực lượng giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

Lực lượng giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông bao gồm cả lực lượng 

giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường. Mỗi lực lượng giáo dục có một vai trò riêng 

trong quá trình giáo dục giá trị văn hóa. Cụ thể như sau: 

◾ Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường 

Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm tổ chức, điều 

khiển quá trình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh toàn trường. Cụ thể là: Quyết định 

lựa chọn mô hình giáo dục giá trị văn hóa; Huy động & phân bổ các nguồn lực cho giáo 

dục giá trị văn hóa (nhân lực, tài lực, vật lực); Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện 

mô hình giáo dục giá trị văn hóa đã lựa chọn. 

◾ Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội 

Phụ trách việc tổ chức các tiết sinh hoạt dưới cờ, tổ chức các hoạt động giáo dục 

quy mô toàn trường, các chuyến đi tham quan, dã ngoại… có liên quan đến giáo dục giá trị 

văn hóa. 

◾ Giáo viên chủ nhiệm  

Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chính về tổ chức giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh lớp mình chủ nhiệm; là đầu mối để kết nối với các GV bộ môn, cán bộ thư viện, 

các nhân viên khác của nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc giáo dục giá trị văn 

hóa cho học sinh của lớp; chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn 

trường, Ban đại diện phu huynh học sinh tổ chức giáo dục giá trị văn hóa qua các hoạt động 

trải nghiệm cho học sinh của lớp.  

◾ Giáo viên bộ môn 

Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm dạy tích hợp giá trị văn hóa cho học sinh trong 

môn học mà mình được phân công giảng dạy. 

◾ Cán bộ thư viện 

Cán bộ thư viện chịu trách nhiệm giới thiệu, hướng dẫn học sinh đọc sách thư viện 

về giá trị văn hóa và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thư viện liên quan đến 

các giá trị văn hóa. 
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◾ Phụ huynh học sinh 

Phụ huynh học sinh chịu trách nhiệm xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình; 

làm gương trong việc sống và ứng xử có văn hóa; đồng thời phối hợp với nhà trường trong 

việc động viên, giám sát, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện lối sống và hành vi ứng xử phù 

hợp với các giá trị văn hóa trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình. 

◾ Chính quyền địa phương 

Chính quyền địa phương có trách nhiệm ban hành các chính sách của địa phương 

về xây dựng nông thôn mới/khu dân cư văn hóa; ban hành các quy định, tổ chức xây dựng 

các hương ước về thực hiện nếp sống có văn hóa, về ứng xử có văn hóa ở nơi công cộng, 

đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện nếp sống có 

văn hóa. 

◾ Các phương tiện thông tin đại chúng 

Các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về giáo dục giá trị văn hóa 

cho người dân nói chung và học sinh phổ thông nói riêng; tuyên truyền các gương cá nhân 

(người lớn và học sinh) có hành vi giao tiếp, ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa; nêu 

gương các gia đình thực hiện nếp sống văn hóa mới, các nhà trường có môi trường văn hóa 

học đường... 

◾ Các nhà hoạt động văn hóa ở địa phương 

Các nhà hoạt động văn hóa ở địa phương có thể góp phần tích cực vào việc giáo dục 

giá trị văn hóa thông qua các hoạt động giao lưu với học sinh; chia sẻ, cung cấp kiến thức, 

thông tin về các giá trị văn hóa, các phong trào, các cuộc vận động thực hiện nếp sống văn 

hóa; thông tin về các sự kiện mang đậm giá trị văn hóa cho học sinh… 

i. Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình 

Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình giáo dục giá trị văn hóa khái quát được 

thể hiện trong Sơ đồ 1 ở Phần Phụ lục đính kèm. 

2. Một số mô hình giáo dục giá trị văn hóa cụ thể  

Dựa trên các phương thức giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong nhà trường 

phổ thông, chúng tôi xin đề xuất một số mô hình giáo dục giá trị văn hóa cụ thể sau: 

a) Mô hình giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng môi trường văn hóa nhà trường 

1) Mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa nhà trường 
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Xây dựng môi trường văn hóa nhà trường nhằm: 

- Tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm các giá trị văn hóa; tạo động lực cho các em 

lĩnh hội và rèn luyện theo các giá trị văn hóa; giúp các em cảm thấy an toàn, tự tin, 

được động viên, khích lệ khi thể hiện các giá trị văn hóa. 

- Giúp HS thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với trường lớp, bạn bè, thầy cô giáo 

- Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà 

trường hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giáo dục nói chung, giáo dục giá trị văn 

hóa nói riêng cho HS.  

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nói chung, chất lượng và hiệu 

quả giáo dục giá trị văn hóa nói riêng cho HS.  

2) Nội dung xây dựng môi trường văn hóa nhà trường 

Xây dựng môi trường văn hóa nhà trường (hay còn gọi là văn hóa học đường) bao 

gồm:  Xây dựng môi trường văn hóa vật chất và xây dựng môi trường văn hóa tinh thần. 

- Môi trường văn hóa vật chất bao gồm toàn bộ yếu tố vật chất của nhà trường như: lớp 

học, sân chơi, nhà đa năng, thư viện, vườn trường, nhà vệ sinh, cảnh quan, các tài liệu, 

phương tiện kĩ thuật phục vụ giáo dục và dạy học, băng rôn, khẩu hiệu… Cơ sở vật chấy, 

cảnh quan của nhà trường phải đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn và thuận lợi cho HS trong 

học tập, rèn luyện; và cho các thành viên khác của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục giá trị văn hóa cho HS. 

- Môi trường văn hóa tinh thần bao gồm các yếu tố: Tầm nhìn, triết lí giáo dục, hệ giá trị 

cốt lõi của nhà trường; nội quy, nề nếp dạy và học, các quy tắc về giao tiếp, ứng xử; mối 

quan hệ tôn trọng, thân thiện, hợp tác giữa các thành viên nhà trường, bầu không khí tâm 

lí tích cực trong nhà trường; logo, biểu tượng của nhà trường; đồng phục của HS, GV… 

4) Phương pháp và quy trình xây dựng môi trường văn hóa nhà trường 

Môi trường văn hóa nhà trường được xây dựng theo phương pháp cùng tham gia, 

có nghĩa là mọi thành viên của nhà trường đều tham gia vào quá trình xây dựng văn hóa 

học đường, ở những khâu khác nhau, với những mức độ khác nhau. 

Tiến trình xây dựng văn hóa học đường được tiến hành theo các bước sau: 

 Trước hết, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường phân tích tình hình thực tế của 

nhà trường đối chiếu với mục tiêu, nội dung, yêu cầu giáo dục giá trị văn hóa của cấp học 

và đặc trưng văn hóa địa phương. 

 Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng dự thảo kế hoạch 

xây dựng môi trường văn hóa học đường, bao gồm:  
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- Dự thảo tầm nhìn, triết lí GD, hệ giá trị cốt lõi, nội quy, nề nếp dạy và học, các quy 

tắc về giao tiếp, ứng xử, trang phục của các thành viên nhà trường… 

- Dự thảo Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa vật chất (CSVC, trang thiết bị GD, 

cảnh quan nhà trường…)  

- Dự thảo Cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện của các thành viên nhà trường. 

 Các thành viên nhà trường (bao gồm cả HS, cha mẹ HS/Ban đại diện cha mẹ HS) cùng 

tham gia thảo luận để góp ý cho dự thảo kế hoạch.  

 Dựa trên góp ý của các thành viên nhà trường, Hiệu trưởng và BGH hoàn thiện và ban 

hành: 

- Tầm nhìn, triết lí GD, hệ giá trị cốt lõi, nội quy, quy định về nề nếp dạy và học, các 

quy tắc về giao tiếp, ứng xử, trang phục của các thành viên nhà trường  

- Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa vật chất nhà trường (CSVC, trang thiết bị, 

cảnh quan …) 

- Cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

 Hiệu trưởng cùng với HS và các thành viên khác của nhà trường, bao gồm cả cha mẹ 

HS cam kết thực hiện và triển khai thực hiện các nội quy, nề nếp, quy định chung; tham 

gia thực hiện kế hoạch xây dựng CSVC, trang thiết bị, cảnh quan nhà trường.  

 Trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa nhà trường, thường xuyên có tự kiểm tra, 

giám sát của HS, của các thành viên nhà trường, cha mẹ HS và sự kiểm tra, giám sát chéo 

giữa các thành viên; có sự trao đổi thông tin, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm xây dựng 

môi trường văn hóa nhà trường. 

5) Lực lượng tham gia xây dựng môi trường văn hóa nhà trường 

Lực lượng tham gia xây dựng môi trường văn hóa học đường bao gồm Hiệu trưởng, Ban 

Giám hiệu, GV, HS, cha mẹ HS và tất cả các thành viên khác của nhà trường. Trong đó, 

Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu giữ vai trò chủ đạo trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch và giám sát, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn 

hóa học đường. Còn HS, cha mẹ HS và các lực lượng giáo dục đóng vai trò tham gia tích 

cực vào quá trình này.  

6) Điều kiện đảm bảo thực hiện mô hình  

Để thực hiện được mô hình xây dựng môi trường văn hóa học đường cần đảm bảo các điều 

kiện sau: 
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- Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường có tầm nhìn và năng lực quản lý quá trình giáo 

dục giá trị văn hóa cho HS.  

- Sự ủng hộ và tham gia tích cực của HS, cha mẹ HS và các lực lượng giáo dục vào quá 

trình lập kế hoạch, triển khai thực hiện và giám sát đánh giá quá trình xây dựng văn hóa 

học đường. 

- Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường đủ cung cấp cho quá trình xây dựng 

môi trường văn hóa nhà trường. 

- Sự ủng hộ và tạo điều kiện về chính sách, phê duyệt kế hoạch, kinh phí, quỹ đất, nguồn 

nhân công, trang thiết bị giáo dục của chính quyền địa phương cho việc xây dựng môi 

trường văn hóa nhà trường. 

7) Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình 

Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng 

môi trường văn hóa nhà trường được thể hiện trong Sơ đồ 2 ở Phần Phụ lục đính kèm. 

b) Mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội dung giáo 

dục địa phương 

Trong Chương trình GDPT mới, mỗi môn học cũng như nội dung giáo dục địa 

phương đều có nhiệm vụ góp phần trang bị cho các thế hệ tương lai nền tảng văn hoá vững 

chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội. Do vậy, 

trong mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung của mỗi môn học và nội dung giáo dục địa phương 

cũng đã chứa đựng các yêu cầu và nội dung giáo dục giá trị văn hóa theo các cách tiếp cận 

khác nhau. 

1)Mục tiêu giáo dục giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội 

dung giáo dục địa phương  

◾Mục tiêu chung:  

Giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội dung giáo dục địa phương nhằm 

góp phần hình thành và phát triển cho HS các phẩm chất, năng lực cần thiết để trở thành 

người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu 

cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời 

đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới   

◾Mục tiêu cụ thể:  
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- HS nhận biết được một số giá trị văn hóa chung và giá trị văn hóa địa phương phù hợp 

với lứa tuổi và các biểu hiện của giá trị văn hóa đó trong cuộc sống, tùy theo đặc trưng của 

mỗi môn học. 

- Phân tích được ý nghĩa của các giá trị văn hóa đó đối với sự phát triển cá nhân, gia đình 

và XH  

- Có thái độ trân trọng, tin tưởng, cố gắng lĩnh hội và mong muốn hành động, ứng xử theo 

các giá trị văn hóa. 

- Đồng tình, ủng hộ, bảo vệ những giá trị văn hóa đích thực; Không chấp nhận, đấu tranh 

phê phán những quan điểm, thái độ, hành vi, việc làm phản lại các giá trị văn hóa. 

- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa  

2) Nguyên tắc giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội dung giáo 

dục địa phương 

Nguyên tắc 1. Giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học mỗi môn học và nội dung giáo dục 

địa phương phải đảm bảo được khai thác và thực hiện phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần 

đạt và nội dung của môn học; không khiên cưỡng, hoặc làm nặng nề, quá tải, “biến dạng” 

môn học.  

Nguyên tắc 2. Nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học mỗi môn học và nội dung 

giáo dục địa phương phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm nhận thức và nhu cầu giáo dục 

của HS; phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền, địa phương. 

Nguyên tắc 3. Giáo dục giá trị văn hóa qua dạy học các môn học và nội dung giáo dục địa 

phương phải đảm bảo kết hợp cân đối, hài hòa với việc tích hợp các nội dung giáo dục xã 

hội khác vào các môn học trong nhà trường. 

Nguyên tắc 4. Giáo dục giá trị văn hóa qua dạy học các môn học và nội dung giáo dục địa 

phương phải linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thời lượng quy định và điều kiện CSVC, trang 

thiết bị hiện có của nhà trường, lớp học.  

3) Nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội dung giáo 

dục địa phương  

Nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học mỗi môn học và nội dung giáo dục địa 

phương không giống nhau. Dựa trên mục tiêu, yêu cầu cần đạt và khung nội dung trong 

chương trình giáo dục của mỗi môn học, mỗi khối lớp; dựa trên nội dung giáo dục cụ thể 

của mỗi địa phương đối với từng lớp học, cấp học mà nhà giáo dục sẽ xác định những yêu 

cầu và nội dung giáo dục giá trị văn hóa cụ thể.  
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4) Phương pháp, phương tiện giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học 

và nội dung giáo dục địa phương  

PPDH các giá trị văn hóa trong các môn học và nội dung giáo dục địa phương phải kết hợp 

giữa PPDH của môn học với phương pháp giáo dục giá trị văn hóa. 

PTDH các giá trị văn hóa trong các môn học và nội dung giáo dục địa phương cần phù hợp 

với PPDH đã lựa chọn và điều kiện CSVC, trang thiết bị hiện có của nhà trường, lớp học.  

5) Định hướng đánh giá kết quả học tập giá trị văn hóa trong dạy học các môn học 

và nội dung giáo dục địa phương  

Đánh giá kết quả giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội dung giáo dục 

địa phương cần được quan niệm và thực hiện như đánh giá kết quả học tập một mạch kiến 

thức hoặc một bộ phận nội dung của môn học hoặc nội dung giáo dục địa phương.    

6) Thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học các giá trị văn hóa trong các môn học và 

nội dung giáo dục địa phương  

Để thiết kế kế hoạch giáo dục các giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội dung 

giáo dục địa phương, cần thực hiện theo quy trình sau: 

 GV bộ môn nghiên cứu mục tiêu, yêu cầu cần đạt, khung nội dung của chương trình 

môn học/ nội dung giáo dục địa phương để xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt  về giáo dục 

giá trị văn hóa đã được quy định trong chương trình môn học/ nội dung giáo dục địa phương  

Làm sáng tỏ những nội dung giáo dục giá trị văn hóa cụ thể có trong mỗi chủ đề dạy học 

của chương trình môn học/nội dung giáo dục địa phương và mối tương quan giữa nó với 

các đơn vị kiến thức khác trong chủ đề. 

Xác định khoảng thời lượng cho phép, lựa chọn PPDH phù hợp, xác định phương tiện 

dạy học cần thiết cho việc dạy học nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong mỗi chủ đề dạy 

học. 

Thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề môn học/nội dung giáo dục địa phương có nội dung 

giáo dục giá trị văn hóa. 

◾ Thực hiện giáo dục giá trị văn hóa theo kế hoạch đã thiết kế. 

7) Lực lượng tham gia giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội 

dung giáo dục địa phương 



145 | P a g e  

 

◾Giáo viên bộ môn và giáo viên được phân công dạy nội dung giáo dục địa phương là lực 

lượng chủ chốt trong việc thực hiện mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học môn 

học và nội dung giáo dục địa phương. 

◾Ban Giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn là người quản lí và chỉ đạo việc thực hiện mô 

hình giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học môn học và nội dung giáo dục địa phương trong 

nhà trường. 

8) Điều kiện đảm bảo thực hiện mô hình  

Để đảm bảo thực hiện được mô hình giá trị văn hóa trong dạy học các môn học và nội dung 

giáo dục địa phương cần có các điều kiện sau: 

- Sự quan tâm, chỉ đạo của Hiệu trưởng và Ban giám hiệu 

- Năng lực giáo dục giá trị văn hóa của giáo viên bộ môn và giáo viên dạy nội dung giáo 

dục địa phương. 

 9) Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình 

Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong các môn 

học và nội dung giáo dục địa phương được thể hiện trong Sơ đồ 3 ở Phần Phụ lục đính 

kèm. 

c) Mô hình giáo dục giá trị văn hóa qua chủ đề tích hợp liên môn 

1) Quan niệm về chủ đề tích hợp liên môn về giáo dục giá trị văn hóa  

Theo quan niệm chung thì chủ đề tích hợp liên môn là những chủ đề có nội dung kiến 

thức liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một 

hiện tượng, quá trình trong tự nhiên hay xã hội.  

Trong tài liệu này, chủ đề tích hợp liên môn về giáo dục giá trị văn hóa được quan 

niệm là những chủ đề có nội dung giáo dục giá trị văn hóa liên quan đến hai hay nhiều môn 

học, mà để giải quyết nó đòi hỏi HS phải huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều 

môn học, lĩnh vực học tập; Thông qua đó, giúp các em hình thành và phát triển các năng 

lực chung, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác và các năng lưc đặc thù 

khác trên nền tảng các giá trị văn hóa. 

2) Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa qua chủ đề tích hợp liên môn 

Giáo dục giá trị văn hóa qua chủ đề tích hợp liên môn nhằm: 

- Giúp HS biết vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng của các môn học và lĩnh vực học 

tập về giá trị văn hóa để nhìn nhận, đánh giá, giải quyết các vấn đề, tình huống, hiện tượng 
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thực tiễn phù hợp với các giá trị văn hóa; để góp phần xây dựng và phát triển môi trường 

nhà trường, lớp học, cộng đồng lành mạnh, tích cực, phù hợp với các giá trị văn hóa. 

- Thông qua đó, hình thành và phát triển cho HS các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao 

tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo cùng năng lưc đặc thù khác trên nền tảng các 

giá trị văn hóa.  

3) Xây dựng nội dung chủ đề tích hợp liên môn về giáo dục giá trị văn hóa 

◾Yêu cầu khi xây dựng nội dung chủ đề tích hợp liên môn về giáo dục giá trị văn hóa: 

 - Nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong chủ đề tích hợp liên môn phải là một vấn đề phức 

hợp về giá trị văn hóa mà để xử lí, giải quyết nó, cần huy động kiến thức, kĩ năng của nhiều 

môn học, nhiều lĩnh vực học tập khác nhau.  

- Nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong chủ đề tích hợp liên môn phải tạo được cảm hứng 

cho HS, kích thích sự quan tâm và trí tò mò khám phá giá trị văn hóa của các em.  

◾Các bước xây dựng nội dung các chủ đề tích hợp liên môn về giáo dục giá trị văn hóa  

- Phân tích chương trình các môn học để tìm ra các nội dung dạy học giá trị văn hóa gần 

giống nhau, có gắn kết chặt chẽ tự nhiên với nhau trong các môn học; đồng thời phân tích 

những vấn đề thời sự của nhà trường, địa phương, đất nước, những vấn đề nóng liên quan 

đến giá trị văn hóa đang được quan tâm của toàn cầu để xây dựng chủ đề tích hợp. 

- Xác định chủ đề tích hợp, bao gồm tên chủ đề, lĩnh vực thuộc môn học nào, đóng góp của 

các môn đó vào bài học. Dự kiến thời lượng cho chủ đề tích hợp. 

- Xác định mục tiêu của chủ đề tích hợp, bao gồm: kiến thức, kĩ năng, thái độ, định hướng 

năng lực hình thành và phát triển cho HS. 

- Xây dựng các nội dung giáo dục giá trị văn hóa chính trong chủ đề tích hợp, dựa trên thời 

gian dự kiến, mục tiêu, đặc điểm tâm sinh lí HS và yếu tố văn hóa vùng miền. 

- Xây dựng bộ câu hỏi định hướng và các hướng dẫn về nguồn tài liệu bổ trợ, các phương 

tiện kĩ thuật cho HS thực hiện nội dung giáo dục giá trị văn hóa các chủ đề tích hợp. 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nội dung của chủ đề tích hợp đã xây dựng và tính hiệu 

quả của chúng trong việc phát triển năng lực cho HS trong dạy học. Đề xuất các cải tiến 

cho phù hợp với thực tế. 

4) Tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn về giáo dục giá trị văn hóa  
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◾Tiến trình giáo dục giá trị văn hóa qua dạy học chủ đề tích hợp liên môn phải là tiến trình 

dạy học giải quyết vấn đề. Cụ thể là: 

-  Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức 

+ Tạo tình huống có vấn đề 

+ Phát triển và nhận dạng vấn đề nẩy sinh 

+ Phát biểu vấn đề cần giải quyết 

- Giải quyết vấn đề đặt ra 

+ Đề xuất các giả thuyết 

+ Lập kế hoạch giải quyết vấn đề 

+ Thực hiện kế hoạch 

- Kết luận 

+ Thảo luận kết quả và đánh giá 

+ Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu 

+ Phát biểu kết luận 

+ Đề xuất vấn đề mới 

◾ Một số PPDH tích cực thường được sử dụng trong dạy học các chủ đề tích hợp liên môn 

về giá trị văn hóa: 

- Dự án 

-Tranh biện 

- Xử lí tình huống 

- Sắm vai 

- Kịch tương tác… 

5) Lực lượng tham gia giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học chủ đề tích hợp liên 

môn 

Tổ trưởng chuyên môn, GV bộ môn chịu trách nhiệm thiết kế các chủ đề tích hợp liên môn 

và thực hiện dạy học các chủ đề tích hợp liên môn để giáo dục giá trị văn hóa cho HS. 

6) Điều kiện thực hiện 

- Tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên bộ môn của nhà trường có năng lực xây dựng các 

chủ đề tích hợp liên môn về giáo dục giá trị văn hóa. 
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- Sự quan tâm, chỉ đạo của hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường và các cấp giáo dục đối 

với việc giáo dục giá trị văn hóa cho HS qua chủ đề tích hợp liên môn. 

7) Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình 

Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình giáo dục giá trị văn hóa qua chủ đề 

giáo dục liên môn được thể hiện trong Sơ đồ 4 ở Phần Phụ lục đính kèm. 

d) Mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong tổ chức các hoạt động giáo dục 

1) Quan niệm về hoạt động giáo dục  

Trong Giáo dục học, hoạt động giáo dục được hiểu theo hai nghĩa: 

Theo nghĩa rộng, HĐGD là những hoạt động có chủ đích, có kế hoạch hoặc có sự định 

hướng của nhà giáo dục, được thực hiện thông qua những cách thức phù hợp nhằm chuyển 

tải nội dung giáo dục tới người học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục. 

 Theo nghĩa hẹp, HĐGD là hoạt động của nhà giáo dục (tập thể và cá nhân) và HS (tập thể 

và cá nhân) được tổ chức ngoài giờ học các môn học; bao gồm cả những hoạt động trong 

và ngoài Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhằm hình thành và phát triển 

thế giới quan, nhân sinh quan, phẩm chất đạo đức, phát triển thị hiếu thẩm mỹ và phát triển 

thể chất cho HS. 

Nói cách khác: HĐGD (nghĩa rộng) = HDDH + HĐGD (nghĩa hẹp) 

Trong phạm vi đề tài này, HĐGD được sử dụng theo nghĩa hẹp. 

2) Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa qua tổ chức các hoạt động giáo dục  

Giáo dục giá trị văn hóa cho HS qua tổ chức các HĐGD nhằm tạo cơ hội cho HS được trải 

nghiệm vận dụng tổng hợp các kiến thức, kinh nghiệm đã học được về giá trị văn hóa để 

giải quyết các vấn đề thực tiễn, để hành động, ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa trong 

tình huống gắn với thực tiễn; trên cơ sở đó, phát triển ở các em những phẩm chất và năng 

lực cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. 

3) Nguyên tắc giáo dục giá trị văn hóa qua tổ chức các hoạt động giáo dục 

Nguyên tắc 1. Nội dung giáo dục giá trị văn hóa qua tổ chức các HĐGD phải đảm bảo phù 

hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa; phù 

hợp với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho HS của Chương trình GDPT mới. 

Nguyên tắc 2. Nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong các HĐGD phải đảm bảo phù hợp 

với đặc điểm nhận thức và nhu cầu giáo dục của HS; phù hợp với đặc trưng văn hóa địa 

phương. 
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     Nguyên tắc 3. Hình thức tổ chức giáo dục giá trị văn hóa trong HĐGD phải phong phú, đa 

dạng, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS và nhu cầu hoạt động của các em. 

Nguyên tắc 4. Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa cho HS phải đảm bảo phát huy được tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình hoạt động; phải tạo cơ hội cho các em 

được tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: từ thiết kế, chuẩn bị đến tiến 

hành và đánh giá kết quả hoạt động với mức độ phù hợp với khả năng thực tế của HS. 

Nguyên tắc 5. Tổ chức Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa cho HS phải đảm bảo kết hợp 

cân đối, hài hòa với các HĐGD khác, với hoạt động dạy học các môn học trong nhà trường. 

Nguyên tắc 6. Tổ chức Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa cho HS phải linh hoạt, sáng tạo, 

phù hợp với thời lượng và các nguồn lực CSVC, trang thiết bị hiện có của nhà trường, lớp 

học. Đồng thời phải đảm bảo huy động được sự tham gia các LLGD trong và ngoài nhà 

trường (GVCN, GV bộ môn, Tổng phụ trách Đội, Ban chấp hành Đoàn trường, cán bộ thư 

viện, cha mẹ HS, CQĐP, các nhà hoạt động VH ở địa phương…) 

4) Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục giá trị văn hóa  

Có thể sử dụng nhiều phương pháp, hình thức hoạt động khác nhau để giáo dục giá trị văn 

hóa cho HS. Cụ thể là: 

◾ Xây dựng và thực hiện các dự án liên quan đến giá trị văn hóa, ví dụ: Dự án tìm hiểu về 

giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, dự án tuyên truyền, vận động cộng đồng thực 

hiện nếp sống văn hóa mới …  

◾ Tham quan các di tích văn hóa, viện bảo tàng, triển lãm văn hóa…  

◾ Diễn đàn HS có liên quan đến các giá trị văn hóa. Ví dụ: Diễn đàn HS về truyền thống 

văn hóa quê hương, về phòng chống bạo lực học đường, về văn hóa ứng xử trong nhà 

trường… 

◾ Triển lãm các sản phẩm văn hóa mà HS đã sưu tầm, tìm hiểu được. 

◾ Giao lưu HS-HS, HS-GV, HS với các nhà hoạt động văn hóa ở địa phương (có thể về 

các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, của đất nước hay về các hiện tượng, các 

sự kiện văn hóa đang diễn ra ở địa phương…) 

◾ Thi tìm hiểu về các giá trị văn hóa  

◾ Thảo luận, tranh biện về các giá trị văn hóa và phản giá trị văn hóa  
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◾ Chơi các trò chơi dân gian, các trò chơi mà trong quá trình chơi HS sẽ có cơ hội thể hiện 

các giá trị văn hóa 

◾ Diễn tiểu phẩm, kịch tương tác có nội dung liên quan đến giá trị văn hóa 

… 

5) Quy trình thiết kế hoạt động giáo dục giá trị văn hóa 

 Nghiên cứu kế hoạch giáo dục học kì/năm học của lớp, của trường và tìm hiểu nhu cầu 

giáo dục của HS 

 Xác định chủ đề hoạt động và mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa 

 Xác định nội dung và hình thức tổ chức Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa phù hợp 

 Bước 4. Xác định các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện hoạt động giáo dục giá trị 

văn hóa (thời lượng, địa điểm, kinh phí, nhân lực, phương tiện…) 

 Xây dựng dự thảo kế hoạch/kịch bản hoạt động giáo dục giá trị văn hóa  

 Lấy ý kiến tham vấn của HS và các LLGD 

 Điều chỉnh, hoàn thiện Kế hoạch/kịch bản hoạt động giáo dục giá trị văn hóa  

6) Quy trình tổ chức Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa  

◾ Giai đoạn chuẩn bị hoạt động 

HS cần được phổ biến mục đích, nội dung, yêu cầu của hoạt động và được hướng dẫn, hỗ 

trợ để các em chuẩn bị các tư liệu, phương tiện, sức khỏe, thời gian và kiến thức, kĩ năng 

cần thiết để thực hiện hoạt động  

Tùy theo nội dung, tính chất hoạt động, thời gian dành cho HS chuẩn bị có thể dài (một vài 

tuần) hay ngắn (một vài ngày). Thậm chí, có những hoạt động đơn giản, quen thuộc đối 

với HS thì có thể không cần phải chuẩn bị trước.  

Quá trình chuẩn bị hoạt động của HS có thể thực hiện ở lớp, ở trường hoặc thực hiện ở nhà; 

có thể chuẩn bị cá nhân, theo nhóm hoặc theo lớp,... 

■ Giai đoạn tiến hành/thực hiện hoạt động 

Tùy quy mô, tính chất hoạt động và điều kiện cụ thể của lớp, của trường, cách thức tiến 

hành hoạt động có thể rất đa dạng, linh hoạt. Tuy nhiên, nhìn chung có thể tiến hành hoạt 

động theo các bước chính như sau: 

 Khám phá (khám phá những KT, kinh nghiệm đã có của HS về giá trị văn hóa) 
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 Kết nối (kết nối những KT, kinh nghiệm HS đã có về giá trị văn hóa với những KT, 

kinh nghiệm mới các em cần lĩnh hội về giá trị văn hóa) 

 Thực hành (thực hành vận dụng KT, kinh nghiệm mới về giá trị văn hóa để giải quyết 

một số tình huống, vấn đề giả định gần gũi với thực tiễn) 

 Vận dụng thực tiễn (vận dụng kiến thức, kinh nghiệm mới về giá trị văn hóa để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn, hành động, ứng xử, thể hiện thái độ phù hợp trong các tình 

huống thực tiễn) 

■ Giai đoạn tổng kết - Đánh giá hoạt động  

Tổng kết và đánh giá là khâu cuối cùng song rất quan trọng của quy trình tổ chức các 

HĐGD.  

Tổng kết – Đánh giá hoạt động thường diễn ra theo các bước cụ thể sau: 

- Đánh giá, nhận xét chung về hoạt động và rút kinh nghiệm cho các hoạt động sau 

- Bình chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động. 

- Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Lưu ý: 

- Trong quá trình tổ chức Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa, nhà giáo dục nên tạo cơ hội 

khuyến khích HS luân phiên nhau điều khiển hoạt động. 

- Tuy nhiên, để HS có thể điều khiển được hoạt động, các em cần phải được bồi dưỡng các 

kĩ năng cần thiết (như: kĩ năng tự tin, kĩ năng trình bày trước đám đông, kĩ năng dẫn chương 

trình, kĩ năng lắng nghe và phản hồi tích cực, kĩ năng kiểm soát cảm xúc...); Đồng thời các 

em cần được  giao nhiệm vụ điều khiển các hoạt động từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến 

khó và nhận được hỗ trợ, động viên, khích lệ thường xuyên, kịp thời từ GV, cha mẹ và bạn 

bè. 

- HS cần phải được tham gia vào quá trình tổng kết, đánh giá hoạt động ở mức độ phù hợp 

với lứa tuổi và tính chất của hoạt động. 

7) Định hướng đánh giá kết quả hoạt động giáo dục giá trị văn hóa  

◾ Nội dung đánh giá:  

- Thái độ của HS đối với các giá trị văn hóa và phản giá trị văn hóa.  

- Hành vi ứng xử của HS trước các vấn đề, tình huống thực tiễn trên nền tảng các GTVH 

◾ Phương thức đánh giá 
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- Đánh giá thường xuyên  

- Kết hợp giữa đánh giá của GV với tự đánh giá của HS, đánh giá đồng đẳng của HS và 

đánh giá của cha mẹ HS. 

8) Lực lượng tham gia giáo dục giá trị văn hóa trong trong tổ chức các hoạt động 

giáo dục  

Tổng Phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế 

và tổ chức các HĐGD giá trị văn hóa theo quy mô trường. 

GVCN chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế và tổ chức các HĐGD giá trị văn 

hóa theo quy mô lớp/nhóm HS 

Hiệu trưởng và Ban giám hiệu chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chung và chỉ 

đạo, quản lí việc thực hiện giáo dục giá trị văn hóa trong các HĐGD. 

HS có trách nhiệm tham gia vào quá trình thiết kế kế hoạch hoạt động, chuẩn bị và 

thực hiện các HĐGD giá trị văn hóa. 

Cha mẹ HS và các thành viên khác của nhà trường có trách nhiệm ủng hộ, tạo điều 

kiện cho HS tham gia các HĐGD giá trị văn hóa; Đồng thời có thể trực tiếp tham gia một 

số HĐGD phù hợp với khả năng của mỗi người. 

9) Điều kiện thực hiện 

- TPT, Bí thư Đoàn trường, GVCN có năng lực giáo dục giá trị văn hóa qua các hoạt động 

giáo dục.  

- Sự quan tâm, chỉ đạo của Hiệu trưởng và Ban giám hiệu 

- Sự ủng hộ và tham gia tích cực của HS, cha mẹ HS và các lực lượng giáo dục trong và 

ngoài nhà trường 

- Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc tổ chức các HĐGD giá trị văn 

hóa. 

 10) Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình 

Mối quan hệ giữa các thành tố trong mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong tổ chức 

các HĐGD được thể hiện trong Sơ đồ 5 ở Phần Phụ lục đính kèm. 

KẾT LUẬN 

Giáo dục giá trị văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục con người theo tình 

thần Nghị quyết 88/2014/13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
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dục phổ thông, đó là: “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng 

lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn 

hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập 

suốt đời”. Đây là một quá trình lâu dài, góp phần quan trọng vào việc phát triển chất lượng 

nguồn nhân lực, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ hội nhập. Vì vậy, đây 

không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà là trách nhiệm của gia đình, xã hội. 

Để lựa chọn và vận dụng các mô hình giáo dục giá trị văn hóa trên thành công và 

hiệu quả, các nhà trường và GV cần căn cứ vào: 

- Mục tiêu, nội dung giáo dục giá trị văn hóa của cấp học. 

- Đặc điểm của cấp học: Chương trình giáo dục cấp học, đặc điểm các môn học, đặc 

điểm lứa tuổi học sinh. 

- Đặc trưng văn hóa của địa phương. 

- Thực tiễn địa phương có liên quan đến các giá trị văn hóa và yêu cầu giáo dục giá 

trị văn hóa của địa phương. 

- Điều kiện thực tế của nhà trường về năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 

viên; kinh phí; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện các mô hình giáo 

dục giá trị văn hóa. 

Đồng thời, để việc thực hiện các mô hình giáo dục giá trị văn hóa trong các nhà 

trường phổ thông có hiệu quả còn rất cần có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo hành lang pháp lí 

của Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo; sự ủng hộ, đồng hành của phụ huynh học sinh 

và toàn xã hội. 
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SỰ BIẾN ĐỔI GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO 

HỌC SINH PHỔ THÔNG VIỆT NAM HIỆN NAY 

                        TS. Hà Đức Đà34 

          
Tóm tắt:  

 Trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc 

tế, vấn đề giáo dục giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị xã hội cho học sinh phổ thông 

là một nội dung quan trọng trong nhà trường. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: 

“Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 

hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong 

thời kỳ mới”. 

 Bài viết “Sự biến đổi giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ 

thông Việt Nam hiện nay” tập trung làm rõ các vấn đề sau: Giá trị văn hóa và sự biến đổi 

giá trị văn hóa; Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay.  

Từ khóa: Giá trị văn hóa; sự biến đổi giá trị văn hóa; giáo dục giá trị văn hóa học sinh phổ 

thông. 

Nội dung: 

1. Giá trị văn hóa và sự biến đổi giá trị văn hóa 

1.1. Giá trị văn hóa 

 Cũng như khái niệm văn hóa, khái niệm giá trị văn hóa có nhiều định nghĩa khác 

nhau. Theo Ngô Đức Thịnh: Giá trị văn hóa là yếu tố cốt lõi của văn hóa, được sáng tạo và 

kết tinh trong quá trình lịch sử của mỗi cộng đồng, tương ứng với môi trường tự nhiên và 

xã hội nhất định. Giá trị văn hóa hướng đến thỏa mãn nhu cầu và khát vọng của cộng đồng 

về những điều tốt đẹp (chân, thiện, mĩ), từ đó bồi đắp và nâng cao bản chất Người. Giá trị 

văn hóa luôn ẩn tàng trong bản sắc văn hóa, di sản văn hóa, biểu tượng, chuẩn mực văn 

hóa. Chính vì vậy mà văn hóa thông qua hệ giá trị của nó góp phần điều tiết sự phát triển 

của xã hội [8]. Hồ Sĩ Quí: Giá trị văn hóa Việt Nam chính là giá trị con người Việt Nam, 

hay về cơ bản trùng với hệ giá trị cong người Việt Nam [10]. Trần Ngọc Thêm: Giá trị văn 

hóa là những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần do con người tạo ra trong quá khứ 

(lịch sử) và trong hiện tại bao gồm những giá trị trực tiếp thuộc về con người và những giá 

trị gián tiếp có liên quan đến con người [6]. Trần Quốc Toản, giá trị văn hóa là các giá trị 

mà con người sáng tạo ra (cả về đời sống vật chất và tinh thần) trong nền sản xuất xã hội - 
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đời sống xã hội, giá trị văn hóa phản ánh các bản chất cơ bản của giá trị con người về 

phương diện văn hóa trong tất cả các lĩnh vực của xã hội [9]. Từ các định nghĩa nêu trên 

có thể khái quát lại: Giá trị văn hóa là những giá trị văn hóa vật chất và những giá trị văn 

hóa tinh thần do con người sáng tạo ra ở trong những bối cảnh không gian và thời gian nhất 

định.  

 Giá trị văn hóa bao gồm 3 thành phần là: Giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn 

hóa hiện tại (phi truyền thống) và giá trị văn hóa định hướng cho sự phát triển tương lai. 

Giá trị văn hóa truyền thống (GTVHTT) là những giá trị từ quá khứ được lưu giữ lại, gồm 

những giá trị tốt đẹp tiêu biểu cho một nền văn hóa được chắt lọc, lưu truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác. GTVHTT dân tộc không phải là cái có sẵn từ khi dân tộc hình thành mà 

nó được các thế hệ nối tiếp nhau làm nên. Các giá trị này biến đổi tùy điều kiện tác động 

đến nó. GTVHTT là cái lâu dài, trải qua nhiều thời gian thử thách mà cốt lõi, bản chất của 

nó luôn được giữ vững. GTVHTT là những giá trị tương đối ổn định, tốt đẹp, tiêu biểu cho 

dân tộc, tạo nên bản sắc cho dân tộc đó (giá trị yêu nước, giá trị hòa bình, giá trị nhân ái, 

giá trị sáng tạo,…). Trong các GTVHTT, chứa đựng cả những giá trị tích cực hoặc những 

giá trị tiêu cực, điều chỉnh hành vi của con người và tất cả các chủ thể trong xã hội. Những 

GTVHTT tích cực là những giá trị là động lực phát triển, mang lại lợi ích vật chất và tinh 

thần cho đa số các chủ thể và tổ chức trong xã hội. Tuy nhiên, các GTVHTT tích cực cũng 

cần phải thay đổi cả nội dung và hình thức thể hiện cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện 

hiện tại. Những GTVHTT tiêu cực hiện tồn tại như những tàn dư trong nhận thức, quan 

niệm, lối sống dù nó đã mất đi cơ sở kinh tế, xã hội khách quan để tồn tại.    

 Giá trị văn hóa hiện tại là những GTVH hình thành chủ yếu do những điều kiện 

khách quan hiện tại qui định, các giá trị này cũng có thể có những giá trị tích cực, cũng có 

thể có những giá trị tiêu cực, phản ánh thực tế khách quan bản chất đa dạng của sự phát 

triển hiện tại, đóng vai trò chủ đạo chi phối sự phát triển thực tại của xã hội. Giá trị văn 

hóa hiện tại bao gồm cả GTVHTT được bổ sung thêm những yếu tố mới và những GTVH 

mới được hình thành và phát triển trong điều kiện kinh tế xã hội mới. Chẳng hạn “Giá trị 

yêu nước” trong điều kiện hiện nay không chỉ là chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc như 

GTVHTT, mà được bổ sung thêm những nội dung mới như: bảo vệ môi trường; bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên; sử dụng năng lượng tái tạo, “Giá trị pháp luật” biểu hiện ở quyền và 

nghĩa vụ công dân; tuân thủ pháp luật; ý thức pháp luật,… là GTVH mới.   

 Giá trị văn hóa định hướng cho sự phát triển trong giai đoạn mới là những giá trị 

mới hình thành nhằm đáp ứng với những đòi hỏi (điều kiện kinh tế, xã hội) phát triển của 

giai đoạn mới, mà hiện tại chưa đóng vai trò chủ đạo định hướng sự phát triển. Tuy nhiên, 

cũng cần thấy rằng những giá trị mới được hình thành không phải tất cả đều là những giá 

trị tích cực, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu 
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rộng hiện nay, có không ít các giá trị được coi là tích cực đối với nước khác, nhưng khi du 

nhập vào Việt Nam lại mang tác động tiêu cực [9]. 

 Sự phân định các GTVH (truyền thống, hiện tại và định hướng) chỉ mang tính tương 

đối, vì bản thân các giá trị có sự vận động, phát triển, chuyển hóa lẫn nhau do các điều kiện 

khách quan cũng như nhân tố chủ quan tác động, và sự phát triển của xã hội như thế nào là 

sự tác động tổng hợp của cả ba loại giá trị đó.  

 Điều kiện khách quan về kinh tế - xã hội là cơ sở hình thành, biến đổi và phát triển 

của các GTVH và khi đã được hình thành các giá trị văn hóa sẽ tồn tại độc lập tương đối 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện tại. Thông thường sự vận động, thay đổi của 

các giá trị văn hóa có độ trễ nhất định so với sự thay đổi điều kiện và trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện thay đổi đột biến, mang tính bước ngoặt về thể 

chế phát triển, và trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, sẽ xuất hiện các giá 

trị văn hóa định hướng vượt trước so với điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

hiện tại. Các GTVH có thể tác động tích cực đối với sự phát triển, cũng có thể có tác động 

tiêu cực. Sự đấu tranh, xung đột, chuyển hóa về GTVH tất yếu nảy sinh giữa GTVH truyền 

thống, các GTVH hiện tại và các GTVH định hướng; giữa các GTVH quốc gia với các 

GTVH quốc tế.  

1.2. Sự biến đổi giá trị văn hóa và xu hướng biến đổi giá trị văn hóa  

1.2.1. Biến đổi giá trị văn hóa 

 Biến đổi là một thuộc tính và là phương thức tồn tại của mọi sự vật, hiện tượng trong 

thế giới khách quan. Tuy nhiên, sự biến đổi của các sự vật, hiện tượng không hề giống nhau 

và ngay trong một sự vật, hiện tượng thì sự biến đổi cũng khác nhau ở những không gian 

và thời gian khác nhau. Chung qui lại, biến đổi là sự thay đổi, điều thay đổi khác với trước 

và mỗi một sự biến đổi của sự vật, hiện tượng đều có nguyên nhân tất yếu của nó [11].  

 Biến đổi GTVH là sự thay đổi những GTVH vật chất và những GTVH tinh thần ở 

trong những bối cảnh không gian và thời gian nhất định. Sự biến đổi diễn ra một cách toàn 

diện đối với cả GTVH truyền thống và những GTVH hiện tại. Biến đổi GTVH cả cấp độ 

vĩ mô và cấp độ vi mô. Điều kiện của biến đổi đổi GTVH đó là điều kiện kinh tế - xã hội 

trong thời gian nhất định và nhu cầu xã hội. Biến đổi GTVH có hai đặc điểm cơ bản sau: 

(i) Là một hiện tượng phổ biến và diễn ra không giống nhau ở những bối cảnh không gian, 

thời gian khác nhau; (ii) Biến đổi GTVH có sự khác biệt về thời gian, không gian và chủ 

thể. 

 Sự biến đổi GTVH có nhiều nguyên nhân, như: sự phát triển của khoa học kỹ thuật, 

công nghệ; kinh tế thị trường; cơ chế chính sách quản lí xã hội; xu thế phát triển thế giới… 

Sự biến đổi các GTVH không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà trong tiến trình lịch sử, 

GTVH Việt Nam đã luôn biến đổi. So với giá trị văn minh, GTVH có tính ổn định cao hơn, 
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song điều đó không có nghĩa là không biến đổi. Sự biến đổi không chỉ diễn ra trong bản 

thân nó mà còn biến đổi trong quá trình sự tương tác với các nền văn hóa khác. Việt Nam 

đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và toàn cầu hóa, thì GTVH Việt 

Nam đã và đang có sự biến đổi sâu sắc.  

 Sự biến đổi, biến động, chuyển biến và chuyển đổi của GTVH đều có điểm chung 

là đều cùng nói về trạng thái thay đổi của giá trị và đương nhiên sự thay đổi đó diễn ra theo 

những qui luật xã hội nhất định, như: qui luật tương tác và đối lập giá trị; qui luật biến động 

giá trị [6]. 

1.2.2. Xu hướng biến đổi giá trị văn hóa trong đời sống xã hội 

 Trong tiến trình lịch sử, GTVH Việt Nam trải qua nhiều lần biến đổi, yếu tố quyết 

định của sự biến đổi GTVH là quan hệ sản xuất xã hội.  

 Trong thời kì thực dân Pháp đô hộ, bên cạnh GTVH truyền thống Việt Nam, những 

GTVH phương Tây đại diện là văn hóa Pháp được đưa vào làm biến đổi GTVH truyền 

thống Việt Nam và hình thành GTVH mới như: tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ, pháp 

quyền…  

 Sau Cách mạng Tháng Tám, khi chính quyền nhân dân được xác lập. Một chính 

quyền với mục đích tôn chỉ là: dân tộc độc lập, dân sinh hạnh phúc, dân quyền tự do. Giá 

trị văn hóa truyền thống được duy trì, phát triển; các giá trị văn hóa mới cũng được hình 

thành và phát triển trên cơ sở của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa (quan hệ sản xuất 

thống trị). Tuy nhiên, quan hệ sản xuất tàn dư làm biến đổi giá trị văn hóa theo hướng tiêu 

cực nảy sinh, như: ham danh vị, thiếu kỉ luật, cẩu thả, lười biếng, xa rời quần chúng,…   

 Từ sau năm 1986, khi công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu và thế giới cũng bước 

vào giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Nền kinh tế nhiều thành phần định hướng 

xã hội chủ nghĩa được thiết lập. Những GTVH truyền thống được củng cố phát triển, cùng 

với những GTVH mới được hình thành là cơ sở quản lí xã hội, phát triển đất nước. Hội 

nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng và công bằng giữa các quốc gia, tuy nhiên do sự chênh 

lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, những quốc gia nghèo không khỏi bị tác động 

GTVH của những quốc gia giầu (du nhập văn hóa) và có thể rơi vào tình trạng rối loạn về 

giá trị văn hóa. Vì vậy, tại Đại hội XIII Đảng ta chỉ rõ: Tập trung nghiên cứu, xác định và 

triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với 

giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. 

 Nghiên cứu về sự biến đổi về giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị xã hội Việt 

Nam được thực hiện từ những năm 90 của thế kỉ trước, tiêu biểu như: Đề tài KX.07-04, 

nghiên cứu về định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị (Nguyễn Công Uẩn, 1991-
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1995); Đề tài KX.07-10, tìm hiểu về giá trị của thanh niên Việt Nam trong điều kiện kinh 

tế thị trường (Thái Duy Tuyên, 1996-2000); Đề tài KX.03.14-10, bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập (Ngô Đức Thịnh, 2008-

2010; Phạm Minh Hạc và Thái Duy Tuyên (2011), Định hướng giá trị con người Việt Nam 

thời kì đổi mới và hội nhập; Trần Ngọc Thêm (2016), Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống 

đên hiện đại và con đường tới tương lai; Ngô Đức Thịnh (2018), Hệ giá trị văn hóa Việt 

Nam,… Tất cả các nghiên cứu đều thực hiện điều thực tế và kế thừa cả những kinh nghiệm 

điều tra của thế giới. Các giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị xã hội đều được đề cập 

đến trong phần lớn các nghiên cứu. Sự biến động giá trị Việt Nam được nghiên cứu của 

Trần Ngọc Thêm điều tra khá toàn diện với sự kết hợp của nhiều phương pháp khoa học 

và với qui mô rộng cả về thời gian, không gian và chủ thể.  

 Từ các nghiên cứu cho thấy sự biến đổi GTVH trong xã hội bao gồm cả GTVH 

truyền thống, GTVH hiện tại và GTVH định hướng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp 

theo (đang hình thành) đều dự trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội. Sự biến đổi của GTVH 

truyền thống và GTVH hiện tại cả về nội dung, tiêu chí và hình thức thể hiện. Chẳng hạn 

giá trị yêu nước những biểu hiện của lòng yêu nước, trách nhiệm đối với đất nước được 

mở rộng cả về nội dung và hình thức. Lòng yêu nước thể hiện hướng tới con đường xã hội 

chủ nghĩa; không ngừng phấn đấu đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu; tình 

yêu gia đình, yêu thiên nhiên, tình yêu con người với con người; trăn trở trước vấn đề của 

đất nước,… Trách nhiệm đối với đất nước không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao 

động; nghiêm túc, tự giác thực hiện chính sách pháp luật; lao động tích cực, làm giầu chính 

đáng; bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật; dũng cảm đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác; 

sẵn sàng hi sinh bảo vệ tổ quốc. Ngược lại những biến đổi theo xu hướng tiêu cực do tác 

động của quan hệ sản xuất tàn dư, để nhận diện xu hướng này nghiên cứu của Trần Ngọc 

Thêm đã phân thành 4 loại là: (i)Thói, là lối sống, hành động xấu lặp lại nhiều lần thành 

thói quen (mức độ nhẹ, dễ sửa); (ii) Bệnh, là thói xấu đáng trách, nhưng sửa được (mức độ 

nặng, dễ sửa); (iii) Tật, là thói xấu hoặc bệnh thường trực, khó sửa (mức độ nặng/ nhẹ, khó 

sửa); và (iv) Nạn, là hiện tượng, sự việc xấu gây hại lớn. qui mô rộng (mức độ nặng, phạm 

vi rộng, khó sửa) [6].  

 Ngược lại, sự biến đổi GTVH có giá trị thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

củng cố quan hệ sản xuất mới. Chẳng hạn giá trị sáng tạo: tri thức khoa học và công nghệ 

kết nối với các giá trị quyền con người, quyền công dân, tự chủ, trách nhiệm xã hội, tự do 

sáng tạo,…; giá trị cộng đồng: thể hiện chia sẻ cả về lợi ích, trách nhiệm, rủi ro… không 

chỉ trong mỗi quốc gia mà còn mở rộng ra giữa các quốc gia với nhau biểu hiện các hiệp 

định đa phương, song phương, các khối nước, các tổ chức quốc tế, quá trình toàn cầu hóa,… 
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Như vậy, giá trị cộng đồng được phát triển thành giá trị liên kết, nội dung không còn trong 

một quốc gia mà mở rộng ra nhiều quốc gia đáp ứng xu thế hội nhập, toán cầu hóa. Các 

quốc gia đang chung tay chống lại đại dịch Covid -19 là biểu hiện rõ nhất của giá trị cộng 

đồng - giá trị liên kết. Giá trị lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thuận dân tộc, giá trị này tạo 

nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. Giá trị lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thuận dân tộc không chỉ có 

ý nghĩa là GTVH hiện tại được phát triển từ giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là giá trị 

văn hóa định hướng cho sự phát triển tương lai của đất nước. Sự phát triển nhanh của Nhật 

Bản, Hàn Quốc dựa trên cơ sở giá trị dân tộc. 

 Tóm lại, sự biến đổi GTVH trong xã hội là xu thế tất yếu khi quan hệ sản suất xã 

hội thay đổi. Những biến đổi tích cực của GTVH dựa trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội 

chủ nghĩa và quan hệ sản xuất tương lai; sự biến đổi tiêu cực dựa trên cơ sở sản xuất tàn 

dư (giai đoạn trước). Do vậy, chủ động xây dựng hệ giá trị con người, giá trị văn hóa và 

giá trị xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế, phù hợp với quan hệ sản xuất mới cần được bắt đầu từ giáo dục trong nhà 

trường.  

2. Thực trạng giá trị văn hóa và sự biến đổi giá trị văn hoá của học sinh phổ thông 

hiện nay  

2.1. Tổ chức khảo sát ở trường phổ thông 

 Đánh giá thực trạng GTVH, sự biến đổi GTVH của HS phổ thông và thực trạng giáo 

dục GTVH cho HS phổ thông hiện nay, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát ở các trường 

TH, THCS và THPT ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Nam Định và 

Nghệ An 

2.1.1. Mục đích khảo sát 

 (1) Tìm hiểu thực trạng GTVH của HS phổ thông thông qua nhận thức, tư tưởng, 

hành vi, hành động của bản thân học sinh; thông qua đánh giá của GV và CBQL trong nhà 

trường. 

 (2) Tìm hiểu thực trạng nhận thức của GV, CBQL về GTVH; quá trình giáo dục 

GTVH cho HS ở các trường phổ thông hiện nay thông qua các môn học, các hoạt động 

giáo dục mà GV thực hiện. 

 (3) Tổng hợp, phân tích thông tin thực tiễn, so sánh với thông tin hồi cứu làm cơ sở 

thực tiễn cho các đề tài thuộc Chương trình đề xuất giải pháp giáo dục GTVH cho HS phổ 

thông (TH, THCS và THPT) trong quá trình thực hiện chương trình GDPT mới. 

2.1.2. Nội dung khảo sát 
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 - Thu thập dữ liệu về thực trạng GTVH, sự biến đổi GTVH của học sinh phổ thông 

hiện nay; 

 - Thu thập dữ liệu về thực trạng các chương trình, dự án, phương thức giáo dục 

GTVH cho học sinh phổ thông hiện nay; 

 - Thu thập thông tin về những thuận lợi, khó khăn và các yếu tố tác động đến việc 

thực hiện giáo dục GTVH cho HS ở các trường phổ thông hiện nay. 

2.1.3. Phương thức khảo sát 

 - Khảo sát bằng phiếu hỏi đối với HS, GV và CBQL; 

 - Thảo luận, phỏng vấn HS, GV, CBQL; 

 - Quan sát trường, lớp, HS của nhà trường thông qua giờ dạy, hoạt động giáo dục, 

hoạt động tập thể. 

 - Thu thập thông tin từ báo cáo của các trường, phòng, sở về các vấn đề có liên quan 

đến giáo dục GTVH cho HS. 

2.1.4. Đối tượng và mẫu khảo sát 

 a) Đối tượng khảo sát: HS các trường TH, THCS và THPT (TH khảo sát HS lớp 4, 

lớp 5); GV, CBQL các trường TH, THCS và THPT. 

 b) Mẫu khảo sát: Các tỉnh: Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Nam Định và Nghệ An; 

Các trường: Trường tiểu học, THCS và THPT (cả trường phổ thông và trường chuyên biệt); 

Vùng: Thành phố; thị xã và huyện, xã vùng nông thôn. 

2.1.5. Bộ công cụ khảo sát 

 a) Bộ công cụ khảo sát gồm phiếu hỏi và câu hỏi thảo luận, phỏng vấn: Phiếu hỏi 

học sinh tiểu học; Phiếu hỏi học sinh THCS; Phiếu hỏi học sinh THPT; Phiếu hỏi GV, 

CBQL tiểu học; Phiếu hỏi GV, CBQL THCS; Phiếu hỏi GV, CBQL THPT; Câu hỏi thảo 

luận nhóm/ phỏng vấn HS; và Câu hỏi thảo luận nhóm/ phỏng vấn GV, CBQL trường TH, 

THCS và THPT. 

 b) Nội dung của phiếu hỏi cá nhân: Thực chất vấn đề giáo dục GTVH chưa được 

thực hiện trong nhà trường phổ thông (Chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT về giáo dục GTVH trong nhà trường). Bởi vậy, không thể khảo sát trực tiếp về 

GTVH của học sinh và giáo dục GTVH ở các nhà trường. Các phiếu khảo sát được thiết 

kế theo hướng khảo sát nhận thức, tư tưởng, hành vi, hành động của học sinh về các tiêu 
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chí, chỉ số liên quan tới GTVH. Nói cách khác là khảo sát gián tiếp về giá trị văn hóa, sự 

biến đổi GTVH của học sinh và các biện pháp giáo dục GTVH.  

 Các nội dung phiếu hỏi được xây dựng như sau: 

 - Phiếu hỏi học sinh Tiểu học: gồm 7 câu hỏi, mỗi câu hỏi từ 10 - 25 chỉ số. Nội 

dung câu hỏi đánh giá nhận thức, tư tưởng và hành động của HS thể hiện GTVH; đánh giá 

những biểu hiện về biến đổi GTVH; đánh giá mục tiêu rèn luyện phẩm chất, năng lực của 

học sinh. 

 - Phiếu hỏi học sinh THCS: gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi 10 - 32 chỉ số. Nội dung 

câu hỏi đánh giá nhận thức, tư tưởng và hành động của HS thể hiện GTVH; đánh giá những 

biểu hiện về biến đổi GTVH; đánh giá mục tiêu rèn luyện phẩm chất, năng lực của học 

sinh. 

 - Phiếu hỏi học sinh THPT: gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi 10 - 32 chỉ số. Nội dung 

câu hỏi đánh giá nhận thức, tư tưởng và hành động của HS thể hiện GTVH; đánh giá những 

biểu hiện về biến đổi GTVH; đánh giá mục tiêu rèn luyện phẩm chất, năng lực của học 

sinh. 

 - Phiếu hỏi GV, CBQL tiểu học: gồm 9 câu hỏi, mỗi câu hỏi 6 - 33 chỉ số. Nội dung 

hỏi về sự cần thiết giáo dục GTVH cho HS; các GTVH cần giáo dục cho HS; mục đích của 

giáo dục GTVH cho HS; sự biến đổi GTVH ở HS hiện nay; các phương pháp, hình thức 

giáo dục GTVH cho HS của nhà trường; thực hiện chương trình GDPT mới cần thực hiện 

nội dung GTVH nhưu thế nào; giáo dục GTVH thông qua phẩm chất năng lực nhưu thế 

nào; đề xuất về giáo dục GTVH cho học sinh. 

 - Phiếu hỏi GV, CBQL THCS:  gồm 9 câu hỏi, mỗi câu hỏi 6 - 33 chỉ số. Nội dung 

hỏi về sự cần thiết giáo dục GTVH cho HS; các GTVH cần giáo dục cho HS; mục đích của 

giáo dục GTVH cho HS; sự biến đổi GTVH ở HS hiện nay; các phương pháp, hình thức 

giáo dục GTVH cho HS của nhà trường; thực hiện chương trình GDPT mới cần thực hiện 

nội dung GTVH nhưu thế nào; giáo dục GTVH thông qua phẩm chất năng lực nhưu thế 

nào; đề xuất về giáo dục GTVH cho học sinh. 

 - Phiếu hỏi GV, CBQL THPT: gồm 9 câu hỏi, mỗi câu hỏi 6 - 33 chỉ số. Nội dung 

hỏi về sự cần thiết giáo dục GTVH cho HS; các GTVH cần giáo dục cho HS; mục đích của 

giáo dục GTVH cho HS; sự biến đổi GTVH ở HS hiện nay; các phương pháp, hình thức 

giáo dục GTVH cho HS của nhà trường; thực hiện chương trình GDPT mới cần thực hiện 

nội dung GTVH nhưu thế nào; giáo dục GTVH thông qua phẩm chất năng lực nhưu thế 

nào; đề xuất về giáo dục GTVH cho học sinh. 
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 - Câu hỏi thảo luận nhóm/ phỏng vấn HS: Gồm 4 nhóm câu hỏi. Nội dung nhận thức 

GTVH; các GTVH được GD trong nhà trường; những biến đổi giá trị văn hóa của học sinh; 

xu hướng hình thành GTVH ở HS. 

 - Câu hỏi thảo luận nhóm/ phỏng vấn GV, CBQL trường TH, THCS và THPT: gồm 

4 nhóm câu hỏi. Nội dung nhận thức GV, CBQL về giá trị văn hóa; việc thực hiện giáo dục 

GTVH trong nhà trường; thuận lợi khó khăn khi thực hiện giáo dục GTVH; biến đổi giá trị 

văn hóa ở học sinh; xu hướng hình thành GTVH ở học sinh; giải pháp giáo dục GTVH cho 

học sinh khi thực hiện chương trình GDPT mới. 

2.1.6. Kết quả khảo sát 

 a) Đối tượng tham gia khảo sát: Giáo viên và cán bộ quản lí: GV, CBQL cấp TH: 5 

người; cấp THCS: 50 người; và cấp THPT: 50 người; Học sinh: HS cấp TH: 120 em; cấp 

THCS: 130 em; và cấp THPT 150 em. 

 b) Đối tượng tham gia thảo luận nhóm/ phỏng vấn: Giáo viên và cán bộ quản lí: GV, 

CBQL cấp TH: 20 người; cấp THCS: 20 người; và cấp THPT: 20 người; Học sinh: HS cấp 

TH: 20 em; cấp THCS: 20 em; và cấp THPT 20 em. 

 Dữ liệu sau khảo sát được xử lí bằng phần mềm Excel, kết quả khảo sát được cụ thể 

hóa trong báo cáo phân tích và xử lí dữ liệu (là sản phẩm nghiên cứu của đề tài) và nội 

dung của các mục dưới đây. 

2.2. Thực trạng giá trị văn hoá, sự biến đổi giá trị văn hóa của học sinh phổ thông 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

2.2.1. Học sinh Tiểu học 

 a) Giá trị văn hoá của học sinh tiểu học: Thực tế trẻ em đã được tiếp nhận, hình 

thành và phát triển những GTVH trước khi đến trường (chưa đi học) thông qua giáo dục 

trong gia đình và giáo dục trong cộng đồng. Chẳng hạn trong gia đình và cộng đồng trẻ em 

được dạy (giáo dục đạo đức): lễ phép với ông, bà, bố, mẹ; ăn uống phải mời; yêu thương 

mọi người trong gia đình, trong cộng đồng; giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; trung 

thực, thật thà, không được nói dối,…   

 Trong nhà trường học sinh được giáo dục các giá trị văn hóa (các mặt, khía cạnh 

của GTVH) thông qua nội dung các môn học và hoạt động giáo dục. Trong Chương trình 

giáo dục phổ thông năm 2006, với cấp Tiểu học (TH) các mặt, khía cạnh của GTVH được 

tích hợp vào nội dung các môn học: Đạo đức, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử, Địa 

lí, Âm nhạc, Mĩ thuật,… và các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp.  
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 Với lứa tuổi của học sinh tiểu học (6-11 tuổi) những biểu hiện của phẩm chất, nhân 

cách đang dần hình thành và phát triển. Nhận thức của học sinh (HS) tiểu học về văn hóa, 

GTVH chưa rõ nét, song các em cũng bắt đầu nhận diện được đúng - sai, tốt - xấu, nên - 

không nên,… 

 Quá trình điều tra, khảo sát đối với học sinh TH nghiên cứu sử dụng nhiều câu hỏi, 

nhiều tình huống qua đó đánh giá nhận thức, hành động về GTVH hoặc liên quan đến 

GTVH của học sinh. Chẳng hạn như: Em hãy kể lại những việc làm, những hành động của 

bản thân để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; nếu có người nước ngoài hỏi em về con người 

và đất nước Việt Nam thì em nói gì với họ; là một học sinh em làm gì/ không làm gì để 

thực hiện qui định của nhà trường; Ở trường lớp em thấy những hiện tượng/ hành động nào 

(gian lận thi cử, đi học muộn, trêu chọc bạn trong lớp, vứt rác bừa bãi, lãng phí nước của 

nhà trường, nói xấu bạn bè, thầy cô, bắt nạt nhau,…); là một HS em thường tham gia hoạt 

động nào (hoạt động tốt/ hoạt động chưa tốt; theo em HS tiểu học có những đặc điểm gì 

(trong học tập, trong cuộc sống); theo em là người Việt Nam từ khi còn là HS cần rèn luyện 

những phẩm chất năng lực gì (yêu ước, yêu hòa bình, tự tôn dân tộc, chăm chỉ, trung thực, 

sáng tạo… trong học tập và trong cuộc sống). 

 Điều tra, khảo sát chủ yếu tập trung vào đối tượng học sinh lớp 4, lớp 5. Tuy không 

thể trực tiếp khảo sát về GTVH của học sinh TH, song những phẩm chất, năng lực, hành 

vi của học sinh TH cho phép kết luận về các GTVH đã được hình thành ở HS tiểu học 

thông qua quá trình giáo dục của nhà trường, 10 GTVH có tỉ lệ (%) cao, từ 40% đến 95 % 

được các em học sinh tiểu học lựa chọn gồm: Yêu nước, yêu hòa bình; Nhân ái; Chăm chỉ, 

tự giác; Trung thực; Trách nhiệm; Dân tộc (ý thức dân tộc, tinh thần dân tộc); Giao tiếp 

tốt; Hợp tác; Sáng tạo; và Pháp luật (tuân thủ pháp luật, qui định, nội qui). (xem biểu đồ) 

Biểu đồ: Các giá trị văn hóa của học sinh tiểu học 

 

  Nguồn: Khảo sát của đề tài năm 2020.  
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 Trong các GVTH của HS tiểu học giá trị yêu nước, yêu hòa bình được HS lựa chọn 

với tỉ lệ cao nhất 95% ý kiến được hỏi. Sự tham gia của HS trong phòng chống đại dịch 

Covid 19 thời gian qua khẳng định thêm giá trị này đối với học sinh TH, các em không chỉ 

thực hiện nghiêm qui định 5K; thực hiện cách li; tham gia ủng hộ (tiền, đồ dùng…), viết 

thư, làm video động viên thăm hỏi các bạn đang cách li; các bác sĩ trên tuyến đầu chống 

dịch. Trung thực, nhân ái, tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc là những GTVH có tỉ lệ chọn 

cao thể hiện phẩm chất, đực tính tốt đẹp của con người Việt Nam ngày từ khi còn là HS 

tiểu học. 

 b) Sự biến đổi giá trị văn hoá của học sinh tiểu học: Sự biến đổi GTVH của học 

sinh TH bao gồm cả những biến đổi tích cực và những biến đổi tiêu cực. Sự biến đổi tích 

cức biểu hiện ở những nhận thức, hành vi đúng đắn về những GTVH để hình thành, phát 

triển những phẩm chất, năng lực của HS tiểu học. Những GTVH tuyền thống được hình 

thành và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Chẳng hạn truyền thống yêu nước, nhân ái, 

chăm chỉ… không chỉ dừng lại ở những vấn đề được học trong sách vở mà các em đã thể 

hiện bằng hành động cụ thể. Sự tham gia của các em trong phòng chống đại dịch Covid 19 

thời gian qua là minh chứng rõ nét nhất.  

 Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực thì cũng có những biến đối theo hướng 

tiêu cực, trái với mục tiêu giáo dục. Điều này biể hiện những hiện tượng, hành vi chưa tốt 

ở một bộ phận học sinh TH, cụ thể như: nói chuyện riêng trong lớp, vứt rác bừa bãi, cố 

tình đi học muộn; gian lận trong thi, kiểm tra. Kết quả điều tra, khảo sát những biến đổi 

GTVH ở học sinh TH thể hiện trên biểu đồ (xem biểu đồ). 

Biểu đồ: Biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh tiểu học 

 

  Nguồn: Khảo sát của đề tài năm 2020.  
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2.2.2. Học sinh trung học cơ sở  

 a) Giá trị văn hoá của học sinh trung học cơ sở: Đến cấp trung học cơ sở (THCS) 

sự phát triển cả về nhận thức và thể chất nên nhận thức, hành vi của HS về GTVH đã rõ 

nét hơn không chỉ ở các GTVH truyền thống và những GTVH mới được các em thể hiện 

qua hành vi của mình. 

 Những câu hỏi điều tra, khảo sát nâng cao hơn so với HS tiểu học. Những GTVH 

nào quan trọng đối với học sinh THCS; những giá trị nào quan trọng nhất; Học sinh THCS 

hiện nay có những thói, bệnh nào; những biểu hiện, hành động cụ thể về lòng yêu nước, 

nhân ái của bản thân; những mong muốn của bản thân về tương lai, về nghề nghiệp; những 

hoạt động ngoài giờ học thể hiện bổn phận với nhà trường, gia đình, cộng đồng và xã hội; 

những phẩm chất, năng lực cần rèn luyện để trở thành công dân tốt; những qui tắc ứng xử 

văn hóa thực hiện trong nhừ trường, gia đình và cộng đồng; những mục tiêu phấn đấu đối 

với học sinh THCS; tinh thần, thái độ đối với công việc chung của nhà trường, cộng đồng; 

những tính cách mà học sinh THCS cần có,…  

 Kết quả điều tả, khảo sát các GTVH của học sinh THCS hiện nay với 10 GTVH 

đượcnhiều HS lựa chọn (trên 50%) bao gồm: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm, dân tộc, giao tiếp tốt, tập thể (tinh thần tập thể), sáng tạo và tuân thủ pháp 

luật. Trong đó giá trị nhân ái, yêu nước, tập thể và sáng tạo có tỉ lệ HS lựa chọn cao từ 95% 

đến 100% (xem biểu đồ). Phỏng vấn cán bộ quản lí, GV đều có những đánh giá tích cực 

về tinh thần, thái độ và ý thức trong học tập và trong sinh hoạt của học sinh. Nhiều học 

sinh có nhứng tiến bộ rõ nét về ý thức rèn luyện, chăm chỉ học tập, giúp đỡ bạn bè, đoàn 

kết trong lớp trong trường đối với hS lớp cuối cấp (lớp 8, lớp 9).  

Biểu đồ: Các giá trị văn hóa của học sinh trung học cơ sở 

 

  Nguồn: Khảo sát của đề tài năm 2020.  

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Yêu nước

Nhân ái

Chăm chỉ

Trung thực

Trách nhiệm

Dân tộc

Giao tiếp

Tập thể

Sáng tạo

Tuân thủ pháp luật

98.36

100

96.72

91.80

52.46

73.77

65.57

100

95.08

57.38



170 | P a g e  

 

 b) Sự biến đổi giá trị văn hóa của học sinh trung học cơ sở: Sự biến đổi tích cực 

GTVH ở học sinh THCS rõ nét hơn so với học sinh TH, vì các em phát triển cả về thể chất, 

tâm lí và tỉnh cảm. Đã ý thức rõ hơn hành vi, hành động của mình (tuổi mới lớn), thể hiện 

bước đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những GTVH truyền thống không chỉ được học 

sinh THCS nhận thức mà còn biết mở rộng cả về nội dung và hình thức. Chẳng hạn truyền 

thống yêu nước, không chỉ là chống ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền quốc gia mà yêu nước 

thể hiện bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu. Tích 

cực tham gia vào các hoạt động xây dựng nhà trường, xây dựng cộng đồng, các hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực GTVH thì những biến đổi tiêu cực ở 

học sinh THCS ở mức độ sâu, rộng hơn so với HS tiểu học. Kết quả điều tra, khảo sát cho 

thấy học sinh THCS đều nhận diện được sự biến đổi tiêu cực về giá trị như: Giả dối; Tùy 

tiện, cẩu thả; Hời hợt, đại khái; Đối phó, hình thức; ham vui; Thiếu ý thức chấp hành pháp 

luật, nội qui; chậm chạp, lề mế; Hẹp hòi, ích kỉ, bè phái; Sĩ diện háo danh; Nói xấu sau 

lưng,… Cụ thể tỉ lệ % mà học sinh lựa chọn cao nhất là bệnh đối phó, hình thức và hời hợt, 

đại khái (hơn 96%); tỉ lệ thấp có hẹp hòi, ích kỉ, bè phái và chậm chạp, lề mề (xem biểu 

đồ). 

Biểu đồ: Biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh trung học cơ sở 

 

  Nguồn: Khảo sát của đề tài năm 2020.  

2.2.3. Học sinh trung học phổ thông  

 a) Giá trị văn hóa của học sinh trung học phổ thông: Cấp trung học phổ thông 

(THPT) học sinh đã trưởng thành, phát triển cả về nhận thức, thể chất tâm, sinh lí nên nhận 

thức, hành vi của HS về GTVH đã rõ nét hơn không chỉ ở các GTVH truyền thống, những 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Giả dối

Tùy tiện, cẩu thả

Hời hợt, đại khái

Đối phó, hình thức

Ham vui

Thiếu ý thức chấp hành PL

Chậm chạp, lề mề

Hẹp hòi, ích kỉ, bè phái

Sĩ diện, háo danh

Nói xấu sau lưng

83.61

93.44

96.72

96.72

91.80

73.77

54.10

50.82

55.74

60.66



171 | P a g e  

 

GTVH mới và những GTVH tương lai được các em thể hiện, biểu hiện qua hành vi, hành 

động của mình. 

 Những câu hỏi điều tra, khảo sát nâng cao hơn so với HS tiểu học và THCS. Với 

những giá trị văn hóa Việt Nam nào quan trọng hơn đối với học sinh THPT; GTVH nào 

quan trọng nhất đối với học sinh THPT; Học sinh THPT hiện nay còn có những thói, bệnh, 

tật nào (sự biến đổi giá trị); Thực hiện động quyên từ thiện của bản thân (góp sách vở, quần 

áo,… để ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt, dịch bệnh, vùng khó khăn); một số học sinh THPT 

chúng ta hiện nay thường biểu hiện chưa tốt; ngoài giờ học tập hàng ngay, em thường dành 

thời gian rỗi cho những hoạt động gì ở trường, gia đình, cộng đồng; Trong thời đại ngày 

nay học sinh THPT Việt Nam cần có những phẩm chất, năng lực gì; ngay từ khi còn là học 

sinh THPT cần thực hiện tốt qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường và rèn luyện cho 

mình những phẩm chất gì; là một học sinh THPT em điều chỉnh bản thân thế nào về nhận 

thức, hành vi; năng lực tham gia giải quyết vấn đề nảy sinh trong học tập, gia đình, cộng 

đồng; Học sinh THPT Việt Nam cần bổ sung những năng lực, phẩm chất, tính cách gì để 

trở thành công dân toàn cầu tương lai,… 

 Kết quả điều tả, khảo sát các GTVH của học sinh THCS hiện nay với 10 GTVH 

đượcnhiều HS lựa chọn (trên 50%) bao gồm: Yêu nước; nhân ái; chăm chỉ; trung thực; 

trách nhiệm; tự chủ; hợp tác; sáng tạo; khoa học; công nghệ; thẩm mĩ; thể chất; pháp 

luật; chính trị. Những giá trị có tỉ lệ (%) HS chọn cao (hơn 90%)  như: Yêu nước; nhân ái; 

chăm chỉ; trung thực; trách nhiệm; sáng tạo; pháp luật. (xem biểu đồ). 

Biểu đồ Các giá trị văn hóa của học sinh trung học phổ thông 

 

  Nguồn: Khảo sát của đề tài năm 2020.  
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 b) Sự biến đổi giá trị văn hóa của học sinh trung học phổ thông: Sự biến đổi tích 

cực GTVH ở học sinh THPT rõ hơn so với học sinh TH và THCS vì các em phát triển cả 

về thể chất, tâm sinh lí, tỉnh cảm, nhận thức. Đã ý thức rõ ràng hành vi, hành động của 

mình (tuổi trưởng thành), thể hiện dám làm, dám hành độngvà chịu trách nhiệm về hành 

động của bản thân. Những GTVH truyền thống không chỉ được học sinh THPT nhận thức 

mà còn biết mở rộng cả về nội dung và hình thức. Đồng thời cả những GTVH tương lai 

các em cũng đã nhận thức được và bắt đầu hình thành. 

  Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực GTVH thì những biến đổi tiêu cực ở 

học sinh THPT ở mức độ cao hơn hơn so với HS tiểu học và THCS. Kết quả điều tra, khảo 

sát cho thấy học sinh THPT không chỉ nhận diện được sự biến đổi tiêu cực về giá trị mà 

còn phân tích được những tác động tiêu cực của nó. Các giá trị biến đổi ở học sinh THPT 

gồm: Thiếu ý thức pháp luật; đối phó, hình thức; hẹp hòi, ích kỉ; nói xấu sau lưng; dựa 

dẫm ỷ lại; bệnh giả dối; bệnh thành tích; tùy tiện, cẩu thả; hời hợt, đại khái; chủ quan kiêu 

ngạo; ăn cắp vặt; chậm chạm, lề mề; ham vui, (xem biểu đồ) 

Biểu đồ: Biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh trung học phổ thông 

 

Nguồn: Khảo sát của đề tài năm 2020. 
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3. Thực trạng giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay  

3.1. Quy định pháp lí về giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

 Các văn bản pháp lí chủ yếu qui định về mục tiêu, nội dung của giáo dục phổ thông 

gồm: 

 - Luật Giáo dục 2019 qui định: Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con 

người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm 

chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý 

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi 

cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu 

của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

  - Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 là: Giúp học sinh phát 

triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng 

lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, 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.  

 - Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là: Giúp học sinh làm 

chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và 

tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển 

hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ 

đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và 

nhân loại. 

 Như vậy, tại thời điểm hiện tại chưa có qui định pháp lí nào qui định một cách cụ 

thể việc giáo dục GTVH cho học sinh phổ thông. Tuy nhiên các mặt, các khía cạnh của 

GTVH đã có trong nội dung chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chẳng 

hạn như: 

 (i) Sách giáo khoa (Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006): Cấp TH nội dung 

GTVH được tích hợp trong sách giáo khoa các môn học: Tiếng Việt; Đạo đức; Tự nhiên 

và Xã hội (lớp 1, 2 và 3); Lịch Sử và Địa lí (lớp 4, 5); Nghệ thuật (Mĩ thuật và Âm nhạc) 

và Giáo dục ngoài giờ lên lớp. Cấp THCS nội dung GTVH được tích hợp trong sách giáo 

khoa các môn học: Ngữ văn; Giáo dục công dân; Lịch sử; Địa lí; Nghệ thuật và Giáo dục 

ngoài giờ lên lớp. Cấp THPT nội dung GTVH được tích hợp trong sách giáo khoa các môn 

học: Ngữ văn; Giáo dục công dân; Lịch sử; Địa lí, Nghệ thuật và Giáo dục ngoài giờ lên 

lớp. 
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 (ii) Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: Cấp TH nội dung GTVH được tích 

hợp trong các môn học: Tiếng Việt; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2 và 3); Lịch Sử 

và Địa lí (lớp 4, 5); Nghệ thuật (Mĩ thuật và Âm nhạc) và Hoạt động trải nghiệm. Cấp 

THCS nội dung GTVH được tích hợp trong các môn học: Ngữ văn; Giáo dục công dân; 

Lịch sử; Địa lí; Nghệ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo dục 

địa phương. Cấp THPT nội dung GTVH được tích hợp trong các môn học: Ngữ văn; Giáo 

dục quốc phòng và an ninh; Lịch sử; Địa lí; Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Nghệ thuật; 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo dục địa phương. 

3.2. Thực trạng giáo dục giá trị văn hóa ở trường phổ thông  

3.2.1. Các phương thức giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh ở trường phổ thông 

 Thực tế qua thảo luận nhóm và phỏng vấn thì tất cả cán bộ quản lí, giáo viên được 

hỏi đều có nhận thức chung là trong nhà trường có triển khai thực hiện giáo dục truyền 

thống; giáo dục văn hóa, bản sắc văn hóa, ứng xử văn hóa,… cho học sinh với nhiều hình 

thức và phương pháp khác nhau. Các trường được khảo sát cũng không có trường nào đưa 

khái niệm giáo dục GTVH vào hoạt động giáo dục và dạy học trong nhà trường.  

 Tuy nhiên, tiếp cận GTVH theo mặt, khía cạnh của GTVH truyền thống, GTVH 

hiện tại có thể thấy hoạt động giáo dục và dạy học ở trường phổ thông đã giáo dục GTVH 

cho học sinh, với các phương thức sau: 

 (i) Giáo dục GTVH thông qua việc tích hợp vào nội dung các môn học: Việc tích 

hợp GTVH vào nội dung của các môn học thể hiện ở 2 dạng: 

 - GTVH có vai trò là ngữ liệu học tập của môn học. Đây là hình thức gián tiếp, vì 

thông qua học về truyền thống lịch sử của ông cha, của quê hương đất nước từ đó hình 

thành cho học sinh những GTVH truyền thống của con người Việt Nam. Ví dụ: trong môn 

Văn học; Lịch sử; Địa lí,… các GTVH yêu nước, nhân ái, anh hùng,… là nội dung của bài 

học. 

 - GTVH là nội dung của môn học. Đây là hình thức trực tiếp vì các GTVH truyền 

thống; GTVH mới được cụ thể hóa thành các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số của môn học. Ví 

dụ: Môn Giáo dục Công dân, có 4 mạch kiến thức: Giáo dục đạo đức; Giáo dục kĩ năng 

sống; Giáo dục kinh tế và Giáo dục pháp luật. Trong đó Giáo dục Đạo đức gồm: Yêu nước, 

nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

 (ii) Giáo dục Giá trị văn hóa cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ: 

 Ngoài những hoạt động giáo dục trong giờ chính khóa, những hoạt động ngoài giờ 

được tổ chức ở các trường phổ thông với các chủ đề, chủ điểm trong năm đều hướng tới 
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việc giáo dục giá trị truyền thống cho học sinh. Mỗi tháng có 01 chủ đề, chẳng hạn: Tháng 

11, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc; Tháng 12, Tháng 2,  giáo dục truyền 

thống uống nước nhớ nguồn; Tháng 3, truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; Tháng 4, tháng 5, giải phóng miền nam, sinh nhật Bác Hồ, chiến thắng Điện Biên 

Phủ,… Các GTVH truyền thống được giáo dục cho học sinh: Yêu nước, nhân nghĩa, đoàn 

kết, anh hùng. 

 (iii) Giáo dục Giá trị văn hóa cho học sinh thông qua thực hiện các qui tắc ứng xử 

trong trường học:   

 Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, qui 

định qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục thường xuyên. Mục đích xây dựng bộ qui tắc ứng xử là điều chỉnh cách ứng xử của 

các thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục 

của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ 

sở giáo dục; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục 

trong cơ sở giáo dục. 

 Hiện tất cả các trường phổ thông đều xây dựng bộ qui tắc ứng xử và tổ chức thực 

hiện. 

3.2.2. Chất lượng, hiệu quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

 Chất lượng, hiệu quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông hiện nay không 

thể đánh giá được, bởi lẽ đến thời điểm hiện tại chưa có một qui định (mang tính pháp lí) 

về tiêu chí, tiêu chuẩn và chuẩn mực để đánh giá. Tuy nhiên có thể gián tiếp đánh giá chất 

lượng, hiệu quả giáo dục giá trị văn hóa dựa trên các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, 

chính trị, tư tưởng cho học sinh trong nhà trường, trên hai khía cạnh sau: 

 (1) Kết quả xếp loại phẩm chất, năng lực của học sinh phổ thông sau mỗi học kì, kết 

thúc năm học. Ví dụ kết quả đánh giá mức độ đạt được những phẩm chất chủ yếu của học 

sinh tiểu học được qui định trong Học bạ như sau35: 

Phẩm chất Mức độ đạt được Nhận xét 

Yêu nước   

Nhân ái  

Chăm chỉ  

Trung thực  

Trách nhiệm  

                                                           
35 - Ban hành theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT 
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(2) Những biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh thông qua hoạt động xã hội; 

thông qua ứng xử trong các mối quan hệ với người thân trong gia đình, bạn bè, thầy cô và 

trong cộng đồng.  

 Chất lượng, hiệu quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông là kết quả sự 

hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh. Ví dụ: Năm học 2018-2029, Trường TH 

số 2 Na Hang, Mường Chà, Điện Biên: “Kết quả xếp loại phẩm chất của học sinh 100 % 

được xếp loại Đạt trở lên. Nhiều học sinh nhặt được của rơi đã tự giác đem trả người đã 

mất hoặc đưa cho GV chủ nhiệm lớp, biết lễ phép với người lớn, giao tiếp với thầy cô lễ 

phép, bạn bè và mọi người xung quanh đúng mực”; năm học 2019-2020, Trường THCS 

Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội: “Hạnh kiểm Tốt 94%; khá 5,4%; Trung bình 0,3%; Yếu 

0,3%”.  

 Khảo sát thực tế tại một số trường phổ thông về những hành vi của học sinh, giáo 

viên và cán bộ quản lí đều có chung những nhận định về hành vi của học sinh. Trong đó 

đoàn kết được đánh giá cao nhất; tiếp đến là tuân thủ qui định, nội qui của nhà trường; làm 

chủ cảm xúc và hành động; không gây tổn thương, tổn hại người khác; quan tâm chăm sóc 

người khác. Tuy nhiên, một số biểu hiện như: không phá hoại môi trường, không ẩu đả bạo 

lực; thân thiện; hiểu và tôn trong người khác, chưa được đánh giá cao. Những tồn tại như 

ẩu đả, bạo lực học đường, chưa thân thiện, coi thường nhau… mặc dù không phải là phổ 

biến song vẫn tồn tại ở một bộ phận nhỏ học sinh, nhất lừ học sinh THPT. 

3.3. Những vấn đề đặt ra trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông trong 

thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  

 Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri 

thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công 

dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, 

phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế (Luật Giáo dục năm 2019). Như vậy, mục tiêu luật 

giáo dục đặt ra yêu cầu đối với ngành giáo dục phải chủ động xây dựng và phát triển giá 

trị con người, giá trị văn hóa và giá trị xã hội cho học sinh phổ thông. Những giá trị đó 

được cụ thể hóa thành những phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm) và những năng lực cốt lõi (năng lực chung và năng lực đặc thù) trong chương 

trình giáo dục phổ thông. 

 Bởi vậy, những vấn đề đặt ra trong giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gồm: 
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 Thứ nhất, thông qua quá trình giáo dục từng bước xây dựng, hình thành và phát triển 

cho học sinh phổ thông những giá trị văn hóa tương thích với thời kì công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những giá trị văn hóa cốt lõi cần hình thành ở học 

sinh phổ thông gồm: (1) Giá trị yêu nước và nhân văn; (2) Giá trị hòa bình và hợp tác; (3) 

Giá trị tự trọng và trách nhiệm; (4) Giá trị trung thực và kỉ luật; (5) Giá trị tự tin và sáng 

tạo [7].  

 Thứ hai, nghiên cứu xây dựng các giá trị văn hóa (mang tính vượt trước) định hướng 

cho sự phát triển giai đoạn mới. Những giá trị văn hóa cơ bản mang tính định hướng cho 

sự phát triển giai đoạn mới, gồm: (1) Giá trị sáng tạo (tri thức khoa học - công nghệ kết 

nối với các giá trị quyền con người, quyền công dân, tự chủ, trách nhiệm xã hội, tự do sáng 

tạo…). (ii) Giá trị liên kết - chia sẻ; (iii) Giá trị về lòng tự hào - tự tôn dân tộc - đồng thuận 

dân tộc [9]. 

 Thứ ba, trong quá trình giáo dục học sinh phổ thông cần cụ thể hóa các giá trị văn 

hóa thành các tiêu chí, các tiêu chuẩn, chuẩn mực đối với từng lứa tuổi học sinh phổ thông 

(TH, THCS và THPT) trong học tập và trong cuộc sống. 

 Thứ tư, ngành giáo dục là nhân tố then chốt, quyết định trong việc hình thành và 

phát triển giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị xã hội cho học sinh phổ thông. Do vậy 

cần có qui định, hướng dẫn cụ thể cả về nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức 

giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh. Đồng thời giá trị văn hóa, giáo dục giá trị văn hóa 

phải là nội dung bồi dưỡng giáo viên hàng năm.  

4. Kết luận 

 Xây dựng xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người 

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 

tế đã là một nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước. 

Tuy nhiên muốn hệ các giá trị đó được cụ thể hóa thành hệ giá trị của từng chủ thể thì cần 

phải thực hiện thông qua giáo dục, bằng giáo dục và thực hiện ngay từ trong trường phổ 

thông và các cơ sở giáo dục khác. 
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GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VÀ GIÁO DỤC VĂN HÓA  

TỘC NGƯỜI CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Đào Nam Sơn36 

 

Tóm tắt: 

Giá trị văn hóa tộc người và giáo dục giá trị văn hóa tộc người cho học sinh dân tộc 

thiểu số là vấn đề rất lớn phải là tên của một Hội thảo khoa học tầm cỡ. Ý kiến của mỗi cá 

nhân chỉ có thể đưa ra một vài nét mà đôi khi khó tránh được chủ quan. Với tôi phạm vi đề 

tài này rộng quá. Hi vọng được đọc những tham luận đi sâu vào từng khía cạnh. 

Từ khóa: Văn hóa; Giá trị văn hóa tộc người; dân tộc thiểu số; vùng dân tộc. 

 

Nội dung: 

1. Những quan niệm chung về văn hóa văn, hóa cổ truyền và văn hóa tộc người 

1.1. GS Phạm Đức Dương cho rằng: “Một điều rất ngạc nhiên là khoa học kĩ thuật ngày 

càng nhất thể hoá bao nhiêu thì ngược lại văn hoá mỗi dân tộc như là tấm căn cước lại càng 

khu biệt bấy nhiêu. Muốn tiếp cận văn hoá và những biểu hiện từng mặt của nó đòi hỏi 

chúng ta phải có kiến thức đồng bộ, tư duy tổng hợp và kiến thức liên ngành.”.  

Theo nghĩa rộng, văn hoá là toàn bộ hoạt động của con người tác động vào tự nhiên 

và xã hội để thích ứng hoặc cải tạo chúng nhằm thoả mãn nhu cầu cuộc sống đa dạng theo 

hướng sáng tạo để có được những chất lượng, trình độ, hiệu quả, giá trị, chuẩn mực, tạo ra 

các giá trị mới thúc đẩy sự tiến bộ đời sống xã hội. Năm 1938, khi xuất bản cuốn “Việt 

Nam văn hoá sử cương”, học giả Đào Duy Anh đã dẫn ra giới thuyết về văn hoá của Félix 

Sartaux: “Văn hoá, về phương diện động, là cuộc phát triển tiến bộ mà không ngừng của 

những tác dụng xã hội về kĩ thuật, kinh tế, tư tưởng, nghệ thuật, xã hội tổ chức, những tác 

dụng ấy tuy liên lạc mà vẫn riêng nhau. Về phương diện tĩnh thì văn hoá là trạng thái tiến 

bộ của những tác dụng ấy ở một thời gian nhất định, và tất cả các tính chất mà những tác 

dụng ấy bày ra ở xã hội loài người”.  GS Phạm Đức Dương cho rằng văn hoá có hai tầng 

là tầng bề mặt và tầng sâu, ứng với tầng có biến đổi và tầng bền vững như một hằng số văn 

hoá. Trong khi Félix Sartaux thì quan tâm đến dạng tĩnh và dạng động và có thấp thoáng 

nói đến cái “tính chất” bên trong của văn hoá và cái “bày ra ở xã hội”. 

                                                           
36 Tạp chí thế giới trong ta 
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Văn hoá cũng là một hiện tượng xã hội biểu thị cho định hướng tiếp cận văn hoá. 

UNESCO đã cho xuất bản tác phẩm Hiểu biết để hành động (Comprendre pour agir, Paris, 

1997) trong đó có đoạn viết :” Văn hoá là yếu tố cơ bản cho sức sống của một dân tộc, từ 

những hoạt động sáng tạo của nhân dân đến sức sống tổng hợp của một xã hội, những 

phương thức sản xuất và sở hữu của cải vật chất, những hình thái tổ chức, những tín 

ngưỡng và những đau khổ của con người, những sự nghiệp đang tiến hành, những giải trí, 

ước mơ và khát vọng”. 

Có thể xem văn hoá là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con 

người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Chúng tôi nghĩ, trình bày về văn hoá mà cứ sa đà 

vào giải thích khái niệm sẽ không đem lại kết quả. “Mọi lí thuyết đều xám”. Hãy đặt khái 

niệm văn hoá trong cuộc sống tươi xanh với sự vận hành phát triển, tự nó sẽ nói lên được 

nhiều điều. Đến một lúc nào đó, dù quên đi khái niệm văn hoá, nhưng chúng ta sẽ hiểu bản 

chất của khái niệm cùng với tất cả sự thể hiện của nó trong cuộc sống đã qua và hôm nay. 

1.2.Văn hóa cổ truyền  

Khái niệm “văn hoá” đã có trong đời sống ngôn ngữ ở phương Đông cũng như ở 

phương Tây rất sớm. Trong thời kì Cổ đại Trung Quốc, “văn hoá” được hiểu là cách thức 

hành xử xã hội của tầng lớp thống trị dùng "văn hoá" và "giáo hoá", dùng cái hay, cái đẹp 

để cảm hoá dân chúng.  

Ở phương Tây, “văn hoá” bắt nguồn từ chữ Latinh: cultus, có nghĩa là “trồng trọt”, 

tạo ra những sản phẩm phục vụ cho con người. Về sau khái niệm “văn hoá” phát triển ngày 

càng phong phú. Tuỳ cách tiếp cận khác nhau, tuỳ cách hiểu khác nhau mà những người 

nghiên cứu hình thành các khái niệm khác nhau về “văn hoá”. Hiện nay, các định nghĩa về 

“văn hoá” đã vượt quá con số 500. 

Định nghĩa văn hóa của UNESCO trong cuốn"Cơ sở văn hóa Việt Nam": “Văn hóa 

hôm nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí tuệ và cảm 

xúc quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hóa 

bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người. 

những hệ thống các giá trị những tập tục và tín ngưỡng. Văn hóa đem lại cho con người 

khả năng suy xét về vản thân và chính văn hóa làm cho chúng ta trở thành những sinh vật 

đặc biệt, nhân bản, có lí tính, có óc phê phán và dấn thân một cách đạo lí…” (Trần Quốc 

Vượng, chủ biên - 2004). 

Theo cách hiểu này, hiện tượng được gọi là “văn hoá” bao gồm tất cả những sản 

phẩm vật chất (văn hóa vật chất) và những sản phẩm tinh thần (văn hoá tinh thần) do con 
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người sáng tạo ra trong quá khứ, hiện tại và mang tính giá trị. Tính giá trị của văn hoá được 

hiểu là những sản phẩm do con người sáng tại ra phải là cái có ích cho con người, còn 

những sản phẩm cũng do con người sáng tạo ra nhưng không mang tính giá trị thì không 

phải là “văn hoá”. Tính chất (hay đặc trưng) của xã hội hay một nhóm người là sản phẩn 

phản ánh văn hóa trong một giai đoạn nhất định. Định nghĩa không chỉ đưa ra các thành 

phần của văn hóa còn khẳng định văn hóa chính là thức đo giá trị con người. 

Ở nước ta hiện nay thuật ngữ văn hóa cổ truyền được dùng với hai quan niệm về 

mốc thời gian khác nhau. Thứ nhất: Một số tác giả cho rằng văn hóa từ cuối thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX trở về trước là văn hóa cổ truyền (Hữu Ngọc). Thứ hai: Một số tác giả lại cho 

rằng văn hóa từ sau cách mạng tháng 8/ 1945 trở về trước là văn hóa cổ truyền (Đinh Gia 

Khánh, Kiều Thu Hoạch, Nguyễn Xuân Kính...) 

Trong cuốn Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam, tác giả Hữu Ngọc đã đưa ra quan 

niệm về “Văn hóa cổ truyền là nền văn hóa có từ lúc hình thành dân tộc, trải qua nhiều 

bước phát triển nội tại và chịu ảnh hưởng ngoại lai Châu Á cho đến khi ảnh hưởng của 

văn hóa phương Tây tác động quan trọng đến một số lĩnh vực, tuy gốc dân tộc vẫn tồn tại. 

Như vậy khoảng thời gian kéo dài từ thiên nhiên kỷ thứ I trước công nguyên cho đến cuối 

thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX” (Hữu Ngọc, chủ biên - 1995). 

Văn hóa cổ truyền gồm: 

- Văn hóa vật chất: di tích về văn hóa, kiến trúc, lịch sử, khảo cổ; danh lam thắng 

cảnh; trang phục; ẩm thực…, do cộng đồng sáng tạo ra hoặc ở khu vực sinh sống của cộng 

đồng. 

- Văn hóa tinh thần: lễ hội, nghề thủ công, văn nghệ dân gian, phong tục tập quán, 

tín ngưỡng, ngôn ngữ, lối sống…  

Văn hóa cổ truyền là một hệ thống gồm nhiều thành tố. Mỗi thành tố vừa mang 

những đặc điểm chung của văn hóa, vừa có những đặc điểm riêng. Dù theo quan điểm nào 

thì văn hóa cổ truyền cũng được hiểu là các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, có giá trị, 

gắn liền với hoạt động sản xuất vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến 

trình hình thành và phát triển, được truyền từ đời này sang đời khác.  

1.3. Văn hóa tộc người 

Là văn hóa của tộc người, là “cái căn cước” phân biệt với các tộc khác. Ba tiêu chí 

để xác định dân tộc gồm: Có chung tiếng nói (ngôn ngữ mẹ đẻ); có chung những đặc điểm 

sinh hoạt văn hóa (đặc trưng văn hóa); có cùng ý thức tự giác, tự nhận cùng một dân tộc. 

Theo tiêu chí này quốc gia Việt Nam có 54 dân tộc. 
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Văn hóa tộc người còn là cái gốc của văn hóa. Nó hình thành, bảo lưu và phát triển 

trong tộc người rồi từ đó lan truyền sang các tộc người khác. Có lẽ vì thế mà khi định nghĩa 

về văn hóa UNECO gắn văn hóa với sức sống của một dân tộc. 

Tuy nhiên, sự lan truyền của nó có ảnh hưởng sang những tộc người gần gũi. Xin 

lấy một minh chứng. Trên rẻo đất Trường Sơn - Tây nguyên có nhiều tộc người cư trú, với 

những nét văn hóa vừa có nét tương đồng vừa có nét khác biệt. Xét về mặt họ tộc, dân tộc 

Jrai có họ. Ý thức về dòng họ rất rõ rệt. Người cùng một họ dù xa đến mấy cũng không đi 

đến kết hôn. Dân tộc Ba-na không có họ (có thể ở bức thang xã hội phát triển chậm hơn). 

Đứa trẻ sinh ra trong khai sinh chỉ có tên thôi.  Thế nhưng, trên thực tế vẫn xuất hiện một 

số người Jrai không có họ. Truy tìm nguồn gốc thì được biết, những người Jrai ấy đã sống 

xen kẽ với người Ba-na. Họ đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Ba-na.  

Các dân tộc sống xen kẽ, nhiều khi dân tộc có sắc dân lớn hơn đã ảnh hưởng đến 

các dân tộc có sắc dân nhỏ hơn trên lĩnh vực văn hóa, trong đó có ngôn ngữ và ăn mặc. 

Nhiều khi, có một nét văn hóa mà dân tộc nào cũng nhận là của mình. Như tục ném còn 

chẳng hạn. Người Tày, người Thái và nhiều dân tộc đều có. Tục kéo co có ở cả phía Bắc 

với người Nùng và cả phía Nam với dân tộc Khmer. 

Việt Nam có 54 dân tộc bao gồm dân tộc Việt (Kinh) và 53 dân tộc thiểu số. Văn 

hóa tộc người bao gồm cả văn hóa của người Việt. Trong phạm vi Hội thảo, trong phạm vi 

bài viết này, văn hóa tộc người chỉ tập trung nói về văn hóa của các dân tộc thiểu số. Tại 

sao lại tách ra như vậy? Bởi lẽ trong cộng đồng Việt Nam, tiếng nói chung là tiếng Việt. 

Trong các tài liệu dạy tiếng Việt dù có ý thức, hay không có ý thức cũng đều tập trung cung 

cấp những kiến thức về văn hóa Việt. Văn hóa tộc người bao gồm văn hóa truyền thống và 

văn hóa đương đại của tộc người. Trong văn hóa tộc người, văn hóa truyền thống là nền 

tảng. Điều mà chúng ta muốn bảo lưu và phát triển văn hóa tộc người chính là những nét 

đẹp, nét nhân văn của văn hóa truyền thống. 

Văn hóa truyền thống và văn hóa tộc người, cũng có thể nói, đang trong tình trạng 

“báo động đỏ”, nếu không có sự can thiệp, giúp đỡ tích cực và có hiệu quả của nhà nước 

sẽ rơi vào tình trạng mai một. Cơ quan làm văn hóa, và cơ quan làm giáo dục, trong chức 

năng của mình, cần thiết phải góp phần làm tốt sự nghiệp bảo tồn và phát huy. 

2. Giá trị văn hóa tộc người 

 Trong đời sống xã hội, văn hoá có rất nhiều giá trị. Bản thân văn hoá đã khẳng định 

sự tiến bộ của xã hội. Hoạt động của con người phải đạt tới một giá trị nào đó mới được 

gọi là văn hoá.  
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Người ta có nói Văn hóa thế giới, Văn hóa của một quốc gia nhưng suy cho cùng 

cái cốt lõi vẫn là Văn hóa tộc người. Văn hóa tộc người làm nên văn hóa quốc gia. Văn hóa 

quốc  gia làm nên văn hóa thế giới. Nó là sự tổng hòa biện chứng. Con người ta khi ở 

chung một không gian sống, chung một tiếng nói, chung một vận mệnh, chung một khát 

vọng, có những thói quen ăn mặc, sinh hoạt tương đồng đây chính là cơ sở vững bền tạo 

nên văn hóa. Ngược trở lại, Văn hóa làm nên bản sắc tộc người, giúp cho tộc người phát 

triển bền vững. Đó chính là giá trị của văn hóa.  

2.1.Giá trị an sinh và tiếp nối 

Văn hoá vốn đa dạng, nhưng được tổ chức vận hành trong những hệ thống cấu trúc 

với những quy tắc chặt chẽ và vì thế cùng với sự phát triển của xã hội loài người, văn hoá 

đóng vai trò tổ chức xã hội theo hướng bền vững. Nói như GS Phạm Đức Dương “sự an 

sinh, sự tiếp nối bền vững của con người là cứu cánh của bản thân văn hoá”. Chúng tôi 

hiểu chữ cứu cánh mà GS Phạm Đức Dương nói tới được hiểu như là mục tiêu, như là 

thuộc tính. Và như vậy, văn hoá sinh ra nhằm đảm bảo cuộc sống của con người, một cuộc 

sống bình an, tạo điều kiện để sinh sản và tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Việc 

không chặt phá rừng đầu nguồn của các dân tộc vùng cao đã trở thành một nếp sống, một 

quy định văn hoá. Rừng đầu nguồn đảm bảo điều hoà nguồn nước. Mất đi rừng đầu nguồn 

đồng nghĩa với mất cuộc sống. Vào đến rừng thấy một cây gỗ muốn chặt về nhưng thấy 

dấu khắc trên thân của người đi trước thì người đến sau không bao giờ chặt nữa. Ở Tây 

Bắc cách đây mấy chục năm, người ta có tập tính thả trâu lên rừng. Trâu tự nuôi sống, tự 

sinh sôi, đến mùa cày chủ nhà mới lên rừng đón trâu về. Thường thì chỉ có thêm trâu con 

chứ không mấy khi mất trâu. Không ai ăn trộm trâu của ai. Không có luật pháp nào quy 

định điều đó, nhưng văn hoá đã quy định và nhiều dân tộc có luật tục quy định. Luật tục 

Jrai quy định trai gái cứ khai sinh cùng họ không được lấy nhau, mặc dù hai người chẳng 

có mối quan hệ huyết thống gì. Nếu đôi nào cùng họ nhưng thương nhau quá muốn lấy 

nhau thì phải ăn chung với nhau trong một cái máng lợn có sự chứng kiến của dân làng.  

Nói một cách khái quát, văn hoá quy định các quy tắc ứng xử giữa người với người, 

giữa người với tự nhiên. Các quy tắc ấy bao giờ cũng vì lợi ích chung của cộng đồng và 

toàn xã hội, trong đó có lợi ích của từng thành viên nhắc nhở các thành viên tuân theo, 

chính vì thế cùng với quy định của luật pháp, quy định thuộc văn hoá có vai trò trong quản 

lí xã hội, tạo ra cuộc sống bình ổn. Các thành viên ai cũng muốn tuân theo các quy định 

văn hoá vì tuân theo văn hoá tức là tuân theo các giá trị thiêng liêng. Văn hoá đưa lại sự 
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bình ổn cho cuộc sống. Các thế hệ cần có sự bình ổn này để tồn tại, kế tục nhau xây dựng 

cuộc sống. 

2.2. Giá trị cổ vũ và kiềm chế hành vi 

Những quy định của văn hoá như đã gợi ra ở trên được mỗi thành viên trong cộng 

đồng tuân theo đã cổ vũ hoặc kiềm chế các hình vi của con người theo hướng khẳng định 

hay phủ định hướng tới sự chuẩn mực. Văn hoá đóng vai trò vừa là động lực vừa là hệ điều 

tiết sự phát triển xã hội. Chính vì thế, bản thân văn hoá bao giờ cũng gắn với chức năng 

giáo dục không cần một thế lực nào gán cho nó. 

Đúng như nhà văn hoá Hữu Ngọc đã nhận định : “Văn hoá là tổng thể những hệ 

thống biểu trưng (kí hiệu), chi phối tư duy, cách ứng xử (người với thiên nhiên, người với 

người) và các mối quan hệ trong cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có đặc thù riêng. Có lẽ 

cũng nên nhấn mạnh thêm văn hoá bao gồm hệ thống những giá trị để đánh giá một sự 

việc, một hiện tượng (đẹp hay xấu, đạo đức hay vô luân, phải hay trái, đúng hay sai,…) 

theo cộng đồng ấy”37. Văn hoá bao giờ cũng gắn với chức năng giáo dục, đào tạo con 

người. Văn hoá qua những biểu trưng của nó (lời khuyên, tấm gương, các truyện cổ, các 

quy định, tập tục,…) đã cho chúng ta bài học làm người để có ứng xử phù hợp với người 

và thiên nhiên. Tục ngữ có câu “chị ngã em nâng”, “lá lành đùm lá rách”, “Kim vàng ai nỡ 

uốn câu / Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”. Chỉ cần, trong xã hội, ai cũng thấm sâu lời 

khuyên đó xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Ngành giáo dục không chỉ nhận trọng trách dạy 

chữ mà còn phải dạy người. Ngày nay nhiều trường đã xem câu “tiên học lễ, hậu họcvăn” 

làm khẩu hiệu phấn đấu. “Văn” được hiểu là kiến thức, còn “lễ” chính là văn hoá. 

Văn hoá cổ vũ cho những điều tốt lành, hạn chế những hành vi đem lại sự không 

bình yên của cuộc sống gia tộc, cộng đồng. 

Nhiều tộc người rất hiếm có hiện tượng li hôn bởi sự kiềm chế hành vi của văn hoá. 

Với tộc Ba-na, theo tập tục, người Ba-na không có li hôn. Bên nào muốn li hôn thì bị phạt 

rất nặng. Ông mai và bà mai ngày xưa phải đứng ra phân xử, quy định phạt bên muốn li 

hôn bao nhiêu con heo. Cũng theo phong tục, trong lễ phạt vạ tối thiểu phải thịt một con 

heo. Người ta lấy tiết heo quệt vào trán họ hàng bên chịu vạ hàm ý rửa tội. 

Với tộc Chăm, truyền thống của người Chăm là không có li hôn, không chấp nhận 

li hôn. Ai muốn từ hôn phải bồi thường danh dự cho người bên kia bằng vàng, bạc, trâu 
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bò, nếu không có những thứ đó, phải bỏ làng mà đi. Trường hợp trót ăn nằm với nhau người 

con trai phải chịu phạt một trăm roi.  

Nhiều dân tộc có luật tục được cộng đồng xây dựng, thông qua và cả cộng đồng 

thực hiện. Luật tục của đồng bào, về hình thức, có vần vè, hình ảnh dễ nhớ, dễ thuộc. Luật 

tục là một phần của văn hoá dân gian. Luật tục bao gồm “hệ thống những giá trị để đánh 

giá một sự việc, một hiện tượng (đẹp hay xấu, đạo đức hay vô luân, phải hay trái, đúng hay 

sai…)”38 

Trong tập quán lấy may của người Lô Lô trong đêm giao thừa, chúng ta sẽ thấy khá 

rõ vai trò điều chỉnh hành vi của văn hoá truyền thống. Người Lô Lô ở Mèo Vạc (Hà Giang) 

có tập quán lấy may. Tập quán này có từ rất lâu. Lâu đến nỗi người ta không biết có từ bao 

giờ. Chỉ biết hàng năm, tập quán này chỉ diễn ra một lần vào đêm ba mươi tết. 

Vào đêm ba mươi không cứ gì tuổi tác, giới tính, ai cũng muốn đi lấy may. Tập 

quán lấy may xuất phát từ lòng tin : trong giờ phút bước sang năm mới, nếu ai đó mang 

được về nhà một chút gì thì năm mới gia đình sẽ gặp nhiều điều tốt lành, ăn nên làm ra. 

Người đi lấy may không lấy nhiều, không lấy những vật có giá trị và đương nhiên không 

lấy những gì thuộc sở hữu của gia đình mình. Họ chỉ lấy một trong mấy thứ sau đây : ba 

củ hành, ba củ tỏi, ba lá rau cải, ba thanh củi nhỏ. Điều thú vị là cái gì cũng phải lấy đủ số 

lượng là ba, không lấy thiếu, không lấy hơn. Hình như theo người Lô Lô, số ba là con số 

tốt lành nhất. 

Đi lấy may vì thế trở thành một nét văn hoá nguyên sơ, thú vị. Người đi lấy may 

không đi công khai, không muốn chủ nhà bắt được. Họ cứ lẳng lặng đi, có gặp người quen 

cũng không chào hỏi. Thế nhưng lỡ có chủ nhà bắt được, người đi lấy may cũng không bị 

trách móc, quở trách gì. Chủ nhà còn thân ái mời người đi lấy may về nhà bắt uống ba bát 

rượu. Sau đó, như là để vị khách không mời bớt say, chủ nhà còn thân ái mời người đi lấy 

may uống ba bát nước lã nữa. Lại là con số ba thú vị. Không biết có phải là để giải sui hay 

không?  

Rõ ràng là trong văn hoá lấy may của người Lô Lô có những quy định, người đi lấy 

may chỉ dừng ở mức “lấy may” mà thôi. Những vật lấy về và số lượng vật lấy về không có 

giá trị về vật chất chỉ có giá trị tinh thần, giá trị lòng tin. Người bắt được cũng cư xử rất 

văn hoá. Tình cảm con người với con người luôn ở mức thân thiết, ấm cúng. Tục lấy may 

này người Việt cũng có. Sau giao thừa, người Việt có tục hái lộc. Mỗi nhà bẻ một cành có 
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lá non lá già. Người Việt rất thích chữ lộc. Mọi người hi vọng từ cái lộc cây xanh, gia đình 

mình sẽ hưởng lộc cả năm. Cái lộc mà người Việt mong đợi là tiền bạc, danh vọng. Bên 

cạnh việc hái lộc lấy may này trong đêm giao thừa, người Việt còn thích mua về một vài 

cây mía để nhận được sự ngọt ngào cả năm. 

Có thể nói, các dân tộc thiểu số của chúng ta đã có một nét văn hoá gia đình hết sức 

tốt đẹp. Văn hoá gia đình quy định rất rõ ràng vị trí của mỗi thành viên trong gia đình. Văn 

hoá Hmông, văn hoá Tày và văn hoá của nhiều dân tộc khác nữa quy định gần như một 

điều cấm kị về khoảng cách giữa con dâu với bố chồng và anh em chồng, con rể với mẹ vợ 

và các em gái bên vợ. Nhìn bên ngoài có vẻ khắt khe nhưng thực sự đã góp phần đảm bảo 

cho thuần phong mĩ tục gia đình được giữ vững.  

Ngày nay, những biểu hiện anh chị em tranh chấp tài sản, em tranh chồng chị, bạo 

hành, xúc phạm đến thân thể, danh dự người thân, tôn ti trật tự gia đình bị xâm hại,... là 

một sự suy thoái về văn hoá gia đình. Có hiện tượng người bị ngã trên đường, người đi qua 

không nỡ đỡ dậy thì chớ, nhưng nếu tiền bạc của người ngã tung ra thì cả một đám đông 

xô nhau vào nhặt. Có hiện tượng lừa người cả tin hùn vốn rồi bỏ trốn không chút xót 

thương. Đi trên phương tiện công cộng, người già và trẻ em không được vồn vã nhường 

chỗ như những ngày nào... Chúng tôi nghĩ rằng, những nơi nào có những biểu hiện xấu đó 

là những nơi văn hoá gia đình nói riêng văn hoá xã hội nói chung không được nêu cao. Do 

vậy, bên cạnh pháp luật, văn hoá cần phát huy vai trò giáo dục, vai trò điều khiển hành vi 

để giữ cho sự yên vui, hạnh phúc cho mỗi mái ấm gia đình và sự bình ổn của toàn xã hội. 

2.3. Giá trị  khơi nguồn sáng tạo, tạo động lực phát triển kinh tế và tiến bộ  

Văn hoá có một sức mạnh hết sức to lớn. Sức mạnh ấy càng được phát huy nếu như 

nó trở thành bản sắc, không bị nhoà lẫn vào các nền văn hoá khác trong quá trình hội nhập 

; Hội nhập và không đánh mất mình trong hợp lưu. Bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc tạo 

nên sự đa dạng trong văn hoá. Chúng tôi đã có cơ hội miêu tả không khí văn hoá trong các 

bản làng ở Tây Bắc, ở thôn bản vùng Chăm Duyên hải miền Trung Trung Bộ, các buôn, 

làng ở Tây Nguyên, các phum, sóc ở Đồng bằng sông Cửu Long ở phần trên. Có thể nói, 

văn hoá của từng vùng có những nét rất riêng và văn hoá của các tộc người trong vùng 

cũng không thể trộn lẫn. Văn hoá Tày khác văn hoá Nùng, văn hoá Hmông khác văn hoá 

Dao, văn hoá Chăm khác văn hoá Khmer, mặc dù giữa các nền văn hoá này cũng có những 

điểm gần gũi. Đấy là phạm vi một quốc gia. Phạm vi nhiều quốc gia, phạm vi xã hội loài 

người càng nên như thế. Chúng ta nên bảo vệ và khuyến khích sự đa dạng này bởi đây 

chính là sức mạnh của văn hoá. Đa dạng văn hoá không dẫn đến sự chia cắt, phân lập mà 
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chính là điều kiện đem lại một thế giới hoà bình và ổn định. Đây chính là điều kì diệu của 

văn hoá. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng, việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ các dân tộc 

thiểu số không tạo ra sự chia rẽ mà chính là để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số 

có điều kiện nâng cao trí lực, trau dồi kĩ năng ngôn ngữ, tạo tiền đề quan trọng để tiếp cận 

với các ngôn ngữ khác trong đó có ngôn ngữ quốc gia. Không phải không có cơ sở khoa 

học khi các nhà đứng đầu quốc gia trong khối ASEM39 tuyên bố: “Đa dạng văn hoá là di 

sản chung của nhân loại, là nguồn sáng tạo, cổ vũ và là một động lực quan trọng của phát 

triển kinh tế và tiến bộ của xã hội loài người. Đa dạng văn hoá là cơ hội to lớn để xây dựng 

một thế giới hoà bình và ổn định hơn bởi đa dạng văn hoá không loại bỏ mà đem lại sự 

hoà hợp, khoan dung, đối thoại và hợp tác”40. 

Văn hoá khơi nguồn cho sự sáng tạo. Các tộc người trong đại gia đình các dân tộc 

Việt Nam đã làm nên bao nhiêu giá trị văn hoá : những sản phẩm điêu khắc của người 

Khmer, những bức thổ cẩm bằng tơ tằm của người Chăm, những mặt hàng làm từ vải bông 

của người Tày, người Nùng, người Mường và bao tộc người khác, những sản phẩm làm ra 

từ sợi lanh của người Hmông và rất nhiều sản phẩm của các tộc người khác nữa đã là những 

giá trị của sự sáng tạo. Có sáng tạo mới đạt tới giá trị văn hoá. Những giá trị văn hoá này 

chính là sự giới thiệu không lời về sự hiện diện của một tộc người, một quốc gia. Chính vì 

thế, nó kích thích sự sáng tạo không ngừng. Ngày xưa, những sản phẩm làm ra của đồng 

bào các dân tộc chưa mang nhiều giá trị kinh tế, nhưng ngày nay đã khác. Thổ cẩm Chăm 

làng Mĩ Nghiệp (Ninh Thuận) đã có mặt ở các thành phố lớn và đang vươn xa ra nhiều 

nước trên thế giới. Văn hoá đã kích thích sự phát triển của kinh tế và tiến bộ xã hội. 

3. Giáo dục giá trị văn hóa tộc người cho học sinh dân tộc thiểu số  

3.1. Mục tiêu giáo dục văn hóa tộc người 

3.1.1. Cung cấp một số thông tin cơ bản về văn hóa tộc người. 

3.1.2. Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc.  

3.1.3. Bồi dưỡng lòng khoan dung văn hoá, biết chấp nhận những nét văn hoá khác mình 

nơi bạn bè để nhận được sự khoan dung của bạn bè về những nét văn hoá khác với văn hoá 

của họ.  

3.1.4. Bồi dường ý thức tiếp nhận văn hóa đúng đắn, tham  gia tích cực vào công cuộc 

bảo tồn và phát triển văn hóa tộc người. 
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3.1. 5.  Phân biệt được văn hóa và phi văn hóa trong đó có những dấu hiệu của mê tín dị 

đoan. 

3.1. 6. Chương trình giáo dục văn hóa tộc người là một bộ phận của chương trình giáo dục, 

gắn bó hài hòa trong chương trình giáo dục chung. Tiếp thu những mặt tích cực của chương 

trình giáo dục chung trong nhiều phương diện trong đó có phương pháp giảng dạy, hình 

thức tổ chức dạy học. 

3.2. Nội dung giáo dục văn hóa tộc người cho học sinh dân tộc thiếu số 

Giáo dục giá trị văn hóa tộc người cho học sinh dân tộc thiểu số trước hết là dạy tri 

thức văn hóa tộc người, theo hướng tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh 

thần và thể chất của học sinh dân tộc bổ sung cho các em những phẩm chất và năng lực. 

Đây là việc rất nên làm, nếu không làm vô tình chúng ta đã bỏ đi một nội dung giáo dục 

quan trọng.  

Bao gồm hai nhóm 

 - Văn hóa vật chất: di tích về văn hóa, kiến trúc, lịch sử, khảo cổ; danh lam thắng 

cảnh; trang phục; ẩm thực…, do cộng đồng sáng tạo ra hoặc ở khu vực sinh sống của cộng 

đồng. 

- Văn hóa tinh thần: lễ hội, nghề thủ công, văn nghệ dân gian, phong tục tập quán, 

tín ngưỡng, ngôn ngữ, lối sống… 

 Về ngôn ngữ, một số dân tộc có chữ viết, ngôn ngữ của họ đã được đưa vào giảng 

dạy trong nhà trường. Có thể có nội dung cung cấp kiến thức chung về tiếng nói chữ viết 

các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

 Đành rằng, hai nội dung trên là hai nội dung chính nhưng cũng nên có nội dung 

cung cấp thông tin chung về các dân tộc ở Việt Nam, cùng với những quan điểm chính 

sách của nhà nước ta về vấn đề dân tộc với những nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng và tương 

trợ cùng phát triển. 

 Như trên đã nói ở phần mục tiêu của giáo dục văn hóa còn là bồi dưỡng  lòng khoan 

dung văn hoá, biết chấp nhận những nét văn hoá khác mình nơi bạn bè để nhận được sự 

khoan dung của bạn bè về những nét văn hoá khác với văn hoá của họ. Do vậy không cứng 

nhắc, tộc người nào dạy văn hóa của tộc người đó, chúng ta vẫn có thể có một chương trình 

giáo dục văn hóa tộc người chung cho nhiều dân tộc. Hơn nữa, trong thực tế cư trú, nhiều 

dân tộc ở xen kẽ nhau. Trong một lớp học cũng có nhiều học sinh ở các dân tộc khác nhau.  

 Văn hóa tộc người là một nội dung rất hấp dẫn, hơn nữa với kiến thức phổ thông, 

do vậy đòi hỏi những nội dung đưa đến cho các em phải rất nhẹ nhàng, hấp dẫn, tránh sa 
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đà vào lí thuyết chung chung mà đưa ngay các em đến với những hình ảnh gần gũi với cuộc 

sống. 

3.3. Cách thức và đối tượng giáo dục văn hóa tộc người 

3. 3.1. Có một chương trình giáo dục riêng. Ưu điểm, kiến thức trình bày có hệ thống, nội 

dung giáo dục gọn gàng. Giáo viên dễ dạy. Học sinh dễ tiếp thu.  

3.3.2. Giáo dục lồng ghép vào các bộ môn khoa học khác. Với môn Văn và tiếng Việt 

thông qua các bài Đọc – Hiểu có nội dung về văn hóa tộc người. Hoặc với môn khoa 

học xã hội khác như lịch sử, địa lí, Giáo dục công dân... Ưu điểm là bớt công kềnh, 

tránh cho cơ sở giáo dục phải thực hiện nhiều chương trình. Tuy nhiên để lồng ghép được, 

giáo viên đứng lớp phải được cung cấp kiến thức chu đáo và sự lồng ghép ấy phải thực 

nhuần nhuyễn. 

Dù rằng, dạy theo cách thức nào thì việc biên soạn tài liệu vẫn cần phải đặt ra. Nếu 

không giáo viên sẽ không có cơ sở để tiến hành bài dạy. Về tổ chức biên soạn tài liệu, yêu 

cầu của tài liệu, hướng dẫn sử dụng tài liệu cần có văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lí 

giáo dục.    

3.3.3. Đối tượng giáo dục giá trị văn hóa tộc người không chỉ dừng học sinh dân tộc 

thiểu số mà cần mở rộng học sinh dân tộc đa số (Việt) ở miền  núi và vùng dân tộc. 

Nếu có điều kiện, nên mở rộng tới học sinh cả nước ở cả đồng bằng và thành phố. Bởi 

học sinh cả nước rất cần được giáo dục văn hóa tộc người, để biết trân trọng, tự hào 

về  nền văn hóa phong phú, đa dạng của đất nước như Mục tiêu giáo dục văn hóa tộc 

người  đã nêu ở trên. 

Cũng cần nói thêm rằng, ngay cả cán bộ, giáo viên ở vùng dân tộc, cũng nhiều 

người chưa am tường về văn hóa tộc người. Chính họ cũng cũng cần được trang bị 

kiến thức về văn hóa tộc người bên cạnh việc bồi dưỡng một chương trình tiếng nói 

và chữ viết dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng công tác và hòa nhập. Với đối 

tượng này nên có một Chương trình giáo dục văn hóa tộc người khác cao hơn, phù 

hợp hơn. 

4. Yêu cầu của nội dung văn hóa đưa vào nhà trường 

4.1. Yêu cầu phù hợp vừa sức 

 Nội dung văn hóa đưa vào nhà trường cần được quan tâm đến sự phù hợp về tâm lí 

và nhận thức lứa tuổi. Văn hóa tộc người là cả một kho tàng. Người biên soạn nên có sự 

lựa chọn. Với học sinh nhỏ tuổi (Tiểu học và Trung học cơ sở) nên chọn những trò chơi 

dân gian, ẩm thực, trang phục, văn hóa giao tiếp nói năng. Với học sinh lớn tuổi (Trung 
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học phổ thông) nên dạy phong tục tập quán, luật tục, canh tác, các ngành nghề truyền thống, 

tín ngưỡng dân gian. Qua đó lồng ghép nội dung hướng nghiệp và các nội dung giáo dục 

khác nữa. 

 Tuy nhiên các nội dung văn hóa tộc người phần lớn đều mang tình nguyên hợp tức 

là có nội dung này đan lổng trong nội dung kia, khó tách bạch hoàn toàn. Vấn đề quan 

trọng chính là sự tinh tế trong khâu biên soạn và hoạt động giảng dạy để làm nổi bật nội 

dung cần truyền thụ. 

4.2. Yêu cầu hấp dẫn 

Kiến thức về văn hoá, về bản chất là kiến thức đời sống và từ đời sống. Kiến thức 

ấy nên nhẹ nhàng, giàu hình ảnh, khai thác sâu lối so sánh, ví von đem lại cho học sinh một 

tâm lí thích thú. Xin lưu ý rằng cách trình bày nhẹ nhàng, giàu hình ảnh, sử dụng nhiều lối 

so sánh, ví von là cách mà đồng bào nhiều dân tộc ưa thích. Những bài viết như vậy sẽ tạo 

nên một không khí vừa thân thiện, vừa ấm áp, lại vừa hợp với nội dung phản ánh văn hoá 

các tộc người, lại là tộc người anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. 

4.3. Yêu cầu giáo dục 

 Giáo dục văn hóa tộc người cũng là giáo dục đạo đức, bồi dưỡng những phầm chất 

tốt đẹp như lòng yêu thương con người, biết chung sức chung lòng, yêu lao động, tinh thần 

vượt khó, tinh thần lạc quan, yêu cái đẹp, ghét cái xấu. Những câu tục ngữ như “làm rẫy 

chung một vạt, làm nhà chung một bon” (Mnông) một mặt phản ánh đặc điểm cư trú, canh 

tác một mặt khác lại đem đến bài học giáo dục rất cao về tinh thần đoàn kết cộng đồng. 

Cách đây mươi năm, khi khai thác các truyện cổ dân gian Ba-na để xây dựng thành 

tập truyện tranh song ngữ khổ vừa. Một trí thức dân tộc dự định đưa vào bộ sách truyện cổ 

tích “Hồn ma lao đao”. Trong truyện cổ này có chi tiết thần kì nhưng hãi hùng : một chiếc 

quan tài cứ bay đi bay lại. Nó đi tìm kẻ thù. Và cuộc hỗn chiến giữa người và hồn ma xảy 

ra. Xét trong thi pháp cổ tích và qua nghiên cứu trường hợp cụ thể này thì có thể nói đây 

là truyện cổ tích đích thực không phải do tác giả sáng tác ra. Nhưng xét về mặt giáo dục, 

xét về đặc điểm nhận thức và tâm lí học sinh truyện cổ tích này không đạt yêu cầu. Đọc 

xong truyện cổ tích này học sinh không tránh được tâm lí sợ hãi. 

Nội dung văn hóa đưa vào nhà trường cần được các nhà chuyên môn, các trí thức 

dân tộc kiểm định bởi có những nội dung không còn cập nhật nữa, có những nội dung văn 

hóa trên thực tế đã bị biến tướng, bóp méo do nhận thức sai lầm và do thị hiếu của một số 

người. Tục ăn trâu của đồng bào Tây Nguyên gợi lại cảnh sinh hoạt cộng đồng đầm ấm. 
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Nhưng khi đã biến thành lễ đâm trâu thì lại đưa đến một sự phản cảm, một nhận thức về sự 

tàn ác. 

5. Về phương pháp giáo dục 

 Nội dung văn hóa tộc người vốn là nội dung mang tính đặc thù, bản thân nó cũng 

rất đa dạng, cần chọn cho nó một phương pháp giáo dục thích hợp, linh hoạt. Xin có mấy 

gợi ý: 

5.1. Nếu triển khai theo phương thức lồng ghép trong các môn dạy tiếng, hay tìm hiểu tự 

nhiên xã hội… phương pháp dạy chủ yếu vẫn là phương pháp của các môn học đã lồng 

ghép để bài giảng diễn ra một cách hài hòa, không gây cho người học và người dạy có cảm 

giác đứt gãy. Nội dung văn hóa nhất là ca múa dân gian, trò chơi dân gian, thể thao dân 

gian có thể lồng ghép vào các hoạt động tập thể, vui chơi. 

5.2. Nếu triển khai dạy theo một chương trình riêng, một bài giảng riêng thì nên chọn một 

phương pháp phù hợp, tránh rơi vào thuyết giảng khô khan. Có thể là phương pháp  seminar  

hoặc gần như  seminar. Đây một phương pháp học tập tỏ ra phù hợp phù hợp với học sinh 

THPT giúp học khám phá tri thức về môi trường xung quanh, kích thích nhu cầu nhận thức, 

hứng thú, tìm tòi, sáng tạo của học sinh. 

KẾT LUẬN 

1.Giá trị văn hóa tộc người rất to lớn. Việc đưa nội dung văn hóa tộc người vào nhà 

trường là vô cùng cần thiết. Trước đây ngành giáo dục đã triển khai và đem lại những kết 

quả tốt đẹp. Đã có bài học kinh nghiệm được rút ra. Tuy nhiên, những hoạt động triển khai 

ấy, phần lớn nằm trong các phạm vi dự án có sự hỗ trợ về tài lực và khoa học của các tổ 

chức quốc tế. Điều đáng tiếc là khi dự án kết thúc thì các hoạt động ấy cũng kết thúc theo. 

Ngay cả các tài liệu biên soạn ra cũng bị thất tán. 

2.Ngày nay được xới lại, bàn bạc, mong mỏi, những người làm công tác giáo dục 

quan tâm đến vấn đề này hơn. Sao cho văn hóa tộc người được bảo lưu và phát triển, giáo 

dục từ đấy cũng có thêm một động lực để phát triển bền vững hơn trong lòng cộng đồng 

các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.  

3.Giáo dục văn hóa tộc người cần thiết phải làm một cách bài bản, khoa học phải có 

sự thông suốt, quán triệt về quan điểm và cách thức. Nên có quá trình nghiên cứu, thực 

nghiệm và đúc rút bài học. Và khi đã có kết quả nên tổ chức triển khai tránh làm dở chừng 

rồi bỏ, đánh mất lòng tin của cộng đồng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên đừng để quá trình 

nghiên cứu, thực nghiệm diễn ra quá dài. 
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4. Giáo dục văn hóa tộc người bản chất là việc làm tiếp nối những người đi trước. 

Do vậy mà những kết quả nghiên cứu trước đây cần được sưu tập lại, kế thừa rồi làm tốt 

hơn lên. 

5. Giáo dục văn hóa tộc người cần được sự tham gia chung sức của nhiều lực lượng 

trong đó có các chuyên gia giáo dục, các nhà nhân học (dân tộc học), các thầy cô giáo ở 

vùng dân tộc. Và đặc biệt phải có sự tham gia của các trí thức người dân tộc thiểu số. 
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TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG – HÀ NỘI VỚI MÔ HÌNH 

GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG  

VIỆT NAM – BẢN SẮC VÀ HỘI NHẬP 

 

TS. Nguyễn Tùng Lâm41 

 

Tóm tắt: Bài viết tập trung giải quyết các nội dung chính như tầm quan trọng của 

việc xây dựng văn hóa học đường và giáo dục GTVH cho học sinh THPT trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục hiện nay; nội dung cách thức tiến hành giáo dục GTVH cho học sinh 

THPT ở trường Đinh Tiên Hoàng; điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục GTVH 

trong các nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Văn hóa học đường, giáo dục giá trị văn hóa, mô hình giáo dục GTVH 

cho học sinh phổ thông, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Hà Nội. 

 

Nội dung: 

1. Văn hóa học đường và giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông hiện nay 

 “Giáo dục GTVH cho học sinh phổ thông Việt Nam – Bản sắc và hội nhập”, là một 

chủ đề rất hay cần bàn luận thấu đáo để giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới có thể phát 

triển bền vững, vừa thể hiện bản sắc Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế và cách 

mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

1.1 Văn hóa học đường 

Giáo dục giá trị văn hóa (GTVH) trước hết phải gắn với việc xây dựng văn hóa học 

đường trong mỗi nhà trường. Đây là vấn đề cốt lõi, tiên quyết để chúng ta tiến hành giáo 

dục GTVH. 

Văn hóa học đường (VHHĐ) trước hết thuộc phạm trù văn hóa, khái niệm về văn hóa 

khá rộng song theo định nghĩa của UNESCO năm 2002 trong văn kiện “Tuyên bố chung 

về đa dạng văn hóa” đã định nghĩa: “Văn hóa là một tổ hợp các đặc điểm tinh thần, vật 

chất, trí tuệ và tình cảm nổi bật của xã hội hay nhóm xã hội, bao hàm cả nghệ thuật văn 

học, lối sống cùng với đương thơi, hệ giá trị truyền thống và niềm tin” (1). 

                                                           
41 Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Ba Đình, Hà Nội 
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Và theo GS. Phạm Minh Hạc (2009) thì quan niệm của UNESCO đã nhấn mạnh những 

yếu tố cơ bản của văn hóa là “văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, là khoa học về giá trị 

(giá trị học), coi niềm tin và truyền thống là cả đương thời nữa đều là các giá trị: văn hóa 

là các giá trị tinh thần của từng người, gia đình, cộng đồng” (2). 

Như vậy nói đến văn hóa là phải nói đến giá trị và hệ giá trị của nó. Văn hóa là thước 

đo của giá trị. Giáo dục trong các nhà trường đạt đến các chuẩn văn hóa là giáo dục có chất 

lượng, văn hóa và giá trị là thước đo của hiệu quả giáo dục mỗi nhà trường. 

Do đó để giáo dục đạt hiệu quả cao trong các nhà trường chúng ta phải xây dựng VHHD. 

Và khái niệm về VHHD hiện nay cũng có quá nhiều định nghĩa, chúng tôi thống nhất với 

GS. Phạm Minh Hạc (2009) “VHHD là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cho 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 

hay suy nghĩ tình cảm, hành động tốt đẹp” (3). 

Những năm cuối thế kỷ 20, nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng bàn thêm và làm rõ 

thêm một số khía cạnh của VHHD; Stephen. Stolp “VHHD là một cấu trúc, một quá trình 

và bầu không khí của các giá trị và chuẩn mực dẫn dắt giáo viên, học sinh đến việc giảng 

dạy và học tập có hiệu quả” (4). 

Deal và Peter Son (2009) “VHHĐ là tập hợp các chuẩn mực, giá trị, niềm tin, các lễ 

nghi, các nghi thức, các biểu tượng và truyền thống tạo ra “nét riêng” của nhà trường” (5). 

Nắm được những nội dung phải tiến hành VHHĐ trong mỗi nhà trường chúng ta mới 

thấy được sự cần thiết của việc giáo dục giá trị và giáo dục GTVH trong trường phổ thông 

hiện nay như thế nào trên con đường thực hiện đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế để tạo 

ra bản sắc riêng của mỗi nhà trường trong nền kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa hiện nay. 

1.2 Giá trị văn hóa 

Bàn về giáo dục GTVH, nhiều tác giả đã có những định nghĩa khác nhau. Từ điển bách 

khoa Tâm lý học, giáo dục học Việt Nam do GS.TSKH Phạm Minh Hạc chủ biên, tác giả 

Ngô Đức Thịnh đã nêu “Giá trị văn hóa (GTVH) là tất cả những gì mà con người mong 

muốn, ước vọng, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của con người, được con người cho là tốt 

đep, có lợi, GTVH là thứ do con người sáng tạo ra và được cộng đồng thừa nhận. Khi 

GTVH hình thành và định hình, nó lại tác động trở lại đối với con người, định hướng cho 

nhận thức, tỉnh cảm và hành vi của con người trở xuống” (tr.288). 

Và mới đây khi bàn về “Xây dựng hệ GTVH và chuẩn mực con người gắn với phát huy 

ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam” đăng trên báo 
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nhandan.com.vn, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm đã nêu: “vì sao hiện nay chúng ta phải quan 

tâm đến việc xây dựng hệ GTVH và chuẩn mực con người Việt Nam? Hệ GTVH và chuẩn 

mực con người luôn tồn tại một cách khách quan, bất kể ta có nhận thức được sự tồn tại 

của chúng hay không. Tuy nhiên, nếu nhận thức được và chủ động hoàn thiện, xây dựng 

chúng thì con người và xã hội con người sẽ phát triển nhanh hơn, đúng hướng hơn. Ðiều 

này đặc biệt quan trọng mỗi khi lịch sử trải qua những bước ngoặt lớn. Giai đoạn hiện nay 

chính là một thời điểm như thế. Trên phạm vi quốc tế, các quốc gia đang từ chỗ tồn tại biệt 

lập chuyển sang phải liên kết với nhau để cùng tồn tại; từ chỗ phân cực đối đầu chuyển 

sang phải hợp tác với nhau để cùng phát triển. Trong phạm vi quốc gia, nước ta từ một nền 

kinh tế chỉ huy, bao cấp đang chuyển mạnh sang "hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", từ một xã hội nông nghiệp - nông thôn - 

nông dân đang chuyển mạnh sang một xã hội công nghiệp - đô thị - công dân; từ một hệ 

giá trị lấy ổn định làm mục tiêu chuyển sang một hệ giá trị lấy phát triển làm đích đến”. 

Quan trọng tác giả đã khái quát tổng kết 10 điểm trong hệ giá trị xã hội của người Việt 

Nam hiện nay theo 5 cặp: “Ðề tài đã đề xuất một mô hình hệ giá trị định hướng cốt lõi 

trọng điểm với hai giá trị phổ biến thuộc phạm vi toàn xã hội là dân chủ và Pháp quyền 

cùng tám giá trị thuộc về con người cá nhân gom thành bốn cặp là: Yêu nước và nhân ái, 

trung thực và bản lĩnh, trách nhiệm và hợp tác, tính khoa học và sáng tạo. Dân chủ và 

Pháp quyền là hai giá trị đi liền với nhau, hỗ trợ cho nhau; dân chủ là giá trị đi từ dưới 

lên, pháp quyền là giá trị đi từ trên xuống, hai giá trị này giúp khắc phục nạn quan liêu cửa 

quyền, nạn tham nhũng, bệnh thiếu ý thức pháp luật. Yêu nước và Nhân ái là hai giá trị 

truyền thống được bảo tồn, song với cách hiểu cần được bổ sung, điều chỉnh: Yêu nước 

không chỉ khi quốc gia hữu sự mà cả khi hòa bình; nhân ái không chỉ với người quen mà 

cả với người lạ ngoài xã hội. Trung thực và Bản lĩnh là hai giá trị con người rất cần cho 

thời hội nhập: Trung thực giúp khắc phục bệnh giả dối, nói không đi với làm; bản lĩnh giúp 

khắc phục thói dựa dẫm. Trách nhiệm và Hợp tác là hai giá trị con người trong quan hệ 

với đồng loại ở quy mô xã hội mà người Việt Nam còn thiếu. Tính khoa học và Sáng tạo 

là hai giá trị con người trong thời đại công nghiệp và kinh tế tri thức mà người Việt Nam 

cần có. Các giá trị này sẽ giúp khắc phục các bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh bè 

phái, bệnh đối phó, bệnh nói xấu sau lưng, bệnh sĩ diện, háo danh…” 

Về hệ GTVH con người Việt Nam đã được chương trình giáo dục phổ thông 2018 xác 

định theo 5 phẩm chất mà mỗi nhà trường, mỗi cấp học phổ thông đều phải quán triệt: đó 

là yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm. 
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Như vậy đề xuất hệ giá trị với 10 tiêu chí của GS. Trần Ngọc Thêm cũng là những gợi 

ý cho các nhà trường phổ thông tham khảo để tiến hành giáo dục giá văn hóa cho học sinh 

mỗi nhà trường. 

2. Mô hình giáo dục giá trị văn hóa ở trường Đinh Tiên Hoàng 

2.1. Thể hiện truyền thống văn hóa, những giá trị tốt đẹp bằng những biểu hiện “riêng 

có” của Đinh Tiên Hoàng. 

Trường Đinh Tiên Hoàng được thành lập từ năm 1989 – một trong 2 trường dân lập 

đầu tiên của Hà Nội, nhưng trường Đinh Tiên Hoàng là một mô hình giáo dục đặc biệt 

nhằm giúp đỡ những học sinh có khó khăn trong việc học tập và rèn luyện nên hàng năm 

đều nhận những học sinh không đủ tiêu chuẩn vào các trường công lập. Nên ngoài việc dạy 

chữ, để các em có đủ tiêu chuẩn vào tốt nghiệp THPT để tiếp tục học Đại học, cao đẳng, 

trường Đinh Tiên Hoàng tập trung “Dạy người” giúp các em lấy mục tiêu “Vì ngày mai 

lập nghiệp”, không chạy theo việc chỉ học văn hóa để vào Đại học, việc giáo dục nhân cách 

học sinh được chúng tôi lựa chọn hàng đầu. Trường luôn nêu cao giá trị phát triển nhân 

cách. 

“Nhân cách không chỉ được hình thành bời những gì nghe và nói, mà chủ yếu phải 

được hình thành bởi chính sự nỗ lực hành động của mỗi cá nhân”.  

Trường Đinh Tiên Hoàng đào tạo những học sinh có nhân cách phát triển hài hòa, năng 

động, sáng tạo, thích ứng để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”. 

Để có thể giáo dục GTVH cho học sinh có hiệu quả đội ngũ lãnh đạo, mọi cán bộ giáo 

viên nhà trường đã tuân thủ các quy trình quản lý theo mô hình quản lý chất lượng của 

UNESCO và tổ chức quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 – 2000. 

Để tạo ra những nét “riêng có” Đinh Tiên Hoàng luôn tạo ra những hoạt động có ý 

nghĩa giáo dục: 

Hàng năm, trong ngày Khai giảng nhà trường đều tổ chức cho học sinh ôn lại truyền 

thống bằng việc tổ chức lễ dâng hương và đọc lời thề khuyến học của Đinh Tiên Hoàng. 

“… Thầy cô gắng sức 

Luyện rèn trò ngoan 

Tiên lễ hậu văn 

Kính thầy yêu bạn 

Văn minh lịch sự 

Trung thực dũng cảm 

Trí sáng đức bền 

Năm châu sánh bước 

Vận nước thịnh hưng 

Là nhờ Đạo học 

Xứng đáng cháu con 

Đinh Tiên Hoàng Đế 

Rạng danh thế hệ 

Cháu con Bác Hồ” 
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Về bài trường ca “Bài ca Đinh Tiên Hoàng” của nhạc sĩ Lê Vinh luôn luôn khích lệ học trò. 

“Đây Đinh Tiên Hoàng trường mình kiêu hãnh 

Đất nước vang danh, Hà Nội sáng tên 

Học trò miệt mài quyết luyện trí luyện tài 

Dũng cảm thông minh như thuở nào Vua Đinh 

Đây Đinh Tiên Hoàng dạt dào tình thương…” 

 

Biểu trưng (Logo) của trường cũng là sản phẩm văn hóa độc đáo đã được họa sĩ Linh 

Chi thể hiện theo ý tưởng của nhà trường.  

Vòng tròn có nửa trắng, nửa đen, thể hiện quy luật Vũ trụ âm và dương để tạo nên nhân 

cách hài hòa. Đức vaf Tài Chữ S ngăn 2 màu đen và trắng thể hiện ý chí độc lập, thống 

nhất đất nước từ thời Đinh Tiên Hoàng dựng nước. Vòng tròn nhân cách được đặt trên 

những trang sách mở như những cánh chim đang tung bay như những ước mơ trong sáng, 

mãnh liệt của học trò và vòng nguyệt quế bao bọc thể hiện sự thành công, “nên người” của 

mỗi học sinh khi ra trường. 

Chúng tôi nêu những nét “riêng có” đã làm nên truyền thống đáng tự hào cho học sinh 

Đinh Tiên Hoàng các khóa, nhưng cái mà thầy trò Đinh Tiên Hoàng tự hào hơn cả, đó 

chính là quá trình giáo dục các GTVH cho học sinh Đinh Tiên Hoàng; Nó chứng minh với 

một mô hình giáo dục đặc biệt, gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng 

trường Đinh Tiên Hoàng vẫn tồn tại hơn 30 năm qua. 

2.2. Giáo dục GTVH cho học sinh THPT Đinh Tiên Hoàng Hà Nội 

Sớm thấy được tác động của GTVH, trường Đinh Tiên Hoàng ngoài việc thực hiện các 

chương trình, các hoạt động giáo dục theo đúng các yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hà Nội, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đinh Tiên Hoàng còn chú ý tổ chức các hoạt động 

giáo dục trong nhà trường theo những cách riêng để phù hợp với đặc điểm học sinh Đinh 

Tiên Hoàng. Đảm bảo các chương trình giáo dục của nhà trường phải thật sự tác động đến 

học sinh và quan trọng là làm học sinh thay đổi. Vì không chọn lọc đầu vào nên hàng năm 

tỷ lệ học sinh Đinh Tiên Hoàng còn yếu kém không chỉ về mặt văn hóa mà cả rèn luyện 

đạo đức cũng còn một tỷ lệ không nhỏ, có nhiều học sinh không được các nhà trường chấp 

nhận, thế mà sau 3 năm giáo dục ở Đinh Tiên Hoàng, các em vẫn vào được các trường đại 

học, cao đẳng với một tỷ lệ không nhỏ, và quan trọng các em đã làm chủ cuộc sống của 

mình, các em đã “nên người” không trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội. 

Đây là một quá trình giáo dục lâu dai, phức tạp, phải phối hợp nhiều yếu tố, nhiều nguồn 

lực để phục vụ cho chuyên đề “giáo dục GTVH” trong nhà trường phổ thông, trường Đinh 
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Tiên Hoàng chỉ nêu cách làm riêng của mình trong chuyên đề này. Chúng tôi tập trung làm 

rõ các vấn đề sau: 

2.2.1. Xây dựng nguyên tắc văn hóa ứng xử và rèn thói quen tốt cho học sinh 

 Căn cứ đặc điểm tâm sinh lý, tính cách của học sinh, qua thử nghiệm ở Đinh Tiên Hoàng 

chúng tôi đã đúc kết 5 nguyên tắc ứng xử để giúp thầy cô, cha mẹ tạo ra những thói quen 

ứng xử tốt của học sinh và trừ bỏ những thói quen ứng xử không phù hợp với chuẩn mực 

chung của nhà trường, gia đình, xã hội. 

- Một là : Các lực lượng giáo dục phải kiên trì chấp nhận những mặt mạnh và cả 

những mặt yếu kém của học sinh. 

Theo phân loại của nhà bác học Howard Gardner: con người có những tám loại trí thông 

minh, các nhà trường chúng ta hiện nay chỉ ai học toán, văn, ngoại ngữ giỏi mới là thông 

minh. Đặc biệt trong giáo dục hiện nay, giáo viên thường không chấp nhận những cá tính, 

những yếu kém của học sinh (theo quan niệm một chiều của giáo viên). Chỉ những học 

sinh “chăm ngoan” mới được quan tâm giáo dục. Với học sinh Đinh Tiên Hoàng, chúng 

tôi yêu cầu các thầy cô, cha mẹ phải chấp nhận mọi biểu hiện của học sinh để từ đó đưa ra 

phương pháp giáo dục phù hợp. 

Trên cơ sở chấp nhận để hiểu rõ nguyên nhân, lý do dẫn đến tình trạng yếu kém hiện 

tại ở các em để rồi từ đó tìm cách giúp các em biết cách điều chỉnh. Nếu thiếu bước khởi 

đầu thừa nhận này, nhà sư phạm sẽ không thấy hết trách nhiệm, không đủ kiên trì giáo dục. 

Các trường THPT ở các thành phố đều đòi hỏi học sinh không chỉ có đủ hồ sơ hợp lệ mà 

còn đòi hỏi học sinh phải có 1 hồ sơ ”đẹp”: văn hóa khá, đạo đức tốt, khi chuyển trường. 

Nhưng thực chất học sinh có đạt như vậy hay không chúng ta lại không cần biết đến. Do 

đó với học sinh chúng ta không có quan điểm chấp nhận để giáo dục thì chắc chắn nhà sư 

phạm chỉ nhận được những học sinh đã được đánh giá không đúng về bản thân họ và dễ 

tạo ra những xung đột thầy trò. 

- Hai là: Các lực lượng giáo dục phải khách quan trong việc nhìn nhận đánh giá 

thiếu sót của học sinh. 

Nghĩa là với mỗi hành vi, mỗi thiếu sót của học sinh đều được ghi nhận và tìm cách 

hiểu rõ bản chất, nguyên nhân rồi đi đến kết luận xử lý, còn trong quá trình tìm hiểu không 

được thành kiến, chụp mũ, hoặc thờ ơ với thiếu sót của học sinh. 

- Ba là: Các lực lượng giáo dục phải giúp học sinh thấy rõ những cái lợi cái hại để 

học sinh tự lựa chọn cách ứng xử sao cho hợp chuẩn mực chung xã hội. 
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Học sinh lứa tuổi THPT đang trong quá trình hoàn thiện thành những người lớn nên có 

nhiều cá tính, tính độc lập cao, không thể ép buộc học sinh ngay mà phải có phương pháp 

để học sinh thấy hết cả cái lợi, cái hại của mỗi hành vi. Từ đó học sinh tự lựa chọn, tự quyết 

định. Nhưng thầy cô và cha mẹ phải theo dõi chặt chẽ và giúp đỡ học sinh điều chỉnh kịp 

thời những sự lựa chọn chưa hợp chuẩn mực, khích lệ kịp thời những hành vi tốt. Nhà 

trường nào cũng phải thực hiện song hành kỷ luật áp đặt và kỷ luật tự giác, tích cực nhưng 

với học sinh yếu kém phải kiên trì thực hiện kỷ luật tự giác. 

- Bốn là: Các lực lượng giáo dục phải giúp học sinh biết cách hòa nhập tập thể, tôn 

trọng lợi ích tập thể, cộng đồng. 

Học sinh lứa tuổi THPT cũng dễ có thói quen tự do, coi thường lợi ích của người khác, 

bất chấp chuẩn mực giá trị của xã hội. Có cách nào điều chỉnh để học sinh có thể dễ dàng 

thích nghi và nhanh chóng hòa nhập với xã hội ? Tập thể mà học sinh phải hòa nhập đầu 

tiên là tập thể lớp học. Giáo viên chủ nhiệm phải mất nhiều công sức để tác động hình 

thành các thói quen, những yêu cầu cao của tập thể mỗi lớp. Những lớp học đạt hiệu quả 

giáo dục cao là những lớp giáo viên chủ nhiệm biết hình thành dư luận tập thể, buộc mỗi 

thành viên của lớp phải tôn trọng lợi ích tập thể để điều chỉnh hành vi cá nhân. Lớp không 

thể chấp nhận những học sinh tự ý bỏ học. đi muộn nhiều lần, nói tục, chửi bậy ... Tất cả 

đều bị trừ điểm thi đua của lớp. Có như vậy tập thể học sinh mới biết cách giám sát, động 

viên từng thành viên thực hiện tốt nội qui, qui chế của trường. 

Chỉ có con đường này chúng ta mới giải quyết được những nhân cách rối nhiễu buộc 

học sinh phải điều chỉnh tính cách cho phù hợp với nhu cầu sống chung của mọi người 

xung quanh. 

Giáo viên chủ nhiệm trường Đinh Tiên Hoàng luôn chú ý rèn học sinh của mình theo 

mô hình văn hóa phát triển của trường Đinh Tiên Hoàng, chú ý rèn học sinh trong tinh thần 

học hỏi, hợp tác và từ năm 2018 chúng tôi bắt đầu xây dựng chương trình giáo dục “Lớp 

học hạnh phúc”  

- Năm là: Các lực lượng giáo dục phải biết gieo nhu cầu mới và quan trọng là biết 

tổ chức cho học sinh thực hiện dần yêu cầu giáo dục đó 

Từ những yêu cầu giáo dục chung, giáo viên chủ nhiệm cũng như cha mẹ học sinh còn 

phải biết kích thích đúng những sở trường cá nhân, những ham muốn của nhóm học sinh và 

từ đó đưa ra những hình thức sinh hoạt tập thể cũng như hướng dẫn cá nhân hoạt động. Đây 

là một trong những biện pháp giáo dục hữu hiệu với nhiều học sinh. Giáo viên Trường Đinh 

Tiên Hoàng luôn có nhiều sáng kiến tổ chức những hoạt động tập thể hấp dẫn học sinh. 
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Bên cạnh việc gieo những nhu cầu mới cho học sinh, các lực lượng giáo dục luôn luôn 

phải biết đứng đằng sau tổ chức, tạo ra những điều kiện để học sinh dần dần thực hiện được 

các yêu cầu giáo dục. 

Từ 5 nguyên tắc ứng xử trên đây với học sinh, giáo viên Trường Đinh Tiên Hoàng có 

thể hình thành cho học sinh có được những thói quen chủ yếu sau đây: 

- Thói quen sống tự lập, thói quen biết tự học sáng tạo. 

- Thói quen sống có kỷ luật. 

- Thói quen tôn trọng và bảo vệ của công, giữ vệ sinh chung. 

- Thói quen tôn trọng bản thân và người khác. 

- Thói quen không nói tục chửi bậy và nhiều thói quen khác… 

Khẩu hiệu của học sinh Đinh Tiên Hoàng hết sức khiêm tốn và thiết thực: 

“Vì ngày mai lập nghiệp! 

Học tập tốt – Kỷ luật tốt! 

Nói lời hay làm việc tốt” 

2.2.2. Xây dựng phong cách sống học sinh Đinh Tiên Hoàng theo “5 tự” 

Từ năm 2015 để ổn định việc xây dựng những thói quen, hành vi ứng xử và làm cho 

chương trình giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, chương trình giáo dục năng lực phẩm 

chất của học sinh trở thành những GTVH riêng có của học sinh Đinh Tiên Hoàng, nhà 

trường đã tổ chức thành chương trình giáo dục có tính chất ổn định và có thể đánh giá mức 

độ rèn luyện của học sinh hàng tháng, hàng học kỳ để ghi nhận những chuyển biến của học 

sinh trong việc “Tự học, Tự rèn theo “5 tự”: 

(1) Tự học sáng tạo  

+ Thích học: Chủ động, tích cực tự học; Có niềm tin: Học không khó; Luôn liên hệ 

với thực tế và tìm được hứng thú trong học tập. 

