i

LỜI NÓI ĐẦU
Tiếp nối chuỗi Hội thảo giáo dục thường niên do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
chủ trì tổ chức với mục đích tạo diễn đàn cho các đại biểu Quốc hội, chuyên gia,
học giả trong và ngoài nước, nhà giáo, nhà quản lý chia sẻ, trao đổi, thảo luận về
những vấn đề cơ bản trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, năm
nay, Ủy ban tiếp tục phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo Giáo dục 2021
với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”.
Hội thảo đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các
chuyên gia, các nhà khoa học, nhà giáo trên mọi miền đất nước với 206 bài tham
luận (tính đến thời điểm kết thúc thời hạn nhận bài theo thông báo). Trong đó, có
rất nhiều bài viết có chất lượng, nhiều ý kiến sâu sắc, đa chiều về thực trạng văn
hóa học đường cũng như nhiều đề xuất ý tưởng, giải pháp hay nhằm xây dựng, hoàn
thiện hệ giá trị văn hóa trong nhà trường.
Trên cơ sở lựa chọn bước đầu những bài viết tham luận của các tác giả, Ban
Tổ chức Hội thảo đã biên tập và sử dụng làm tài liệu của Hội thảo. Sau Hội thảo,
Ban Tổ chức sẽ tiếp tục lựa chọn các bài viết xuất sắc để hoàn thiện đưa vào Kỷ
yếu của Hội thảo.
BAN BIÊN TẬP NỘI DUNG

MỤC LỤC
Trang

TS Nguyễn Thị Mai Hoa
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục của Quốc hội

Khai mạc – Đề dẫn Hội thảo
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Lãnh đạo Quốc hội

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG

1.

Thực trạng và định hướng xây dựng văn hóa
học đường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo

2.

Xây dựng trường học thực sự là môi trường văn
hóa theo tinh thần 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”

TS Ngô Thị Minh,

Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS Tạ Quang Đông,

Thứ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

10

Bà Margarete Sachs-Israel

Trưởng Chương trình
giáo dục chất lượng và hòa nhập
Văn phòng UNESCO khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương về Giáo dục
(UNESCO Bangkok)

3.

Văn hóa trường học trên thế giới và những vấn
đề đặt ra đối với Việt Nam

4.

Môi trường văn hóa nhà trường với việc giáo
dục giá trị văn hóa cho học sinh, sinh viên Việt
Nam

5.

Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong
nhà trường

6.

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Hà Nội với
mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh
phổ thông bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo

7.

Xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh đổi
mới giáo dục và đào tạo

8.

Phát huy vai trò giáo dục gia đình trong giáo
dục văn hóa học đường

9.

Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong
nhà trường

10.

Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng
văn hóa học đường ở Việt Nam

TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến
Chuyên gia, Nguyên Trợ lý Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

85

11.

Xây dựng văn hóa học đường – Vấn đề ứng xử
trên môi trường mạng

Cục An toàn thông tin,
Bộ Thông tin và Truyền thông

100

12.

Xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh
ảnh hưởng của văn hóa không gian mạng

PGS.TS Trần Huy Hoàng,

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo
dục Việt Nam – Bộ GD&ĐT

17

28

PGS. TS Trần Văn Thức

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của
Quốc hội

TS Nguyễn Tùng Lâm

Chủ tịch Hội đồng giáo dục
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

GS. TSKH Trần Ngọc Thêm

Trường Đại học Khoa học xã hội và
nhân văn – ĐHQG HCM

Bà Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

NGND Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn
Thị Điểm

GS.TS Huỳnh Văn Sơn,

Hiệu trưởng Trường Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

i

39

46

60
70
79

103

13.

Xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp giai đoạn chuyển đổi số
và hội nhập quốc tế

14.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

114

Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo
dục và đào tạo

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

118

15.

Văn hóa học đường và vấn đề nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quang

124

16.

Xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh đổi
mới giáo dục và đào tạo

Thái Văn Thành

130

17.

Những vấn đề chung về văn hóa học đường
trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo

Nguyễn Toàn Thắng

144

18.

Văn hóa học đường – Biểu hiện xấu, nguyên
nhân và giải pháp

Lê Thống Nhất

153

19.

Xây dựng văn hóa trường đại học trong xu thế
đổi mới và hội nhập

Nguyễn Ngọc Tùng
Lê Phước Sơn, Nguyễn Đức Tuấn

155

20.

Xây dựng môi trường văn hóa học đường hiện
nay

Nguyễn Anh Tuấn

163

21.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong
các cơ sở giáo dục ở nước ta hiện nay

Nguyễn Huy Phòng

173

22.

Giáo dục giá trị - Yếu tố thúc đẩy sự phát triển
văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo
dục và đào tạo ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Lễ

180

23.

Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống
văn hóa cho thanh niên, sinh viên hiện nay

Trần Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Phương Lan

196

24.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
trong vấn đề nghiên cứu xây dựng văn hóa học
đường tại các trường phổ thông

Trần Thị Tố Uyên,
Hoàng Thị Hạnh,
Nguyễn Thị Thu Hằng

208

25.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng đạo đức,
lối sống cho thanh niên và sự vận dụng trong
xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên ở các
trường cao đẳng, đại học hiện nay

Đinh Thị Thủy Bình
Cao Thị Bích Hường

215

26.

Văn hóa học đường – Yếu tố quan trọng hình
thành và hoàn thiện nhân cách học sinh

Nguyễn Thị Như Quyến

222

27.

Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên
– Cốt lõi của xây dựng văn hóa học đường

Nguyễn Thị Hạnh Ngọc

231

28.

Giáo dục văn hóa và văn hóa giáo dục trong nhà
trường của Việt Nam hiện nay

Nguyễn Mậu Hùng

238

29.

Văn hóa học đường nhìn từ phương diện giáo
dục tinh thần nhân văn, dân tộc và khai phóng
trong xu hướng toàn cầu hóa

Trần Hoài Anh

265

30.

Đi tìm các giá trị văn hóa học đường của Việt
Nam hiện nay

Trương Thị Mai

278

31.

Văn hóa học đường: Nền tảng để đổi mới giáo
dục và đào tạo

Võ Văn Minh

282

32.

Văn hóa học đường: Những đặc trưng từ văn
hóa

Nguyễn Hữu Hồng Trinh

287

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
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33.

Văn hóa học đường nhìn từ văn hóa ứng xử
trong nhà trường

34.

Đinh Công Tuấn

300

Mô hình tham vấn 3C trong xây dựng văn hóa
học đường

Nguyễn Xuân Khang

308

35.

Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong
nhà trường

Nguyễn Kim Hồng

311

36.

Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử của
cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học
Thủ Đô Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Vũ Bích Hiền

317

37.

Văn hóa học đường từ các mối quan hệ bên
trong nhà trường

Trần Lê Bảo

326

38.

Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong
nhà trường

Trần Trung Hiếu,
Hồ Tuấn Anh

335

39.

Ứng xử văn hóa học đường nhìn từ góc độ ngôn
ngữ học xã hội

Lý Thị Vân Chinh,
Đoàn Thị Thu Huyền

343

40.

Ngôn ngữ học đường trong bối cảnh chuyển đổi
số và hội nhập

Lê Thị Thùy Vinh

348

41.

Xây dựng văn hóa học đường góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo của các trường đại học
trong điều kiện hiện nay

Trần Thị Tùng Lâm

356

42.

Phát triển văn hóa học đường trong bối cảnh đổi
mới giáo dục và đào tạo

Võ Thanh Hải

363

43.

Thư viện đối với giáo dục văn hóa học đường
trong giai đoạn chuyển đổi số

Phạm Thị Liên Phương

373

44.

Xây dựng văn hóa nhà trường tích cực: góc nhìn
của người quản lý

Trương Đình Thăng

386

45.

Phát triển văn hóa học đường từ các mối quan
hệ trong trường đại học

Võ Ngọc Hà

396

46.

Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong
nhà trường

Nguyễn Hồng Thuận

402

47.

Xây dựng văn hóa học đường gắn với giáo dục
giá trị trong nhà trường: Một số vấn đề gợi mở

Đậu Thị Hồng

410

48.

Giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh
viên Trường Cao đẳng sư phạm trung ương Nha
Trang

Chế Long Mỹ

418

49.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên
trường Cao đẳng sư phạm trung ương Nha
Trang trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Thế Lâm

424

50.

Một số giải pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho
sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Cao
đẳng sư phạm trung ương Nha Trang

Nguyễn Thị Thu Nga

431

51.

Giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh tiểu học
thông qua dạy đọc hiểu trong bối cảnh đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông 2018

Phan Thị Quỳnh Như
Nguyễn Ngọc Trác

438

iii

52.

Giải pháp nâng cao văn hóa học đường trong
bối cảnh giáo dục mở rộng hợp tác và hội nhập
quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang

Nguyễn Thị Thu Thủy

445

53.

Văn hóa học đường tích cực – Yếu tố góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Đại
học Khánh Hòa trong bối cảnh chuyển đổi số

Thái Nguyên Hoàng Giang

452

54.

Văn hóa giáo tiếp của sinh viên, học viên tại
Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hữu Sơn

459

55.

Thực trạng văn hóa học đường của sinh viên
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
trong thời đại 4.0

Võ Thị Hà Liên

465

56.

Trường học hạnh phúc – Một giải pháp xây
dựng nền giáo dục bền vững ở Việt Nam

Vũ Thị Thúy

474

57.

Tiếp cận văn hóa học đường dưới giác độ văn
hóa đọc: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong
các trường công an nhân dân

Lê Hoàng Việt Lâm
Văn Thị Hồng Trang

484

58.

Vị trí, vai trò, hoạt động của thư viện trường
học nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt
nam trong phát triển văn hóa đọc ở trường học

Nguyễn Quốc Vương

496

59.

Xây dựng mối quan hệ giữa giảng viên và sinh
viên ngoài giờ học trực tiếp

Hà Thái Thủy Lam
và nhóm tác giả

504

60.

Các biện pháp quản lý giáo dục văn hóa học
đường cho sinh viên các trường đại học đạt hiệu
quả cao trong giai đoạn hiện nay

Vũ Văn Hải

508

61.

Vai trò của Hiệu trưởng với xây dựng văn hóa
học đường

Lại Thành Nhân,
Nguyễn Văn Lý

524

62.

Đôi điều suy nghĩ về văn hóa học đường trong
trường đại học

Phù Chí Hòa

532

63.

Kinh nghiệm xây dựng văn hóa học đường ở
một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam

Lê Song Tùng,
Nguyễn Đình Quốc Cường

539

64.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa để
xây dựng văn hóa học đường cho sinh viên
Trường Đại học Khánh Hòa

Vũ Thị Kim Oanh

547

65.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tích
cực trong trường đại học

Nguyễn Văn Tịnh, Đặng Thị Yến

558

66.

Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo
dục và đào tạo

Hoàng Thanh Bình,
Trương Thị Vân Huyền

565

67.

Từ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” bàn về
việc xây dựng văn hóa học đường

Nguyễn Đình Hiền

576

68.

Giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên sư
phạm trong bối cảnh hội nhập

Hồ Xuân Huy

594

69.

Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo
dục và đào tạo

Đoàn Thị Khánh Trang
và nhóm tác giả

600

70.

Văn hóa học đường và thư viện nhà trường
trong giai đoạn đổi mới giáo dục và đào tạo

Nguyễn Thị Ngọc Mai

610

71.

Xây dựng văn hóa học đường trong các trường
cao đẳng du lịch hiện nay

Hoàng Văn Thái

623

iv

72.

Văn hóa ứng xử học đường của sinh viên
Trường Đại học Hà Nội

73.

Phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong xây
dựng văn hóa học đường giai đoạn hiện nay

74.

Nguyễn Thị Thủy

631

Mai Thị Thùy Hương

637

Văn hóa học đường và biện pháp dạy học tiếp
cận văn hóa

Đỗ Thị Minh Trang

646

75.

Chuẩn mực giá trị - Nền tảng văn hóa học
đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào
tạo

Vũ Thị Phương,
Trần Kiều Dung

652

76.

Xây dựng văn hóa học đường trong lớp học trực
tuyến cho sinh viên ngành luật – Trường Đại
học Tiền Giang

Nguyễn Thị Khuyến

661

VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

77.

Văn hóa học đường và vai trò của Gia đình

78.

Nguyễn Thị Thanh Hòa

669

Văn hoá ứng xử của học sinh, sinh viên tại nơi
công cộng: thực trạng và giải pháp

Nguyễn Anh Tuấn

675

79.

Nhận diện văn hóa học đường trong mối quan
hệ với môi trường bên ngoài nhà trường

Trần Thị Minh Hằng

683

80.

Văn hóa học đường từ các mối quan hệ ngoài
nhà trường

Hoàng Nữ Hảo Tâm

689

81.

Văn hóa học đường Quảng Nam – Nhìn từ mối
quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh

Hà Thanh Quốc,
Nguyễn Thị Thanh Thảo

695

82.

Vai trò của dòng họ với việc xây dựng văn hóa
học đường

Nguyễn Văn Tứ

701

83.

Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử học
đường cho sinh viên cao đẳng sư phạm Bắc
Ninh trong giai đoạn hiện nay

Đỗ Thị Loan,
Lại Thị Hằng

706

84.

Văn hóa học đường nhìn từ chủ trương xây
dựng xã hội học tập trong Văn kiện Đại hội XIII
của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Lài,
Vũ Thị Thu Hiền

717

85.

Văn hóa học đường đại học Việt Nam từ các
mối quan hệ ngoài nhà trường trong thời đại hội
nhập

Võ Văn Sen,
Nguyễn Duy Mộng Hà

721

86.

Ảnh hưởng của các mối quan hệ bên ngoài nhà
trường đến hoạt động học tập và hành vi của
học sinh

Hà Thái Thủy Lê, Nguyễn Thị Thanh
Trúc, Phạm Thiết Trường

729

87.

Không gian văn hóa học đường nhìn từ mối
quan hệ giữa sinh viên với doanh nghiệp

Nguyễn Đăng Khánh,
Trần Anh Dũng

738

88.

Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội
trong công tác tư vấn học đường – kinh nghiêm
của một trường tiểu học tại Đồng Tháp

Phạm Thị Ngọc Nga

749

89.

Tác động của hợp tác quốc tế, hợp tác doanh
nghiệp và quan hệ công chúng đến văn hóa
trong trường đại học

Trần Vũ Hương Trà
và nhóm tác giả

756

90.

Mối quan hệ giữa bản sắc văn hóa dân tộc với
đầu tư vào vốn con người trong giáo dục đại

Phạm Đức Chính,
Ma Thị Ngần

767

v

học nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt
Nam

91.

Văn hoá học đường từ các mối quan hệ ngoài
nhà trường

Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh

785
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92.

Xây dựng môi trường văn hóa quốc tế tại các
trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục
hiện nay

93.

Bạo lực và văn hóa học đường

94.

Phạm Hoàng Tú Linh

793

Nguyễn Xuân Đức

802

Văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến của
sinh viên Trường Đại học Kiên Giang

Lâm Văn Điền

809

95.

Miệt thị ngoại hình trong môi trường đại học:
Thực trạng, nguyên nhân và hệ quả

Nguyễn Nữ Nguyệt Anh
và nhóm tác giả

819

96.

Xây dựng hệ giá trị văn hóa nhà trường trong
bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập

Vũ Thị Huyền,
Bùi Thị Tuyết Mai

832

97.

Văn hóa học đường – Điểm hội tụ của những
xung đột và thách thức

Võ Xuân Hào

841

98.

Mối quan hệ giữa công nghệ 4.0 và văn hóa học
đường tại Khoa sư phạm – Trường Đại học Bạc
Liêu

Lê Thị Kim Ngoan

853

99.

Thực trạng tác động của mạng xã hội tới cấu
trúc văn hóa học đường ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Nội

861

100.

Ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi số trong
các hoạt động giáo dục đến văn hóa ứng xử của
người dạy và người học

Lê Hồ Minh Giang,
Bùi Minh An

871

101.

Văn hóa học đường nhìn từ việc sử dụng mạng
xã hội an toàn, văn minh

Đào Ngọc Quỳnh Thanh

886

102.

Đáp ứng hoàn cảnh mới của văn hóa học đường
trong thời đại số: kinh nghiệm của Cộng hòa
Pháp

Ngô Hồ Anh Khôi,
Nguyễn Đình Thúy Hường
Trần Ngọc Trúc Linh

893

103.

Văn hóa trong dạy – học trực tuyến ở bậc đại
học

Nguyễn Minh Trung

900

104.

Giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trên không
gian mạng của sinh viên trường Đại học Kinh tế
- Đại học Đà Nẵng trong bối cảnh chuyển đổi số
và hội nhập

Văn Công Vũ,
Hoàng Thị Kim Liên

908

105.

Văn hóa nhà trường trong chuyển đổi số: Vai
trò của các nhà lãnh đạo

Nguyễn Thanh Lý

918

106.

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến văn hóa ứng
xử, lối sống của học sinh phổ thông

Đoàn Thị Thu Huyền,
Lý Thị Vân Chinh

924

107.

Tác động của chuyển đổi số tới sự tiếp nhận văn
hóa học đường của sinh viên trong môi trường
giáo dục đại học

Bùi Thị Thanh Diệu,
Đào Mộng Uyển

930

108.

Nhận diện cơ hội và thách thức đối với xây
dựng văn hóa học đường trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp lần thứ tư

Phạm Ngọc Tân

940

vi

109.

Bắt nạt trong học sinh trung học phổ thông hiện
nay từ góc nhìn xã hội học

Phan Đức Nam

949

110.

Văn hóa học đường và sự tác động đến người
dạy và người học trong bối cảnh chuyển đổi số

Lê Thị Phương

964

111.

Những vấn đề đặt ra trong văn hóa giao tiếp qua
mạng xã hội giữa giáo viên và học sinh trung
học phổ thông hiện nay

Nguyễn Thị Ngọc Linh

980

112.

Đề xuất quy trình 5T thúc đẩy chuyển đổi số
trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho
học sinh trung học phổ thông

Đào Thị Ngọc Phương

985

113.

Công tác xã hội trường học với nạn nhân của
bạo lực học đường góp phần xây dựng văn hoá
học đường trong các trường trung học phổ
thông hiện nay

Phạm Thanh Bình

996

114.

Nói không với bạo lực nhằm xây dựng môi
trường văn hóa học đường an toàn – lành mạnh
– thân thiện

Bùi Thanh Hiền

1010

115.

Giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trong xu
thế toàn cầu hóa hiện nay – kinh nghiệm từ
Trường Đại học Hà Tĩnh

Trần Nguyên Hào

1014
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ĐỀ DẪN HỘI THẢO GIÁO DỤC 2021

VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TS. Nguyễn Thị Mai Hoa
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Từ năm 2017, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Hội thảo thường niên, tạo
diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, các nhà giáo, chuyên gia trong và ngoài nước
chia sẻ, trao đổi, thảo luận về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.
Năm 2021, triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục lựa chọn chủ đề: “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo
dục và đào tạo”.
Văn hoá học đường là nền tảng tinh thần của nhà trường, là một hệ thống
phức hợp các giá trị, chuẩn mực, niềm tin cùng các quan hệ ứng xử và truyền thống,
gắn với chức năng đào tạo con người của nhà trường; nhà giáo, người học, cộng
đồng nhà trường cùng chia sẻ và theo đuổi các giá trị, chuẩn mực, niềm tin trong
dạy và học để thực hiện thành công sứ mệnh của nhà trường. Ở nước ta, Chiến lược
phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 đã xác định một trong 03 khâu đột
phá là: “Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc,
ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam”. Xây dựng văn
hoá học đường là yêu cầu cấp thiết, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn
nhân lực trong 10 năm tới. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, cả về phương
diện xây dựng chính sách lẫn tổ chức thực hiện.
Giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống, hoàn thiện nhân cách cho học sinh luôn
được Đảng và Nhà nước quan tâm; tuy nhiên, xây dựng văn hóa học đường một
cách toàn diện, tổng thể chưa được đề cập sâu trong các văn bản chỉ đạo và tổ chức
thực hiện.
Thời gian gần đây, ngành giáo dục đã có nhiều giải pháp xây dựng văn hóa
học đường như cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”, triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học; tạo nên
môi trường sư phạm lành mạnh, giáo dục ý thức, kỹ năng sống cho học sinh, nâng
cao chất lượng dạy và học.
Hiện nay dư luận xã hội đang có nhiều quan ngại về sự xuống cấp đạo đức,
lối sống ở một số trường học: bệnh thành tích trong giáo dục (thiếu trung thực trong

dạy và học, kiểm tra, thi, đánh giá); bạo lực học đường; hành vi lệch lạc, thiếu chuẩn
mực trong giao tiếp, ứng xử của một bộ phận học sinh và của số ít giáo viên (học
sinh nói tục, giáo viên đánh học sinh, phát ngôn thiếu chuẩn mực,…); tình trạng
xâm hại trẻ em trong một số cơ sở giáo dục,… Thực trạng ấy không chỉ ảnh hưởng
đến chất lượng dạy học, mà còn gây tổn hại đến môi trường học đường.
Tại hội thảo năm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích nguyên nhân, từ đó đề xuất
kiến nghị những giải pháp xây dựng văn hóa học đường chuẩn mực, thực sự là môi
trường tốt giúp các em học sinh phát triển toàn diện.
Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được rất nhiều tham luận, bài viết của các nhà
giáo, nhà khoa học, các chuyên gia, đã làm rõ nhiều cơ sở khoa học và thực tiễn,
đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, làm thế nào để
có được những chính sách, giải pháp tạo được sự đột phá, chuyển biến rõ nét là một
thách thức rất lớn. Trong quá trình thảo luận ngày hôm nay, chúng ta sẽ phấn đấu
thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Hội thảo bao gồm hai phiên:
Trong phiên thứ nhất, các đại biểu sẽ trình bày về thực trạng văn hóa học
đường từ góc nhìn của các cơ quan quản lý nhà nước; ý kiến của một số chuyên gia
trong nước và quốc tế về văn hóa học đường và những chính sách xây dựng, phát
triển văn hóa học đường tại Việt Nam.
Tại phiên thứ hai, các đại biểu sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề quan trọng. Thứ
nhất là văn hoá học đường nhìn từ các mối quan hệ bên trong nhà trường; thứ hai là
văn hoá học đường trong mối quan hệ với các yếu tố tác động bên ngoài nhà trường;
thứ ba là, văn hoá học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.
Để Hội thảo đạt được kết quả tốt, trân trọng đề nghị các đại biểu thống nhất
một số nội dung sau đây:
Một là, đánh giá, phân tích đúng thực trạng văn hoá học đường; những mặt
tích cực, những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và xác định những vấn đề
trọng tâm cần tập trung giải quyết.
Hai là, khuyến nghị cơ chế, chính sách xây dựng văn hoá học đường trong,
ngoài nhà trường và trên môi trường mạng.
Ba là, đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong
tất cả các trường học, khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy lùi bệnh thành tích trong giáo
dục, phấn đấu đạt mục tiêu “Học thật, thi thật và nhân tài thật”.
Xin trân trọng cảm ơn!
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PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TS Ngô Thị Minh*
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Văn hoá học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo
dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu
nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm cao với đất nước, với gia
đình và bản thân. Xây dựng văn hoá học đường phải được coi là vấn đề trọng tâm trong
mỗi cơ sở giáo dục, ở đó diễn ra quá trình tương tác giữa thầy cô với học sinh, sinh
viênngười học, giữa thầy cô với nhau và giữa học sinh, sinh viên với nhau, trong đó thầy
và trò phải có quan hệ thân thiện, cởi mở và tuân thủ nguyên tắc “Tôn sư trong đạo” ,
đồng thời khuyến khích và phát huy tài năng sáng tạo của người học và của người dạy.
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về xây dựng văn hoá học đường, xây dựng
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở
giáo dục tập trung xây dựng, triển khai nhiều nội dung như: xây dựng cơ sở vật chất trường
học theo tiêu chí an toàn, thân thiện, đạt chuẩn; xây dựng môi trường giáo dục văn minh,
nhân ái, xanh - sạch - đẹp, những biểu tượng, khẩu hiệu, các lễ nghi, các hoạt động ứng
xử văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát huy giá trị truyền thống, ý
thức, tình cảm, niềm tin và nhất là xây dựng "văn hóa ứng xử học đường văn minh, thanh
lịch", "văn hóa giao tiếp" trong các cơ sở giáo dục. Các nội dung trên được lồng ghép với
các hoạt động dạy học và giáo dục, các phong trào, hội thi… được triển khai một cách
khoa học, chặt chẽ, phù hợp với lứa tuổi học sinh, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra với
từng cấp học, tạo điều kiện để các em phát triển kỹ năng sống, đặc biệt xây dựng cho các
em môi trường học tập an toàn, thân thiện, tích cực.
Song, chúng ta cũng phải đối mặt với một số biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối
sống trên bình diện xã hội nói chung, môi trường học đường nói riêng với không ít các
chuẩn mực, giá trị, niềm tin văn hóa truyền thống của nhà trường đã bị thay đổi theo một
số chiều hướng với diễn biến khó lường; mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập
đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực giáo dục.
Xây dựng văn hóa học đường đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp quản lý và đặc biệt
là sự chủ động, quyết tâm của các cơ sở giáo dục; đòi hỏi sự chỉ đạo mạnh mẽ của toàn
ngành Giáo dục. Hơn bao giờ hết, chúng ta đang rất cần những nhà giáo chân chính, những
con người có bản lĩnh, có tầm nhìn và có tâm huyết với nghề trong cuộc chiến chống nạn
“xâm lăng văn hóa”. Dân tộc Việt Nam là một đất nước ngàn năm văn hiến, nhân dân Việt
*

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
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Nam vốn có truyền thống hiếu học và tôn trọng đạo lý, chúng ta cần phát huy truyền thống
dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và nhân cách con người Việt Nam.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
1. Kết quả chỉ đạo xây dựng văn hoá học đường
a) Ngành Giáo dục đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh
việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hoá và kỹ năng sống cho trẻ em,
học sinh, sinh viên; kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào nhà
trường và thế hệ trẻ. Để tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục, ngành Giáo dục đã
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh,
sinh viên trong các cơ sở giáo dục1; quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên2; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn
hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”. Theo đó, Bộ đã cụ thể hóa bằng việc
xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn triển khai trong toàn ngành, đến nay 100% cơ
sở giáo dục đều xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử. Bộ
Quy tắc này có tác dụng rèn nền nếp học tập, ứng xử văn hóa cho người học, chung sống
hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội, đồng thời củng cố mối quan hệ thân
thiện giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò và giữa trò với trò.
b) Việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện đã và đang được
các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, coi đây là một hoạt động thường xuyên, liên tục;
công tác quy hoạch các phòng học chức năng, các công trình vệ sinh, tường rào, cổng trường
đã được quan tâm; khu vui chơi và trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ trong sân trường được
triển khai hiệu quả, bảo đảm khoa học hợp lý và xây dựng môi trường sư phạm thân thiện,
không bạo lực trong các nhà trường được diễn ra ở hầu khắp các nhà trường.
c) Công tác tuyên truyền được các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc. Xây dựng
và sử dụng mới các khẩu hiệu, pano áp phích phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên bảo
đảm thuần phong mỹ tục và mục tiêu sứ mệnh của nhà trường. Hằng năm, các cơ sở giáo
dục lựa chọn chủ đề có nội dung phù hợp về giáo dục văn hóa học đường để tuyên truyền
trên báo chí địa phương, website của nhà trường; các cụm pano và lớp học được trang trí
phù hợp; phối hợp cùng các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục
giới thiệu tập thể, cá nhân, đơn vị điển hình trong lĩnh vực này với phương châm “Nhân cái
đẹp, dẹp cái xấu”; qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và văn hóa học đường,
tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng trong xã hội.
d) Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã góp phần xây dựng cho học sinh, sinh
viên thị hiếu nghệ thuật đúng đắn trong hưởng thụ và đánh giá các giá trị truyền thống của
tác phẩm nghệ thuật. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học
sinh, sinh viên theo hướng đưa ra các chủ đề đa dạng, học sinh được lựa chọn phù hợp với
sở thích cá nhân trên cơ sở định hướng rèn luyện cho học sinh, sinh viên của mỗi nhà trường.
đ) Hằng năm, các cơ sở giáo dục tham gia tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử
văn hóa, đền đài, nghĩa trang, các Mẹ Việt Nam anh hùng góp phần giáo dục đạo đức cho
học sinh về lòng biết ơn các thế hệ đi trước, lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng ý chí phấn
1 Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh
viên trong các cơ sở giáo dục.
2 Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 quy dịnh về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ
sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
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đấu trong học tập, tu dưỡng để xứng đáng với sự hy sinh và truyền thống của các thế hệ
cha ông, tăng thêm tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam cho thế hệ trẻ.
e) Các thiết chế văn hóa phục vụ công tác tổ chức các hoạt động tập thể, văn hóa,
văn nghệ và thực hiện giáo dục thể chất tại các cơ sở giáo dục đã từng bước đáp ứng nhu
cầu của học sinh, sinh viên.
g) Việc lồng ghép giáo dục văn hóa học đường trong chương trình giáo dục chính
khóa đang dần hiệu quả, phù hợp. Chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục từng
bước được nâng lên. Ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên có bước chuyển
biến căn bản: tinh thần tự học, sáng tạo, tự tin, biết chia sẻ, quan tâm đến mọi người xung
quanh, sống có trách nhiệm. Ngành Giáo dục đã tổ chức biên soạn và thẩm định nhiều bộ
tài liệu như: “Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non”; xây dựng Bộ học liệu “Bé với 5 điều Bác
dạy” dành cho trẻ mẫu giáo; bộ tài liệu “Văn hóa học đường”, “Giáo dục đạo đức lối
sống” cho học sinh phổ thông... Công tác triển khai giáo dục văn hóa học đường được các
cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, đồng bộ, coi đó là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện
song song với các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nội dung giáo dục,
xây dựng văn hóa học đường được lồng ghép, tích hợp vào các môn học, các hoạt động
giáo dục của mỗi nhà trường.
h) Đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, Đội; tăng
cường liên hệ với thực tiễn, các tấm gương người thực việc thực; nêu tấm gương người
tốt, việc tốt; đề cao trách nhiệm của các thầy cô giáo tham gia giáo dục đạo đức, lối sống
cho học sinh, đặc biệt, thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu mọi nơi, mọi lúc. Nhiều học
sinh, sinh viên đoạt giải tại các kỳ thi Olympic, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế; nhiều
gương “người tốt, việc tốt” trong sinh viên, học sinh đã tạo nên những hình ảnh đẹp trong
xã hội như những tấm gương học sinh mưu trí, dũng cảm tham gia bắt giữ tội phạm, cứu
giúp người bị nạn, nhiều năm cõng bạn bị khuyết tật đến trường... Các em là những tấm
gương sáng để nhiều học sinh, sinh viên khác học tập, noi theo.
i) Ngoài sự nỗ lực của ngành Giáo dục, còn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của
các bộ, ban ngành trung ương, cơ quan thông tấn trong công tác xây dựng văn hóa học
đường như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch3, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh4, Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Cùng
với đó là sự hợp tác tích cực của các tổ chức của Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ
(Unicef, UNWomen, Plan, Childfun…) trong việc triển khai nhiều chương trình, dự án
hiệu quả, góp phần hỗ trợ và giáo dục học sinh, sinh viên như: Học tập cho trẻ em; xây
dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học; xây dựng trường học an
toàn, thân thiện, bình đẳng, phòng, chống bạo lực học đường trên cơ sở giới…
2. Tồn tại, hạn chế
a) Một số cơ sở giáo dục, một số cá nhân đã có những hành vi lệch chuẩn đã làm
hoen ố môi trường giáo dục, gây bức xúc trong xã hội. Việc tổ chức các phong trào thi
đua, hưởng ứng các cuộc vận động của ngành Giáo dục ở một số địa phương, cơ sở giáo