+ Biết cách học: có mục tiêu, kế hoạch học tập; Chú ý nghe giảng, biết ghi chép; 

Tham gia thảo luận, phản biện; Dùng sơ đồ tư duy trong học tập; Áp dụng kiến thức vào 

đời sống. 

+ Có thói quen học: Hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập; việc hôm nay không để ngày 

mai; học mọi lúc, mọi nơi; Liên hệ bài học với đời sống 

+ Học có hiệu quả: Luôn tự đánh giá kết quả học tập theo các mức: Nhớ - Hiểu – vận 

dụng kiến thức; Điều chỉnh kế hoạch; Chọn phương pháp học phù hợp với bản thân. 

(2) Tự chủ: 

+ Có sáng tạo và kiên trì theo đuổi hoài bão, ước mơ của mỗi người; 
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+ Luôn làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân. Có thiện chí hợp tác với 

mọi người để thành công 

+ Có lối sống phù hợp với chuẩn mực xã hội và pháp luật; Luôn yêu thương, khoan 

dung, quan tâm giúp đỡ mọi người. 

+ Không ỷ lại, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác 

(3) Tự trọng 

+ Trọng danh dự, nhân phẩm của bản thân và tôn trọng người khác 

+ Có lối sống đẹp, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã họi và pháp luật 

+ Biết xấu hổ, biết nhận lỗi, biết sửa lỗi khi mắc lỗi; Khoan dung, giúp đỡ người khác 

+ Trung thực trong suy nghĩ, lời nói, hành động 

(4) Tự tin 

+ Luôn học tập, trau dồi kiến thức về khoa học và đời sống để nâng cao năng lực bản 

thân 

+ Đánh giá đúng năng lực của bản thân, cả điểm mạnh, điểm yếu và kiên trì rèn luyện 

+ Biết vượt qua nỗi sợ hãi, thử thách, và khó khăn trong cuộc sống 

+ Không chủ quan, ngạo mạn hoặc mặc cảm tự ti 

(5) Tự chịu trách nhiệm 

+ Khi hành động phải: Làm đúng; Làm lợi; Không làm hại; Nỗ lực làm tốt nhất công việc 

+ Suy nghĩ ký trước khi hành động; Trung thực tự đánh giá và chịu trách nhiệm về 

việc làm của bản thân 

+ Sẵn sàng chia sẻ khó khăn với mọi người; Có ý thức vì người khác, vì cộng đồng và môi trường 

+ Không đổ lỗi dám nhận lỗi và biết chuộc lỗi 

2.2.3. Xây dựng GTVH phát triển cho thầy và trò 

Quá trình giáo dục phải làm sao chuyển hóa thành quá trình tự giáo dục, tự kiểm soát 

được quá trình phát triển bản thân, học sinh đến trường không phải chỉ để học lấy bằng, 

lấy điểm số cao mà chú ý phải nhận thức và hành động để làm sao phát triển bản thân. Hôm 

nay tiến bộ hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Thầy cô phải “luôn tự học, tự rèn” để 

làm gương cho học sinh. 

Trường Đinh Tiên Hoàng đã tổng kết những yêu cầu giáo dục từ phong trào này thành 

một phương trình phát triển văn hóa của mỗi thành viên nhà trường là: 

Vft = d.t.h – x2 + cđ 

Vft: Văn hóa phát triển của mỗi cá nhân, mỗi tập thể 
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Ở đây không để chỉ Đinh Tiên Hoàng mà là một khẩu hiệu đòi hỏi giáo viên, học sinh 

Đinh Tiên Hoàng phải thống nhất khi hành động, đó là:  

đ: Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp giáo dục, phương pháp phục vụ; 

t: Tận tâm, tận lực trong mọi công việc; Tôn trọng học sinh và phụ huynh; 

h: Học hỏi nâng cao năng lực, trình độ; Hợp tác với đồng nghiệp, bạn bè để sáng tạo, 

vượt qua mọi khó khăn trở ngại; “Ham học, ham làm, ham tiến bộ” (Hồ Chí Minh) 

x2: Trừ đi mọi hành vi xấu xí trong nhà trường: 

Không định kiến, trù úm, mạt sát hạ thấp nhân cách người khác 

 Không được vô trách nhiệm, vô lương tâm, giả dối, tùy tiện, cẩu thả, vô nguyên tắc 

trong công việc, cũng như ứng xử với mọi người.  

 Trong hoàn cảnh nào cũng không được đánh mất nhân cách, phẩm giá, giá trị bản thân  

cđ: cộng đồng: thỏa mãn nhu cầu được đóng góp, cống hiến tích cực cho cộng đồng 

nơi ở, nơi học tập, nơi công tác… 

2.2.4. Xây dựng “lớp học hạnh phúc” 

Từ năm học 2018 – 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động xây dựng trường học hạnh 

phúc. Trường Đinh Tiên Hoàng lại tập trung xây dựng “lớp học hạnh phúc” để học sinh 

các lớp tự giác, tự bảo ban sao cho đạt được lớp học của chính mình, mang lại hạnh phúc 

cho thầy trò từng lớp. Nhiều lớp học hạnh phúc thành “trường học hạnh phúc”; Trường 

Đinh Tiên Hoàng đưa ra nguyên tắc xây dựng “lớp học hạnh phúc” phải hướng tới: 

- Thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng, được cống hiến hết khả năng sáng tạo của mỗi 

người cho cộng đồng xã hội, cho gia đình, cho bản thân. 

- Sống trong một môi trường văn hóa: Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. 

- Phải giúp cho học sinh khơi mở tiềm năng bản thân, tự đưa ra những quyết định tự 

dẫn dắt, tự chịu trách nhiệm trước cuộc sống của mỗi người 

Do đó trường đã quyết định thực hiện chủ đề xây dựng “Lớp học hạnh phúc”. Chúng 

tôi không đưa ra tiêu chuẩn hoặc chỉ tiêu của một lớp học hạnh phúc một cách cứng nhắc 

mà chỉ đưa ra 3 yêu cầu: 

1/ Có kế hoạch việc làm cụ thể để xây dựng lớp đoàn kết, thân thiện, quan tâm giúp đỡ 

nhau cùng tiến bộ “Một người vì mọi người, mọi người vì một người” 

2/ Giúp cho mỗi học sinh tự nhận ra giá trị sống hạnh phúc của bản thân mỗi người là 

gì? Làm thế nào thực hiện nó? Có kế hoạch để giải quyết những khó khăn trở ngại ở mỗi người? 

3/ Thường xuyên biểu dương, khích lệ những việc làm tốt của mỗi thành viên, mỗi 

nhóm, tổ trong lớp. Nhất là những việc làm để “Cha mẹ hạnh phúc” và “Thầy cô hạnh phúc” 
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Để học sinh thực hiện được những yêu cầu này, chúng tôi yêu cầu thầy trò trao đổi 

thống nhất “giá trị hạnh phúc trong cuộc sống hiện nay của mỗi người là gì? Để có được 

những giá trị hạnh phúc đó, mỗi người phải tuân thủ những quy luật, nguyên tắc nào? Có những kỹ năng nào 

trong cuộc sống mà người ta phải chú ý trao đổi để có cuộc sống hạnh phúc?” 

Khảo sát cuối năm đã có 64.2% học sinh cho rằng có thể được công nhận lớp học hạnh 

phúc; Học sinh khối 10 có tỷ lệ công nhận cao hơn 72.4% nhưng khối 12 chỉ có 49.5%, có 

thể các em vẫn bị áp lực thi cử. 

2.3. Phối hợp các lực lượng giáo dục tạo động lực để học sinh tự học, tự rèn theo các 

chuẩn mực của các chương trình giáo dục GTVH 

Theo J.Piaget "nhà trường kiểu mới phải làm việc một cách chủ động dựa trên nhu cầu 

hứng thú cá nhân" (Tuyển tập tâm lý học NXB Giáo dục. HN 1996 tr294) 

Do đó quá trình giáo dục ở đây không phải chỉ biết “đòi hỏi” học sinh “phải thế này, 

phải thế kia” mà cái chính là nhà sư phạm phải chủ động tìm phương pháp tác động để giúp 

cho học sinh tự phấn đấu đạt được những điều tốt đẹp mà chúng mong muốn; đồng thời 

đây cũng chính là mong muốn của các nhà giáo dục và cha mẹ học sinh. Như vậy là phải 

chuyển hóa được những mong muốn của các lực lượng giáo dục thành cái học sinh cũng 

mong muốn. Đó chính là nhu cầu và hứng thú cá nhân của học sinh. Trên quan điểm tác 

động giữa các nhân tố tạo ra nội năng, chúng tôi tạm đưa ra sơ đồ sau để minh họa cho 

quan điểm của mình:  

 

Mô hình tạo nhu cầu hứng thú cá nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy miền giao của vòng tròn 1,2,3 càng lớn lên bao nhiêu, giáo dục càng dễ thành 

công và hiệu quả bấy nhiêu. 

(3) 
(2) 

(1) 

(4) 

TRẠNG THÁI KHI CHƯA  PHỐI HỢP GIÁO DỤC 

TRẠNG THÁI PHỐI HỢP GIÁO 

DỤC CẦN CÓ ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ 
Mong muố n 

củ a gia  
 đ ình 

 (2) 

NHU CẦU HỨNG THÚ CÁ NHÂN ĐƯỢC TÁC ĐỘNG 

TRỞ THÀNH NHÂN TỐ NỘI SINH, TÍCH CỰC 

Mong muố n  
 củ a hs 

 (3) 

Mong muố n 
củ a nhà  
giáo dụ c  

(1) 
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Để có hiệu quả giáo dục, nhà sư phạm không thể ngồi chờ học sinh hứng thú mới giáo 

dục. Điều quan trọng nhà sư phạm phải tìm được cách tạo ra hứng thú cho mỗi học sinh. 

Muốn đạt được điều đó nhà sư phạm phải mất nhiều công sức, mỗi việc làm đều phải tạo 

được sự chú ý của học sinh, giúp học sinh đạt được kết quả trong từng bước đi nhất định. 

Nhưng tất cả những việc làm như vậy mới chỉ là những việc làm nhất thời ứng phó. Cách 

nào đây để tự học sinh hướng chú ý của mình vào học tập, rèn luyện. Đó là phải tạo ra cho 

học sinh có động lực sống, động lực học tập, rèn luyện. Để làm được điều này nhà sư phạm 

không chỉ nâng nhận thức, lý tưởng sống cao cả cho học sinh mà thật sự phải thức tỉnh 

được hoài bão ước mơ của mỗi học sinh.  

Tạo cho học sinh một viễn cảnh là tạo cho học sinh những GTVH đích thực, có động 

lực sống, thôi thúc học sinh hành động cho những mục tiêu sống cao cả, có vậy học sinh 

mới có đủ nghị lực vượt qua những cám dỗ ham muốn tầm thường hàng ngày, tích cực rèn 

luyện những thói quen tốt. 

3. Điều kiện để thực hiện được các chương trình giáo dục giá trị văn hóa cho học 

sinh trong các trường phổ thông Việt Nam hiện nay 

3.1. Một nhà trường Tự chủ - Dân chủ - Nhân văn 

Trường ĐTH ngay từ đầu đã là trường dân lập và hiện nay là trường tư thục. Đây là cơ 

chế tự chủ, mặc nhiên theo pháp luật mà có. Nhờ cơ chế này, trường ĐTH mới được tự do 

làm những việc mình muốn, những việc thấy cần phải làm, tất nhiên là làm trong khuôn 

khổ điều lệ trường THPT, trong việc thực hiện chương trình PTTH hiện hành. 

Giả sử trường ĐTH là trường công lập thì liệu mô hình này có thực hiện được không? 

- Nó chỉ thực hiện được khi nhà trường được giao quyền tự chủ! Năm 1996, tác giả bài 

viết đã được đến thăm 1 trường THPT ở bang California – Mỹ: Đây là trường công và là 

nơi nhận những HS bị các trường THPT khác từ chối/ loại ra – cũng làm việc giáo dục 

lại như ĐTH. Nhưng trường đặc biệt này được đầu tư gấp 4 lần các trường công lập bình 

thường khác về cơ sở vật chất và các điều kiện giáo dục. Ở nước Mỹ, tất cả các trường 

đều được tự chủ. 

Ở Hà Nội, nếu một trường công lập bình thường có thể vận dụng các phương pháp giáo 

dục của Đinh Tiên Hoàng để giáo dục những học sinh gặp khó khăn nhưng chuyển đổi 

sang mô hình giáo dục đặc biệt giúp đỡ những HS gặp khó khăn chắc khó có thể thực hiện. 

Nhưng lấy mô hình trường công tự chủ chất lượng cao rồi giao nhiệm vụ giúp đỡ những 

HS gặp khó khăn về học tập, rèn luyện đạo đức thì điều này có thể thực hiện được. Khó là 

chúng ta có muốn làm hay không. 
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Trường ĐTH không chỉ chủ động trong các chương trình giáo dục vì được thực hiện cơ 

chế tự chủ, mà trường còn là một môi trường dân chủ và nhân văn. Trong quy luật của kinh 

tế thị trường, bao giờ quy luật cung – cầu cũng gắn với lợi ích, lợi nhuận. Cơ chế tự chủ 

của trường tư thục chỉ giúp các trường làm sao tạo ra hiệu quả kinh tế cao nhất, lôi kéo 

được nhiều HS theo học nhất và chắc chắn không trường nào muốn nhận những HS khó 

khăn này. Mục tiêu của các trường ngoài công lập có tiếng ở Hà Nội hiện này đều gắn với 

việc có bao nhiêu % HS vào đại học, bao nhiêu % HS đi du học nước ngoài... Trường ĐTH 

không chạy theo xu hướng đó mà vẫn kiên trì theo đuổi triết lý của mình. Trường không 

tích lũy đủ để xây dựng trường to đẹp, khang trang như nhiều trường ngoài công lập khác, 

vì học phí mà người lao động đóng góp cho con em họ là rất thấp (từ 1.5 triệu đồng/tháng 

– trong khi các trường ngoài công lập có tiếng ở Hà Nội có mức học phí từ 7 đến 15 triệu 

đồng/tháng). 

Với kinh phí hạn hẹp, trường ĐTH vẫn phải tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tốn kém. 

Nguyên phòng Tham vấn tâm lý học đường của trường hiện nay có 3 biên chế cho khoảng 

600-800 HS còn ít trường ngoài công lập có. Trường ĐTH hấp dẫn phụ huynh, HS, ngoài 

hiệu quả giáo dục giúp HS "nên người" thì môi trường giáo dục dân chủ, HS được tôn 

trọng, được yêu thương, luôn đồng hành với cha mẹ HS để "dạy con nên người" là triết lý 

giáo dục nhân văn mà trường đang theo đuổi. Nhiều HS ở trường khác, do bị thành kiến 

bởi những cá tính đặc biệt, vì một vài thái độ ứng xử sai trái với thầy cô đã bị kỷ luật, bị sa 

thải, khi chuyển đến trường ĐTH các em được lắng nghe, được chia sẻ, được tôn trọng. 

Điều đó đã giúp các em tự thay đổi, chưa cần phải áp dụng phương pháp giáo dục nào khác. 

Vì thế, chúng tôi nhấn mạnh yếu tố điều kiện đầu tiên với mô hình giáo dục đặc biệt 

này, chúng ta phải lựa chọn là cho nhà trường được “Tự chủ - Dân chủ - Nhân văn”. 

3.2. Có một đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo 

Với đối tượng HS có nhiều cá tính, hoàn cảnh gia đình đều rất khó khăn, phức tạp, nếu 

không có được đội ngũ nhà giáo tâm huyết, có đủ phẩm chất, năng lực, tình nguyện đồng 

hành cùng những HS gặp khó khăn, chắc chắn trường ĐTH không thể thành công trong 

nhiều năm qua. 

Đối tượng HS đặc biệt, không có trường sư phạm nào, trường phổ thông nào đào tạo 

được những giáo viên đủ năng lực làm công việc giáo dục khó khăn này. Trường ĐTH phải 

tự tuyển chọn, tự đào tạo – bồi dưỡng và đãi ngộ sao cho xứng đáng, giữ được giáo viên 

trong nền kinh tế thị trường. 
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Từng năm học, theo đặc điểm của từng HS, trường ĐTH thường xuyên bồi dưỡng để 

giáo viên có được quan điểm giáo dục tiên tiến, phương pháp dạy học, phương pháp giáo 

dục hiệu quả, phù hợp với HS. Để giáo viên ĐTH được tự điều chỉnh sao cho phù hợp với 

đối tượng HS. Từng học kỳ, trường ĐTH thường xuyên lấy ý kiến học sinh, cho các em 

được bình chọn những giáo viên mà các em yêu thích, các giáo viên đã giúp đỡ nhiều HS 

thay đổi, tiến bộ và cả những môn các em cho là khó tiếp thu… 

Đặc biệt, lãnh đạo nhà trường luôn khích lệ giáo viên, tạo ra môi trường văn hóa để 

giáo viên tự phát triển, tự trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu giáo dục của nhà trường. 

Đội ngũ nhà giáo là yếu tố quyết định để làm nên chất lượng và "thương hiệu Đinh Tiên 

Hoàng". 

 Ngoài đội ngũ giáo viên giảng dạy, trường ĐTH tập trung xây dựng đội ngũ giáo 

viên chủ nhiệm – những nhà giáo dục thật sự ngày đêm tác động tạo nên sự thay đổi nhân 

cách HS. 

 Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở ĐTH luôn được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng; sử 

dụng, chọn lọc và bồi dưỡng đãi ngộ theo đúng vị trí, vai trò của họ. 

 Tại trường ĐTH, giáo viên chủ nhiệm thật sự phải là những nhà giáo dục, nhà sư 

phạm, không chỉ quản lý tốt HS mà phải giúp HS phát triển nhân cách; giáo viên chủ nhiệm 

phải là điểm tựa, là niềm tin của HS. Do đó, chúng tôi đã xác định: giáo viên chủ nhiệm 

ĐTH phải có những năng lực sau đây: 

 Năng lực quản lý và lãnh đạo: Chúng tôi quan niệm mỗi giáo viên chủ nhiệm là 

một giáo dục viên, đúng hơn là một hiệu trưởng của mỗi lớp… Họ phải có kỹ năng “truyền 

lửa” kỹ năng “đọc vị” như các huấn luyện viên. Giáo viên chủ nhiệm không được lạm dụng 

lối quản lý “quyền uy”, mà phải biết “hội tụ” và “lan tỏa”.  

 Năng lực tác động để phát triển nhân cách người học: sản phẩm công tác giáo 

dụ của giáo viên chủ nhiệm là làm sao tác động để HS của mình chuyển biến, tự thay đổi, 

hình thành nhân cách mà nhà giáo dục muốn hướng tới. 

 Năng lực phối hợp các lực lượng giáo dục: Giáo viên chủ nhiệm không thể thành 

công nếu họ không biết phối hợp các lực lượng giáo dục: giáo viên bộ môn, cha mẹ HS, 

Đoàn TNCSHCM... các lực lượng khác ngoài xã hội cho công việc giáo dục… Ở trường 

ĐTH, việc kết hợp với các cán bộ chuyên trách ở văn phòng Tham vấn tâm lý học đường 

cũng rất quan trọng. 



207 | P a g e  

 

 Trường ĐTH cũng huấn luyện để giáo viên chủ nhiệm có thể làm được những 

công việc cụ thể như: 

- Năng lực thực hiện các chương trình giáo dục Giá trị sống – Kỹ năng sống 

- Năng lực giúp HS định hướng nghề nghiệp 

- Năng lực hoạt động tập thể, trải nghiệm sáng tạo 

- Năng lực giáo dục giới tính, kỷ luật tự giác... 

Chính nhờ lực lượng giáo viên chủ nhiệm có phẩm chất, có kỹ năng làm việc chuyên 

nghiệp, được đãi ngộ đúng mức, những chương trình giáo dục của trường ĐTH mới chuyển 

tải được đến từng HS. 

2. KẾT LUẬN 

Trường Đinh Tiên Hoàng phát triển hơn 30 năm qua đều kiên trì thực hiện mục tiêu 

nhân văn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định từ ngày khai giảng đầu tiên của nền 

giáo dục Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945 “Ngày nay các em được cái may mắn 

hơn chính là được hấp thu một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ 

đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục 

làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. 

Thành công của mô hình giáo dục Đinh Tiên Hoàng, không phải chỉ vì chúng tôi có cơ 

chế tự chủ, tạo được môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn mà phải khẳng định: Đinh 

Tiên Hoàng sớm xây dựng văn hóa học đường để biến các chương trình giáo dục phổ thông 

bậc trung học thành chương trình giáo dục GTVH. Tạo cho Đinh Tiên Hoàng không chỉ 

có chất lượng giáo dục bền vững, mà còn mang đậm bản sắc văn hóa riêng, phù hợp tâm 

sinh lý, cá tính, hoàn cảnh kinh tế xã hội của học sinh Đinh Tiên Hoàng. Nếu không dựa 

trên nền tảng của quan điểm giáo dục nhân văn và giáo dục GTVH chắc chắn Đinh Tiên 

Hoàng khó có thể thành công như hôm nay.  

Đinh Tiên Hoàng không chỉ góp phần thực hiện ý nghĩa nhân văn của một nhà trường 

mới mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu mà Đinh Tiên Hoàng còn góp phần trả lời câu hỏi 

băn khoăn của nhà giáo dục, nhà Tâm lý học nổi tiếng Stephen Covey (1932 – 2012) 

“Thách thức lớn nhất của giáo dục ngày nay là làm sao khơi mở tiềm năng của tất cả trẻ 

em để chúng có thể chủ động dẫn dắt cuộc sống của chính mình thay vì người khác dẫn 

dắt. Đây là mấu chốt của chuyển đổi giáo dục… nhiệm vụ của giáo dục là giúp đỡ mỗi đứa 

trẻ đưa ra những quyết định cho chính mình”. 
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GIÁO DỤC VĂN HÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VIỆT NAM - BẢN 

SẮC VÀ HỘI NHẬP TẠI HỆ THỐNG TRƯỜNG EMASI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TS. Huỳnh Công Minh42 

                               

I. NHẬN THỨC VỀ GIÁO DỤC VĂN HÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

1. Nhận thức về văn hóa 

Có nhiều định nghĩa về văn hóa, theo UNESCO thì “Văn hóa là tổng thể sống động các 

hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua thời gian, hoạt động sáng tạo 

ấy hình thành nên hệ thống các giá trị, truyền thống và thị hiếu - xác định đặc tính riêng 

của mỗi dân tộc”. 

Theo Hồ Chí Minh thì toàn bộ những sáng tạo và phát minh của con người để sinh tồn 

và để phục vụ cuộc sống như ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, 

văn học, nghệ thuật và những công cụ sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ở và các phương 

tiện sử dụng đều là văn hóa. 

Một cách khái quát, người ta xem văn hóa là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh 

thần do con người sáng tạo, tích lũy và trải nghiệm mà có và truyền từ thế hệ này sang 

thế hệ khác. 

Trong thực tế xã hội ngày nay, nhận thức về văn hóa lại càng có nhiều khía cạnh khác 

nhau do cách tiếp cận, do hoàn cảnh sống và do quá trình giáo dục của gia đình, nhà 

trường và xã hội. Có người cho rằng văn hóa là lễ hội, văn hóa là các hoạt động nghệ 

thuật hay văn hóa là trình độ học vấn hoặc những hoạt động mang tính truyền thống… 

Nhưng nhìn chung, văn hóa thường được xem là một thực thể độc lập nó không tồn tại 

sâu sắc trong từng lĩnh vực đời sống con người, nên văn hóa được sử dụng như một loại 

trang sức, mang nhiều tính hình thức hơn là bản chất giá trị của một nhu cầu thiết yếu 

về tính nhân văn chỉ có ở loài người. 

Trong nhà trường nước ta hiện nay, nếu có dịp khảo sát thì kết quả thu thập được trong 

Thầy Cô giáo sẽ là số đông đang tập trung dạy cho học sinh đi thi hơn là lan tỏa cho học 

sinh những giá trị nhân văn cần thiết. Và, không ít đồng nghiệp nghĩ rằng học sinh cứ 

thi đậu, có bằng cấp là các em có văn hóa. Một quan niệm khác cũng khá phổ biến kể 

                                                           
42 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam 
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cả cán bộ quản lý thường cho rằng hoạt động văn hóa là của ngành văn hóa, không phải 

của giáo dục, của nhà trường! 

2. Giáo dục “giá trị văn hóa” trong nhà trường 

Văn hóa là một hệ thống giá trị được cộng đồng trân trọng tôn vinh, bản thân văn hóa 

đã là giá trị, nên khái niệm “giá trị văn hóa” ở đây có thể được hiểu là sự giới hạn của 

văn hóa trong lĩnh vực xã hội của đề tài Hội thảo, không mở rộng ra các lĩnh vực khác 

như kinh tế, khoa học hay an ninh quốc phòng… Với cách nhận thức ấy thì những giá 

trị văn hóa giáo dục học sinh được đề cập ở đây là lý tưởng, tình cảm, hành vi, quan hệ, 

ứng xử, thái độ, trách nhiệm… của học sinh với công việc học tập và cuộc sống. 

Nói về nội dung giáo dục trong nhà trường thì những yêu cầu nêu trên không thiếu, thậm 

chí còn nặng nề và trùng lắp, nhưng về phương pháp giáo dục đang là vấn đề cần bàn 

luận nhiều hơn. Chúng ta không thể phủ nhận những thành tựu đã đạt được về lĩnh vực 

giáo dục này trong thời gian qua, nhưng tại Hội thảo này chúng ta nên đề cập đến những 

điều cần hoàn thiện. 

Nếu phân tích giá trị giáo dục cho học sinh theo 3 cấp độ: pháp luật, đạo đức và văn hóa 

thì hoạt động giáo dục của chúng ta chủ yếu đang dừng lại ở mức độ pháp luật và đạo 

đức. Trong thời gian qua, nhà trường chúng ta dạy và học trong quan hệ áp đặt trên nền 

tảng của kỷ luật hành chính; người giáo viên điều chỉnh học sinh bằng sự cấm đoán hơn 

là dùng chân lý để thuyết phục. Bên cạnh đó là dạy học vì mục tiêu thi cử, nhồi nhét 

kiến thức theo kiểu giáo điều nặng nề cho học sinh thuộc lòng để đi thi, học sinh thiếu 

đi độ cảm xúc, tiếp nhận một cách chủ động để làm chủ được những giá trị chân chính, 

thấm sâu trở thành tính cách có giá trị nhân văn cao cả của chính mình. 

3. Nguyên nhân giới hạn về giáo dục văn hóa cho học sinh phổ thông 

Như trên đã trình bày, chúng ta không phủ nhận những thành tựu đáng trân trọng của 

giáo dục văn hóa cho học sinh phổ thông của nhà trường trong thời gian qua. Nhưng 

những bất cập ở đây cần phân tích để góp phần cho giáo dục văn hóa của nhà trường 

được hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng với yêu cầu xã hội trong giai đoạn phát triển mới. 

Với tinh thần ấy, xin được nêu một số tác nhân cơ bản như sau: 

- Một là, mục tiêu giáo dục văn hóa chưa rõ ràng. 

Hình ảnh con người được đào tạo của nhà trường thời chiến là người chiến sĩ hết lòng 

vì đất nước, vì độc lập tự do có thể hi sinh tất cả. Còn trong thời bình, hình ảnh con 

người mới nhà trường đào tạo là gì về phẩm chất và năng lực, chưa được xác định rõ 

ràng. Nội dung giáo dục của môn Đạo đức, Công dân đã không xác định rõ được phẩm 

chất nào là cốt lõi trong hệ thống giá trị mà nhà trường muốn hình thành cho học sinh. 
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Còn các  môn khác như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh những giá 

trị của thời chiến, tỉ lệ thời gian và trí tuệ nhà trường dành cho những giá trị nhân văn 

đích thực trong thời bình lại bị nhiều giới hạn. Khi đất nước chuyển từ cơ chế bao cấp 

sang cơ chế thị trường, xã hội đổi mới mạnh mẽ, nhiều giá trị xã hội cũng thay đổi theo, 

nhưng giáo dục nhà trường đã không chuyển đổi kịp thời để đáp ứng nếu không nói là 

phải đón đầu. 

- Hai là, nghệ thuật giáo dục văn hóa của nhà trường chưa đạt đến độ sâu cần thiết. 

Một trong các giá trị cốt lõi của con người trong mọi thời đại là lòng nhân, thương người 

cũng là giá trị truyền thống cao cả nhất của dân tộc, dù trong xu thế hội nhập đang phát 

triển thì bản sắc này vẫn không thay đổi. 

Giáo dục lòng nhân ở Á Đông hay giáo dục công bằng, bác ái của Phương Tây đều bắt 

đầu từ những hoạt động nghệ thuật cao cấp như truyện cổ tích, ngụ ngôn, thơ, văn hoặc 

những châm ngôn, ca dao, tục ngữ cho thuở thiếu thời, tiếp theo đó là học sinh sẽ dần 

thấm nhuần sâu sắc qua các hoạt động phân tích, phản biện và trải nghiệm ở lớp lớn hơn, 

cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, qua đó học sinh sẽ hình thành tính 

cách cá nhân và cảm nhận những giá trị văn hóa trong cộng đồng, các em có thái độ 

đúng đắn trước cái đúng, cái sai trong cuộc sống. 

Quá trình giáo dục văn hóa của nhà trường trong thời gian qua, chúng ta hầu như chưa 

tuân thủ đúng theo lộ trình của quy luật phát triển tâm sinh lý của trẻ, thường chủ quan 

theo ý chí của nhà giáo dục mà không tôn trọng quy luật khoa học ấy. Chúng ta muốn 

học sinh có nhiều phẩm chất tốt, chúng ta liệt kê những phẩm chất ấy cho học sinh học 

thuộc lòng để trả bài và để thi cử, không phải để chuyển hóa thành phẩm chất sâu sắc 

của con người một cách vững chắc, lâu bền. 

Với phương thức giáo dục vừa qua, chúng ta vẫn có những con người tốt nhưng điều 

chúng ta muốn đề cập ở đây là số người tốt ấy chưa phải là số đông, nói lên hiệu quả 

chất lượng giáo dục văn hóa của nhà trường đang còn những giới hạn. 

- Ba là, nghiệp vụ giáo dục văn hóa của giáo viên chưa được chuẩn bị đầy đủ. 

Giáo viên chúng ta hầu hết là thông minh, tinh tế và sáng tạo, nhưng về lĩnh vực giáo 

dục văn hóa chúng ta đã chưa chuẩn bị đầy đủ cho Thầy Cô giáo về kỹ năng và điều 

kiện thực thi nhiệm vụ tinh tế và cao cả này. Người giáo viên chủ yếu tập trung dạy cho 

học sinh đối phó với thi cử, rất ít giáo viên nhận thức được tác dụng của các hoạt động 

xã hội trong cộng đồng để hình thành văn hóa cho học sinh; một số khác nhận thức được 

nhưng lại rất ít có cơ hội để thực thi cho trẻ những hoạt động như văn nghệ, thể dục thể 

thao, hoạt động câu lạc bộ về các loại hình tập thể trong cộng đồng để học sinh thích thú 

tham gia và phát huy đầy đủ các phẩm chất văn hóa để trưởng thành. Hơn nữa, về mặt 
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phương pháp và thái độ số lượng Thầy Cô giáo sử dụng chân lý, thuyết phục, cảm hóa 

thì ít, sử dụng kỷ luật hành chính, áp đặt thì nhiều vì đây là thói quen, là cách hành xử 

ít tốn thời gian và công sức nhất trong điều kiện sống ngày nay. 

II. HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ EMASI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA 

1. Sơ lược về Hệ thống trường EMASI 

Hệ thống trường EMASI là một hệ thống gồm nhiều trường liên cấp từ Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, dạy song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh 

theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình Cambridge. Phương thức 

tổ chức dạy học của nhà trường theo chuẩn quốc tế, học sinh học tập và rèn luyện cả 

ngày trong trường, mỗi lớp có 24 học sinh, phòng học trang bị là phòng bộ môn, học 

sinh chuyển lớp khi đổi giờ thay vì giáo viên di chuyển… 

EMASI là tên gọi được ghép từ tên các bộ môn nhà trường tập trung đào tạo là tiếng 

Anh (E) Toán(M) Nghệ thuật (A) Khoa học (S) và Công nghệ thông tin (I). 

Toàn hệ thống được đặt dưới sự chỉ đạo của một Ban điều hành gồm 1 Tổng Hiệu trưởng, 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 1 thành viên phụ trách chương trình quốc tế. 

Mỗi một trường có Giám đốc điều hành phụ trách chung và phụ trách chương trình quốc 

tế, có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng phụ trách chương trình Bộ Giáo dục và Đào 

tạo theo từng cấp học của nhà trường. 

Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn đồng nhất tốt nghiệp ưu tú tại các trường Đại học sư 

phạm, tập huấn 1 tháng về phương thức dạy học quốc tế và triết lý giáo dục, cùng những 

giá trị cốt lõi của nhà trường muốn đào tạo và sử dụng tốt tiếng Anh, Công nghệ thông 

tin. 

Cơ sở vật chất thiết bị nhà trường hiện đại theo chuẩn quốc tế từ quy cách lẫn chất lượng, 

nhằm phát huy tối đa năng lực sáng tạo và thẩm mỹ của giáo viên trong quá trình dạy 

học. 

Cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, tách bạch lĩnh vực tài chính, cơ sở vật chất và quản trị 

nhà trường với hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện tối đa để Nhà giáo tập trung chuyên 

môn giáo dục, thực hiện nhiệm vụ dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục với tư cách 

là một hoạt động khoa học thực thụ trong nhà trường. 

 

2. Đặc điểm văn hóa nhà trường 

Trường phổ thông Song ngữ Quốc tế EMASI là một nhà trường đa văn hóa, số đông học 

sinh quốc tịch Việt Nam và một số ít học sinh quốc tịch nước ngoài như Mỹ, Canada, 
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Úc, Nhật, Đài Loan, Singapore, Philipine và Hàn Quốc. Quan niệm tôn trọng mọi nền 

văn hóa được nhà trường xác định rõ ràng ngay từ khi học sinh mới đến trường. 

Với đặc điểm đa văn hóa, ban đầu tưởng chừng sẽ rất khó khăn nhưng với chủ trương 

đổi mới của Đảng và Nhà nước về hội nhập và phát triển đã tạo điều kiện làm sâu sắc 

hơn bản sắc dân tộc trong học sinh, là cơ hội để thể nghiệm và làm tốt nhiệm vụ giáo 

dục văn hóa trong giai đoạn mới - đúng với Đề tài Hội thảo hôm nay đề ra là: Bản sắc 

và Hội nhập. 

 

3. Giáo dục văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam tại trường EMASI 

Những nhà sáng lập Hệ thống trường EMASI đã đề ra triết lý giáo dục của mình là Nhân 

văn, Ái quốc và Khai phóng. Những giá trị cốt lõi về đức độ được chọn lựa là: Yêu 

thương và Đồng cảm; Quan tâm và Phục vụ; Bình đẳng và Công bằng. Với các giá trị 

này, nhà trường giáo dục cho học sinh đồng thời muốn nói lên thông điệp trong xã hội 

là yêu thương phải đồng cảm, quan tâm phải phục vụ và phải hiểu hết giá trị của sự bình 

đẳng khi có công bằng. Thái độ sống hình thành trong học sinh là: Tích cực Dấn thân 

và Cầu thị và năng lực đem đến cho học sinh là: Tư duy phản biện, Tinh tế trong quan 

hệ xã hội và Tráng kiện về mặt thể chất . Đây là những giá trị cơ bản cho hệ thống giá 

trị nhà trường muốn cung cấp và hình thành cho thế hệ trẻ hệ thống trường EMASI. 

Những giá trị văn hóa được quan tâm trong cộng đồng nhà trường có thể phân thành 2 

loại, có 2 cung bậc khác nhau. Loại 1 là những giá trị chung nhất của nhân loại, của 

người công dân toàn cầu như trung thực, công bằng, tôn trọng và hợp tác hoặc là đúng 

giờ, chất lượng, hiệu quả hay thân thiện, chân thành, trách nhiệm; không ganh ghét, đố 

kỵ, tỵ hiềm, định kiến, bắt nạt… là những giá trị mà dân tộc hay quốc gia nào cũng trân 

trọng và tích cực rèn luyện. Loại 2 là những giá trị mang tính đặc trưng của dân tộc về 

tập quán, tôn giáo sẽ thể hiện rõ nhất ở gia đình, trong những dịp lễ hội mà mọi người 

phải tôn trọng lẫn nhau đó là sự khác biệt cần được chấp nhận. 

Như vậy, về mặt nhận thức các giá trị văn hóa trong nhà trường tưởng chừng như rất 

phức tạp, thực tế lại rất giản đơn. Cái khó hiện nay về văn hóa trong nhà trường đa văn 

hóa là thói quen hoặc những quan niệm cảm tính nhất thời về xu thế xã hội… Ví dụ như 

vấn đề xăm mình, nhuộm tóc hay cách xưng hô, chào hỏi, đứng phát biểu hay ngồi phát 

biểu trước đông người… Đây là những vấn đề không lớn nhưng chúng ta phải cố gắng 

đồng nhất trong học sinh của nhà trường bằng cách làm cho các em nhận thức đúng đắn 

về các giá trị văn hóa ấy thông qua phép lịch sự, sự tôn trọng, thẩm mỹ và cả vấn đề về 

tính khoa học, về thể chất . Từ đó các em sẽ quy về giá trị chung được số đông chấp 

nhận trong nhà trường.  
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Về những giá trị khác, như trên đã nêu là nhà trường luôn quán triệt đầy đủ cho giáo 

viên và cho từng học sinh khi bước chân vào trường. Cùng với nội quy (gọi là Sổ tay 

chính sách của giáo viên, Sổ tay chính sách của học sinh và Sổ tay chính sách của phụ 

huynh), hệ thống quản lý nhà trường luôn lấy những giá trị cốt lõi đã thống nhất làm 

phương châm hành xử quá trình vận hành nhà trường, tạo thành nề nếp và hệ giá trị cho 

bản thân mỗi học sinh học tập và sinh hoạt để trưởng thành, ở đó giáo viên là lực lượng 

mẫu mực hành xử. 

Kết quả đánh giá cuối kì, hoạt động kết thúc quá trình giáo dục của giáo viên và nhà 

trường là kết quả có tính thuyết phục cao, có sự tham gia đánh giá của học sinh và ý kiến 

góp ý của phụ huynh học sinh. 

III. GIÁO DỤC VĂN HÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG HIỆN NAY 

1. Tầm quan trọng giáo dục văn hóa ngày nay 

Văn hóa là hệ giá trị hình thành từ hoạt động và sáng tạo của con người được trải nghiệm 

trong cuộc sống và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với khái niệm như vậy 

văn hóa thời đại ngày nay tất yếu gắn liền với văn minh phát triển của xã hội loài người, 

và chan hòa rộng khắp giữa các dân tộc khi công nghệ thông tin phát triển, nhân loại thế 

giới sống gần gũi với nhau hơn, kể cả môi trường sống và dịch bệnh ảnh hưởng giữa 

quốc gia này với quốc gia khác trên địa cầu với thời gian không còn tính bằng đơn vị 

năm, tháng mà đã tính bằng đơn vị ngày, giờ. 

Sự chan hòa rộng khắp còn gọi là hội nhập quốc tế ấy sẽ làm nổi bật giá trị bản sắc của 

dân tộc. Khi dân tộc này có văn hóa văn minh hơn dân tộc kia thể hiện ở tính khoa học 

hơn, ở sự tiện lợi hơn, ở sự an toàn hơn để phục vụ cho đời sống con người cao nhất thì 

dân tộc ấy sẽ không bao giờ mất đi hoặc bị coi thường. 

Dân tộc Việt Nam với ngàn năm đô hộ giặc Tàu và trăm năm đô hộ giặc Tây nhưng vẫn 

không bị đồng hóa bản sắc dân tộc với lòng quật cường của nhiều thế hệ cha ông luôn 

giữ vững và không ngừng tô bồi cho đến ngày nay. 

Từ bài học lịch sử này, chúng ta thấy việc giáo dục văn hóa cho người dân nói chung và 

cho học sinh nói riêng là vô cùng quan trọng. Giáo dục để nhận thức đầy đủ giá trị văn 

hóa của cuộc sống, giá trị văn hóa của dân tộc mình. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta 

thấy có người dễ dàng tiếp nhận một cách vô thức những giá trị văn hóa xa lạ không phù 

hợp với bản sắc dân tộc mình. Ví dụ con cháu hay coi thường bố mẹ ông bà, thế hệ trẻ 

xem thường thế hệ đi trước và cho rằng đó là giá trị văn hóa cổ điển lạc hậu mà phải 

bình đẳng, dân chủ theo kiểu “cá đổi bằng đầu” mới là văn minh hiện đại! Vì những 

người ấy chưa thấy hết giá trị của văn hóa Việt Nam, ở các nước tiên tiến, giàu có, họ 



215 | P a g e  

 

đang mong muốn và khát khao có được giá trị văn hóa về kính trên nhường dưới tuyệt 

vời của dân tộc Việt Nam. 

Ra khỏi gia đình, chúng ta gặp phải một giá trị tuyệt vời mang bản sắc dân tộc khác là 

tình làng nghĩa xóm, là tình yêu quê hương đất nước đang bị lãng quên trong một số 

người chưa được giáo dục tốt về văn hóa, họ sống ích kỷ, cá nhân, mạnh được yếu thua 

và tự cho mình là văn minh tân tiến. Một giá trị khác của văn hóa là ngôn ngữ, không ít 

người ngày nay do nhu cầu phát triển ngoại ngữ trong cuộc sống nên đã coi thường tiếng 

mẹ đẻ của mình từ chữ viết đến nói năng, diễn đạt. Thực trạng này cũng xuất phát từ 

việc giáo dục sơ sài về văn hóa, về giá trị ngôn ngữ dân tộc mình… 

Vì vậy, giáo dục văn hóa cho học sinh là rất quan trọng, là một công trình vô cùng giá 

trị để học sinh chúng ta, những con người mới có trình độ văn hóa nhất định, thấm nhuần 

sâu sắc bản sắc văn hóa dân tộc, với tình cảm yêu thương và lòng tự hào to lớn trước 

mọi hoàn cảnh, tình huống trong xu thế hội nhập thế giới ngày nay, khi mà đất nước ta 

đang trên đà phát triển, độc lập, dân chủ và tiến bộ khác hẳn với thời khắc bị đô hộ và 

xâm lược hàng ngàn, hàng trăm năm của thế hệ Cha Ông. 

 

2. Nội dung giáo dục văn hóa trong nhà trường 

Văn hóa bao gồm tất cả những gì của cuộc sống con người kể cả lĩnh vực tinh thần và 

vật chất. Nên văn hóa không dừng lại ở một hoạt động, ở một giá trị cụ thể nào. Từ đó 

nội dung giáo dục văn hóa trong nhà trường chính là những nội dung về đạo đức, thẩm 

mỹ, khoa học tự nhiên và xã hội trong chương trình giáo dục phổ thông đã được triển 

khai, nhưng vấn đề cần lưu ý là: 

- Phải làm cho giáo viên và học sinh hiểu rõ văn hóa là gì. Bản chất của văn hóa và quá 

trình hình thành văn hóa của con người và của xã hội. 

- Phải thực hiện chương trình giáo dục phổ thông một cách chất lượng, mang đầy đủ tính 

văn hóa về nội dung và cả phương pháp trong từng bộ môn và trong từng hoạt động của 

nhà trường. 

- Phải giới thiệu cho giáo viên và học sinh tìm hiểu, tham khảo văn hóa của một số nước 

tiêu biểu trên thế giới làm cơ sở để phân biệt, khẳng định bản sắc dân tộc và sự chuyển 

biến phát triển tiến bộ trong xã hội ngày nay. 

 

3. Mô hình và giải pháp giáo dục văn hóa trong nhà trường hiện nay 

- Mô hình đào tạo con người mới đã được đề ra thông qua mục tiêu đào tạo của chương 

trình giáo dục phổ thông mới (2018) với những phẩm chất và năng lực được xác định. 

Nhưng ở lĩnh vực văn hóa, chúng ta cần đề cao những giá trị nhân văn, xây dựng con 

người có đầy đủ những phẩm chất xã hội cần và được cộng đồng trân trọng tôn vinh. 
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Từ thực tế giáo dục văn hóa cho học sinh tại trường EMASI, tập thể sư phạm ở đây đã 

xác định giá trị cốt lõi của con người mới là lòng nhân. “ Thương người như thể thương 

thân” là bản sắc văn hóa của dân tộc. Thương người là giá trị nhân văn cao cả nhất. 

Thương người sẽ tôn trọng con người, tôn trọng luật pháp, chân thành, trung thực, không 

làm điều gì có hại đến con người, đến cộng đồng người đang sinh sống. Thương người 

con người sẽ tự giác và tự hào sống xứng đáng với những giá trị nhân văn. Thương người 

sẽ lao động chân chính và sáng tạo để làm ra những sản phẩm, hàng hóa có giá trị cho 

con người, những sản phẩm hàng hóa ấy sẽ mang đầy đủ giá trị văn hóa của nó về độ an 

toàn, về lợi ích thiết thực và giá thành phù hợp để phục vụ con người. Vì vậy giáo dục 

văn hóa cho học sinh đúng đắn nhất là phải tập trung nêu bật được giá trị nhân ái trở 

thành một giá trị cốt lõi trong hệ thống giá trị chung. 

Thật ra giáo dục văn hóa cho học sinh phổ thông ngày nay cũng cần mở rộng ra các lĩnh 

vực khác, chúng ta phải giúp cho học sinh hình thành được văn hóa khởi nghiệp, văn 

hóa của sự khát vọng làm giàu, văn hóa của những doanh nhân thành đạt. 

- Về giải pháp, từ kinh nghiệm tại trường EMASI giáo dục văn hóa sẽ thực hiện theo 

nguyên tắc xây hơn chống. Muốn có văn hóa thì nội dung và phương pháp giáo dục phải 

mang đậm tính văn hóa, nhất là trong lĩnh vực nhà trường.  Cụ thể là: 

+     Nhận thức, nâng cao trình độ văn hóa. 

Giải quyết nhận thức về văn hóa là việc làm đầu tiên. Bên cạnh nhận thức về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống con người, nhà trường cần làm 

cho học sinh nhận thức được chân giá trị của từng loại hình văn hóa, từng hành vi 

văn hóa trong đời sống hàng ngày để học sinh có thể cảm nhận sâu sắc được chân 

giá trị ấy để tự hào và hết lòng bảo vệ nó. Văn hóa đến với con người bằng thói 

quen và sự cảm nhận, nhưng sản phẩm văn hóa ấy chỉ có thể đứng vững khi con 

người nhận thức được sâu sắc về chân giá trị của nó. 

+     Xây dựng hệ giá trị, tổ chức tốt môi trường giáo dục. 

“Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng môi trường giáo dục trước khi tiếp nhận học sinh”. (Maria 

Montessori). 

Đây cũng là một nguyên lý quan trọng trong nhà trường sư phạm vì đặc điểm tâm 

sinh lý của trẻ. Sống trong môi trường tốt thì trẻ sẽ tốt, sẽ hình thành được nếp sống 

văn hóa một cách đầy đủ và sâu sắc. Có môi trường giáo dục tốt, trẻ sẽ tắm mình 

trong vẻ đẹp văn hóa một cách trọn vẹn để cảm nhận, thấm nhuần và yêu thương, 

trân trọng thay vì phải điều chỉnh uốn nắn nặng nề theo kiểu áp đặt của phương 

pháp giáo dục cổ điển, phong kiến, không dựa vào giá trị thẩm mỹ của môi trường 

mà dựa vào kỷ luật hành chính, răn đe tạo nên sự phản cảm không cần thiết đi 
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ngược lại các giá trị văn hóa như nô lệ, sợ sệt, đối phó hình thức, thiếu dân chủ và 

trung thực. 

+    Nâng cao cảm xúc văn hóa, quan tâm tổ chức các hoạt động trải nghiệm. 

“Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm” đây là quan 

điểm của những nhà thiết bị trường học, nhưng đó cũng là chân giá trị trong hoạt 

động sư phạm của nhà trường. Nhà giáo dục người Mỹ John DeWey với quan điểm 

giáo dục trải nghiệm của mình đã phát triển thành xu thế giáo dục của nhiều nước 

tiến bộ trên thế giới ngày nay. Chúng ta hãy đưa học sinh ra khỏi bốn bức tường 

của lớp học để các em trải nghiệm, chỉ có trải nghiệm học sinh mới thấm đậm ở 

mức độ tình cảm những giá trị văn hóa mà nhà giáo dục muốn hình thành cho học 

sinh. 

+    Củng cố giá trị bản thân, quan tâm tổ chức hoạt động tự thẩm định cho học sinh. 

Lượng giá là mức cao nhất trong các nấc thang thu hoạch của quá trình giáo dục 

sau biết, hiểu, vận dụng, phân tích và tổng hợp. Ngày nay, nhiều nước trên thế giới 

đã tổ chức cho học sinh tự nhận xét về mình, nó không phải là một hình thức tự 

phê và phê bình của người lớn mà là một trò chơi cho trẻ tiếp cận với sự tự nhận 

xét về mình ngay từ lúc còn ấu thơ qua nhiều nội dung và hình thức phong phú 

khác nhau. Qua đó, học sinh quen dần với một hoạt động mang tính văn hóa cao 

đó là sự tự nhận biết mình, tự nhìn nhận để lượng giá chính xác về mình một cách 

khoa học và văn minh nhất. 

+     Cơ chế vận hành, tạo nền tảng văn hóa vững chắc trong cộng đồng. 

Hệ giá trị sẽ được giữ vững và phát huy tốt khi nhận thức và cách thể hiện văn hóa 

trong cộng đồng càng được tôn trọng và thống nhất. Trong nhà trường, giáo dục 

văn hóa không chỉ thể hiện ở từng giáo viên mà là cả tập thể sư phạm phải đồng 

hành, đồng hành cả với phụ huynh học sinh; đồng hành cả trong lĩnh vực tư duy và 

hành động; đồng hành cả hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và nề nếp sư phạm của 

nhà trường. 

Một nhà trường có văn hóa tốt là nhà trường mà ở đó các giá trị văn hóa được tôn 

vinh, trân trọng với lòng tự hào, tự giác và yêu thương thật sự, thể hiện ở mọi lúc 

mọi nơi trong đời sống học đường, không gò bó bắt buột hay đối phó hình thức. 

 

Văn hóa là một sản phẩm vô hình nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn, nó có thể làm 

cho con người cao quý hay tầm thường. Nó luôn ở trong ta thông qua mọi suy nghĩ và 

hành động, ngay cả khi ăn, khi ngủ hay giải trí, học tập và lao động. Chúng ta hãy nuôi 

dưỡng và trân trọng văn hóa của bản thân và của dân tộc như trân trọng hơi thở của 

mình. Là Nhà giáo chúng ta hãy lan tỏa giá trị văn hóa ấy cho học sinh của chúng ta. 



218 | P a g e  

 

        

 

 

 

 

PHẦN III:  

 

GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA  

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ,  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT NAM  

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 
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GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

    TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh – Th.S Võ Thanh Hà43 

                                                             

TÓM TẮT  

Giáo dục giá trị văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển 

nhân cách của học sinh. Với ý nghĩa đó, làm thế nào để giáo dục giá trị văn hóa một cách 

hiệu quả trong giai đoạn mới là một vấn đề được quan tâm. Bài viết này đề xuất một số 

giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Tiểu học khi thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 bao gồm: giáo dục giá trị văn hóa trong một số môn học và hoạt động 

trải nghiệm; giáo dục thông qua một số chủ đề tích hợp liên môn; giáo dục thông qua tổ 

chức các hoạt động giáo dục khác…  

Từ khóa: giáo dục giá trị; giáo dục giá trị văn hóa; giáo dục Tiểu học 

 

MỞ ĐẦU 

Nghị quyết 29/NQ-TƯ ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo xác định một trong những mục tiêu tổng quát là “Giáo dục con người 

Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi 

cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”. Nghị 

quyết nêu rõ:  “đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, phẩm chất, hình 

thành phẩm chất năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, 

truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn”. 

Tiếp tục những tư tưởng của Nghị quyết 29, Luật Giáo dục năm 2019 quy định yêu 

cầu về nội dung, phương pháp giáo dục: “Nội dung giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, 

toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên; coi trọng giáo 

dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt 

đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển 

về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lí lứa tuổi và khả năng của người học” (Luật Giáo dục, 2019). 

Trong đó, “giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, 
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thẩm mĩ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình 

thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân; chuẩn bị 

cho người học tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham 

gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Giáo dục tiểu học thuộc giai đoạn giáo dục cơ 

bản của giáo dục phổ thông, bắt buộc với mọi trẻ em và “nhằm hình thành cơ sở ban đầu 

cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh 

tiếp tục học trung học cơ sở” (Luật Giáo dục, 2019). Do đó, việc giáo dục giá trị văn hóa 

cho học sinh tiểu học là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng con người Việt Nam toàn 

diện theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nghị quyết 29 và đáp ứng quy định 

của Luật giáo dục. Tuy nhiên để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh một cách hiệu quả, 

phù hợp trong bối cảnh hội nhập, đổi mới cũng là vấn đề cần được tìm hiểu, nghiên cứu 

sâu hơn cả về lý luận và thực tiễn.  

NỘI DUNG 

1. Mô hình khái quát giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Tiểu học  

Mô hình khái quát được xây dựng trên các thành tố cơ bản: Mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, phương tiện, đánh giá, lực lượng tham gia, điều kiện thực hiện.  

1.1 Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa cho HS Tiểu học  

Mục tiêu chung: Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Tiểu học nhằm góp phần 

hình thành và phát triển những phẩm chất năng lực cần thiết để trở thành người công dân 

tốt, đáp ứng được yêu cầu phát triển của cá nhân và xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện 

nay. Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học được coi là cái căn bản, cái gốc cho sự 

hình thành và phát triển nhân cách.  

 Mục tiêu cụ thể: Giáo dục giá trị văn hóa nhằm xây dựng và bồi dưỡng cho các em 

những quy tắc ứng xử, những hành vi đạo đức được thể hiện trong giao tiếp, ứng xử với 

bạn bè, với mọi người xung quanh; giúp các em biết suy nghĩ tích cực, biết lắng nghe, học 

hỏi, tự xây dựng cho mình một nền tảng vẵng chắc về nhân cách để các em có thể vươn lên 

trong cuộc sống; giúp các em biết tôn trọng bản thân và người khác, biết cách hợp tác, xây 

dựng và duy trì tình đoàn kết, thích ứng trước những đổi thay của cuộc sống; giúp các em 

biết chia sẻ, chịu trách nhiệm…;  góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của học sinh, 

qua đó giúp các em có ý thức trong từng việc làm, từng hành động, giúp các em sống có lý 

tưởng, có ước mơ và hoài bão, nhận thức được những cái hay, cái đẹp, cái tốt trong cuộc 

sống. 
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1.2 Nội dung giáo dục giá trị văn hóa cho HS Tiểu học  

 (1) Giá trị yêu nước: Đối với học sinh Tiểu học, yêu nước bắt nguồn từ những tình 

cảm gần gũi như: yêu gia đình; yêu quê hương; biết ơn người lao động, người có công với 

quê hương, đất nước và những việc làm thiết thực, dễ thực hiện bình dị hàng ngày như: nỗ 

lực học tập, yêu thầy, mến bạn; tích cực tham gia các hoạt động do trường phát động như 

những chương trình tìm hiểu đất nước, lịch sử để hiểu biết, bảo vệ giữ gìn phát huy những 

di sản văn hóa đa chiều của đất nước… tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với 

những người có công với quê hương, đất nước. 

(2) Giá trị khoan dung: Ngay từ cấp Tiểu học cần giáo dục cho học sinh biết quan 

tâm chăm sóc người thân trong gia đình; sống vui vẻ, lạc quan, hòa hợp, thân thiện, khoan 

dung, yêu thương mọi người, cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn; biết chia sẻ vui buồn 

cùng bạn, chan hòa với những người xung quanh, lắng nghe, thấu hiểu người khác; không 

nói xấu, so sánh bạn này với bạn khác; cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác 

biệt,… 

(3) Giá trị hòa bình: Giá trị hòa bình mà nhà trường định hướng cho học sinh là 

“trường học thân thiện”, môi trường học tập an toàn, lành mạnh, mỗi học sinh sẽ có được 

sự yên bình, cảm giác tốt đẹp. Nội dung giáo dục giáo dục giá trị hòa bình cho HS tiểu học 

là: biết xử lý bất hòa với bạn bè, tôn trọng sự khác biệt của người khác, hòa bình với tự 

nhiên, hòa bình trong tâm hồn, thi đua học tập thay vì ganh ghét, đấu đá lẫn nhau. Khi đứng 

trước những tình huống khó khăn, học sinh có kĩ năng thỏa hiệp, giải quyết xung đột thay 

vì sử dụng các hành vi bạo lực. 

(4) Giá trị hợp tác: Nội dung của giá trị này là những hoạt động hợp tác với người 

khác để cùng thực hiện các nhiệm vụ học tập và các công việc khác trong cuộc sống. Học 

sinh biết xây dựng tinh thần hợp tác trong học tập, trong công việc, trong hoạt động vui 

chơi. Để có sự hợp tác hiệu quả, mỗi học sinh cần biết thể hiện sự quan tâm, sự chăm sóc 

và đề cao sự tự giác, tinh thần trách nhiệm; đồng thời, biết thương lượng, thỏa hiệp và kiểm 

soát cảm xúc bản thân. 

(5) Giá trị tự trọng: Giáo dục giá trị tự trọng giúp các em sống lạc quan hơn; Nhận 

biết và tôn trọng giá trị của người khác, biết thực hiện đúng lời hứa, ham học hỏi, thể hiện 

ý tưởng, chia sẻ mong muốn và chấp nhận người khác. Các chương trình học tập khi kết 

hợp được giáo dục giá trị tự trọng sẽ giúp các em tập trung vào xây dựng, phát triển các 

mối quan hệ, nâng cao lòng tự trọng, thiết lập mục tiêu và cải thiện được các mối quan hệ, 
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giảm trầm cảm và hành vi bắt nạt. Học sinh biết làm chủ các nhu cầu bản thân, kiềm chế 

được các nhu cầu, ham muốn không chính đáng. 

(6) Giá trị trách nhiệm: Nội dung giáo dục giá trị trách nhiệm cần giáo dục cho HS 

tiểu học là: xác định việc mình phải làm, tự giác, chủ động trong công việc; xác định mục 

tiêu, lập kế hoạch cho mọi việc; sinh hoạt nề nếp, thực hiện nội quy trường lớp; bảo quản 

đồ dùng cá nhân và gia đình; tích cực hoàn thành nhiệm vụ; bảo vệ của công; bảo vệ môi 

trường sống quanh em. Học sinh biết nhận đúng/sai, được/chưa được và sẵn sàng sửa chữa 

khuyết điểm; hoàn thành việc học tập theo yêu cầu và các công việc được giao; thực hiện 

đầy đủ nội quy của nhà trường. 

(7) Giá trị kỉ luật: Kỉ luật là giá trị quan trọng trong cuộc sống. Với học sinh, cha 

mẹ, người thân, giáo viên là những người đầu tiên giới thiệu giúp các em hình thành và 

phát triển giá trị này. Các hành vi kỉ luật được hình thành sao cho vừa đảm bảo được hiệu 

quả công việc lại vừa không gây trở ngại cho tự do của mỗi học sinh. Kỉ luật sẽ dạy cho 

học sinh sống và học tập có hệ thống để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Với học sinh Tiểu 

học, nội dung giáo dục kỉ luật cho học sinh là: Xây dựng nội quy lớp học; lập kế hoạch thời 

gian biểu; thực hiện theo hướng dẫn nội quy nơi công cộng; tuân thủ quy định an toàn, 

chấp hành tín hiệu giao thông; bảo vệ môi trường sống quanh em. 

(8) Giá trị trung thực: Đối với học sinh tiểu học, tính trung thực cần được phát huy 

như thẳng thắn biết nhận lỗi và sửa lỗi, biết giữ lời hứa nêu quan điểm, nói ra sự thật, 

nghiêm túc học thuộc bài và làm bài, không quay cóp, chép bài của bạn, trong giờ kiểm 

tra, làm bài với đúng khả năng của mình; khi bị điểm kém, hay lỡ làm điều gì không phải 

thì thẳng thắn nói ra, nhận lỗi với thầy cô, cha mẹ....  

(9) Giá trị tự tin: Giáo dục giá trị tự tin giúp cho học sinh tin vào khả năng của bản 

thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn. Với 

học sinh Tiểu học cần phải giáo dục rèn cho học sinh chủ động tự giác học tập và tham gia 

các hoạt động tập thể; mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước đông người; không lúng 

túng sợ sệt khi phải đối mặt với khó khăn thử thách mà bình tĩnh tìm ra cách giải quyết.  

(10) Giá trị sáng tạo: Sáng tạo là phẩm chất cần thiết của con người, giúp con người 

vượt qua khó khăn thử thách để làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho 

bản thân, gia đình và đất nước. Vì vậy cần phải rèn luyện cho học sinh tính siêng năng, cần 

cù, chăm chỉ, luôn say mê tìm tòi, phát hiện, linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, 

trong lao động; biết vượt qua khó khăn, thử thách và vận dụng những điều đã biết vào cuộc 

sống. 
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1.3. Phương pháp giáo dục giá trị văn hóa cho HS Tiểu học  

Với cấp Tiểu học, giáo dục giá trị văn hóa chủ yếu được thực hiện qua tổ chức các 

hoạt động, tương tác với thầy cô, bạn bè và những người liên quan, trải nghiệm thực tế, 

vận dụng giải quyết các tình huống có vấn đề, tình huống thực tế.  Do vậy các phương pháp 

giáo dục giá trị văn hóa chủ yếu được sử dụng bao gồm: phương pháp tổ chức trò chơi; 

phương pháp nêu gương; phương pháp kích thích hành vi, phương pháp xử lí tình huống; 

phương pháp sắm vai; phương pháp hình thành ý thức cá nhân thông qua hình thức (đàm 

thoại, kể chuyện, giảng giải…) 

1.4. Phương tiện giáo dục giá trị văn hóa cho HS Tiểu học 

 Ở cấp Tiểu học, việc giáo dục giá trị văn hóa thông qua kênh hình, dụng cụ trực 

quan, sống động sẽ hiệu quả hơn đối với các em. Các phương tiện được sử dụng cần đa 

dạng, phong phú và phù hợp với mỗi chủ đề/ bài học về giá trị văn hóa. Các phương tiện 

có thể tự làm, tự sưu tầm hoặc huy động từ các nguồn lực xã hội trong và ngoài và nhà 

trường cùng đóng góp. Các phương tiện bao gồm: tranh, ảnh, sách, báo, pano, poster, vieo 

clip, phim ngắn, đĩa CD, đĩa DVD, các mô hình mô phỏng… 

1.5 Định hướng đánh giá kết quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Tiểu học  

Đánh giá kết quả giáo dục giá trị văn hóa với học sinh Tiểu học nhằm khuyến khích, 

động viên, khích lệ các em thực hiện hành vi đúng, phát triển nhận thức và có thái độ, lối 

sống tích cực. Việc đánh giá được thực hiện chủ yếu lồng ghép qua các môn học, hoạt động 

trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Nội dung đánh giá chú trọng 

sự thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh trong các hoạt động diễn ra hàng 

ngày.   

1.6 Lực lượng giáo dục giá trị văn hóa cho HS Tiểu học  

Việc giáo dục giá trị văn hóa cho HS Tiểu học cần có sự tham gia của nhà trường 

và các lực lượng xã hội khác, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường và gia đình 

học sinh. Trong nhà trường cần có sự thống nhất và chỉ đạo xuyên suốt từ Ban giám hiệu, 

các tổ chuyên môn, Đội thiếu niên, giáo viên, cán bộ trong trường… 

1.7 Điều kiện đảm bảo thực hiện mô hình 

Cần lưu ý điều kiện thực hiện thành công đó là: đảm bảo cán bộ quản lý và giáo 

viên cùng hiểu và nắm rõ cách thức thực hiện; đảm bảo một số điều kiện về kinh phí, cơ 

sở vật chất tối thiểu; huy động được sự tham gia của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã 

hội khác… 

2. Giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Tiểu học 
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2.1. Giáo dục giá trị văn hóa trong một số môn học và hoạt động trải nghiệm khi thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018  

2.1.1. Giáo dục giá trị văn hóa trong một số môn học  

Tìm hiểu và phân tích chương trình các môn học cấp Tiểu học chúng tôi nhận thấy 

một số môn học có thể khai thác giáo dục giá trị văn hóa ở mức độ cao như: Đạo đức, Tiếng 

Việt, Lịch sử- Địa lý…  

Môn Đạo Đức: Trong các môn học, môn Đạo Đức có nhiều lợi thế nhất trong việc 

giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh. Mục tiêu của chương trình đã đề cập rõ nhiều giá trị 

văn hóa như yêu nước, tự trọng, tự tin, trung thực, trách nhiệm. Điều này có thể thấy rõ 

trong mục tiêu thứ nhất “bước đầu hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban 

đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn mực 

đó trong các mối quan hệ với bản thân và người khác, với công việc, cộng đồng, đất nước, 

nhân loại và môi trường tự nhiên; thái độ tự trọng, tự tin; những tình cảm và hành vi tích 

cực: yêu gia đình, quê hương, đất nước; yêu thương, tôn trọng con người; đồng tình với 

cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu; chăm học, chăm 

làm; trung thực; có trách nhiệm với bản thân.” Trong chương trình môn học này cũng đã 

bao hàm rất nhiều nội dung giáo dục giá trị cần thiết phải hình thành cho học sinh. Cụ thể 

về giáo dục đạo đức: gồm các nội dung yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách 

nhiệm. Qua các nội dung này có thể thấy môn Đạo đức đã chỉ rõ cần giáo dục cho học sinh 

tiểu học các giá trị văn hóa như: yêu nước, trung thực, trách nhiệm. Các giá trị văn hóa 

khác như hòa bình, khoan dung, kỉ luật, tự tin, hợp tác, tự trọng, sáng tạo cũng có nhiểu 

khả năng để khai thác trong các nội dung môn học này. 

Môn Tiếng Việt: Theo chương trình môn Ngữ văn 2018, môn Tiếng Việt cấp tiểu 

học, có hai mục tiêu, trong đó mục tiêu thứ nhất ghi rõ “giúp học sinh hình thành và phát 

triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê 

hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; 

có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; 

có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung 

quanh.” Ngoài ra, môn Tiếng Việt cũng phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng 

đọc, viết, nói và nghe như “viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn 

kể và tả)”… Qua mục tiêu của môn Tiếng Việt, có thể nhận thấy, nhiều giá trị văn hóa đã 

được hướng tới trong môn học này như giá trị yêu nước, trách nhiệm, trung thực, sáng tạo. 

Về nội dung giáo dục, chương trình môn Tiếng Việt chỉ quy định các yêu cầu cần đạt về kĩ 
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năng nghe, nói, đọc, viết cũng như các quy định cụ thể về kiến thức tiếng Việt và kiến thức 

văn học phù hợp với từng lớp. Bên cạnh đó, cũng đưa ra các tiêu chí về ngữ liệu cũng như 

gợi ý về ngữ liệu đối với từng lớp. Trong các tiêu chí về ngữ liệu, đáng chú ý là tiêu chí: 

“Phản ánh được thành tựu về tư tưởng, văn học, văn hoá dân tộc; thể hiện tinh thần yêu 

nước, độc lập dân tộc, ý thức về chủ quyền quốc gia; có tính nhân văn, giáo dục lòng nhân 

ái, khoan dung, tình yêu chân thiện mĩ, tình yêu thiên nhiên, tinh thần hội nhập quốc tế, 

hướng đến những giá trị phổ quát của nhân loại.” Thông qua các yêu cầu về kĩ năng nghe 

nói đọc viết cũng như tiêu chí chọn ngữ liệu và gợi ý về ngữ liệu có thể thấy được những 

định hướng có liên quan đến giáo dục giá trị văn hóa trong môn học này. 

Môn Lịch sử- Địa lí: Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học có 2 mục tiêu chính sau: 

Thứ nhất, hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và địa lí với các thành phần: 

nhận thức khoa học lịch sử và địa lí; tìm hiểu lịch sử và địa lí; vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã học; đồng thời góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung: tự chủ và 

tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thứ hai, giúp học sinh khám 

phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh để bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu 

thiên nhiên, quê hương, đất nước; ý thức bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn và phát triển các giá 

trị văn hoá Việt Nam; tôn trọng sự khác biệt về văn hoá giữa các quốc gia và dân tộc, từ 

đó góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung 

thực, trách nhiệm. Qua mục tiêu chương trình, các giá trị văn hóa có thể khai thác giáo 

dục gồm: giá trị yêu nước, giá trị hòa bình, giá trị hợp tác, giá trị khoan dung, giá trị kỉ 

luật, giá trị sáng tạo, giá trị trách nhiệm, giá trị trung thực, giá trị tự tin, giá trị tự trọng. 

Chương trình Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học đi theo các mạch nội dung từ địa phương, 

các vùng miền của đất nước, Việt Nam, các nước láng giềng và thế giới. Chương trình 

tích hợp các nội dung giáo dục lịch sử, địa lí và một số nội dung văn hóa, xã hội, tích hợp 

nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục giá trị nhân văn. Do đó, chương trình thể 

hiện nhiều nội dung có thể khai thác để giáo dục giá trị văn hóa cho HS.  

2.1.2. Giáo dục giá trị văn hóa trong Hoạt động trải nghiệm  

 Hoạt động trải nghiệm ở cấp Tiểu học có nhiều cơ hội để giáo dục giá trị văn hóa 

cho học sinh. Mục tiêu của Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học (cùng với Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) góp phần hình 

thành, phát triển ở học sinh các năng lực thích ứng với cuộc sống, thiết kế và tổ chức hoạt 

động, định hướng nghề nghiệp, đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung được quy định trong chương trình tổng thể: yêu nước, nhân ái, 
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chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo được biểu hiện qua các năng lực đặc thù: năng lực 

thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề 

nghiệp.  

  Nội dung giáo dục của Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học), Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp (cấp THCS và THPT) bao gồm 4 mạch nội dung hoạt động chính: Hoạt 

động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên, hoạt 

động hướng nghiệp. Trong đó, các hoạt động xã hội và tìm hiểu nghề nghiệp được thiết kế 

phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Thông qua một số hoạt động như: Rèn luyện nền nếp, thói 

quen tự phục vụ và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống; Quan tâm, chăm sóc người thân 

và các quan hệ trong gia đình; Tham gia các công việc của gia đình, Xây dựng và phát triển 

quan hệ với bạn bè và thầy cô, HS sẽ được giáo dục về tinh thần trách nhiệm đối với bản 

thân và những người xung quanh. HS được giáo dục về sự tôn trọng gia đình, giữ gìn sự 

bền vững của gia đình, tinh thần đoàn kết với bạn bè, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – 

gia đình – xã hội; được rèn luyện về tinh thần tôn sư trọng đạo, tôn trọng và giúp đỡ bạn 

bè, lòng khoan dung. Các hoạt động như: Tham gia xây dựng và phát huy truyền thống của 

nhà trường và của tổ chức Đoàn, Đội; Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục 

truyền thống, giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật tạo cơ hội để giáo dục học sinh về ý 

thức xây dựng nhà trường, cộng đồng và đoàn kết với mọi người xung quanh, khoan dung, 

chia sẻ với mọi người, có trách nhiệm đối với những hoạt động chung, bên cạnh đó, rèn 

luyện khả năng ứng xử phù hợp với các đối tượng và trường hợp khác nhau trong cuộc 

sống. Từ đó, giáo dục cho học sinh truyền thống nhân ái, khoan dung, đoàn kết cộng đồng 

và đoàn kết dân tộc. Như vậy, các nội dung trong Hoạt động trải nghiệm cũng có thể khai 

thác giáo dục giá trị văn hóa như giá trị trách nhiệm, giá trị khoan dung…  

Để giáo dục giá trị văn hóa trong môn học và hoạt động trải nghiệm hiệu quả cần 

chú ý một số vấn đề sau: 

- Nghiên cứu kĩ chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để tìm ra các nội 

dung có thể khai thác giáo dục giá trị văn hóa. 

- Cần thiết kế các nội dung và tổ chức các hoạt động khác nhau có liên quan thành 

một thể thống nhất để HS có cơ hội phối hợp và áp dụng các kinh nghiệm, kĩ năng từ các 

lĩnh vực khác nhau khi tìm hiểu kiến thức, rèn luyện kĩ năng trong quá trình học tập. Ngoài 

ra cần tổ chức các hoạt động liên tục để HS duy trì hành vi mới và có thói quen mới; tạo 
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động lực cho HS điều chỉnh hoặc thay đổi giá trị, thái độ, những hành vi trước đây, thích 

nghi hoặc chấp nhận các giá trị, thái độ, hành vi mới.  

- Thực hiện tiến trình dạy học của môn học gồm 4 hoạt động chính: Khởi động, 

Hình thành kiến thức mới, Luyện tập- Thực hành, Vận dụng. Tùy từng bài học cụ thể, có 

thể giáo dục giá trị văn hóa trong từng hoạt động, tuy nhiên tập trung nhiều ở hoạt động 3, 

4 thông qua các hoạt động bổ sung như: vận dụng giải quyết tình huống hành vi, ứng 

xử…viết, nói về vấn đề hướng tới mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa. 

2.2. Giáo dục giá trị văn hóa qua các chủ đề tích hợp liên môn  

Giá trị văn hóa không chỉ được giáo dục trong từng môn học, hoạt động trải nghiệm 

mà còn có thể được thể hiện qua các chủ đề tích hợp liên môn. Việc xây dựng các chủ đề 

tích hợp liên môn để tổ chức các hoạt động dạy học không chỉ tối ưu hóa hoạt động học 

tập của học sinh mà còn là cơ sở để rèn luyện, phát triển năng lực, giáo dục giá trị văn hóa 

của HS thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn. Đối với cấp Tiểu học, 

việc xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn càng thuận lợi vì một giáo viên thường dạy tất 

cả các môn. Giáo viên có thể tự nghiên cứu chương trình của các môn học và trao đổi với 

giáo viên cùng khối lớp để xác định chủ đề phù hợp. Chúng tôi đưa ra quy trình xây dựng 

nội dung các chủ đề tích hợp liên môn gồm:  

Bước 1: Phân tích chương trình để tìm ra các nội dung gần giống nhau giữa các môn 

học, có liên quan đến giáo dục giá trị văn hóa để xây dựng chủ đề tích hợp. 

Bước 2: Xác định chủ đề tích hợp bao gồm tên chủ đề; lĩnh vực thuộc môn học đóng 

góp vào chủ đề; mục tiêu chủ đề gắn với giáo dục giá trị văn hóa. 

Bước 3: Xây dựng nội dung chính trong chủ đề tích hợp liên quan đến giá trị văn 

hóa. 

Bước 4: Biên soạn câu hỏi/ bài tập định hướng giáo dục giá trị văn hóa. 

Bước 5: Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề và thiết kế tiến trình dạy học để thực 

hiện kế hoạch đã định.   

Chúng tôi đưa ra các hướng dẫn cụ thể như sau: 

* Tên chủ đề  

Căn cứ vào nội dung kiến thức, các ứng dụng của chúng trong thực tiễn, khả năng 

giáo dục giá trị văn hóa để xác định tên chủ đề sao cho phù hợp. 

*Mục tiêu chủ đề: Xác định năng lực, phẩm chất và giá trị văn hóa cần hình thành 

thông qua chủ đề. 

* Nội dung trong chương trình các môn học được tích hợp trong chủ đề  
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-  Xác định nội dung kiến thức thuộc chương trình các môn học được dạy học tích 

hợp trong chủ đề; nêu rõ yêu cầu cần đạt liên quan đến giáo dục giá trị văn hóa; phân tích 

về thời lượng và thời điểm thực hiện chủ đề trong mối liên hệ phù hợp với chương trình 

dạy học các môn học liên quan;  

- Xây dựng câu hỏi/ bài tập của chủ đề nhằm giáo dục giá trị văn hóa để qua đó học 

sinh học được nội dung kiến thức liên môn và hình thành giá trị văn hóa. 

* Sản phẩm của chủ đề  

Nêu rõ sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành về nội dung và hình thức thể hiện 

(báo cáo, bài trình chiếu, tập tranh ảnh, video, mô hình, vật thật, …);  

*Về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn: Để tổ chức dạy học chủ đề tích 

hợp liên môn hiệu quả cần có kế hoạch dạy học và thiết kế tiến trình dạy học chi tiết, trong 

đó chú ý đến việc sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học, môi 

trường học tập phù hợp. 