3 Chương trình phối hợp số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 14/01/2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt
động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 - 2020.
4 Chương trình phối hợp số 1468/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 19/11/2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.
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dục còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, vì vậy chưa đem lại hiệu quả thiết
thực.
b) Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức
đoàn thể trong trường học thiếu chặt chẽ; thiếu cơ chế thúc đẩy vai trò của tổ chức Công
đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở một số cơ sở giáo dục để xây dựng văn
hóa ứng xử trong trường học.
c) Cơ sở vật chất nhiều nơi còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra của việc
giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Cảnh quan, môi trường ở một số cơ sở giáo
dục chưa bảo đảm xanh, sạch, đẹp; công trình vệ sinh còn thiếu và không bảo đảm ở nhiều
nơi, việc sử dung, bảo quản chưa hiệu quả. Ý thức bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường của
học sinh, sinh viên còn hạn chế.
d) Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một
số nơi khô cứng, thiếu hấp dẫn, bộ quy tắc ứng chưa sáng tạo, có nơi bộ quy tắc ứng xử
được xây dựng để đối phó, có sự chồng chéo nội dung trong một số văn bản.
đ) Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án vẫn còn biểu hiện hình thức;
công tác chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thật sự sát sao, quyết
liệt. Công tác quản lý của các cơ sở giáo dục và vai trò của giáo viên, học sinh, phụ huynh,
chính quyền sở tại chưa có sự kết nối hiệu quả. Nội dung và phương pháp “dạy người”
chưa đổi mới và phù hợp với thực tiễn. Công tác truyền thông gương điển hình tiên tiến,
tấm gương người tốt việc tốt chưa được quan tâm nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.
e) Còn tình trạng gia đình “phó mặc con cái cho nhà trường”, tạo áp lực lên nhà
trường về thành tích học tập văn hóa, chưa coi trọng phát triển nhân cách, học làm người
của học sinh.

III. ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, hội
nhập quốc tế sâu rộng trong mọi lĩnh vực cùng với việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế, ngành Giáo dục đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc
tế, trong đó đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực;
tiếp tục chỉ đạo triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt
Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” với một số
định hướng sau:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản
chỉ đạo quy định về xây dựng văn hóa học đường; xây dựng bổ sung các tài liệu, học liệu
giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh, sinh viên.
Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến,
học qua truyền hình thích ứng an toàn với dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho học sinh
và an toàn thông tin trên môi trường mạng, tránh tác động tiêu cực đối với sức khỏe, tâm
sinh lý học sinh.
2. Các nhà trường thực hiện hiệu quả quy định bộ quy tắc ứng xử trong trường học;
chú trọng giáo dục kỷ luật tích cực, kỹ năng xử lý tình huống giải quyết mâu thuẫn trong
các mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa học sinh, sinh viên với nhau…; nghiên cứu áp dụng
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các mô hình “Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học”, “Trường
học an toàn, thân thiện và bình đẳng”. Cung cấp cho học sinh, sinh viên các kỹ năng ứng
xử văn hóa, tạo môi trường học tập lành mạnh, trau dồi các kỹ năng ứng xử trên môi
trường mạng….
3. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh
giá, sinh hoạt Đoàn, Đội, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện năng lực và phẩm
chất người học với nguyên lý học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà
trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; giảng dạy, giáo dục học sinh,
sinh viên với phương châm: “Học để biết - Học để làm - Học để chung sống - Học để tự
khẳng định mình” theo như tuyên bố của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của
Liên hợp quốc.
4. Rà soát các quy định hướng dẫn nhằm giảm bớt áp lực hành chính cho nhà
trường, cho giáo viên, học sinh và khắc phục bệnh thành tích, hình thức, tiêu cực, gian lận
trong học tập, đánh giá, thi cử; tăng cường sự tham gia của phụ huynh học sinh vào các
hoạt động của nhà trường. Nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý giáo dục; phát huy vai trò nêu gương của thầy cô giáo về đạo đức, trí tuệ, hành vi ứng
xử. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và
học tập”, khơi dậy tinh thần đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi nhà giáo,
cán bộ quản lý giáo dục, học sinh sinh viên trong quản lý, giảng dạy, giáo dục, học tập,
nghiên cứu khoa học; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô
hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy học.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối phụ huynh với học sinh,
thầy cô với nhà trường; phát động xây dựng ngân hàng học liệu điện tử các môn đạo đức,
giáo dục công dân với gương người tốt, việc tốt, thể hiện tình cảm, hành động yêu trường,
yêu lớp, yêu bạn bè, gia đình, quê hương, đất nước.
6. Hướng dẫn, chỉ đạo đổi mới công tác quản lý trong nhà trường; phát huy vai trò,
trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm; đẩy mạnh hoạt động tư vấn tâm lý
học đường, hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, hiệu
quả; xây dựng các trường phổ thông trở thành một thiết chế của cộng đồng, có sự tham
gia quản lý của Ban giám hiệu, chính quyền, cha mẹ học sinh, cộng đồng địa phương
trong xây dựng văn hóa học đường; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành để
xây dựng văn hóa học đường.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Quốc hội
Xem xét, chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội khóa XV phối hợp với Bộ Giáo dục và
Đào tạo xây dựng chính sách cho công tác văn hóa học đường trong bối cảnh toàn cầu
hóa với cuộc các mạng 4.0 và đổi mới giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.
Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khóa XV cần thiết xây dựng chuyên đề giám
sát việc thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường của các bộ ngành, địa phương.
2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Chỉ đạo các bộ ngành, địa phương quan tâm, sát sao đối với việc thực hiện công
tác xây dựng văn hóa học đường, trong đó chú trọng thực hiện Quyết định số 1299/QĐTTg ngày 3/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường
học giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
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Chỉ đạo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương,
cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hằng năm để tổ chức triển khai các nội dung trong công
tác xây dựng văn hóa học đường.
3. Đối với bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội
Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng văn hóa học đường, rất cần có sự quan
tâm, vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ban ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, trong đó
có việc triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt Đề án
“Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tướng Chính
phủ nhằm nhân rộng, lan tỏa các hành vi ứng xử văn hóa trong cộng đồng xã hội, đặc biệt
là vai trò truyền thông của các cơ quan báo chí, qua đó, góp phần vào sức mạnh chung
của toàn hệ thống chính trị cả nước, hướng đến mục tiêu cao đẹp đưa văn hóa trở thành
mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội.
a) Bộ Thông tin và truyền thông
Công tác truyền thông trên báo chí có vai trò quan trọng trong việc định hướng,
hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.
Việc tuyên truyền, cổ động, quản lý gián tiếp và giám sát xã hội, thông qua các phương
tiện truyền thông đại chúng đưa thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, chân thực, trách
nhiệm, nhân văn là cơ sở để hình thành và thể hiện dư luận xã hội. Do vậy, đề nghị Bộ
cần chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục, chuyên đề về các nội dung của
công tác giáo dục văn hóa học đường, trong đó chú trọng việc triển khai Quyết định số
1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 nhằm định hướng những chuẩn mực văn hóa ứng xử trong
xã hội.
b) Bộ Công an
Tăng cường công tác tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, tệ nạn xã hội và
các hành vi gây mất an ninh, an toàn trường học; chỉ đạo công an các cấp trong công tác
phối hợp với nhà trường nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trường học không để các tình trạng
người ngoài vào nhà trường đánh thầy, cô giáo, học sinh; xem xét, có giải pháp đối với
các vấn đề phức tạp từ các quán internet đối với đối tượng là học sinh, sinh viên.
c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đề xuất, chỉ đạo tăng cường các thiết chế văn hóa ở cơ sở, có cơ chế để học sinh
các trường học được hưởng các chế độ ưu tiên khi vui chơi, tham quan tại các công trình
thể thao, văn hóa, sân chơi trên địa bàn.
Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác phối hợp với nhà trường trong
việc xây dựng nội dung, chuyên đề về công tác giáo dục văn hóa học đường cho học sinh,
sinh viên.
d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trong
phạm vi quản lý; chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền phối hợp với ngành Giáo dục thực
hiện quyết liệt nhiệm vụ giáo dục văn hóa học đường, bảo đảm công tác phòng chống bạo
lực học đường, bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong trường học; chú trọng
triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/19/2018.
đ) Bộ Tài chính
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Hằng năm, xây dựng kế hoạch báo cáo Thủ tướng, trình Quốc hội phê duyệt nguồn
kinh phí đảm bảo công tác triển khai nhiệm vụ giáo dục văn hóa học đường, nhất là việc
triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tường Chính phủ.
e) Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ giám sát, đại
diện tiếng nói, nguyện vọng của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; rà soát, đánh giá một
số hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi trong trường học như: quản lý, giáo dục học sinh
trong dịp nghỉ hè, phong trào Kế hoạch nhỏ... đồng thời tăng cường tổ chức bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học.
Chỉ đạo các tổ chức Đoàn theo thẩm quyền triển khai các hoạt động rèn luyện kỹ
năng công tác xã hội cho cán bộ đoàn thông qua các câu lạc bộ kỹ năng sống; tiếp tục nâng
cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn thanh niên; đẩy
mạnh các hoạt động nghĩa tình qua các phòng trào “Tình nguyện hè”, “Hiến máu nhân đạo”,
“Giúp bạn đến trường”, “Ngày về nguồn”, chương trình “Thắp sáng ước mơ”…
g) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, sinh viên về quyền, bổn phận của thanh
niên, thiếu niên và nhi đồng, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ;
xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên trong gia đình ứng xử mẫu
mực, làm gương trong giáo dục nhân cách cho trẻ em, học sinh, sinh viên; phát triển tốt
tiềm năng của mỗi trẻ em, học sinh, sinh viên; chủ động phối hợp với nhà trường và các
đoàn thể trong việc giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.
Tổ chức để cha mẹ trẻ em, học sinh, sinh viên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tạo môi trường giáo dục tốt nhất góp phần hướng dẫn,
quản lý con em học tập, rèn luyện. Tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển
khai và phát huy có hiệu quả vai trò trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
h) Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Quan tâm tổ chức thực hiện tốt 10 nhiệm vụ “Khuyến học”; tiếp tục chỉ đạo thực
hiện hiệu quả Tháng khuyến học; tăng cường chủ động xây dựng tổ chức các hoạt động
khuyến học khuyến tài, nhằm hỗ trợ, tạo động lực để học sinh, sinh viên trong học tập và
rèn luyện.
4. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Xác định công tác xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ chính trị của chính quyền
ở địa phương, trong đó chú trọng triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg.
Chỉ đạo các ngành, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tập trung ưu tiên giáo dục
văn hóa học đường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành trong việc tham mưu và
chủ động triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường tại địa phương, thu hút các lực
lượng tham gia để thực sự đem lại kết quả, góp phần phát triển xã hội ở mỗi địa phương
và trong toàn quốc./.
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XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THỰC SỰ LÀ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA
THEO TINH THẦN 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”
PGS.TS Tạ Quang Đông*
I.

Mở đầu

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương
Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33-NQ/TW), cùng với việc ban hành các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai xây dựng các đề án,
đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học để nghiên cứu phát huy những giá trị văn hóa tốt
đẹp và những hủ tục cần được loại bỏ nhằm hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành
mạnh, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam.
Năm 2019, Bộ đã tổ chức đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQCP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
trong đó đã phân tích đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế đồng
thời cũng chỉ ra những nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Xác định
môi trường văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách,
đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay, do đó cần tập trung nghiên cứu
những luận cứ khoa học và nhận diện nội dung cơ bản, cùng các mô hình, giải pháp về
xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Mục tiêu
hướng đến là xây dựng trường học thực sự là “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” theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW.
II. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng môi trường văn hoá
trường học
Quan điểm về xây dựng môi trường văn hóa được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc
đến lần đầu trong Diễn văn khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
(21/11/1946), Người nhấn mạnh: lối sống văn hóa được thể hiện trong lao động sản xuất,
trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc...; còn môi trường văn hóa là
những điều kiện xung quanh để tạo nên lối sống văn hóa đó. Trong môi trường văn hóa
có môi trường văn hóa xã hội, môi trường văn hóa cộng đồng, môi trường văn hoá gia
đình1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta kế thừa vận dụng trong quá
trình xây dựng nền văn hóa dân tộc, phát triển đất nước.
Dù vậy, khái niệm "Môi trường văn hóa" chỉ mới được chính thức đề cập trong
Văn kiện Đại hội Đảng VIII (1996): Mọi hoạt động văn hoá, văn nghệ phải nhằm xây
*
1

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hồ Chí Minh (1946), Phát biểu tại Hội nghị văn hoá toàn quốc ở Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.
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dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người
Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn
hoá lành mạnh cho sự phát triển xã hội.
Đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (Ban chấp hành Trung ương khóa VIII năm 1998), nhận thức về môi trường văn hoá được làm rõ về quan niệm, nội dung xây
dựng môi trường văn hóa, cụ thể: Về khái niệm, Nghị quyết khẳng định: Môi trường văn
hoá là môi trường chứa đựng những giá trị văn hoá và diễn ra các quan hệ văn hoá, các
hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của con người. Mục đích xây dựng môi trường
văn hoá... là để đáp ứng nhu cầu văn hoá đa dạng và không ngừng tăng lên của các tầng
lớp nhân dân.
Đến Nghị quyết số 33-NQ/TƯ Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã có sự bổ sung mới cả về lý luận
và thực tiễn về xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh:
1. Mục tiêu là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng
văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong
việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người
Việt Nam hoàn thiện nhân cách;
2. Quan điểm: xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò
của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến
yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế;
3. Nhiệm vụ: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở đó mỗi địa phương,
cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần
giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. (...). Xây dựng mỗi trường học phải
thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất,
nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.
Ở đây, khái niệm văn hóa trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (Ban chấp hành
Trung ương Khóa VIII) và Nghị quyết 33-NQ/TW đều được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa
là, bao gồm cả giáo dục- đào tạo. Chính vì thế, việc triển khai xây dựng môi trường văn
hóa cũng là nhiệm vụ chung, trong đó có ngành giáo dục - đào tạo.
Quan điểm này tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp
hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đó là quan điểm: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng
cao dân trí, đào tạo nhận lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học
đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia
đình và giáo đục xã hội”. Quan điểm này cho thấy, giáo dục ngày càng hướng đến phát
triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Để làm được điều này, nhà trường cần
xây dựng môi trường văn hóa hài hòa, đa dạng, phong phú, nhân văn để phục vụ mục
tiêu giáo dục.
Cùng với mục đích xây dựng môi trường văn hóa nói riêng, đạo đức, lối sống của
thế hệ trẻ nói riêng, Ban Bí thư trung ương Đảng cũng có Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24
tháng 3 năm 2015 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý
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tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, trong
đó nhấn mạnh nhiệm vụ: Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ
học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.
III. Các khái niệm về môi trường văn hóa trường học
Khái niệm môi trường văn hóa (MTVH) ở nước ta được đề cập trong các Nghị
quyết Trung ương bốn, khóa VII (1993), Văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng (1996)
và được đề cập nhiều hơn từ Nghị quyết Trung ương năm khóa VIII (1998) về Xây dựng
và phát triển văn hóa con người Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đời
sống thực tiễn ở nước ta khái niệm này được nhắc nhiều trong đường lối chính trị, văn
hóa xã hội của Đảng và các chính sách văn hóa của nhà nước. Trong nghiên cứu lý luận
thì khái niệm này được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhưng chưa có một khái niệm
thuyết phục đối với chuyên ngành Văn hóa học, Xã hội học.
Năm 2014, trong Nghị quyết 33-NQ/TW, môi trường văn hóa được đưa ra thành
quan điểm chỉ đạo, đề cao nhiệm vụ Xây dựng môi trường văn hóa “Xây dựng môi trường
văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành
mạnh trong hệ thống chính trị, trong mỗi địa phương, trong từng cộng đồng làng bản,
khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp và gia đình góp phần giáo dục,
rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức lối sống”…
Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài đã có cùng hướng phân tích môi trường văn
hóa (MTVH) theo phương diện cấu tạo và biểu đạt có nghĩa là môi trường là tổng thể
các hiện tượng tự nhiên, xã hội là nơi diễn ra hiện tượng đó, văn hóa là toàn bộ hoạt động
sáng tạo của con người và tổng thể các giá trị vật chất tinh thần của con người sáng tạo
ra đáp ứng nhu cầu mang tính xã hội của con người hướng đến chân, thiện, mỹ. Như vậy,
MTVH chính là nơi diễn ra và kết nối văn hóa của mỗi cá nhân với văn hóa xã hội. Đồng
quan điểm với cuốn sách viết về “Quản lý hoạt động văn hoá”, tập thể tác giả đã nhận
định: Môi trường văn hoá là một tổng thể các sản phẩm văn hóa, chương trình văn hoá,
hành vi văn hóa, thiết chế, phương tiện và cảnh quan văn hóa,... mà cá nhân tiếp xúc
trong suốt đời mình và có ảnh hưởng qua lại với mình (1) và tập thể tác giả biên soạn
cuốn giáo trình “Cơ sở lý luận văn hoá Mác- Lênin” cũng đã viết “Môi trường văn hóa
là một thể ổn định những yếu tố vật thể và nhân cách nhờ đó các cá thể tác động lẫn
nhau. Chúng ảnh hưởng tới hoạt động khai thác và sáng tạo giá trị văn hóa, nhu cầu
tinh thần, hứng thú và nhận định giá trị của họ. MTVH không chỉ là tổng hợp những yếu
tố văn hóa vật thể mà còn có những con người hiện diện văn hóa (2) từ những nhận định
trên vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay, có thể
nhận thấy cấu trúc của MTVH là một thể phức tạp bao gồm nhiều thành tố và sự tồn tại
ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm yếu tố vật thể và phi vật thể, yếu tố tự nhiên và xã
hội; có thể những yếu tố đã có, đã hoàn thiện, được kế thừa chọn lọc hoặc đang trong
quá trình phát sinh, hình thành, phát triển…Vì vậy, để hiện thực hóa mục tiêu, quan điểm
và nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa đã được ghi trong Nghị quyết 33-NQ/TW:
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.
Tham luận này tôi sẽ tiếp cận MTVH theo các thành tố đã được khái quát trong
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (Ban chấp hành Trung ương khóa VIII - năm 1998):
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“Môi trường văn hoá là môi trường chứa đựng những giá trị văn hoá và diễn ra các
quan hệ văn hoá, các hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của con người” để “Xây
dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con
người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho
thế hệ trẻ”.
Như vậy, MTVH trong trường học bao gồm các thành tố vật thể là cơ sở vật chất,
cảnh quan sư phạm nơi diễn ra các quan hệ văn hóa, các hoạt động sáng tạo và hưởng
thụ của thầy và trò.
Với các thành tố trên đây có thể nhận định rằng MTVH luôn luôn vận động biến
đổi và chịu sự tác động của điều kiện kinh tế xã hội và sự điều chỉnh của các chính sách
có liên quan. Đồng thời các thành tố này mối quan hệ biện chứng với nhau, vừa là nguyên
nhân vừa là kết quả của nhau, mối quan hệ biện chứng này lấy con người và quan hệ ứng
xử văn hóa của con người làm trung tâm, là nhân tố quyết định nội dung, tính chất, bộ
mặt của MTVH.
Để môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về
nhân cách, lối sống theo tinh thần của Nghị quyết 33-NQ/TW thì việc xây dựng MTVH
phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, không được coi nhẹ hay bỏ sót một yếu tố nào.
IV. Một số định hướng trong việc xây dựng trường học thực sự là môi
trường văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW
4.1. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học vì sự phát triển văn hóa,
con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Xây dựng văn hóa và phát triển con người có mối quan hệ biện chứng với nhau,
theo đó, xây dựng văn hóa là để phát triển con người, và ngược lại. Vì vậy, Nghị quyết
33-NQ/TW luôn nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong phát triển con người để từ đó,
chúng ta quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của văn hóa, coi văn hóa là hệ điều tiết
cho sự phát triển đất nước.
Xét ở khía cạnh văn hóa, giáo dục chính là phương tiện quan trọng nhất để truyền
tải những giá trị văn hóa, giúp những giá trị nhân văn, bản sắc dân tộc, tinh hoa văn hóa
thế giới, được lĩnh hội bởi mỗi cá nhân.
Trường học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là nơi giáo dục, phát triển con
người trong suốt quá trình trưởng thành từ bậc mầm non đến hết bậc đại học. Quá trình
giáo dục nhân cách trong nhà trường không tiến hành đại trà, cảm tính mà được thực
hiện với mục tiêu cụ thể, với các đối tượng cụ thể, được tổ chức, chỉ đạo, dẫn dắt nhằm
đạt được mục tiêu đề ra. Nhà trường thực hiện mục đích, nội dung giáo dục bằng các
phương pháp khoa học với nhiều nội dung khác nhau, cho từng đối tượng khác nhau.
Trường học là nơi chuẩn bị hành trang cho con người bước vào cuộc sống nên thiết chế
giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người.
Vì thế, khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phải tính đến vai trò vô cùng quan trọng
của nhà trường. Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trường học phải được đặt lên
hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết 33-NQ/TW cũng nêu nhiệm vụ “xây dựng
mỗi trường học phải thực sự là 1 trung tâm văn hoá giáo dục, rèn luyện con người về lý
tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”, giáo dục và đào tạo học sinh, sinh viên không
chỉ có đầy đủ kiến thức, kĩ năng thực hành mà còn cần có lí tưởng cách mạng, đạo đức
tốt, lối sống trong sáng để trở thành công dân có trách nhiệm, lao động cần cù, có sức
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khỏe, có tri thức và sáng tạo.
4.2. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học góp phần đổi mới toàn
diện giáo dục
Đổi mới toàn diện giáo dục chắc chắn phải bắt đầu bằng cách đổi mới trong cách
nghĩ, cách làm, để tạo ra hiệu quả tốt hơn, phù hợp hơn với bối cảnh đất nước. Từ quan
điểm của ngành văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa phải nằm ở vị trí trung tâm trong
quá trình đổi mới đó, tạo ra sự bền vững cho quá trình đổi mới toàn diện.
Trong mục tiêu tổng quát, Nghị quyết 29-NQ/TW ghi rõ: “Tạo chuyển biến căn
bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công
cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. 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. Xây
dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và
phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện
nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc
tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân
tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.”
Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học lành mạnh chính là cách chúng ta
tạo điều kiện hình thành nhận thức, lối sống, thói quen trong cả việc học tập và cuộc sống
phù hợp cho học sinh - sinh viên, từ đó góp phần đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.
4.3. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học là nhiệm vụ chung, trong
đó cần lấy học sinh - sinh viên là chủ thể chính
Thực tế, trong thời gian vừa qua, từ góc độ đánh giá của ngành văn hóa, chúng tôi
nhận thấy rằng, ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng môi trường văn
hóa. Các trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn, các thiết chế văn
hoá trong trường học, các sản phẩm hoạt động sáng tạo văn hoá trong trường học ngày
càng được đầu tư quy mô hơn, tạo điều kiện tốt cho việc hình thành nhân cách, đạo đức
cho học sinh - sinh viên. Ngày 24/4/2019, trong Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị
quyết 33-NQ/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận giáo dục góp phần tích cực
trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học là một nhiệm vụ quan trọng nhưng
phức tạp, chính vì thế, chúng ta cần huy động sự tham gia và nguồn lực của toàn xã hội,
từ ngành giáo dục, ngành văn hóa, tới cả doanh nghiệp, sự hỗ trợ của gia đình học sinh sinh viên, và đặc biệt là chính người học.
Cùng với quan điểm giáo dục lấy người học làm trung tâm, trong xu thế quản lý
văn hóa hiện nay, chú ý đến quyền văn hóa của người dân là một trọng tâm trong việc
xây dựng văn hóa. Xét trong quan điểm đó, đối với các nhà trường, học sinh - sinh viên
cần phải được xem là đối tượng chính trong việc xây dựng môi trường văn hóa. Họ chính
là đối tượng quan trọng nhất của hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, vì thế, việc
chủ động tham gia xây dựng, hưởng thụ thành quả này tạo điều kiện thành công cho hoạt
động xây dựng môi trường văn hóa.
Để hiện thực hóa những định hướng này, việc xây dựng MTVH trong trường học
cần gắn với các giải pháp cơ bản sau:

1) Xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong trường học: tiêu chí về các
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giá trị chuẩn mực trong nhà trường, tiêu chí tổ chức các hoạt động sáng tạo văn hóa trong
nhà trường, tiêu chí về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà
trường…

2) Xây dựng quy chế, nội quy hình thành các chuẩn mực về văn hóa đạo đức,
hành vi ứng xử, xây dựng môi trường văn hoá học đường lành mạnh.
3) Tăng cường hoạt động giáo dục giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống cả ở chương
trình đào tạo chính thức và ngoại khóa…. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo
dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt
động giáo dục giá trị văn hoá, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên.
4) Tăng cường đầu tư và huy động các nguồn đầu tư từ vốn xã hội hóa nhằm hoàn

thiện các thiết chế văn hoá trong nhà trường như thư viện, nhà văn hoá, sân vận động…để
nâng cao vai trò tham gia hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

5) Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của giáo viên, giảng viên trong việc thực

hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức trong nhà trường. Người thầy không chỉ là người truyền
thụ kiến thức, mà còn là tấm gương sáng, là người có tầm ảnh hưởng lớn đến sự hình
thành, phát triển nhân cách của học sinh. Mối quan hệ ứng xử giữa thầy và trò vừa đề cao
những giá trị truyền thống, “tôn sư trọng đạo” vừa bổ sung những giá trị văn hoá mới “coi
người học là trung tâm”, đề cao tính dân chủ, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

6) Cần xem sự tham gia của người học là một phần tất yếu của xây dựng môi
trường văn hóa. Đây là hoạt động của học sinh - sinh viên, cho học sinh - sinh viên, và
vì học sinh - sinh viên. Khi sự chủ động, tích cực này bắt đầu từ người học, chúng ta
không chỉ tạo ra một môi trường văn hóa phù hợp, mà còn truyền cảm hứng cho sự hình
thành một công dân chủ động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tương lai.
V. Kết luận
Môi trường văn hóa có tác động qua lại, tương hỗ với hoạt động dạy và học trong
nhà trường. Vì vậy, để hoạt động dạy và học đạt đến mục đích phát triển toàn diện nhân
cách người học, không thể không xem xét xây dựng môi trường văn hóa nhà trường.
Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng môi trường văn hóa trong trường học càng có ý nghĩa
thực tiễn, khi văn hóa học đường, văn hóa, đạo đức trong thanh thiếu niên có nhiều tín
hiệu báo động. Để góp phần đưa nghị quyết của Đảng về xây dựng môi trường văn hóa
vào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong đời sống, chúng tôi cho rằng cần: 1)
Xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hoá trong trường học; 2) Xây dựng quy chế, nội
quy hình thành các chuẩn mực về văn hoá đạo đức, hành vi ứng xử, xây dựng môi trường
văn hoá học đường lành mạnh; 3) Tăng cường hoạt động giáo dục giá trị văn hoá, đạo
đức, lối sống cả ở chương trình đào tạo chính thức và ngoại khoá; 4) Tăng cường đầu tư
và huy động các nguồn đầu tư từ vốn xã hội hóa, nâng cao vai trò tham gia hoạt động
giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; 5) Nêu cao vai trò, tinh thần nêu
gương của giáo viên, giảng viên trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức trong
nhà trường; 6) Cần xem sự tham gia của người học là một phần tất yếu của xây dựng môi
trường văn hóa.
Đây chính là các chính sách gợi mở có khả năng thúc đẩy xây dựng môi trường
văn hóa trong trường học, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển con
người toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
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MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG VỚI VIỆC GIÁO DỤC
GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CHO HỌC SINH SINH VIÊN VIỆT NAM

PGS.TS Trần Huy Hoàng*
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 việc xây dựng một môi trường văn hoá trong tổ chức nhà trường là yếu tố quan trọng
góp phần thúc đẩy hiệu quả giáo dục cho học sinh sinh viên. 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 người học trong môi trường đó.
Đó là môi trường lý tưởng nhất để giáo dục và hình thành các giá trị văn hóa cho học sinh và
sinh viên, đáp ứng mục tiêu về các phẩm chất và năng lực và nhân cách của người công dân
trong thế kỉ XXI. Bài viết trình bày bối cảnh, vai trò, nội dung và các biểu hiện của môi trường
văn hoá nhà trường trong việc giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh và sinh viên Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa, văn hóa nhà trường, giá trị văn hoá, học sinh và sinh viên.