2.3. Giáo dục giá trị văn hóa thông qua tổ chức một số hoạt động giáo dục khác  

2.3.1. Mục tiêu  

Giáo dục GTVH cho HS qua các HĐGD nhằm tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm 

vận dụng tổng hợp các kiến thức, kinh nghiệm đã học được về GTVH để giải quyết các 

vấn đề thực tiễn, để hành động, ứng xử phù hợp trong tình huống gắn với thực tiễn; trên cơ 

sở đó, phát triển ở các em những phẩm chất và năng lực cần thiết, phù hợp với lứa tuổi.             

2.3.2 Nguyên tắc lựa chọn  

 Các hoạt động giáo dục được lựa chọn đảm bảo các nguyên tắc sau: Bám sát mục 

tiêu hình thành giá trị văn hóa; Khai thác được các kinh nghiệm sẵn có của học sinh, huy 

động cá nguồn lực của nhà trường, địa phương, gia đình một cách phù hợp, hiệu quả, tránh 

lãng phí; Đảm bảo phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, mang tính giáo dục, vui, hấp dẫn, tránh 

quá tải với học sinh tiểu học; Đảm bảo mục tiêu hỗ trợ, hoàn thiện các phẩm chất, năng lực 

cần hình thành cho học sinh khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chú 

trọng tới giải quyết các tình huống thực tiễn, gắn với thực tiễn địa phương, nhà trường, 

tránh phô trương, hình thức. 

2.3.3. Hình thức tổ chức  

Những hình thức tổ chức sau phù hợp với HS tiểu học:  

- Các trò chơi học tập giáo dục giá trị văn hóa: thông qua sinh hoạt sao, giờ tự 

học… 

- Các chuyên đề giáo dục giá trị văn hóa thông qua các Câu lạc bộ: học hát, múa 
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nghệ thuật truyền thống, tìm hiểu văn hóa nghệ thuật truyền thống (nhạc cụ truyền thống, 

trò chơi dân gian…), làng nghề truyền thống địa phương… giúp bảo tồn phát triển văn hóa 

vùng miền, văn hóa dân tộc.  

- Các cuộc thi tìm hiểu về giá trị văn hóa: thi viết, biểu diễn tiểu phẩm, đóng kịch, 

thi hùng biện, vẽ tranh… về nội dung giáo dục giá trị văn hóa (Cuộc thi vẽ tranh, áp phích 

tuyên truyền bảo vệ môi trường; các chiến dịch, dự án bảo vệ môi trường…) 

- Các cuộc tham quan dã ngoại: tổ chức tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh quê 

hương, bảo tàng… 

- Các hoạt động kết nối cộng đồng: thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, người 

có công, giúp đỡ người già, cô đơn, người có hoàn cảnh khó khăn… 

Mỗi hình thức tổ chức nêu trên có những cách thức thực hiện cũng như ưu điểm và 

hạn chế khác nhau: 

2.3.4. Quy trình thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị văn hóa 

Bước 1. Nghiên cứu kế hoạch giáo dục học kì/năm học của lớp, của trường và tìm 

hiểu nhu cầu giáo dục của HS;  

Bước 2. Xác định chủ đề hoạt động và mục tiêu GD GTVH cần đạt;  

Bước 3. Xác định nội dung và hình thức tổ chức HĐGD GTVH phù hợp; 

Bước 4. Xác định các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện HĐGD GTVH (thời 

lượng, địa điểm, kinh phí, nhân lực, phương tiện,); 

Bước 5. Xây dựng dự thảo kế hoạch/kịch bản HĐGD GTVH; 

Bước 6. Lấy ý kiến tham vấn của HS và các LLGD;  

Bước 7. Điều chỉnh, hoàn thiện Kế hoạch/kịch bản HĐGD GTVH 

 

KẾT LUẬN  

Toàn cầu hóa hiện nay đã trở thành một xu thế tất yếu, nó tác động tích cực và tiêu 

cực đến hệ giá trị văn hóa của mỗi quốc gia. Một mặt nó tạo điều kiện để hiện đại hóa và 

làm phong phú nền văn hóa dân tộc, tuy nhiên, mặt khác, nó cũng là nguy cơ làm mai một, 

hòa tan nền văn hóa của dân tộc. Giáo dục giá trị văn hóa trở thành cơ hội cũng như thách 

thức đối với các nhà giáo dục.  

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm chương trình tổng thể và chương 

trình các môn học được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước; phù hợp 

với đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những 
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giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của 

UNESCO về giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông chú trọng hình thành và phát triển 

năng lực, phẩm chất cho học sinh. Các phẩm chất chủ yếu như: yêu nước, nhân ái, chăm 

chỉ, trung thực, trách nhiệm (BGD&ĐT, 2018). Do đó, chương trình giáo dục phổ thông 

tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục các giá trị văn hóa cho học sinh. Các nhà trường, các 

cơ sở giáo dục thực hiện triệt để chương trình cũng đã làm tốt giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh.  

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Tiểu học trong bối cảnh hiện nay có được 

những thuận lợi nhất định như trường học thực hiện bán trú nên có thời gian hơn, các nhà 

trường được quyền chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; lựa 

chọn chương trình, nội dung giáo dục… Một số giải pháp giáo dục giá trị văn hóa được đề 

xuất trên đây hoàn toàn phù hợp với các nhà trường Tiểu học khi thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông 2018.  
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DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN ĐỂ GIÁO DỤC  

GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

TS. Đỗ Thu Hà và nhóm nghiên cứu44 

 

Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh có vai trò quan trọng. Điều này được 

khẳng định trong các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp lí của ngành giáo dục. Nghiên 

cứu lí luận và thực tiễn đã chỉ ra những mô hình khác nhau để giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh như: xây dựng môi trường văn hóa học đường, tích hợp trong các môn học và nội 

dung giáo dục địa phương, tích hợp qua các chủ đề liên môn, tổ chức các hoạt động giáo 

dục trong và ngoài nhà trường,... Bài viết tập trung làm rõ ưu thế của các chủ đề tích hợp 

liên môn đối với việc giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Trung học cơ sở, bước đầu xác 

lập quy trình để GV có thể thực hiện việc giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh qua dạy 

học các chủ đề tích hợp liên môn. 

 

Từ khóa: chủ đề tích hợp liên môn, giáo dục giá trị văn hóa, học sinh trung học cơ sở  

 

1. Mở đầu 

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong nhà trường phổ thông có ý nghĩa hết sức 

quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước. Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trong đổi mới giáo dục 

là: “Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. 

Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lí dân tộc, tinh hoa 

văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dạy 

ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của 

người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt và 

truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài.”45   

                                                           
44 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

45 Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 29/NQ-TW về Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo 

dục Việt Nam 
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Nghị quyết số 33/NQ-TW của Hội nghị thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước đã chỉ ra những thành tựu đáng kể trong việc phát huy những thành 

tựu văn hóa truyền thống của dân tộc cùng với sự hình thành của nhiều giá trị văn hóa mới. 

Trong đó có nói đến bước phát triển của giáo dục và đào tạo khiến trình độ học vấn, kĩ 

thuật công nghệ của giới trẻ được nâng lên, nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam trước yêu 

cầu đổi mới. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy kết hợp tốt hơn với 

văn hóa đương đại. Tuy vậy, Nghị quyết cũng chỉ rõ :“So với những thành tựu trên lĩnh 

vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa 

chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn 

hóa lành mạnh”46.  

Trong Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể 47 cũng đặt ra vấn đề “phát triển 

các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại”, xác định một 

trong các mục tiêu giáo dục là “hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ 

yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.” Những phầm chất này chính là 

bộ phận trong hệ giá trị văn hóa cần giáo dục cho HS. Mục tiêu này tiếp tục được cụ thể 

hóa trong chương trình các môn học. Tùy thuộc vào đặc thù của từng môn học mà tiềm 

năng, cách thức, con đường GDGTVH cho HS là khác nhau. Bên cạnh đó, triết lí giáo dục 

và điều kiện giáo dục của mỗi nhà trường cũng chi phối đến việc lựa chọn những giá trị 

văn hóa, mô hình GDGTVH cho HS. 

Từ những nghiên cứu lí luận đến thực tiễn đã chỉ ra rằng có những mô hình khác 

nhau để GDGTVH cho học sinh phổ thông như: 1/Xây dựng môi trường văn hóa học 

đường; 2/Tích hợp trong dạy học các môn học và nội dung giáo dục địa phương; 3/Dạy 

học các chủ đề tích hợp liên môn; 4/Tổ chức các hoạt động giáo dục,… Trong phạm vi báo 

cáo này, chúng tôi tập trung vào mô hình GDGTVH cho học sinh THCS qua dạy học các 

chủ đề tích hợp liên môn. 

2. Nội dung  

2.1. Quan niệm về giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa  

                                                           
46 Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 33/NQ-TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

47 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018) Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 
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Giá trị văn hóa là các giá trị nhìn từ góc độ văn hóa. Đó là các chuẩn mực của một nền 

văn hóa góp phần định hình xã hội bằng cách chỉ ra cái tốt đẹp, cần gìn giữ và theo đuổi. 

Tác giả Đặng Đức Siêu48 cho rằng nói đến văn hóa là nói đến giá trị, những giá trị trừu 

xuất được từ những mối quan hệ tương tác giữa con người với tự nhiên, con người với xã 

hội và con người với chính bản thân mình. Và việc xác lập ba mối quan hệ này là cơ sở để 

phân định (tạm thời) cấu trúc của giá trị văn hóa gồm: (i) Hoạt động của con người để tạo 

ra các giá trị văn hóa trong mối quan hệ tương tác với thế giới tự nhiên nhằm nâng cao chất 

lượng cuộc sống của con người và xã hội; (ii) Hoạt động của con người để tạo ra các giá 

trị văn hóa trong mối quan hệ tương tác với môi trường xã hội nhằm ổn định, tạo thế phát 

triển của xã hội về mọi mặt, đặc biệt là đời sống tinh thần; (iii) Hoạt động của con người 

để tạo ra các giá trị văn hóa trong mối quan hệ tương tác với chính mình nhằm hoàn thiện 

nhân cách, phát huy sáng tạo, chung sống hài hòa với tự nhiên, xã hội.  

Giáo dục giá trị văn hóa trong phạm vi báo cáo này được hiểu là một hoạt động diễn ra 

trong hoặc ngoài nhà trường, do nhà trường tổ chức, hoặc có sự kết hợp giữa nhà trường 

với cộng đồng. Ở đó HS sẽ được hỗ trợ bởi những người có thẩm quyền hoặc có kinh 

nghiệm hơn (GV, thành viên phối hợp với nhà trường) để tìm hiểu, biểu lộ những giá trị 

văn hóa thông qua nhận thức, hành vi của mình; xem xét hiệu quả của những giá trị văn 

hóa cùng hành vi văn hóa đó để đánh giá, chiêm nghiệm, hưởng thụ, bồi đắp tư tưởng, tình 

cảm, nhận thức cho bản thân, tạo điểm tựa vững chắc để sản sinh những hành vi văn hóa 

phù hợp. 

Quan điểm trên có thể hiểu là: (i) Thứ nhất, giáo dục giá trị văn hóa là một hoạt 

động và dạy học cần thông qua hoạt động, bằng hoạt động để HS cùng tham gia, chứ không 

phải là một quá trình trừu tượng hay chỉ là những nội dung lí thuyết cần truyền đạt. (ii) Thứ 

hai, giáo dục giá trị văn hóa là một phương thức thay đổi, hoàn thiện thái độ, hành vi, không 

chỉ dừng ở nhận thức bằng lời nói. (iii) Thứ ba, trong giáo dục giá trị văn hóa thì giá trị văn 

hóa vừa là cái đích để HS hướng tới, vừa là động lực dẫn dắt hành vi, vừa là cơ sở để HS 

đánh giá hành vi của chính mình và người khác.  

Những GTVH cần giáo dục cho HS phổ thông nói chung, HS cấp THCS nói riêng 

được xác định là: Yêu nước, nhân ái, hòa bình, hợp tác, trách nhiệm, trung thực, kỉ luật, tự 

trọng, tự tin, sáng tạo. 

2.2. Đặc điểm của học sinh THCS chi phối tới vấn đề giáo dục giá trị văn hóa  

                                                           
48 Đặng Đức Siêu (2002), Hành trình văn hóa Việt Nam, NXB Lao động, tr28-31 
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  Đặc điểm tự nhận thức:  HS THCS trong độ tuổi 11-15 tuổi, được coi là tuổi thiếu 

niên, thời kì quá độ từ trẻ con sang người lớn. Độ tuổi này diễn ra sự phát triển về chất, 

xuất hiện những yếu tố mới của sự trưởng thành do kết quả biến đổi của cơ thể, của sự tự 

ý thức với những quan hệ với người lớn và bạn bè. Việc GDGTVH cho HS lứa tuổi này 

cần được quan tâm, vì các em luôn có ý tách khỏi sự kiểm soát của người lớn. Tăng cường 

cơ hội để các em tiếp cận được với những điều hay lẽ phải, hình thành nhận thức đúng, góp 

phần tạo nên tính bền vững bởi thời điểm này suy nghĩ, tình cảm của các em thường thay 

đổi một cách dễ dàng, chưa có tính kiên định. Một biểu hiện khác về sự phát triển nhân 

cách của lứa tuổi này là tính tích cực xã hội nhằm lĩnh hội những chuẩn mực, giá trị nhất 

định để xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, quá trình hình thành 

cái mới thường kéo dài và phụ thuộc vào nhiều điều kiện, do đó việc GDGTVH cho HS 

cần chú trọng tới sự cổ vũ, khích lệ tạo niềm tin và sự hãnh diện cho HS, kiên trì tìm kiếm 

những tiến bộ của các em.   

 Do sự phát triển của các mối quan hệ xã hội và sự giao tiếp trong tập thể mà ở HS 

THCS đã biểu hiện nhu cầu tự đánh giá, so sánh mình với người khác, ý thức khẳng định 

bản thân khá rõ nét. Vì vậy, để GDGTVH cho HS ở lứa tuổi này cần lưu ý tới những hoạt 

động tập thể mà các em thường xuyên tham gia, nơi mà những điều đúng đắn, tốt đẹp có 

thể được nảy sinh, nuôi dưỡng và phát triển. Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể sẽ hình 

thành ở các em niềm tin vào bản thân mình (ý thức trách nhiệm khi mình là một thành 

viên). Từ đó các em sẽ xác định những yêu cầu có tính phù hợp về thái độ, hành vi của bản 

thân gắn với những chuẩn mực chung của tập thể, rộng hơn là của cộng đồng, xã hội.  Sự 

phát triển tự ý thức của HS THCS có ý nghĩa quan trọng bởi nó giúp khả năng tự giáo dục 

của các em được phát triển, các em không chỉ là khách thể của quá trình giáo dục mà còn 

đồng thời là chủ thể của quá trình này. Khi đến trường thực hiện các hoạt động tập thể, HS 

được lĩnh hội các chuẩn mực, quy tắc hành vi, giá trị văn hóa một cách có hệ thống. Bắt 

đầu đến độ tuổi HS THCS, do sự mở rộng quan hệ xã hội, do sự phát triển của tự ý thức… 

mà quá trình nhận thức về các giá trị nói chung, giá trị văn hóa nói riêng được cải thiện. 

Chẳng hạn như tinh thần sẵn sàng giúp đỡ bạn, cố gắng thể hiện bản thân để khẳng định sự 

tự tin. Tuy nhiên đôi khi do sự tự ý thức không đầy đủ dẫn đến những hành vi không đúng 

đắn (cho bạn coppy bài làm của mình, quá chú ý tới hình thức bề ngoài, đánh giá giá trị 

của bản thân, bạn bè qua các like yêu thích của các bài đăng trên mạng xã hội,…). Vì vậy, 

chú trọng GDGTVH ở giai đoạn này sẽ giúp HS kịp thời nhận ra, hiểu đúng những giá trị 

cốt lõi từ đó có được hành vi, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực. 
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Đặc điểm tâm lí xã hội: So với HS Tiểu học, vị trí của HS THCS trong gia đình và 

nhà trường đều có những thay đổi rõ nét. Mối quan hệ của các em được phát triển, tầm hiểu 

biết được mở rộng hơn. Điểm nổi bật ở HS giai đoạn này là nhu cầu giao tiếp với nhóm 

bạn, đặc biệt là các bạn cùng lớp, cùng trường. Quan hệ bạn bè của HS THCS với các bạn 

cùng lớp phức tạp và sâu sắc hơn so với HS Tiểu học. Trong mối quan hệ này HS nhận 

được sự tán đồng, gần với tôn trọng; sự bình đẳng, thành thực (nên có những điều chỉ nói 

với bạn chứ không nói với người thân hay GV) và sự hỗ trợ khi cần thiết. Mối quan hệ này 

cũng là một trong những cơ sở để phát triển tính tích cực xã hội, hình thành nhân cách của 

HS. Vì vậy khi GDGTVH cho HS cần chú ý tới các biện pháp tác động theo nhóm, lan tỏa 

trong nhóm để tạo nên và mở rộng sự đồng thuận, bồi dưỡng thái độ, vun đắp những hành 

vi cụ thể. Biểu hiện rõ nét của tâm lí nhóm bạn ảnh hưởng đến cá nhân HS là ở hành vi, 

cách ứng xử và nhận thức đạo đức, giá trị văn hóa. Có những hành vi và cách ứng xử có 

thể xảy ra trong tâm lí đám đông (khi HS sống trong nhóm) mà không xảy ra khi HS ở đơn 

lẻ. Chẳng hạn như việc chấp hành luật giao thông ở các ngã tư. Khi đi cùng các bạn, các 

bạn vượt thì cá nhân HS cũng sẵn sàng vượt, trái lại, khi nhóm bạn không vượt đèn đỏ, 

chấp hành nghiêm túc luật giao thông thì cá nhân HS cũng không dám vượt vì sợ trách 

nhiệm và hành vi lệch chuẩn của mình (so với nhóm bạn). Với các “đám đông”/ nhóm bạn 

khác nhau sẽ tạo ra tâm lí tích cực, tiêu cực khác nhau, điều này ảnh hưởng rất lớn đến 

nhận thức giá trị văn hóa và hành vi của HS THCS.  

Cần nói thêm rằng, tâm lí xã hội thể hiện qua dư luận xã hội có tác động quan trọng 

tới việc điều chỉnh hành vi, nhận thức đạo đức của HS THCS. Dư luận xã hội có thể tạo 

nên những phản ứng tích cực. Ví dụ như trong thời kì dịch covid bùng phát, dư luận xã hội 

ngợi ca những tấm gương chung tay đẩy đùi covid, kêu gọi bảo vệ các “chiến sĩ áo trắng”,… 

kết quả là nhiều HS THCS và gia đình làm mũ chắn giọt bắn tặng BS ở các bệnh viện, hay 

một số em HS đã tự làm nước sát khuẩn tay tặng các bạn khi được trở lại lớp học, nhiều 

HS đã sáng tạo các động tác của bài “Vũ điệu rửa tay” của Quang Đăng bằng các hình thức 

nghệ thuật khác để cùng lan tỏa thông điệp chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trái lại, “dư luận 

xã hội” cũng có khi tạo nên những phản ứng tiêu cực dẫn đến hành vi lệch chuẩn kích động 

bạn bè trong nhóm, lớp tẩy chay, nói xấu nhau qua các mạng xã hội, thách thức những việc 

làm bất hợp pháp,… 

Tóm lại, đặc điểm tự nhận thức và đặc điểm tâm lí xã hội ở học sinh THCS có những 

tác động rõ nét tới việc GDGTVH. Đối với độ tuổi THCS, HS tự nhận thức được giá trị 

bản thân và hướng tới giá trị văn hóa chuẩn mực, tuy nhiên do nhận thức chưa đầy đủ nên 
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có thể dẫn tới những quan niệm, hành vi về giá trị văn hóa chưa đúng đắn. Nhận thức giá 

trị văn hóa của học sinh cũng phụ thuộc rất nhiều vào tâm lí xã hội, đó là tâm lí “đám 

đông”, “dư luận xã hội”. Chính các tâm lí này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận thức, 

hành vi văn hóa của các em. Vì vậy, cần có sự chung tay, đồng lòng trong GDGTVH một 

cách có hệ thống, cần sự phối hợp từ các lực lượng xã hội và đặc biệt là trong gia đình và 

nhà trường.   

2.3. Ưu thế của dạy học chủ đề tích hợp liên môn đối với việc giáo dục giá trị văn 

hóa cho học sinh Trung học cơ sở  

Dạy học tích hợp là một trong những quan điểm được đề cập trong Chương trình 

Giáo dục phổ thông tổng thể (2018). Đó là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển 

khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải 

quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong 

quá trình lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng.  

Tác giả Nguyễn Văn Cường49 cũng cho rằng dạy học tích hợp là một quan điểm dạy 

học, trong đó nội dung dạy học có sự liên kết giữa các lĩnh vực khoa học hoặc các môn học 

khác nhau, gắn với những chủ đề thực tiễn, mang tính phức hợp. Dạy học tích hợp nhằm 

phát triển năng lực vận dụng các kiến thức từ những lĩnh vực khoa học, môn học khác nhau 

trong mối liên kết để giải quyết các tình huống phức hợp của thực tiễn. Nội dung dạy học 

tích hợp đòi hỏi các phương pháp dạy học phức hợp. Đặc điểm cơ bản của dạy học tích 

hợp là: i/Nội dung dạy học vượt ra ngoài khuôn khổ một môn học chuyên môn, mang tính 

phức hợp, có sự liên kết giữa các kiến thức từ các lĩnh vực khoa học, môn học khác nhau; 

ii/Gắn với các tình huống thực tiễn; iii/ Đối tượng nghiên cứu được xem xét với những 

phương diện, cách tiếp cận khác nhau. 

Bàn về chủ đề dạy học tích hợp liên môn, PeterBen cho rằng: “Dạy học liên môn là 

một nguyên tắc tổ chức dạy học, theo đó việc dạy học được thay đổi giữa dạy học theo các 

môn học và dạy học hoàn toàn không theo môn học. Dạy học liên môn phá bỏ dạy học 

chuyên môn ở một số thời điểm nhất định nhằm gìn giữ những ưu điểm và khắc phục những 

nhược điểm của môn học chuyên môn. Đó là dạy học tích hợp theo các chủ đề, có sự tham 

gia bình đẳng của nhiều môn học”. 

                                                           
49 Nguyễn Văn Cường (2017), Dạy học tích hợp liên môn và phát triển chương trình dạy học, 

Educational Sci., 2017, Vol. 62, Iss. 9, pp. 20-26 
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Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về quan điểm dạy học tích hợp. Quan điểm của tổ chức 

UNESCO trong Tài liệu Sách giáo khoa vì sự phát triển bền vững50 cho rằng tích hợp 

không phải là đưa thêm những cái mới vào chương trình giảng dạy vốn đã quá tải, việc làm 

này không thực tế cả về mặt thời lượng và nội dung dạy học, đối với cả giáo viên và tác 

giả biên soạn sách giáo khoa. Tích hợp cũng không phải là loại bỏ hay giảm tầm quan trọng 

của các nội dung học thuật của các môn học… Đây là quá trình lựa chọn, tìm kiếm cơ hội 

một nội dung giáo dục vốn có sẵn nhưng chưa được chú ý đúng mức để biến nó trở thành 

một thành tố mong muốn trong hệ thống giáo dục. Thành tố này không phải gắn thêm vào 

mà được xây dựng vững chắc từ bên trong. Tuy nhiên thành tố này vẫn có thể nhìn nhận 

được và sẽ giúp cải thiện chức năng mà không lập tức chuyển đổi toàn bộ hệ thống. Tích 

hợp là một chiến lược mở ra cơ hội chuyển đổi hệ thống giáo dục từ bên trong bằng cách 

mở đường cho một chương trình giảng dạy liên ngành, phương pháp dạy học giải quyết 

vấn đề và cách tiếp cận có tính hệ thống. 

Tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới chúng tôi nhận thấy, đa số các 

tài liệu nước ngoài đề cập đến giáo dục giá trị  với nội hàm rộng hơn GDGTVH bao gồm 

giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, tính cách, đức tin, văn hóa, tương tác xã hội,... Các 

giá trị được đưa ra với tư cách là nội dung giáo dục có sự khác nhau ở từng quốc gia và vô 

cùng phong phú. Điều đáng chú ý là hầu hết các tài liệu mà chúng tôi tiếp cận được đều 

khẳng định ưu thế của dạy học chủ đề tích hợp đối với việc giáo dục giá trị cho học sinh. 

David N. Aspin and Judith D. Chapman (2007)51 cho rằng việc dạy những nội dung giáo 

dục giá trị trong nhà trường cần tích hợp sâu rộng vào chương trình giảng dạy, thay vì là 

một chương trình, một sự kiện hoặc hoạt động ngoại khoá bổ sung cho chương trình. Cùng 

quan điểm với ý kiến trên, kết quả nghiên cứu của Báo cáo Trọng tâm việc chúng ta làm: 

giáo dục giá trị ở trường học của Bộ giáo dục Đào tạo Úc (2008)52 đã chỉ ra cách thức 

                                                           
50 UNESCO (2019), Sách giáo khoa vì sự phát triển bền vững, Tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội 

dung 

51 David N. Aspin and Judith D. Chapman. (2007). Values education and lifelong learning: 

principles, policies, programmes. Dordrecht : Springer, c2007. 

52 The Final Report of the Values Education Good Practise Schools Projects (2008). Australian 

Department of Education, Employment and Workplace Relations 
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triển khai những nội dung giá trị vào chương trình nhà trường để giáo dục giá trị thành 

công, đó là các trường phải áp dụng giáo dục giá trị toàn diện trong việc dạy và học. Không 

dạy nội dung giáo dục giá trị văn hoá như một chương trình rời rạc hay là một phần của 

chương trình học ngoại khoá; mà cần đặt những nội dung giáo dục giá trị vào chính trong 

chương trình giảng dạy của trường, thiết kế trong chương trình giảng dạy bộ môn với nội 

dung dạỵ học và phương pháp giảng dạy phù hợp. Điều này có nghĩa là cần tích hợp những 

nội dung giá trị văn hoá một cách toàn diện và đa dạng trong toàn bộ các hoạt động của 

nhà trường. 

 Một nghiên cứu khác Khung giáo dục giá trị trong các nhà trường53 của Hội đồng 

quốc gia về Nghiên cứu giáo dục và đạo tạo Ấn Độ cũng chỉ ra cách tiếp cận toàn diện cho 

giáo dục giá trị từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Ở mỗi cấp học, chương trình Quốc 

gia Ấn Độ đưa ra những cách thức tiếp cận nội dung và tích hợp chương trình khác nhau. 

Nghiên cứu này chỉ ra những đặc điểm tâm sinh lí và hành động của HS lứa tuổi THCS 

trong mối tương quan so sánh đối với HS giai đoạn khác, từ đó xác định nội dung giáo dục 

giá trị phù hợp như là tính kiên nhẫn, người có trách nhiệm, tôn trọng bản ngã của người 

khác, giải quyết xung đột và cần thiết phải xây dựng một chương trình giáo dục giá trị cho 

toàn bộ kế hoạch giảng dạy trong trường theo hướng tích hợp: tích hợp vào các môn học 

thành những chủ đề, tích hợp vào các hoạt động giáo dục, cũng như phối hợp với cộng 

đồng địa phương trong tổ chức các hoạt động. Tích hợp giáo dục giá trị trong môn học 

được đưa ra một cách triệt để, ví dụ môn toán  tích hợp với môn tài chính dạy HS biết tính 

tiền, lãi lỗ, tính lương,... giáo viên sẽ liên hệ với các tình huống thực tế và hỏi HS về loại 

tiền họ có được để chi tiêu trong gia đình, chỉ ra tầm quan trọng của tiền lương ngang nhau 

đối với nam và nữ do đó nhấn mạnh đến vấn đề giới tính, bình đẳng, lao động trẻ em... 

Ngoài ra, rất nhiều lĩnh vực và môn học có thể tích hợp giáo dục giá trị như lĩnh vực ngôn 

ngữ, nghệ thuật: hướng dẫn HS sử dụng con rối để chứng minh khả năng giải quyết xung 

đột một cách hòa bình thông qua việc sử dụng từ ngữ và cử chỉ phù hợp, mô tả sự tức giận 

phá hủy hòa bình như thế nào; môn Giáo dục đạo đức tích hợp với môn Văn để hướng dẫn 

HS hoàn thành câu chuyện theo những cách khác nhau với thông điệp về các bài học đạo 

                                                           
53 National Council Of Educational Research And Training (2012). Education for values in 

schools- A framework. Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016  
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đức; yêu cầu học sinh viết một bức thư miêu tả sự hiểu lầm giữa hai người bạn và giải 

quyết mà không để ai cảm thấy bị xúc phạm,...  

Terry Lovat, Ron Toomey (2009)54 cũng đưa ra phương pháp tiếp cận giáo dục giá 

trị là thực hiện theo nhiều hình thức, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu tích hợp vào chương 

trình chính thống. Hoạt động giáo dục giá trị được xác định là “… đề cập đến bất kỳ hoạt 

động trực tiếp và / hoặc gián tiếp trong trường học để thúc đẩy sự hiểu biết và kiến thức 

của học sinh, các kỹ năng và phẩm chất của học sinh để thực hành các giá trị cụ thể như là 

một cá nhân và thành viên trong cộng đồng.". 

Báo cáo giáo dục giá trị và chương trình của Bộ Giáo dục Úc55 xác định phát triển 

giáo dục giá trị như một chương trình giảng dạy tích hợp; dạy các giá trị một cách rõ ràng 

để học sinh hiểu biết các giá trị ý nghĩa và các giá trị tồn tại như thế nào; xây dựng mô hình 

tổng thể các giá trị; phát triển các phương pháp tiếp cận giá trị hấp dẫn, liên quan và được 

kết nối với ngữ cảnh địa phương, toàn cầu và mang đến cơ hội thực sự cho học sinh. Các 

nhà nghiên cứu mô tả mối quan hệ gắn kết giữa giáo dục giá trị và phương pháp giảng dạy 

của nhà trường thông qua mô hình Genne “xoắn kép”: một nửa là giảng dạy chất lượng 

(chiều sâu của trí óc; năng lực giao tiếp; tính cách đồng cảm; năng lực phản ánh; tự quản 

lí; tự hiểu biết) với nửa còn lại là giáo dục giá trị (mối quan hệ chặt chẽ tích cực; tâm thế 

tích cực để học: học để yêu việc học; tạo không gian cảm xúc và tinh thần; dạy học điềm 

tĩnh và môi trường học tập thân thiện). Theo các nhà nghiên cứu, phương pháp tích cực 

nhất là sự tích hợp của các chương trình giảng dạy, chiến lược sư phạm và hệ thống đánh 

giá trong trường, chính sách giáo dục của nhà trường. Phương pháp tích hợp được coi là 

hiệu quả vì trường học tạo ra bối cảnh để học sinh khám phá, suy nghĩ, phản ánh và tiếp 

thu các giá trị và giá trị tích cực.  

Có thể thấy, kinh nghiệm của nhiều nước đã khẳng định tích hợp giáo dục giá trị nói 

chung (giá trị văn hoá nói riêng) trong các môn học trong nhà trường là hoàn toàn khả thi 

và tạo nên những hiệu quả tích cực; GDGT cần thực hành theo hướng tích hợp toàn diện 

và phong phú trong toàn bộ chương trình giảng dạy chứ không nên thực hiện như những 

hoạt động độc lập, riêng lẻ. 

                                                           
54 Terry Lovat, Ron Toomey (2009). Values education and quality teaching: the double helix 

effect. Springer, c2009. 

55 National Framework for Values Education in Australia Schools 2005, p8. 
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Ở Việt Nam, cách thức/con đường GDGT cho học sinh cũng được nhiều nhà nghiên 

cứu đề cập đến và một trong số đó là thông qua các chủ đề dạy học. Tác giả Nguyễn Hồng 

Thuận cùng nhóm cộng sự56 khẳng định việc thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị là cần thiết 

và khả thi, chỉ rõ các bước cơ bản tuân thủ cơ chế hình thành giá trị căn cứ vào Quy trình 

giáo dục giá trị sống (LVEP). Tác giả Nguyễn Thanh Bình57 trong công trình Phát triển 

năng lực cốt lõi cho học sinh phổ thông theo tiếp cận giá trị và kĩ năng sống (NXB Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2018) đã khẳng định tầm quan trọng của giáo dục giá trị, đó là giáo 

dục từ gốc giúp học sinh có được lối sống lành mạnh, mục đích sống tích cực, có văn hóa, 

có tính nhân bản. Giáo dục giá trị cho học sinh đặt nền tảng cho việc thực hiện hiệu quả 

các nhiệm vụ giáo dục khác, vừa là cơ sở để hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản 

của học sinh, vừa góp phần phát triển các năng lực. Mọi nội dung giáo dục nếu không có 

điểm tựa trên các giá trị thì khó có được kết quả hoặc kết quả không bền vững. Tác giả 

cũng đã nhấn mạnh ưu thế của dạy học chủ đề trong giáo dục giá trị và nêu lên những hoạt 

động cần đảm bảo khi thiết kế và tổ chức các chủ đề: hoạt động khám phá giá trị, ý nghĩa 

của giá trị; hoạt động khám phá rào cản và tiếp cận giá trị từ chính cuộc sống. Không đề 

cập trực tiếp tới cách thức GDGTVH thông qua các chủ đề dạy học nhưng trong tài liệu 

Hệ giá trị - mục tiêu phát triển nhân cách người học của hệ thống giáo dục58 các tác giả 

đã khẳng định vấn đề đặt ra về giáo dục giá trị không phải là thêm một môn học, cũng 

không phải là thêm một số bài học vào chương trình giáo dục mà cần có sự tác động của 

môi trường văn hóa ở gia đình, nhà trường, xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là ở phạm vi nhà 

trường, giáo dục giá trị trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục và 

các hoạt động khác chứ hoàn toàn không phải là một phần “bổ trợ”. Và như vậy giáo dục 

giá trị nói chung, GDGTVH nói riêng có ý nghĩa quan trọng, cần thiết được tích hợp vào 

mọi hoạt động của nhà trường. Phương án GDGTVH qua các chủ đề tích hợp liên môn sẽ 

thúc đẩy học tập vì mục tiêu kép một cách có chiến lược, trong đó HS vừa tiếp thu kiến 

thức, rèn luyện kĩ năng của các môn học đồng thời vừa tìm hiểu các giá trị văn hóa để có 

                                                           
56 Nguyễn Hồng Thuận – Chủ biên (2019), Giáo dục giá trị cho học sinh THPT trong bối cảnh 

toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, NXB Khoa học xã hội 

57 Nguyễn Thanh Bình (2018) Phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh phổ thông theo tiếp cận 

giá trị và kĩ năng sống, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 

58 Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam (2016), Hệ giá trị - mục tiêu phát triển nhân cách người 

học của hệ thống giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam 
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nhận thức đúng, có thái độ tích cực, có hành vi chuẩn mực để trở thành những người công 

dân tốt. 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS có những môn học tiềm năng để 

thực hiện nhiệm vụ GDGTVH cho HS như Ngữ văn; Lịch sử và Địa lí; Giáo dục công dân; 

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Qua rà soát chương trình các môn học này có những 

nội dung tương đồng, có thể thức hiện tích hợp thành các chủ đề. Chẳng hạn như ở lớp 6, 

để GDGTVH yêu nước cho HS, GV có thể xây dựng chủ đề “Tự hào Việt Nam” với các 

hoạt động học: i.Tìm hiểu truyện truyền thuyết Thánh Gióng (Ngữ văn); ii. Tìm hiểu các 

cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập của dân tộc Việt Nam trước thế kỉ X (Lịch sử); iii. 

Tìm hiểu về truyền thống quê em (Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp); iiii. Tìm hiểu về 

truyền thống gia đình, dòng họ (Giáo dục công dân).  Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn 

này, HS sẽ có cơ hội tìm hiểu truyền thống yêu nước của dân tộc theo hai chiều; chiều thời 

gian từ thời xa xưa đến hiện tại, chiều không gian từ những sự kiện xa xôi đến những điều 

gần gũi. Qua chủ đề, học sinh không chỉ được tiếp cận những  kiến thức của các bài học cụ 

thể mà còn được GDGTVH ở các phương diện nhận thức: hiểu được thế nào là yêu nước, 

một số biểu hiện của lòng yêu nước, truyền thống yêu nước của dân tộc qua các thời kì lịch 

sử, vai trò của lòng yêu nước; thái độ: suy nghĩ đúng đắn về trách nhiệm của bản thân đối 

với đất nước; trân trọng những người trong gia đình, dòng họ, xóm làng, nhà trường, cộng 

đồng,… đã có việc làm góp phần xây dựng quê hương, đất nước; tự hào về truyền thống 

lịch sử, văn hóa, con người, vẻ đẹp thiên nhiên,... của quê hương, đất nước; hành vi: có thể 

quảng bá về quê hương, đất nước với bạn bè trong nước và quốc tế; hợp tác với những 

người trong gia đình, họ hàng, địa phương, nhà trường, cộng đồng,… để lan tỏa những 

hành động thể hiện tình yêu nước; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện một nhiệm vụ/dự án ở 

nhà trường, cộng đồng. 

Tóm lại, xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn để giáo dục giá trị nói chung và 

GDGTVH nói riêng cho học sinh là một mô hình có ưu thế, có thể hiện thực hóa trong nhà 

trường phổ thông. Điều này đã được khẳng định qua kinh nghiệm của nhiều nước trên thế 

giới, những nghiên cứu về giáo dục giá trị ở Việt Nam và cả những cơ hội được thể hiện 

khá rõ nét trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

2.4. Cách thức xây dựng chủ đề tích hợp liên môn thực hiện giáo dục giá trị văn hóa 

cho học sinh Trung học cơ sở 

Dạy học chủ đề tích hợp liên môn xuất phát từ yêu cầu của mục tiêu dạy học phát 

triển năng lực học sinh, đòi hỏi phải tăng cường yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào 
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giải quyết những vấn đề thực tiễn. Dạy học liên môn yêu cầu GV phải xác định các nội 

dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải 

học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với những 

kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí dạy trong chương 

trình của môn đó và không dạy lại ở các môn khác. Trường hợp nội dung kiến thức có tính 

liên môn cao hơn thì sẽ tách ra thành các chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào một 

thời điểm phù hợp.  

Để xây dựng chủ đề tích hợp liên môn thực hiện giáo dục giá trị văn hóa cho học 

sinh Trung học cơ sở GDGTVH cho HS cần thực hiện các bước sau: 

Thứ nhất, rà soát phân tích chương trình các môn học có tiềm năng tìm ra những 

nội dung dạy học GTVH tương đồng, có sự gắn kết chặt chẽ để tạo thành chủ đề phù hợp. 

Thực tế cho thấy các môn học như Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, Hoạt 

động trải nghiệm, Nghệ thuật thường sẽ có các cơ hội để thiết kế chủ đề liên môn. Việc rà 

soát tiến hành sau khi đã xác định rõ những giá trị văn hóa cần giáo dục cho học sinh và có 

sự phối hợp của GV các môn học để trao đổi kĩ lưỡng về những nội dung dạy học sẽ lựa 

chọn, định hướng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Ví dụ, khi rà soát 

Chương trình GDPT 2018 với các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, 

Hoạt động trải nghiệm ở lớp 6 gắn với bộ sách giáo khoa Cánh diều, chúng tôi nhận thấy 

có những nội dung dạy học sau đây thể hiện sự tương đồng, logic có thể xem xét để thiết 

kế thành các chủ đề dạy học liên môn để hướng tới mục tiêu GDGTVH cho học sinh: 

Giá trị văn 

hóa 

Ngữ văn Lịch sử và 

Địa lí 

Giáo dục 

công dân 

Hoạt động 

trải nghiệm 

 

 

Yêu nước 

Đọc hiểu 

truyền thuyết 

“Thánh 

Gióng” 

Các cuộc khởi 

nghĩa tiêu biểu 

giành độc lập 

của dân tộc 

Việt Nam 

trước thế kỉ X 

Truyền thống 

quê em 

Truyền thống 

gia đình, dòng 

họ 

 

Nhân ái Đọc hiểu 

truyện “Cô bé 

bán diêm” 

 Lòng nhân ái Hoạt động 

thiện nguyện 
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Sáng tạo Tập làm thơ 

lục bát  

Giữ gìn phát 

triển văn hoá 

dân tộc thời 

Bắc thuộc (tiếp 

nhận, sáng tạo) 

Tiết kiệm (tạo 

sản phẩm tái 

chế) 

Hoạt động 

tuyên truyền 

giảm thiểu biến 

đổi khí hậu 

Thứ hai, xác định chủ đề tích hợp (tên chủ đề), chọn lọc các nội dung phù hợp trong 

môn học để tạo sự kết nối chặt chẽ, dự kiến thời gian cho chủ đề tích hợp. Tên chủ đề nên 

thể hiện rõ GTVH cần giáo dục cho HS đồng thời thể hiện được nội dung dạy học cốt lõi 

của các môn. Ví dụ như ở lớp 6, dựa vào GTVH hướng tới và nội dung dạy học các môn 

có thể đặt tên cho ba chủ đề trên như sau: i, Tự hào Việt Nam (trọng tâm GDGTV yêu 

nước); ii, Yên thương và chia sẻ (trọng tâm GDGTVH nhân ái); iii, Cùng sáng tạo (trọng 

tâm GDGTVH sáng tạo).  Thời gian dạy học chủ đề sẽ là tổng thời gian của các nội dung 

dạy học được lấy ra từ các môn học để tạo nên chủ đề đó. Ví dụ ở chủ đề “Tự hào Việt 

Nam” sẽ có 2 tiết dạy đọc hiểu truyện Thánh Gióng, mỗi nội dung ở các môn còn lại là 1 

tiết. Vậy chủ đề sẽ có thời lượng là 5 tiết. Tuy nhiên, đây là thời lượng cứng, ngoài thời 

lượng cứng này GV cần linh hoạt dựa vào quỹ thời gian thực của nhà trường bố trí cho dạy 

học chủ đề để có thể bổ sung thêm, tăng cường cho những hoạt động thực hành nhóm, trao 

đổi sản phẩm học tập (nếu được). Khi xây dựng các chủ đề tích hợp, GV vừa phải bám sát 

nội dung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; căn cứ vào mục tiêu và yêu 

cầu cần đạt môn học, mục tiêu phẩm chất, mục tiêu NL chung và NL đặc thù, mục tiêu và 

yêu cầu cần đạt về nội dung kiến thức, kĩ năng của các môn học, căn cứ vào đặc điểm nhận 

thức của HS cấp THCS vừa phải đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn. 

Thứ ba, xác định mục tiêu của chủ đề tích hợp. Khi đã xây dựng các nội dung dạy học 

liên môn thành một chủ đề tích hợp thì mục tiêu của chủ đề không nên là phép cộng đơn 

thuần của các bài học. Các mục tiêu kiến thức, kĩ năng của mỗi bài học riêng lẻ cần được 

hòa trộn trong đầu ra của chủ đề nhằm thực hiện mục tiêu GDGTVH trên ba phương diện: 

nhận thức, thái độ, hành vi. Ví dụ, ở chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, sau khi phân tích 

mục tiêu cụ thể của từng bài học ở môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải 

nghiệm, có thể cấu trúc mục tiêu của chủ đề dạy học đó hướng tới đích GDGTVH như sau:  

Về nhận thức: HS biết thế nào là nhân ái, một số biểu hiện của lòng nhân ái; hiểu 

được nhân ái là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa của lòng nhân ái trong cuộc 

sống thông qua tác phẩm văn học/đoạn trích (truyện Cô bé bán diêm của An-đec-xen) và 
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một số tình huống thực tiễn (trong môn Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp) 

Về thái độ: HS biết yêu quý chan hòa với những người xung quanh; biết tôn trọng 

sự khác biệt một cách đúng mực; không xúc phạm, kì thị người yếu thế, kém cỏi; không 

đồng tình với các ác, cái xấu. 

Về hành vi: HS biết an ủi, động viên, khích lệ, giúp đỡ mọi người (nhất là những 

người yếu thế, kém cỏi); tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động phục vụ cộng đồng 

một cách phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của bản thân. 

Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp, kế hoạch này 

cần có sự phối hợp của các giáo viên cùng tham gia. Điều quan trọng nhất là tìm được sự 

kết nối giữa các nội dung học tập để tạo nên mạch đi của chủ đề. Các hoạt động dạy học, 

phương pháp dạy học cũng cần được trao đổi kĩ lưỡng để tạo tính tổng thể. Ví dụ những 

hoạt động chính trong chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” được xác định như sau: 

Hoạt động Mục tiêu Nội dung Cách thực hiện 

1. Tìm hiểu 

khái niệm, biểu 

hiện, ý nghĩa 

của lòng nhân 

ái (GDCD) 

- Biết thế nào là nhân ái, 

một số biểu hiện của 

lòng nhân ái; 

- Hiểu được nhân ái là 

truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc 

Đọc VB thông tin viết 

về một câu chuyện có 

thật, thể hiện lòng nhân 

ái; trả lời các câu hỏi 

liên quan 

Thảo luận nhóm, kĩ 

thuật khăn trải bàn, 

trao đổi chia sẻ trước 

lớp 

2. Tìm hiểu 

thông điệp về  

lòng nhân ái 

qua đọc truyện  

“Cô bé bán 

diêm”  (Ngữ 

văn) 

 

- Hiểu được ý nghĩa của 

lòng nhân ái trong cuộc 

sống 

- Yêu thương, chia sẻ 

với người bất hạnh, 

không đồng tình với các 

ác, cái xấu. 

- Đọc diễn cảm truyện 

“Cô bé bán diêm”  

- Tìm hiểu giá trị nội 

dung, nghệ thuật của 

truyện, kết nối vấn đề 

đặt ra trong truyện với 

thực tiễn  

- Kĩ thuật bể cá, làm 

việc nhóm, phỏng 

vấn 

- Đọc hiểu truyện 

dựa trên đặc trưng 

thế loại truyện (nhân 

vật, sự việc, cốt 

truyện, thông điệp) 

3. Chung tay 

hành động 

thiện nguyện 

- Động viên, khích lệ, 

giúp đỡ mọi người (nhất 

- Lập kế hoạch thiện 

nguyện 

- Dạy học dự án 

- Tổ chức hoạt động 
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để thắp sáng 

lòng nhân ái 

(HĐ trải 

nghiệm) 

là những người yếu thế, 

bất hạnh) 

- Biết tham gia lập kế 

hoạch và thực hiện kế 

hoạch hoạt động từ 

thiện, hoạt động cộng 

đồng một cách phù hợp 

- Triển khai thực hiện 

- Nhận xét về kết quả 

thực hiện; cảm nghĩ của 

bản thân 

- Phối hợp với các 

lực lượng hỗ trợ  

Từ những hoạt động chính trong chủ đề như gợi ý ở bảng trên, GV các môn học sẽ 

cùng nhau xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch dạy học phù hợp, đảm bảo tính logic, liền 

mạch của chủ đề. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chủ đề (cả nội môn và 

liên môn) cần được xây dựng và đưa vào Kế hoạch của nhà trường từ đầu năm học để có 

sự chủ động và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. 

Thứ năm, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp theo kế hoạch đã xây dựng. Có hai 

phương án để tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp. Phương án thứ nhất, chỉ cần 1 GV tổ 

chức dạy toàn bộ chủ đề, các GV khác tham gia hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện. 

Phương án này phù hợp với chủ đề có tính tích hợp cao và GV dạy phải có khả năng hiểu 

biết vững vàng về toàn bộ các vấn đề đặt ra trong chủ đề. Phương án thứ hai là mỗi GV 

phụ trách dạy một mảng nội dung của mình trong chủ đề. Tuy nhiên vẫn cần sự hỗ trợ của 

cả nhóm trong quá trình chuẩn bị, triển khai để mạch chủ để được thể hiện rõ nhất và mục 

tiêu dạy học của chủ đề đạt được kết quả tốt. Khi tổ chức dạy học chủ đề - dù với một hay 

nhiều GV - cũng cần lưu ý vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp 

với mục tiêu dạy học nói chung và GDGTVH cho HS nói riêng như: dạy học dự án, sử 

dụng bài tập tình huống, tham quan thực địa,... Chú ý tới quy luật nhận thức và quan điểm 

dạy học kiến tạo59 để thực hiện các biện pháp phù hợp với mục tiêu GDGTVH trong quá 

trình tổ chức triển khai dạy học góp phần hình thành các GTVH cho học sinh THCS. Có 

thể vận dụng chung các biện pháp sau: 1/ Khuyến khích HS nhận diện, đánh giá, bộc lộ 

những suy nghĩ của bản thân về GTVH đề cập trong chủ đề/bài học; 2/Khuyến khích HS 

                                                           
59 Quan điểm dạy học kiến tạo xuất hiện cuối thế kỉ XVIII và được phát triển bởi các nhà khoa học lỗi lạc 

như Dewey, Piaget, Vygotsky, Glasserfeld, Ernest,… Quan điểm này xác nhận vai trò chủ thể tích cực, sáng 

tạo của người học, đề cao yêu cầu vận dụng tri thức, kĩ năng vào tình huống mới để HS khám phá, kiến 

tạo tri thức mới và biết trao đổi, giải thích, đánh giá về tri thức mới (năng lực siêu nhận thức). 
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tham gia vào các tình huống giả định để trải nghiệm (về nhận thức, tình cảm) đối với các 

GT VH; 3/Tạo cơ hội để HS được trải nghiệm/thực hành các hoạt động học tập có ý nghĩa 

góp phần hình thành các GTVH. Những biện pháp này không chỉ phù hợp với việc 

GDGTVH cho học sinh qua các chủ đề dạy học mà ngay cả việc tích hợp GDGTVH cho 

HS trong từng bài học/HĐGD cụ thể cũng hoàn toàn có thể vận dụng được. 

Thứ sáu, GV cần thiết kế được các câu hỏi/bài tập để đánh giá kết quả học tập của 

học sinh sau khi học chủ đề. Kết quả này có sự tích hợp nhuyễn giữa việc đánh giá kiến 

thức kĩ năng của bài học với những hiểu biết của học sinh về giá trị văn hóa. Ví dụ như ở 

chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, có thể sử dụng các câu hỏi/bài tập như: 1/Nêu cảm nghĩ 

của em về nhân vật cô bé bán diêm? 2/Giả sử em gặp cô bé bán diêm trong buổi tối mùa 

đông giá lạnh đó, em có thể làm được việc gì để giúp đỡ cô bé? 3/Nhớ lại và chia sẻ về một 

việc mà em đã làm để giúp đỡ người gặp khó khăn?... Những câu hỏi này dù tập trung vào 

nội dung của bài đọc hiểu (môn Ngữ văn) nhưng có khả năng tích hợp sâu để kiểm chứng 

một số mục tiêu cơ bản cần đạt của các bài học khác. Chẳng hạn như thể hiện được sự đồng 

cảm, chia sẻ với những người bất hạnh (môn GDCD); có những suy nghĩ, hành vi đúng 

đắn thể hiện tình yêu thương dành cho con người (môn GDCD, HĐ trải nghiệm hướng 

nghiệp). Tuy nhiên hạn chế của những câu hỏi/bài tập này (kể cả giải quyết vấn đề theo 

tình huống giả định) là chưa thể khẳng định hoàn toàn một cách chính xác, trung thực kết 

quả GDGTVH đạt được của mọi học sinh trong lớp. Chúng ta chỉ nên xem đó là một kênh, 

GV cần tiếp tục thu thập thông tin bằng những kênh khác nhau (quan sát, ghi chép, chiêm 

nghiệm qua các hành động của HS,…) có độ tin cậy cao hơn, có tính xác thực hơn trong 

đánh giá giá trị, phẩm chất của người học để làm căn cứ bổ sung cho những kết quả thu 

được từ những câu hỏi, bài tập mà học sinh đã giải quyết. 

3. Kết luận 

Dạy học các chủ đề tích hợp không phải là vấn đề mới, điều chúng tôi muốn nhấn 

mạnh là công việc này cần được thực hiện một cách hệ thống, bài bản và đảm bảo tính 

chỉnh thể trong quy trình triển khai để hướng tới GDGTVH cho HS, một nhiệm vụ vô cùng 

quan trọng, cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Để giáo dục các giá trị văn hóa cho HS thông 

qua dạy học các chủ đề tích hợp một cách hiệu quả trước hết GV các tổ cần căn cứ vào 

mục tiêu GDGTVH của nhà trường, xem xét cơ hội xây dựng những chủ đề dạy học tích 

hợp, sau đó lựa chọn hình thức tổ chức, PPDH và thiết kế các hoạt động học tập tương ứng; 

cuối cùng là tổ chức triển khai dạy học (chú ý tới những điểm nhấn để GDGTVH cho HS). 

Vấn đề “hạt nhân” làm nên “diện mạo” của các chủ đề là  sự vận dụng hiệu quả những hình 
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thức, PPDH mới đem đến cơ hội thực hành, trải nghiệm, sáng tạo của HS trong quá trình 

khám phá hình thành tri thức, rèn luyện kĩ năng trau dồi phẩm chất và năng lực, gắn với 

những nhiệm vụ học tập cụ thể của chủ đề, gắn với mục tiêu GDGTVH trên các phương 

diện nhận thức, thái độ, hành vi. 

GDGTVH cho học sinh THCS thông qua các chủ đề tích hợp sẽ tạo ra nhiều cơ hội 

để HS rèn luyện, phát triển các phẩm chất được xác định trong Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018. Tuy nhiên, GDGTVH là một quá trình phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu 

tố khác nhau, đòi hỏi sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống: gia đình, nhà trường, xã hội. 

Trong đó quyết liệt nhất phải là nhà trường. Nhà trường phải xem vấn đề giáo dục theo 

phương châm “tiên học lễ” không chỉ là khẩu hiệu mà là quá trình thực dạy thực rèn, là sứ 

mệnh cao cả nhưng đầy thách thức; phải thấm nhuần quan điểm phát triển nhân cách người 

học là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của giáo dục phổ thông ở nước ta trong bối cảnh hiện 

nay. 
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GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO HỌC SINH  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

TS. Lê Thị Sông Hương và nhóm nghiên cứu60 

 

Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Trung học phổ thông trong bối cảnh 

hiện nay có vai trò quan trọng. Điều này được khẳng định trong các Nghị quyết của Đảng, 

các văn bản pháp lí của ngành giáo dục. Bài viết tập trung làm rõ bối cảnh đất nước trong 

thời kì đổi mới và nhiệm vụ giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh Trung học phổ thông; 

các đặc điểm học sinh phổ thông và vấn đề giáo dục giá trị văn hoá; phân tích cơ hội giáo 

dục giá trị văn hoá cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và gợi ý lựa 

chọn các giá trị văn hoá để giáo dục cho học sinh Trung học phổ thông. Trên cơ sở đó bài 

viết đưa ra cách thức về xây dựng môi trường văn hoá gồm các yếu tố: mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, lực lượng tham gia, điều kiện đảm bảo thực hiện mô hình vừa xây dựng. 

Đồng thời đưa ra ví dụ minh hoạ về xây dựng mô hình văn hoá qua việc phân tích bối cảnh 

thực tế, tầm nhìn, triết lí giáo dục – hệ giá trị cốt lõi của Nhà trường. 

Từ khóa: giáo dục giá trị văn hóa, xây dựng môi trường văn hoá, học sinh trung 

học phổ thông 

1. Đặt vấn đề 

Nghị quyết số 33/NQ-TW của Hội nghị thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước61 đã chỉ ra những thành tựu đáng kể trong việc phát huy những 

thành tựu văn hóa truyền thống của dân tộc cùng với sự hình thành của nhiều giá trị văn 

hóa mới. 

Giáo dục giá trị văn hóa (GDGTVH) là nhân tố quan trọng giúp học sinh (HS) hình 

thành và phát triển nhân cách. Tuy nhiên, GDGTVH là một quá trình khó khăn, phức tạp, 

lâu dài, chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau và đòi hỏi sự tham gia, phối hợp của 

nhiều lực lượng khác nhau trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh những yếu tố tích cực 

(truyền thống gia đình, truyền thống dân tộc, sự phát triển của khoa học công nghệ…) cũng 

                                                           
60 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

61 Nghị quyết số 33/NQ-TW của Hội nghị thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 
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còn không ít yếu tố tiêu cực (sự du nhập của những nét văn hóa không phù hợp, sự lôi kéo 

của bạn bè,…) khiến HS, phải đứng trước nhiều thách thức. Việc thực hiện GDGTVH cho 

HS đạt hiệu quả tốt không chỉ mang lại thành tựu và đóng góp thiết thực cho giáo dục mà 

còn tác động tới tất cả các ngành, lĩnh vực khác, góp phần quan trọng vào công cuộc phát 

triển đất nước hiện nay. 

Ở cấp THPT, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đề cập tới những năng 

lực và phẩm chất cần hình thành cho HS. Việc giáo dục giá trị văn hóa là một trong những 

yêu cầu được đặt ra và cụ thể hóa thành mục tiêu dạy học. Nội dung GDGTVH được lồng 

ghép vào các môn học hoặc các hoạt động trải nghiệm, các giờ giáo dục lối sống, tư tưởng, 

đạo đức Hồ Chí Minh. Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi đề tập trung đề cập tới việc 

phân tích cơ hội GDGTVH cho HS trong chương trình giáo dục phổ thông 2018; đưa ra 

cách thức và ví dụ về xây dựng môi trường văn hoá. 

2. Nội dung nghiên cứu 

 2.1. Bối cảnh đất nước trong thời kì đổi mới và nhiệm vụ giáo dục gía trị văn 

hóa cho học sinh Trung học phổ thông 

Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang tác động sâu sắc và đa chiều đến tư tưởng, tình 

cảm đạo đức và lối sống của xã hội trong đó có HS Trung học phổ thông (THPT). Việc 

định hướng giá trị sống cho HS để các em có ý thức, niềm tin, thái độ và hành động đúng 

đắn, tích cực trong bối cảnh hiện nay đang là thách thức lớn đối với cả nhà trường, gia đình 

và cộng đồng. Lựa chọn, xây dựng hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở HS THPT, phù hợp 

với xu thế xã hội đương đại đồng thời vẫn lưu giữ những giá trị tinh hoa truyền thống Việt 

Nam đang có nguy cơ bị mai một nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã 

hội, giảm nguy cơ hòa tan văn hóa.  

Đối với HS THPT việc giáo dục giá trị văn hóa (GDGTVH) trong bối cảnh đổi mới 

và hội nhập quốc tế có vai trò quyết định tới sự phát triển của mỗi cá nhân các em nói riêng 

và với tương lai của đất nước nói chung. Trong thời kì đổi mới, cần có sự kết hợp giữa gia 

đình, nhà trường, xã hội để nâng cao hiệu quả GDGTVH. Tuy nhiên, nhà trường đóng vai 

trò quan trọng nhất trong việc GDGTVH cho HS. 

Xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế cùng với nền tảng tâm lý học, giáo dục 

học… chương trình giáo dục phổ thông đã “cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp 

người học làm chủ kiến thức phổ thông; biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và 

tự học suốt đời; có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; biết xây dựng và phát triển 

hài hòa các mối quan hệ xã hội; có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú; 
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nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước 

và nhân loại”62. Đối với chương trình giáo dục THPT “giúp học sinh tiếp tục phát triển 

những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công 

dân; khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp 

với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề 

hoặc tham gia vào cuộc sống lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới”63. Chương trình giáo dục phổ thông 

hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm…); năng lực (chung, đặc thù). Những phẩm chất và năng lực này được mô tả 

các mức độ khác nhau trong từng cấp học và cụ thể hóa trong chương trình môn học, hoạt 

động trải nghiệm. GDGTVH cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục, nội 

dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của 

đối tượng giáo dục và đồng thời phải đưa HS vào những hoạt động giao lưu phong phú, đa 

dạng để từ đó hình thành và phát triển nhân cách. Đặc biệt với đối tượng HS THPT – lứa 

tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý; chịu nhiều tác động từ các mối quan hệ xã hội thì 

việc GDGTVH nhằm hình thành nhân cách cho các em là yếu tố quyết định để tạo nên một 

xã hội phát triển, có khả năng hội nhập đồng thời cũng gìn giữ được những giá trị của bản 

thân nói riêng, dân tộc nói chung.  

GDGTVH là một quá trình lâu dài và phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng, 

phương pháp, cách thức khác nhau và hiệu quả của việc giáo dục khó có thể đánh giá ngay 

thời điểm hiện tại. Do vậy bên cạnh các nghiên cứu mang tính khái quát, hoặc chỉ đề cập 

tới một vài địa phương cụ thể cần có các phương thức, giải pháp GDGTVH chung cho HS 

THPT nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) trong giai đoạn mới. 

2.2. Đặc điểm học sinh Trung học phổ thông và vấn đề giáo dục giá trị văn hóa 

 HS THPT đang ở độ tuổi đầu thanh niên mang nhiều đặc điểm của người trưởng 

thành. Cần hiểu rõ những đặc điểm nổi bật về tâm – sinh lí HS THPT để có định hướng 

GDGTVH cho HS THPT. 

 Tuổi thanh niên là thời kỳ đạt được sự trưởng thành về mặt thể lực. Có thể coi đây 

là lứa tuổi phát triển vượt trội và mang tính chất hoàn chỉnh nhất. Trí tuệ của trẻ trong giai 

đoạn này có khả năng tiếp thu khối lượng thông tin lớn, hình thành các khả năng trí tuệ cao 

                                                           
62 Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 

63 Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 
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như phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… giúp trẻ có khả năng thích nghi với các môn học 

mang tính chất phức tạp hơn, mang tính khoa học và có sức sáng tạo mạnh mẽ. Lứa tuổi 

này cũng đặc biệt nhạy cảm và có khả năng khẳng định cái tôi. Do đó những lời nói và 

hành động can thiệp của người lớn rất dễ khiến trẻ bị ức chế. Đây là lứa tuổi có thể tự xác 

định xu hướng tính cách cũng như xu hướng nghề nghiệp của bản thân. Vì vậy, các nhà 

giáo dục cần có định hướng tính cách, nghề nghiệp để trẻ có thể tự khám phá bản thân và 

bộc lộ được năng khiếu tiềm ẩn của mình. Nhờ đó, các em mới có khả năng lựa chọn được 

xu hướng phát triển của bản thân và nỗ lực rèn luyện bản thân để phấn đấu. Ở thời kì này, 

vị thế xã hội của lứa tuổi HS THPT có nhiều thay đổi so với trước đó. Thực tế cho thấy, 

HS THPT đã trưởng thành và các em muốn được mọi người tôn trọng/thừa nhận giá trị 

riêng và sự trưởng thành đó.. Ở lứa tuổi này, các em có nhu cầu khám phá về khả năng 

nhận thức bản thân và thế giới khách quan để hình thành thế giới quan, nhân sinh quan. Từ 

đó, tự định hướng giá trị văn hoá và hình thành phong cách/bản sắc/hình ảnh cá nhân. Quan 

hệ xã hội của HS phát triển về bề rộng và chiều sâu: Trong gia đình, các em luôn cố gắng 

là một thành viên tích cực, tham gia lao động sản xuất cùng gia đình từ rất nhỏ. Ở nhà 

trường, HS thay đổi phương pháp, hình thức, thái độ học tập do nội dung, tích chất, mục 

đích của các môn học đều thay đổi so với các bậc học trước. Ngoài xã hội, các em đã tham 

gia vào một số các hoạt động mang tính tập thể. Đặc biệt là các em muốn thừa nhận mình 

là người lớn, muốn được nhiều người biết đến mình. Sự tác động qua lại giữa các nhân tố 

của quá trình dạy học, giữa quá trình dạy học với môi trường của nó tạo nên những nét đặc 

trưng của mối quan hệ thầy - trò. Tình bạn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm 

của HS THPT, ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt đời sống của các em. Nhu cầu giao tiếp, 

đặc biệt là giao tiếp với bạn bè đồng lứa phát triển mạnh ở lứa tuổi này. Bên cạnh những 

ảnh hưởng tích cực, mối quan hệ ban bè cũng có ảnh hưởng tiêu cực đối với các em. Ở lứa 

tuổi Trung học, các em có nhu cầu và có khả năng nhận thức được những phẩm chất, đặc 

điểm của mình trong xã hội, tự đánh giá bản thân theo những chuẩn mực xã hộị. Nhận thức 

xã hội hiện nay của HS chủ yếu thông qua kênh truyền thông và công nghệ thông tin như 

internet, mạng XH, game online,… là những phương tiện hết sức thuận lợi cho việc tìm 

hiểu thế giới. Từ đó, các em có thể có được những cái nhìn đa chiều về các vấn đề xã hội 

nhưng cũng có thể gây nên sự nhiễu thông tin, có thể tạo ra nhiều thách thức to lớn. Vì vậy, 

cần có định hướng giá trị đúng đắn để tránh những tác động xấu gây nên những hậu quả 

khôn lường đối với HS. Ở lứa tuổi này, HS chưa hoàn toàn xác định mục đích, ý nghĩa của 

hoạt động nhận thức xã hội một cách rõ ràng. Do đó, việc xác định các giá trị văn hoá cốt 
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lõi ở HS cần phải đảm bảo để các em được định hướng đúng đắn trong việc thiết lập, lựa 

chọn và phát triển quan hệ xã hội, giúp các em có quan điểm đúng và đủ để giải quyết vấn 

đề xã hội gặp phải một cách tích cực và hiệu quả. 

 Trong giai đoạn hiện nay, sự thiếu chọn lọc GTVH trong môi trường mạng dẫn đến sự 

lệch lạc về chuẩn mực giá trị ở HS; giá trị về công nghệ trong mỗi cá nhân có xu hướng lấn 

át giá trị con người; giá trị cá nhân lấn át giá trị tập thể làm xói mòn giá trị lương tâm, trách 

nhiệm, tự trọng; ý thức về vai trò và giá trị người thầy có xu hướng bị suy giảm; động lực, 

lý trí, quyết tâm vượt khó của HS hạn chế do điều kiện sẵn có, nhu cầu cá nhân luôn được 

đáp ứng; nguy cơ bị hòa tan vào hệ GTVH thế giới do mở cửa, hội nhập. 

 Ngày nay, hệ giá trị sống của HS THPT đang có biểu hiện dịch chuyển: Lý tưởng 

sống, ước mơ, hoài bão của nhiều HS chưa xác định rõ, dẫn đến việc các em không có mục 

đích sống rõ ràng và kế hoạch tương lai cho bản thân. Một bộ phận HS THPT quan niệm 

về giá trị - cái đúng, tốt, đẹp, có ích (chân, thiện, mĩ) có xu hướng phân ly/lệch lạc so với 

chuẩn mực chung. Hành động vị kỷ, đề cao lợi ích, nhu cầu cá nhân có xu hướng trở thành 

phổ biến trong giới trẻ. Một số HS có phong cách lai căng, thiếu bản sắc (giá trị truyền 

thống), chạy theo trào lưu, thích đua đòi, chỉ quan tâm đến diện mạo bề ngoài, thích thể 

hiện bản thân, đam mê thần tượng một cách mù quáng. Nhiều thanh niên có biểu hiện thiếu 

cảm xúc chiều sâu (vô cảm, hời hợt, ít bao dung & chia sẻ). Đây là một trong những nguyên 

nhân chính dẫn đến sai lệch về giá trị đạo đức, văn hóa ứng xử của HS với thầy cô, bạn bè, 

người thân trong gia đình. Do vậy dẫn đến nhiều HS bàng quan, thiếu tinh thần đấu tranh 

với những hành vi tiêu cực để bảo vệ bản thân và người khác, bảo vệ lẽ phải. Đa số HS 

hiện nay có những biểu hiện lối sống và tư tưởng thực dụng, thiếu hiểu biết và thiếu giá trị 

về nghề. Nhiều em HS có suy nghĩ và hành động lệch lạc về đạo đức và văn hóa. Lối sống 

thích hưởng thụ,  ít kiên trì, không chịu khó, chịu khổ, chịu hy sinh cũng là những biểu 

hiện khá báo động ở lứa tuổi thanh niên. 

 Như vậy, sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập 

quốc tế kéo theo những mặt tích cực và cả những mặt trái đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, 

tâm lý, tình cảm, giá trị sống và lối sống của thanh thiếu niên, tạo ra nhiều nguy cơ, thách thức 

đến công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, giá trị sống và lối sống cho các đối tượng này, trong 

đó nhóm HS THPT. Việc lựa chọn, xây dựng hệ giá trị cốt lõi cần hình thành và đề ra các biện 

pháp GDGTVH cho HS THPT trong bối cảnh mới là vô cùng cấp thiết. 

 2.3. Giáo dục gía trị văn hóa cho học sinh Trung học phổ thông gắn với chương 

trình 2018 
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 2.3.1. Những điều cần lưu ý trong quá trình tổ chức giáo dục giá trị văn hoá cho học 

sinh Trung học phổ thông 

 - Nghiên cứu lí thuyết chung được đề cập đến trong mô hình GDGTVH gồm có: 

mục tiêu, nội dung, phương pháp, lực lượng tham gia GDGTVH trong nhà trường THPT. 

 - Nghiên cứu đặc điểm HS THPT nói chung và HS địa phương (nhà trường nói 

riêng) trong bối cảnh mới. 

 - Chọn lọc và quyết định những giá trị văn hóa trong hệ GTVH chung để giáo dục 

trong nhà trường THPT. 

 - Nghiên cứu CT GDPT 2018 để tìm cơ hội đề ra các giải pháp GDGTVH phù hợp 

(CT GD nói chung; CT môn học nói riêng; hoạt động giáo dục). 

 - Nghiên cứu những ưu điểm và hạn chế của việc GDGTVH cho HS trong các nhà 

trường THPT hiện nay. 

 2.3.2. Một số vấn đề về giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh Trung học phổ thông 

trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018  

 a. Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Trung học phổ thông 

 GDGTVH cho HS THPT là nhằm chuyển hóa những giá trị văn hóa xã hội thành 

GTVH của HS, góp phần phát triển năng lực cần thiết của người lao động, ý thức và nhân 

cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, 

học nghề, khả năng thích ứng… đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu GDGTVH cho HS 

THPT còn tùy thuộc vào điều kiện và đặc điểm (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…) của 

từng địa phương. 

 b. Cơ hội giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Trung học phổ thông trong Chương 

trình mới 2018 

Trong CTGDPT tổng thể đã qui định rõ ở cấp THPT (giai đoạn định hướng nghề 

nghiệp)… gồm có các môn học lựa chọn và các môn học bắt buộc.Trong các môn học bắt 

buộc, môn Ngữ văn, Thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh là các môn học có thể lồng 

ghép để thực hiện GDGTVH cho HS. Các môn học tự chọn gồm hai nhóm khoa học xã hội 

và nghệ thuật cũng có những cơ hội lớn để GDGTVH cho HS. Các chủ đề dạy học có nhiều 

cơ hội để GV có thể vận dụng giáo dục các giá trị yêu nước, sáng tạo, trung thực, tự trọng, 

trách nhiệm, hợp tác,…cho HS lứa tuổi thanh niên.  

Các hoạt động giáo dục (HĐGD) trong CTGDPT 2018 cũng là môi trường tạo cơ 

hội cho HS được trải nghiệm, vận dụng tổng hợp các kiến thức, kinh nghiệm đã học được 
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về GTVH để giải quyết các vấn đề thực tiễn, hành động, ứng xử phù hợp trong tình huống 

gắn với thực tiễn. Trên cơ sở đó, những phẩm chất và năng lực cần thiết, phù hợp với lứa 

tuổi của các em được tạo điều kiện để phát triển.  

Thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, HS được vận dụng các kiến thức, 

được trải nghiệm, rút kinh nghiệm đã học về GTVH để giải quyết các vấn đề về giá trị của 

nghề, nghề nghiệp yêu thích, những kĩ năng và năng lực cần thiết cho nghề mà HS cần 

hiểu, rèn luyện để thích ứng . 

GDGTVH cho HS THPT qua nội dung địa phương là nhằm chuyển hóa những giá 

trị văn hóa của địa phương thành giá trị văn hóa của HS, góp phần phát triển ở các em 

những phẩm chất và năng lực cần thiết để trở thành người công dân trẻ khỏe, có trách 

nhiệm với quê hương; tự thấy cần rèn luyện và phấn đấu trở thành thành viên tốt của cộng 

đồng địa phương có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và 

yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Nội dung địa phương là môt phần 

học bắt buộc trong CT THPT. Các nội dung học tập trong nội dung địa phương (các vấn 

đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… 

của địa phương có thể giúp các nhà trường bồi dưỡng, giáo dục các giá trị yêu nước, trách 

nhiệm đáp ứng cho mục tiêu cấp học. 

 c.  Lựa chọn các giá trị văn hóa để giáo dục cho học sinh Trung học phổ thông 

Nội dung giáo dục giá trị văn hóa cho HS phổ thông là một hệ giá trị văn hóa, bao 

gồm các giá trị: yêu nước, khoan dung, hòa bình, trung thực, hợp tác, tự trọng, trách nhiệm, 

kỉ luật, tự tin, sáng tạo. 

Căn cứ vào mục tiêu, đặc điểm của CT GDPT cấp trung học và đặc điểm của lứa 

tuổi HS THPT trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi tập trung nghiên cứu các giải pháp để 

GD các GTVH cho HSTHPT: Yêu nước, hòa bình, sáng tạo, hợp tác, trách nhiệm, trung 

thực. Đặc biệt, các giá trị yêu nước, trách nhiệm đáp ứng cho mục tiêu cấp học, mục tiêu 

và ưu thế của các môn học Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục kinh tế pháp luật, Lịch 

sử, nội dung địa phương. Các giá trị yêu nước, hợp tác, sáng tạo,... đáp ứng mục tiêu đào 

tạo những công dân của đất nước sắp rời trường học phổ thông đi đến mọi nẻo đường, miền 

quê, hoặc xa rời tổ quốc để học tập, sinh sống, làm việc. Đồng thời các giá trị này cũng rất 

phù hợp với đặc điểm của HS THPT trong giai đoạn hiện nay (đã được phân tích ở trên). 

 2.3.3. Xây dựng môi trường văn hóa nhằm giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh 

Trung học phổ thông 
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 Dựa vào CT GDPT 2018, có thể GDGTVH cho HS trên 4 mô hình cụ thể: GDGTVH 

qua xây dựng môi trường văn hóa học đường; GDGTVH trong dạy học các môn học và 

nội dung giáo dục địa phương; GDGTVH qua dạy học các chủ  đề  liên môn; GDGTVH 

trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Ở đây chúng tôi muốn đề cập tới mô hình GDGTVH 

qua Xây dựng môi trường văn hóa học đường. 

 a. Mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa nhà trường 

 Xây dựng môi trường văn hóa cùng với các mô hình khác hướng tới hoàn thành mục 

tiêu của CT GDPT 2018: “Giúp HS tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết 

đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt 

đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh 

của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng 

thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới”64. 

 - Mục tiêu của việc xây dựng môi trường GDGTVH là tạo cơ hội cho HS được trải 

nghiệm các GTVH. Môi trường văn hóa vật chất và môi trường tinh thần được xây dựng 

đúng hướng, đa dạng, sống động, sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của 

mục tiêu GDGTVH cho HS. Đối với HS THPT, gắn với CT mới, các hình thức trải nghiệm 

có tính khám phá, thể nghiệm và tương tác, cống hiến, tình nguyện, nghiên cứu,…đều là 

những mảnh đất tốt để HS được trải nghiệm thể hiện các GTVH. Điều đó mang ý nghĩa thiết 

thực cho việc giáo dục nhân cách HS.  

 - Môi trường văn hóa tạo động lực cho các em lĩnh hội và rèn luyện các GTVH. Đối 

với HS THPT, cần chú ý tới việc tạo môi trường góp phần rèn luyện các em trở thành những 

công dân có trách nhiệm, hiểu biết và có thể tham gia hiệu quả vào đời sống chính trị, xã hội 

của địa phương, đất nước; giúp các em cảm thấy an toàn, tự tin, được động viên, khích lệ 

khi thể hiện các GTVH. 

 - Đối với nhà trường THPT, xây dựng nhà trường văn hóa giúp HS có môi trường 

trong sáng, tích cực để thể hiện và khẳng định lí tưởng sống, quan niệm đúng về giá trị - cái 

đúng, cái đẹp, sống thế  nào cho có ích..  thấy rõ và tránh xa những lối sống và tư tưởng thực 

dụng, hiểu và sống bình đẳng đúng nghĩa, hiểu giá trị về nghề, biết thể hiện cảm xúc có chiều 

sâu, trung thực và sáng tạo; tránh lối sống vị kỷ, lai căng, thiếu bản sắc. 

 - Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các lực lượng trong và ngoài nhà trường 

hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ GD nói chung, GDGTVH nói riêng cho HS. Trong 

                                                           
64 Chương trình GDPT tổng thể 2018, tr 6 
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CTGDPT tổng thể 2018 đã khẳng định tăng cường sự phối hợp các lực lượng giáo dục: “Nhà 

trường… phối hợp với các cá nhân tổ chức ở địa phương huy động đa dạng các nguồn lực 

tham gia các hoạt động giáo dục và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng môi 

trường giáo dục lành mạnh, an toàn.”65 

 - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả GD nói chung, chất lượng và hiệu quả 

GDGTVH nói riêng cho HS THPT. 

 b. Nội dung xây dựng môi trường văn hóa nhà trường Trung học phổ thông 

Trong nhà trường THPT, HS được giáo dục, thực hiện các hoạt động giáo dục theo 

qui định của chương trình và các hoạt động trải nghiệm nhằm rèn luyện và phát triển các 

năng lực then chốt và phẩm chất cốt lõi cho HS. 

Xây dựng môi trường văn hóa nhà trường (hay còn gọi là văn hóa học đường) bao 

gồm: Xây dựng môi trường văn hóa vật chất và xây dựng môi trường văn hóa tinh thần.  

Môi trường văn hóa vật chất bao gồm toàn bộ yếu tố vật chất của nhà trường như: 

lớp học, sân chơi, nhà đa năng, thư viện, vườn trường, nhà vệ sinh, cảnh quan, các tài liệu, 

phương tiện kĩ thuật phục vụ giáo dục và dạy học, băng rôn, khẩu hiệu… Cơ sở vật chất, 

cảnh quan của nhà trường phải đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn và thuận lợi cho HS trong 

học tập, rèn luyện và cho các thành viên khác của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm 

vụ GDGTVH cho HS. Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và tài liệu hướng dẫn là những 

yếu tố góp phần rèn luyện và phát triển các GTVH ở HS. Các điều kiện trên đều được 

nghiên cứu và chuẩn bị kĩ lưỡng đáp ứng cho dạy và học các môn học bắt buộc, các môn 

học tự chọn, các hoạt động giáo dục của nhà trường. Trường, lớp, thư viện, vườn hoa, thiết 

bị dạy học… đều có tác động đến nhận thức, thái độ, hành vi của HS. 

- Môi trường văn hóa tinh thần bao gồm các yếu tố: Quan điểm, triết lí giáo dục, 

hệ giá trị cốt lõi của nhà trường; nội quy, nề nếp dạy và học, các quy tắc về giao tiếp, 

ứng xử; mối quan hệ tôn trọng, thân thiện, hợp tác giữa các thành viên trong nhà trường, 

bầu không khí, tâm lí tích cực trong nhà trường; logo, biểu tượng của nhà trường; đồng 

phục của HS, GV… 

- Xây dựng môi trường văn hóa hướng đến GDGTVH ở HS THPT là: 

+ Trong môi trường đó, HS biết những gì mình có thể làm được bằng khả năng của 

bản thân và sự duy trì một cuộc sống đúng mực; làm việc chăm chỉ để thực hiện nhưng gì 

mình cần phải làm bằng chính sức của mình; làm những gì thấy đúng; nhìn nhận cuộc sống  

                                                           
65 CTGDPT Tổng thể 2018, trang 34, 35 
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với niềm vui và sự chân thành; tôn trọng sự tự do nhưng hành động có kỉ luật; hiểu biết bản 

thân mình, thay đổi những điều cần thay đổi và phát huy những điểm mạnh; yêu chuộng, tìm 

kiếm sự thật và chân lí, có khả năng diễn đạt và hành động; khám phá cuộc sống bản thân 

hướng đến thực hiện lí tưởng của mình.  

+ Môi trường văn hóa nhà trường thể hiện sự khơi gợi, khuyến khích HS biết giữ lời 

hứa và tuân thủ các luật lệ của xã hội, tôn trọng ý thức về nghĩa vụ cộng đồng; HS có sự 

tham gia và trách nhiệm trong nhóm (sẵn sàng tham gia các nhóm/ tổ chức xung quanh, nhận 

thức về vai trò của mình, thực hiện các nhiệm vụ cá nhân và sự hợp tác với người khác; hiểu 

tầm quan trọng của lao động và sẵn sàng tham gia lao động; tôn trọng các thành viên trong 

gia đình; kính trọng GV và mọi người trong trường (yêu thương, kính trọng các thầy, cô 

giáo, cán bộ nhân viên nhà trường, nỗ lực hợp tác với mọi người xây dựng truyền thống nhà 

trường tốt đẹp); có ý thức đóng góp cho xã hội (ý thức mình là một thành viên của cộng đồng 

địa phương, tôn trọng và yêu quí những người đã cống hiến cho xã hội, góp sức vào sự phát 

triển của cộng đồng,…; tôn trọng truyền thống yêu nước (quan tâm đến văn hóa, truyền 

thống dân tộc và tình yêu đất nước); tôn trọng các nền văn hóa khác: Tôn trọng các nền văn 

hóa và con người các quốc gia khác với ý thức bản sắc của một công dân Việt Nam, nỗ lực 

thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế,…  

 c. Phương pháp xây dựng môi trường văn hóa nhà trường Trung học phổ thông 

 Môi trường văn hóa nhà trường THPT được xây dựng theo phương pháp cùng tham 

gia. Mọi thành viên của nhà trường đều tham gia vào quá trình xây dựng văn hóa học đường 

ở những khâu khác nhau và những mức độ khác nhau. 

 Tiến trình xây dựng văn hóa học đường được tiến hành theo các bước sau: 

 - Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường phân tích tình hình thực tế của nhà 

trường đối chiếu với mục tiêu, nội dung, yêu cầu GDGTVH của cấp THPT và đặc trưng 

văn hóa địa phương. 

 - Tiếp đó, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng dự thảo kế hoạch 

xây dựng môi trường văn hóa học đường, bao gồm: Dự thảo tầm nhìn, triết lí GD, hệ giá 

trị cốt lõi, nội quy, nề nếp dạy và học, các quy tắc về giao tiếp, ứng xử, trang phục của các 

thành viên nhà trường…; Dự thảo kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa vật chất (cơ sở vật 

chất, trang thiết bị GD, cảnh quan nhà trường…); Dự thảo Cơ chế giám sát, đánh giá việc 

thực hiện của các thành viên nhà trường. Các thành viên nhà trường (bao gồm cả HS, cha mẹ 

HS/Ban đại diện cha mẹ HS) cùng tham gia thảo luận để góp ý cho dự thảo kế hoạch. 
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 - Dựa trên góp ý của các thành viên nhà trường, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu hoàn 

thiện và ban hành: Tầm nhìn, triết lí GD, hệ giá trị cốt lõi, nội quy, quy định về nề nếp dạy 

và học, các quy tắc về giao tiếp, ứng xử, trang phục của các thành viên nhà trường; Kế 

hoạch xây dựng môi trường văn hóa vật chất nhà trường (cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh 

quan…);  Cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

 - Hiệu trưởng cùng với HS và các thành viên khác của nhà trường, bao gồm cả cha 

mẹ HS cam kết thực hiện và triển khai thực hiện các nội quy, nề nếp, quy định chung; tham 

gia thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan nhà trường. Ở 

trường THPT, lực lượng tham gia xây dựng và góp ý cho dự thảo kế hoạch và quá trình 

thực hiện môi trường văn hóa còn có đại diện của các thành phần thuộc cộng đồng địa 

phương (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội khuyến học, Hội cựu chiến binh…). 

 - Trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa nhà trường, thường xuyên có tự 

kiểm tra, giám sát của HS, của các thành viên nhà trường, cha mẹ HS, đại diện cộng đồng 

đại phương và sự kiểm tra, giám sát chéo giữa các thành viên; có sự trao đổi thông tin, 

đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hóa nhà trường. 

 d. Lực lượng tham gia xây dựng môi trường văn hóa nhà trường 

 Lực lượng tham gia xây dựng môi trường văn hóa học đường bao gồm Hiệu trưởng, 

Ban Giám hiệu, GV, HS, cha mẹ HS và tất cả các thành viên khác của nhà trường. Trong 

đó, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu giữ vai trò chủ đạo trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch và giám sát, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn 

hóa nhà trường THPT. HS, cha mẹ HS, đại diện cộng đồng và các lực lượng giáo dục khác 

đóng vai trò tham gia tích cực vào quá trình này.  

 e. Điều kiện đảm bảo thực hiện mô hình  

 Để đảm bảo thực hiện được mô hình xây dựng môi trường văn hóa học đường cần 

đảm bảo các điều kiện sau: Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường có tầm nhìn và năng 

lực quản lý quá trình GDGTVH cho HS. Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường cần 

chủ động sáng tạo xây dựng mô hình văn hóa nhà trường trong bối cảnh cụ thể của địa 

phương. HS, cha mẹ HS ủng hộ và tham gia các lực lượng giáo dục, tham gia tích cực vào 

quá trình lập kế hoạch, triển khai thực hiện và giám sát đánh giá quá trình xây dựng văn 

hóa học đường. Nhà trường cung cấp kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ cho quá 

trình xây dựng môi trường văn hóa nhà trường. Chính quyền địa phương ủng hộ và tạo 

điều kiện về chính sách, phê duyệt kế hoạch, kinh phí, quỹ đất, nguồn nhân công, trang 

thiết bị giáo dục cho việc xây dựng môi trường văn hóa nhà trường. 
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 2.3.4. Ví dụ minh họa 

 a. Phân tích bối cảnh và đánh gía vấn đề giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh 

 - Phân tích bối cảnh và đánh gía vấn đề GDGTVH cho HS dựa trên mô hình chung 

(đặc điểm HS THPT tại địa phương, những đặc điểm truyền thống, những điểm còn thiếu 

hụt, hạn chế… của thanh niên địa phương). 

 - Nghiên cứu hệ giá trị và chọn nhóm giá trị phù hợp trong điều kiện của Nhà trường. 

 - Nghiên cứu Chương trình 2018 để tìm các cơ hội GDGTVH cho HS Nhà trường. 

 - Lập kế hoạch GDGTVH cho HS trên cơ sở thực tế của Nhà trường. 

 b. Tầm nhìn, triết lí giáo dục – hệ giá trị cốt lõi của Nhà trường 

 - Sứ mệnh của nhà trường: “Giáo dục và rèn luyện HS trở thành những công dân 

tương lai mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, có kĩ năng sống tốt, biết tự 

học, có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực sáng tạo không ngừng”. 

 - Các giá trị cốt lõi của nhà trường là: “Trách nhiệm – Trung thực - Đoàn kết – Sáng 

tạo  – Cống hiến”. 

 Đối với nhà trường THPT, tầm nhìn, triết lí GD, hệ giá trị cốt lõi của nhà trường là 

cẩm nang, tạo nên chuỗi mạch quan trọng làm điểm tựa cho các nội dung khác trong việc 

GDGTVH cho HS. 

 - Về mục tiêu cụ thể của nhà trường: 

 + Trang bị cho HS những kiến thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Chú 

trọng vận dụng kiến thức khoa học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng nhu 

cầu cuộc sống hiện tại và tương lai một cách linh hoạt. 

 + Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật và các hoạt động khác để phát 

huy tối đa năng khiếu và năng lực của từng cá nhân HS. 

 + Tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy kĩ năng sống, gía trị sống, các hoạt động giáo 

dục theo chủ đề để hình thành và phát triển nhân cách cho HS. 

 + Phối hợp các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường nhằm làm cho HS tốt 

nghiệp phổ thông có năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực 

hợp tác, biết cảm thụ cái đẹp, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và giao tiếp thuyết phục,… 

 c. Xây dựng môi trường văn hóa cho HS của Nhà trường 

 * Mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh: 

 - Xây dựng môi trường GD giúp HS học hỏi và thể hiện được các GTVH cá nhân.  
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 - Xây dựng môi trường văn hóa, mảnh đất ươm mầm sáng tạo cho HS; HS luôn được 

bồi dưỡng tinh thần tiếp thu, nâng cao học thức một cách chủ động; biết vận dụng trong học 

tập, tìm kiếm giải đáp những câu hỏi xung quanh, sáng tạo cái mới.  

 - Xây dựng môi trường GD thuận tiện, an toàn, thân thiện; các thầy cô giáo trong 

trường và người HS luôn được tôn trọng, đề cao, khích lệ, sáng tạo, tương tác, trải nghiệm, 

thay đổi các trạng thái hoạt động, hợp tác và khẳng định bản thân. 

 - Xây dựng môi trường văn hóa mang bản sắc riêng và HS phát huy được những nét 

đẹp văn hóa truyền thống của nhà trường, địa phương, của dân tộc; khắc phục được những 

hạn chế về thái độ, hành vi (trong nhóm GTVH) của HS Nhà trường. 

 * Nội dung xây dựng môi trường giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh 

 - Xây dựng môi trường văn  hóa vật chất: Môi trường văn hóa vật chất của nhà trường 

(lớp học, sân chơi, nhà đa năng, thư viện, vườn trường, cảnh quan, các tài liệu, phương tiện 

kĩ thuật phục vụ giáo dục và dạy học, băng rôn, khẩu hiệu…). 

 + Xây dựng cảnh quan trong trường: Cảnh quan trong trường bao gồm lớp học, sân 

chơi, lối đi, vườn hoa, cây cảnh, tượng đài nhân vật lịch sử nhà trường mang tên hoặc tưởng 

nhớ…, cổng vào, băng rôn, khẩu hiệu,…Tất cả những khu vực trên đều được thể hiện theo 

ý đồ của Ban giám hiệu Nhà trường. Những cảnh quan trên giúp HS tìm kiếm, giả đáp được 

các câu hỏi: tự hào về ngôi trường mình học, giá trị nhà trường muốn hướng tới… 

 + Xây dựng phòng truyền thống: Phòng truyền thống thể hiện bề dày lịch sử của 

Nhà trường. Cách sắp xếp tư liệu, hình ảnh… sao cho HS cảm thấy tự hào về ngôi trường 

mình học, khích lệ các em khát khao cống hiến cho sự phát triển của Nhà trường, cho cộng 

đồng và xã hội,…Có thể nên xây dựng những video về truyền thống để sử dụng vào các 

ngày lễ lớn, các dịp phù hợp. 

 + Xây dựng thư viện: Đầu tư chuẩn bị cho thư viện nhằm phục vụ các môn học; Các 

câu lạc bộ; các chuyên đề; các hoạt động trải nghiệm và các hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp. Trong đó chú trọng các nguồn sách, tài liệu, tranh ảnh, video,.. về các nội dung 

nhằm GDGTVH cốt lõi cho HS của nhà trường (trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, tự tin…). 

 + Xây dựng Nhà Thể chất, bể bơi (hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo,…) để HS có 

điều kiện học tập trong các câu lạc bộ; lựa chọn nội dung hoạt động thể thao phù hợp với 

nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của nhà trường để tiếp tục phát triển kĩ năng 

chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể, phát triển về nhận thức và năng khiếu thể thao; đồng 

thời giúp những HS có năng khiếu thể thao tự chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp. Từ 

đó giúp HS có những hứng thú, cảm nhận và có thể lựa chọn nghề. 
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 + Xây dựng phòng dạy học âm nhạc tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm và phát 

triển năng lực âm nhạc – biểu hiện của năng lực thẩm mĩ (thể hiện âm nhạc, cảm thụ và 

hiểu biết âm nhạc,ứng dụng và sáng tạo âm nhạc). Từ đó “góp phần phát hiện, bồi dưỡng 

những HS có năng khiếu âm nhạc. Đồng thời, thông qua nội dung các bài hát, các hoạt động 

âm nhạc và phương pháp giáo dục của nhà sư phạm, giáo dục âm nhạc góp phần phát triển 

ở HS các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, cùng các năng 

lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo để trở thành những 

công dân phát triển toàn diện về nhân cách, hài hoà về thể chất và tinh thần”66. HS biết 

thưởng thức âm nhạc, phát triển sở thích âm nhạc, định hướng nghề theo năng khiếu âm 

nhạc. 

 + Xây dựng phòng học Mĩ thuật và triển lãm tranh ảnh: Phòng học Mĩ thuật và triển 

lãm tranh ảnh được thiết kế, sắp đặt hướng tới khơi dậy và phát triển năng lực mĩ thuật – 

biểu hiện của năng lực thẩm mĩ của HS. HS được quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng 

tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ. Từ đó giáo dục cho HS ý thức 

tôn trọng, kế thừa GTVH, nghệ thuật dân tộc, tiếp cận giá trị thẩm mĩ thời đại, phát huy 

tinh thần sáng tạo phù hợp với sự phát triển xã hội. Xây dựng môi trường cho việc phát triển 

môn học Mĩ thuật nhằm tạo cơ hội cho HS thực hành nghệ thuật, trải nghiệm và ứng dụng 

mĩ thuật vào đời sống thực tế; tạo cơ sở cho HS được tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp 

phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực tế, thích ứng với xã hội.  

 - Xây dựng môi trường văn hóa tinh thần: Đối với nhà trường THPT, tầm nhìn, triết 

lí GD, hệ giá trị cốt lõi của nhà trường là cẩm nang, tạo nên chuỗi mạch quan trọng làm điểm 

tựa chi phối các nội dung khác trong việc GDGTVH cho HS. 

 + Xây dựng nội qui, qui chế của Nhà trường: Nội qui, qui chế của Nhà trường được 

xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi và mục tiêu cụ thể của nhà trường. Đặc biệt lưu ý các 

nội dung đáp ứng mục tiêu đạt được về GTVH của HS trong nhà trường.  

 + Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhằm GDGTVH cho HS. Các 

hình thức tổ chức bao gồm: Hình thức có tính khám phá, thể nghiệm, tương tác (diễn đàn, 

giao lưu, hội thảo, sân khấu hóa,…); hình thức mang tính cống hiến (thực hành lao động, 

hoạt động tình nguyện, nhân đạo,…); hình thức có tính nghiên cứu (dự án và nghiên cứu 

khoa học, hoạt động theo nhóm sở thích,…). Mục tiêu của các hoạt động trên là nhằm tạo 

nên những hoạt động đa dạng, lí thú, bổ ích để HS được tự do sáng tạo, hứng thú với các 

                                                           
66 Chương trình GDPT Tổng thể 2018, Tr 26 
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hoạt động tỏ rõ khả năng đích thực của mình, khát vọng muốn công hiến sức lực của mình 

đối với tập thể. 

 + Xây dựng quan hệ tôn trọng, thân thiện, hợp tác giữa các thành viên nhà trường, 

bầu không khí tâm lí tích cực trong nhà trường (trang Web,...); logo, biểu tượng của nhà 

trường; đồng phục của HS, GV…). 

 Cụ thể về xây dựng trang Web nhà trường:  

 Trang nhà trường: Các câu lạc bộ (Phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của HS 

thông qua các câu lạc bộ định hướng như: Câu lạc bộ tổ chức sự kiện, Câu lạc bộ Môi trường 

xanh, câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ Âm nhạc, Câu lạc bộ phóng viên, câu lạc bộ Nghiên 

cứu khoa học,…); Đoàn thanh niên; Tâm lí học đường; Hoạt động hướng nghiệp Nội dung 

tham vấn hướng nghiệp cho HS:  Khối 10: Giúp HS khám phá năng lực bản thân như: thiên 

hướng, hứng thú, năng lực nhận thức, các phẩm chất, tính cách... Từ đó có ý thức tìm hiểu, 

quan sát bản thân, có ý thức tìm hiểu nghề, chọn nghề (chú ý các yếu tố bản thân, gia đình, 

xã hội). HS xác định rõ mục tiêu phấn đấu thi đại học, cao đẳng để có trách nhiệm hơn trong 

việc học tập; Khối 11: Giúp HS biết được hệ thống các ngành nghề hiện có trong xã hội và 

đòi hỏi của nghề đối với người lao động. Giúp HS đưa ra quyết định chọn khối thi đại học, 

cao đẳng, chọn chuyên ngành phù hợp; HS có ý thức trách nhiệm trong việc chọn nghề phù 

hợp, xác định được khu vực, nhóm ngành nghề nào phù hợp với mình. Giúp HS hiểu về nhu 

cầu thị trường lao động của địa phương, trong nước và quốc tế; Khối 12: Tư vấn cho tuyển 

sinh khối 12: Giúp cha mẹ và con đồng thuận trong việc chọn khối thi, trường thi, khoa thi 

đại học, cao đẳng; tạo cơ hội cho HS...). 

 Trang hoạt động: chào HS; hoạt động học tập của HS; Văn nghệ - Thể thao – Mĩ 

thuật; cuộc thi ảnh; triển lãm tranh, ảnh (Thông qua việc vẽ tranh, sáng tác các sản phẩm hội 

họa về mái trường, thầy cô, bạn bè… giúp HS trải nghiệm và cảm nhận niềm vui học tập 

bằng ngôn ngữ hội họa, phát huy khả năng sáng tạo, phong cách, cá tính của HS thông qua 

việc tạo lập sản phẩm hội họa, phát hiện bồi dưỡng tài năng nghệ thuật…); kĩ năng sống – 

Giá trị sống; tham quan dã ngoại; học kì quân đội; HS nghiên cứu khoa học (khích lệ tinh 

thần học tập, sáng tạo,…phát huy tối đa  năng sáng tạo của HS trên cơ sở phát triển năng lực 

riêng biệt của các thành viên tham gia câu lạc bộ nghiên cứu khoa học); giao lưu hợp tác; từ 

thiện; công tác chủ nhiệm (GV chủ nhiệm dạy các giá trị sống trong các giờ sinh hoạt lớp). 

 Trang sáng tác: viết về thầy cô, viết về mái trường, sáng tác thơ, sáng tác truyện, 

những dòng cảm xúc, cuộc thi sách và tôi,... 
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 * Một số lưu ý về việc lựa chọn phương pháp xây dựng, lực lượng tham gia, điều kiện 

đảm bảo thực hiện mô hình 

 - Nghiên cứu và thực hiện theo gợi ý ở mục 3.3.3; 3.3.4;3.3.5. 

 - Vận dụng sáng tạo trong bối cảnh, điều kiện của nhà trường, thực hiện trên cơ sở 

mục tiêu và nội dung xây dựng môi trường văn hóa đã đề ra. 

 3. Kết luận 

 Trong bối phát triển của đất nước thời kì hội nhập, vân đề GDGT nói chung và 

GTVH nói riêng đang được ngành GD quan tâm. Đối tượng HS THPT – lớp thanh niên trẻ 

của đất nước - đã phát huy được các GTVH truyền thống và hiện đại nhưng cũng nhiều 

biểu hiện cần phải được khắc phục. Cần có những giải pháp hiệu quả để GDGTVH cho HS 

THPT. Trên đây là một số đề xuất chủ yếu thuộc nhóm giải pháp Xây dựng môi trường 

văn hóa nhằm GDGTVH cho HS THPT. Cần có các giải pháp đồng bộ, phù hợp, kịp thời theo 

CTGDPT 2018 để đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời kì đổi 

mới. 
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GIÁO DỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA CÁC 

DÂN TỘC THIỂU SỐ CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN 

TỘC NỘI TRÚ, PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TRONG BỐI CẢNH HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY 

                     TS. Vũ Thị Thanh Minh67                       

 Tóm tắt: Bối cảnh Hội nhập quốc tế hiện nay mở ra rất nhiều cơ hội cho phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, tuy nhiên bối cảnh đó cũng đặt ra nhiều thách thức cho bảo 

tồn văn hóa các dân tộc. Một thực trạng thấy rõ hiện nay là, văn hóa truyền thống của dân 

tộc Việt Nam, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam đang 

đứng trước nguy cơ mai một, trong đó nhiều giá trị văn hóa của các dân tộc rất ít người có 

nguy cơ biến mất hoặc biến đổi rất mạnh. Thực tế đã đặt ra trách nhiệm cho công tác giáo 

dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số của học sinh trong các 

trường học, đặc biệt là học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc 

bán trú (những chủ nhân tương lai của đất nước) vô cùng quan trọng, cấp thiết. Xuất phát 

từ ý nghĩa trên, bài viết phân tích thực trạng công tác giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị 

bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông 

dân tộc bán trú, thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao 

hiệu quả giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số cho học 

sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, góp phần hoàn 

thiện nhân cách cho học sinh cũng như bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống quí 

báu của dân tộc Việt Nam.  

      Từ khóa: Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; 

Trường phổ thông dân tộc nội trú; Trường phổ thông dân tộc bán trú; Hội nhập quốc tế… 

I. Đặt vấn đề: 

Với số dân trên 14 triệu người, 53 dân tộc thiểu số nước ta sống trên địa bàn chiếm 

¾ diện tích cả nước. Đây là nơi  có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, bị 

chia cắt lớn; cơ sở vật chất hạ tầng lạc hậu, kinh tế chậm phát triển; đồng bào  dân tộc thiểu 

số (DTTS) lại chủ yếu sống xa trung tâm, tiếng nói, tập quán không giống nhau; đời sống 

vật chất và tinh thần còn thấp kém, nguy cơ tụt hậu và mất dần bản sắc văn hóa ở một số 

dân tộc đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người là đáng lo ngại. Bên cạnh đó, các thế 

lực thù địch không ngừng lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào các dân 

                                                           
67 Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân tộc -  
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tộc đã xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm 

gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, làm mất ổn định về chính trị, an 

ninh, quốc phòng. Đây là những yếu tố rất không thuận lợi, ảnh hưởng lớn đến đời sống 

văn hóa vật chất và văn hoá tinh thần của đồng bào. 

Nhằm hạn chế sự mai một, góp phần gìn giữ vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp trên, 

trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo các địa phương – nơi có đồng bào 

DTTS đã có những nghiên cứu thực trạng và thực hiện nhiều phương thức bảo tồn, phát 

triển giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Đồng thời, coi bảo tồn và phát huy giá trị 

bản sắc văn hóa dân tộc (VHDT) là chiến lược phát triển bền vững quốc gia, là nhiệm vụ 

chung của toàn xã hội, trong đó giáo dục giữ vai trò quan trọng nhất. Bằng con đường giáo 

dục và thông qua giáo dục, các giá trị về vật chất và tinh thần, các kinh nghiệm hoạt động 

thực tiễn, kinh nghiệm ứng xử, lối sống, ngôn ngữ, phong tục, tập quán… của các dân tộc 

được lưu truyền, vận hành nối liền giữa các thế hệ. Giáo dục giúp cho học sinh hiểu biết 

về truyền thống, bản sắc VHDT, tôn trọng, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống văn 

hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em. 

Việc giữ gìn bản sắc văn hóa nói chung là bổn phận của mỗi cá nhân, gia đình và xã 

hội. Tuy nhiên môi trường giáo dục được kỳ vọng nhiều hơn cả là ở trường học, đặc biệt là 

ở các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). 

Trường PTDTNT, PTDTBT là mô hình trường học đặc biệt, ở đây tập trung đông đảo các 

thành phần học sinh dân tộc vì thế việc giáo dục bản sắc văn hóa DTTS sẽ đạt hiệu quả cao 

hơn so với các môi trường khác. Trường Phổ thông DTNT, DTBT là ngôi trường đặc thù 

chuyên biệt, là mái nhà chung của các thành phần dân tộc mà ở đó được xem như “trường là 

nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em” nên vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá 

dân tộc được xem như một nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Chính vì thế, chúng ta 

cần phải phát huy tốt chức năng lưu giữ và giáo dục bản sắc văn hóa cho học sinh qua mô 

hình trường học này. 

II. Thực trạng công tác giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các 

dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, 

thời gian vừa qua 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Năm học 2018-2019, toàn quốc có tổng 

số 316 trường phổ thông dân tộc nội trú ở 49 tỉnh/thành phố với tổng số 109.245 học sinh 

nội trú (Tăng 22 trường, 28.413 HS so với năm học 2011-2012). Năm học 2019-2020: 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) được thành lập ở 49 tỉnh, thành phố trực 
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thuộc Trung ương với 320 trường, quy mô 105.818 học sinh. Tất cả các dân tộc thiểu số 

đều đã có con em theo học tại trường PTDTNT. Học sinh trường PTDTNT chiếm khoảng 

trên 9% số học sinh DTTS cấp trung học của cả nước. Đến nay, đã có khoảng trên 45% số 

trường trong hệ thống Phổ thông dân tộc nội trú được công nhận trường trung học đạt chuẩn 

quốc gia. Năm học 2018-2019, toàn quốc có 1.097 trường phổ thông dân tộc bán trú ở 28 

tỉnh/thành phố (trong đó có 15% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia) với quy mô 

185.671 học sinh bán trú (tăng 970 trường PTDTBT, 172.441 HSBT so với năm học 2011-

2012). Ngoài ra, còn có 2.273 trường phổ thông ở 29 tỉnh/thành phố với quy mô 161.241 

học sinh bán trú. Đến năm học 2019-2020 đã có 29 tỉnh/thành có trường phổ thông dân tộc 

bán trú (PTDTBT) với số lượng 1.124 trường và 237.608 học sinh bán trú. Ngoài ra còn 

có 2.273 trường phổ thông có học sinh bán trú với số lượng 161.241 học sinh bán trú(68). 

Nhờ có hệ thống trường PTDTBT mà tỷ lệ huy động HS DTTS trong độ tuổi ra lớp tăng, 

số HS DTTS bỏ học giảm. Chất lượng giáo dục của các trường PTDTNT, PTDTBT ngày 

càng được nâng cao, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa dân tộc, tổ chức 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho học sinh ... được đẩy mạnh. 

Các trường tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục đầy đủ, nghiêm túc, tích 

cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với học sinh DTTS. Chất 

lượng giáo dục ngày càng đảm bảo vững chắc, kết quả xếp loại hạnh kiểm tốt và khá hằng 

năm học đều đạt trên 95%; tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng cao, giảm dần học sinh yếu, học sinh 

bỏ học. Với một môi trường “đa văn hóa”, có phần đông học sinh là người DTTS như các 

trường PTDTNT (100%) và PTDTBT (trên 90%) như hiện nay thì việc giáo dục cho các 

em truyền thống văn hóa, giá trị văn hóa của các DTTS là vô cùng thuận lợi và đây là con 

đường quan trọng giúp hình thành và phát triển nhân cách cho các em.   

Giáo dục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các DTTS trong trường 

PTDTNT, PTDTBT là nhằm mục đích cung cấp cho học sinh dân tộc thiểu số (HSDTTS) 

những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hoá truyền thống của các dân tộc trên 

quê hương mình. Giáo dục văn hóa dân tộc (VHDT) giúp hình thành và phát triển ở HS 

DTTS các kỹ năng tiếp cận, khai thác tri thức và vốn văn hoá truyền thống của địa phương 

để tiếp thu, học hỏi, vận dụng trong hoạt động hiện tại cũng như sau này. Giáo dục VHDT 

sẽ hình thành ở HS DTTS tình cảm trong sáng, cao đẹp, yêu thương, gắn bó với cộng đồng, 

góp phần giáo dục cho học sinh nhân cách con người mới có tri thức và văn hoá, đáp ứng 

                                                           
( 68 ) Bộ Giáo dục và đào tạo, Thống kê GD&ĐT năm 2018-2019, năm 2019 -2020 
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yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và miền núi, hướng tới nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số. Đặc biệt, môi trường ở các trường PTDTNT, 

PTDTBT là môi trường giáo dục đa văn hóa. Đây là môi trường tôn trọng sự đa dạng bản 

sắc văn hóa, có tư tưởng bình đẳng, thân thiện giữa các dân tộc. Khác với môi trường giáo 

dục cho học sinh một dân tộc đơn thuần, môi trường giáo dục đa văn hóa tính đến đặc điểm 

phát triển riêng của học sinh ở nhiều dân tộc khác nhau với những truyền thống văn hóa, 

với những tổ chức làng, bản, dòng họ, những tập tục riêng... Những yếu tố này có những 

ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của học sinh DTTS. Theo đó, để tạo môi trường giáo 

dục đa văn hóa thuận lợi cho học sinh ở các dân tộc khác nhau, bên cạnh các vấn đề về 

chính sách, chương trình, phương pháp tiếp cận, ngôn ngữ, nguồn lực...thì việc cụ thể trước 

mắt là xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa (dựa trên những đặc điểm của tâm lý tộc 

người) trong lớp học để giúp học sinh các dân tộc thiểu số được phát triển một cách phù 

hợp. 

Trong những năm qua, các trường PTDTNT, PTDTBT ở nhiều nơi trong cả nước 

đã giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trong môi 

trường giáo dục đa văn hóa cho học sinh DTTS ở những nội dung cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Giáo dục cho học sinh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, về truyền 

thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu 

số và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về “bình đẳng, đoàn kết giữa 

các dân tộc; giáo dục thái độ trân trọng văn hóa dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, từng 

bước hình thành ở HS DTTS lòng tự hào dân tộc, thái độ tự tin khi giới thiệu những giá trị 

văn hóa của dân tộc mình với các dân tộc khác, làm nên tiếng nói đa dạng, phong phú trong 

nền văn hóa thống nhất của dân tộc Việt Nam. Mỗi học sinh ở trường PTDTNT, PTDTBT 

là đại diện văn hóa của một dân tộc. Trường PTDTNT, PTDTBT đã tạo điều kiện để HS 

DTTS được thể nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình và tiếp xúc với 

các giá trị văn hóa của dân tộc khác. Nhiều trường PTDTNT, PTDTBT đã và luôn tổ chức 

các hoạt động tìm hiểu, thể hiện, giao lưu văn hóa để học sinh được trao đổi học tập và 

cùng tham gia vào việc bảo tồn, phát triển các giá trị VHDT. Nhờ được tiếp xúc thường 

xuyên với các hoạt động văn hóa và thông qua hoạt động văn hóa mà học sinh trường 

PTDTNT luôn hiểu biết, gìn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tự hào về văn hóa 

của dân tộc mình, đồng thời hiểu biết và tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em. 

Thứ hai: Giáo dục lối ứng xử văn hóa “hòa hợp, thân thiện” trong môi trường học 

tập và sinh hoạt cho học sinh. Học sinh DTTS của trường PTDTNT, PDTDBT bao gồm 



270 | P a g e  

 

nhiều dân tộc khác nhau với những khác biệt về nhận thức, văn hóa, nếp sống, ứng xử,... 

đến với môi trường này, các em được học tập và sinh hoạt hằng ngày cùng nhau, cho nên 

việc giáo dục cách ứng xử văn hóa này cho các em là giúp các em phát triển toàn diện về 

nhân cách, đồng thời đây cũng là phương pháp mang ý nghĩa cao trong môi trường tập thể 

là tạo dựng cho các em tinh thần tự chủ, tự quản, tương thân, tương ái với  nhau. 

Thứ ba: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc. Giáo dục kỹ năng sống của 

học sinh dân tộc thiểu số phù hợp với môi trường sống, điều kiện nơi các em đang sống và 

từng bước giúp các em xóa bỏ tập tục lạc hậu trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là nhiệm vụ 

vô cùng quan trọng trong các nhà trường PTDTNT, PDTDBT. Học sinh DTTS được vào 

học ở các trường PTDTNT, PDTDBT phần lớn là ở vùng DTTS, ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn, đời sống kinh tế của gia đình vô cùng khó khăn, lối sống, phong tục tập 

quán còn lạc hậu. Các thầy cô giáo ở các trường đã hướng dẫn các em chi tiết, cụ thể mọi 

việc, từ cách gập chăn màn, quần áo, cách ăn ở hợp vệ sinh… đến cách ứng phó với môi 

trường tự nhiên, hạn chế thực hành các hủ tục, tập quán lạc hậu của dân tộc mình để học 

tập tiến bộ.    

Thứ tư: Tạo dựng môi trường học tập và sinh hoạt đậm đà bản sắc dân tộc. Tổ chức 

đời sống nội trú văn minh, tiến bộ phù hợp với truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt 

Nam. 

Trong đó, chú trọng vận dụng các giá trị văn hóa, các sản phẩm VHDT thiểu số đưa 

vào nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, tổ chức đời sống nội trú cho học 

sinh nhằm hình thành một môi trường sống thân thiện, cởi mở, đoàn kết và đậm đà bản sắc 

dân tộc giúp cho học sinh với nhau cảm nhận được sự gần gũi, gắn bó như cuộc sống của 

gia đình ở quê hương. Vận dụng nét văn hóa kiến trúc trong xây dựng cơ sở vật chất nhà 

trường, cách bài trí, sắp xếp các chỗ ăn, ở, ngủ, nghỉ của các dân tộc thiểu số vào cách bài 

trí sắp xếp chỗ ở của học sinh, tạo nên sự thân thiện và gần gũi. Sử dụng một số vật liệu, 

vật phẩm VHDT để trang trí, trưng bày, phối cảnh nơi ở, không gian sinh hoạt.  

Thứ năm: Giáo dục giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là cách giáo dục để thực 

hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển văn hóa và truyền thống dân tộc. Bởi bảo tồn và phát 

triển văn hóa trở thành nhu cầu chính đáng, là quyền sống của con người. Hàng năm, trường 

PTDTNT xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục VHDT nhằm trang bị cho HS DTTS 

những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu 

số, tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu về các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, 

trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ và các đặc sản địa phương, mời nghệ nhân dân gian đến 
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truyền dạy nhằm lưu giữ vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc... Nhờ có giáo dục VHDT, học 

sinh của trường PTDTNT được phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, 

có văn hóa. Giáo dục VHDT trong trường PTDTNT còn góp phần quan trọng vào thực 

hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển giá trị bản sắc VHDT. 

Giáo dục giá trị bản sắc VHDT cho học sinh DTTS trong các trường PTDTNT được 

thực hiện thông qua việc tích hợp trong các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục 

công dân… và tích hợp trong các chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.  

Trên thực tế, nhiều trường PTDTNT đã thực hiện giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị 

bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trong môi trường đa văn hóa với những hoạt động 

thiết thực. Những ví dụ dưới đây là minh chứng cụ thể cho hoạt động giáo dục, bảo tồn và 

phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc thù của dân tộc thiểu số: 

“Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai đã tổ chức Ngày Hội Văn hóa – Thể thao các Dân 

tộc lần thứ IX – Năm 2019. “Hoạt động bao gồm có hai phần chính: Phần Lễ và phần Hội. 

Phần Lễ nhà trường lựa chọn chủ điểm của Lễ hội là “Lễ hội Gầu Tào” - lễ hội truyền 

thống của cộng đồng dân tộc Mông ở Lào Cai để tái hiện trong lễ hội. Theo tập quán của 

người Mông, lễ hội Gầu Tào thường do ba gia đình có quan hệ huyết thống hoặc thông gia 

với nhau và có hoàn cảnh như nêu trên cùng tổ chức. Lễ hội được tiến hành vào mùa xuân 

trong ba năm liền - mỗi năm người ta trồng một cây nêu để ba gia chủ sẽ lần lượt lấy cây 

nêu và những vật treo trên cây về để lấy phúc, lấy lộc. Các em học sinh dân tộc Mông trong 

nhà trường đã thực hiện tái hiện lại phần nghi lễ của Lễ hội Gầu Tào theo đúng nghi lễ 

người Mông đã gìn giữ bao đời nay. Trong phần hội, học sinh dân tộc thiểu số của nhà 

trường và các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh đã tham gia biễu diễn dân ca, dân vũ các 

dân tộc thiểu số, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, với các tiết mục tiêu biểu như: màn múa quạt 

của dân tộc Giáy, múa hát tập thể của các dân tộc Mông, Dao, Tày… Học sinh DTTS còn 

được tham gia thi tài hùng biện qua ngôn ngữ DTTS của mình, các trò chơi dân gian như 

ném còn, kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo...., tham gia giao lưu, thi đấu thể thao giữa các 

trường PTDTNT. Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức cho các khối lớp trưng bày các gian 

hàng, sản phẩm các dân tộc thiểu số như: nông cụ, trang sức, trang phục, ẩm thực…Điểm 

mới, sáng tạo và gây ấn tượng trong lễ hội là sự tham gia của các nghệ nhân là người dân 

tộc thiểu số như: Dao, Mông, Tày, Thái, Bố Y, Hà Nhì... từ các huyện Mường Khương, 

Bắc Hà, Simacai, Bảo Yên đến tham dự, giao lưu, biểu diễn dân ca, dân vũ và truyền dạy 

những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc cho học sinh DTTS. Tại đây, các nghệ nhân 

không chỉ giới thiệu về làn điệu hát dân ca của người Bố Y- dân tộc rất ít người của tỉnh 
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Lào Cai, điệu múa khèn, xênh tiền của người Mông, điệu xoè của người Thái, hát then của 

người Tày mà các nghệ nhân còn tham gia biểu diễn trên sân khấu tạo nên sự háo hức, bất 

ngờ thú vị cho các học sinh DTTS trong và ngoài nhà trường, cộng đồng người DTTS xung 

quanh trường. Với 15 nhóm dân tộc (Kinh, Dao, Tày, Nùng, Xa Phó, Phù Lá, Bố Y, Cao 

Lan, Mông, Mường, Thu Lao, Hà Nhì, Giáy, Pa Dí, Thái…) trong 25 nhóm ngành dân tộc 

của tỉnh Lào Cai, trường Nội trú tỉnh không chỉ tự hào về bề dày truyền thống mà còn tự 

hào bởi sự đa dạng bản sắc văn hoá nhất trong hệ thống các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

Đây là dịp để học sinh của 15 dân tộc đang học tập tại trường giao lưu văn hóa, phong tục 

tập quán của dân tộc mình với các bạn học sinh DTTS trong và ngoài nhà trường; với người 

dân ở cộng đồng xung quanh, cũng là dịp để học sinh DTTS các trường PTDTNT trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai được giao lưu, học tập kinh nghiệm. Là một trong những hoạt động của 

mô hình “Trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng các dân tộc” của trường THPT DTNT 

tỉnh, những hoạt động trên đã thiết thực góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy nét văn hoá 

đặc sắc của các dân tộc thông qua ngôn ngữ các DTTS ngay khi các em đang ngồi trên ghế 

nhà trường, tạo nên môi trường giáo dục thân thiện. Thông qua các tiết mục độc đáo, đặc 

trưng với nét tinh hoa rực rỡ nhất của nghệ thuật múa, âm nhạc, nghi lễ, phong tục tập quán 

của từng dân tộc đã được tái hiện lại một cách sinh động. Qua chương trình đã bồi dưỡng 

cho các em tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Hơn nữa, các em học 

sinh được mở rộng vốn hiểu biết, sự giao lưu về văn hoá với các dân tộc khác trong và 

ngoài nhà trường. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em học sinh dân tộc thiểu 

số trong việc lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hoá đặc sắc ngay từ khi các em còn ngồi 

trên ghế nhà trường”69. 

“Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

có cả học sinh phổ thông công lập và học sinh nội trú con em đồng bào dân tộc thiểu số 

Khmer. Nhà trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, hằng ngày học sinh dân tộc nội trú có 

90 phút tự học tại lớp dưới sự giám sát của Ban giám hiệu nhà trường, tổ quản sinh và giáo 

viên chủ nhiệm. Thực hiện việc dạy tiếng dân tộc thiểu số theo Nghị định số 82/2010/NĐ-

CP ngày 15/07/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân 

tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, nhà 

trường thực hiện dạy tiếng dân tộc Khmer cho học sinh dân tộc nội trú, bố trí giáo viên 

                                                           

(69 ) Vụ Giáo dục Dân tộc (2019), Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tại Trường Trung học 

phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai  
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được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn tham gia giảng dạy ở 4 khối lớp (từ lớp 6-lớp 9) với 

4 tiết học/tuần. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên mở lớp bồi dưỡng Tiếng Dân tộc 

Khmer cho Cán bộ-Giáo viên-Nhân viên của nhà trường để nâng cao hiểu biết về ngôn 

ngữ, văn hóa phong tục tập quán của đồng bào, tạo môi trường giao tiếp cho học sinh và 

giữ gìn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào Khmer Nam Bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi 

dạy học sinh dân tộc nội trú.Để giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lý thú và hấp dẫn học sinh cũng như tạo cơ hội cho học 

sinh được trải nghiệm, rèn luyện, giao lưu văn hóa, hàng năm nhà trường tổ chức các ngày 

lễ, tết cổ truyền dân tộc như: Lễ hội Seldonta, Ooc - om- boc; Chool Chmawm Thmây và 

thực hiện giảng dạy cho học sinh học sử dụng dàn nhạc cụ ngũ âm (dàn nhạc cụ truyền 

thống của người Khmer), luyện tập thường xuyên và tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ 

các hoạt động của nhà trường cũng như  tham gia biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh đạt các 

giải thưởng cao”70. 

Trong những năm gần đây,  trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 

phiên chợ tết vùng cao nhằm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, sản vật của khu vực miền núi. 

Đó là những món ăn truyền thống được chính tay các em học sinh thể hiện, như: gói bánh 

chưng, làm thắng cố, khau nhục, rêu đá, cá sông muối của vùng cao huyện Quan Hóa, Quan 

Sơn, Mường Lát; cơm nếp tam sắc, ngũ sắc, cơm lam, bánh chưng, bánh ú, gà nướng, cá 

nướng, canh loóng, canh đắng của các huyện Ngọc Lặc, Bá Thước, Lang Chánh, Thường 

Xuân, Như Xuân... Qua đó, giúp các em hiểu được về giá trị văn hóa của mỗi dân tộc, được 

tiếp cận và góp phần giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống”71. 

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, công tác Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc 

văn hóa các DTTS trong các trường PTDTNT và trường PTDTBT còn gặp nhiều khó khăn, 

hạn chế. Khó khăn trước hết là do học sinh ở các trường PTDTNT, PTDTBT thuộc rất 

nhiều thành phần dân tộc khác nhau, có vốn văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, nhưng nhiều 

giáo viên lại ít hiểu biết về văn hóa DTTS, không biết nhiều ngôn ngữ DTTS cho nên rất 

hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Giáo dục văn hóa dân tộc cũng được các địa 

phương quan tâm. Giáo dục VHDT chủ yếu được triển khai trong phạm vi chương trình 

                                                           

(70 ) Vụ Giáo dục Dân tộc (2018), Trường Phổ thông dân tộc nội trú Him Lam nâng cao chất lượng các hoạt 

động giáo dục đặc thù cho học sinh dân tộc thiểu số 

 

(71 ) Báo Thanh Hóa ra ngày 21/8/2021 
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địa phương. Ngoài ra, trong các hoạt động ngoài giờ chính khóa, nội dung VHDT cũng 

được triển khai dạy lồng ghép hay thực hiện dưới dạng tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên 

giáo dục VHDT trong trường PTDTNT, PTDTBT còn nhiều hạn chế từ việc xây dựng 

chương trình, tài liệu đến triển khai thực hiện giáo dục đều chưa đạt chất lượng và yêu cầu. 

Các địa phương chưa thật sự coi trọng việc xây dựng điều kiện và chất lượng nội dung giáo 

dục VHDT. 

III. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa 

của các dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường phổ thông 

dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. 

Để nâng cao chất lượng giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các 

DTTS trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường PTDTNT cần thực hiện đồng bộ 

các giải pháp sau đây:  

3.1 Nhóm giải pháp về thực hiện chính sách bảo tồn văn hóa của các dân tộc 

thiểu số 

 Trước hết tiến hành tổng kiểm kê vốn văn hóa cổ truyền của các tộc người chưa 

được điều tra, trong đó ưu tiên các tộc có số dân rất ít. Việc tổng kiểm kê này cần tỷ mỷ 

thay vì làm theo mô hình của các công trình nhân học thường thấy. Về phía Quốc hội cần 

chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo có chương trình dạy tiếng và chữ (trong trường hợp có chữ 

cổ) dân tộc trong cấp tiểu học; thành lập một chương trình nhiều năm dùng vần chữ cái la 

tinh có bổ sung, tiến hành bộ chữ cho các tộc chưa có chữ. Đồng thời, cho phép và hướng 

dẫn đồng bào dân tộc thiểu số khôi phục và thực hành các hình thức hội hè cổ truyền theo 

lệ xưa, truyệt đối không có sự “đạo diễn hay dàn dựng” hoặc “sân khấu hóa”. 

 Trong bối cảnh cuộc sống có nhiều thay đổi, văn hóa các dân tộc thiểu số có sự 

giao lưu tiếp biến và biến đổi thì ngoài việc sưu tầm, nghiên cứu để bảo tồn lưu giữ các 

yếu tố có nguy cơ mai một (truyện cổ, hát giao duyên, ngôn ngữ cổ,…) thì việc cần thiết 

phải đi sâu nghiên cứu các thành tố văn hóa nghệ thuật cổ truyền như âm nhạc, múa, ngữ 

văn, trang trí mỹ thuật,.. để phục vụ cho công tác khai thác, bảo tồn và phát huy trong cuộc 

sống đương đại. Từ kết quả nghiên cứu sẽ góp phần đề xuất những ý kiến xác đáng với các 

nhà quản lý, các nhà hoạch định văn hóa trong việc đề ra các chủ trương chính sách đối với 

việc bảo tồn, phát huy văn hóa các tộc người trong giai đoạn hiện nay. Đó là vấn đề liên 

quan đến việc bảo tồn và phát huy cái gì và bảo tồn, phát huy như thế nào đối với các yếu 

tố văn hóa cổ truyền như phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, nghệ thuật biểu diễn dân 

gian, tri thức dân gian,…vốn là những vấn đề cơ bản của văn hóa các dân tộc. 
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Việc triển khai các chính sách nói chung và chính sách bảo tồn, phát triển các dân 

tộc rất ít người nói riêng đòi hỏi có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và bám sát thực tế của từng 

dân tộc ở từng địa phương cụ thể. Theo đó, ngoài quan tâm tới các dân tộc có dân số ít thì 

còn cần ưu tiên các tỉnh miền núi xa xôi nơi có nhiều dân tộc rất ít người cư trú như Hà 

Giang, Lai Châu, Điện Biên, Kon Tum.... Trong nội dung các dự án cần có hạng mục về 

sưu tầm, nghiên cứu văn hóa truyền thống của các DTTS, Các dân tộc rất ít người bao gồm 

in ấn, xuất bản phẩm (sách, ảnh, băng hình,…). Những sản phẩm nghiên cứu, sưu tầm văn 

hóa này cần được phát tới các trường phổ thông DTNT, PTDTBT, đặc biệt là các trường 

PTDTNT cấp tỉnh. 

3.2 Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả giáo dục bảo tồn phát huy giá trị bản 

sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường 

phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

hiện nay  

3.2.1 Giải pháp 1: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học 

sinh ở trường PTDTNT, PTDTBT về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giáo 

dục văn hóa dân tộc, về công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số  

Các trường PTDTNT, PTDTBT cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về 

tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa  các dân tộc cho học sinh. 

Việc tuyên truyền có thể thực hiện dưới nhiều hình thức như thông qua các bài diễn văn, 

bài phát biểu tại các lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, bài nói chuyện của các Cựu chiến binh, 

nhân chứng lịch sử, các nghệ nhân dân gian của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền 

đến cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ 

gìn, phát huy những giá trị văn hóa trong dạy học và các hoạt động giáo dục của nhà trường; 

gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc 

vận động lớn của ngành; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cách tiếp 

cận những giá trị văn hóa cho giáo viên theo tinh thần “di sản văn hóa ở quanh ta”. 

3.2.2 Giải pháp 2: Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh có truyền thống văn hóa, 

có trách nhiệm với việc bảo tồn và phát triển giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, có trách 

nhiệm với việc giáo dục giá trị bản sắc văn hóa cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường 

PTDTNT, PTDTBT. 

Để có thể sử dụng môi trường giáo dục đa văn hóa một cách hiệu quả rất cần phải 

có tập thể giáo viên có truyền thống văn hóa, có trách nhiệm cao với việc  giáo dục giá trị 
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bản sắc VHDT cho học sinh DTTS. Mỗi cán bộ, giáo viên của các trường PTDTNT, 

PTDTBT cần nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn những giá trị văn 

hóa tốt đẹp của các DTTS, biết cách giữ gìn những giá trị tốt đẹp ấy. Bên cạnh đó, cần có 

kiến thức về tâm lý DTTS, phải hiểu học sinh DTTS, nắm được đặc điểm phát triển của 

học sinh DTTS cũng như những nhu cầu, sở thích của học sinh ở mỗi dân tộc, từ đó biết 

cách sắp xếp môi trường giáo dục, nhằm tác động đến học sinh một cách phù hợp, hiệu 

quả. Hằng năm, các trường nên liên kết với các chương trình dự án dạy tiếng DTTS của 

Chính phủ, các tổ chức quốc tế, với Bộ Giáo dục và đào tạo kịp thời cử giáo viên đi học và 

thực hành ngôn ngữ, thực hành văn hóa DTTS.  

3.2.3. Giải pháp 3: Đổi mới nội dung phương pháp hình thức tổ chức hoạt động 

giáo dục giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số, trong môi trường giáo dục đa 

văn hóa ở trường PTDTNT, PTDTBT 

Tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các 

trường vùng DTTS và miền núi về giáo dục văn hóa dân tộc và văn hóa các dân tộc thiểu 

số. Tổ chức Hội thảo về tổ chức hoạt động đặc thù trường phổ thông DTNT, phổ thông 

DTBT, trong đó có nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS trong trường học. 

Qui định 01 ngày đến 02 ngày trong tuần học sinh DTTS mặc trang phục của dân tộc mình. 

Khuyến khích biểu diễn các tiết mục văn nghệ của các DTTS, đồng thời sân khấu hóa các 

hoạt động văn hóa, sinh hoạt thường ngày của các DTTS, cụ thể: tổ chức ngày hội văn hóa 

các DTTS trong trường nội trú, trong đó có trình diễn thời trang, biểu diễn múa hát, sử 

dụng nhạc cụ dân tộc, làm món ăn dân tộc, tổ chức trò chơi dân gian... Tổ chức Hội thi văn 

hóa thể thao học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc. Các trường DTNT 

cần quan tâm đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt 

động này nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút học sinh DTTS tham gia. Giáo dục về bản sắc văn 

hóa dân tộc thiểu số cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa không chỉ được thể hiện qua 

những hoạt động văn hóa, văn nghệ mà còn thể hiện ở một số hình thức khác. Học sinh 

DTTS được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, lối sống, văn hóa trong giao tiếp ứng xử; 

phòng chống tai nạn thương tích, phòng tránh thiên tai, tích cực tự nguyện tham gia các 

hoạt động xã hội, tình nguyện. Tăng cường các hoạt động TDTT, văn hóa văn nghệ, giao 

lưu, tham quan, học tập. Duy trì tổ chức hoạt động giao lưu, học tập, các hoạt động mang 

bản sắc văn hóa dân tộc địa phương như “ngày hội các trò chơi dân gian”, “ hội thi ẩm thực 

dân tộc”; "đêm hội cồng chiêng"; duy trì và cải tiến nội dung hoạt động hội trại, văn nghệ, 

TDTT và các hoạt động giáo dục theo chủ điểm… giúp học sinh DTTS am hiểu về văn hóa 
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đặc trưng của dân tộc mình và đặc trưng văn hóa của các dân tộc bạn như ẩm thực, lễ hội, 

cồng chiêng... Tổ chức học sinh tham gia các lễ hội văn hóa truyền thống, phong tục tập 

quán lành mạnh, các nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực các dân tộc, các trò chơi 

dân gian, nhạc cụ dân tộc. Tổ chức giáo dục học sinh tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích 

cách mạng…. Tăng cường sử dụng tiếng nói, chữ viết, các loại hình văn học nghệ thuật 

dân gian, nghệ thuật truyền thống của dân tộc; tổ chức dạy chữ, dạy tiếng dân tộc phù hợp 

với điều kiện của các nhà trường.  

Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa để dần hình thành 

và phát triển kỹ năng tìm hiểu, phát hiện các giá trị văn hóa truyền thống, những đặc trưng 

văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động. Tích hợp các nội dung giáo dục 

truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc thiểu số vào các môn học, như: Tiếng Việt, Tự nhiên 

và Xã hội, Đạo đức, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục,...Tổ 

chức tốt chương trình hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong, đội thanh niên xung kích và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Lồng ghép hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, 

văn hóa các dân tộc vào các hoạt động sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa. Các trường 

PTDTNT, PTDTBT chú trọng thông qua các hoạt động tập thể, sinh hoạt nội trú, giúp học 

sinh hiểu hơn về ngôn ngữ, truyền thống, phong tục, thói quen... của các dân tộc khác, qua 

đó tăng cường sự hiểu biết, quan tâm chia sẻ và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. Các 

trường có thể tổ chức cho học sinh đi thăm quan làng bản, đến các gia đình DTTS để học 

sinh được giao tiếp với người dân, tìm hiểu về kiến trúc nhà ở, các món ăn truyền thống, 

các dụng cụ lao động tự làm, nhạc cụ truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc 

khác nhau. 

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa DTTS của địa phương. 

Đoàn trường, Liên đội có thể tổ chức các cuộc thi bằng hình thức bài viết,  hoặc dàn dựng 

kịch bản với chủ đề tìm hiểu về một di tích lịch sử, về kiến trúc nhà ở, một lễ hội truyền 

thống, một món ăn dân tộc... của địa phương. Đồng thời, có thể mời cha mẹ học sinh tham 

gia tổ chức và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ trong nhà trường như: Câu lạc bộ đàn 

và hát dân ca, Câu lạc bộ đàn Tính, hát Then, hát Sình ca, Soọng cô...; hướng dẫn, tổ chức 

cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi phấn khởi và mối quan 

hệ gắn bó giữa học sinh các dân tộc. 

Giáo dục di sản – đưa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể vào giới thiệu, giảng 

dạy trong nhà trường – là một trong những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể thường được các nhà quản lý văn hóa đề cập đến. Trong những năm 
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vừa qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức Giáo dục, 

Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO), cùng các tổ chức phi Chính phủ và các 

cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình khác nhau nhằm đưa 

di sản vào nhà trường, giáo dục thế hệ trẻ những tri thức lịch sử, văn hoá, khoa học kỹ thuật 

và tăng cường kỹ năng sống.  

Xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục gắn với những giá 

trị văn hóa dân tộc, bảo tồn văn hóa. Xác định hình thức, phương pháp dạy học, phương 

pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với kiểu bài và phù hợp với đặc điểm tâm lý dân tộc của 

từng đối tượng học sinh DTTS. Hướng dẫn học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc 

tìm hiểu, khai thác, sử dụng các giá trị văn hóa trong quá trình học tập. 

3.3.4 Giải pháp 4: Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động 

giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc thù của các dân tộc thiểu số trong 

môi trường giáo dục đa văn hóa ở trường PTDTNT, PTDTBT 

Các trường DTNT cần chú trọng xây dựng phòng truyền thống, nhằm lưu giữ những 

vật phẩm đánh dấu quá trình phát triển của nhà trường và quảng bá các sản phẩm mang giá 

trị bản sắc văn hóa các dân tộc do chính học sinh DTTS, phụ huynh học sinh sưu tầm, hoặc 

sáng tạo ra. Phòng truyền thống của nhà trường cần thiết kế khu trưng bày hiện vật gồm 

những sản phẩm văn hoá của các dân tộc như trang phục, trang sức, vật dụng sinh hoạt, vật 

dụng sản xuất …. của các dân tộc để các em học sinh tham quan, tìm hiểu và sử dụng trong 

các ngày lễ hội. Đây là một trong những cách trực tiếp khơi gợi ở các em học sinh ý thức 

giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc từ ngàn đời của các dân tộc.  

3.3.5 Giải pháp 5: Liên kết và phát huy sự tham gia của các lực lượng xã hội trong 

giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trong môi 

trường giáo dục đa văn hóa ở trường PTDTNT, PTDTBT 

Các trường PTDTNT, PTDTBT cần liên kết, phối hợp với cơ quan chuyên môn 

như  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban dân tộc của Tỉnh, Phòng Dân tộc của huyện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin của huyện, các tổ chức, cá nhân để phối hợp tổ chức các hoạt 

động giáo dục giá trị bản sắc VHDT cho học sinh DTTS. Thực hiện tốt việc huy động sự 

tham gia của cộng đồng đối với hoạt động giáo dục giá trị bản sắc VHDT thông qua việc 

mời các trí thức địa phương, nghệ nhân, già làng, người có uy tín trong cộng đồng  tham 

gia hoạt động giáo dục giá trị bản sắc VHDT, truyền dạy văn hóa truyền thống cho học 

sinh của nhà trường. Tùy theo khả năng và điều kiện từng trường, có thể lựa chọn các hoạt 

động như: Trình diễn thời trang, biểu diễn văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian; Xuất bản 
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chuyên khảo, lập trang tin, in tờ rơi, xây dựng góc văn hóa,...; tổ chức các Câu lạc bộ văn 

hóa, văn nghệ (đàn Tính, hát Then, Sình ca, Khèn Mông...). 

                                                     Kết luận  

        Hiện nay, trước tác động của quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa thế giới, sự biến 

đổi của các điều kiện tự nhiên và xã hội, nhiều dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ 

mai một về bản sắc văn hóa dân tộc. Những nghệ nhân dân gian, những người cao tuổi am 

hiểu sâu sắc về giá trị văn hóa, phong tục tập quán, nghi lễ, truyền thống văn hóa của các 

dân tộc thiểu số sẽ ngày càng giảm dần… Vì vậy việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn 

hóa các dân tộc thiểu số ở các trường PTDTNT, PTDTBT không chỉ dừng lại ở việc duy 

trì một lễ hội hay một vài yếu tố văn hóa riêng lẻ, mà cần có hệ thống giải pháp cụ thể, hiệu 

quả, nâng cao hiệu quả giáo dục bảo tồn các giá trị văn hóa đặc thù của các DTTS trong 

môi trường giáo dục đa văn hóa. Song song với trách nhiệm của các trường DTNT thì các 

địa phương cần tập hợp các già làng, các nghệ nhân dân gian ở địa phương quảng bá và 

truyền dạy các kiến thức về văn hóa, bảo tồn văn hóa cho học sinh DTTS, nhằm nâng cao 

nhận thức, ý thức cho các em học sinh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và cách thức 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM  

TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY 

 

Th.S Trần Thanh Xuyên72 

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất 

nước hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên nền tảng kế thừa di sản 

văn hóa của cha ông, kết hợp học hỏi những tinh hoa văn hóa nhân loại cần được đặc biệt 

chú trọng. Là học sinh trung học phổ thông cần phải hiểu rõ vai trò của bản thân với việc 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay. Vậy làm sao để 

phát huy vai trò của học sinh trung học phổ thông với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay? Tham luận làm rõ “giải pháp phát huy vai trò 

của học sinh trung học phổ thông với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong 

hội nhập quốc tế hiện nay” 

Từ khóa:  Vai trò, học sinh trung học phổ thông, giữ gìn, bản sắc văn hóa dân tộc 

Việt Nam, hội nhập quốc tế 

 

1. Đặt vấn đề:  

Quá trình hội nhập quốc tế đã có những tác động nhất định, làm thay đổi phương thức 

tư duy, lối sống của học sinh trung học phổ thông theo hướng hiện đại và tích cực, chủ 

động hơn. Sinh viên nước ta biết thêm nhiều hơn về phong tục, tập quán, văn hóa và con 

người của các quốc gia trên thế giới. Có điều kiện khám phá thế giới, tiếp thu và làm chủ 

các tiến bộ khoa học -kỹ thuật hiện đại, tri thức mới... 

Bên cạnh đó, cũng có những hạn chế cần được nhìn nhận và điều chỉnh kịp thời, như: 

Một bộ phận học sinh trung học phổ thông xa rời truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân 

                                                           
72 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang, Giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Hậu Giang 
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tộc. Không ít người có thái độ ứng xử, biểu hiện tình cảm thái quá trong các hoạt động giải 

trí, văn hóa, nghệ thuật; lãng quên, thờ ơ đối với dòng nhạc dân ca, dòng nhạc cách mạng, 

truyền thống. Bên cạnh đó, chúng ta thấy một hiện tượng đáng báo động của giới trẻ nói 

chung và học sinh trung học phổ thông nói riêng trong việc hội nhập, tiếp thu văn hóa thế 

giới, du nhập những hoạt động văn hóa tiêu cực, không phù hợp thuần phong, mỹ tục của 

dân tộc. Không ít học sinh trung học phổ thông đang ngày đêm cuốn vào các trò chơi điện 

tử, online mang nặng tính bạo lực, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thời gian học tập. Có 

những người say mê với các ấn phẩm, văn hóa phẩm không lành mạnh, độc hại, dẫn đến 

những hành động suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó, những biểu hiện sai lệch của những người mà giới trẻ coi là thần tượng 

như ca sĩ, diễn viên điện ảnh... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống của một số học 

sinh trung học phổ thông hiện nay. Ngoài ra, ngôn ngữ dùng trong những cuộc trò chuyện 

trên các trang mạng xã hội hay tin nhắn cũng bị một bộ phận học sinh trung học phổ thông 

"biến tấu" với những từ ngữ khó hiểu, thậm chí dung tục và sử dụng một cách tràn lan, khó 

chấp nhận, không còn giữ được sự trong sáng của tiếng Việt. Thậm chí, có những từ ngữ 

bị dùng sai bản chất với ngụ ý không lành mạnh. 

Những thực trạng nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và những 

nguyên nhân chủ quan. Trước hết, cần phải khẳng định, bản thân mỗi học sinh trung học 

phổ thông chưa thật sự xây dựng cho mình ý thức tự rèn luyện, nâng cao trình độ, học hỏi 

kỹ năng. 

Bản lĩnh, ý thức tìm hiểu còn hạn chế của sinh viên trước những loại hình hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật khác nhau cũng là một trong những nguyên nhân đáng chú ý dẫn đến 

những hạn chế, yếu kém của một bộ phận bạn trẻ trong việc tham gia gìn giữ bản sắc văn 

hóa dân tộc. Trong thực tế cuộc sống, một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật không còn phù 

hợp với sở thích của tuổi trẻ, cho nên giới trẻ và học sinh trung học phổ thông phải tìm đến 

với những loại hình nghệ thuật du nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên, các loại hình này lại 

chưa được chọn lọc trước khi tràn lan trong xã hội. Công tác quản lý của các ban, ngành 

chức năng chưa thật sự có hiệu quả trong việc khắc phục thực trạng này. 

Vì vậy, tham luận “Vài giải pháp phát huy vai trò của học sinh trung học phổ thông 

với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay”  là rất 

cần thiết. 

2. Nội dung thực hiện 

2.1. Khái quát về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam 
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Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt 

cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh của dân tộc, tạo nên chất keo kết nối các cộng đồng người 

gắn bó, đoàn kết với nhau để cùng tồn tại và phát triển. Những giá trị của bản sắc văn hóa 

dân tộc là một trong những động lực to lớn đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của 

quốc gia dân tộc. 

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam được hình thành, phát triển gắn liền với lịch sử 

dựng nước, giữ nước và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Bản sắc đó thể hiện ở nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, được bao thế hệ vun đắp, hun đúc 

tạo nên sức sống mãnh liệt giúp cộng đồng các dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, 

thử thách để tồn tại, không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững. Nó là niềm tự hào của 

mọi người dân Việt Nam, là nguồn sức mạnh vô địch bảo đảm cho dân tộc Việt Nam trường 

tồn, phát triển trong mọi thời đại. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thanh niên chúng 

ta đã kế thừa, phát huy cao độ bản sắc văn hóa dân tộc, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng, thấm nhuần lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khắc phục mọi khó khăn, 

chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi kẻ thù. 

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa diễn ra trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với những biến động phức tạp khó lường đang 

đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi thanh niên chúng ta không chỉ có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, mà còn phải tinh thông về văn hóa, tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc. Trong những năm gần đây, phần lớn thanh niên Việt Nam đã phát huy vai trò xung 

kích trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần 

quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, họ cũng bộc lộ nhiều hạn 

chế về nhận thức, về hiệu quả trong thực hiện giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một bộ phận 

thanh niên có những biểu hiện sai lệch chuẩn mực giá trị về phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống. Thực trạng đó nếu không khắc phục kịp thời sẽ làm phai nhạt, xói mòn hệ giá trị 

chuẩn mực trong bản sắc văn hóa dân tộc, ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất, truyền thống 

của dân tộc. Tình hình đó cũng đặt ra những yêu cầu mới hết sức cấp thiết về lý luận, thực 

tiễn phải nghiên cứu, luận giải, đề ra những giải pháp mang tính khả thi, bảo đảm cho thanh 

niên phát huy hơn nữa vai trò người “chiến sỹ văn hóa”. 

Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng hòa những giá trị văn hóa bền vững, phản ánh diện 

mạo, sắc thái, cốt cách, tâm hồn, tâm lý… của một dân tộc, được thường xuyên hun đúc, 

bổ sung và lan tỏa trong lịch sử dân tộc, trở thành tài sản tinh thần đặc sắc, tạo nên sức 
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mạnh gắn kết cộng đồng và để phân biệt sự khác nhau giữa dân tộc này với dân tộc khác 

trong cộng đồng nhân loại. 

Bản sắc văn hóa dân tộc được biểu hiện ở lòng yêu nước nồng nàn, ý trí tự cường dân 

tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã  -  tổ quốc. 

Lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, 

sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 

thì sự ảnh hưởng của nó đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là tất yếu khách 

quan và sự tác động đó tạo điều kiện cho nước ta trong việc mở rộng giao lưu giữa các nền 

văn hóa, sáng tạo ra giá trị mới, trực tiếp bổ sung, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thông 

qua sự hội nhập đó cũng kiểm chứng tính bền vững của giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt 

Nam, nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới, hiện đại hóa các phương 

tiện văn hóa thông tin trong toàn xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực còn có mặt tiêu cực của nó đó là nguy cơ xói 

mòn, phai nhạt và biến dạng hệ thống giá trị trong bản sắc văn hóa dân tộc, sự ru nhập của 

lối sống tư sản, suy giảm thuần phong mỹ tục, sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các 

thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. học sinh trung học phổ thông #là lực lượng 

xung kích, sáng tạo có vai trò quan trọng to lớn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, 

họ là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn, bổ sung, phát triển và quảng bá những 

giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

xã hội chủ nghĩa.  

2.2. Vài giải pháp phát huy vai trò của học sinh trung học phổ thông với việc 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay 

Trên cơ sở tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, để phát huy vai trò của học 

sinh trung học phổ thông với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế hiện nay chúng ta phải thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản 

sau: 

Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực giữ gìn bản sắc văn hóa 

dân tộc cho thanh niên: đây là giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và hiệu 

quả hoạt động của thanh niên trong việc tham gia giữ gìn bẳn sắc văn hóa dân tộc trong hội 

nhập quốc tế hiện nay. Việc thực hiện giải pháp này giúp cho thanh niên nhận thức sâu sắc 

và đầy đủ quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối 

của Đảng về giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Năng lực và hiệu quả giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc phụ thuộc rất lớn vào nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo 
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dục truyền thống và giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc. Chính trong quá trình giáo dục mà 

thanh niên chúng ta lĩnh hội được hệ thống các tri thức khoa học trên mọi lĩnh vực, cùng 

các giá trị và chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội, bảo đảm cho sự hình thành, phát triển và 

hoàn thiện những phẩm chất nhân cách cần thiết đáp ứng với những yêu cầu, chức trách, 

nhiệm vụ và sự phát triển xã hội. Trên cơ sở đó, xác định rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của 

tuổi trẻ đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

nói riêng, từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao tinh thần yêu nước, tự tôn, tự hào dân 

tộc, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, 

bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững bản chất truyền thống của ông 

cha đã dày công vun đắp, tạo dựng nên, huy động nguồn trí tuệ tài năng của sức trẻ, cống 

hiến thật nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ gìn, phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay. 

Hai là, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của học sinh trung học phổ thông thông 

qua các phong trào của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Với thế mạnh thích tìm 

tòi, khám phá, để khẳng định mình, cho nên muốn học sinh trung học phổ thông trưởng 

thành phải tích cực đưa họ vào hoạt động thực tiễn để tôi luyện, thử thách bản lĩnh, nâng 

cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Khi được trang bị đầy đủ tri thức và 

bản lĩnh, họ phát huy hết vai trò của mình đối với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần quyết định việc giữ vững, phát huy 

những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò của mình 

trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ 

chức đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn là luôn đổi mới về nội dung, phương pháp, gắn 

hoạt động với các cuộc vận động lớn trên phạm vi cả nước, nhằm không ngừng nâng cao 

chất lượng hiệu quả của phong trào đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên. 

Ba là, thực hiện tốt hoạt động kết nghĩa với đoàn thanh niên địa phương, tích cực 

nâng cao hiệu quả giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hoạt động kết nghĩa với thanh niên địa 

phương là một việc làm rất quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn góp phần quyết định làm 

nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong lịch sử đấu tranh giành và giữ độc lập dân 

tộc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi giữa các ban chấp hành 

đoàn nhằm tìm hiểu tình hình, nhiệm vụ và những vấn đề mới nảy sinh ở địa phương, xây 

dựng kế hoạch phối hợp mặt công tác trong từng giai đoạn, bảo đảm kế hoạch thống nhất, 

nhịp nhàng và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ đoàn trong quá trình phối hợp tổ chức các hoạt 

động kết nghĩa phải làm sao cho mỗi người thanh niên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của 
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họ đối với việc phát triển mọi mặt của địa phương, phải ghi dấu ấn thật sự rõ nét của thế 

hệ thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế, hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ lịch sử được nêu 

trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển. 

Bốn là,xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh phòng, chống và làm thất 

bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của các thế lực 

thù địch đối với cách mạng nước ta. Môi trường văn hóa có vai trò quan trọng to lớn, trực 

tiếp nuôi dưỡng, phát triển những giá trị của thanh niên chúng ta trong thời kỳ mới, nó góp 

phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tình cảm cách mạng, xây 

dựng nhân cách con người mới vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, vừa phát huy bản 

chất truyền thống, góp phần giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế. Môi 

trường văn hóa phải được coi như là “phên dậu”, như “rào chắn” có tác dụng phòng ngừa, 

ngăn chặn và “miễn dịch” trước những tác động, ảnh hưởng, xâm nhập và phá hoại của các 

hiện tượng phản văn hóa của âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình. 

Những giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được xây dựng và 

ghi nhận bởi những chiến công hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ người dân Việt Nam. 

Nó là kết tinh những gì là tinh túy nhất của dân tộc để rồi chính những giá trị đó lại lung 

linh tỏa sáng, soi sáng con đường chúng ta đi. Không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau những 

giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc sẽ là hành trang, động lực để cho thanh niên Việt Nam 

chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới tô thắm nên truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc. 

3. Kết luận:  

Trước những thách thức và khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt, học sinh trung 

học phổ thông phải tự đặt ra cho bản thân mình câu hỏi: Là những trí thức tương lai của 

đất nước, mình đã, đang và sẽ làm gì để góp phần đưa đất nước phát triển, giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc? 

Để trả lời được câu hỏi nêu trên, mỗi học sinh trung học phổ thông phải tự mình phấn 

đấu, rèn luyện, tự trau dồi cho bản thân những kỹ năng cần thiết, không ngừng nâng cao 

trình độ, nỗ lực rèn luyện vì lợi ích chung của cộng đồng và vì chính sự phát triển của cá 

nhân. Quan trọng hơn, các bạn trẻ cần xây dựng bản lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với 

những hoạt động, sản phẩm văn hóa không lành mạnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong sống trong học sinh 

trung học phổ thông và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần thường xuyên thực 

hiện tốt. Đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu liên quan lịch sử hào hùng, truyền thống 

văn hóa của đất nước, của quê hương. Hơn nữa, phải chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong 
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tổ chức các hoạt động định hướng cho sinh viên tiếp thu những mặt tích cực, tiên tiến của 

văn hóa hiện đại; đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc 

văn hóa của dân tộc. Kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện vô cảm; khơi dậy tinh 

thần tương thân, tương ái trong tuổi trẻ. 

Các cấp cần trở thành mái nhà chung ấm áp để học sinh trung học phổ thông đóng 

góp, cống hiến trong các phong trào, cần tạo nhiều hơn nữa các sân chơi lành mạnh để đáp 

ứng nhu cầu học tập, vui chơi và giải trí của học sinh trung học phổ thông. Khuyến khích 

và tạo mọi điều kiện để học sinh trung học phổ thông n đăng ký và tham gia nghiên cứu, 

thực hiện các đề tài khoa học, trong đó chú trọng các đề tài liên quan bảo vệ, gìn giữ và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chủ động xây dựng tác phong, lối sống đẹp, sống có 

ích... và động viên, khuyến khích các bạn trẻ hưởng ứng. Được như vậy, vai trò của học 

sinh trung học phổ thông trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc sẽ nhanh 

chóng được khẳng định.  
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GIÁO DỤC CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ 

TRONG MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 

            PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương73 - ThS. Nguyễn Thị Hạnh74  

 

Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông là một trong những yêu 

cầu được đặt ra trong chương trình giáo dục của các môn học, trong đó có môn Tiếng Việt 

ở cấp tiểu học. Chương trình GDPT đã nêu rõ môn học này góp phần “giáo dục học sinh 

những giá trị cao đẹp về văn hóa, văn học và ngôn ngữ dân tộc; phát triển ở học sinh những 

cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha,...”. Trước xu thế toàn cầu 

hoá, trào lưu hội nhập quốc tế, nhà trường cần đồng hành với xã hội đào tạo những con 

người có kiến thức, kĩ năng và có nền tảng văn hóa vững chắc, tạo ra một lực lượng lao 

động ở trình độ cao, biết xác định trách nhiệm của bản thân đối với quốc gia, dân tộc và 

thể giới.  Trong bối cảnh đó, bài viết đã nêu rõ những yêu cầu giáo dục giá trị văn hoá trong 

chương trình và SGK môn Tiếng Việt, một số biện pháp và nguyên tắc giáo dục các giá trị 

văn hoá trong môn Tiếng Việt. 