1. Mở đầu
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 nước1 đã chỉ ra những nội dung cụ thể trong việc phát huy những giá
trị 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 mỗi người 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 còn không
ít yếu tố tiêu cực (sự du nhập của những nét văn hóa không phù hợp, sự biến đổi của các
giá trị văn hoá truyền thống, những tác động từ ngoại cảnh,...) khiến học sinh, sinh viên
(HSSV) phải đứng trước nhiều thách thức. Việc thực hiện GDGTVH cho HSSV 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. Do vậy, trong một nhà trường, văn hóa cần được tồn tại và thể hiện ở mọi hoạt
động của tổ chức đó, tạo nên một môi trường giáo dục tốt nhất để hình thành các giá trị
văn hoá cho HSSV. Nếu môi trường tự nhiên là “cái nôi” đầu tiên nuôi sống con người,
để loài người hình thành và sinh tồn thì môi trường văn hóa là cái nôi thứ hai giúp con
người trở thành “Người” theo đúng nghĩa, hoàn thiện những phẩm chất con người, hướng
con người khát vọng vươn tới chân - thiện – mỹ. 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

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
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.
*
1
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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. Bối cảnh xã hội thời kì đổi mới và nhiệm vụ giáo dục giá trị văn hóa cho
học sinh sinh viên
Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và những biến động đa chiều của thế giới hiện đại
đang tác động sâu sắc và đa chiều đến tư tưởng, tình cảm đạo đức và lối sống của nhiều
tầng lớp trong xã hộI, trong đó có HSSV. Việc định hướng giá trị sống cho HSSV để tạo
nên 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 cần hình thành ở HSSV, trong đó có giá trị văn hoá là một yêu cầu cấp thiết, 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. Việc giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh
đổi mới và hội nhập quốc tế có vai trò quyết định tới sự phát triển của mỗi cá nhân HSSV
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 HSSV.
Giáo dục GTVHTT cho HSSV có ý nghĩa thiết thực đối với bản thân HSSV, các
em khi được GD các GTVHTT sẽ có nhận thức đúng đắn về các GTVHTT của dân tộc
như yêu nước, nhân ái, đoàn kết, tôn sư trọng đạo, hiếu học, cần cù, trung thực, … từ đó
mà xây dựng những thái độ và hành vi đúng đắn về các GTVHTT này cũng như biết vận
dụng hiểu biết về các GTVHTT này trong các tình huống ứng xử với người thân, bạn bè,
đồng nghiệp và học sinh trong tương lai. Xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế cùng
với nền tảng tâm lý học, giáo dục học... Do vậy, quá trình hình thành và phát triển các
phẩm chất, năng lực của người học trong việc tổ chức dạy học và giáo dục cũng là quá
trình hình thành các giá trị văn hoá cho HSSV. 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 người học 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 HSSV – 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. Qua phân tích
đặc điểm tâm lí – xã hội của HS và SV Việt Nam hiện nay, có thể rút ra một số điểm nổi
bật là: vai trò, vị thế xã hội của HSSV dần được nâng cao; quan hệ xã hội của các em phát
triển về bề rộng và chiều sâu; chịu nhiều ảnh hưởng từ bạn bè và văn hóa của gia
đình...Bên cạnh những đặc điểm tích cực, một bộ phận HSSV còn có những biểu hiện
như: lý tưởng sống, ước mơ, hoài bão của nhiều HSSV 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
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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”. GDGTVH do vậy 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.
2.2. Môi trường văn hóa nhà trường
Văn hoá nhà trường (VHNT) là văn hóa của một tổ chức, với những thành tố và
mối quan hệ mang tính tổng thể (không gian, các yếu tố vật chất, tinh thần, con người,
hoạt động…). Nhà trường là một tổ chức giáo dục. Quá trình giáo dục ở nhà trường nhằm
hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực của 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, 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” [10]. 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 [11].
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, vừa tạo nên những đặc điểm
chung của một môi trường giáo dục vừa tạo nên những nét đặc sắc của từng nhà trường.
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.
Do vậy, xây dựng môi trường văn hoá nhà trường là một trong những phương thức quan
trọng để giáo dục GTVH cho HSSV Việt Nam, cụ thể: (1) Tạo cơ hội cho HSSV 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; (2) Giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với trường lớp, bạn
bè, thầy cô giáo trong quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường; (3) 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 HSSV;
(4) 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 HSSV.
2.3. Vai trò của môi trường văn hoá nhà trường đối với việc giáo dục giá trị văn
hoá cho học sinh sinh viên
a) VHNT tạo nên phong cách của nhà trường với bản sắc văn hóa riêng
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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 phát triển của cơ sở GD dưới hình thái vật
chất và tinh thần. Bản thân mỗi cơ sở giáo dục 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
HSSV 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.
Hơn bất cứ tổ chức nào hết, sắc thái văn hóa cần được quan tâm vun đắp trong một
cơ sở giáo dục, vì nhà trường sẽ là tập hợp những giá trị nhân văn mang tính thống nhất
và ổn định để giáo dục, định hình và phát triển nhân cách cho HSSV trên mỗi chặng đường
giáo dục và đào tạo.
b) 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 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.
c) 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
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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.
d) 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
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 người học 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.
e) 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
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.
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2.4. Các biểu hiện của môi trường văn hóa nhà trường
2.4.1. Các biểu hiện giá trị vật chất
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, HSSV 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, HSSV, NV và đáp
ứng 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.
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 HSSV,GV, cán bộ phục vụ trong nhà trường
Hiện nay, việc quy dịnh trang phục chủ yếu ở các cơ sở giáo dục phổ thông. Trang
phục của các trường có thể khác nhau về màu sắc, thiết kế, họa tiết trang trí,...Trang phục
của HSSV cũng nói lên bản sắc của một trường, là cái mà qua đó mọi người có thể nhận
diện được HSSV 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 HSSV
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
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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.
2.4.2. Các biểu hiện giá trị tinh thần
a) Tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường
Tầm nhìn của một nhà trường 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 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 và hành vi ứng xử của nhà trường
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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, 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,
trong tổ chức công việc của của GV, NV. 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.
VHNT cũng được thể hiện rõ qua hành vi ứng xử của CBQL, GV, CBNV và HSSV
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.
2.5. Xây dựng môi trường văn hóa nhằm giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh
sinh viên
a) Mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa nhà trường
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 HSSV. Việc gắn với các CT giáo dục và đào tạo, 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 HSSV được trải nghiệm thể hiện các GTVH.
Điều đó mang ý nghĩa thiết thực cho việc giáo dục nhân cách HSSV.
Môi trường văn hóa tạo động lực cho các em lĩnh hội và rèn luyện các GTVH. Đối
với HSSV, 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.
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Xây dựng nhà trường văn hóa còn giúp HSSV 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.
b) Nội dung xây dựng môi trường văn hóa nhà trường
Trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, HSSV được thực hiện các hoạt động giáo dục
đào tạo 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 HSSV. Xây dựng môi trường
văn hóa hướng đến GDGTVH ở HSSV là:
- Trong môi trường ở đó HSSV 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 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 HSSV biết giữ
lời hứa và tuân thủ các luật lệ của xã hội, tôn trọng ý thức về nghĩa vụ cộng đồng; HSSV
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
Môi trường văn hóa nhà trường 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 Hội đồng GD nhà trường phân tích tình hình thực tế của nhà
trường đối chiếu với mục tiêu, nội dung, yêu cầu GDGTVH và đặc trưng văn hóa địa
phương.
- Tiếp đó, Hiệu trưởng và Hội đồng GD 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 HSSV, Ban
đại diện cha mẹ) 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 HĐGD 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 các thành viên khác của nhà trường 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 PT, 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 HSSV, 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) Điều kiện đảm bảo xây dựng môi trường văn hoá nhà trường hiệu quả
Để đảm bảo xây dựng môi trường văn hóa hiệu quả cần đảm bảo các điều kiện sau:
Hiệu trưởng và Hội đồng nhà trường có tầm nhìn và năng lực quản lý quá trình GDGTVH
cho HSSV; chủ động sáng tạo xây dựng mô hình văn hóa nhà trường trong bối cảnh cụ
thể của địa phương. HSSV, 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.
3. Kết luận
Trong bối phát triển của đất nước thời kì hội nhập, vấn đề GDGT nói chung và
GTVH nói riêng đang được ngành GD quan tâm. Đối tượng HS SV – 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. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, văn hóa nhà trường đối
với các cơ sở giáo dục 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 GD 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 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
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trị văn hóa cho HSSV chỉ có thể hiệu quả và đạt mục tiêu giáo dục phẩm chất và năng lực
nếu được đặt trong bối cảnh với việc xây dựng môi trường VHNT.
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đường – Lí luận và thực tiễn, Hội Khoa học tâm lý – Giáo dục Việt Nam.
Frank Gonzales (1978), “Ice Berg Graphic Organizer”, Mexican American Culture in the Bilingual
Education Classroom. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas at Austin.
Edgar Schein (2004), Organisation Culture and Leaderships, Jossey Bass.
Lê Hiển Dương (2009), Định hướng xây dựng và phát triển văn hoá trường đại học trong thời kỳ
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NHÀ TRƯỜNG
PGS.TS Trần Văn Thức*
Tóm tắt: Sự tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh
mẽ, sâu sắc đã mở ra những triển vọng phát triển giáo dục cho các quốc gia, trong đó có Việt
Nam. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo nước nhà đã đầu tư không ít tiền
của, trí tuệ, tìm tòi, thể nghiệm nhiều mô hình đổi mới với mục tiêu tìm ra những hướng đi thích
hợp nhằm đưa chất lượng đào tạo ở Việt Nam sánh ngang với các nước trong khu vực và trên
thế giới. Bên cạnh những thành công, ngành giáo dục đào tạo cũng đang phải đối mặt với không
ít những thách thức to lớn trong việc giữ gìn, phát triển văn hóa nói chung và văn hóa học đường
nói riêng. Bài học của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, cải cách giáo dục chỉ thành công
khi chúng ta gìn giữ, xây dựng được một nền văn hóa học đường lành mạnh, chuẩn mực; bởi,
việc cải cách phải được thực hiện trong một môi trường, một không gian văn hóa học đường cụ
thể. Chính vì vậy, tác giả bài viết cho rằng, cần nghiên cứu bài bản, sâu sắc dựa trên các cơ sở
khoa học chuyên ngành giáo dục học, văn hóa học, tâm lý học... về các mối quan hệ trong nhà
trường, kết quả nghiên cứu sẽ là chìa khóa để các cấp, ngành giáo dục và nhà trường đưa ra các
giải pháp, biện pháp trong việc xây dựng một nền văn hóa học đường lành mạnh, chuẩn mực,
giá trị - nền tảng thúc đẩy chất lượng đào tạo phát triển.

1.Mở đầu
Trong thời đại ngày nay, vấn đề văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng
được nhiều quốc gia quan tâm gìn giữ và đã, đang phát triển thành những xu hướng lớn
như: các quốc gia sẵn sàng đón nhận các hoạt động giao lưu giữa các nền văn hóa; sẵn
sàng tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa có tính nhân loại; tăng cường giữ gìn, phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc..., bên cạnh, văn hóa cũng ngày càng phân mảng nhỏ hơn, đi
sâu vào tững lĩnh vực của đời sống xã hội vốn rất phong phú, đa dạng như: văn hóa doanh
nghiệp; văn hóa giao thông; trong giáo dục có văn hóa học đường... Trong bối cảnh cả
nước đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị
quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trường học hiện nay không chỉ là trường học trí tuệ mà
còn phải là trường học văn hóa. Trong sứ mệnh giáo dục và đào tạo, các trường học không
được nhầm lẫn giữa trình độ học vấn và trình độ văn hóa. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa
học đường sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp để xây dựng môi trường trường học an
toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng trường và đáp
ứng yêu cầu cũng như mong đợi của xã hội.
Văn hóa học đường được xem là một môi trường hoạt động đặc biệt của con người,
mang tính xã hội và lịch sử. Tùy theo triết lý giáo dục của từng quốc gia, từng giai đoạn
lịch sử mà người ta có thể xây dựng cấu trúc hay mối quan hệ khác nhau của văn hóa học
đường. Ở Việt Nam hiện nay, với chủ trương cải cách giáo dục theo hướng lấy người học
làm trung tâm, văn hóa học đường được thể hiện theo cấu trúc: (1) Tập hợp những mối
quan hệ khăng khít, không thể tách rời giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể hoặc
cá nhân với thiết chế xã hội; (2) Không gian văn hóa học đường là một môi trường diễn
*
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ra quá trình tương tác giữa người thầy với học trò hoặc giữa những người học trò với nhau
ở một cơ sở đào tạo nào đó nhằm thực hiện quá trình truyền thụ và tiếp thu kiến thức khoa
học. Dù muốn hay không, từ lúc vào trường đến khi tốt nghiệp, mỗi học sinh, sinh viên
cũng phải thực hiện nhiều mối quan hệ cơ bản1. Trong bài viết này, tác giả tập trung để
cập đến một số mối quan hệ trong nhà trường được xem là cốt lõi, quan trọng nhất, có ảnh
hưởng sâu sắc đến việc xây dựng văn hóa học đường trong mỗi nhà trường và nếu giải
quyết hài hòa, xây dựng các mối quan hệ này tốt sẽ làm nên văn hóa học đường đạt được
hiệu quả cao.
2.Nội dung và những bàn luận
2.1. Văn hóa học đường: mục tiêu - bản chất - cấu trúc
Có thể nhận thấy, các các mối quan hệ chính là cơ sở để hình thành văn hóa học
đường trong mỗi nhà trường nên mục tiêu xây dựng văn hóa học đường chính là xây dựng
môi trường, trong đó bao gồm môi trường tự nhiên (xanh, sạch, đẹp, an toàn), môi trường
xã hội nhân văn (với các mối quan hệ thân thiện, lành mạnh); Bản chất của xây dựng văn
hóa học đường là tổ chức, triển khai các hoạt động gồm: (1) Hoạt động của người dạy
(nhà trường, nhà giáo dục). Người dạy vừa tạo ra môi trường văn hóa vừa đưa những chỉ
dẫn, định hướng văn hóa đến người học nhằm mục tiêu xây dựng văn hóa tổ chức, văn
hóa ứng xử, văn hóa môi trường, văn hóa chất lượng… mà nhà trường đã lựa chọn xây
dựng; (2) Hoạt động của người học (học sinh, sinh viên). Hoạt động của người học là tự
mình kiến tạo bản thân qua môi trường văn hóa được tiếp cận, các chỉ dẫn văn hóa đã lĩnh
hội tiến đến có hành vi văn hóa chuẩn mực. Để đạt được mục tiêu cũng như đi vào đúng
bản chất của Văn hóa học đường mỗi nhà trường cần xây dựng các tiêu chuẩn, giá trị
giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh
viên có cách thức suy nghĩ, tình cảm và hành động đẹp2.
Trong bài viết “Xây dựng văn hóa học đường - một biện pháp hữu hiệu xóa bỏ bạo
lực học đường”, NGƯT.TS Phạm Văn Khanh có nêu cấu trúc nội dung của văn hóa học
đường gồm: Văn hóa môi trường, Văn hóa tổ chức, Văn hóa ứng xử, Văn hóa chất lượng
[xem sơ đồ].

Văn hóa học đường – cấu trúc và quan hệ, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 315, tháng 9 năm 2010.
Nguyễn Khắc Hùng (chủ biên), Phạm Minh Hạc (2012), Văn hóa và văn hóa học đường: Giáo dục giá trị xây dựng
văn hóa học đường, Nxb Thanh niên.
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Tác giả cho rằng, cấu trúc nội dung của văn hóa học đường là cơ sở hình thành các
mối quan hệ trong nhà trường và cũng các yếu tố cốt lõi hình thành văn hóa học đường.
2.2. Bàn luận về các mối quan hệ trong nhà trường
2.2.1. Quan hệ giữa Thầy và Trò
Đây là mối quan hệ quan trọng nhất trong văn hóa học đường bởi vì, thầy giáo là
người người dạy, người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên. Thông quan
những buổi học, tiết học, học sinh, sinh viên sẽ được đón nhận lượng thông tin cần thiết
và bổ ích với những phương pháp tư duy khoa học phù hợp, hiệu quả. Tuy nhiên, mối
quan hệ thầy - trò trong xã hội xưa so với xã hội ngày nay có nhiều điểm khác nhau. Xuất
phát từ việc coi trọng sự học, hình ảnh người thầy luôn được nhìn nhận là những bậc “đạo
cao, đức trọng”, là “khuôn vàng thước ngọc” để dạy người.
Đối với học trò trong xã hội xưa, người thầy luôn là bậc bề trên, người sẽ giúp họ
học hành và đỗ đạt, trở thành những người có địa vị trong xã hội. Người thầy là tấm gương
để học trò noi theo, tuy mô phạm nhưng người thầy luôn gần gũi, thương yêu học trò.
Thầy luôn coi trò là con, trong cách xưng hô, trò luôn xưng con khi nói, thưa gửi với thầy.
Với bổn phận là học trò, những người học trò trong xã hội xưa luôn học theo câu nói của
cổ nhân: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Vì thế, người thầy trong xã hội xưa luôn có một
khoảng cách nhất định đối với học trò. Thầy có “đạo làm thầy”, trò có “đạo làm trò”, mỗi
người đều có bổn phận để làm tròn vị trí của mình.
Và để thiết lập kỷ cương, trật tự trên lớp học, người thầy luôn có thái độ nghiêm
khắc trước học trò. Từ lời nói, cử chỉ, hành động của thầy đều thể hiện tính mô phạm để
giáo dục học trò. Bên cạnh đó, các thầy đồ3 còn sử dụng nhiều hình phạt hà khắc đối với
người học như phạt đứng trên bảng, phạt quỳ xuống đất hoặc quỳ trên vỏ quả mít đầy gai,
thậm chí dùng thước gỗ lim đánh vào tay, vào đầu người học; trong một số trường hợp,
các thầy đồ sử dụng cách giáo dục bằng những lời trì triết, đôi khi xúc phạm cả đến danh
dự, nhân phẩm của học trò. Ở một phương diện nào đó, cách giáo dục như vậy cũng đem
lại những tác dụng nhất định nhưng nó cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế, biểu hiện rõ nhất là
sự bắt chước hơn là sáng tạo của người học trong hoạt động giáo dục; không khí học
3

Theo trang https://vtudien.com/viet-viet/dictionary: Thầy đồ à người dạy học chữ Nho ngày xưa.

41

đường trở nên căng thẳng; học trò sợ thầy, kính thầy nhưng không dám gần thầy và nặng
hơn là có những học trò còn oán thầy vì cách giáo dục cổ hủ, lạc hậu, gây ức chế tâm lý
cho cả người học và người dạy.
Ngày nay, xã hội phát triển và đổi thay từng ngày, vì thế quan niệm về sự học và
mối quan hệ giữa thầy và trò cũng khác trước nó mang một màu sắc mới trên nền tảng
những giá trị nhân văn từ truyền thống. Ở giai đoạn nào xã hội cũng coi trọng việc học
hành; đặc biệt, xã hội càng phát triển thì việc học của con em luôn được đặt lên hàng đầu
để mỗi trẻ khi lớn lên vừa lập thân vừa lập nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm qua, sự
du nhập của văn hóa phương Tây và mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh hưởng không
nhỏ tới mối quan hệ giữa thầy và trò. Môi trường học đường hiện nay được ví như một xã
hội thu nhỏ với nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp, nhiều tệ nạn như ma túy, cờ bạc, cá
độ bóng đá, bạo lực… đã len lỏi vào trong môi trường giáo dục. Không ít các chuẩn mực,
giá trị, niềm tin văn hóa truyền thống của nhà trường đã bị thay đổi, nhiều hành vi thiếu
văn hoá của học sinh, sinh viên và giáo viên vẫn xảy ra trong môi trường học đường. Hiện
có rất nhiều ý kiến cho rằng văn hoá ứng xử học đường ở nhiều nơi chưa được coi trọng;
một số nhà trường chỉ tập trung vào việc dạy kiến thức tự nhiên, xã hội mà chưa chú trọng
đúng mức đến việc giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên. Thực tế cho thấy, trong
môi trường học đường, nơi văn hoá được coi trọng, được xây dựng và phát huy vẫn còn
diễn ra những điều thiếu văn hoá.
Bên cạnh đó, sự tôn trọng của học trò, cha mẹ học trò và xã hội với thầy cô giáo
cũng có nhiều thay đổi. Một phần do nhiều bậc cha mẹ cho rằng họ trả học phí thì trách
nhiệm dạy bảo con em họ là do nhà trường mà trực tiếp là các thầy cô giáo phải thực hiện;
mặt khác, do có một số thầy, cô giáo giảm sút về đạo đức nhà giáo, không thực sự gương
mẫu trong lối sống, sa vào những chuyện tiêu cực, cá biệt có thầy cô còn xúc phạm nhân
phẩm, xâm hại học sinh, sinh viên bị dư luận lên án. Tất cả những điều đó đã làm xấu đi
hình ảnh người thầy, người cô mẫu mực, mô phạm một thời của ngành giáo dục.
Với xu hướng đổi mới “Dạy học lấy người học làm trung tâm” đã đặt học trò lên
vị trí chủ thể của giáo dục. Người thầy giờ đây chỉ là người hướng dẫn, gợi mở, dẫn dắt
học sinh, sinh viên trên con đường tìm kiếm tri thức. Mối quan hệ thầy - trò trở thành mối
quan hệ song hành, dân chủ và không còn sự quyền uy, áp đặt như trước nữa. Học sinh,
sinh viên không những được tự do tranh luận, trao đổi với nhau, mà còn tranh luận với
cả thầy, cô, thậm chí chất vấn lại thầy, cô, đòi hỏi thầy, cô trả lời những câu hỏi do mình
đặt ra. Ở mặt nào đó, đây là một sự tiến bộ tích cực, thể hiện tính nhân văn, dân chủ, bình
đẳng trong quan hệ thầy - trò, thúc đẩy tính năng động, tích cực của học sinh, sinh viên
tránh được sự thụ động, áp đặt một chiều từ phía người thầy.
2.2.2. Quan hệ giữa Trò với Trò
Biểu hiện của mối quan hệ này chính là thế ứng xử của học sinh, sinh viên với bạn
bè. Đây là một khía cạnh quan trọng trong văn hóa ứng xử, giao tiếp ở môi trường học
đường. Đa số học sinh, sinh viên ngày nay luôn thể hiện bản tính năng động, tự tin nhiệt
tình, khi bạn bè gặp khó khăn sẵn sàng chia sẻ, động viên, hỗ trợ, an ủi; tích cực tham gia
các hoạt động, công tác đoàn - đội và các hoạt động xã hội khác…, các hoạt động này
giúp học sinh, sinh viên gần nhau, thắt chặt hơn các mối quan hệ. Việc tự mình học tập,
trau dồi để có khả năng tư duy độc lập, có kinh nghiệm vẫn chưa đủ tạo nên tác phong
chuyên nghiệp nên mỗi học sinh, sinh viên rất cần đến sự cổ vũ, động viên của bạn bè
cũng như việc phối hợp cùng nhau tựa như những viên gạch, dựa trên sự ăn ý, gắn kết sẽ
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tạo nên một ngôi nhà vừa đẹp, vừa bền. Qua giao tiếp, ứng xử cởi mở chân thành, học
sinh, sinh viên dễ dàng hiểu nhau, tìm được sự tương đồng trong học tập và sinh hoạt,
Bên cạnh những mặt tích cực, mối quan hệ giữa học sinh, sinh viên với nhau cũng
đang thể hiện những mặt hạn chế, ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa học đường như
một số học sinh, sinh viên thường có thái độ quá khích, thiếu bình tĩnh khi bạn bè làm
mình không hài lòng; hay, chỉ một cái nhìn “không bình thường”, chỉ một va chạm nhẹ,
một mâu thuẫn nhỏ là có thể có những lời nói thô tục, khiếm nhã; một số học sinh, sinh
viên thường có thái độ thân mật thái quá, suồng sã, đùa cợt dẫn đến việc sử dụng ngôn
ngữ lệch chuẩn trong giao tiếp như tình trạng nói tục, chửi bậy, hành động phân biệt học
lực, giàu nghèo, dân tộc với những lời lẽ miệt thị chê bai... Nhức nhối và lo lắng hơn đó
là tình trạng kết bè, kết phái, tạo thành hội nhóm, dẫn đến gây gổ đánh nhau, quay phim
đưa lên mạng xã hội... Tất cả những hành vi trên nó không chỉ làm ảnh hưởng đến môi
trường giáo dục, một số vụ việc diễn ra gần đây trong học sinh, sinh viên còn làm rúng
động dư luận, đem đến những lo lắng, bất an cho các bậc phụ huynh, các cấp quản lý giáo
dục và xã hội. Việc xây dựng văn hóa học đường mà ở đó, trò đúng nghĩa là trò, trò được
sống, học tập trong một môi trường đầy tình thương, trách nhiệm và bản thân mỗi trò xác
lập được những định hướng rõ ràng cho tương lai của mình, lấy đó làm động lực và là con
đường mình đi để xây dựng lối sống, thái độ hành ứng có trách nhiệm với chính bản thân,
gia đình và xã hội; đây cũng chính là mục tiêu mà các nhà trường cần đặc biệt quan tâm.
2.2.3.Quan hệ giữa nhà trường với trò
Học sinh, sinh viên là thành tố quan trọng để xây dựng nên các trường học và tạo
lập nên văn hóa học đường. Các nhà trường đều xác định học sinh, sinh viên là trung tâm,
là đối tượng để toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động quan tâm giúp đỡ, nên trong
quá trình đào tạo, học sinh, sinh viên có mối quan hệ trực tiếp với tất cả các bộ phận trong
nhà trường. Có thể nhận ra hai mối quan hệ cơ bản (ngoài mối quan hệ thầy - trò đã nêu
ở trên): giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý với học sinh, sinh viên và giữa cán bộ các phòng,
ban chức năng với học sinh, sinh viên.
Hệ thống lãnh đạo tại nhà trường hiện nay gồm có: Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
Khoa/Bộ môn hoặc các Tổ chuyên môn, Các phòng, ban chức năng. Để tạo điều kiện cho
thầy và trò giảng dạy, học tập, rèn luyện có chất lượng, hiệu quả thì hệ thống lãnh đạo ở
mỗi nhà trường phải thường xuyên được kiện toàn, củng cố và hoạt động trên cơ sở quy
chế, quy định của pháp luật mang tính kỷ luật và tính thống nhất cao, đồng thời cần sự
năng động, sáng tạo, luôn đổi mới phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn. Các nội quy,
quy chế cần được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến học sinh, sinh viên khi trúng tuyển
vào trường; thường xuyên lồng ghép các nội dung sinh hoạt đoàn, đảng, đoàn thể để thầy
và trò đều hiểu biết cặn kẽ tiến tới chủ động, tự tác trong thực hiện.
Các quy định, quy chế được mỗi nhà trường thiết lập cần phải được thực hiện
thường xuyên, chỉ cần lơ là không gian văn hóa học đường sẽ dễ dàng bị xâm phạm. Có
những vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ như việc sử dụng điện thoại trong lớp hoặc ăn
uống trong giờ giải lao, đi học, lên lớp muộn giờ... vẫn thường sảy ra ở những trường quy
chế, quy định chưa được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Nếu không duy trì với
những biện pháp và mức độ khác nhau từ hình thức nhắc nhở, khiển trách đến cảnh cáo
hoặc kỷ luật thì hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm cần có ở
một môi trường có tính mô phạm và gây ức chế tâm lý đến thầy và trò. Chính vì vậy, việc
các nhà trường ban hành được một bộ quy chế hoàn chỉnh, phù hợp với điều kiện cụ thể
là một thành công lớn. Tuy nhiên, những quy định, quy chế đó không được hiện thực hóa,
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không được học sinh, sinh viên tự giác chấp hành, hoặc không được các thầy cô giáo và
các phòng ban chức năng áp dụng vào sinh hoạt, học tập thì nó chỉ mang tính hình thức
chứ chưa góp phần trong việc thiết lập được không gian văn hóa học đường thực sự. Ngoài
ra, sẽ có những bất cập nếu trong các quy định, quy chế chứa đựng những điểm không
nghiêm minh; triển khai thực hiện không thống nhất, đồng bộ trong các nhà trường bởi
tâm lý nể nang hoặc vì thiếu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.
Quy trình ban hành nội quy ở các trường hiện nay thường là áp đặt từ trên xuống,
học sinh, sinh viên phải chấp hành, thừa nhận. Đó là cách ra văn bản chưa mở rộng dân
chủ, một chiều, nhưng hiệu quả sẽ cao hơn nếu nhà trường đưa ra định hướng, gợi ý để
học sinh, sinh viên tham gia bàn luận, nêu lên những suy nghĩ của họ, từ đó các nhà lãnh
đạo, quản lý, giáo viên tổng kết, biên soạn, chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hàng năm. Quá
trình xây dựng quy định, quy chế nhà trường nên chú trọng vào nội dung sao cho đảm bảo
tính toàn diện, tỷ mỉ, bảo vệ được quyền lợi cho học sinh, sinh viên trong việc học hành,
nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí; vừa nhắc nhở, cảnh báo và định hướng điều chỉnh hành vi
ứng xử; vừa chuyển hóa các điều khoản trong quy định, quy chế, nội quy trở nên gần gũi,
cần thiết, được học sinh, sinh viên coi như cẩm nang trong suốt quá trình học tập tại
trường, tự giác chấp hành và quyết tâm phấn đấu làm theo những tiêu chí đó.
Một trong những nội dung quan trọng trong mối quan hệ nhà trường và học trò sẽ
góp phần quan trọng trong việc tạo ra các giá trị có tính bản chất của việc hình thành văn
hóa học đường trong mỗi nhà trường đó là việc mỗi nhà trường cần hướng đến học thật,
thi thật, chất lượng thật. Tác giả bài viết cho rằng, để hiện thực hóa mong muốn trên cần:
+ Về phía các nhà trường, cần:
-Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục,
với những giải pháp cụ thể:
o Tạo cơ chế thu hút đầu vào đối với sinh viên sư phạm;
o Quan tâm đến tính khả thi của phương án tuyển dụng giảng viên để tuyển
được những giảng viên có năng lực, phẩm chất;
o Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp thực tế;
o Kiện toàn, phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên cốt cán ở tất cả các cấp học;
o Triển khai hiệu quả công tác đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đối với tất
cả giáo viên các cấp học, chuẩn hiệu trưởng;
o Có cơ chế chính sách hợp lý đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
o Thay đổi nhận thức, tư duy của toàn xã hội về dạy và học: Lãnh đạo, nhà trường,
gia đình, người học, dám chấp nhận chất lượng dạy học thực tế, qua đó thúc đấy người
học phải cố gắng vươn lên. Hình thành văn hóa chất lượng.
-Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy và học hướng đến dạy thật,
học thật, thi thật:
o Tham mưu, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo khoa học.Tham mưu điều
chỉnh những bất cập trong hệ thống văn bản của cấp trên;
o Thực hiện tốt công tác chỉ đạo dạy và học: Xác định rõ đào tạo phải gắn với
nhu cầu thực tiễn;Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà
trường; Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học; Tăng cường chỉ đạo công tác
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giao lưu trao đổi tài liệu, kinh nghiệm bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu, cũng như
nâng cao chất lượng đại trà giữa các trường trong địa bàn tỉnh;
o Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học: Xây dựng
và sử dụng hợp lý trang thông tin điện tử của các đơn vị; Xây dựng kho dữ liệu điện tử
của ngành giáo dục và đào tạo;
o Đánh giá thật chất lượng học sinh, không chịu tác động chi, phối dưới mọi hình
thức, mọi đối tượng, không vì bệnh thành tích của tập thể cũng như cá nhân;
o Đổi mới cách giao chỉ tiêu (khoa học, khách quan, phù hợp); Thực hiện tốt công
tác thống kê, đánh giá kết quả giáo dục và công khai trên cổng thông tin điện tử; Làm tốt
công tác thi đua khen thưởng;
+ Về phía học trò (người học)
- Các nhà trường phải xây dựng phương án tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh
thật và bằng nhiều hình thức, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, để khắc
phục tình trạng ngồi nhầm lớp;
- Xác định mục tiêu đúng đắn của người học: học để biết, học để làm, học để
sống cùng nhau và học để làm người. Và việc học không chỉ học về kiến thức mà còn
học về đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa;
- Nhà trường cần tạo động lực cho người học, biết khơi dậy niềm đam mê, tìm
tòi, khám phá trí thức phù hợp với năng lực, sở trường của từng học sinh.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, văn hóa học đường bao gồm cả những cái trừu tượng
và cái cụ thể, cả sự tự nhận thức và sự gương mẫu thực hiện những quy định được ban
hành, chính vì lẽ đó kế hoạch tổng thể do nhà trường đề ra cần phải được thực hiện mà
quá trình đó rất cần đến sự cống hiến của chính đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và của
các phòng, ban chức năng và học trò trong mỗi nhà trường.
3. Thay lời kết
Xây dựng văn hóa học đường là xây dựng nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong các
hoạt động ở nhà trường, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường theo các
chuẩn mực chung của văn hóa và các quy định riêng của ngành giáo dục. Xây dựng văn
hóa học đường còn là yếu tố then chốt để phát triển các nhà trường.Văn hóa học đường
lành mạnh, tích cực sẽ là yếu tố thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
phòng ngừa các hành vi lệch chuẩn, tạo động lực cho cả người dạy và người học. Để làm
tốt điều này, đòi hỏi các nhà trường phải hoàn thiện các văn bản về quy định, quy chế ở
mức tốt nhất, phù hợp thực tiễn phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng
cao nhận thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên và gia đình học
sinh, sinh viên về sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa học đường trong giai đoạn hiện
nay; nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, giáo viên và các lực
lượng giáo dục khác; phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, lành
mạnh, thân thiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhằm tạo sự chuyển biến căn
bản về ứng xử văn hóa trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
nhằm hướng tới một môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, tích cực và hướng tới sự
phát triển bền vững./.
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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
BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TS. Nguyễn Tùng Lâm*
Tóm tắt: Bài viết tập trung một số nội dung chính: (1) 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; (2) Nội dung cách thức tiến hành giáo dục GTVH cho học sinh THPT ở trường Đinh Tiên
Hoàng; (3) Điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục GTVH trong các nhà trường phổ thông
Việt Nam hiện nay và (4) Kết luận và khuyến nghị
Từ khóa: Văn hóa học đường, giá trị văn hóa, mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học
sinh phổ thông.