 

Từ khóa: văn hoá, giá trị văn hoá, giáo dục giá trị văn hóa, cơ hội giáo dục giá trị văn hoá 

 

1. Định hướng giáo dục các giá trị văn hoá trong nhà trường phổ thông 

            Giáo dục ở nhà trường đóng vai trò rất quan trọng đối với việc hình thành, phát 

triển nhân cách của HS. Nhà trường phải là một môi trường giáo dục trong đó HS có cơ 

hội để hình thành, phát triển các phẩm chất, năng lực thông qua các hoạt động học tập, vui 

chơi, qua quan hệ với các cán bộ, giáo viên của nhà trường, với bạn bè, và qua thực hành, 

trải nghiệm trong môi trường vật chất của nhà trường. 

       Thế giới đang có những biến đổi nhanh chóng: sự phát triển vũ bão của khoa học 

công nghệ - đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông; sự phát triển xã hội, đa dạng, 

toàn cầu hóa,…; những vấn đề mang tính chất toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu, 

                                                           
73  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

74 Trường Tiểu học Marie Curie – Hà Nội 
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HIV-AIDS, … ngày càng cấp thiết; HS cũng có những biến đổi về tâm sinh lí, vốn hiểu 

biết, khả năng nhận thức,… Những điều đó đã đặt ra những cơ hội và thách thức đối với 

nhà trường, đòi hỏi sự thay đổi của nhà trường. Một trong những lí do thúc đẩy nhà trường 

phải đổi mới là xã hội cần có đội ngũ người lao động có năng lực của công dân toàn cầu. 

Nếu nhà trường và xã hội đào tạo được những con người có kiến thức, kĩ năng và có nền 

tảng văn hóa vững chắc, sẽ tạo ra một lực lượng lao động ở trình độ cao, biết xác định trách 

nhiệm của bản thân đối với quốc gia, dân tộc và thể giới. Trước xu thế toàn cầu hóa một 

cách mạnh mẽ gần như mọi mặt của đời sống xã hội hiện nay, giá trị đạo đức truyền thống 

có còn giữ được không hay sẽ diễn ra theo xu hướng nào? Đó là điều băn khoăn không chỉ 

riêng giới nghiên cứu văn hóa mà có thể nói của toàn xã hội. Thực tế cho thấy trong bối 

cảnh hoà nhập, hiện tượng một bộ phận những người trẻ đánh mất các giá trị văn hóa dân 

tộc, gây nên mối lo ngại lớn cho xã hội.  

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, toàn cầu hoá không chỉ mang lại thời cơ lớn, mà còn tạo 

ra những thách thức không nhỏ đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là với các nước đang 

phát triển trong trào lưu hội nhập quốc tế. Toàn cầu hoá đang đặt chúng ta trước những 

thách thức lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực văn hoá mà trong đó 

bao hàm cả giá trị đạo đức truyền thống.       

Giá trị văn hoá được hiểu là cái tạo nên nét độc đáo, truyền thống, bản sắc dân tộc. 

Căn cứ vào đó có thể so sánh, nhận định về nền văn hóa của dân tộc này với dân tộc khác. 

Giá trị văn hoá là cái có ý nghĩa được cá nhân và cộng đồng công nhận, duy trì, bảo vệ và 

phát triển. Tuy nhiên, giá trị văn hoá không phải là cái cố định mà biến đổi cùng sự biến 

đổi của xã hội. Các giá trị văn hoá biểu hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ tư 

tưởng, tình cảm, quan niệm, biểu tượng, đạo đức thẩm mỹ, lối sống đến những giá trị tinh 

thần do con người sáng tạo nên. Các giá trị văn hoá hình thành và được khẳng định trong 

quá trình tồn tại, phát triển của con người và xã hội. 

          Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông là yêu cầu được đặt ra trong chương 

trình giáo dục của các môn học, trong đó có môn Ngữ văn. Chương trình Giáo dục phổ 

thông khẳng định “Ngữ văn là môn học mang tính công cụ và tính thẩm mĩ - nhân văn; 

giúp học sinh có phương tiện giao tiếp, làm cơ sở để học tập tất cả các môn học và hoạt 

động giáo dục khác trong nhà trường; đồng thời cũng là công cụ quan trọng để giáo dục 

học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa, văn học và ngôn ngữ dân tộc; phát triển ở học 

sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha,...”.  
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 Cấp tiểu học là giai đoạn đầu tiên có ý nghĩa quan trọng đối với cả quá trình học tập 

của học sinh. Việc hình thành các giá trị văn hoá của giai đoạn này sẽ góp phần định hình 

và tạo dựng nền tảng cho sự phát triển nhân cách của các em và đặt nền móng cho công 

cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Theo kết quả nghiên cứu đề tài 

“Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh tiểu học trong giai đoạn mới”, nhóm tác giả đã đề 

xuất các giá trị văn hoá cần thiết giáo dục cho HS tiểu học, đó là: (1) Giá trị yêu nước, (2) 

Giá trị khoan dung, (3) Giá trị hòa bình,  (4) Giá trị hợp tác, (5) Giá trị tự trọng, (6) Giá 

trị trách nhiệm, (7) Giá trị kỉ luật, (8) Giá trị trung thực, (9) Giá trị tự tin,  (10) Giá trị 

sáng tạo. Với 10 giá trị văn hoá được xác định cần giáo dục cho HS tiểu học nêu trên sẽ 

được lồng ghép trong giáo dục các môn học ở cấp tiểu học, trong đó Tiếng Việt là một 

trong những môn học có nhiều cơ hội và lợi thế để giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh. 

2. Yêu cầu giáo dục giá trị văn hoá trong chương trình và SGK môn Tiếng Việt 

2.1. Yêu cầu GD giá trị văn hoá thể hiện trong mục tiêu môn học 

  Môn Ngữ văn (cấp Tiểu học có tên là Tiếng Việt) có nhiệm vụ hình thành và phát 

triển ở học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách 

nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính; giúp các em khám 

phá bản thân và thế giới xun gquanh, thấu hiểu con người, có đời sống tâm hồn phong phú, 

có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; có tình yêu đối với tiếng Việt và văn học; có ý 

thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá 

Việt Nam; có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và khả năng hội nhập quốc tế.  

2.2. Giáo dục giá trị văn hoá thể hiện trong nội dung dạy học 

Nội dung dạy học trong sách giáo khoa môn Tiếng Việt từ trước đến nay luôn được 

thiết kế theo hệ thống chủ điểm. 

 Qua việc lựa chọn chủ điểm và cách đặt tên các chủ điểm, sách Tiếng Việt tạo cơ 

hội cho HS phát huy trải nghiệm, chia sẻ, khám phá, cảm nhận những điều thiết thực, có ý 

nghĩa với bản thân và tạo ra những sản phẩm học tập có tính sáng tạo. Nội dung các chủ 

điểm vừa gắn với đời sống thực tiễn và những giá trị văn hoá Việt Nam, mở mang hiểu biết 

về văn hoá của một số nước trên thế giới, vừa đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo nên những 

con người có được các phẩm chất và năng lực để sống tốt và làm việc hiệu quả phù hợp 

với bối cảnh và yêu cầu của thời đại. Chẳng hạn: 

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 (Chương trình Cái cách giáo dục), có các chủ điểm: Nhà 

trường, Gia đình, Đất nước ta, Thiếu nhi, Nhân dân ta, Bác Hồ. 
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- Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 (Chương trình GDPT 2006), các chủ điểm được phân tách 

thành các chủ điểm nhỏ: chủ điểm về bản thân HS (Em là học sinh), chủ điểm về nhà trường 

(Bạn bè, Trường học, Thầy cô), chủ điểm về gia đình (Ông bà, Cha mẹ, Anh em, Bạn trong 

nhà), chủ điểm về thiên nhiên (Bốn mùa, Chim chóc, Muông thú, Sông biển, Cây cối), chủ 

điểm về đất nước và dân tộc (Bác Hồ, Nhân dân). 

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 (Chương trình GDPT 2018) tiếp tục chú trọng giáo dục các 

giá trị văn hoá cho HS. Hiện có 3 bộ SGK Tiếng Việt, mỗi bộ có cách thiết kế chủ điểm và 

đặt tên chủ điểm khác nhau, xong vẫn bao quát được nhiều lĩnh vực đời sống, ngoài ra còn 

có những chủ điểm giúp các em mở rộng hiểu biết về một số giá trị văn hóa của các nước 

trên thế giới. 

các chủ điểm có sức gợi mở, phù hợp với lứa tuổi HS. 

Thiết kế nội dung học tập theo chủ điểm, sách giáo khoa môn Tiếng Việt đã góp 

phần giúp học sinh mở rộng nhận thức về xã hội và con người, bồi dưỡng tư tưởng, tình 

cảm và nhân cách. Thông qua việc tiếp cận với tiếng Việt văn hoá và những hình tượng 

nghệ thuật trong các tác phẩm văn học, học sinh được bồi dưỡng năng lực tưởng tượng, 

sáng tạo, được làm giàu xúc cảm thẩm mĩ và định hướng thị hiếu lành mạnh nhằm hoàn 

thiện  nhân cách của mình. Có thể nói, môn học này có nhiều thuận lợi trong việc giáo dục 

các giá trị văn hoá cho HS. 

        Nội dung môn Tiếng Việt còn mang tính tổng hợp, bao gồm cả tri thức văn hóa, đạo 

đức , triết học, lịch sử, địa lí…nên liên quan đến nhiều môn học và hoạt động giáo dục 

khác như Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật, Đạo đức, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Tự nhiên 

và Xã hội, hoạt động Trải nghiệm. Môn học Tiếng Việt liên quan mật thiết với thực tiễn 

đời sống; giúp học sinh biết quan tâm, gắn bó hơn với đời sống thường nhật, biết liên hệ 

và có kĩ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống. Chương trình đặt vấn 

đề nội dung học tập luôn có sự liên hệ, so sánh, kết nối với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã 

hội, kết nối với trải nghiệm cá nhân HS.       

2.3. Ngữ liệu dạy học và cơ hội giáo dục các giá trị văn hoá cho HS 

Trong môn Tiếng Việt, ngữ liệu là một bộ phận cấu thành của nội dung giáo dục. Để đáp 

ứng yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho HS, ngữ liệu dạy học phải 

đảm bảo các yêu cầu như: 

- Từ ngữ được chọn lọc trong phạm vi vốn từ văn hoá, có ý nghĩa tích cực, bảo đảm mục 

tiêu GD phẩm chất, giáo dục ngôn ngữ, giáo dục thẩm mĩ cho HS. 



291 | P a g e  

 

- Phản ánh được thành tựu về tư tưởng, văn học, văn hoá dân tộc; thể hiện tinh thần yêu 

nước, độc lập dân tộc, ý thức về chủ quyền quốc gia; có tính nhân văn, giáo dục lòng nhân 

ái, khoan dung, tình yêu chân thiện mĩ, tình yêu thiên nhiên, tinh thần hội nhập quốc tế, 

hướng đến những giá trị phổ quát của nhân loại. 

Trong các bộ sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học trước đây cũng như hiện nay, rất nhiều 

văn bản đọc hiểu trong sách giúp các em có được những hiểu biết về các giá trị văn hóa 

Việt Nam và thế giới từ đó định hướng được mục tiêu, hành động của bản thân trong học 

tập và trong cuộc sống, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu của thời đại. 

3. Biện pháp giáo dục các giá trị văn hoá trong môn Tiếng Việt 

3.1. Tích hợp nội dung giáo dục giá trị văn hoá trong một số bài học 

  Tích hợp (intergration) là sự kết hợp các thành phần đơn lẻ thành một hệ thống 

thuần nhất nhằm giảm thiểu những hoạt động phân tán hoặc chồng chéo và tăng hiệu quả 

tổng thể. Thuật ngữ này trong giáo dục chỉ sự kết hợp nhiều mảng kiến thức và kĩ năng liên 

quan với nhau trong một chương trình, thậm chí một tiết học, một bài tập, nhằm tăng cường 

hiệu quả giáo dục và tiết kiệm thời gian học tập.  

Dạy học theo quan điểm tích hợp trong Chương trình giáo dục phổ thông nói chung, 

Chương trình tiểu học nói riêng không chỉ là một giải pháp để xử lý mâu thuẫn giữa khối 

lượng tri thức ngày càng lớn cần đưa vào Chương trình và thời lượng học tập có hạn mà 

còn là một giải pháp để tăng cường ứng dụng những điều học được vào cuộc sống. 

           Hiện nay, đã có thêm rất nhiều tài liệu hướng dẫn dạy học tích hợp thêm các nội 

dung vào chương trình môn học, ví dụ như các nội dung: Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ 

Chí Minh, Giáo dục bảo vệ môi trường,  Giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng thế kỉ 21, Giáo 

dục an toàn giao thông, Giáo dục công dân toàn cầu, v.v… Giáo dục giá trị văn hoá theo 

hướng tích hợp cũng là một biện pháp có tính khả thi.  

 Môn Tiếng Việt có nhiều cơ hội giáo dục giá trị văn hoá thông qua nội dung 

dạy học – đó là các chủ đề học tập, các ngữ liệu học tập. 

Tích hợp trong dạy học là một xu thế quốc tế đã xuất hiện từ lâu và được nhiều 

nước trên thế giới vận dụng nhằm phát triển năng lực người học. Tích hợp là một cách 

thức để chuyển tải những nội dung cần giáo dục cho HS nhưng không thể đưa riêng thành 

môn học trong chương trình chính khoá. Chương trình giáo dục phổ thông mới với quan 

điểm “tích hợp cao ở những lớp dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên” và đã xác định 

số lượng và thời lượng của các môn học trong chương trình, vì vậy, các nôij dung giáo 

dục giá trị văn hoá không để xây dựng thành một môn học độc lập hay chủ đề dạy học 
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đọc lập ở môn Tiếng Việt. Do đó, dạy học tích hợp giá trị văn hoá qua một số môn học, 

trong đó có Tiếng Việt là một giải pháp phù hợp và hiệu quả để giáo dục giá trị văn hoá 

cho HS. Việc tích hợp giáo dục giá trị văn hoá qua một số môn học có thể tiếp cận dưới 

hai góc độ, đó là tiếp cận dưới góc độ nội dung và tiếp cận dưới góc độ phương pháp dạy 

học (PPDH). 

- Tiếp cận dưới góc độ nội dung, có thể thấy môn Tiếng Việt có những ưu thế 

trong việc tích hợp giá trị văn hoá trong nội dung các chủ đề học tập, các ngữ liệu dạy 

học, trong thực hành các kĩ năng đọc, viết, nói, nghe của môn học, 

- Tiếp cận dưới góc độ PPDH, các giá trị văn hoá có cơ hội được học sinh tiếp 

nhận hoặc tham già truyền tải các thông điệp thuộc giá trị văn hoá thông qua các PPDH 

tích cực được giáo viên lựa chọn vận dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập 

có liên quan đến giá trị văn hoá.  

Với định hướng về ngữ liệu dạy học của môn Tiếng Việt như đã nêu ở trên, chương 

trình môn Tiếng Việt cấp tiểu học có nhiều cơ hội để tích hợp giáo dục các giá trị văn 

hoá thông qua nội dung dạy học. 

Trong sách giáo khoa Tiếng Việt (biên soạn theo Chương trình GDPT 2006 hay 

Chương trình GDPT 2018), có nhiều cơ hội tích hợp giáo dục các giá trị văn hoá trong 

nhiều chủ đề học tập và nhiều ngữ liệu rèn kĩ năng đọc, viết, nghe, nói cho học sinh. 

Qua khảo sát chủ đề và các ngữ liệu dạy kĩ năng đọc ở lớp 2 của các bộ sách giáo 

khoa mới, có một số chủ đề, một số bài học có nhiều thuận lợi để tích hợp giáo dục giá 

trị văn hoá. Thậm chí, cùng một chủ đề, cùng một văn bản có thể tích hợp giáo dục nhiều 

giá trị văn hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải ở số lượng tích hợp được bao 

nhiêu giá trị mà quan trọng là chất lượng, hiệu quả của việc giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh đến đâu.  

 Ở những chủ đề, những bài học dạy kĩ năng đọc nêu trên, GV vẫn tổ chức hoạt 

động học tập cho học sinh đáp ứng mục tiêu của bài học như đã được nêu trong sách hướng 

dẫn giáo viên, song sẽ chú ý hơn đến việc hướng dẫn học sinh khai thác giá trị văn hoá 

chứa đựng trong các thông điệp của văn bản đọc.  

       Tương tự như nội dung dạy học kĩ năng đọc, các nội dung dạy kĩ năng viết, kĩ năng 

nói và nghe cũng có nhiều khả năng tích hợp  giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh. Bởi 

vì, môn chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt đề cao yêu cầu tích hợp nội môn. Các 

kĩ năng đọc, viết, nói, nghe có sự gắn kết trong chủ điểm học tập. Học sinh được viết về 

những điều các em đã đọc, đã nghe, đã nói và ngược lại. Chẳng hạn, ở chủ điểm Cánh chim 
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hòa bình, các bài đọc như Những con sếu bằng giấy, Bài ca về trái đất, Ê-mi-li, con… v.v… 

giúp học sinh có hiểu biết về hòa bình, cuộc sống hòa bình, lên án chiến tranh, tội ác của 

kẻ xâm lược, học sinh còn được viết các bài văn nói về cuộc sống thanh bình, ước mơ về 

cuộc sóng thanh bình. Tương tự với ngữ lieu jdạy đọc và viết, học sinh được luyện nghe – 

nói theo chủ đề về cuộc sống hòa bình, về tội ác của chiến tranh, về hậu quả của chiến 

tranh, các nạn nhân của chiến tranh thông qua các hoạt động kể chuyện và nói theo chủ đề 

học tập qua các giờ học trên lớp. 

3.2. Thiết kế nhiệm vụ học tập chú trọng giáo dục giá trị văn hoá  

 Ngữ liệu dạy học tạo cơ hội thuận lợi cho việc giáo dục giá trị văn hoá cho học 

sinh một cách hợp lí, không làm các em “tăng tải” về nội dung học tập. Để việc giáo dục 

giá trị văn hoá thực sự có hiệu quả, việc thiết kế hoạt động học cho học sinh cần được chú 

trọng để giúp học sinh có ấn tượng hơn về giá trị văn hoá được thể hiện trong bài học.  

 GV có thể thiết kế các nhiệm vụ học tập ở trong quá trình tổ chức rèn luyện cả 4 

kĩ năng đọc – viết –nghe – nói.  

 Đối với kĩ năng đọc, nội dung dạy học đọc hiểu có nhiều ưu thế trong giáo dục các 

giá trị văn hoá. Chương trình môn Tiếng Việt (ban hành năm 2018) đặt yêu cầu về đọc hiểu 

như sau: 

 - Đọc hiểu nội dung (nhận biết các chi tiết, ý chính, chủ đề, bài học rút ra từ VB 

đã đọc.  

    - Đọc hiểu hình thức (nhận biết từ ngữ gợi lên hình ảnh, đặc điểm của sự vật; cử 

chỉ, hành động, thái độ, tình cảm của nhân vật và của tác giả ; hiểu tác dụng của biện pháp 

so sánh, nhân hoá,…);… 

   - Liên hệ so sánh, kết nối ngoài văn bản (liên hệ văn bản với kinh nghiệm bản thân 

để rút ra bài học, liên hệ để thấy sự giống và khác nhau giữa những văn bản cùng chủ đề) 

 Với những yêu cầu nêu trên, việc lồng ghép giáo dục các giá trị văn hóa có nhiều 

thuận lợi. GV có thể thực hiện theo cách thức sau: 

 (1) Bước 1: HS đọc trực tiếp VB, quan sát các yếu tố nội dung, hình thức của VB: 

câu, chữ, tiêu đề, bố cục, chi tiết, nhân vật, sự kiện,... từ đó có ấn tượng chung về VB; tóm 

tắt được nội dung chính của VB (trong đó có nội dung thuộc giá trị văn hoá). 

 (2) Bước 2: HS trao đổi, chia sẻ, phân tích, suy luận ý nghĩa các thông tin, chi tiết, 

quan điểm, thái độ, tình cảm,... được gửi gắm trong nhân vật, sự kiện… ở văn bản (trong 

đó có nội dung thuộc giá trị văn hoá).  
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 (3) Bước 3: Hướng dẫn HS liên hệ, so sánh giữa các VB; kết nối VB với trải 

nghiệm của chính mình để từ đó hiểu sâu hơn giá trị của VB; biết vận dụng, chuyển hoá 

những giá trị ấy thành lối sống, cách ứng xử của cá nhân trong đời sống (trong đó có nội 

dung thuộc giá trị văn hoá).  

 Rất nhiều bài đọc hiểu có nội dung liên quan đến giáo dục giá trị văn hoá.. GV có 

thể tổ chức cho HS thực hiện theo các bước cơ bản nêu trên: đọc cá nhân, trao đổi, chia sẻ 

cảm nhận của mình trong nhóm / trước lớp; liên hệ so sánh với văn bản khác hoặc liên hệ 

thực tế. 

3.3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo chuyên đề giáo dục giá trị văn hóa  

Việc giáo giá trị văn hoá cho HS trong nhà trường phổ thông được thực hiện thông 

qua dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm để tạo điều kiện, cơ hội cho 

HS được thực hành, trải nghiệm KNTK21 trong quá trình học tập. 

Giá trị văn hóa được hình thành trong hành vi HS qua việc tạo cơ hội cho các em 

trải nghiệm trong các tình huống thực tế. Kinh nghiệm HS có được khi được hành động 

trong các tình huống đa dạng giúp các em dễ dàng sử dụng và điều chỉnh nhận thức, hành 

vi của mình cho phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

có tính chất trải nghiệm tạo cơ hội quan trọng để giáo dục giá trị văn hóa. 

Theo dự thảo chương trình tổng thể GDPT mới, hoạt động trải nghiệm là hoạt động 

giáo dục bắt buộc được nhà trường tổ chức trong và ngoài lớp học, trường học, trong đó 

từng HS được trực tiếp tham gia, tổ chức và thực hiện hoạt động trong thực tiễn gia đình, 

nhà trường và xã hội, qua đó tích luỹ kinh nghiệm, phát triển các phẩm chất và năng lực 

cốt lõi, phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình để có khả năng thích ứng với cuộc 

sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. 

Hoạt động trải nghiệm tạo cơ hội cho HS: huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của 

các môn học và lĩnh vực giáo dục khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống gia đình, 

nhà trường và xã hội; Thông qua việc tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, HS được 

phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân. HS được 

chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến 

chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động; Các em được trải nghiệm, được bày tỏ 

quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng 

định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm 

mình và của bạn bè,...  

Theo dự thảo chương trình Hoạt động trải nghiệm thuộc chương trình GDPT mới, 



295 | P a g e  

 

hoạt động trải nghiệm ở các trường bào gồm: 

– Sinh hoạt dưới cờ: Nội dung hoạt động của tiết sinh hoạt dưới cờ gắn liền với nội 

dung hoạt động của chủ điểm giáo dục, có tính định hướng, chuẩn bị cho các hoạt động 

của tuần và của tháng. Nhà trường cần tạo cơ hội cho HS các lớp luân phiên đảm nhận việc 

tổ chức thực hiện tiết sinh hoạt này dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo nhà trường, tổng phụ 

trách, giáo viên chủ nhiệmlớp. 

– Sinh hoạt lớp: Nội dung hoạt động của tiết sinh hoạt lớp gắn liền với nội dung 

hoạt động của chủ điểm giáo dục, sơ kết hoạt động trong tuần, chuẩn bị cho các hoạt động 

của tuần và tháng tiếp theo. Giáo viên chủ nhiệm tạo cơ hội cho tất cả HS trong lớp được 

tham gia các hoạt động. 

– Hoạt động theo chủ đề: Hoạt động theo chủ đề bao gồm Hoạt động trải nghiệm 

thường xuyên và Hoạt động trải nghiệm định kì. Hoạt động trải nghiệm thường xuyên được 

thực hiện đều đặn từng tuần hoặc tháng, thực hiện ở trường, ở nhà hoặc ở thôn, bản với nhiệm 

vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng HS. Hoạt động trải nghiệm định kì được thực 

hiện theo khoảng thời gian nhất định, ví dụ 2 hoạt động/học kì hay 2 hoạt động/năm học. 

Hoạt động trải nghiệm định kì thực hiện nội dung mang tính tổng hợp, mở ra các cơ hội 

không gian rộng hơn và sân chơi lớn hơn để HS tăng cơ hội trải nghiệm thực tiễn cũng như 

thể hiện bản thân. Hoạt động trải nghiệm định kì đòi hỏi sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nội dung 

hoạt động, phương tiện và điều kiện thực hiện, về sự hỗ trợ của cộng đồng,... 

– Hoạt động câu lạc bộ: Hoạt động câu lạc bộ là các hoạt động theo nhu cầu, sở  

thích, năng khiếu và  hoạt động mang tính định hướng nghề nghiệp được thực hiện ngoài 

giờ học các môn văn hoá và là hình thức tự chọn. Chẳng hạn câu lạc bộ: CLB làm đồ thủ 

công/ nghề truyền thống; câu lạc bộ truyền thông, câu lạc bộ thiện nguyện,… 

Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, các trường cần chủ động lựa chọn các phương 

pháp và hình thức tổ chức cụ thể phù hợp với đặc điểm HS, điều kiện của nhà trường, địa 

phương. 

 Các phương pháp giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm cần phải đáp ứng các 

yêu cầu sau đây: Làm cho người học sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực (điều này 

thực sự quan trọng đối với HS vùng khó do nhiều em còn hạn chế về ngôn ngữ và tâm lí 

nhút nhát); Giúp người học suy nghĩ về những gì trải nghiệm; Giúp người học phát triển 

kĩ năng phân tích, khái quát hoá các kinh nghiệm có được; Tạo cơ hội cho người học có 

kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những tri thức và ý tưởng mới thu 

được từ trải nghiệm. 
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Các phương pháp giáo dục chủ yếu là: Phương pháp tình huống; Phương pháp 

động não; Phương pháp đóng vai; Phương pháp dự án; Phương pháp làm việc nhóm,… 

 Các hình thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm: 

– Hình thức có tính khám phá: Thực địa – thực tế, Tham quan, Cắm trại, Trò chơi,. 

– Hình thức có tính thể nghiệm, tương tác: Diễn đàn, Giao lưu, Hội thảo, Sân khấu 

hoá,; 

– Hình thức có tính cống hiến: Thực hành lao động; Hoạt động tình nguyện, nhân 

đạo...; 

– Hình thức có tính nghiên cứu, phân hoá: Dự án và nghiên cứu khoa học, Hoạt 

động theo nhóm sở thích. 

Hoạt động trải nghiệm có thể được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài 

trường học theo quy mô cá nhân, nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường. Hoạt động 

trải nghiệm huy động sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong 

và ngoài nhà trường như: GV chủ nhiệm lớp, GV bộ môn, Cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách 

Đội, Ban Giám hiệu nhà trường, cha mẹ HS, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá 

nhân và đoàn thể trong xã hội. 

Dưới đây là một số hoạt động trải nghiệm có cơ hội tích hợp giáo dục giá trị văn 

hoá cho HS: 

(1) Tổ chức lễ hội : Thông qua hoạt động trong lễ hôi như ham gia các trò chơi dân 

gian sẽ giáo dục được giá trị hợp tác cho học sinh. Mỗi học sinh sẽ ý thức được việc chung 

sức để làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích chung. 

- Lễ hội rằm trung thu: có thể tổ chức các trò chơi kéo co, bịt mắt bắt dê, các hoạt 

động tập làm bánh nướng, bánh dẻo, v.v… 

(2)  Lễ hội đón xuân: có thể tổ chức cho HS tập làm bánh chưng. Học sinh các lớp 

được trải nghiệm từ các khâu chọn nguyên liệu, gói bánh, nhóm củi, nổi lửa, ngồi luộc 

bánh, xem vớt bánh, bày mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên đán,… Gói bánh, luộc bánh cùng 

nhau để gắn kết tình yêu thương , để các em có ký ức tươi đẹp về ngày Tết cổ truyền và 

không quên giá trị văn hóa nơi mình sinh ra.  

(3) Tham quan các viện bảo tàng: HS tham quan bảo tàng các dân tộc Việt Nam, 

tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tham quan Hoàng thành Thăng Long, v.v… Việc 

tổ chức tham quan các địa điểm di tích lịch sử giúp các em học sinh hiểu thêm các giá trị 

văn hóa truyền thống, biết trân trọng, giữ gìn hơn bản sắc văn hóa dân tộc mình, các em có 

thể hiểu hơn về lịch sử, truyền thống hiếu học, kiến trúc, mỹ thuật, phong tục tập quán.  
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Khi đến thăm Hoàng Thành Thăng Long có nhiều loại hình đồ chơi dân gian như ông tiến 

sĩ giấy, phỗng đất, đèn cá, diều, đồ chơi sắt tây... được tái hiện, trưng bày trong không gian 

phố cổ đầy hoài niệm, giúp các em nhỏ nhận biết được ý nghĩa, giá trị của từng món đồ 

chơi truyền thống đang dần vắng bóng. 

        (4) Hoạt động kỉ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7:  Học sinh được đến thăm và 

tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những nhà lão thành có công với cách mạng,  dâng 

hương tưởng niệm tại các tượng đài. Hoạt động này giúp tăng cường ý thức, trách nhiệm, 

lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền 

ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc. 

 (5) Hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Nhà trường tổ chức cho học 

sinh làm báo tường và tập san, sáng tác tranh, truyện, bài thơ, bài hát. Các hoạt động giúp 

học sinh nhận thức được truyền thống "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những 

nhà giáo, những thầy cô đã cống hiến tâm huyết và sức lực cho sự nghiệp trồng người, là 

dịp để các thế hệ học trò lại bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng, hoàn toàn phù hợp với truyền 

thống đạo lý, hiếu học của dân tộc ta. 

      (6) Thông qua hình thức câu lạc bộ: Tổ chức cho học sinh tham gia vào các câu lạc bộ 

mỹ thuật, âm nhạc.... Các em được khám phá bản thân, biết được thế mạnh và thể hiện tài 

năng của mình trong các hoạt động. Đồng thời, học thêm được những gì gắn bó về tình yêu 

quê hương, bản làng, những điều thân thiết xung quanh qua các hoạt động vẽ và học về các 

loại đàn cổ truyền của dân tộc. 

 (7) Thông qua các hoạt động trên lớp : Các hoạt động tổ chức trên lớp quyên góp, 

ủng hộ cho đồng bào, những bạn nhỏ lang thang, cơ nhỡ, đến thăm và tặng quà cho những 

trường trên những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa ở đơn vị lớp học. Học sinh có ý 

thức chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn có trách nhiệm, tinh thần với cộng đồng.  

4. Một số nguyên tắc giáo dục giá trị văn hoá cho HS tiểu học 

 Giáo dục giá trị văn hoá cho HS tiểu học cần đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản 

dưới đây: 

4.1. Giáo dục giá trị văn hoá qua môi trường tương tác 

Giá trị văn hoá được hình thành trong quá trình HS tương tác với bạn cùng học và 

những người xung quanh (kĩ năng thương lượng, kĩ năng giải quyết vấn đề...) thông qua hoạt 

động học tập hoặc các hoạt động xã hội trong nhà trường. Trong khi tham gia các hoạt động 

có tính tương tác, HS có dịp thể hiện các ý tưởng của mình, xem xét ý tưởng của người khác, 

được đánh giá và xem xét lại những kinh nghiệm sống của mình trước đây theo một cách nhìn 



298 | P a g e  

 

nhận khác. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động có tính chất tương tác cao trong nhà trường tạo 

cơ hội quan trọng để giáo dục giá trị văn hoá hiệu quả. 

4.2. Giáo dục giá trị văn hoá qua hoạt động trải nghiệm 

Hiểu biết giá trị văn hoá chỉ được hình thành khi người học được trải nghiệm qua 

các tình huống thực tế. HS chỉ có kĩ năng khi các em tự làm việc đó, chứ không chỉ nói về 

việc đó. Kinh nghiệm có được khi HS được hành động trong các tình huống đa dạng giúp 

các em dễ dàng sử dụng và điều chỉnh các kĩ năng phù hợp với điều kiện thực tế. Giáo viên 

(GV) cần thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động trong và ngoài giờ học sao cho HS 

có cơ hội thể hiện ý tưởng cá nhân, tự trải nghiệm và biết phân tích kinh nghiệm sống của 

chính mình và người khác. 

4.3. Giáo dục giá trị văn hoá qua điều chỉnh / thay đổi hành vi  

Mục đích cao nhất của giáo dục giá trị văn hoá là giúp người học thay đổi hành vi theo 

hướng tích cực. Giáo dục giá trị văn hoá thúc đẩy người học thay đổi hay định hướng lại các 

giá trị, thái độ và hành động của mình. Do đó, các nhà giáo dục cần kiên trì chờ đợi và tổ chức 

các hoạt động liên tục để HS duy trì hành vi mới và có thói quen mới; tạo động lực cho HS 

điều chỉnh hoặc thay đổi giá trị, thái độ và những hành vi trước đây, thích nghi hoặc chấp 

nhận các giá trị, thái độ và hành vi mới.  

4.4. Giáo dục giá trị văn hoá theo quá trình  

Giáo dục giá trị văn hoá S không thể hình thành trong "ngày một, ngày hai" mà đòi 

hỏi phải có quá trình: nhận thức  hình thành thái độ  thay đổi 

hành vi. Đây là một quá trình mà mỗi yếu tố có thể là khởi đầu của một 

chu trình mới. Do đó nhà giáo dục có thể tác động lên bất kì mắt xích nào trong chu trình trên: 

thay đổi thái độ dẫn đến mong muốn thay đổi nhận thức và hành vi hoặc hành vi thay đổi tạo 

nên sự thay đổi nhận thức và thái độ. 

4.5. Giáo dục giá trị văn hoá trong điều kiện môi trường phù hợp 

Giáo dục giá trị văn hoá cần thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc và thực hiện càng sớm 

càng tốt đối với trẻ em. Môi trường giáo dục được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho HS áp dụng 

kiến thức và kĩ năng vào các tình huống "thực" trong cuộc sống. Giáo dục giá trị văn hoá 

được thực hiện trong gia đình, trong nhà trường và cộng đồng. Người tổ chức giáo dục giá 

trị văn hoá S có thể là bố mẹ, là thầy cô, là bạn cùng học hay các thành viên cộng đồng. 

Trong nhà trường phổ thông, giáo dục giá trị văn hoá được thực hiện trên các giờ học, trong 

các hoạt động lao động, hoạt động đoàn thể. 

Kết luận  
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Để việc dạy học tích hợp giáo dục giá trị văn hóa trở thành hiện thực ở nhà trường 

phổ thông nói chung và trường tiểu học nói riêng tiếp cận với xu hướng chung của nhiều 

nước, cần chú trọng các vấn đề sau đây :  

- Thiết kế nội dung kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo chương trình và 

SGK các môn học đã lựa chọn theo hướng tích hợp. Để làm được điều đó, mỗi nhà trường 

cần thành lập đội ngũ tác giả xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường giỏi về 

chuyên môn, có kinh nghiệm sư phạm, kinh nghiệm biên soạn các nội dung tích hợp trong 

các môn học và hoạt động giáo dúc ở nhà trường.  

- Bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ GV để có thể đáp ứng được yêu cầu 

dạy học tích hợp.  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (nhân tố hàng đầu quyết định 

thành công của sự nghiệp giáo dục) thông qua việc nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu 

vào các trường sư phạm, chất lượng đào tạo sinh viên, cải cách CT, đổi mới PPDH, chú 

trọng tập huấn và đào tạo lại đội ngũ giáo viên đứng lớp, đặc biệt về PPDH tích hợp, cùng 

với chế độ ưu đãi và tôn vinh đối với đội ngũ này.  

- Thiết kế lại CT đào tạo GV trong các trường sư phạm từ mục tiêu đến nội dung, 

PP để chuẩn bị năng lực cho đội ngũ GV khi thực hiện CT tích hợp.  

- Đổi mới cách thức tổ chức quản lí trong nhà trường, cách kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập theo hướng tích hợp. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng tích hợp môn học. Đổi mới 

trang thiết bị và thiết kế phòng học để phù hợp với việc tổ chức lớp học theo tinh thần mới.  

- Thay đổi cách thi cử, kiểm tra đánh giá cho phù hợp với CT, SGK cũng như PPDH 

mới. 
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TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 THỰC NGHIỆM KHOA HỌC GIÁO DỤC 

                                                                                TS. Thạch Thị Lan Anh75 

                                                                        

TÓM TẮT 

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong các nhà trường phổ thông là góp phần 

xây dựng văn hóa của mỗi nhà trường. Văn hóa nhà trường biểu hiện trong mọi phương 

diện quản lý và trong các hoạt động dạy học cũng như trong mọi hành vi ứng xử, tạo ra 

dấu ấn riêng, bản sắc riêng của mỗi nhà trường. Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm 

Khoa học giáo dục đã tập trung giáo dục giá trị văn hóa cho toàn thể học sinh nhà trường 

đặc biệt tập trung cho cấp Tiểu học. Giáo dục giá trị văn hóa được triển khai đồng thời 

thông qua: xây dựng môi trường văn hóa nhà trường; dạy học các môn học và hoạt động 

trải nghiệm; dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; tổ chức các hoạt động giáo dục trong 

và ngoài nhà trường.  

Từ khóa: giáo dục giá trị văn hóa, giáo dục tiểu học 

MỞ ĐẦU 

     Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa mà chúng ta đang tiến hành nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho Chủ nghĩa xã 

hội đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một xã hội không chỉ có nền kinh tế và khoa 

học công nghệ phát triển cao, cùng với nó phải là một môi trường văn hóa trong sạch, lành 

mạnh, thực sự là nguồn năng lượng tinh thần, là “cái nôi” nuôi dưỡng tinh thần, phát triển 

trí tuệ và hình thành nhân cách con người. Văn kiện Đại hội Đảng  nhấn mạnh: “Các cấp, 

các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện có kết quả mục tiêu: xây dựng nền văn hóa 

và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh 

thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”.  

Trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi Việt Nam đã ra nhập WTO 

với nhiều thời cơ và thách thức. Giáo dục thế nào để học sinh giữ gìn và phát huy được 

những giá trị văn hóa truyền thống, hòa nhập và đón nhận cởi mở tinh hoa của nền văn hóa 
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các nước khác, góp phần xây dựng con người Việt Nam như văn kiện Đại hội Đảng đã 

nhấn mạnh là vấn đề không bao giờ cũ với các nhà trường.  

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong các nhà trường phổ thông là góp phần 

xây dựng văn hóa của mỗi nhà trường. Văn hóa nhà trường biểu hiện trong mọi phương 

diện quản lý và trong các hoạt động dạy học cũng như trong mọi hành vi ứng xử, tạo ra 

dấu ấn riêng, bản sắc riêng của mỗi nhà trường.  

Các việc làm, giải pháp để giáo dục giá trị văn hóa trong nhà trường phổ thông sẽ 

góp phần tạo ra hình ảnh thân thiện của nhà trường với học sinh, tạo ra bầu không khí cởi 

mở, tin cậy tôn trọng lẫn nhau giữa toàn thể các thành viên trong nhà trường, không khí 

thoải mái cho học trình bày ý tưởng, chia sẽ kiến thức và hình thành kỹ năng mới. Giáo 

dục giá trị văn hóa trong nhà trường tạo thêm cơ hội để khuyến khích học sinh học tập và 

tìm hiểu, tích cực tham gia các chương trình với cộng đồng, liên tục trải nghiệm và tích 

cực tương tác với giáo viên. Các em cảm thấy vui vẻ, thoải mái, ham học. Các em được 

thừa nhận, tôn trọng và thấy mình có giá trị, thấy rõ trách nhiệm của mình và sẽ đạt thành 

tích học tập tốt nhất. Vì vậy, giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong nhà trường phổ 

thông là vô cùng cần thiết.  

 

NỘI DUNG 

1. Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh là mục tiêu được ưu tiên tại trường TH, THCS 

và THPT Thực nghiệm KHGD 

Năm 1978, phòng Thực Nghiệm Tâm lý học Sư phạm và trẻ em thuộc viện Khoa học 

giáo dục (nay là viện Khoa học giáo dục việt Nam) chính thức triển khai đề tài cấp nhà 

nước “Mô hình nhà trường mới theo sự phát triển tối ưu của trẻ em Việt Nam bằng giáo 

dục thực nghiệm”. Đề tài do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ trì. Trường Tiểu học Thực 

Nghiệm ra đời từ đó với chức năng làm thực nghiệm khoa học. Qua nhiều lần thay đổi cấp 

quản lý, từ năm học 2008 – 2009, trường có quyết định sáp nhập vào Viện KHGD Việt 

Nam với mục đích xây dựng một trường để thực hiện các vấn đề nghiên cứu khoa học trước 

khi đưa vào thực hiện đại trà. Theo Quyết định số 4959/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND 

TP Hà Nội kí ngày 19 tháng 9 năm 2018, trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa 

học giáo dục được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường Tiểu học, THCS và THPT 

Thực nghiệm trực thuộc Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.  

Ngay từ những ngày đầu sáp nhập về Viện KHGD Việt Nam, trường đã có: 
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- Chức năng: “tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục và phối 

hợp triển khai công tác thực nghiệm giáo dục theo sự chỉ đạo của Viện KHGD VN.” 

- Nhiệm vụ: “Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu trong Viện để đề xuất những vấn đề 

thực nghiệm, lập kế hoạch thực nghiệm, triển khai và đánh giá kết quả thực nghiệm; gắn 

hoạt động nghiên cứu thực nghiệm với nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục”. [1] 

Trên cơ sở đó, nhà trường xác định rõ: 

- Tầm nhìn: Hướng tới một mô hình trường thực nghiệm tiên tiến, cung cấp dịch vụ giáo 

dục chất lượng cao, phát triển tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân; giáo dục học sinh trở thành 

những công dân có trách nhiệm, tự tin, sáng tạo và có khả năng hội nhập khu vực và quốc 

tế.  

- Sứ mạng:  

+ Là đơn vị thực nghiệm đi đầu trong việc nghiên cứu tìm tòi, khám phá, thử nghiệm các 

mô hình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mới nhằm phát huy sự sáng 

tạo chủ động của học sinh. Thực nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện KHGD 

VN và Bộ GD&ĐT trước khi áp dụng rộng hơn trên toàn quốc. 

+ Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nền tảng; tạo cơ hội để mỗi học sinh tích cực 

khám phá, trải nghiệm và tương tác để vươn tới thành tích cao. 

+ Chuẩn bị tâm thế (phẩm chất, năng lực) để học sinh trở thành công dân có trách nhiệm, 

tự tin, năng lực và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

- Mục tiêu: 

+ Học sinh cuối mỗi cấp học đạt được sự phát triển năng lực, phẩm chất, thể chất ở mức 

độ cao. Khẳng định chất lượng giáo dục thông qua kết quả đầu ra ngày càng tăng. 

+ Xây dựng và hoàn thiện, triển khai thực hiện chương trình nhà trường đáp ứng tầm nhìn 

sứ mạng, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục, dạy 

học. 

+ Giữ vững bản sắc trường Thực nghiệm. 

Mục tiêu của nhà trường trong việc xây dựng chân dung người học hoàn toàn phù 

hợp và đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có thể nhìn rõ 

trong tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của nhà trường, các nội dung của giáo dục giá trị văn 

hóa cho học sinh được tô đậm. “Bản sắc Thực nghiệm” có sự đóng góp lớn của việc tổ 

chức giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong nhà trường. 
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2. Cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tại khối tiểu 

học trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD 

Thực hiện đúng phương châm “xây dựng mỗi trường học thật sự là một trung tâm 

văn hóa giáo dục, rèn luyện con người” (ĐSC VN, 2016), đúng yêu cầu của chương trình 

Giáo dục phổ thông tổng thể về việc xây dựng chân dung người học có các phẩm chất yêu 

nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và các năng lực tự chủ và tự học, giao 

tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, nhà trường đã đồng thời thực hiện giáo dục 

giá trị văn hóa cho học sinh ở tất cả các cấp học, đặc biệt chú ý đến cấp Tiểu học. Ngay từ 

những ngày đầu thành lập trường Thực nghiệm, quan điểm về tầm quan trọng của “cấp 1, 

lớp 1” đã được nhà trường nhấn mạnh. Tiểu học là cấp học nền tảng cho sự phát triển hài 

hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực cho học sinh.  

Để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, nhà trường đã thực hiện đồng bộ, cùng lúc 

các mô hình: 

- Giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng môi trường văn hóa nhà trường trong trường 

Tiểu học;  

-  Giáo dục giá trị văn hóa thông qua các môn học và hoạt động trải nghiệm;  

- Giáo dục giá trị văn hóa thông qua các chủ đề tích hợp liên môn;  

- Giáo dục giá trị văn hóa thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài 

nhà trường.  

2.1. Giáo dục giá trị văn hóa qua xây dựng môi trường văn hóa nhà trường trong trường 

Tiểu học 

Theo tác giả Nguyễn Khắc Hùng “Sự hình thành và phát triển nhân cách của học 

sinh chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường văn hóa học đường, vì đây không chỉ là nơi 

các em lĩnh hội các kiến thức văn hóa, khoa học, nghề nghiệp mà còn là một xã hội thu 

nhỏ, có ảnh hưởng rất lớn đến những gì xung quanh. Một môi trường văn hóa học đường 

thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho các em nhanh chóng trưởng thành, tạo nền tảng vững chắc 

để các em có thể trở thành những người công dân tốt cho xã hội.” [2] 

Văn hóa nhà trường (VHNT), theo Nguyễn Thị Ngọc Phương, “là một tập hợp các 

chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử…; VHNT là những nét đặc trưng riêng 

biệt, tạo nên sự khác biệt của nhà trường với các tổ chức khác và sự khác biệt giữa trường 

này với trường khác; VHNT liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một nhà 

trường; VHNT là những giá trị tốt đẹp được hình thành bởi một tập thể và được mỗi cá 

nhân trong nhà trường chấp nhận; VHNT tốt hướng tới chuẩn chất lượng cao.” [3] 
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Ý thức rõ tầm quan trọng của văn hóa nhà trường nên Ban giám hiệu trường TH, 

THCS và THPT Thực nghiệm KHGD luôn xác định việc xây dựng văn hóa nhà trường là 

việc cần sự chung tay, góp sức của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh 

và học sinh. Đầu mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức các buổi tập huấn theo hai hình 

thức: mời chuyên gia và tự tập huấn. Các buổi tập huấn có mời chuyên gia về “Xây dựng 

thương hiệu cá nhân”, “Kỉ luật tích cực”, “Tư duy phản biện”… đã giúp mỗi cán bộ, giáo 

viên hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển của tập thể, vai trò, sứ mạng, 

tầm ảnh hưởng của mình đến học sinh, phụ huynh và xã hội để từ đó định hình bản thân 

mình trong tập thể. Nhà trường cũng tổ chức các Hội thảo, chuyên đề để cán bộ (CB), giáo 

viên (GV), nhân viên (NV) cùng nhau bàn bạc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử của CB, GV, 

NV cũng như quy tắc ứng xử của HS, PH trong mối quan hệ với các thành viên khác trong 

nhà trường. Các bản Nội quy cũng được thiết lập từ đầu năm cho mỗi tổ chuyên môn, mỗi 

tổ chức trong nhà trường, mỗi lớp học để lấy đó làm căn cứ ứng xử. Nhà trường cũng chú 

ý đến việc xây dựng bộ nhận diện từ logo, màu sắc chủ đạo trong các sản phẩm, chương 

trình của nhà trường, đồng phục học sinh,… Đội ngũ CB, GV, NV thân thiện, cởi mở, lắng 

nghe, thấu hiểu, sẵn sàng điều chỉnh, hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong công việc đã lan tỏa 

các giá trị tích cực để truyền cảm hứng học tập, lan tỏa tình yêu thương, sự tự tin, tôn trọng 

những giá trị khác biệt, trung thực, kỉ luật, sáng tạo sang học sinh, góp phần xây dựng chân 

dung nhà giáo, học sinh mang đậm bản sắc Thực nghiệm. 

2.2. Giáo dục giá trị văn hóa thông qua các môn học và hoạt động trải nghiệm 

Theo chương trình nhà trường, giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học được 

đồng thời tích hợp trong các môn học từ lớp 1 đến lớp 5. Nhà trường xác đinh các môn học 

có thế mạnh trong việc lồng ghép giáo dục các giá trị văn hóa cho học sinh là: Tiếng Việt; 

Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2 và lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Giáo 

dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); và Hoạt động trải nghiệm.  

Nhà trường giao quyền chủ động đề xuất lồng ghép các nội dung giáo dục giá trị 

văn hóa cho học sinh vào từng môn học cho các tổ chuyên môn. Ngay từ đầu năm học, 

thông qua việc xây dựng chương trình nhà trường, các tổ chuyên môn đã xây dựng các chủ 

đề thực hiện việc lồng ghép 10 giá trị văn hóa cần thiết cho học sinh tiểu học được nhóm 

nghiên cứu đề xuất là: yêu nước, khoan dung, trách nhiệm, hợp tác, hòa bình, tự trọng, 

trung thực, kỉ luật, sáng tạo và tự tin vào trong các bài học, các chuyên đề nội môn. Có thể 

thấy rõ điều này qua một số các bài học đã được triển khai thành chuyên đề của năm học 

2020-2021 như: Đạo đức 5 – Em yêu quê hương giáo dục tình yêu quê hương, tự hào về 
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những truyền thống tốt đẹp của quê hương hay Mĩ thuật 1 - Những chiếc lá kì diệu giáo 

dục tình yêu thiên nhiên, trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, sáng tạo trong việc đề xuất các 

biện pháp bảo vệ môi trường. Tinh thần giáo dục các giá trị văn hóa trên thấm đẫm trong 

môn Tiếng Việt, môn học có nhiều cơ hội và lợi thế để lồng ghép các nội dung này. Điểm 

khó là phân cắt các nội dung giáo duc giá trị văn hóa cho các lớp học phải đúng định hướng, 

đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT tổng thể và chương trình GDPT môn 

Ngữ văn và đặc biệt phải phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường. Từ các bài đọc 

về giá trị bản thân, tình cảm gia đình đến các bài đọc về chủ đề trường lớp, bạn bè, thầy 

cô, thiên nhiên, đất nước, con người, cuộc sống quanh em đến các bài đọc về bè bạn năm 

châu, kết nối quốc tế,… đều dễ dàng cho thấy cơ hội để lồng ghép giáo dục giá trị văn hóa 

một cách tự nhiên, thuyết phục khiến bài học trở nên nhẹ nhàng, có giá trị thiết thực với 

học sinh. Chẳng hạn như giáo dục giá trị yêu nước chính là biết yêu ngôi nhà thân thuộc, 

yêu những sự vật bé nhỏ, thân quen như hàng xoan trước ngõ, tiếng chim đầu hồi, gỗ tre 

mộc mạc… trong bài thơ “Ngôi nhà” của Tô Hà ở môn Tiếng Việt lớp 1 thì lên đến lớp 5, 

trong bài tập đọc “Chuyện một khu vườn nhỏ” của Vân Long, tình yêu nhà được khai thác 

ở mức độ tinh tế hơn khi hướng học sinh đến việc nắm bắt vẻ đẹp của ngôi nhà mình ở, nơi 

thân thuộc ấy có người thân của em, có tiếng thì thầm của các sự vật, nơi em lớn lên và 

trưởng thành… 

Hoạt động trải nghiệm(HĐTN) giữ một vị trí quan trọng trong chương trình nhà trường. 

Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, HĐTN là hoạt động giáo dục bắt buộc đối 

với học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông. Theo đó, HĐTN là hoạt động giáo 

dục, trong đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc xã 

hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, 

các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân, xác định giá trị, phát triển năng lực, 

nhân cách phù hợp cũng như tiềm năng sáng tạo của bản thân. Tổ chức HĐTN chính là cơ 

hội để học sinh được khám phá, tìm tòi, bộc lộ khả năng huy động kiến thức, kĩ năng giải 

quyết các vấn đề gắn với cuộc sống. Hoạt động trải nghiệm được được tiến hành với 3 hình 

thức: Hoạt động trải nghiệm chính là một môn học (với học sinh lớp 1 và lớp 2 theo chương 

trình GDPT 2018), hoạt động trải nghiệm trong môn học và hoạt động trải nghiệm trong 

các sinh hoạt tập thể. 

Ngoại trừ HĐTN chính là một môn học thì với hai hình thức còn lại, việc xác định thời 

lượng cho HĐTN và kế hoạch thực hiện là hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

mức độ hiệu quả và thành công của hoạt động. Nội dung, môi trường, phương pháp và 
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phương tiện cho việc thực hiện dạy học HĐTN cần được tính toán cẩn thận, lên kế hoạch 

chi tiết, trong đó phải tính đến cả vấn đề năng lực của giáo viên, tâm lí, thể chất của học 

sinh, sự đồng tình của phụ huynh. Cuối mỗi năm học, trường TH, THCS và THPT Thực 

nghiệm KHGD thường cho các tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường tổng kết, đánh 

giá lại các hoạt động trải nghiệm và đề xuất kế hoạch cho năm học sau.  

HĐTN được tổ chức ở trong và ngoài lớp, trong và ngoài trường học, theo các quy 

mô từ nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường. 

Một số hoạt động trải nghiệm môn học đã được thực hiện thành công được thực hiện 

trên quy mô toàn trường, thu hút tất cả học sinh tham gia, mang lại hiệu quả giáo dục giá 

trị văn hóa cho học sinh tiểu học có thể kể đến như: 

- Hoạt động trải nghiệm trong môn Tiếng Việt: 

+ “Ngày thơ Việt Nam”, “Thơ và nhạc”:  

Hoạt động này thường diễn ra trong khoảng 2 tháng và tổng kết bằng một buổi biểu 

diễn trên sân khấu vào đúng ngày Rằm tháng giêng – Ngày thơ Việt Nam. Buổi biểu diễn 

tổng kết thu hút sự đăng kí tham gia của hàng trăm em theo hình thức cá nhân hoặc tập thể. 

Tìm hiểu các tác phẩm thơ, đọc thơ, gặp gỡ, tọa đàm với các nhà thơ, sáng tác thơ, cảm thụ 

thơ,… đã mang đến cho các em tình yêu tiếng Việt, yêu đất nước, quê hương, yêu chuộng 

hòa bình, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ, phát triển tiếng Việt cũng như quê hương mình. Và 

đặc biệt, tham gia HĐTN này, học sinh được trình bày cách nghĩ của riêng mình, từ đó tạo 

sự tự tin cho các em. 
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+ “Vẻ đẹp chữ Việt”: 

Hoạt động này thường diễn ra trong cả năm học, kết thúc vào cuối năm bằng một buổi 

giao lưu chữ viết giữa học sinh toàn trường. Hoạt động tổng kết thu hút sự tham gia của 

đông đảo giáo viên toàn trường và phụ huynh học sinh. Những bài giao lưu chữ viết, những 

câu chuyện về chữ viết của người Việt giúp các em học sinh thêm yêu, thêm tự hào về giá 

trị văn hóa to lớn của chữ viết. Từ đó, tình yêu đất nước, trách nhiệm công dân được nhân 

lên một cách tự nhiên và thấm thía. 
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+ “Sách – Bạn đồng hành của em”:  

Đây là một hoạt động lớn trong nhà trường góp phần tích cực vào việc giáo dục giá trị 

văn hóa cho học sinh. Những trang sách “sống” trong tay, trong mắt, trong tâm hồn các 

em, bởi việc đọc sách có định hướng, có dẫn dắt đã giúp các em mở rộng hơn trái tim, cách 

nhìn nhận về thế giới, biết khoan dung, sống nhân hậu, trách nhiệm, lương thiện, biết yêu 

bản thân, gia đình, quê hương…  

- Hoạt động trải nghiệm trong môn Toán: Thử tài kinh doanh 

Hoạt động này góp phần giáo dục giá trị hợp tác, tự chủ, sáng tạo của học sinh qua việc 

yêu cầu các em xây dựng kế hoạch, chiến lược marketing, xác định rõ vai trò của từng cá 

nhân trong sự vận hành theo kế hoạch đã đặt ra, bán hàng và mua hàng văn hóa…  

Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến các HĐTN thông qua các  hình thức: Sinh hoạt 

dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ.  

Các giờ sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề là cơ hội để 

giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học theo chủ đề tuần, tháng, năm học của Đội 
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thiếu niên Tiền phong, của chương trình hành động xây dựng văn hóa nhà trường, những 

câu chuyện “Người tốt việc tốt”, những tiểu phẩm về giữ gìn vệ sinh trường lớp, về sự chia 

sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, những thước phim tư liệu giá trị, những hoạt cảnh, những tấm gương, 

những con người thật mà các em được giao lưu, chia sẻ nhân Ngày Giải phóng thủ đô, Phụ 

nữ Việt Nam, Nhà giáo Việt Nam, Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam… đã được các 

em chờ đợi, tích cực tham gia, đón nhận nồng nhiệt, tự nhiên, háo hức. 

Hoạt động câu lạc bộ cũng được nhà trường rất chú trọng. Đây là nơi các em được học 

tập, rèn luyện, phát triển năng khiếu, sở thích cá nhân, rèn luyện thể chất, phát huy khả 

năng sáng tạo. Nhà trường thường xuyên có hơn 20 câu lạc bộ tự chọn hoạt động. Các câu 

lạc bộ Văn tuổi thơ, Mĩ thuật, Nghệ thuật sáng tạo là nơi để các em thỏa sức sáng tạo theo 

cách của mình. Câu lạc bộ Võ thuật, Bóng đá, Bóng rổ giúp các em rèn luyện, thấu hiểu 

giá trị của tinh thần hợp tác.  Câu lạc bộ Hợp xướng, Nhảy hiện đại, Người mẫu nhí cho 

các em thấy vị trí của từng cá nhân trong tập thể quan trọng đến mức nào để tạo ra một sản 

phẩm hoàn hảo… Mỗi câu lạc bộ một tiếng nói riêng để góp phần giúp học sinh trau đồi 

phẩm chất, giá trị của bản thân mình. Đó cũng là cách nhà trường giáo dục các giá trị văn 

hóa cho các em: yêu nước, khoan dung, trách nhiệm, hợp tác, hòa bình, tự trọng, trung 

thực, kỉ luật, sáng tạo và tự tin. 

2.3. Giáo dục giá trị văn hóa thông qua các chủ đề tích hợp liên môn 

Nhà trường đã thực hiện giáo dục giá trị văn hóa qua các chủ đề tích hợp liên môn. 

Tích hợp liên môn được thể hiện rõ trong các chuyên đề của các nhóm môn: Tiếng Việt - 

Lịch sử - Địa lí – Đạo đức (với lớp 4,5) và Tiếng Việt – Tự nhiên và xã hội – Đạo đức (với 

các lớp 1,2,3), Tiếng Việt – Âm nhạc – Mĩ thuật. Có thể kể đến các chuyên đề đã triển khai 

thành công như: “Làng nghề ở Hà Nội” là một nội dung tích hợp của các môn Lịch sử - 

Địa lí – Đạo đức dành cho học sinh lớp 4,5. Hay chuyên đề “Sân khấu hóa văn học dân 

gian” đã thể hiện rất rõ quan điểm tích hợp của các môn Tiếng Việt, Âm nhạc và Mĩ thuật… 

Mỗi chuyên đề đều được xây dựng công phu, tỉ mỉ, có sự phối hợp của giáo viên các môn 

liên quan.  

2.4. Giáo dục giá trị văn hóa thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài 

nhà trường.  

2.4.1. Tổ chức Tuần học định hướng cho học sinh lớp 1 

 Trước ngày khai giảng, học sinh vào lớp 1 được làm quen với môi trường học tập 

mới trong khoảng thời gian 1 tuần. Với mục tiêu truyền cảm hứng, giúp học sinh nhanh 

chóng hòa nhập với nhà trường, bước đầu có lối ứng xử, hành vi phù hợp với văn hóa nhà 
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trường, biết tự làm chủ, tự lập, có kĩ năng tự phục vụ bản thân, biết bày tỏ tình yêu thương 

với gia đình, biết yêu trường lớp… tuần học định hướng đã được thiết kế chi tiết, tỉ mỉ, sử 

dụng các phương pháp làm mẫu, thực hành, đóng vai,… Với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú 

vị, dù là học trực tiếp hay học onine, các em học sinh lớp 1 đều hào hứng với mỗi giờ học, 

say sưa học tập, khám phá. Nền tảng của tuần học này chính là giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh lớp 1 ngày từ những ngày đầu đến trường. 

 

 

2.4.2. Tổ chức giờ Sinh hoạt sao, giờ Tự học 

 Các giờ Sinh hoạt sao được Đội Thiếu niên tiền phong lên kế hoạch cụ thể để thông 

qua các trò chơi học tập, các anh chị lớp 4,5 hướng dẫn, chia sẻ với các em lớp 1,2,3 về 

các nội dung liên quan đến tình yêu, lòng tự hào về trường lớp, thầy cô, bè bạn, trẻ dạy 

nhau những trò chơi dân gian như Ô ăn quan, Nu na nu nống, Kéo cưa lừa xẻ, … 

 Các giờ Tự học, thầy cô bồi dưỡng các nhóm làm việc chủ động, cùng giúp đỡ nhau 

hoàn thành bài vở trên lớp, cùng nhau tìm hiểu, tập luyện một tiết mục văn nghệ (hát, múa, 

diễn kịch…) nhân các ngày lễ lớn, các dịp đầu tuần… 
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2.4.3. Khích lệ học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về giá trị văn hóa  

Nhà trường thường xuyên phát động các cuộc thi viết, vẽ, tìm hiểu các giá trị văn hóa 

do UNESCO, Đội thiếu niên tiền phong Quận hay các đơn vị khác phát động. Học sinh 

nhà trường đã đạt nhiều giải quốc gia, quốc tế trong việc thể hiện tình yêu quê hương, đất 

nước qua tranh vẽ. Có những tác phẩm tranh đã được trưng bày tại các triển lãm tranh thiếu 

nhi vẽ trên thế giới. Học sinh nhà trường cũng tích cực tham gia các cuộc thi vẽ tranh thể 

hiện tình yêu, lòng biết ơn với chú bộ đội, vẽ tranh, áp phích tuyên truyền bảo vệ môi 

trường, tham gia tích cực vào các dự án “Nhựa tái chế”… 

2.4.4. Tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại 

 Những chuyến tham quan dã ngoại tại bảo tàng (Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng phụ nữ, 

Bảo tàng dân tộc học…) đã giúp các em học sinh tìm hiểu, khám phá cuộc sống cha ông 

trong suốt chiều dài lịch sử. 

 Những chuyến đi thực tế, dã ngoại tại Đền Sóc, Đền Gióng, Đền thờ Lý Bát Đế… 

cùng những hoạt động như dâng hương, tìm hiểu lịch sử tại địa điểm tham quan, trải nghiệm 

làm bánh dày, bánh chưng, chợ quê, nghe và tập hát dân ca… đã khiến các em tiếp thu các 

giá trị văn hóa truyền thống một cách tự nhiên và tự nguyện. 

2.4.5. Tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng 

Nhà trường tổ chức các hoạt động thiện nguyện thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các 

bạn học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị lâu dài ở bệnh 

viện Huyết học và truyền máu trung ương và các bệnh viện khác. Các phong trào vận động 

ủng hộ quần áo, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh ở các vùng lũ, vùng sâu vùng xa như 

“Đông ấm hạnh phúc đến trường”, “Xuân yêu thương”,… đã mang lại hiệu quả trong việc 

giáo dục giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh nhà trường. 

KẾT LUẬN 

 Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học đã được thực hiện khá bài bản tại 

trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục và đem lại những hiệu quả 

thiết thực. Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục của nhà trường, thực hiện đúng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của nhà trường, góp 

phần tạo nên giá trị khác biệt ở người học khi là học sinh Thực nghiệm. Thành công này 

có được là do có sự kế thừa, phát huy truyền thống của nhà trường cũng như có sự đồng 

bộ trong cách quản lí, triển khai, cũng như sự đồng lòng, nhất trí cao của Ban giám hiệu, 

tập thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh nhà trường trong việc tổ chức các hoạt 

động giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh.  
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CON ĐƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA 

CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

( TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP) 

                                                                                    TS. Phạm Văn Khanh76 

 

Tóm tắt:  

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông có vai trò quan trọng trong hình 

thành phẩm chất, năng lực cho người học, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 

trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa. Tuy vậy, giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh ở 

nhiều trường phổ thông cũng đang đứng trước những khó khăn về bước đi, cách thức thực 

hiện. Nội dung bài viết này nhằm phân tích về con đường khả thi và các biện pháp có nhiều 

ưu thế để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong trường phổ thông hiện nay. 

Từ khóa: Văn hóa, giá trị văn hóa, giáo dục giá trị văn hóa, hành vi văn hóa 

1. Đặt vấn đề:  

Giáo dục nước ta đang trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện và chịu tác động 

của xu thế hội nhập, toàn cầu hóa. Vì vậy mục tiêu, nhiệm vụ cuả giáo dục vừa phải thực 

hiện chuyển đổi từ nền giáo dục chủ yếu truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho 

người học thành nền giáo dục giúp hình thành cho người học phẩm chất và năng lực. Đồng 

thời nền giáo dục nước ta cũng cần phải đẩy nhanh quá trình thực hiện hiện đại hóa, tiêu 

chuẩn hóa về cơ sở vật chất, đội ngũ và trình độ tổ chức, quản lý nhằm thích nghi, đón đầu 

với những phát triển chung của các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

Mặt khác, nền công nghiệp 4.0 xuất hiện trong  thời gian gần đây với các ứng dụng 

của công nghệ trí thông minh nhân tạo trong sản xuất, đời sống đã góp phần thúc đẩy các 

quá trình chuyển đổi, phát triển giáo dục nói trên ngày càng thêm  mạnh mẽ. 

Trong bối cảnh đó, các yếu tố cơ bản trong giáo dục như mục tiêu, nội dung, 

chương trình, phương pháp và hình thức giáo dục ngày càng có những biến đổi mạnh mẽ, 

sâu sắc. Ngoài ra, quá trình thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục trong xu thế hội 

nhập cũng làm cho nền giáo dục và văn hóa nước ta có thêm điều kiện tiếp cận, giao thoa, 

tương tác với nền giáo dục và văn hóa của các quốc gia, dân tộc khác nhiều hơn. Do vậy 

                                                           
76 Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang 
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vấn đề đẩy mạnh giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh, sinh viên cũng là nhu cầu tất yếu, 

nảy sinh trong xu thế đó, nhất là đối với giáo dục phổ thông -  cấp bậc giáo dục nền tảng 

trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

2. Về các thuật ngữ, khái niệm: 

2.1. Văn hóa và giá trị văn hóa 

- Văn hóa: Theo Phạm Minh Hạc, thuật ngữ văn hóa bằng tiếng Anh (culture) xuất 

hiện từ giữa thế kỷ thứ XV. Đến nay trên thế giới có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa. 

Tuy vậy chưa có định nghĩa chung thống nhất về văn hóa. Điều đó nói lên nội hàm của văn 

hóa là rất phong phú, đa dạng. Trong bài viết này tác giả chỉ xin trích dẫn một vài định 

nghĩa mà bản thân xem là cần thiết. Trong quyển “ Văn hóa nguyên thủy” (1871), là một 

trong những sách viết về văn hóa sớm nhất, tác giả E.B Taylor, Anh đã viết: “ Văn hóa là 

tổ hợp các tri thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, và các năng lực, 

thói quen khác mà con người với tư cách thành viên của xã hội tiếp thu được”. [1]. Định 

nghĩa này đã khẳng định và nhấn mạnh rằng các năng lực, hành vi văn hóa mà con người 

có được là do quá trình xã hội hóa tạo nên. Thật vậy, trong mỗi con người, tri thức, năng 

lực, niềm tin, đạo đức… là động lực, tiền đề cho ứng xử có văn hóa, hành vi văn hóa. Điều 

đó là kết quả mong đợi của giáo dục nói chung, đặc biệt là giáo dục giá trị văn hóa. Quá 

trình xã hội hóa đã biến đổi con người từ thực thể của tự nhiên thành thực thể xã hội, 

chuyển hóa vốn tri thức của con người, nhóm người thành vốn văn hóa. 

Theo Hồ Chí Minh, về văn hóa người quan niệm rằng: “Vì lẽ sinh tồn cũng như 

mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo 

đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng 

ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó 

tức là văn hóa” [2]. Định nghĩa của Hồ Chí Minh giúp chúng ta hiểu văn hóa cụ thể và đầy 

đủ hơn. Những hoạt động sống của con người trải qua thực tiễn và thời gian dần thành thói 

quen, tập quán, những giá trị vật chất và tinh thần, thành di sản văn hóa. Văn hóa được con 

người giữ gìn, phát huy để phục vụ đời sống con người, truyền từ thế hệ này sang thế hệ 

khác qua cơ chế di sản. 

- Giá trị văn hóa: Về nhiều phương diện, văn hóa đồng nghĩa và đồng  hành cùng 

giá trị. Có thể nói văn hóa là gía trị, văn hóa là cuộc sống. Cụ thể hơn: Văn hóa là toàn bộ 

giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong suốt quá trình lịch sử để phục 

vụ cho đời sống của mình. Theo từ điển Tiếng Việt, giá trị là “Cái làm cho một vật có ích 

lợi, có ý nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó” [3]. Giá trị văn hóa (cultural value) có mặt 
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lượng giá được, có mặt không thể lượng giá được (vô giá). Ở một con người giá trị văn hóa 

thể hiện qua cư xử, hành vi. Theo tác giả Trần Đình Sử trong bài viết “ Giá trị văn hóa của 

văn học Việt Nam” (2017), ông viết : “ Giá trị văn hoá thể hiện trong cách ứng xử của con 

người qua các quan hệ người với tự nhiên, người với cộng đồng xã hội, người với người 

khác, người với bản thân mình. Chân, giả, thiện, ác, đẹp, xấu, lành, dữ, cao quý, tầm 

thường, linh thiêng, phàm tục…chính là các giá trị thể hiện của con người trong các quan 

hệ ấy” [4].  

Trong thực tế những biểu hiện  giá trị văn hóa của một người, nhóm người, cộng 

đồng người…là vấn đề luôn được xã hội quan tâm, đánh giá. Giá trị văn hoá có tính nhân 

loại và đồng thời còn có tính tính dân tộc, vùng miền phụ thuộc vào điều kiện sinh hoạt, 

môi trường. Giá trị văn hoá tuy có ý nghĩa lâu dài nhưng vẫn là một phạm trù có tính lịch 

sử. Theo sự phát triển của xã hội, có những giá trị văn hoá lỗi thời sẽ dần mất đi, có những 

giá trị mới phù hợp với tiến bộ sẽ phát sinh, nảy nở. Vì vậy, giáo dục giá trị văn hóa là điều 

luôn cần thiết trong mỗi nhà trường. 

2.2. Giáo dục giá trị văn hóa  

Mỗi một giá trị văn hóa là thành quả của một quá trình sáng tạo lâu dài trong quá 

trình lịch sử của dân tộc. Trong đó, con người là chủ thể sáng tạo văn hóa, đồng thời cũng 

là đối tượng thụ hưởng và là một sản phẩm văn hóa. Chính vì vậy hoạt động bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa luôn gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng con người văn hóa là 

lẽ đương nhiên.  

Giáo dục giá trị văn hóa chính là thông qua con đường giáo dục nhằm tích cực xây 

dựng con người văn hóa. Qua các hoạt động giáo dục, những giá trị văn hóa được thấm 

nhuần, trải nghiệm trong nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh. Giáo dục giá trị văn hóa 

biến tình cảm, niềm tin giá trị thành lẽ sống của các em trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tôn trọng sự khác biệt về giá trị giữa các nền văn 

hóa và không tiêm nhiểm, du nhập những biểu hiện văn hóa không phù hợp, ngoại lai ảnh 

hưởng xấu đến giá trị văn hóa dân tộc. 

Mục tiêu giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh là nhằm giáo dục lòng yêu nước, 

nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tôn trọng các giá trị truyền thống của dân tộc. Trên cơ sở 

đó, học sinh có đủ năng lực thẩm thấu những giá trị văn hóa của dân tộc, tự bảo vệ và chống 

lại những phản văn hóa ngoại lai xây dựng lối sống văn minh, phù hợp với hoàn cảnh của 

đất nước. 
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Trong bối cảnh hội nhập, việc gìn giữ các giá trị văn hóa không phải là bảo tồn nó 

một cách cực đoan, bảo thủ, mà cần gắn kết với việc phát huy làm tỏa sáng các giá trị ấy 

trong đời sống. Cần phải linh hoạt, mạnh dạn tiếp thu các giá trị văn hóa tinh hoa của nhân 

loại để làm giàu và phát triển nền văn hóa của nước nhà. Về vấn đề này, trong quyển 

“Những vấn đề về văn hóa học- lý luận và ứng dụng”, Trần Ngọc Thêm đã viết : “…khi 

đất nước bị xâm lăng, dân tộc bị đô hộ thì bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ 

hàng đầu-đó chính là một cách để tự vệ, còn khi đất nước được độc lập, dân tộc được tự 

do thì việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại lại trở thành quan trọng”. [5]. Trong môi 

trường giao thoa văn hóa và điều kiện hiện nay, giáo dục giá trị bản sắc văn hóa dân tộc 

cho học sinh phổ thông và giáo dục giá trị văn hóa tinh thần, truyền thống lịch sử, cách 

mạng là rất quan trọng, nếu không hiểu rõ học sinh cũng rất dễ mơ hồ rơi vào những hành 

vi phản giá trị, phi văn hóa. 

3. Các nội dung, yêu cầu giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

3.1. Tác động của thời kỳ hội nhập đến xây dựng giá trị văn hóa Việt Nam. 

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa 

và ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều tác động đan xen nhau đến xã hội và 

con người Việt Nam. Toàn cầu hóa làm cho thế giới rộng lớn thu nhỏ lại, thông tin liên lạc 

ngày càng nhanh nhạy đa dạng, đa chiều. Giá trị văn hóa các quốc gia dân tộc giao thoa, 

cọ sát nhau. Nền công nghệ 4.0 với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo làm thay đổi ngày càng 

sâu sắc các nền sản xuất, lao động, việc làm… tất cả không chỉ tạo ra thời cơ và thách thức 

với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn tác động mạnh mẽ đến quá trình xây dựng và phát 

triển văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Vì vậy vấn đề xây 

dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết để định hướng, 

điều chỉnh hành vi của xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) của Đảng đã xác định: 

"Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và điều kiện để 

phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm 

xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật" [6].  

Gần đây, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021) của Đảng đã nêu 

rõ: “Tập trung nghiên cứu xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị 

văn hóa gia đình Việt Nam thời kỳ mới” [7]. Điều đó chỉ ra việc xây dựng hệ giá trị văn 

hóa xã hội, gia đình và con người Việt Nam hiện nay cần phải được đặt trong bối cảnh hội 
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nhập quốc tế và tình hình đất nước trong thới kỳ mới và phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam 

phải đáp ứng được yêu cầu cơ bản như: Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp 

với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Xây dựng đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng văn minh ; Phát huy nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đi đôi với 

đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng nhân dân trong thời kỳ hội nhập; Đất nước phát 

triển bền vững, quốc phòng an ninh được giữ vững. Vì vậy, xây dựng hệ giá trị văn hóa và 

con người Việt Nam hiện nay phải xuất phát từ tiền đề lịch sử - văn hóa,  kinh tế - xã hội, 

tiền đề dân trí, và “được lòng dân”. Nếu xa rời lợi ích và sự quan tâm của nhân dân thì hệ 

giá trị đó không có sức sống trong thực tiễn. Trong công trình nghiên cứu: "Hệ giá trị Việt 

Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai'' được công bố gần đây, tác 

giả Trần Ngọc Thêm đã nêu mười giá trị cấp bách để thành lập hệ giá trị định hướng cốt 

lõi thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030. Mười giá trị đó chia thành 5 nhóm là: (1) Dân 

chủ và pháp quyền; (2) Nhân ái và yêu nước ; (3) Trung thực và bản lĩnh; (4) Trách nhiệm 

và Hợp tác; (5) Tính khoa học và sáng tạo .  