1. Mở đầu
Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ trọng
tâm thứ 2 của Đại hội là phải xây dựng cong người Việt Nam với phương hướng: “Xây
dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa giá trị truyền
thống và giá trị hiện đại. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi
trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú đa dạng, văn minh, lành mạnh, vừa phát
huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để văn hóa
thật sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh
tế xã hội và hội nhập quốc tế”.
Và khi phân tích vào 3 khâu đột phá trong chiến lược xây dựng đất nước, đồng chí
Tổng Bí thư lại nhấn mạnh: “Phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
Đây chính là lý do và ý nghĩa cao cả của việc Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc
hội tiến hành tổ chức bàn về văn hóa học đường và chúng tôi báo cáo thực tế công tác
giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông ở trường Đinh Tiên Hoàng Hà Nội.
2. Một số khái niệm cơ bản
1.1. Văn hóa học đường
Giáo dục 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, 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).
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Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng.
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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) “VHHD 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 VHHD 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
nhandan.com.vn, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm đã nêu:
- Tác giả nhấn mạnh “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
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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.
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 trị văn hóa cho
học sinh mỗi nhà trường.
3. Mô hình giáo dục giá trị văn hóa ở trường Đinh Tiên Hoàng
3.1. 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.

48

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”

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. 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.
3.2. 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.
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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 Tiên Hoàng chỉ nêu cách làm riêng của mình trong chuyên đề này. Chúng
tôi tập trung làm rõ các vấn đề sau:
3.2.1. 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.
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.
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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.
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”
3.2.2. Xây dựng phong cách sống học sinh Đinh Tiên Hoàng theo “5 tự”

51

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.
+ 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.
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+ 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.
3.2.3. 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
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…
3.2.4. 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
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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”
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.
3.3. 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:
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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.
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.
4. 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
4.1. 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
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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.
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”.
4.2. 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.
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
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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.
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.
5. Kết luận và khuyến nghị
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
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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”.
Khuyến nghị với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Vì tầm quan trọng của văn hóa học đường và việc giáo dục giá trị văn hóa trong
các nhà trường phổ thông và cả đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp, nên Ủy ban
cần kiến nghị với Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có văn bản pháp quy để
hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiến hành xây dựng văn hóa học đường và chương trình
giáo dục giá trị văn hóa để đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mà
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Để xây dựng văn hóa học đường và tiến hành giáo dục giá trị văn hóa cho các cơ
sở giáo dục phổ thông, Ủy ban cần kiến nghị với Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo
sớm có văn bản giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông và có cơ chế để nâng
cao chất lượng đào tạo trong các trường sư phạm đào tạo giáo viên chất lượng cao và tổ
chức đào tạo lại giáo viên phổ thông có đủ năng lực làm công tác giáo dục học sinh.
Chú thích:
- [1], [2], [3] trích trong kỷ yếu Hội thảo của Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt
Nam “Văn hóa học đường – lý luận và thực tiễn” tháng 3/2009, Tr.9 và 11 của Phạm Minh
Hạc “Giáo dục giá trị xây dựng văn hóa học đường”.
- [4], [5] Dẫn theo TS. Phạm Kim Dung trong kỷ yếu hội thảo “Văn hóa học
đương – lý luận và thực tiễn” của Hội Khoa học Tâm lỳ giáo dục Việt Nam, Tr.259.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GS. TSKH Trần Ngọc Thêm*
Dẫn nhập
Khái niệm “văn hóa học đường” được nêu ra lần đầu có lẽ là vào năm 1932 trong
cuốn “The Sociology of Teaching” của Willard Walle, trong đó tác giả cho rằng mỗi
trường học đều có văn hoá riêng, với một tập hợp (with a set of) các nghi thức và cách
thức dân gian cùng một bộ luật đạo đức hướng dẫn các hành vi và các mối quan hệ. Đến
nay, cách hiểu của các tác giả nước ngoài và trong nước về văn hóa học đường còn có
những chỗ bất ổn: Những thành phần của văn hóa học đường mà các tác giả nước ngoài
nêu ra (như các nghi thức, cách thức dân gian, bộ luật đạo đức của Willard Waller (1932);
các giá trị, truyền thống, ngôn ngữ, mục đích, hay các quy định không bắt buộc, các nghi
thức và truyền thống, các biểu tượng và hiện vật, biệt ngữ và các cách diễn đạt đặc thù...
của Kent Peterson và Terrence Deal (2002); các hiện vật và chuẩn mực hành vi; các thuật
ngữ, các ẩn dụ, các nghi thức của Jon Prosser (1999), v.v.) đều quá cụ thể, thiếu tính khái
quát nên vừa thừa vừa thiếu. Tương tự như vậy, ở các tác giả trong nước, các cặp “giá trị”
và “chuẩn mực” của Phạm Minh Hạc (2010), “giá trị” và “kinh nghiệm” của Phạm Văn
Khanh (2015) lại là những khái niệm bao hàm nhau hoặc giao nhau nên chúng không thể
đặt cạnh nhau.
Bên cạnh đó là tình trạng lý luận một đằng, thực tiễn một nẻo. Chẳng hạn, sau khi
định nghĩa văn hóa học đường là “những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử... đã tích lũy”,
rồi xác định mục tiêu, bản chất, cấu trúc của văn hóa học đường, Phạm Văn Khanh đã dẫn
ra làm ví dụ 4 “mô hình văn hóa học đường” của các trường phổ thông và đại học với
những sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, giá trị cốt lõi... do các trường này “sáng tác” (2015:
54-56), chưa được cộng đồng trải nghiệm và tích lũy qua lịch sử hoạt động, và do vậy,
không thể coi là “mô hình văn hóa học đường” được. Trong số đó, có trường còn nêu ra
cả mục tiêu “Đạt danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” làm “giá trị cốt lõi”
của mình!
Để khắc phục những bất cập vừa nêu, việc đầu tiên là cần đưa “văn hóa học đường”
trở về đúng vị trí của nó trong hệ thống văn hóa nói chung.
1. Văn hóa học đường trong quan hệ với văn hóa giáo dục
Trong hệ thống văn hóa, văn hóa học đường là một bộ phận của văn hóa giáo dục;
và văn hóa giáo dục, đến lượt mình, là một bộ phận của một nền văn hóa. Xuất phát từ
khái niệm văn hóa như “một hệ thống 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 với môi trường tự nhiên
và xã hội của mình” (Trần Ngọc Thêm, 1996: 25) thì văn hóa giáo dục phải là một tiểu
hệ các giá trị tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực
tiễn trong lĩnh vực đào tạo con người.
Văn hóa có tính dân tộc, và tính dân tộc này để lại dấu ấn trong văn hóa giáo dục
một cách đậm nét. Theo O.A. Radugina, “đặc trưng hàng đầu trong văn hóa giáo dục của
*

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
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một xã hội là tính dân tộc của nó” (2011: 133). “Văn hóa giáo dục không chỉ là một chỉ
tiêu đánh giá trình độ học vấn của người dân cả nước mà còn là một trong những chỉ tiêu
quan trọng đánh giá sự phát triển của xã hội ở một giai đoạn lịch sử cụ thể” (Радугина О.
А., 2011: 140-141).
Do có tính dân tộc cho nên yếu tố mang tính quyết định đối với văn hóa giáo dục
của một dân tộc là loại hình văn hóa. Chúng tôi đã hệ thống hóa các nền văn hóa vào ba
loại hình văn hóa cơ bản là loại hình thiên về dương tính, thiên về âm tính, và loại hình
trung gian. Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á thuộc loại hình thiên về âm tính, văn hóa
phương Tây thuộc loại hình thiên về dương tính, văn hóa Đông Bắc Á thuộc loại hình văn
hóa trung gian.
Không gian của văn hóa giáo dục có thể diễn ra ở mọi nơi, nhưng tiêu biểu nhất là
nhà trường, gia đình và xã hội. Văn hóa học đường chính là văn hóa giáo dục giới hạn
trong không gian nhà trường (= văn hóa nhà trường). Nếu chủ thể của văn hóa giáo dục
là toàn bộ cộng đồng thì chủ thể của văn hóa học đường là thầy và trò, người dạy và
người học. Các giá trị do cộng đồng người dạy và người học sáng tạo ra gắn kết với nhau
thành một hệ thống và được kiểm nghiệm qua một thời gian đủ dài để tạo thành một tiểu
hệ giá trị văn hóa học đường. Xét theo phạm vi, văn hóa học đường bao gồm các bình
diện như: văn hóa dạy, văn hóa học; văn hóa học thuật, văn hóa đánh giá, v.v.