Trong bài viết “Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa” (2018) tác giả Phạm Duy Đức đã đưa ra 6 nguyên tắc chung để 

xác lập hệ giá trị, đó là : (1). Đảm bảo định hướng chính trị; (2). Đảm bảo vừa kế thừa, phát 

huy giá trị truyền thống của dân tộc, vừa tiếp thu được giá trị tiến bộ của thời đại; (3). Đảm 

bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ hành động; (4). Đảm bảo dễ kiểm tra, đánh giá; (5). Đảm bảo thu 

hút được sự tham gia của toàn dân; (6). Đảm bảo có sự đột phá trong hành động thực tiễn, 

thiết thực, hiệu quả. Không đi vào chi tiết, tác giả đưa ra 4 định hướng giá trị phổ quát như 

sau: (1). Quốc gia: Giàu mạnh; (2). Xã hội: Kỷ cương; (3). Gia đình: Hạnh phúc; (4). Cá 

nhân: Thành đạt. Theo tác giả cần chú ý bốn trọng tâm cơ bản như trên khi xây dựng hệ 

giá trị có tính phổ quát chung trong toàn xã hội,  đó là lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội, lợi 

ích gia đình, lợi ích cá nhân…hòa hợp nhau để tạo được sự đồng thuận chung vì: Giá trị 

lớn nhất của quốc gia là giàu mạnh; Giá trị lớn nhất của xã hội là kỷ cương; Giá trị lớn nhất 

của gia đình là hạnh phúc; Giá trị lớn nhất cùa cá nhân là thăng tiến, thành đạt. Cũng theo 

tác giả Phạm Duy Đức thì “… thảo luận để tìm ra các giá trị cần xây dựng đối với nền văn 

hóa và con người Việt Nam hiện nay chưa có hồi kết mặc dù xã hội đang rất cần một hệ 

giá trị văn hóa và con người Việt Nam có tính chính danh, được tuyên bố làm nền tảng cho 

sự vươn tới của xã hội” [8] .  
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3.2.  Nội dung giáo dục giá trị văn hóa trong nhà trường phổ thông hiện nay. 

Nhiệm vụ, nội dung quan trọng về giáo dục giá trị văn hóa của ngành giáo dục 

được nêu trong Nghị quyết 29- NQTW của BCH W Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục và đào tạo là : “ Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Hệ 

thống giáo dục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc văn hóa dân tộc” [9]. 

Thực hiện các nội dung, yêu cầu của NQ 29 ngành giáo dục đã chuyển mạnh nền giáo dục 

từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học. Hệ 

thống các phẩm chất, năng lực người học được xác lập bao gồm 5 phẩm chất, 10 năng lực. 

Năm phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm. Mười năng lực 

là: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tìm hiểu tự nhiên và sáng 

tạo; Công nghệ; Thẩm mỹ; Thể chất; Tin học; Tính toán; Ngôn ngữ. Đây là các phẩm chất 

và năng lực cốt lõi của học sinh trong chương trình giáo dục tổng thể áp dụng từ năm 2018. 

Tùy theo từng cấp, lớp, học sinh sẽ có những yêu cầu cần đạt được trong giáo dục phổ 

thông. Các phẩm chất là các giá trị văn hóa được đưa vào trường học ở cấp độ giáo dục 

phổ thông. Yêu nước là giá trị văn hóa vừa mang tính bản sắc, vừa mang tính truyền thống. 

Nhân ái, chăm chỉ là giá trị văn hóa mang tính phổ quát.  Trung thực, trách nhiệm là giá trị 

chung của cộng đồng và thời hội nhập. 

Để thực hiện giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông theo 5 phẩm chất cốt 

lõi như trên, nhà trường thông qua dạy học trên lớp, thông qua giáo dục ngoài giờ và các 

hoạt động giáo dục. Các môn học bắt buộc, lựa chọn, tự chọn cho các cấp học, lớp học đều 

có yêu cầu về giáo dục phẩm chất năng lực cụ thể và có dung lượng đậm, nhạt khác nhau. 

Đậm nét nhất là các môn học Giáo dục lối sống; Đạo đức; Lịch sử và Địa lý; Nghệ thuật ở 

cấp tiểu học. Ở cấp Trung học cơ sở, trung học phổ thông là các môn: Giáo dục công dân; 

Lịch sử và Địa lý; Ngữ văn; Nghệ thuật. Hoạt động trải nghiệm thì gồm có trải nghiệm ở 

tiểu học (trải nghiệm lịch sử, địa lý, trải nghiệm sáng tạo…); hoạt động trải nghiệm và hoạt 

động hướng nghiệp ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giáo dục giá trị văn hóa qua 

môn học, qua hoạt động trải nghiệm ngoài nội dung theo 5 phẩm chất còn có nội dung giáo 

dục giá trị văn hóa theo đặc điểm môn học, theo văn hóa địa phương, văn hóa vùng dân 

tộc. 

 Nhìn chung trong bối cảnh hội nhập và thực hiện đổi mới giáo dục, nội dung giáo 

dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông tuy phù hợp với điều kiện hiện nay và đáp ứng 

được yêu cầu cần thiết nhưng… chưa đủ. Trong thời gian tới cần xác lập được hệ giá trị 
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văn hóa người Viêt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập để làm cơ sở, tiền đề cho giáo dục 

giá trị văn hóa ở nhà trường phổ thông đầy đủ, toàn diện hơn. 

4. Con đường và biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông. 

4.1. Con đường giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

Con đường cơ bản để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông là xây dựng 

văn hóa nhà trường (văn hóa học đường).Trong trường phổ thông không thể có bộ môn 

“giáo dục giá trị văn hóa” riêng biệt cho học sinh như các môn khoa học ( Khoa học xã 

hội, nhân văn; Khoa học tự nhiện; Môn khác). Giáo dục giá trị văn hóa được thực hiện và 

thể nghiệm thông qua tất cả các môn khoa học, các hoạt động giáo dục với các quá trình 

rất khác nhau. Người học với tư cách là người lĩnh hội các nội dung của giá trị văn hóa 

đồng thời vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, đối tượng thụ hưởng văn hóa lại vừa là sản phẩm 

văn hóa. Do vậy, giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh bằng cách xây dựng văn hoá nhà 

trường là con đường phù hợp vừa khả thi vừa có nhiều ưu thế. 

Theo Phạm Minh Hạc “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán 

bộ quản lý và nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có 

các cách thức suy nghĩ, tình cảm và hành động tốt đẹp” [1]. Vậy xây dựng văn hóa nhà 

trường là tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường, biến nhà trường thiên 

về tri thức thành nhà trường tri thức- văn hóa. 

Trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường là của tập thể nhà trường (cán bộ, giáo 

viên, học sinh…) mà đứng đầu là chủ thể lãnh đạo, quản lý trường. Mỗi nhà trường với 

những tiền đề, sắc thái riêng về văn hóa vật thể (cảnh quan, môi trường…), văn hóa tinh 

thần (uy tín, thương hiệu…), không gian và thời gian văn hóa (địa bàn, lịch sử, truyền 

thống…) sẽ tạo ra những nét riêng văn hóa của mình. Trên cơ sở đó tạo dựng các cấu trúc 

văn hóa như sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị nhà trường và những nội dung giá trị định hướng 

cho xây dựng văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử, văn hóa chất lượng…, xây dựng các biểu 

tượng logo, lịch sử, truyền thống…Mỗi bước phát triển trong xây dựng văn hóa nhà trường 

sẽ là một yếu tố thực tiễn giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh và là phần thụ hưởng của 

chung tập thể nhà trường đồng thời cũng là tác nhân góp phần tạo ra những nhân cách văn 

hóa. Học sinh là người có lợi nhất được đắm mình trong môi trường học tập, văn hóa lành 

mạnh.  

4.2. Biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

Trong lúc chưa có hệ giá trị chung thời kỳ mới, nhà trường phổ thông cần có những 

biện pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay ( 5 phẩm chất 10 năng lực chung cốt lõi và các giá 

trị văn hóa khác thể hiện trong các sách giáo khoa). Các biện pháp bao gồm: 
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(1). Tác động nhận thức 

Để tạo dựng văn hóa nhà trường, mỗi trường học phải tự mình thiết kế, thi công và 

thường xuyên bổ sung, hoàn thiện trong quá trình thực hiện. Văn hóa nhà trường được hiện 

thực hóa ở mỗi trường học như thế nào là do kết quả hoạt động của các thành viên trong 

nhà trường. Mỗi thành viên vừa là người tham gia kiến tạo, vừa là người hưởng thụ những 

kết quả do nó mang lại. Tuy vậy, để các thành viên có thể thực hiện được vai trò của mình, 

nhất thiết phải nhận thức được những vấn đề cơ bản về văn hóa nhà trường như bản chất, 

nội dung, hình thức, mục tiêu, ý nghĩa, nhất là với tập thể giáo viên. Do vậy nhất thiết phải 

có những tác động nhất định nhằm nâng cao nhận thức cho các thành viên trong nhà trường 

về văn hóa và xây dựng văn hóa nhà trường.  

(2). Tạo dựng các cấu trúc, điều kiện giáo dục giá trị văn hóa 

Các cấu trúc văn hóa nhà trường nhất là cấu trúc hình thức nhất thiết phải là sản 

phẩm trí tuệ của tập thể nhà trường từ xác lập sứ mệnh, tầm nhìn cho đến xây dựng hệ giá 

trị.  

Cấu trúc nội dung là cái bên trong, cốt lõi của văn hóa nhà trường là trọng tâm kiến 

tạo. Nhà trường cần tập trung thiết kế các tiêu chuẩn, tiêu chí theo cấu trúc nội dung sao 

cho phù hợp, khả thi với điều kiện của nhà trường và mục tiêu cần đạt. Do vậy các tiêu 

chuẩn, tiêu chí quy tắc ứng xử phải được các thành viên đề xuất, thảo luận dân chủ và đi 

đến thống nhất không áp đặt, khiên cưỡng. 

(3). Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, giáo viên trong thực hiện các giá 

trị văn hóa. 

Cán bộ, giáo viên là người chỉ bảo, định hướng cho học sinh trong thực hiện các 

nội dung, yêu cầu giáo dục giá trị văn hóa. Hơn ai hết, cán bộ giáo viên phải thể hiện được 

vai trò nêu gương về thực hiện các giá trị văn hóa trong nhà trường và cả trong cuộc sống. 

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giáo viên trong giáo dục giá trị văn hóa là yếu tố 

rất quan trọng trong giáo dục phổ thông nhất là với học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ 

sở. 

(4). Đẩy mạnh thực hiện các phương pháp và hoạt động giáo dục . 

Trong giáo dục giá trị văn hóa, việc vận dụng các phương pháp lồng ghép, tích hợp 

trong dạy học các môn khoa học có vai trò tích cực và hiệu quả. Bên cạnh đó, vận dụng 

linh hoạt các hoạt động giáo dục trải nghiệm như tham quan, trải nghiệm lịch sử, sáng tạo 

khoa học, hướng nghiệp…sẽ giúp làm giàu vốn thực tiễn của học sinh trong giáo dục giá 

trị văn hóa. Nhà trường cần tích cực, mạnh dạn tổ chức thực hiện, giáo dục truyền thống, 

tham gia các lễ hội văn hóa địa phương,  văn hóa  dân tộc. 
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(5). Gắn kết với cộng đồng, địa phương, gia đình trong giáo dục giá trị văn hóa 

Kết qủa mong đợi của giáo dục giá trị văn hóa ở trường phổ thông là các hành vi 

văn hóa của học sinh ngày càng thêm ổn định, bền vững biến thành tình cảm, niềm tin giá 

trị góp phần hình thành nhân cách của mỗi em. Điều mong đợi đó có được khi nhà trường 

gắn kết tốt với địa phương, cộng đồng và gia đình  trong giáo dục giá trị văn hóa 

5. Kết luận.  

Tóm lại con đường và biện pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông theo 

phân tích trên là phù hợp với tình hình hiện nay. Con đường và biện pháp đó không làm 

nảy sinh thêm nhiều việc cho nhà trường, cho giáo viên vì giáo dục tri thức và giáo dục 

giá trị văn hóa là tương hợp nhau lồng ghép hài hòa vào nhau, có tác dụng cộng hưởng. 

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh ở trường phổ thông chính là thực hiện chiến lược 

con người, xây dựng con người mới với những phẩm chất, năng lực mới. Thực hiện tốt 

giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trong các nhà trường sẽ góp phần chuyển hóa sức 

mạnh tinh thần của tuổi trẻ thành sức mạnh vật chất của dân tộc vừa đưa đất nước tiến 

lên văn minh hiện đại, phát triển bền vững, vừa giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 

dân tộc trong thời kỳ mới. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 

CHO HỌC SINH CÁC CẤP   

 

 Ths. Trương Minh Tiến 77 

   

Tóm tắt: Bài viết về một số giải pháp giáo dục di sản văn hóa Việt Nam cho học 

sinh các cấp nhằm đánh giá thực trạng công tác giáo dục di sản văn hóa Việt Nam đối với 

học sinh các cấp trong thời gian qua…, những lợi ích đạt được và những bất cập, khó khăn 

tồn tại và nguyên nhân?. Để từ đó có khuyến nghị các giải pháp cho các nhà hoạch định 

phát triển giáo dục di sản văn hóa Việt Nam đối với học sinh các cấp cũng như hướng tới 

mục tiêu phát triển bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đối với học sinh các cấp. 

Mở đầu: 

Di sản văn hóa của Việt Nam là một hệ thống phong phú về tài nguyên Lịch sử - 

Văn hóa.Trong đó, nhiều giá trị văn hóa đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một dân tộc, một 

quốc gia và có ảnh hưởng toàn cầu – đó là di sản văn hóa thế giới. Tính đến tháng 12 năm 

2020, Việt Nam có 28 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới trong đó có 19 di 

sản văn hóa (bao gồm 06 di sản văn hóa vật thể và 13 di sản văn hóa phi vật thể thế giới). 

Đây là những tài sản vô giá chung của toàn nhân loại. Ngoài ra Việt Nam còn có hàng ngàn 

di sản cấp quốc gia, cấp Tỉnh, thành phố…, trải dài đất nước từ Bắc - Trung - Nam, ở đâu 

có dấu chân con người đi mở cõi, ở đó có những di sản quý giá người xưa để lại cho đời 

nay. Văn hóa – Di sản văn hóa là cốt hồn của mỗi Dân tộc, nó khẳng định giá trị nhân văn, 

phẩm hạnh của Dân tộc, đồng thời định vị giá trị của Quốc gia đó trên Toàn cầu. Do vậy, 

di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một 

bộ phận của di sản văn hóa nhân loại có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ 

nước của Nhân dân ta. Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn 

hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong đó, di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: tiếng 

nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền 

thống, nghề thủ công truyền thống… Còn di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có 

giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia…vv [4]. Do vậy, việc nâng cao hiểu biết cho thế hệ trẻ về 
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kho tàng di sản văn hóa dân tộc luôn là việc làm cần thiết. Đáp ứng đa dạng hóa các hình 

thức tổ chức dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm gắn học tập với thực tiễn, trong 

những năm qua, Bộ GD&ĐT đã triển khai phương thức sử dụng di sản trong dạy học ở 

trường phổ thông đang được nhiều trường trung học vận dụng rất hiệu quả. Việc sử dụng 

di sản trong dạy học ở trường phổ thông được thực hiện chủ yếu ở các môn học: Lịch sử, 

Địa lý, Ngữ văn và Âm nhạc. Đây cũng là sự phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành văn 

hóa, thể thao, du lịch và UNESCO trong thực hiện sử dụng di sản văn hóa trong dạy học 

[6]. 

Mục đích của việc đưa di sản vào trong trường học là để giúp học sinh hiểu biết về 

giá trị của các di sản, giáo dục các em ý thức gìn giữ, bảo vệ các di sản, qua đó xây dựng 

nhân cách, ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước của mỗi cá nhân – công dân 

đối với Tổ quốc. Giáo dục di sản cũng góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy 

học, thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, hướng tới mục tiêu phát triển toàn 

diện cho học sinh. Chương trình đưa di sản vào trong trường học cần được các trường xây 

dựng linh hoạt, phù hợp với điều kiện vùng miền, văn hóa dân tộc và cũng phải phù hợp 

với mọi điều kiện của nhà trường ở các khu vực: nông thôn, thành thị, miền núi, ven biển, 

hải đảo,... và mọi đối tượng học sinh trên khắp cả nước. 

1. Thực trạng giáo dục di sản văn hóa cho các cấp học sinh tại các trường  

Thực trạng giáo dục di sản văn hóa cho các cấp học sinh ở trường, theo một số điều 

tra, khảo sát giáo viên ở một số trường Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông 

(THPT) trên địa bàn tỉnh các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai và một số các tỉnh, 

thành khác… cho thấy, phần lớn giáo viên đều cho rằng giáo dục di sản trong dạy học là 

việc làm rất cần thiết [1].  Các giáo viên đều đã chỉ ra được mục đích của việc giáo dục di 

sản cho học sinh là giúp học sinh hiểu được thế nào là di sản và giá trị di sản, các loại di 

sản văn hóa, sự phân bố, ý nghĩa và vai trò của di sản, ý thức và trách nhiệm trong việc bảo 

vệ di sản. Nội dung giáo dục giá trị di sản mà các giáo viên thường giáo dục cho học sinh 

chủ yếu là ý nghĩa, vai trò và giá trị của di sản văn hóa. Trong khi trên thực tế, các di sản 

văn hóa ngày càng xuống cấp, cần được bảo vệ thì việc giáo dục ý thức và trách nhiệm bảo 

tồn các di sản vẫn chưa được sâu sắc. Ngoài ra, mức độ tiến hành giáo dục di sản cho học 

sinh qua bài dạy địa lí nhìn chung còn thấp, chỉ 40% giáo viên là thường xuyên thực hiện 

giáo dục di sản, đặc biệt vẫn có những giáo viên rất hiếm khi chú ý đến việc này. Về phương 

pháp của giáo viên trong việc giáo dục di sản văn hóa: qua dự giờ cho thấy, đa số giáo viên 

đều kết hợp nhiều phương pháp để giáo dục di sản cho học sinh [1]. Tuy nhiên, phương 
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pháp được giáo viên sử dụng nhiều vẫn là các phương pháp truyền thống (ý nghĩa – vai trò 

của di sản). Các phương pháp có tác dụng đến hoạt động nhận thức của học sinh còn ít 

được sử dụng, thậm chí không áp dụng như phương pháp điều tra khảo sát, tham quan thực 

tế. Các giáo viên đều cho rằng không đủ thời gian cho bài học và cũng khó áp dụng vì thiếu 

nguồn kinh phí...vv. Về hình thức tổ chức dạy học khá đa dạng: Một số trường ở cấp học 

phổ thông đã khuyến khích học sinh tham gia các lễ hội truyền thống tại địa phương, đó 

cũng là một trong những hình thức tuyên truyền và duy trì các loại hình văn hóa phi vật thể 

và cũng chính là một trong những điều kiện hết sức quan trọng để duy trì môi trường sống 

cho những thể loại nghệ thuật cổ truyền. Tuy nhiên, hình thức chiếm ưu thế nhất chủ yếu 

vẫn là hình thức dạy học theo lớp (50%), khả năng huy động học sinh làm việc không cao. 

Các hình thức như trò chơi học tập, dạy học ngoài trời,... có khả năng phát huy tính độc 

lập, sáng tạo của học sinh thì ít được sử dụng. Bên cạnh, các phương tiện dạy học được sử 

dụng nhiều nhất là phim ảnh (50%); sách giáo khoa và số liệu thống kê (20%). Giáo dục di 

sản văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, theo đánh giá của giáo viên là thiếu phương tiện 

dạy học (50%), thiếu thời gian và các hướng dẫn. Chính vì vậy, mức độ đạt được mục tiêu 

khi giáo dục di sản văn hóa cho học sinh còn thấp. Theo đánh giá của giáo viên thì các mục 

tiêu đề ra của việc giáo dục di sản văn hóa nhìn chung mới chỉ đạt mức khá (70%), mức 

cao (20%), rất cao (10%) [1]. 

Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông đã góp phần đổi mới 

phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Qua đó, bài học trở nên sinh động, hấp dẫn và 

giúp học sinh hứng thú, tiếp thu bài tốt hơn. Sau một thời gian triển khai việc đưa di sản 

vào dạy học cho các trường từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, có thể khẳng định 

giáo dục di sản trong trường học là một việc làm cần thiết. Theo nhiều địa phương, chương 

trình giáo dục di sản đã chứng tỏ hiệu quả trong công tác giáo dục, nâng cao ý thức giữ gìn 

truyền thống, lịch sử cho học sinh. Một số mô hình và phương pháp tiếp cận cho thấy mang 

lại hiệu quả giáo dục cao đối với học sinh. Học sinh rất phấn khởi và nhiệt tình tham gia 

vào các hoạt động trên lớp và trải nghiệm ngoài lớp học. Ở các tỉnh miền núi, nhiều học 

sinh người dân tộc thiểu số, từ chỗ rất rụt rè, ít nói đã trở nên tự tin trong giao tiếp, trao đổi 

và trình bày ý kiến với bạn học, thầy cô giáo. Kết quả các em thu được không chỉ là kiến 

thức mà còn là nhận thức về các giá trị di sản và tổng hòa các các kỹ năng khác nhau, trong 

đó có nhiều kỹ năng sống.  

Tuy nhiên, việc đưa di sản vào dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho 

học sinh cũng còn khá nhiều tồn tại. Tổ chức tham quan, học tập trải nghiệm tại di sản vẫn 
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chỉ mang tính h́ình thức, “cưỡi ngựa xem hoa”. Hầu hết, các di tích hay bảo tàng tại Việt 

Nam chưa có những chương trình giáo dục di sản hấp dẫn, đủ để lại những bài học ấn tượng 

sâu sắc cho khối kiến thức mà các em học sinh được tiếp thu trên lớp học. Việc đưa di sản 

vào trong trường học cũng gặp khó khăn nhất định, nhất là trong việc lựa chọn di sản để 

tích hợp vào bài học và thời gian để tổ chức các hoạt động ngoại khóa... vv. Ngoài ra, số 

lượng trường học tổ chức được các buổi học như trên không nhiều. Theo các trường, việc 

dạy và học trong những năm qua chỉ mới dừng ở mức như một môn học ngoại khóa, mang 

tính chất giới thiệu, khái quát chứ chưa được chú trọng. Hơn nữa, việc sắp xếp thời gian để 

học các nội dung liên quan đến đưa di sản văn hóa vào nhà trường là cực kỳ khó khăn về 

mặt thời gian. Do đó, đối với các trường thật sự có tâm huyết, các giáo viên sẽ phải linh 

hoạt về thời khóa biểu, bố trí dạy bù... Ngoài ra, kinh phí để sử dụng cho việc dạy và học 

cũng hạn chế, nhiều phụ huynh ngại yếu tố an toàn cho con em nên mỗi lần trường tổ chức 

học tập trải nghiệm tại di sản luôn phải thuyết phục. Theo các chuyên gia, chương trình 

giáo dục trong nhà trường hiện nay quá thiên về truyền thụ kiến thức để phục vụ cho các 

kỳ thi cử, nên đôi khi các trường ít chú trọng đến các kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc, 

do đó, việc phối hợp đưa di sản văn hóa vào nhà trường càng bị coi là một hình thức quá 

mới mẻ, ít được quan tâm. Trong khi đó, số lượng di sản văn hóa hiện nay đa dạng và 

phong phú nhưng chưa được tận dụng nguồn học liệu này vào chương trình học tập,…vv. 

2.  Một số giải pháp giáo dục di sản văn hóa Việt Nam cho học sinh các cấp: 

Thứ nhất, để tránh tình trạng nặng nề, quá tải cho học sinh, việc giáo dục di sản cần 

phải đa dạng trong hình thức tổ chức dạy và học. Tùy điều kiện của từng địa phương và 

đặc thù của từng bậc học, cấp học mà mỗi trường có một cách tổ chức phù hợp. Phương 

thức tổ chức dạy học các nội dung di sản văn hóa trong trường học bao gồm lồng ghép nội 

dung dạy học di sản văn hóa vào các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo 

dục phổ thông (nội khóa hoặc ngoại khóa); xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học, các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có chủ đề liên quan đến di sản có tính chất điển 

hình và hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, khai thác các nội dung khác của di sản văn hóa 

thông qua tư liệu, hiện vật; tổ chức các hoạt động giáo dục tại di tích.Tùy hoàn cảnh và đối 

tượng mà khuyến khích các hình thức giáo dục di sản khác nhau. Ở thành phố thì giáo dục 

ở các bảo tàng, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn là quan trọng. Ở vùng núi, vùng xa 

xôi hẻo lánh không có bảo tàng, xa các di tích thì tập trung giáo dục các di sản vật thể và 

phi vật thể trên địa bàn của các dân tộc, theo đặc trưng và văn hóa riêng của từng dân tộc, 

từng vùng miền trên địa bàn trường…vv. 
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Thứ hai, đối với giáo dục di sản văn hóa vật thể: Hình thức giáo dục giá trị của các 

di sản có hiệu quả nhất đó là tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dạy học tại nơi có di sản 

văn hóa, tổ chức tham quan và trải nghiệm tại nơi có di sản văn hóa. Các môn thuộc lĩnh 

vực khoa học xã hội và nhân văn như môn Địa lí và Lịch sử được xem là một môn có nhiều 

cơ hội để giáo dục di sản văn hoá hơn hẳn những môn khác. Nắm bắt được thế mạnh đó 

thì giáo viên ở các trường THCS và THPT cần thiết xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt 

động nội khóa, ngoại khoá giáo dục di sản văn hoá cho học sinh. Đây là phương pháp dạy 

học tích cực, vừa truyền thụ cho học sinh những kiến thức cần thiết, rèn luyện kĩ năng vừa 

thực hành được thái độ, tình cảm, ý thức bảo vệ văn hoá bản sắc dân tộc, đồng thời nâng 

cao hứng thú học tập các môn khoa học xã hội cho học sinh...vv. Khai thác các giá trị di 

sản văn hóa trên địa bàn và nhà trường đóng vai trò như là nguồn tri thức, là phương tiện 

dạy học, giáo dục đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết về di sản văn hóa cho học sinh. Hiện 

nay, nhiều trường học đã tận dụng những thế mạnh về di sản của địa phương mình để giúp 

học sinh nâng cao tri thức cũng như giúp cho học sinh trân quý hơn về những giá trị di sản 

văn hóa do ông cha để lại. Tuy nhiên, về phía nhà trường và giáo viên phải bảo đảm các 

yêu cầu như lập kế hoạch cụ thể về công tác chuẩn bị và tiến hành bài học, đi khảo sát thực 

địa, liên hệ với các cơ quan quản lý di sản,... Qua buổi học tập và trải nghiệm tại di sản, 

các học sinh sẽ hiểu được giá trị từ những di sản của địa phương, thấy yêu quí trân trọng 

và tự hào hơn về quê hương mình, từ đó có thái độ và hành vi đúng đắn, có ý thức giữ gìn, 

bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của dân tộc. 

Thứ ba, đối với giáo dục di sản văn hóa phi vật thể: Giáo dục di sản văn hóa phi vật 

thể cũng có nhiều hình thức đem lại hiệu quả cao như dạy học thông qua các phương tiện 

truyền thông, đa phương tiện, đưa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể vào giới thiệu, 

giảng dạy trong nhà trường, giáo viên hướng dẫn cho các em học sinh tự tổ chức và thực 

hành các hoạt động liên quan đến văn hóa dân tộc như trò chơi dân gian; lễ hội của các dân 

tộc; dân ca, truyền thống của các dân tộc,…vv. Do vậy, trong những cách thức này, giáo 

viên chính là người hướng dẫn, điều phối hoạt động học và học sinh trở thành người lĩnh 

hội tri thức một cách chủ động. Kết quả các em thu được không chỉ là kiến thức mà còn là 

nhận thức về các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và tổng hòa các kỹ năng, trong đó bao 

gồm nhiều kỹ năng sống. 

Trên thực tế, hiện nay việc lựa chọn di sản gì vào bài học nào, lựa chọn những thông 

tin và hình thức nào để giáo dục giá trị di sản văn hóa phi vật thể, chính là trăn trở của 

nhiều giáo viên. Do vậy, cơ quan quản lý giáo dục từ trung ương đến địa phương cần phải 
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có sự đồng nhất trong việc hướng dẫn các cấp học, trước tiên cần phải lựa chọn trên danh 

sách các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản 

văn hóa phi vật thể của nhân loại để đưa vào giáo dục là ưu tiên thứ nhất, sau đó ưu tiên 

thứ hai là lựa chọn những di sản trên địa bàn, cộng đồng ở đâu thì chúng ta lấy di sản ở đó, 

tìm những gì gần gũi và bình dị để tích hợp vào bài giảng, có như vậy giáo viên mới dễ sử 

dụng và các em học sinh sẽ nhớ một cách thiết thực về văn hóa của chính mình. Ngoài ra, 

mỗi tỉnh cần có thống kê di sản văn hóa phi vật thể chi tiết và theo thứ tự ưu tiên theo lứa 

tuổi, cấp học để đưa di sản đến gần hơn với học sinh, Ví dụ: đối với tỉnh Tuyên Quang, 

Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng là địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc Tày, Nùng nên giáo 

viên cần nghiên cứu và lồng ghép những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của hai dân tộc 

này như hát sli, hát lượn, đàn tính, hát then, lễ hội lồng tồng,…vv. 

Các hoạt động giáo dục di sản văn hóa cần phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em 

học sinh và giảm thiểu sự hàn lâm hóa kiến thức trong dạy học. Điều này sẽ tạo nên sự 

thích thú, say mê tìm tòi của học sinh, thoát khỏi sự gò bó theo các giờ giảng trên lớp trước 

đây. Việc khai thác và sử dụng tài liệu về di sản để tiến hành giảng dạy cũng cần sự nhuần 

nhuyễn. Cụ thể, giáo viên phải tiến hành chọn lọc kỹ và xác minh tính chân thực của các 

tài liệu về di sản. Đặc biệt, phải biết chọn lọc những tài liệu điển hình nhất, sắp xếp các tài 

liệu đó thành hệ thống phù hợp với tiến trình bài học kết hợp với các phương tiện trực quan 

trong giảng dạy nhằm giúp học sinh ghi nhớ dễ dàng cả về hình ảnh và thông tin...vv. 

Thứ tư, tăng cường sự liên kết phối hợp chặt chẽ liên ngành: liên kết đối với những 

nhà quản lí di sản, những cán bộ làm việc tại các di sản với ngành giáo dục và ngành du 

lịch. Cụ thể, xây dựng các chương trình tour giáo dục di sản văn hóa chuyên đề cho các đối 

tượng học sinh theo các cấp học khác nhau, điều này thể hiện cách thức truyền đạt cùng 

một nội dung trong thuyết minh tại các di sản cho các đối tượng học sinh là phải khác nhau 

(học sinh tiểu học/học sinh trung học cơ sở (THCS)/học sinh THPT/khách tham quan,...) 

nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong giáo dục di sản văn hóa. Do vậy, nếu chỉ sử dụng 

chung một phương pháp truyền đạt nội dung cho tất cả các đối tượng học sinh thì rất dễ 

dẫn đến việc học sinh có thể chán do không tiếp thu kịp hoặc không tập trung nghe và kết 

quả là hiệu quả giáo dục thấp. Bên cạnh đó, rất cần có những hoạt động tương tác cho học 

sinh tại các di sản. Ở mỗi điểm di sản, đặc biệt là những di sản văn hóa - lịch sử đã được 

công nhận là di sản cấp quốc gia nên xây dựng các phòng tương tác với các mô hình, trang 

thiết bị phù hợp với di sản để học sinh có không gian trải nghiệm và sáng tạo. Nhằm nâng 

cao chất lượng của những hoạt động giáo dục di sản tại điểm đến, các cơ quan quản lý cần 
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có cơ chế phối hợp bằng cách bố trí chuyên gia, hướng dẫn viên để hỗ trợ các trường trong 

việc giới thiệu, dẫn dắt và giúp học sinh trải nghiệm, tìm hiểu di sản một cách thuận lợi 

nhất. 

Thứ năm, đối với ngành giáo dục nói chung và từng giáo viên giảng dạy ở các cấp 

nói riêng trước hết cần xây dựng kế hoạch, chương trình, hoạt động giáo dục liên quan đến 

di sản phù hợp với tâm lí, lứa tuổi, nhận thức của học sinh. Giáo dục di sản có hiệu quả thì 

cần phải xác định được chủ đề, đối tượng là học sinh tiểu học phải khác so với học sinh 

THCS và khác so với học sinh THPT. Bên cạnh đó, để chương trình giáo dục di sản có 

chất lượng thì phải có sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục với phụ huynh học sinh, giáo viên 

với ban giám hiệu nhà trường và giữa nhà trường với phòng giáo dục, sở giáo dục của mỗi 

địa phương.  

Thứ sáu, ngành giáo dục cần phải chuẩn hóa khung bài giảng cho giáo dục di sản 

văn hóa và có hướng dẫn chi tiết trong việc xây dựng bài giảng giáo dục di sản văn hóa đối 

với giáo viên các cấp. Ngoài ra, giáo viên các cấp cũng cần chủ động sưu tầm tư liệu về di 

sản và xây dựng bài học phù hợp, nghiên cứu kĩ những nội dung, kiến thức liên quan đến 

các chủ đề tích hợp giáo dục di sản và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại nơi 

có di sản. Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý di sản khi tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm 

cần phải giúp học sinh trải nghiệm, tìm hiểu di sản một cách thuận lợi nhất. Giáo viên cần 

giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh trước và trong buổi đi trải nghiệm, chia học sinh thành 

các nhóm nhỏ, sau buổi trải nghiệm các nhóm phải có sản phẩm báo cáo theo hình thức 

thảo luận nhóm, trao đổi, nhận xét về sản phẩm của nhau, như vậy chắc chắn học sinh sẽ 

thấy rất thú vị và khả năng ghi nhớ bài học của học sinh sẽ cao hơn. 

KẾT LUẬN: 

Để giáo dục nhận thức về di sản văn hóa đối với học sinh các cấp có hiệu quả, cần 

phải xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục, ngành văn hóa và có sự tham 

vấn của ngành du lịch từ Trung ương đến các địa phương. Hơn nữa, trong quá trình dạy và 

học ở các trường cho học sinh các cấp, cần có sự nỗ lực phối hợp của nhà trường, giáo viên 

và cha mẹ phụ huynh học sinh trong việc lồng ghép nội dung giáo dục di sản văn hóa vào 

trong mỗi bài học cũng như việc tổ chức các buổi ngoại khoá, dạy học theo chủ đề sẽ giúp 

cho học sinh tiếp cận với di sản nhiều hơn, phát triển kĩ năng học tập, tự lĩnh hội kiến thức 

và kích thích hứng thú học tập cho học sinh. Tổ chức cho học sinh học và trải nghiệm tại 

di sản văn hóa sẽ giúp các em hiểu biết rõ hơn về di sản văn hóa của dân tộc, có tình yêu 

di sản và ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Do vậy, lợi ích và hiệu 
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quả từ phương pháp giáo dục này là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khó 

khăn nhất định từ hình thức giáo dục qua di sản văn hóa, cần sự đổi mới, kiên trì cũng như 

sự đồng thuận của nhiều phía, đặc biệt là sự quyết tâm của ngành giáo dục. Chính vì vậy, 

để có hiệu quả giáo dục di sản văn hóa, điều cần nhất là sự chủ động từ phía ngành giáo 

dục, sau đó tiếp đến là công tác triển khai từ phía các nhà trường…vv. Ngoài ra, sự phối 

hợp chặt chẽ của các ngành liên quan như văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tạo nên “sức hút” 

cho công tác giáo dục di sản văn hóa đối với học sinh các cấp.  
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MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA 

TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC SINH PHỔ THÔNG 

Nguyễn Quang Kính78 

 

1. Trước thực trạng văn hóa xuống cấp, đạo đức xã hội suy đồi, nhà trường chỉ có hai ngả 

rẽ. Hoặc chấp nhận những tác động tiêu cực từ xã hội như một tất yếu bất khả kháng. Hoặc 

tự ý thức được vị thế hàng đầu trong cuộc “đấu tranh chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng 

để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi” [1-HCM] mà kiên trì sứ mạng giáo dục.  

Lựa chọn ngã rẽ nào, đối với nhà giáo có trách nhiệm và lương tâm, đều rất khó khăn. Nếu 

cho rằng không thể cưỡng lại hoàn cảnh, do những thiếu sót có tính hệ thống, rồi buông 

xuôi, thì nhà trường sẽ mất tác dụng giáo dục. Khi ấy nhà giáo, vì sinh kế, vẫn phải đến 

trường, nhưng luôn luôn bị dằn vặt trước tình trạng tha hóa ngay trong nghề nghiệp. Còn 

nếu nhận thức được trách nhiệm của nhà trường và vị thế nhà giáo, chủ động tạo ra môi 

trường văn hóa ngay nơi hành nghề, thì nhà giáo sẽ phải chống trả quyết liệt với những 

biểu hiện phản giáo dục. Chọn ngả rẽ này, nhà giáo sẽ được cha mẹ học sinh tín nhiệm, tìm 

cách cho con em thụ hưởng sự dìu dắt, dạy bảo. Tuy không phải là tất cả, mà cũng chưa có 

điều tra với mẫu đủ rộng để biết số lượng khả tín, song với những trường hợp điển hình 

vẫn có thể khẳng định xã hội ta không hiếm những trường và nhà giáo như thế. Thực tế ấy 

cho phép tin rằng, nhiệm vụ cấp thiết - giáo dục giá trị văn hóa cho HSPT - là khả thi, và 

hội thảo này là thiết thực.  

Để việc giáo dục giá trị văn hóa cho HSPT đạt kết quả, rất cần thảo luận để tìm đến sự 

đồng thuận về quan niệm đối với một số vấn đề căn bản. Trong đó, có vấn đề con người 

(chủ thể kiêm đối tượng của hoạt động giáo dục); có vấn đề sứ mạng của nhà trường 

(thường được phát biểu thành mục đích/mục tiêu giáo dục). Và tất nhiên, không thể tránh 

các vấn đề nhân cách, giá trị, cũng như mối quan hệ văn hóa và giáo dục. Để tham gia thảo 

luận, chúng tôi xin phép được trình bày nhận thức của mình đối với các vấn đề nói trên và 

rất mong nhận được sự góp ý của các đại biểu. Khi trình bày nhận thức cá nhân, khó tránh 

khỏi việc viện dẫn xuất xứ những gì chúng tôi học hỏi được, bởi vậy rất mong các đại biểu 

chấp nhận và lượng thứ. 

                                                           
78 Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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2. Về con người, không ai giống hệt ai, không ai là bản sao của ai. Nhưng, ai cũng có đặc 

điểm của nền văn hóa/xã hội mà người đó là thành viên. Ai cũng có đặc tính của loài người 

vì là một cá thể người. Như vậy, con người chính là phức hợp của bộ ba “cá nhân - xã hội 

- giống loài” [2-Edga Morin]. Các nhà giáo dục, không chỉ ở nước ta, khi nhìn nhận con 

người với tư cách đối tượng và chủ thể giáo dục, đã từng vướng vào khuynh hướng xem 

nhẹ tính cá nhân, nhấn mạnh tính xã hội, kết quả là dẫn đến những bất cập. Do xem nhẹ 

tính cá nhân nên các giải pháp giáo dục có biểu hiện cào bằng, áp đặt theo cùng một khuôn 

mẫu. Tệ hại hơn, vì coi “thống nhất” là “duy nhất”, đã dẫn đến những mong mỏi “đồng 

phục” về tư duy, về thái độ, thậm chí cả về biểu hiện tình cảm. Nhấn mạnh tính xã hội, 

chẳng những xem nhẹ đặc điểm riêng có của mỗi cá nhân, mà còn biến lĩnh vực giáo dục 

trở thành mảnh đất nuôi dưỡng chủ nghĩa thành phần, như đã từng xẩy ra ở nước ta; hoặc 

chủ nghĩa dân tộc cực đoan, như đã và đang xẩy ra ở nhiều nước khác. Kiểu nào thì cũng 

dẫn đến xem các giá trị nhân văn phổ quát là biểu hiện phi giai cấp hoặc phân biệt chủng 

tộc. Rõ ràng, hoạt động giáo dục, trong đó có nội dung giáo dục giá trị văn hóa, cần đáp 

ứng yêu cầu hài hòa giữa ba đặc tính “cá nhân - xã hội - nhân loại” tồn tại ở mỗi con người.  

Về sứ mạng giáo dục, chúng ta thường nói, nhà trường nhằm “nâng cao dân trí, đào tạo 

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Nhận thức như thế, vô hình trung nhấn mạnh trách nhiệm 

của nhà trường đối với xã hội; xem nhẹ, thậm chí bỏ qua, trách nhiệm của nhà trường đối 

với từng người học. Hơn nữa, nhận thức ấy mới dừng ở chỗ thấy con người là động lực 

phát triển, chưa thấy con người là mục đích phát triển.  

Giới triết học, trước hết là Kant, cho rằng, con người tồn tại như một mục đích tự thân, 

không đơn thuần là phương tiện để ý chí này hay ý chí kia tùy tiện sử dụng [3-Sandel]. 

Trong khi đó, nhà trường của chúng ta, cả nội dung và phương pháp, đều khuyến khích học 

sinh nghĩ theo, nói theo, làm theo. Như vậy, dù không chính thức thừa nhận, và về mặt diễn 

ngôn, thường xuyên đề cập đến ý tưởng đào tạo con người tự chủ, song trên thực tế, ý 

tưởng đào tạo ra những người thừa hành, (bản chất là con người công cụ) vẫn đang giữ ưu 

thế trong nhà trường hiện nay.  

Nếu xuất phát từ nhận thức: con người không những là động lực mà trên hết, chính là mục 

đích/mục tiêu phát triển thì việc xác định sứ mạng giáo dục sẽ có sự cân bằng về trách 

nhiệm đối với cả hai: người học và xã hội. Khi đó, sứ mạng của giáo dục, cũng có nghĩa là 

mục đích/mục tiêu của nhà trường, không gì khác nhằm phát triển con người. Ngay trong 

bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực có chất lượng, thì chỉ khi nào xác định Học và 

Dạy là nhằm phát triển con người, lúc ấy mới có thể xây dựng được nền tảng lâu bền cho 
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chất lượng nhân lực. Chuyện người Việt đi xuất khẩu lao động bị nhiều tai tiếng chứng tỏ 

cái yếu kém của nhân lực Việt không chỉ ở kỹ năng nghề nghiệp mà ngay ở thái độ lao 

động và phẩm chất đạo đức, nghĩa là về phương diện làm người.  

3. Làm người là đích cuối cùng của việc học, sau “học để biết, học để làm, học để sống với 

nhau” [4-Dulors]. Từ góc nhìn triết học, Kant cho rằng, ở con người có ba tố chất: tính thú 

vật, hiểu là hữu thể sống; tính nhân văn, hiểu là hữu thể sống có lý tính; tính nhân cách, 

hiểu là hữu thể sống có lý tính đồng thời có thể quy trách nhiệm [5-Caygiil]. Tương tự như 

vậy, các nhà tâm lý học cho rằng, “Trong cấu trúc tâm lý của con người, mức thấp nhất là 

bình diện cá thể, rồi đến bình diện cá nhân và cao nhất là bình diện nhân cách. Ở bình diện 

cá thể, con người là đại diện của loài người, qua các giá trị của “loài” như: tính người, tình 

người, trí tuệ, lao động, ngôn ngữ dưới dạng tiềm năng. Phát triển, phát huy như thế nào 

về giá trị ở các bình diện cao hơn là do giáo dục và tự giáo dục quyết định.” [6-PM Hạc] 

Như vậy có thể hiểu giáo dục và tự giáo dục là phát triển nhân cách. 

Cái đích của phát triển nhân cách, theo Toàn thư về Giáo dục của Nxb Macmillan, là hình 

thành “một mẫu cá nhân duy nhất về các năng lực, các động cơ, các giá trị, những thứ giúp 

cá nhân đáp ứng theo kiểu riêng của mình phù hợp với hoàn cảnh và các tác động trong 

môi trường của cá nhân ấy.” [7- Hetherinton] Với quan niệm như vậy, xét về cấu trúc, nhân 

cách gồm các năng lực, các động cơ, các giá trị. Mà, như quan điểm tâm lý học, giá trị bản 

thân của mỗi cá nhân là cơ sở hình thành và thể hiện nhân cách trong hoạt động và cuộc 

sống [8-PM Hạc]. 

Quan niệm vừa nêu “đụng chạm” đến cách nghĩ về nhân cách của phần đông các nhà hoạch 

định giáo dục và các nhà giáo nước ta hiện nay. Theo quan niệm phổ biến trong xã hội mà 

nhà trường lấy làm căn bản, nhân cách gồm phẩm chất và năng lực [9-Bộ GDĐT]. Trong 

điều kiện được định nghĩa bằng nhiều cách, thì quan niệm về nhân cách đơn giản như thế 

có phần thuận tiện cho việc diễn giải. Song, vì thế một số yếu tố trong nội hàm nhân cách 

đã bị lược bỏ. Đặc biệt, không tính đến giá trị, mặc dù kiến tạo giá trị, như trình bày ở trên, 

là một phần quan trọng của phát triển nhân cách.  

Thuật ngữ giá trị hàm chứa nhiều nghĩa, tùy lĩnh vực. Trong phạm vi rộng, ngoài lĩnh vực 

kinh tế (xác định bằng đồng tiền) và lĩnh vực toán học (xác định bằng con số), “giá trị của 

một đối tượng được xác định bởi lợi ích hoặc ý nghĩa của đối tượng ấy đối với một người, 

nhóm người, cộng đồng, dân tộc” [10-PM Hạc]. Trong khuôn khổ thảo luận về đạo đức, 

tín lý, “các giá trị được hiểu là niềm tin về những gì là đúng và sai và những gì là quan 

trọng trong cuộc sống.” [11-Oxford] Mà niềm tin, đang là vấn đề bức xúc ở xã hội. Trong 
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khi đó, chính giá trị tinh thần, đạo đức, tín lý (nghĩa là niềm tin) lại là nhân tố cung cấp các 

tham chiếu bên trong (internal references) tác động đến thái độ và hành vi của con người. 

Hơn nữa, các nhà khoa học về giá trị còn cho rằng, cấu trúc nhân cách là cấu trúc giá trị; 

và cơ sở của cấu trúc ấy là năng lực giá trị; nhờ có năng lực chuyên biệt này mà con người 

tạo lập giá trị của mình, bày tỏ thái độ đối với giá trị bản thân và đối với giá trị của người 

khác, cũng như đối với giá trị của xã hội ... [12-PM Hạc]. Một cách khái quát, với năng lực 

giá trị, cá nhân tổng hợp và trích xuất các khía cạnh giá trị từ nhiều bộ phận văn hóa 

(subcultures) mà cá nhân đó là thành viên để tự làm thành hệ giá trị của mình [13-Wiki-E]. 

Với nhận thức nêu trên, yêu cầu hình thành “giá trị cá nhân” hiểu là giá trị bản thân của 

mỗi con người, rất cần được đề cập khi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông. Bởi vì, 

theo Morris Massey, ba giai đoạn hình thành, củng cố giá trị cá nhân, có những khoảng 

trùng khớp với thời gian đi học. Cụ thể, giai đoạn in dấu ấn (Imprint period) từ sơ sinh đến 

7 tuổi; giai đoạn bắt chước (Modelling period) trong khoảng 8-13 tuổi; giai đoạn xã hội 

hóa (Socialization period) trong khoảng 13-21 tuổi. [14-Massey]. Tất nhiên, để xác lập các 

giá trị với tư cách mục tiêu phát triển nhân cách sẽ phải quan niệm lại nội hàm nhân cách. 

Vì có nhiều cách định nghĩa về nhân cách, mỗi cách định nghĩa phản ánh lý thuyết cơ bản 

thuộc một hoặc một số lĩnh vực nghiên cứu hay hoạt động và được ứng dụng để nhận 

xét/ứng xử về con người với tư cách đối tượng của lĩnh vực ấy. Đương nhiên lĩnh vực giáo 

dục cần chọn một định nghĩa phù hợp chứ không thể coi nhân cách đơn giản là gồm phẩm 

chất và năng lực (có phiên bản khác là gồm đức và tài, hay gồm hồng và chuyên) vốn áp 

dụng vào việc tuyển chọn, đề bạt và cất nhắc cán bộ. Bên cạnh đó, cũng cần khắc phục khó 

khăn do một bộ phận khá lớn các nhà giáo nước ta chưa thật quen với khái niệm giá trị.  

Thảo luận về giá trị, chúng ta lại thường nghe nói, con người là giá trị cao nhất của mọi giá 

trị. Quan niệm này xuất phát từ Kant. Ông cho rằng, con người là sinh vật có lý trí, con 

người có một giá trị tuyệt đối, một giá trị nội tại. Như vậy, phát triển con người cũng có 

nghĩa là làm cho mỗi cá nhân tự thấy mình cần xứng đáng là giá trị cao nhất của mọi giá 

trị. Đồng thời, làm cho mỗi cá nhân biết tôn trọng đồng loại. Đối với Kant, tự trọng và tôn 

trọng đồng loại đến từ cùng một nguyên tắc. Ai cũng có nghĩa vụ tôn trọng như thế do ai 

cũng là sinh vật mang nhân tính, ai cũng có khả năng lý trí giống hệt nhau, vì thế tôn trọng 

đồng loại chính là tôn trọng nhân loại [15- Sandel]. Đòi hỏi như vậy quả là khắt khe nhưng 

thật sự giàu tính nhân văn. Mà tính nhân văn, theo Kant, là tình cảm liên đới phổ biến tạo 

nên tinh thần hợp quần của loài người, phân biệt với tính hạn hẹp, co cụm của những động 

vật cấp thấp [16-Caygiil].  
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Vừa qua một số nhà giáo, nhà khoa học đã đề xuất “Hệ giá trị cá nhân với tư cách mục tiêu 

PTNC của người học thuộc hệ thống giáo dục”. Ở đây, hệ giá trị được hiểu là một tập hợp 

các giá trị (và chuẩn mực) nhất quán, trong đó có một hay một số giá trị nền tảng mang 

tính nguyên tắc mà các giá trị và chuẩn mực khác đều hoàn toàn dựa trên đó [17-Wiki-E]. 

Tiêu chí xác lập cho hệ giá trị được đề xuất gồm các giá trị vốn tạo lập nên cốt cách của 

con người Việt Nam, và các giá trị phù hợp với định hướng tiến bộ của nhân loại, làm cơ 

sở cho các chuẩn mực trong quan hệ với bản thân, với người khác, với môi trường xã hội 

và tự nhiên [18-Quỹ]. Các giá trị ấy, lựa chọn theo yêu cầu ít nhất và khả thi, được liệt kê 

trong bảng dưới đây: 

 Với bản thân Với người khác Với môi trường 

Nền tảng Lao động Tinh thần hợp tác Yêu nước 

Cốt lõi Tự chủ 

Trung thực 

Ham hiểu biết, ham 

học hỏi 

Nhân ái 

Ý thức trách 

nhiệm 

Yêu hòa bình 

Yêu thiên nhiên 

Ý thức thượng tôn 

pháp luật 

(Bảng này theo cách trình bày của TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến) 

Về hệ giá trị trình bày ở trên, có lẽ đã có một sự tránh né. Theo Cụ Hồ, “Không có gì quý 

hơn Độc lập và Tự do”. Cụ còn nói, “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng/ Cay đắng chi bằng 

mất tự do.” Như vậy, rất rõ ràng, độc lập và tự do là những giá trị không chỉ đối với quốc 

gia dân tộc (như đã được ghi thành tiêu thức ngay dưới quốc hiệu) mà còn là giá trị (và 

khát vọng) đối với mọi cá nhân. Độc lập có thể trùng với tự chủ, song còn tự do? Không lẽ 

không đề cập.   

Ở đây nẩy sinh một vấn đề, những giá trị liệt kê ở trên, xét về tên gọi, đâu có khác gì những 

phẩm chất mà các nhà hoạch định giáo dục đã và đang nêu ra trong Chương trình giáo dục? 

Đáp lại, có thể hỏi, “Tại sao trung thực là phẩm chất được nhà trường giáo dục cho học 

sinh, nhưng tình trạng nói dối vẫn lan tràn?” Câu trả lời là, “Bởi trung thực chưa trở thành 

giá trị của học sinh, các em/các cháu không tin rằng trung thực là đúng, là quan trọng trong 

cuộc sống của mình”. Như vậy đặt vấn đề hình thành giá trị cá nhân trong quá trình phát 

triển nhân cách thực chất là thay đổi về quan niệm/ quan điểm để thay đổi về cách làm/cách 

tiếp cận nhằm thật sự đạt hiệu quả.  

4. Về văn hóa, Unesco cho rằng: “Theo nghĩa rộng nhất của nó, văn hóa có thể được quan 

niệm là toàn bộ phức hợp tinh thần, vật chất, trí tuệ và tình cảm đặc trưng cho một xã hội 

hay một nhóm xã hội. Văn hóa không chỉ bao gồm văn học nghệ thuật mà cả những hình 
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thức sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những truyền thống 

và những loại hình tín ngưỡng” [19-Unesco].  

Điều cần lưu ý là, “những hệ thống giá trị”, dù chỉ là một phần của văn hóa, nhưng lại 

chính là cái chi phối những biểu hiện đặc trưng cho nền văn hóa ấy. Sở dĩ như vậy bởi vì, 

trong quá trình tồn tại và phát triển, xã hội nào cũng có một hệ giá trị chung. Các giá trị 

như vậy cho phép tồn tại những kỳ vọng xã hội và những hiểu biết tập thể về cái tốt, cái 

đẹp, cái có tính xây dựng… Hệ giá trị ấy, được duy trì bằng các quy phạm đạo đức và quy 

phạm pháp luật. Đối với các quy phạm đạo đức, nếu cá nhân vi phạm, xã hội biểu thị sự 

bất đồng bằng đàm tiếu chê trách. Đối với các quy phạm pháp luật, nếu cá nhân vi phạm, 

xã hội biểu thị sự bất đồng bằng trừng phạt mà người thực thi là nhà nước, đại diện cho xã 

hội. Như vậy, các quy phạm đạo đức và các quy phạm pháp luật chính là sự khẳng định 

của xã hội đối với những giá trị mà xã hội mong muốn có ở mỗi cá nhân. Và, nếu không 

có các chuẩn mực mà xã hội quan niệm cá nhân cần theo, thì sẽ không có tham chiếu văn 

hóa để đo lường các đặc tính của các giá trị cá nhân và do đó bản sắc văn hóa sẽ tan rã. 

Giáo dục giá trị chính là giúp cho mỗi trẻ em chuyển hóa những giá trị xã hội trở thành giá 

trị của bản thân nó. Tuy nhiên, bên cạnh hệ giá trị bắt buộc có tính chuẩn mực, còn có 

những giá trị khác mà đứa trẻ có thể sở hữu và nhà trường/ nhà giáo cần khuyến khích để 

phát huy những năng lực tiềm ẩn trong cá nhân. 

Tác động của văn hóa đối với quá trình cá nhân hóa giá trị xã hội, đã được Unesco khái 

quát, “Thông qua văn hóa mà con người nhận thức, phân biệt lựa chọn các giá trị. Thông 

qua văn hóa mà con người thể hiện chính mình, mới có ý thức về mình, nhận ra sự bất toàn 

của mình, đặt vấn đề về những thành tựu của mình, tìm kiếm không mệt mỏi cho những ý 

nghĩa mới và tạo ra công trình mới mà qua đó con người vượt qua những giới hạn của 

mình.” [20-UNESCO]  

Trong mục từ Phát triển Nhân cách của bộ Toàn thư về Giáo dục nêu trên, tác giả đã trình 

bày một cách chi tiết rằng, những nhân tố tác động đến quá trình phát triển nhân cách trước 

hết là bố mẹ, anh chị em ruột, sau đó đến thầy cô giáo và bạn bè, thông qua cái gọi là xã 

hội hóa. Trong đó, mối quan hệ bạn bè (peer relation) có vai trò rất quan trọng [21-

Hetherinton]. Điều đó cũng đã được ông bà ta nhận ra từ xa xưa, học thầy không tầy học 

bạn. Ngày nay, thành công của những trường học dẫn đầu các địa phương đều bắt nguồn 

từ xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết, gương mẫu; duy trì được truyền thống học 

giỏi - dạy giỏi; tạo ra được quan hệ hợp tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Nghĩa 

là nhà trường ấy đã có được vẻ đẹp riêng, có được một bầu không khí thuận lợi cho hoạt 

động học và dạy, hay có thể nói, nhà trường đã kiến tạo được văn hóa của mình.  
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Kiến tạo văn hóa học đường (VHHĐ) thực chất là chuyển từ cách tiếp cận đơn yếu tố, sang 

cách tiếp cận tổng thể. Các nền giáo dục phát triển, như ở các nước thuộc OECD, đều rất 

quan tâm đến việc kiến tạo VHHĐ với các cuộc vận động có tên gọi và hình thức khác 

nhau [22-Tiến]. Trong phạm vi ASEAN, có thể lấy Malaysia làm ví dụ. Ở đó, nhà trường 

chủ trương giáo dục cho học sinh hiểu biết về các giá trị cốt lõi và triết lý cơ bản của tất cả 

các tôn giáo chính để bảo đảm mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong cộng đồng. 

Nhà trường còn tổ chức cho mỗi học sinh tham gia vào ba hoạt động, gọi là “three ones” 

(một môn thể thao, một câu lạc bộ, một hội đoàn) để gia tăng cơ hội giao lưu trong học 

sinh. Các trường đều có Hiệp hội Phụ huynh-Nhà giáo, tổ chức chung của thầy cô giáo và 

bố mẹ học sinh. Hoạt động của Hiệp hội tập trung vào việc cải thiện kết quả học tập của 

học sinh bằng cách cung cấp ý tưởng và giải pháp để nhà trường thực hiện chương trình 

phù hợp với các nhu cầu của cộng đồng, và cung cấp thông tin phản hồi về chất lượng 

giảng dạy và học tập qua những trải nghiệm của con em. Hiệp hội Phụ huynh-Nhà giáo và 

lãnh đạo nhà trường thường xuyên làm việc với nhau để hoàn chỉnh các giải pháp giáo dục, 

mời cha mẹ học sinh đảm nhận vai trò huấn luyện viên và làm giáo viên bổ sung cho hoạt 

động của trường … [23-Malay]  

Đối với nước ta, việc xây dựng VHHĐ chính là sự tiếp nối chủ trương xây dựng “Ba môi 

trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội” vốn đã được ngành giáo dục đề ra từ lâu 

nhưng thiếu kiên trì trong tổ chức thực hiện. Ngay Luật Giáo dục cũng đã có một chương 

quy định về Nhà trường, Gia đình và Xã hội, nhưng mối quan hệ tay ba này vẫn không gắn 

kết. Tới đây, với quan điểm coi trọng trải nghiệm thực tiễn để hình thành và phát triển nhân 

cách, hy vọng việc xây dựng môi trường văn hóa cho/của nhà trường sẽ được thực hiện 

đến nơi đến chốn. Và qua đây, còn có một mong mỏi lớn hơn, nhà trường sẽ khẳng định vị 

thế đại diện chính thức của nền văn hóa (the formal agentcy of culture) trong chấn hưng 

văn hóa và đạo đức xã hội.  

5. Trở lại với cuộc điều tra cách nay khoảng chục năm, kết quả cho thấy, thanh thiếu niên 

Việt Nam càng học lên, càng nói dối. Cụ thể: 22%, ở THCS: 50%, ở THPT: 64% còn ở đại 

học/ cao đẳng: 80% (Cuộc điều tra do Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, không rõ cấp 

chủ quản, thực hiện năm 2008). Vậy nhà trường/nhà giáo có dạy học sinh, sinh viên nói 

dối không? Chắc chắn có. Ngay từ ở tiểu học, trong các cuộc dự giờ, thi dạy giỏi, học sinh 

dù không hiểu câu hỏi của thầy cô nhưng đều giơ tay, bởi đã được dặn dò, thầy cô giáo chỉ 

gọi những học sinh đã được dạy trước. Nhà trường ở mọi cấp học còn bày cho học sinh/sinh 

viên chép đáp án trả lời các kỳ thi tìm hiểu này nọ, thậm chí dạy cách trả lời các đoàn 

thanh/kiểm tra của cấp trên sao cho có lợi cho nhà trường, cho địa phương. Kết quả là, 

nguyên tắc “Vì tập thể, và vì những gì cao hơn tập thể, có thể nói dối” đã được lập trình/cài 



337 | P a g e  

 

cắm trong nhân cách học sinh/sinh viên. Cuối cùng, nói dối không còn vì ai khác, ngoài lợi 

ích bản thân (chí ít, nếu muốn yên thân). Hơn nữa, chẳng ai dám bảo đảm rằng, trong những 

nội dung rao giảng rất nghiêm túc của các thầy, các cô không có những phần trăm thiếu 

tính trung thực. Nếu đồng ý rằng, trung thực là một trong những giá trị quan trọng nhất của 

nhân cách, thì đây chính là điều rất đáng lo ngại. Giáo dục không thể ngay ngắn nếu không 

loại bỏ mọi biểu hiện không trung thực ở nhà trường.  

Cùng với những biểu hiện thiếu trung thực, các bậc ông bà, cha mẹ đều cảm thấy bất an vì 

tình trạng bạo lực học đường. Nhiều cách lý giải về nguyên nhân. Có ý kiến, tại phim ảnh 

và trò chơi bạo lực. Trên màn ảnh nhỏ của mỗi gia đình, bạo lực (và chiến tranh) vẫn diễn 

ra hằng ngày trước mắt trẻ em. Ngay trong những món ăn vặt dành cho trẻ em có đủ cả dao 

găm và súng lục... Có ý kiến, tại cách ứng xử mang tính bạo lực của người lớn đối với trẻ 

em và đối với nhau. Rồi còn gì nữa? Rất có thể, cả về nội dung và phương pháp giảng dạy. 

Có bao giờ chúng ta đặt vấn đề loại trừ những yếu tố cổ vũ bạo lực ra khỏi chương trình 

giáo dục dành cho trẻ em trước tuổi thành niên? Liệu có gì để khẳng định rằng không có 

sự liên hệ nào giữa một thực tế có nhiều bạo lực như vậy đối với sự hình thành nhân cách 

của trẻ em? Hòa bình là giá trị (và khát vọng) của nhân loại. Giáo dục hòa bình phải là một 

nội dung được dạy bảo trong nhà trường.   

Xem xét ở mức độ sâu hơn, áp đặt trong giảng dạy, đặc biệt là áp đặt về tư duy, gần như là 

một đặc điểm “nổi trội” của giáo dục nước ta. Các nhà giáo dục Việt Nam, từ người chịu 

trách nhiệm hoạch định và quản lý ở cấp vĩ mô cho đến người trực tiếp đứng trên bục giảng 

đều bày tỏ mong muốn học trò tự chủ và sáng tạo. Các văn kiện/ văn bản quan trọng về 

giáo dục đều khẳng định tự chủ và sáng tạo là giá trị không thể thiếu trong “sản phẩm giáo 

dục”. Đành rằng từ tấm bé, trẻ em ở bất kỳ đâu cũng cần được dạy rằng, vâng lời người 

lớn là tiêu chí quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, rất cần dạy cho các em phân biệt đúng - sai, 

giúp các em tự chủ, không thể vâng lời tùy tiện bất kể đúng - sai. Vậy mà đến nay ở tiểu 

học, học sinh vẫn phải học thuộc lòng những bài văn mẫu. Lớn lên, học sinh còn phải học 

những nội dung không được phép phản biện để bảo đảm kết quả thi cử. Ngay ở bậc đại 

học, với phong cách rao giảng không cho tranh luận, xem phản biện đồng nghĩa với bất 

phục tùng, thậm chí bị quy kết những tội tày trời, thành thử ý định phát triển tư duy sáng 

tạo trong nhà trường trở thành “vừa ga vừa thắng” (muốn tăng tốc nhưng lại nhấn phanh). 

Cùng với tình trạng áp đặt về tư duy có hay không tình trạng áp đặt về tổ chức khi các thầy 

cô can thiệp quá sâu vào sinh hoạt đoàn thể của học sinh? 

Với những nhận xét sơ bộ như trên có thể nói, việc xây dựng VHHĐ trước hết phải nhằm 

khắc phục tình trạng gian dối, bạo lực và áp đặt. Để làm được việc đó, Trung thực - Nhân 

văn - Dân chủ phải là ba tảng đá tạo nền móng cho VHHĐ. 
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Trung thực phải giữ vị trí số một trong nền móng của VHHĐ. Nhà trường phải là nơi tôn 

trọng sự thật, thầy và trò đều ngay thẳng thật thà. Muốn vậy, phải đấu tranh ngăn chặn, loại 

trừ mọi biểu hiện gian lận, dối trá. Bằng khuyến khích và nêu gương, bằng cơ chế giám sát 

và biện pháp kỷ luật, nhà trường phải làm cho mọi thành viên không muốn, không dám, 

không thể thực hiện những hành vi gian lận, dối trá dù là nhỏ nhất.  

Để khắc phục bạo lực, nhà trường phải đề cao tinh thần nhân văn/nhân ái. Khi thấm nhuần 

tinh thần nhân văn/ nhân ái, thì cực đoan, cuồng tín, hận thù (nguồn gốc của bạo lực) không 

có chỗ trong tâm thức cá nhân. Hơn nữa, nhân văn/nhân ái và hung bạo là ranh giới giữa 

nhân tính và phi nhân tính.  

Còn tệ áp đặt? Cần được khắc phục bằng tinh thần dân chủ. Dân chủ trong nhà trường, 

theo Dewey, không nên hiểu đơn giản như một thể chế chính trị, xã hội, mà như “nếp 

sống”. Đặc điểm của “nếp sống dân chủ” trong nhà trường là mời gọi sự thảo luận của càng 

nhiều người càng tốt trước những câu hỏi và vấn đề gặp phải, cho tới khi tìm được giải 

pháp mà ai nấy đều thấy có phần mình trong đó. Như vậy, dân chủ trong nhà trường không 

nhắm đến việc tìm đa số thông qua lá phiếu mà nhắm đến nền dân chủ của sự tham dự và 

đồng thuận [Bùi-24]. Tất nhiên, muốn có “nếp sống dân chủ” như vậy, rất cần thái độ “tự 

trọng và tôn trọng người khác”.  

Nhân đây, xin nói thêm, thách thức lớn nhất đối với các nền văn hóa trên con đường phát 

triển là tạo ra được một hệ thống pháp luật bảo đảm các nguyên tắc dân chủ giữ vai trò chủ 

đạo trong đời sống xã hội. Muốn dân chủ phải có pháp luật nhưng pháp luật thiếu dân chủ 

sẽ trở thành công cụ của một thiểu số độc tài. Pháp luật và dân chủ phải đồng hành để mọi 

thành viên trong xã hội đều chia sẻ một giá trị chung là Thượng tôn pháp luật. Nhà trường 

giáo dục về luật pháp và giá trị Thượng tôn pháp luật chính là nhằm thúc đẩy dân chủ phát 

triển, khắc phục tình trạng coi thường pháp luật đang lan tràn ở mọi giai tầng xã hội trong 

đất nước ta.  

6. Về tiêu chí cụ thể của một nền VHHĐ, trang mạng Glossary of Education Reform đã 

liệt kê các tiêu chí: Những thành công cá nhân của giáo viên và học sinh được tổ chức và 

được công nhận; Mối quan hệ và tương tác thầy trò, bạn bè mang tính cởi mở, tin tưởng, 

tôn trọng; Tất cả các giáo chức được tổ chức theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp; Quan hệ 

giữa các giáo chức ở trình độ cao, mang tính hợp tác, và hiệu quả; Học sinh và nhà giáo 

cảm thấy an toàn về tinh thần tình cảm và thể chất; Lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân 

viên làm gương cho học sinh về tính tích cực và hành vi lành mạnh; Quyết định quan trọng 

của lãnh đạo nhà trường được thực hiện phối hợp với đầu vào từ các nhân viên, học sinh, 

và phụ huynh; Những ý kiến phê bình, phản biện có tính xây dựng, không mang tính đối 
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kháng; Sai lầm không bị trừng phạt như là thất bại, mà được coi là cơ hội để học hỏi và 

phát triển cho cả học sinh và các nhà giáo; Học sinh được tổ chức liên tục hướng tới những 

kỳ vọng học vấn cao, và đa số học sinh đáp ứng hoặc vượt quá mức mong đợi; Nguồn lực 

dành cho dạy và học cũng như cơ hội học tập được phân phối một cách công bằng với tất 

cả học sinh, kể cả dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật; Tất cả học sinh được tiếp cận với 

sự hỗ trợ và dịch vụ học tập họ có thể cần để thành công.[GER-22]  

Nói về văn hóa, bên cạnh văn hóa phi vật thể còn có văn hóa vật thể. Trong trường học, cơ 

sở vật chất như kiến trúc trường sở, đồ đạc, thiết bị học và dạy cũng chứa đựng và thể hiện 

văn hóa của nhà trường và có chức năng giáo dục. Tiếp xúc, sở dụng và chăm sóc, bảo 

quản thế giới vật thể trong nhà trường, học sinh có thể lĩnh hội những bài học về cái đẹp, 

về tính gọn gàng ngăn nắp, về tình yêu quê hương, về lòng biết ơn đối với những người 

đem lại điều kiện vật chất mà các em được thụ hưởng... Một nhà giáo dục lớn, ông 

Makarenkô, đã từng nói, “Mỗi mét vuông của trường học đều phải có tác dụng giáo dục”. 

Đó không phải là cường điệu mà là một yêu cầu thực tế. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong trường 

đầy rác rưởi, nhà vệ sinh hôi thối, bàn ghế xộc xệch, những dòng khẩu hiệu nguệch ngoạc?    

7. Các nhà giáo dục có uy tín, trong nhiều thế hệ, không ngừng khẳng định, giáo dục đích 

thực không phải là đổ đầy kiến thức và đạo lý vào đầu óc trẻ thơ, mà là khơi gợi cho sự 

phát triển hoàn toàn, tự thân về nhân cách ở mỗi cá nhân từ tuổi ấu thơ cho đến khi trưởng 

thành. Nghĩa là giáo dục chuyển hóa thành tự giáo dục để người học tự làm ra mình. Chính 

vì thế, đã có nhiều người nói, giáo dục chẳng những là khoa học mà còn là nghệ thuật. Để 

có được sự chuyển hóa từ trạng thái “bắt chước”, “vâng lời” bởi các hình thức khen - chê, 

thưởng - phạt trong giai đoạn khởi đầu ở trường mầm non/ tiểu học đến chỗ có được một 

nhân cách độc lập, tự do, sáng tạo trong tư duy và hành động khi tốt nghiệp GDPT thì rất 

cần sự trợ giúp, dìu dắt của các nhà giáo giàu lòng yêu người yêu nghề, hiểu biết sâu sắc 

về tâm lý học - giáo dục học, có bản lĩnh sư phạm để xử lý các tình huống xảy ra trong hoạt 

động giáo dục. Nhân đây, xin lưu ý tới một nghịch lý, đúng hơn, một mâu thuẫn, không 

chỉ với nhà trường nước ta, mà cả nhà trường của nhiều nước. “Một mặt, nhà trường phải 

dạy cho giới trẻ chấp nhận thế giới, với tất cả những quy tắc, những yêu cầu, những ràng 

buộc về văn hóa, và thậm chí cả những định kiến. Mặt khác, giới trẻ phải được dạy thành 

những nhà tư tưởng phê phán, để họ có đầu óc độc lập, tránh xa sự khôn ngoan thông 

thường vào lúc chiến thắng, và đủ sức mạnh và kỹ năng để thay đổi những gì sai trái.” 

[Neil-26] Mâu thuẫn này chỉ có thể hóa giải bằng năng lực và phẩm chất người thầy. 

Cho nên, giải pháp có tính quyết định bảo đảm thành công trong lĩnh vực giáo dục là phẩm 

chất và năng lực của thầy cô giáo. Bài học lớn nhất, sâu sắc nhất rút ra trong quá trình cải 

cách, đổi mới giáo dục cho đến nay là, tất cả những gì chưa thành công đều bắt nguồn từ 



340 | P a g e  

 

sự bất cập trong chủ trương/ chính sách đối với nhà giáo, từ đào tạo, tuyển dụng đến đãi 

ngộ, tôn vinh. Bởi vậy, nhà giáo phải là giải pháp số một trong mọi giải pháp giáo dục, 

nếu thiếu nó, tất cả các giải pháp khác đều trở thành vô hiệu.  

Cách đây 5 năm, một nhóm các nhà giáo, nhà khoa học đã cộng tác với Quỹ HBPTVN đề 

xuất Gói sáu giải pháp cải cách công tác xây dựng lực lượng nhà giáo. Những nội dung 

chính của gói giải pháp này bao gồm: (1) Kế hoạch hóa phát triển giáo viên (bảo đảm cân 

đối cung - cầu; và đại học hóa giáo viên); (2) Tổ chức lại Hệ thống các trường sư phạm, 

đặc biệt thiết lập quan hệ hai chiều giữa các trường sư phạm và các trường phổ thông; (3) 

Chuyển đổi mô hình đào tạo giáo viên từ đào tạo một lần sang đào tạo căn bản - ban đầu 

kết hợp đào tạo bổ sung định kỳ; (4) Sửa đổi chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện 

sống, làm việc của nhà giáo, Đổi mới tuyển sinh và chính sách đối với giáo sinh, Ngành (ở 

địa phương) giữ quyền tuyển dụng giáo viên; (5) Thành lập Hiệp hội giáo chức (gồm các 

hội giáo chức thuộc một cấp học/ một ngành học) thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ 

chức nghề nghiệp; (6) Xây dựng và ban hành “Luật nhà giáo và nghề dạy học” tạo cơ sở 

pháp lý cho việc thực hiện năm nhóm giải pháp nêu ở trên. 

Những đề xuất như vậy, cũng như mọi đề xuất về giáo dục, chẳng thể nói là vẹn toàn, song 

ý tưởng cải cách sư phạm để đổi mới căn bản toàn diện GDPT chắc chắn là không sai. Có 

điều, một cuộc cải cách như vậy cần có thời gian và đến nay cũng chưa bắt đầu. Trước mắt, 

cần có những đổi thay ngay những gì có thể từ đội ngũ sư phạm hiện tại để có một tập thể 

sư phạm đồng bộ về cơ cấu, đồng thuận về quan niệm giáo dục, trung thực, nhân văn và 

dân chủ, tự trọng và tôn trọng đồng nghiệp và học sinh.  

8. Trong hơn nửa thế kỷ đã qua, bên cạnh việc nêu ra yêu cầu xây dựng ba môi trường giáo 

dục, đã nhiều lần ngành giáo dục đưa ra những khẩu hiệu thể hiện giá trị văn hóa cốt lõi 

của một trường học: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Tiên học lễ hậu học văn”, “Mỗi thầy 

cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, “Nói không với bệnh thành tích”, 

“Nhà trường thân thiện học sinh tiên tiến”... Hình như, cứ một hoặc hai nhiệm kỳ lại có 

một khẩu hiệu. Cùng với sự thay đổi của các khẩu hiệu là những thay đổi về chủ trương. 

Những thay đổi như vậy ít nhiều phản ánh sự nôn nóng của các nhà quản lý, ham thay đổi 

về hình thức và muốn để lại dấu ấn, dẫn đến nhiều chủ trương đề ra chưa kịp phát huy tác 

dụng đã bị thay đổi. Sự thay đổi chủ trương chưa được cân nhắc đầy đủ đã phá vỡ nền nếp 

của nhà trường mà nền nếp là điều không thể thiếu đối với một trường học. Bàn về xây 

dựng văn hóa, xin được thưa rằng, để hình thành văn hóa, dù là của một cộng đồng nhỏ, 

cũng cần kiên nhẫn/kiên trì, nghĩa là phải có thời gian. Không có đủ thời gian để tạo thành 

nền nếp, thành thói quen, thành động hình thì không thể có truyền thống và chẳng làm gì 

có văn hóa.  
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Về điều kiện khách quan, như đã nói ở trên, nhà trường không phải là ốc đảo biệt lập với 

xã hội. Công cuộc giáo dục giá trị và kiến tạo VHHĐ, với ý nghĩa là sự khởi đầu công cuộc 

chấn hưng văn hóa, phục hồi đạo đức xã hội, rất cần được toàn xã hội (trước hết là gia 

đình) ủng hộ, phối hợp hành động. Đặc biệt, các cơ quan, tổ chức văn hóa, nghệ thuật, 

truyền thông và các văn nghệ sỹ, nhà báo… cần hợp tác với nhà trường, thông qua những 

sản phẩm văn hóa phù hợp với nghề nghiệp để tôn vinh cái đúng, cái tốt, cái đẹp; phê phán 

cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, thấp hèn.  

Cuối cùng, điều quyết định, không thể không nói, muốn chấn hưng văn hóa và đạo đức xã 

hội dù chỉ khởi đầu từ trường học thì toàn bộ hệ thống chính trị, từ các vị lãnh đạo, quản 

lý xã hội ở cấp cao nhất, rất cần “vào cuộc” để có những quyết sách cụ thể nhằm tạo ra sự 

chuyển động thật sự mạnh mẽ trong cả xã hội. Muốn vậy, đổi mới không chỉ về kinh tế mà 

phải khắc phục những bất cập ngày càng rõ về mặt thể chế, trước hết là những gì đang trực 

tiếp tác động tiêu cực đến văn hóa và đạo đức xã hội. Xã hội có thể chậm trễ nhưng lãnh 

đạo không thể chậm trễ và càng không thể không “vào cuộc”. Với mô hình quản lý xã hội 

hiện nay, nếu lãnh đạo từ trung ương đến địa phương không quan tâm thì dù là những thay 

đổi không lớn trong xây dựng môi trường văn hóa của nhà trường cũng khó có thể thành 

công./. 
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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN 

VÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG  

Th.S Trương Thanh Tòng79 

 

Tóm tắt. Mục tiêu của môn Ngữ văn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 là phát triển năng lực và phẩm chất người học. Theo đó, đổi mới phương pháp 

dạy học và giáo dục phẩm chất cho học sinh phổ thông là một trong những vấn đề 

mang tính cấp thiết trong bối cảnh dạy và học Ngữ văn ở các trường phổ thông hiện 

nay. Về cơ sở lí thuyết, bài viết làm rõ thêm quan niệm về phẩm chất và con đường 

hình thành phẩm chất cho học sinh trong dạy học Ngữ văn. Về cơ sở thực tiễn, tác 

giả sử dụng phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược trong dạy học Ngữ văn nhằm 

phát triển phẩm chất nhân ái và trách nhiệm cho học sinh, góp phần đổi mới phương 

pháp dạy học Ngữ văn, đáp ứng mục tiêu đổi mới từ căn bản đến toàn diện trong 

giáo dục và đào tạo. Kết quả cho thấy phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược là 

hướng đi phù hợp trong mục tiêu giáo dục phẩm chất nhân ái và trách nhiệm cho 

học sinh phổ thông.  

Từ khóa: Phương pháp, lớp học đảo ngược, phẩm chất, nhân ái, trách nhiệm 

 

I. MỞ ĐẦU 

Sự phát triển của nền kinh tế tri thức toàn cầu và thời đại công nghệ 4.0 đã đặt ra 

một yêu cầu cấp bách với ngành giáo dục là cần phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho đất nước. Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) đã xác định mục tiêu 

của sự đổi mới là nhằm “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất (PC), 

năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh (HS)” [5]. Để đạt được mục tiêu đó, cần phải đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) 

Ngữ văn và mục tiêu giáo dục PC cho HS trung học phổ thông (THPT). Điều này vừa có 

tính thời sự vừa có ý nghĩa lâu dài, “góp phần cải thiện đáng kể hình ảnh môn Ngữ văn 
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trong nhận thức của HS” [1] và hướng tới “xây dựng con người toàn diện có đức, có tài, 

vừa hồng vừa chuyên của dân tộc” [19].  

II. NỘI DUNG 

1. Giới thuyết về phẩm chất trong dạy học Ngữ văn  

Chương trình GDPT môn Ngữ văn 2018 xác định mục tiêu hình thành và phát triển 

cho HS những PC chủ yếu; yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm [19]. PC 

là sự tổng hòa hai yếu tố tính chất và đặc điểm của con người, sự vật, là yếu tố nền tảng 

tạo nên nhân cách của con người. Trong tiếng Anh, thuật ngữ PC có thể là qualities, 

personality traits, virtue, attribute. Chương trình GDPT 2018 xác định PC có nghĩa là đạo 

đức [19], cùng với năng lực hình thành nên nhân cách con người. Theo đó, “PC là những 

tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân 

cách con người” [2]. Mohammad (2016) cho rằng: “Đối tượng thực sự mà giáo dục đạo 

đức hướng đến chính là tâm hồn con người” [13]. Như vậy, phát triển PC “là một hình 

thức giáo dục nhằm mục đích thúc đẩy HS phát triển đạo đức và hình thành tính cách” [7].  

Mục tiêu dạy học Ngữ văn hiện nay là sự cụ thể hóa mục tiêu chung của CT Ngữ 

văn 2018, chú trọng dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp cho HS. Không chỉ là 

môn học “công cụ” giúp HS học tốt môn Ngữ văn, các môn học khác cũng như giải quyết 

những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra với các em, Ngữ văn còn là môn học mang 

đậm tính thẩm mĩ, nhân văn, “làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn” 

(Thạch Lam), “có ưu thế nổi trội trong việc giáo dục PC, tinh thần, đạo đức và nhân cách 

người học thông qua thế giới hình tượng và ngôn từ nghệ thuật” [19]. Xét ở phương diện 

này, mục tiêu giáo dục PC nhân ái và trách nhiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi, 

việc phát triển những PC này ở HS sẽ mang đến cho các em những “cơ hội khám phá bản 

thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có cá tính và đời sống tâm hồn phong 

phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn” [8].  

2. Con đường phát triển phẩm chất nhân ái và trung thực trong dạy học Ngữ văn 

Văn chương gắn liền với thế giới tâm hồn phong phú của con người. Vì thế, việc 

tổ chức hoạt động dạy học phải hướng đến hình thành, dưỡng nuôi và phát triển PC, làm 

phong phú thêm đời sống tinh thần cho HS. Mohammad, (2016) quan niệm rằng “việc bồi 

đắp nhân cách cho HS là không thể thiếu trong hoạt động dạy học của GV bởi đó là trách 

nhiệm cao cả của người thầy” [13]. Theo Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức và Nguyễn 

Thành Thi (2019), PC của người học được hình thành và phát triển bằng hai con đường: 

Thứ nhất, thông qua nội dung kiến thức của một số môn học. Thứ hai, thông qua phương 
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pháp giáo dục [19]. Nghĩa là, việc HS thực hiện nhiệm vụ học tập trong chuỗi hoạt động 

giáo dục hằng ngày dưới sự hướng dẫn, rèn luyện của GV sẽ là “thang đo” mức độ phát 

triển PC của các HS.  

Trong hệ thống giáo dục ở các quốc gia tiên tiến, nội hàm khái niệm năng lực 

bao chứa PC. Bởi, PC được hình thành và phát triển thông qua năng lực thực hiện/giải 

quyết một nhiệm vụ học tập phức hợp trong một tình huống cụ thể. Như vậy, trong dạy 

học Ngữ văn, có thể hình thành và phát triển PC nhân ái và trách nhiệm thông qua việc tổ 

chức hoạt động học tập cho HS. Theo lí thuyết về hoạt động học tập, PC của HS được 

đánh giá qua hành vi còn năng lực được đo bằng hiệu quả của hành động. “PC trơn 

như chạch, dễ đổi màu, thoắt ẩn thoắt hiện, ... muốn bắt quả tang thì chờ khi y dùng 

kiến thức, năng lực để làm gì, phục vụ cho mục đích nào” [4]. “năng lực đã bao hàm 

các yếu tố thái độ, động cơ, tư tưởng, tình cảm của chủ thể. Nói cách khác, năng lực không 

chỉ do kiến thức và kĩ năng tạo nên mà còn có ý thức, tinh thần, thái độ, động cơ, … của 

người học nữa” [19]. 

3. Phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược góp phần phát triển phẩm chất nhân ái 

và trách nhiệm trong dạy học Ngữ văn 

3.1 Phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược  

Lớp học đảo ngược (Flipped classroom) là một phương pháp tổ chức lớp học trong 

đó cung cấp nội dung học tập cho HS trước khi vào lớp. Phương pháp này được xây dựng 

trên cơ sở lý thuyết về học tập tích cực (active learning). Đây là một cách tiếp cận trong 

dạy học theo hướng để người học chủ động khám phá, tiếp cận kiến thức thông qua quá 

trình tương tác [23]. Đặc điểm này sẽ góp phần hình thành và phát triển ở HS PC trách 

nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập, báo cáo và thảo luận về sản phẩm học 

tập của mình nếu GV chuyển giao nhiệm vụ học tập một cách hiệu quả. Qua đó, HS nhận 

thức được trách nhiệm trong học tập và làm việc là yêu cầu cần thiết; biết được những điều 

phải làm để thể trở thành người có tinh thần trách nhiệm; sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được 

giao; tự giác, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ; sẵn sàng nhận lỗi về mình mà không tìm lí 

do đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác; hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực 

hiện nghiêm nội quy, quy định của trường lớp, của những nơi công cộng; nhận ra những 

hạn chế, khuyết điểm và cố gắng sửa chữa/khắc phục khuyết điểm,… Nghĩa là, với phương 

pháp tổ chức lớp học này, GV “hướng đến mục tiêu hoạt động hóa việc học của người học, 

chú trọng sự tương tác giữa người học và môi trường học tập nhằm cập nhật, nâng cao 
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kiến thức từ kiến thức vốn có của HS đến kiến thức cần chiếm lĩnh” [22], từ đó hình thành 

và phát triển PC trách nhiệm cho HS.  

Bên cạnh đó, việc xác định nhiệm vụ học tập và chuyển giao nhiệm vụ cho HS sẽ 

góp phần phát triển ở các em PC nhân ái như biết quan tâm đến những người thân, tôn 

trọng bạn bè, thầy cô; biết nhường nhịn, vị tha; biết xúc động trước những con người và 

việc làm tốt, giữ được mối quan hệ hài hòa với người khác; biết cảm thông, chia sẻ niềm 

vui, nỗi buồn, tình yêu thương đối với những người xung quanh cũng như đối với các nhân 

vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và văn hóa, biết tha thứ, độ lượng 

với người khác,… Như vậy, việc kết hợp phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược với 

nhiệm vụ học tập cụ thể được chuyển giao cho HS; sự hài hòa giữa hình thức và nội dung 

trong hoạt động học tập của HS sẽ góp phần hình thành và phát triển ở các em những PC 

nhân ái và trách nhiệm, đáp ứng mục tiêu giáo dục giá trị cho HS THPT, từ đó góp phần 

đổi mới PPDH Ngữ văn theo tinh thần của Chương trình GDPT môn Ngữ văn 2018.  

Phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược sẽ mang đến cơ hội cho HS được bộc lộ sở 

trường trong học tập, được tìm tòi, trải nghiệm và chuyển hóa thành tri thức, qua đó góp 

phần hình thành và phát triển nhân cách ở HS. Điều quan trọng là PC được hình thành từ 

hoạt động và trên nền của những tri thức nhất định. Xét ở phương diện này, so với lớp học 

truyền thống, phương pháo tổ chức lớp học đảo ngược phát huy được trách nhiệm cao của 

HS trước, trong và sau lớp học, từ đó PC của các em sẽ được bộc lộ. Với phương pháp dạy 

học này, thông qua quá trình thể hiện năng lực của mình khi thực hiện các nhiệm vụ học 

tập, PC của HS được bộc lộ rõ nét.  

 

Bảng 1. Phương pháp tổ chức lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược 

(Nguồn: Đỗ Tùng, Huỳnh Công Kiên, 2020) 

Khi dạy học chủ đề truyện ngắn Việt Nam hiện đại với văn bản “Muối của rừng” 

của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, GV xác định rõ mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập và 
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tổ chức thực hiện theo quy trình 4 bước: (1) chuyển giao nhiệm vụ; (2) thực hiện nhiệm 

vụ; (3) báo cáo, thảo luận; (4) kết luận, đánh giá. Theo đó, GV chia sẻ bài giảng, tài liệu, 

sách, video, trang web,... cho HS nghiên cứu tại nhà. Cách làm này tạo cho HS nhiều cơ 

hội được trải nghiệm, tự khám phá và kiến tạo tri thức theo con đường tư duy của riêng 

mình. Ở đó, kiến thức mới luôn được hình thành qua quá trình tự học có hướng dẫn và quá 

trình GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận về sản phẩm học tập cũng như việc tiếp tục 

đặt ra những câu hỏi, định hướng cho HS thảo luận lại là môi trường để HS điều chỉnh, tiếp 

nhận và kiến tạo tri thức mới.  

Sau khi chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS chuẩn bị ở nhà, trong giờ học trên 

lớp, khi hướng dẫn HS tìm hiểu diễn biến tâm trạng của ông Diểu trong cuộc đi săn, GV 

đặt ra cho HS những câu hỏi mang tính chất nêu vấn đề như: (1) Theo em, tại sao trong lúc 

ngồi yên đợi con khỉ đầu đàn, ông Diểu “không nghĩ gì, không buồn không vui, không lo 

lắng, cũng không tính toán”?; (2) Vì sao ông Diểu phải thay đổi cách nhìn nhận về chúng?; 

(3) Tại sao trên đường về, ông Diểu chọn đi con đường vắng người?; (4) Ở cuối tác phẩm, 

theo em, khi “ra khỏi thung lũng”, “xuống cánh đồng. Trước cơn mưa mùa xuân dịu dàng 

nhưng rất mau hạt”, việc nhà văn Nguyễn Huy Thiệp để cho ông Diểu “cứ trần truồng như 

thế, cô đơn như thế mà đi” có ý nghĩa gì?; (5) Theo em, loài hoa tử huyền “cứ ba chục 

năm mới nở một lần. Người nào gặp hoa tử huyền sẽ gặp may mắn” là một hình ảnh tả 

thực hay là hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng? Nếu đó là hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng thì 

nó biểu tượng cho điều gì?”;..Để giải quyết những câu hỏi như vậy, bằng cảm nghiệm văn 

học của mình, HS tư duy, kiến tạo, đối thoại với nhà văn qua hình tượng nghệ thuật, đối 

thoại với chính mình, với GV, với bạn đọc khác để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất có thể. 

Trên cơ sở tri thức mà HS đã kiến tạo trong quá trình tự học có hướng dẫn, HS sẽ có nhiều 

cơ hội để chia sẻ, bộc lộ những thấu cảm của mình về hình tượng nhân vật ông Diểu.  

GV tiếp tục gợi dẫn bằng hệ thống câu hỏi và tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 

nhỏ, trả lời những câu hỏi được đặt ra.  

- Hành trình đi săn của ông Diểu chính là hành trình của con người từ thế giới văn 

minh vốn đầy bất ổn, từ “thế giới người” đầy xảo trá, lọc lừa về với tự nhiên, về với nguồn 

cội, về với cái thuần khiết, cái thiện. Em có đồng tình với ý kiến này không? Vì sao?  

- Thông điệp mà tác giả truyện ngắn muốn gửi đến người đọc là gì? Vì sao có thể 

khẳng định như thế?  

- Trong truyện ngắn “Trái tim hổ” (trích “Những ngọn gió Hua Tát”), Nguyễn Huy 

Thiệp có viết: “Trách họ thế nào? Đời người ta, ai đã chẳng từng săn đuổi bao nhiêu phù 
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du?” Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm này? Em có đồng tình với ý kiến: Hành động 

tha bổng con khỉ của ông Diểu như một sự chuộc lỗi với tự nhiên? 

- Cùng với “Sói trả thù”, “Trái tim hổ”, “Con thú lớn nhất”, nhà văn Nguyễn Huy 

Thiệp “không đơn thuần chỉ kể chuyện đi săn mà thông qua đó còn gửi gắm những vấn đề 

nhân sinh rất phổ quát” [17]. Theo em, triết lí nhân sinh mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp 

gửi gắm qua truyện ngắn “Muối của rừng” là gì?  

GV chốt lại vấn đề và tiếp tục đặt ra câu hỏi để khơi dậy khả năng liên tưởng, tưởng 

tượng (một dạng thức trải nghiệm hướng nội) ở HS: Với “Muối của rừng”, phải chăng nhà 

văn Nguyễn Huy Thiệp muốn cất lên tiếng nói “suy tư về mối đe dọa khủng hoảng sinh 

thái, những tương tác giữa tiến hóa văn minh và quan hệ đạo đức của con người với môi 

trường sống của họ” [6]? Ý kiến của em thế nào? Trách nhiệm báo vệ thiên nhiên và yêu 

thương, đồng cảm với cảnh ngộ, nỗi niềm của con người trước cuộc đời theo đó sẽ được 

đánh thức từ sâu thẳm trong tâm hồn, tư duy và nhận thức của HS.  

3.2 Phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược trực tuyến 

Văn học theo quan niệm của Nguyễn Trọng Hoàn (2003), “trước hết giúp HS với 

vẻ đẹp kỳ diệu và phong phú của tiếng mẹ đẻ, tiếp xúc với vốn văn hóa nhân loại kết tinh 

trong tác phẩm văn học để bồi dưỡng tâm hồn, góp phần hình thành và phát triển toàn 

diện nhân cách HS” [10]. Đó chính là “tác động thanh lọc; tác động hình thành nhân cách, 

niềm tin, hình thành ý thức cho người đọc; tác động cải biến, cảm hóa, làm cho con người 

thêm yêu cuộc sống luôn hướng thiện, hướng tới cái đẹp” [12]. Với phương pháp lớp học 

đảo ngược trực tuyến, HS sẽ phải tương tác nhiều hơn, tích cực hơn trong quá trình thực 

hiệm nhiệm vụ học tập của mình. Hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS có thể 

chia thành 3 bước như sau:  

Bước 1 (E-learning): HS xem clip bài giảng; đọc tài liệu; làm bài tập; thảo luận trên 

diễn đàn; đặt câu hỏi; chuẩn bị dự án nhóm; tương tác với GV và các HS khác.  

Bước 2 (học trên lớp kết hợp live streaming): Đặt câu hỏi làm rõ các nội dung; tham 

gia hoạt động học tập; thực hành kỹ năng; thảo luận tình huống; thuyết trình cá nhân và 

nhóm; trò chơi, bài tập nhóm, phản hồi của GV.  

Bước 3 (E-learning): Tiếp tục xem clip bài giảng; thảo luận và tranh biện; hỏi – đáp; 

phản hồi của GV và các bạn cùng lớp; trực tuyến với GV khi cần thiết; duy trì quá trình 

học tập sau bước lên lớp.  
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Bảng 2. Phương pháp tổ chức lớp học đảo ngược trực tuyến 

(Nguồn: Đỗ Tùng, Huỳnh Công Kiên, 2020) 

Tham gia vào quá trình học tập theo quy trình ba bước như trên sẽ tăng thêm tinh 

thần trách nhiệm và nhân ái của HS. Thứ nhất, HS có trách nhiệm với việc học, việc kiến 

tạo tri thức, kỹ năng cho chính mình; có trách nhiệm trong học tập hợp tác với nhóm, tương 

tác với GV;… Thứ hai, HS biết chia sẻ những khó khăn với các HS khác trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ học tập; biết trân trọng những sản phẩm học tập của các HS khác; biết 

đồng tình, lắng nghe những ý kiến trái chiều từ các bạn;… Thứ ba, việc lựa chọn nội dung 

dạy học của GV sẽ “làm giàu thêm vẻ đẹp của thế giới và do đó mà cũng làm giàu thêm 

cho đời sống tinh thần” [16] cho HS. 

Khi dạy truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” – Nguyễn Minh Châu, ở bước 3, GV 

có thể gợi dẫn để HS tổ chức phiên tòa giả định bằng hình thức trực tuyến dựa trên các nền 

tảng như Google Meet, Zoom, K12online,... Trong phiên tòa giả định thứ nhất, HS trong 

vai các luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho người đàn bà hàng chài và lão chồng 

vũ phu tiến hành tranh biện, bảo vệ thân chủ của họ trước tòa. Ở phiên tòa thứ hai, HS 

trong vai chánh án Đẩu chia sẻ với hoàn cảnh của người đàn bà hàng chài ở nhiều góc độ, 

chỗ đứng khác nhau. GV có thể cho HS đóng vai ở nhà, ghi hình, nộp cho GV để kiểm 

soát, sau đó GV trình chiếu và tổ chức cho HS thảo luận. Sau đây là phần phần phân tích 

của chánh án Đẩu về trường hợp của người đàn bà hàng chài. Các HS nhập vai vào nhân 

vật chánh án Đẩu như sau: 
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Chánh án Đẩu 1: “Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Cả nước không 

có một người chồng nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội của hắn mà tôi chỉ muốn bảo ngay với 

chị: chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu ấy đâu. Chị nghĩ thế nào?” 

Người đàn bà hàng chài: “- Con lạy quý tòa... Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt 

tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó...” Đoạn tiếp theo, người đàn bà hàng chài trần tình 

với chánh án Đẩu về cuộc sống đầy bi kịch nhưng bằng “đôi mắt như nhìn suốt cả cuộc 

đời mình”. 

Chánh án Đẩu 2: Tôi biết rằng chị là một người vợ, người mẹ rất tốt. Chị yêu chồng 

và hết lòng thương con. Tổ ấm nhỏ bé trên chiếc thuyền chông chênh kia luôn được chị đặt 

lên hàng đầu. Nhưng tôi vẫn chưa thể đồng ý với những lí do mà chị đưa ra cho sự nhẫn 

nhục, cam chịu của mình. Điều gì cũng có giới hạn của nó, và sức chịu đựng của con người 

cũng vậy! “Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng”, liệu chị có thể chịu đựng đến 

bao lâu? Sự nghèo đói đang bủa vây, bám riết, chị nói rằng trên chiếc thuyền chẳng thể 

thiếu người đàn ông gánh vác. Nhưng chị có nghĩ rằng, thử giải thoát biết đâu cuộc sống 

của chị và lũ trẻ sẽ nhẹ nhõm và bớt đau khổ hơn. Ly hôn và lên bờ, để cả chị và lũ trẻ 

thoát khỏi tấn bi kịch trên chiếc thuyền ấy.  

Chánh án Đẩu 3: Theo chị, lão ta là một người ân cần, bao bọc chị và gia đình vì 

thế chị thậm chí còn có thể tự đổ lỗi cho chính mình. Chị cho rằng mình có được lão là 

may phước lắm rồi, bởi vì chị là “một đứa con gái xấu, lại rỗ mặt”. Cũng vì xấu, trong 

phố không ai lấy, chị có mang với một anh con trai một nhà hàng chài giữa phá hay đến 

nhà chị mua bả về đan lưới. Hơn nữa, chị cũng trách mình vì đẻ nhiều, nhưng theo tôi, đó 

là một lời tự trách có lẽ đã không được thốt ra nếu chị may mắn được đi học. Chị cũng 

trách mình vì sao không có một chiếc thuyền lớn hơn – một lời trách có lẽ đã không được 

thốt ra nếu chị biết được bạo hành vẫn có thể xảy ra trong giàu sang phú quý. Vì thế, sự 

lựa chọn của chị, theo tôi là sự cam chịu, sống chung với lũ chứ không giải quyết được gì.  

Chánh án Đẩu 4: Ly hôn để thoát ra khỏi những chuỗi ngày bi kịch, chị sẽ không 

phải gánh chịu những trận đòn roi. Nhưng những đứa con của chị thì sao? Chúng sẽ không 

còn được sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ. Chị luôn cam chịu, nhẫn nhục. Đấy 

không hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi hiểu chị mà cũng là cảm thông cho biết bao 

nỗi niềm đắng đót, buồn tủi của những phận đàn bà hàng chài vô danh ở cái vùng biển 

này: “Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không phải sống cho mình như ở 

trên đất được”. Cả chị và tôi đều có những lí lẽ của riêng mình, chúng ta không sai bởi 

mỗi người một hoàn cảnh và một suy nghĩ khác nhau.  
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Chánh án Đẩu 5: Đúng, chị khiến tôi ngộ ra nhiều thứ rằng, cuộc sống chẳng phải 

lúc nào cũng màu hồng. Đôi mắt đã đi qua chiến tranh như tôi lắm lúc chẳng thấu đáo 

được chuyện thường tình. Chị hy sinh, chị nhẫn nhịn, bên trong vóc dáng nhỏ bé ấy lại là 

sức mạnh lớn lao chống đỡ cho đàn con thơ dại. Có lẽ lúc này, luật pháp có thể giúp đỡ 

chị, giúp chị ly hôn với gã chồng vũ phu. Nhưng nó chưa hẳn sẽ giúp chị giữ được gia đình 

đầy đủ như xưa. Nên thôi, những trận đòn roi sau bãi xe tăng chị xin nhận để con cái được 

có bữa no đủ mà lớn lên. Đấy chưa phải là giải pháp tốt nhất nhưng tôi nhận ra từ chị một 

điều rằng: “Không phải lúc nào con người cũng đấu tranh với nhau mà nhiều khi phải 

chịu đựng lẫn nhau”. 

Ở đây, HS trên cơ sở tiếp nhận văn bản với vai trò là chủ thể đồng sáng tạo, có thể 

mang vào đó những cách cảm, cách nghĩ, cách ứng xử của riêng mình. Và,“HS có thể sẽ 

đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau có thể không thật trúng, thật sâu sắc, chưa hệ thống 

so với kịch bản dạy học của người thầy nhưng với những hoạt động trên, GV đã thành 

công khi khuyến khích sự xây dựng chung của HS” [14]. Để tổ chức thành công phiên tòa 

giả định, GV cần phải: thứ nhất, chọn đúng “tình huống có vấn đề” của tác phẩm, “giúp 

người đọc nhìn ra thế giới bên trong của tác phẩm” [15]; thứ hai, “kịch bản nội dung” thể 

hiện tính sáng tạo của HS nhưng phải chứa những thông điệp có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; 

thứ ba, bày trí không gian phiên tòa giả tưởng, tạo điều kiện cho HS “nhập vai”, “trải 

nghiệm” với “vai diễn” của mình; thứ tư, GV có những gợi mở cho HS từ việc “hiểu thế 

giới bên ngoài để hiểu chính bản thân mình, nhận thức để tự nhận thức” [15].  

4. Bài học kinh nghiệm cho giáo viên trung học phổ thông 

“Quan điểm mới về đặc điểm của môn Ngữ văn 2018 giúp HS hình thành và phát 

triển những PC tốt đẹp cũng như những năng lực cốt lõi để sống, làm việc và học tập suốt 

đời” [9]. Điều quan trọng là “năng lực và PC khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ 

và đều thông qua các kĩ năng chính đọc, viết, nói, nghe” [19], thông qua năng lực thực 

hiện một nhiệm vụ trong tình huống cụ thể. Vì thế, để mục tiêu giáo dục PC cho HS đạt 

hiệu quả, GV cần lưu ý: 

Một là, đảm bảo tính tương tác trong quá trình tổ chức hoạt động học tập cho 

HS: (1) chuyển giao nhiệm vụ; (2) thực hiện nhiệm vụ; (3) báo cáo, thảo luận; (4) kết luận, 

đánh giá. Những PC nhân ái và trách nhiệm của HS sẽ được bộc lộ rõ nét trong quá trình 

tham gia vào hoạt động học tập này.  

Hai là, lựa chọn phương pháp tổ chức lớp học trong đó vai trò tự học và tự học có 

hướng dẫn của HS được phát huy cao độ.  
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Ba là, thiết kế chủ đề, lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học giàu tính nhân văn 

để HS có “cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có cá 

tính và đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn” [8].  

Bốn là, chú trọng rèn các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe cho HS trong dạy học Ngữ 

văn vì đây chính là con đường cốt thiết để hình thành và phát triển PC cho HS THPT. Việc 

khai thác hình tượng nhân vật và ngôn từ nghệ thuật giúp HS hình thành và phát triển 

những PC nhất định như nhân ái và trách nhiệm.  

Năm là, xây dựng thang đo đường phát triển PC nhân ái và trách nhiệm của HS 

THPT một cách hiệu quả để giúp HS tự đánh giá, HS đánh giá lẫn nhau và GV đánh giá 

mức độ phát triển từng PC ở mỗi HS.  

III. KẾT LUẬN 

Dạy Ngữ văn không chỉ dạy HS “biết khóc”, “biết cười”, “dễ cảm thông với những 

cảnh đời, những kiếp người trôi dạt bấp bênh” [15] và NL thẩm thấu cái hay, cái đẹp của 

văn chương mà còn khơi dậy ở HS tinh thần, ý thức trách nhiệm với chính mình, với gia 

đình, với xã hội. Thông qua phương pháp tổ chức lớp học nói chung, thiết kế và tổ chức 

hoạt động học tập nói riêng theo lý thuyết lớp học đảo ngược, GV không những giúp HS 

“nhìn ra được cái bề sau, bề sâu, bề xa” [11] của tác phẩm văn chương mà còn định hướng 

cho HS “nhận thức để tự nhận thức, giúp cho thế giới tinh thần, trí tuệ của HS giàu có 

hơn, phong phú hơn, sâu sắc hơn, rộng mở hơn và tinh tế hơn” [20]. Qua đó, đổi mới 

PPDH môn Ngữ văn, góp phần hình thành và phát triển cho các em những PC nhân ái và 

trách nhiệm cho HS THPT như đã được xác định trong CT GDPT môn Ngữ văn 2018.  
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NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

ThS.Thiều Thị Lan Hương - TS. Nguyễn Thị Thủy80 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đại đa số các thế hệ học 

sinh Việt Nam đều có lòng yêu nước nồng nàn, sống có hoài bão ước mơ, hiểu biết về các 

giá trị đạo đức, văn hóa, xã hội, có năng lực sáng tạo, tiếp thu tri thức mới, hăng hái đi 

đầu trong các phong trào của tuổi trẻ, không ngừng học tập vì ngày mai lập thân, lập 

nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên, học sinh thờ ơ, sống thực dụng chạy 

theo những trào lưu, xu hướng lệnh lạc, xa rời các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhất là khi 

môi trường văn hóa bị xâm hại, lai căng, thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mĩ tục, các 

tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo 

đức của bộ phận học sinh, thanh niên. Thực trạng này làm cho nguy cơ xa rời nguồn cội, 

xa rời các giá trị văn hóa dân tộc ngày càng lớn. Vì vậy, vấn đề giáo dục giá trị văn hóa 

cho học sinh đặc biệt là học sinh Trung học Phổ thông hiện nay là vấn đề hết sức quan 

trọng. 

Từ khóa: Giáo dục văn hóa; đạo đức; học sinh 

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm, nội dung của giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ 

thông 

2.1.1. Khái niệm giáo dục giá trị văn hóa  

Tổ chức văn hóa giáo dục của Liên hợp quốc UNESCO: “Văn hóa nên được đề cập 

đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của 

một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ 

thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin” 

Theo Từ điểm tiếng Việt: “Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất, tinh thần do con 

người sáng tạo ra trong lịch sử”81. “Đề cương Văn hóa Việt Nam” của Đảng cộng sản Đông 

Dương năm 1943 đã trình bày những nội hàm chủ yếu của văn hóa bao gồm cả tư tưởng, 

                                                           
80 Trường THPT Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

81 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ tiếng Việt, Nxb văn hóa thông tin, Hà Nội.Tr.80 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_h%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%BAc_c%E1%BA%A3m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%81n_th%E1%BB%91ng
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học thuật (khoa học), nghệ thuật (văn học, nghệ thuật)82. Đại hội XI của Đảng cộng sản 

Việt Nam xác định “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát 

triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”83 

Ở mức độ khái quát nhất chúng ta có thể hiểu: “Văn hóa là một trong hệ thống hữu 

cơ- hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra” .84 

Vậy giáo dục văn hóa chính là việc thực thi và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, 

những tấm gương người tốt việc tốt điển hình trong mọi lĩnh vực để mọi người trong xã 

hội cùng học tập và noi theo. Đồng thời đấu tranh và loại bỏ những lối sống lai căng, ngoại 

nhập, giữ vững bản sắc tâm hồn Việt Nam. Và chống lại những hủ tục, biểu hiện mê tín dị 

đoan.  

2.1.2. Nội dung giáo dục giá trị văn hóa  

Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, văn hóa luôn được đảng ta xác định 

là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh để phát triển. Theo Nguyễn Hồng Phong tính cách 

dân tộc gần như là tất cả các nội dung của Giáo dục văn hóa bao gồm: “Tính tập thể- cộng 

đồng; trọng đạo đức; cần kiệm, giản dị; thực tiễn, tinh thần yêu nước bất khuất và lòng yêu 

chuộng hòa bình, nhân đạo, lạc quan. Giáo sư Trần Văn Giàu đã nhấn mạnh các giá trị văn 

hóa bền vững của dân tộc Việt Nam là: “Yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, 

thương người, vì nghĩa”85. Vậy giáo dục giá trị văn hóa Việt Nam bao gồm những nội dung 

như sau: 

- Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, yêu hòa bình 

Chủ tịch Hồ Chí minh từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó 

là một truyền thống quý báu của dân tộc ta” 86. Chủ nghĩa yêu nước có vai trò to lớn trong 

hệ thống giá trị văn hóa đặc biệt là hệ thống giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam là “tiêu 

điểm của các tiêu điểm, giá trị của các giá trị”, là “động lực tình cảm lớn nhất của đời sống 

dân tộc, đồng thời là thang bậc cao nhất trong hệ thống giá trị đạo đức của dân tộc ta”87 . 

                                                           
82  Đào Duy Quát, “Đề cương văn hóa Việt Nam”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 
83  Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lầ thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, 

Hà Nội. tr. 255 
84  Nguyễn San & Phan Đăng (2012), Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Đại học Huế, Huế. Tr.1 
85  Lê Hồng Phong (1963), Tìm hiểu về tính cách dân tộc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.Tr.453-454 
86  Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. tr. 79 
87 Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần và truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh, Hồ Chí Minh. Tr 94 

 



357 | P a g e  

 

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh giúp các em hiểu được những vấn đề chung 

nhất chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: Cơ sở hình thành phát triển của chủ nghĩa yêu nước, 

các gia đoạn phát triển của chủ nghĩa yêu nước, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa yêu 

nước…Giúp học sinh phát huy tinh thần yêu nước, ý chí hành động, năng động, sáng tạo 

trong học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi trong công cuộc 

đổi mới và xây dựng đất nước. Giáo dục truyền thống yêu nước hôm nay cần một sự ôn 

hòa, trí tuệ và tích cực, có khả năng lan tỏa, nhanh chóng chạm đến trái tim của các thế hệ 

trẻ.  

Giáo dục về giá trị hòa bình giúp học sinh hiểu được đây là giá trị phổ biến của toàn 

nhân loại: Hòa bình là nền tảng, điều kiện tiên quyết xây dựng thế giới yên bình thịnh 

vượng. Từ đó giúp học sinh Việt Nam có ý thức đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ 

quyền biển đảo, yêu chuộng hòa bình, thượng tôn pháp luật. 

- Giáo dục tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng 

Tinh thần cố kết cộng đồng lớn đến mức có lúc “Phép vua phải thua lệ làng”. Đến khi 

làng không đủ sức giải quyết những việc lớn thì các làng tập hợp nhau thành nước. Muốn 

sinh tồn là lẽ đương nhiên cả con người, làng và nước đều phải đoàn kết lại để đùm bọc, 

giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, tăng thêm sức mạnh chống thiên tai, giặc giã. “Tính cộng đồng 

trong phạm vi làng là cơ sở tạo nên tính đồng tộc, đồng hương…và tất yếu tạo nên sự thống 

nhất trên cả nước gọi là “Đồng bào”. Tinh thần đoàn kết toàn dân, ý thức cộng đồng từ đó 

mà ra” 88 và trở thành giá trị văn hóa của dân tộc. 

Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết ý thức cộng đồng là giúp các em nhận thức 

về tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân với cộng đồng, với quê hương đất nước, nỗ 

lực đương đầu với thử thách, khó khăn để xây dựng giữ gìn sự gắn kết trong tập thể, trong 

gia đình và trong cộng đồng. 

- Giáo dục lòng nhân ái, bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý 

Nhân ái của người Việt Nam được thể hiện ở sự cố kết tinh thần, tình làng ghĩa xóm 

“tắt lửa tối đèn có nhau” với người dưng không nề hà “thương người như thể thương thân”. 

Lòng nhân ái đã khiến con người Việt Nam trở nên bao dung, nhân nghĩa, sẵn sàng hi sinh, 

                                                           
88 Trần Ngọc Thêm (2004), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí 

Minh. Tr.203 
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xả thân vì sự sinh tồn của dân tộc. Với người lầm lỡ “ Đánh kẻ chạy đi không đánh người 

chạy lại” và ngày nay “ Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”. 

Bản thân học sinh các em cần phải hiểu, thấm nhuần và sống có lòng nhân ái, bao 

dung, trọng nghĩa tình đạo lý. Để giáo dục phẩm chất đó không chỉ đơn thuần là vấn đề lý 

thuyết mà còn cần một sự làm gương, tình thương, sự bao dung độ lượng của người thầy 

đối với học sinh, làm cho các e tự nhận ra, tự nảy sinh và phát triển những phẩm chất đó 

với người khác và xã hội. 

- Giáo dục đức tính cần cù, sáng tạo, khiêm tốn, giản dị và trung thực 

Việt Nam là nước có nền văn minh nông nghiệp lâu đời. Lao động cần cù là một yếu 

tố tất yếu để đảm bảo sự sinh tồn cho dân tộc. Trong sự đấu tranh gian khổ với thiên nhiên, 

với cuộc sống luôn bị kẻ thù xâm lăng, lao động cần cù sáng tạo đã trở thành một phẩm 

chất không thể thiếu của con người Việt Nam. Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện tâm thức 

con người qua lẽ sống, qua cách ứng xử khiêm tốn giản dị, trung thực và trở thành phương 

châm sống của con người Việt Nam.  

- Giáo dục truyền thống hiếu học 

Hiếu học là một giá trị văn hóa luôn được đề cao của dân tộc ta. Sự hiếu học ấy đã 

sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, đức cao, đạo trọng. Cũng có không ít những gia đình, làng 

xã hiếu học trên cả nước với truyền thống “Tôn sư trọng đạo”trở thành nét văn hóa tiêu 

biểu của người Việt xưa và nay. 

- Giáo dục tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cái đẹp  

 Lạc qua yêu đời là một đức tính đẹp có từ thời thiên cổ. “Tứ bất tử” trong quan niệm 

của người Việt thể hiện rất rõ điều này. Một Tản Viên sơn thần tiêu biểu cho tinh thần lạc 

quan chiến thắng thiên tai; Một Thánh Gióng tiêu biểu cho tinh thần lạc quan chống giặc 

ngoại xâm; Một Chử Đồng Tử tiêu biểu cho tinh thần lạc quan trong tình yêu và hôn nhân. 

Và niềm lạc quan dân tộc đã “chưng cất” thành chủ nghĩa lạc quan khi có Đảng, có Chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi. Việt Nam là một dân tộc biết yêu cái đẹp 

và đến nay nhiều công trình văn hóa vật thể, phi vật thể vẫn trường tồn tiêu biểu cho tinh 

thần ấy.    
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2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh THPT 

2.2.1. Đa dạng hóa phương thức giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Việt Nam 

Thứ nhất: Giáo dục giá trị văn hóa thông qua các môn học và các hình thức nghiên 

cứu trong nhà trường. 

Thông qua các môn học khác nhau: Toán, lý, hóa, văn, sử, địa, Giáo dục công dân… 

học sinh có cách nhìn toàn diện, cụ thể về lịch sử, con người Việt Nam, giá trị văn hóa của 

dân tộc Việt Nam thông qua lăng kính tri thức toàn diện sẽ trở nên sâu sắc hơn. Thực hiện 

đa dạng hóa phương thức giáo dục nhân cách cho học sinh đối với các môn học có nội dung 

tích hợp về giáo dục giá trị văn cho học sinh là một nội dung quan trọng. Vấn đề ở đây là 

thầy, trò cần phải có quan điểm, thái độ đúng đắn về giáo dục toàn diện “dạy chữ, dạy 

người”, “học chữ, học làm người” chống quan điểm đề cao lợi ích thái quá, sùng bái kinh 

tế xã hội phương tây, nhìn nhận sai lệch thậm chí là tiêu cực về giáo dục truyền thống và 

nhân cách. 

Nghiên cứu khoa học nói chung và các đề tài khoa học về giáo dục giá trị văn hóa 

dân tộc cho học sinh nói riêng sẽ giúp học sinh nắm vững và sử dụng tốt kỹ thuật nghiên 

cứu khoa học. Trên cơ sở đó, học sinh tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa nhất là các 

truyền thống hiếu học hay đức tính cần cù, khiêm tốn, giản dị, trung thực…Qua đó giúp 

học sinh tự tin, có khát vọng chinh phục, ý thức dược các giá trị cuộc sống và không ngừng 

vươn lên. 

Thứ hai: Giáo dục văn hóa thông qua các hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

Về kiến thức: giúp HS củng cố và hiểu sâu hơn những kiến thức đã học, kiến thức 

liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương - nơi các em sinh sống. 

Thông qua hoạt động trải nghiệm, học sinh được quan sát, tìm hiểu, trải nghiệm dưới sự 

hướng dẫn, tổ chức của giáo viên. Qua đó, không chỉ làm phong phú kiến thức thực tiễn 

cho học sinh mà còn là cơ sở để đạt được các mục tiêu giáo dục khác. - Về kĩ năng: Ưu 

điểm của hoạt động trải nghiệm chính là phát triển cho học sinh các kĩ năng học tập. Thông 

qua các hoạt động được tổ chức có mục tiêu, kế hoạch, học sinh được tham gia trực tiếp 

vào hoạt động thực tiễn; từng bước hình thành kĩ năng quan sát, làm việc độc lập, làm việc 

nhóm, trình bày vấn đề,... năng khiếu của học sinh cũng được phát triển mạnh mẽ. Qua đó 

giúp các em biết trân trọng những giá trị văn hóa của địa phương, có ý thức làm việc nghiêm 

túc.  

Thứ ba: Giáo dục trong sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
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Giáo dục nhà trường với chức năng là truyền thụ tri thức, giáo dục trí tuệ cho học sinh 

nhờ đó mà thế giới quan và nhân sinh quan khoa học của học sinh được hình thành một 

cách bền vững. Trong nhà trường để có hiệu quả trong công tác giáo dục giá trị văn hóa 

cho học sinh thì cần phải có sự kết hợp giữa Ban Giám hiệu nhà trường với Đoàn Trường, 

các giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giáo 

dục, phát huy vai trò của người thầy và ý thức tự giác học tập của học sinh. 

Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng trong việc hình thành và phát triển 

nhân cách của hoc sinh. Ngoài việc theo dõi, sâu sát các em trong thời gian ngoài giờ lên 

lớp thì gia đình còn là đơn vị quan tâm hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần cho học sinh. 

Xã hội là môi trường giáo dục quan trọng, ngoài thời gian ở nhà và đến trường mỗi 

học sinh cần tham gia tích cực vào quá trình xã hội hóa bản thân. Xã hội tạo ra dư luận xã 

hội tích cực để học sinh có thái độ sống phù hợp, có ích, biết chia sẻ, chung sức cùng cộng 

đồng trong các hoạt động tập thể, đoàn kết và phấn đấu xây dựng nếp sống văn hóa, lành 

mạnh, chống lại những biểu hiện suy thoái về đạo đức. 

Muốn tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa ba môi trường thì cần phải phát huy vai trò trung 

tâm, tổ chức phối hợp dẫn dắt nội dung, phương pháp giáo dục tinh thần cho học sinh. Và 

tất cả các lực lượng giáo dục đều phải phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, chủ động 

tạo ra những mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục đào tạo thế hệ trẻ thành những 

người công dân có ích cho đất nước. 

Thứ tư: Giáo dục giá trị văn hóa thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại và 

thông tin đại chúng. 

Internet là kênh thông tin có sức bao phủ, tương tác trên diện rộng. Nhiều loại hình 

thông tin mới như: facebook, zalo… đã tác động nhiều chiều đến đời sống xã hội. Đối 

tượng sử dụng chủ yếu là giới trẻ từ độ tuổi 15-25 trong đó phần lớn là độ tuổi học sinh, 

sinh viên (chiếm 33%). Đây là một diễn đàn xã hội rộng lớn của giới trẻ vì vậy giáo dục 

giá trị văn hóa cho học sinh cũng không nằm ngoài vấn đề này. Các vấn đề có thể là không 

mới nhưng cách tiếp cận trên internet lại rất mới. Đối với các trường học phải xem website 

của nhà trường là một kênh tuyên truyền, giáo dục giá trị tinh thần hữu ích. Vận động 

những học sinh có khả năng tham gia vào các nhóm nòng cốt của Đoàn, Hội để tham gia 

các diễn đàn, bloger, các câu lạc bộ của trường để lắng nghe, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư 

nguyện vọng và gủi các nội dung, thông điệp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh. 
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Các phương tiện thông tin đại chúng với những ưu thế đặc biệt đã thực sự là một công 

cụ tuyên truyền giáo dục giá trị văn hóa một cách có hiệu quả. Thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng mọi người dân có thể hiểu biết những vấn đề cần qua tâm, những điều 

cần phải làm, các phương tiện này còn là công cụ phê phán các hiện tượng trái với thuần 

phong mỹ tục, trái với đạo đức truyền thống, coi thường pháp luật qua đó giúp mọi người 

điều chỉnh hành vi của mình. 

2.2.2. Phát huy vai trò chủ thể giáo dục của nhà trường trong giáo dục giá trị văn 

hóa cho học sinh hiện nay 

So với các tổ chức và thiết chế xã hội khác, nhà trường có vai trò hết sức quan trọng 

và nhiều lợi thế trong việc giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh. Chủ thể giáo dục nhà 

trường là những người lãnh đạo, quản lý gồm Đảng ủy, Ban Giám hiệu, là người thầy, là 

tổ chức Đoàn thanh niên. Những chủ thể này kết hợp tốt sẽ tạo nên sự tác động tích cực 

đến học sinh. Mọi sự giáo huấn và lý thuyết đều không có giá trị nếu ba chủ thể này không 

đồng hành cùng học sinh trong quá trình giáo dục giá trị văn hóa. 

2.2.3. Phát huy vai trò của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong lãnh đạo, 

chỉ đạo thực thi chủ  trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục 

giá trị văn hóa  

Môt là: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường  

Đối với công tác giáo dục giá trị văn hóa Đảng ủy nhà trường phải quán triệt để cán 

bộ, đảng viên, công chức, giáo viên và học sinh nắm vững chủ trương chính sách của đảng, 

pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của ngành, của nhà trường về giáo dục giá trị văn hóa 

cho học sinh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, giáo viên nhà trường. Nêu gương người tốt, việc tốt là nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu 

cực, phên phán đấu tranh những biểu hiện suy thoái tư tưởng, vi phạm chuẩn mực đạo đức 

xã hội. 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của nghành, của 

nhà trường để tăng cường giáo dục truyền thông. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc 

vận động của Đảng, nhà nước nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Nhà trường và Đoàn thanh niên đẩy mạnh hoạt động giáo dục giá 

trị văn hóa trở thành một hoạt động giáo dục mạnh mẽ liên tục và toàn diện. 
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Hai là: Phát huy vai trò của Ban Giám hiệu nhà trường trong điều hành, quản lý thực 

thi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh. 

Hiệu trưởng sẽ là người trực tiếp thẩm đinh, phê duyệt kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các 

hoạt động giáo dục giá trị văn hóa. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc, công bằng, 

minh bạch việc đánh giá kế quả học tập và rèn luyện của học sinh. Định kỳ tổ chức đối 

thoại, đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của học sinh. 

2.2.4. Phát huy vai trò của người thầy trong việc giáo dục giá trị văn hóa của học 

sinh 

Có thể thấy, phẩm chất chyên môn, đạo đức nhà giáo của giáo viên luôn đóng vai trò 

quyết định chất lượng giáo dục và đòa tạo. Việc giáo dục giá trị văn hóa hướng tới đích 

hình thành phát triển nhân cách cuả học sinh truyền thống  và hiện đại rất cần tính minh 

bạch, thuyết phục, cảm hóa trong sự giao thoa, tương tác giữa thầy và trò. Giải quyết tốt 

mối quan hệ tương tác giữa thầy và trò trong quá trình dạy học là điểm then chốt cho chất 

lượng giáo dục. 

2.2.5. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong giáo dục giá 

trị văn hóa cho học sinh 

Thứ nhất:  Nâng cao ý thức tự giác học tập và rèn luyện nhằm biến những tri thức về 

giá trị văn hóa tinh thần thành yếu tố cấu thành nên nhân cách học sinh 

Thứ hai: Xây dựng tập thể lớp trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường văn hóa thuận 

lợi cho học sinh phát triển và hoàn thiện nhân cách 

2.2.6. Xây dựng môi trường văn hóa học đường trong sạch, lành mạnh, chủ động 

phòng chống bài trừ tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu trong một bộ phận học sinh 

 Để xây dựng môi trường học đường theo chuẩn giá trị truyền thống và hiện đại, cần 

thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau đây: 

Một là, xây dựng bộ tiêu chí chuẩn mực văn hóa và quy tắc xử sự. Chú trọng đến xây 

dựng uy tín, vị thế, thương hiệu của trường bằng chất lượng đào tạo, nếp sống văn hóa học 

đường, nét truyền thống qua logo biểu tượng, đồng phục, nghi thức, bài hát, ngày truyền 

thống… Xây dựng văn hóa học đường là xây dựng hệ giá trị giáo dục trong mỗi trường 

học. Đó là các nội dung văn hóa cụ thể được định dạng rõ ràng, kết quả có thể kiểm tra 

đánh giá được. 
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Hai là, xây dựng môi trường văn hóa theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp. Nói đến văn hóa 

học đường trước hết phải nói đến môi trường, cảnh quan. Tổng quan toàn bộ nhà trường từ 

cổng, hàng rào, bảng tên trường, phòng học… đều phải toát lên nét văn hóa của trường 

học. 

Ba là, thực hiện tốt các phương châm ứng xử học đường. Trước hêt đó là cách ứng 

xử của người thầy với học sinh, biết quan tâm, tôn trọng, lắng nghe học sinh, biết phát hiện 

ưu nhược điểm của từng em để có hướng phát huy và chỉ bảo… Người thầy phải luôn thể 

hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Ứng xử của học sinh với người thấy của 

mình thể hiện bằng sự kính trọng, yêu quý của người học đối với thầy dạy, hiểu được những 

chỉ bảo giáo dục của thầy và thực hiện điều đó một cách tự giác có trách nhiệm. Ứng xử 

của lãnh đạo nhà trường với giáo viên, nhân viên thể hiện là người lãnh đạo có năng lực tổ 

chức các hoạt động giáo dục, có lòng vị tha, độ lượng, tôn trọng cấp dưới, xây dựng được 

bầu không khí tin cậy, hiểu biết. Ứng xử giữa các đồng nghiệp, học sinh với nhau thể hiện 

qua cách đối xử mang tính tôn trọng, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Văn hóa ứng xử có thể 

biểu đạt cụ thể hơn cả từ cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ, tác phong, lễ tiết thể hiện sự văn 

minh, lịch thiệp nhằm xây dựng một môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. 

Bốn là, tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao. Tổ chức các hoạt 

động xã hội như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Hiến máu nhân đạo” “Đền ơn đáp nghĩa”, 

quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai bão lụt. Những hoạt động này giúp học sinh củng 

cố tình yêu quê hương đất nước, con người. Từ đó biết giữ gìn và phát huy những giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các hình thức này rất đa dạng: 

Nữ sinh thanh lịch, lễ hội hóa trang, thi sáng tác thơ, thi kể chuyện về Bác Hồ, duy trì các 

hình thức bảng tin của Đoàn trường, gặp gỡ những người trẻ có thành tích tiêu biểu, tổ 

chức các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…Đối với các em học sinh đây thực sự là 

những hoạt động rất bổ ích, hấp dẫn là cầu nối giữa lý thuyết với thực hành, giữa nhà trường 

và xã hội. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục các giá trị văn hóa cho 

học sinh. 

3. Kết luận 

Ngày nay, các giá trị văn hóa của dân tộc vẫn tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở, nền 

tảng trong việc hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong 

hoàn cảnh mới. Đối với thế hệ trẻ nói chung, học sinh Việt Nam nói riêng là lực lượng xã 

hội to lớn có sức sống năng động, sáng tạo, hăng hái, nhiệt tình nhưng còn thiếu kinh 
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nghiệm và đang trong quá trình định hình nhân cách thì các giá trị văn hóa của dân tộc càng 

trở nên cần thiết trong việc điều chỉnh nhận thức, hành vi và định hướng cho họ. Chúng ta 

có một niềm tin mãnh liệt vào bản lĩnh Việt Nam, những giá trị văn hóa đã trường tồn cùng 

lịch sử là tài sản vô cùng quý giá không thể nào bị mất đi. Giáo dục giá trị văn hóa dân tộc 

góp phần tích cực trong việc truyền lại cho các em học sinh là thế hệ đang trưởng thành 

những giá trị tốt đẹp nhất mà các thế hệ trước đã tạo ra. Trên cơ sở đó giúp các em nhận ra 

chân giá trị văn hóa dân tộc, ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong xã hội hiện đại và giúp hình 

thành phát triển nhân cách tốt đẹp cho các thế hệ học sinh Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay. 
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GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – NỀN TẢNG CỦA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA  

CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

PGS.TS. Đinh Phương Duy89 

 

Tóm tắt: Cùng với giáo dục xã hội và giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình có 

những đặc điểm góp phần tạo nên thuận lợi cho việc hình thành, bảo vệ và phát huy các 

giá trị nói chung và giá trị văn hóa nói riêng cho con người, nhất là các bạn trẻ, các học 

sinh phổ thông. Những thuận lợi này sẽ được phát huy trong giáo dục giá trị văn hóa cho 

con người khi họ vẫn còn trong độ tuổi đang lớn và còn ngồi trên ghế nhà trường. Sự kết 

hợp giữa giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường sẽ mang lại kết quả tốt. Bài viết này 

quan tâm đến việc giáo dục các giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông trong tiến trình 

hình thành và phát triển nhân cách của học sinh qua các chuẩn mực của gia đình, các 

chuẩn mực bất thành văn biểu hiện trong sinh hoạt gia đình. 

Từ khóa: Chuẩn mực, gia đình, giáo dục giá trị, văn hóa 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam đang hướng tới những giá trị văn hóa tích cực với xu thế toàn cầu hóa. 

Giáo dục có vai trò đặc biệt đối với việc hình thành, gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp. 

“Văn hóa của mỗi dân tộc đều có tính chất khác biệt, mặc dầu chính thể hoặc lý tưởng 

chính trị của các quốc gia có thể có những điểm tương đồng. Chính giáo dục sẽ phản ánh 

sự khác biệt văn hóa ấy. [1]. Báo cáo chính trị tại Ðại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: 

"Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 

hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong 

thời kỳ mới” [2]. Để hình thành và duy trì các giá trị nói chung và các giá trị văn hóa nói 

riêng, giáo dục có vai trò rất đặc biệt. Giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong sự hình thành và 

phát triển nhân cách con người, bao gồm giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục 

xã hội. Mỗi người nếu được sự quan tâm đúng mức từ ba môi trường này, nhất là từ gia 

đình thì tất yếu sẽ có điều kiện phát triển lành mạnh, hình thành, phát triển nhân cách tốt.  

Con người trong kỹ nguyên số đang có những thay đổi chóng mặt về cách sống và 

cách thích ứng với xã hội phát triển muôn màu biến tướng. Việt Nam đang trong xu thế hội 

nhập rất ấn tượng nhưng cũng mang đến những “khuôn mẫu” mới làm nhiều người lo lắng, 

nhất là khi các biểu hiện lạ trong cách thức ứng xử giữa người với người xuất hiện ngày 

                                                           
89 Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lí giáo dục thành phố Hồ Chí Minh  
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càng nhiều hơn. Đã có không ít trường hợp con cái “lôi” cha mẹ ra tòa để phân chia tài sản, 

đã có không ít các cặp vợ chồng“xử “ nhau bằng các thủ đoạn độc chiêu khi đồng tiền trở 

thành tấm thông hành cho lộ trình thăng tiến…Trong Quyết định Phê duyệt Chiến lược 

phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 khẳng định: "Gia đình là tế bào 

của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo 

tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân 

lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".[3]  

Hãy quay lại và quan tâm nhiều hơn đối với giáo dục gia đình để củng cố niềm tin 

về việc hình thành những giá trị văn hóa mới cho lớp trẻ, cho các bạn đang còn là học sinh 

phổ thông 

2. Nội dung 

2.1. Những khó khăn từ môi trường giáo dục xã hội và nhà trường 

Môi trường giáo dục xã hội và nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành 

các giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông nhưng hiện vẫn chứa đựng nhiều rủi ro, khó 

khăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các tác động giáo dục nhân cách, giáo dục giá trị văn 

hóa cho học sinh 

 Môi trường xã hội đang có nhưng biểu hiện không bình thường phản ánh sự chuyển 

động các giá trị văn hóa theo hướng tiêu cực, điều này đã được nhận định và cảnh báo cách 

đây khá lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục,” Hiện thời văn hóa Việt Nam đang ẩn chứa 

một số vấn đề thực sự cản trở sự phát triển. Con người tha hóa, đạo đức xuống cấp, niềm 

tin suy giảm, giáo dục yếu kém, y tế kém nhân văn, chính sách văn hóa bất cập, lễ hội ít 

văn hóa…, đó là những vấn đề nóng của bản thân văn hóa Việt Nam”.[4] Mặt khác các yếu 

tố xã hội xuất phát từ những vấn đề chủ quan của chủ thể  ảnh hưởng tiêu cực đến việc 

hình thành các gía trị tích cực, lành mạnh :“Vấn đề là ở chỗ, các cơ chế xây dựng con 

người, hình thành nhân cách con người thường không mấy phụ thuộc vào quan điểm hay 

thái độ của các chủ thể. Những chuẩn mực định hướng xây dựng con người tưởng như 

tuyệt vời nhưng trong thực tế vẫn có thể làm nảy sinh những con người không như ý muốn, 

thậm chí méo mó, hư hỏng, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường thời toàn cầu hóa, 

trong điều kiện thể chế chính trị, thể chế kinh tế ở Việt Nam chưa có nhiều yếu tố của thể 

chế dung hợp (Inclusive Instituttions) [5]. Khuynh hướng cởi mở đối với việc xác lập hệ 

giá trị tiên tiến, hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc được thể hiện trong các chủ trương thông 

qua các nghị quyết, chỉ thị…nhưng nội dung và cách thức hình thành các giá trị mới, bảo 

tồn các giá trị tốt đẹp dường như vẫn chưa được khai thông, thậm chí còn rất mơ hồ, gây 



367 | P a g e  

 

khó khăn, thậm chí nhiễu loạn trong giáo dục xã hội.  Sự biến đổi các giá trị văn hóa theo 

hướng tiêu cực đang diễn ra rất dữ dội và trở thành một thách thức với nền xã hội Việt Nam 

khi tình trạng quản lý văn hóa thiếu nhất quán đang bộc lộ, các địạ phương, cộng đồng thực 

hiện theo nhận thức của riêng mình, học sinh bị bao vây bởi rất nhiều khuôn mẫu chính 

thức và khuôn mẫu biến tướng cả trong cuộc sống thực và trong thế giới ảo của các em.  

Xã hội ngày càng phát triển sẽ kéo theo những biến đổi về giá trị, trong đó có các 

giá trị văn hóa. Nhiệm vụ giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông thường được kỳ 

vọng vào hệ thống các trường học khi học sinh chưa đủ trưởng thành để tự mình thích ứng 

và hình thành các giá trị tích cực. Tuy nhiên, ngày nay,áp lực của xã hội lên giáo dục trong 

nhà trường rất lớn và nhà trường đang trở nên rất chật chội với nhiều nhiệm vụ giáo dục, 

giảng dạy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh chưa được chú 

trọng đúng mức. Đội ngũ giáo viên vẫn tiếp tục quay cuồng bởi sổ sách, giấy tờ với bệnh 

chuộng thành tích với nhiều phong trào xã hội không liên quan gì đến giáo dục ở hầu khắp 

các địa phương, các trường học. Giáo viên không đủ thời gian hoàn thành công việc chuyên 

môn chính nên rất khó để tâm đầu tư cho các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa để giáo dục 

gia trị văn hóa cụ thể. “Mục đích của giáo dục giá trị chưa đạt được hiệu quả cao vì nội 

dung các giá trị đang bị lồng ghép vào các môn học, định hướng giá trị chưa rõ, các cách 

thức chưa được thiết kế để hướng vào việc truyền đạt các giá trị một cách hiệu quả. đặc 

biệt trong bối cảnh hệ giá trị chuẩn mực xã hội đang lung lay, hệ giá trị cá nhân chưa được 

quan tâm xây dựng, những vấn nạn từ xã hội tràn vào học đường và ngược lại, những sản 

phẩm kém phẩm chất từ học đường đang đi vào xã hội, gây nên những hệ lụy không hề 

nhỏ” [6] 

2.2. Vai trò của gia đình trong gíao dục giá trị văn hóa 

Bên cạnh nhà trường, các giá trị văn hóa sẽ có điều kiện để được gìn giũ, tôn tạo và 

phát triển qua mối quan hệ gắn bó và qua không gian cảm xúc, tình cảm của gia đình. Do 

vậy, một khi kết hợp chặt chẽ và có chủ đích giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia 

đình, thanh thiếu niên, học sinh phổ thông sẽ có nhiều cơ hội để hình thành, thẩm thấu các 

giá trị văn hóa qua các tác động chủ động của gia đình. Với cách nhìn như vậy, giáo dục 

gia đình cần được đề cao và quan tâm để kết nối cùng nhà trường và xã hội thực hiện giáo 

dục giá trị nói chung và giá trị văn hóa nói riêng. Quan tâm đến giáo dục gia đình, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã lưu ý: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình 

càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”[7]. Như vậy, có 

thể nói giáo dục gia đình là một trong những nhấn tố quan trọng, góp phần quyết định đến 
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kết quả giáo dục giá trị văn hóa cho con người nói chung và cho học sinh phổ thông nói 

riêng để tiếp tục kết nối, đồng hành với các tác động giáo dục nhà trường và xã hội trong 

quá trình hình thành nhân cách với ý nghĩa là giá trị xã hội của con người. 

- Tác động giáo dục của gia đình là những tác động liên tục, thường xuyên qua sinh 

hoạt cùng nhau, qua các sự kiện, sự cố của gia đình… do đó gia đình có ưu thế vượt trội 

trong việc hình thành các thói quen nhận thức, biểu lộ cảm xúc, thói quen ứng xử với người 

chung quanh… hình thành những giá trị văn hóa tích cực cho các thành viên gia đình, đặc 

biệt là các bạn trẻ, các học sinh phổ thông. Gia đình luôn được xem là bộ lọc giải mã và 

chọn lựa những điều hay và ngăn cản những điều xấu để các bạn trẻ tiếp nhận và thẩm thấu 

điều hay ý đẹp, những khuôn mẫu hành vi tích cực giúp ích cho quá trình hoàn thiện nhân 

cách của bản thân. Giáo dục gia đình được thực hiện với lòng yêu thương và tin cậy lẫn 

nhau với mong muốn các thành viên trẻ tuổi trở thành cá nhân tốt, công dân tốt, sống hạnh 

phúc với cuộc đời, vì vậy các thành viên gia đình không cảm thấy bị nhiều áp lực, không 

cảm thấy bị soi mói hoặc so sánh, đánh giá cao thấp, đúng sai. Mục đích giáo dục của gia 

đình rất linh hoạt tùy thuộc vào chính cuộc sống và khuynh hướng phát triển của các thành 

viên trẻ tuổi, do vậy các bạn trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận và bảo vệ các giá trị văn hóa mới hình 

thành. Mặt khác, kinh nghiệm của người lớn thân thuộc sẽ giúp các bạn nhỏ điều chỉnh 

được bản thân để hình thành các gia trị mới. “Các số liệu điều tra xã hội học đã chỉ ra rằng, 

người cao tuổi là nhóm tuổi được trẻ em trút bầu tâm sự nhiều nhất trong gia đình. Với câu 

hỏi "Khi mắc lỗi và nếu bị hình phạt, em đã tìm đến ai để tâm sự?". Qua khảo sát, kết quả 

cụ thể như sau: Ông bà 60,5%; bạn thân 58,4%; mẹ 27,6%; bố 14,2%; thầy cô 1,8% và 

người lớn khác là 1,4%. Như vậy, bên cạnh bạn bè thân thiết thì ông bà chính là đối tượng 

mà các em cảm thấy gần gũi và dễ tâm sự nhất”.[8] 

 - Trong mỗi gia đình các yêu cầu, nguyên tắc sinh hoạt cuộc sống chính là cơ sở để 

mỗi thành viên thực hiện theo. Những yêu cầu và nguyên tắc ấy có vai trò quan trọng trong 

việc duy trì sự bình yên và trật tự của gia đình, giúp phối hợp hiệu quả giữa các thành viên 

trong gia đình. Quy tắc giúp tăng cường kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tạo thành một nếp 

sống sinh hoạt trong gia đình, tạo nên những thói quen ứng xử tốt cho mọi người. Trách 

nhiệm của ông bà cha mẹ và các thành viên lớn tuổi khác được thể hiện một cách nhất quán 

từ trước đến nay.Trong xã hội Việt Nam truyền thống, chức năng chăm sóc, giáo dục trẻ 

em trước hết và bao giờ cũng thuộc về gia đình. Gia đình là trung tâm của việc chăm sóc, 

giáo dục trẻ em. Trẻ em hư hỏng,vi phạm pháp luật và đạo đức, cha mẹ đều phải chịu trách 

nhiệm. Từ gia đình và xoay quanh gia đình là họ tộc và cộng đồng, người Việt Nam đã tạo 
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nên một cơ chế chung chăm sóc, dạy dỗ, bồi dưỡng những định hướng cuộc sống lành 

mạnh, tốt đẹp cho trẻ em. Ngay cả những nơi dạy học nổi tiếng của các thầy đồ, mô hình 

giáo dục cũng vẫn mang tính chất của giáo dục gia đình”.[4] 

 - Tác động của giáo dục gia đình thường là những tác động mang tính tự phát thông 

qua sinh hoạt hàng ngày, thông qua cách thức ứng xử của các thành viên trong gia đình, 

thông qua việc tổ chức, tiếp nhận các sự kiện, sự cố và thông qua thói quen nếp nhà của 

các gia đình. Tác động giáo dục tự phát của gia đình sẽ dễ dàng hơn trong việc giúp cho 

các bạn nhỏ chuyển hóa dần những chuẩn mực xã hội thành hành vi và thói quen như ông 

bà cha mẹ đã làm giúp cho nội dung giáo dục được chuyển thành vốn kinh nghiệm riêng 

của họ. Gia đình được xem là nơi có thể trút bỏ mọi muộn phiền, buồn tủi và cũng là nơi 

trẻ em sẵn sàng bùng cháy cảm xúc yêu thương mà không cần suy tư tự vệ. Hoạt động sống 

của chính các bạn nhỏ sẽ giúp các em tự mình điều chỉnh và thích ứng với các chuẫn mực 

xã hội. Giáo dục gia đình không mang tính lý luận sâu sắc, không thực hiện các bài kiểm 

tra với điểm số đáng sợ, không yêu cầu trả bài mỗi lần tương tác, không chạy theo thành 

tích…nhưng đó chính là những ưu thế giúp các bạn nhỏ còn đi học thấm sâu hơn qua việc 

hình thành vô thức cộng đồng với nhu cầu cân bằng đời sống tâm lý. 

 - Giáo dục gia đình có ưu thế trong việc giáo dục cá biệt đối với từng thành viên trẻ 

tuổi trên tinh thần tạo điều kiện để các bạn nhỏ thỏa mãn các nhu cầu tâm-sinh lý của mình. 

Trong gia đình, khuynh hướng tôn trọng tự do cá nhân và mức độ thể hiện độc lập cá nhân 

được coi là một yếu tố biểu hiện chất lượng cuộc sống mới của gia đình. Tính độc lập cá 

nhân được gia đình tạo điều kiện nuôi dưỡng, phát triển, tạo nên phong cách sống, tính 

cách, năng lực sáng tạo riêng, khiến cho mỗi người đều có bản sắc riêng.  

 - Giáo dục gia đình có ưu thế là những tác động vừa có tính chất khép kín vừa mang 

màu sắc cởi mở khi tất cả các vấn đề cá nhân của các thành viên đều có thể được bàn luận, 

chia sẻ bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu trong không gian mở của gia đình nhưng nội dung 

các giá trị đều qui chiếu về hệ giá trị chung trên cơ sở bản sắc riêng của gia đình. Các gia 

đình có thể khác nhau về cơ cấu, tổ chức và định hướng giá trị nhưng, một cách vô thức 

gia đình nào cũng mặc nhiên thừa nhận và bảo vệ những chuẩn mực riêng của mình bất 

chấp các tác động chung quanh. Các gia đình đang có những biến đổi sâu sắc về giá trị 

trong quá trình phát triển xã hội nhưng vẫn giữ những đặc trưng vốn có của gia đình xưa 

nay “Gia đình có sự dịch chuyển từ các giá trị gia đình truyền thống sang giá trị gia đình 

hiện đại, đồng thời có sự bền vững tương đối của văn hóa trong quá trình hiện đại hóa”. [9] 

2.3. Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh qua chuẩn mực gia đình 
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Tâm lý của học sinh ngày nay đã có nhiều thay đổi từ những đổi thay của xã hội và 

từ chính sự “khôn lớn” của các em. Ngày nay các bạn trẻ có xu hướng thích sáng tạo với 

những nhận thức và hành vi phá cách để thể nghiệm mình. Những câu nói “chơi chữ” của 

các em thường mang lại ấn tượng mới mẻ trong tư duy hiện thực của mình và vì vậy giúp 

các em phấn chấn hơn, những cảm xúc tích cực dể dàng hình thành hơn trong tính đặc thù 

của giới trẻ. Biết các em để có tác động chủ động giáo dục các em với tính đặc thù này sẽ 

mang lại nhiều hiệu quả và biết các em để cùng tương tác và “chung sống” với các em để 

người lớn được trải nghiệm và thêm kinh nghiệm giáo dục các em. Giáo dục giá trị văn hóa 

cho học sinh phổ thông từ giáo dục gia đình cần được đầu tư vì đặc điểm của giáo dục giá 

trị rất khác với giáo dục kiến thức phổ thông. Giáo dục giá trị “không mang tính chất 

thuần lý trí mà gắn chặt với tình cảm. Tình cảm là cửa ngõ, đường đi của giáo dục giá trị. 

Điều này giải thích vì sao giáo dục giá trị đỏi hỏi không phải sự thuyết giảng, áp đặt mà là 

phát triển một văn hóa giao tiếp đặt cơ sở trên sự tiếp xúc trực tiếp, cởi mở, thân tình giữa 

thầy giáo và học sinh, giữa cha mẹ và con cái. Nền tảng của sự giao tiếp ấy bao giờ cũng 

là tình cảm, là sự chia sẻ, thông cảm, an ủi, động viên chứ không phải là thuyết giảng, áp 

đặt.” [10] 

Giáo dục con cái trong gia đình không còn là việc riêng của các bậc cha mẹ mà còn 

là trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của cha mẹ như đã được ghi trong Hiến pháp, Luật 

Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tùy vào điều kiện kinh 

tế, đời sống của mỗi gia đình mà việc tiến hành giáo dục trong các giai đoạn phát triển của 

con cái có các nội dung, hình thức, nhiệm vụ khác nhau: 

Chuẩn mực gia đình là hệ thống những giá trị, chuẩn mực đặc thù chi phối mối quan 

hệ giữa các thành viên trong gia đình và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội. Trong các 

yếu tố của chuẩn mực gia đình, việc tổ chức cuộc sống có nền nếp, trật tự, gia phong; việc 

dạy dỗ, ứng xử, giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên gia đình, việc tổ chức 

lao động và tìm kiến thu nhập cho gia đình, việc thể hiện mối quan hệ với hàng xóm, cộng 

đồng…rất quan trọng bởi thông qua đó, các thế hệ đi trước truyền thụ cho con trẻ những 

giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, tạo nên giá trị xã hội và nhân cách thực cho mỗi 

người, “Nếu như giáo dục về sự thăng tiến của cá nhân gắn liền với xây dựng danh dự của 

gia đình, quê hương, đất nước thì chắc chắn rằng xã hội sẽ phát triển lành mạnh và bền 

vững” [11] 

Tấm gương của Cha Mẹ trong việc lựa chọn các mục tiêu sống, trong việc tổ chức 

cuộc sống gia đình hay trong quá trình nuôi dạy con thông qua các giá trị có thực trong gia 
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đình trở thành một mẫu mực và hình thành nên chuẩn mực của gia đình trong mọi hành vi 

thích nghi của trẻ em, học sinh. Thông thường các bạn trẻ có khuynh hướng phóng chiếu 

các giá trị, các mẫu ứng xử của Cha Mẹ lên bản thân và cho rằng đó là điều hiển nhiên. 

Dưới mắt các bạn trẻ Cha Mẹ vừa là người bảo bọc, vừa là những vị thần nhân ái vừa là 

những nhà bác hoc thiên tài hay là những nhà tiên tri độc đáo… Chính vì cảm nhận ấy, hầu 

hết trẻ em trong gia đình xem Cha Mẹ là những người khó sai lầm hay bao giờ cũng rất tốt 

đẹp. Đặc biệt trước tuổi thiếu niên, những người gần gũi, thân cận nhất thường đóng vai 

trò như những nhân vật lý tưởng. Đến tuổi dậy thì, nếu thiếu niên phát hiện ra những giá 

trị mình đang có mâu thuẫn với những giá trị, chuẩn mực của xã hội thì sẽ dẫn đến cuộc 

khủng hoảng trầm trọng và hệ giá trị cũ của họ hoàn toàn sụp đổ, họ mất niềm tin vào nhân 

vật lý tưởng của mình và có thể sẽ tìm đến nhân vật lý tưởng mới không phải là Cha Mẹ 

hay người lớn  mà là các băng nhóm nào đó… Tính gương mẫu của Cha Mẹ được thể hiện 

ở lối sống, nếp sống và những thói quen trong sinh hoạt gia đình và công tác… Sự giản dị 

hay diêm dúa trong ăn mặc, sự khiêm tốn hay phô trương phách lối kiêu căng, sự công 

bằng hay thiên vị trong ứng xử … là những đặc điểm rất dễ thấm trong nhân cách trẻ em 

qua từng ngày chứng kiến và trải nghiệm. Trẻ em có thể quan sát hành vi của Cha Mẹ trong 

những chuyến du lịch, khi chạy xe trên đường phố hay lúc thưởng ngoạn ẩm thực trong 

nhà hàng. 

Chuẩn mực gia đình cũng có thể được biểu hiện ở hình thức quan hệ thứ bậc, giữa 

anh chị em với nhau, giữa Cha Mẹ và Ông Bà, giữa các thành viên gia đình với người giúp 

việc… Tính chất của các mối quan hệ này sẽ trở thành chuẩn mực trong quá trình bày tỏ 

thái độ cũng như bộc lộ quan điểm và thực thi hành động thích hợp. Nhiều trẻ em đã có 

thói quen to tiếng với vú em khi từng chứng kiến nhiều lần Mẹ đã măng người làm trong 

nhà. Các qui tắc ứng xử cũng sẽ đựoc thể hiện ở quá trình hình thành và thống nhất tình 

cảm chung, giá trị chung của gia đình. Ai sẽ là người đề xướng ý kiến, ai sẽ thực thi, và 

việc thống nhất ý kiến sẽ được tiến hành như thế nào….Tính gia trưởng, sự bất bình đẳng 

giữa Vơ - Chồng, giữa Cha Mẹ-Con cái trong gia đình sẽ ảnh hưởng không tích cực đến sự 

trưởng thành ở trẻ em, tuy nhiên xu hướng quá đê cao dân chủ, đề cao giải phóng cá nhân, 

tự do cá nhân chứa đựng những nguy cơ khiến gia đình dễ khủng hoảng, con cái dễ trở 

thành người ngòai cuộc hoặc người có thói quen hay phán xét gia đình. Mặt khác, chuẩn 

mực gia đình còn được thể hiện ở sự công minh, hợp lý trong quá trình chia sẻ các giá trị 

tinh thần và giá trị vật chất ngay từ lúc các con còn nhỏ tuổi. Lòng tự trọng của các con sẽ 

manh nha hình thành từ trong cảm nhận chia sẻ đó. 
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Chuẩn mực gia đình còn được thử thách trong việc đặt ra các trách nhiệm cho từng 

thành viên không kể đang đóng vai trò gì. Chính việc nhận lãnh một trách nhiệm nào đó sẽ 

có thể giúp trẻ có khao khát được khẳng định mình, khao khát được thử thách để trưởng 

thành hơn trong việc thực thi một trọng trách nào đó. Chuẩn mực của gia đình có thể được 

bộc lộ qua nhiều hình thức khác nhau nhưng đều có những tác dụng nhất định và mức độ 

tác dụng tùy thuộc vào giá trị của các chuẩn mực ấy. Các chuẩn mực phù hợp với sự phát 

triển xã hội sẽ trở thành nhân tố tích cực trong quá trình tác động hình thành, phát triển và 

hoàn thiện nhân cách trẻ em. 

3. Kết luận 

Trong bối cảnh xã hội đang có những biến động về giá trị, thậm chí có nhiều người 

cho rằng chúng ta đang có dấu hiệu khủng hoảng giá trị văn hóa và giáo dục nhà trường 

cùng giáo dục xã hội có những dấu hiệu khó khăn chủ quan và khách quan thì giáo dục gia 

đình đang được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố và hình thành các giá trị văn hóa lành mạnh, 

tốt đẹp cho các bạn nhỏ trong lứa tuổi học sinh phổ thông.Việc kết hợp giữa các môi trường 

giáo dục là điều đã được khẳng định nhưng cần tiếp tục đề cao vai trò của giáo dục gia đình 

khi gia đình vẫn là môi trường an toàn nhất để mỗi bạn trẻ học sinh thể hiện giá trị thật với 

những nhu cầu thật của mình. 
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