Hình 1: Mô hình các quan hệ bên ngoài của văn hóa
giáo dục (theo Trần Ngọc Thêm, 2020b)

Chức năng quan trọng
nhất của văn hóa giáo dục nói
chung và văn hóa học đường nói
riêng là làm công cụ để hiện thực
hóa triết lý giáo dục. Trong bộ
công cụ để cụ thể hóa và hiện
thực hóa triết lý giáo dục thì văn
hóa giáo dục là một thành tố đặc
biệt. Mọi cuộc cải cách giáo dục
có thể làm cho ba thành tố triết
lý giáo dục, chính sách giáo dục,
tổ chức giáo dục và hạ tầng giáo
dục đổi mới hoàn toàn, nhưng
riêng với văn hóa giáo dục thì
không thể, bởi vì văn hóa luôn có
chứa phần giá trị được bảo lưu
do quá khứ để lại. Mô hình các
quan hệ bên ngoài của văn hóa
giáo dục nói chung và văn hóa
học đường nói riêng trình bày ở
hình 1.
2. Các loại mô hình văn hóa học đường

2.1. Văn hóa học đường có thể được phân loại theo bậc học, theo phương pháp
sư phạm và theo nhu cầu xã hội.
Xét theo bậc học, văn hóa học đường có thể phân biệt theo văn hóa học đường
bậc phổ thông, bậc đại học và bậc sau đại học. Bậc đại học và sau đại học tuy có chung
không gian là trường đại học nhưng có mục tiêu và cách thức đào tạo không giống nhau
nên văn hóa học đường ở hai bậc này có những đặc điểm khác nhau.
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Xét theo phương pháp sư phạm, văn hóa học đường có thể chia thành văn hóa học
đường lấy thầy làm trung tâm và văn hóa học đường lấy trò làm trung tâm. Quan niệm
phổ biến cho rằng nền sư phạm phương Đông đặc trưng bởi tiếp cận định hướng người
dạy, lấy thầy làm trung tâm; còn nền sư phạm phương Tây đặc trưng bởi tiếp cận định
hướng người học, lấy trò làm trung tâm (Phạm Thành Nghị, 2010).
Đúng hơn, hai phương pháp lấy thầy làm trung tâm và lấy trò làm trung tâm bị chi
phối bởi đặc thù của loại hình văn hóa: tiếp cận định hướng người dạy phù hợp hơn với
nhu cầu của loại hình văn hóa thiên về âm tính; tiếp cận định hướng người học phù hợp
hơn với nhu cầu của loại hình văn hóa thiên về dương tính. Như thế, có thể phân biệt ba
mô hình văn hóa học đường theo nhu cầu xã hội: (1) Mô hình văn hóa học đường hướng
đến xã hội ổn định đặc trưng cho loại hình văn hóa thiên về âm tính; (2) Mô hình văn hóa
học đường hướng đến xã hội phát triển đặc trưng cho loại hình văn hóa thiên về dương
tính, và (3) Văn hóa học đường kiểu trung gian (x. bảng 1).
Bảng 1: Ba mô hình văn hóa học đường (Trần Ngọc Thêm, 2021)
Mô hình I- VHHĐ hướng đến
xã hội ổn định
Tiêu chí

II- VHHĐ kiểu
trung gian

III- VHHĐ hướng
đến xã hội phát
triển

1. Loại hình
văn hóa

Thiên về âm tính

Trung gian

Thiên về dương tính

2.Không gian
điển hình

Việt Nam & ĐNÁ

Đông Bắc Á

Phương Tây

3. Sứ mệnh

Xây dựng xã hội ổn
định + phục vụ nhu
cầu xã hội

4. Mục tiêu

Đào tạo
Người thừa hành

Đào tạo
Người tư duy

Đào tạo
Người sáng tạo

5. Chủ thể
(CT)

Thầy = CT chính duy
nhất; Trò = đối tượng
tiếp nhận thụ động

Thầy = CT chính
thứ nhất; Trò = CT
chính thứ hai

Trò = CT chính thứ
nhất; Thầy = CT
chính thứ hai (hỗ trợ)

6. Phương
pháp

Thầy trung tâm,
truyền thụ tri thức

Trò trung tâm, tái
tạo tri thức

Trò trung tâm, sáng
tạo tri thức

Coi trọng kiến thức,
kỹ năng

Coi trọng kiến thức
và PP tư duy

Coi trọng phương
pháp sáng tạo

7. Nội dung

Xây dựng xã hội
Xây dựng xã hội
phát triển + phục vụ phát triển + chăm sóc
nhu cầu xã hội
nhu cầu cá nhân

2.2. Văn hóa Việt Nam truyền thống thuộc loại hình âm tính, trọng tĩnh điển hình.
Do vậy, văn hóa học đường Việt Nam truyền thống thuộc loại hướng đến xã hội ổn định.
Việt Nam hiện nay đang xây dựng một xã hội phát triển và hội nhập, trong khi văn hóa Việt
Nam thì mới còn đang trong giai đoạn chuyển đổi. Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa” (2011, tập 12:
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604). Nghĩa là giáo dục phải đi trước. Văn hóa học đường Việt Nam phải có sự biến đổi
căn bản từ mô hình hướng đến xã hội ổn định chuyển sang mô hình hướng đến xã hội phát
triển. Để có xã hội phát triển thì điều quan trọng là cần phải có con người sáng tạo, mà để
có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động.
3. Để có con người chủ động
3.1. Xã hội Việt Nam truyền thống lấy nghề nông trồng lúa nước làm sinh kế, lấy
văn hóa ưa ổn định làm nền tảng. Người dân Việt Nam quen lấy sự yên ổn làm hạnh phúc.
Lễ hội thường niên ở các làng quê Việt Nam là Lễ hội Kỳ Yên (= ‘cầu an’). Rất phổ biến
là các tên đất, tên làng thể hiện ước vọng về một cuộc sống yên ổn: “Từ điển địa danh văn
hóa và thắng cảnh Việt Nam” ghi nhận 138 địa danh chứa các yếu tố “An”, “Bình”, “Yên”
(Nguyễn Như Ý, Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết, 2004: 1158, 1163, 1215). Việc cung
cấp một nguồn nhân lực đảm bảo sự ổn định của xã hội chính là sứ mệnh của nền giáo
dục Việt Nam truyền thống. Mẫu người trên thực tế đảm bảo cho sự ổn định này là người
thừa hành (người công cụ). Người thừa hành là con người thụ động, yêu cầu này rất phù
hợp với bản chất âm tính của văn hóa Việt Nam.
Bản chất âm tính của văn hóa và người thừa hành là nguồn gốc của căn bệnh thụ
động, khép kín, bảo thủ (Trần Ngọc Thêm, 2016: 349-352). Người Việt ngày nay đã bớt
thụ động hơn xưa, song nhìn trong tổng thể thì cho đến nay, tính thụ động vẫn còn là một
đặc trưng chủ đạo của người Việt. Thêm vào đó, tính cộng đồng cùng áp lực của số đông,
sự “dìm hàng”, “ném đá” của cộng đồng giáng xuống đầu những người đi tiên phong như
một sự cảnh cáo đã giết chết mọi sự tích cực. Ở Việt Nam, phẩm chất thường được đánh
giá cao không phải là “sự tự tin”, và càng không phải là “tính tiên phong”, mà là “sự
khiêm tốn”. Trong khi ở phương Tây, “khiêm tốn” được hiểu là “thể hiện một sự đánh giá
đúng mực về giá trị và tài năng của mình” thì ở Việt Nam, “khiêm tốn” lại thường được
hiểu là sự nhún nhường, tự hạ thấp mình.
Tính thụ động của người Việt là một trong những nhận xét nổi bật của chàng trai
Việt kiều Tran Hung John trong chuyến đi bộ xuyên Việt kéo dài 80 ngày viết trong cuốn
“John đi tìm Hùng”: “Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người
đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo
sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con
đường đã được vẽ sẵn. Đi lệch hướng là một việc đáng sợ không nên làm” (tái bản lần 7,
2017: 129). Nhận xét này từng được đưa vào đề thi đại học môn ngữ văn khối D năm
2013 đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận và tạo nên một cuộc tranh luận rất sôi nổi –
sự tranh luận sôi nổi này chính là minh chứng về tính phổ biến của tính thụ động trong
cộng đồng người Việt ngày nay.
Trong lĩnh vực giáo dục, tính thụ động này thể hiện ở mọi bình diện, mọi khía
cạnh: Con cái thụ động trong quan hệ với cha mẹ; người học thụ động trong quan hệ với
người dạy; người dạy thụ động trong quan hệ với nhà trường; nhà trường thụ động trong
quan hệ với bộ máy quản lý giáo dục cấp trên.
3.2. Tính thụ động của người Việt hội tụ ở mức độ đậm đặc trong giáo dục qua
khái niệm “trồng người”. Cụm từ này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến trong một
bài nói chuyện với giáo viên phổ thông ngày 13-9-1958: “Vì lợi ích mười năm thì phải
trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (2011, tập 11: 528). Ý câu này được
Bác mượn của Quản Trọng, Tể tướng nước Tề thời Xuân Thu. Trong sách “Quản Tử”,
ông viết: “Kế một năm, chi bằng trồng lúa; Kế mười năm, chi bằng trồng cây; Kế trọn
đời, chi bằng trồng người.// Trồng một, gặt một, ấy là lúa; Trồng một, gặt mười, ấy là
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cây; Trồng một, gặt trăm, ấy là người”1. Xã hội Trung Quốc và Việt Nam thời xưa coi
con người là đối tượng cần được “giáo hóa”: con người lệ thuộc vào môi trường, cũng
như cái cây hoàn toàn lệ thuộc vào đất trồng một cách thụ động.
Có thể khẳng định rằng Bác không chủ trương giáo dục một cách thụ động; bởi lẽ
trong suốt 15 cuốn của bộ “Hồ Chí Minh toàn tập”, cụm từ “trồng người” chỉ được Bác
dùng một lần duy nhất, trong khi cụm từ “trồng cây” thì được Bác dùng rất nhiều lần. Suy
ra, “trồng người” không phải là hình ảnh thường trực trong tư duy của Bác. Sự phổ biến
của khái niệm này không xuất phát từ tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh, mà nó nằm
sẵn trong triết lý giáo dục của người Việt Nam, do văn hóa Việt Nam chi phối. Xuất thân
từ nền văn hóa nông nghiệp với chất âm tính đậm đặc, người Việt Nam đã mang sẵn trong
mình bản tính thụ động, lại do rất gắn bó với nghề trồng trọt cho nên khi gặp hình ảnh
“trồng người” do Bác nói ra, ai cũng cảm thấy thân thiết gần gũi đến mức dễ dàng chấp
nhận và say mê sử dụng nó một cách hoàn toàn tự nhiên. Mỗi năm vào dịp 20-11, có hàng
mấy chục bài báo tôn vinh sự nghiệp “trồng người”, hàng triệu lời chúc các thầy cô đạt
nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người”.
3.3. Một hình ảnh khác thể hiện “văn hóa thụ động” trong giáo dục là hình ảnh
“cánh tay”. Tiếng Việt có thành ngữ “cánh tay phải/ cánh tay đắc lực” để chỉ “người giúp
đỡ gần gũi và đắc lực nhất trong hoạt động” (Viện Ngôn ngữ học, 2003: 112).
Lại một lần nữa, chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất kỹ lưỡng trong việc dùng
từ. Khi nói về thanh niên nói chung, Người không bao giờ dùng hình ảnh “cánh tay”.
Người thường nói : “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà” (2011, tập 3, tr.
235; tập 5, tr. 216, 464; tập 12, tr. 530; tập 13, tr. 293). “Thanh niên là sức chính của mọi
sự kiến thiết”; “là lực lượng xung phong”; “là chủ lực quân”; “là động lực trong mọi công
việc” (tập 4, tr. 454; tập 8, tr. 331; tập 10, tr. 281, tr. 368; tập 13, tr. 298). Chỉ riêng khi
nói về Đoàn như một tổ chức thì Bác mới sử dụng hình ảnh “là cánh tay (đắc lực) (và đội
hậu bị) của Đảng”. Nói vậy là đúng, nhất là trong bối cảnh xã hội thời đó.
Tuy nhiên, nghĩa bóng vốn xuất phát từ nghĩa đen và thường liên tưởng mật thiết
với nghĩa đen. Do vậy trong giai đoạn hiện nay, khi toàn thế giới đề cao sứ mệnh giáo dục
sáng tạo, giáo dục khai phóng; đề cao giá trị con người, bản lĩnh cá nhân… thì “cánh
tay” như một hình ảnh gợi nhắc đến việc đào tạo người thừa hành, người công cụ đã không
còn thích hợp. Trên thế giới có hàng trăm tổ chức đoàn thanh niên, nhưng số dùng cách
nói “Đoàn là cánh tay phải” thì, ngoài Việt Nam, chỉ có hai tổ chức khác là Đoàn Thanh
niên Santa Cruz của Bolivia và Đoàn Thanh niên Độc lập của Palestine. Còn hình ảnh
cánh tay cầm cờ dùng làm huy hiệu thì ngoài Việt Nam, chỉ có duy nhất một tổ chức khác
là Liên đoàn Cộng sản Trẻ Canada.
3.4. Để có con người chủ động, ngoài việc xây dựng một môi trường khuyến khích
người học thể hiện tính chủ động, điều quan trọng là người học phải có được sự tự tin.
Để chủ động và tự tin trong giao tiếp thì người học phải rèn luyện tư duy phản biện để đặt
câu hỏi và đối thoại với người dạy (điều này liên quan đến tính sáng tạo sẽ nói ở dưới);
trong học đường, người học phải có bản lĩnh để nghĩ khác, nói khác với số đông các bạn
học còn lại, để thoát ra khỏi áp lực của họ. Để chủ động và tự tin trong hoạt động, trong
công việc thì người học phải rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch. Đây
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc; Thập niên chi kế mạc như thụ mộc; Chung thân chi kế mạc như thụ nhân.// Nhất
thu nhất hoạch giả, cốc dã; Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã; Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã. ( 一年之计，莫如
树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。一树一获者，谷也；一树十获者，木也；一树百获者
，人也” (管子·权修 第三).
1
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là một chỗ yếu khác trong văn hóa tính cách của người Việt Nam, khi mà do tính linh
hoạt, nhiều người Việt Nam mắc bệnh tùy tiện, đối phó, “nước đến đâu bắc cầu đến đấy”.
4. Để có con người sáng tạo
4.1. Sự sáng tạo thuộc về tài năng. Trong giáo dục và đào tạo con người, “tài” đi
liền với “đức”. Trong văn hóa giáo dục có hai vấn đề: một là quan niệm về “tài”, “đức”;
và hai là mối quan hệ giữa “tài” và “đức”. Ở thời phong kiến, tiêu chí đánh giá “tài” là
năng lực học thuộc lòng và giải thích Tứ thư Ngũ kinh; tiêu chí đánh giá “đức” là sự thấm
nhuần và thể hiện tinh thần “trung - hiếu - tiết nghĩa”. Năng lực và tri thức (tài) về kinh
điển Nho giáo nằm gọn trong một chữ VĂN, phẩm chất (đức) “trung - hiếu - tiết nghĩa”
nằm gọn trong một chữ LỄ. Quan hệ giữa “đức” và “tài”, giữa “lễ” và “văn” được đúc kết
trong câu “Tiên học Lễ, hậu học Văn”.
Trọng Lễ chính là một nguyên lý cơ bản trong triết lý giáo dục của thời phong kiến.
Không phải ngẫu nhiên mà trong chính quyền phong kiến, Bộ quản lý toàn diện các hoạt
động văn hóa, giáo dục, ngoại giao được đặt tên là “Bộ LỄ” và đứng ở vị trí thứ hai, chỉ
sau Bộ Lại quản lý về nội vụ. Chữ Lễ theo Hán Nho là phải biết giữ mình trong khuôn
phép, biết phục tùng người trên. Trần Văn Giàu viết: “Lễ trở thành những hình thức ràng
buộc. Ràng buộc của Lễ phong kiến rất phiền phức, khó chịu” (1993, tr. 283).
Trong đào tạo người thừa hành thì phương pháp giáo dục thích hợp hiển nhiên là
lấy thầy làm trung tâm, người thầy được đặt vào vị trí thứ hai (sau Vua) trong thang bậc
“Quân-Sư-Phụ”. Việc đề cao vai trò của người thầy như một truyền thống tốt đẹp của dân
tộc thể hiện qua những câu thành ngữ - tục ngữ phần lớn có nguồn gốc Nho giáo như “Tôn
sư trọng đạo”; “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”...
Như thế, từ nguyên lý giáo dục đến phương pháp giáo dục thời phong kiến đều
thống nhất phục vụ cho sứ mệnh giáo dục là đào tạo người thừa hành và mục tiêu giáo
dục là cung cấp nguồn nhân lực để “trị quốc an dân”.
4.2. Sau năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để thay đổi một số
quan niệm và thói quen trong văn hóa học đường truyền thống, để xã hội Việt Nam có
con người sáng tạo.
Cụ thể, Bác ít khi nói đến “lễ” và “văn”, “Tiên học Lễ, hậu học Văn”; Bác cũng
không đặt “đức” trước “tài”, mà đặt “tài” trước “đức”. Ngày 20-11-1946, với tư cách là
Chủ tịch Nước, Bác công bố bức thư có tên là “Tìm người tài đức” (sau này được coi là
“Chiếu cầu hiền thời Cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Từ đó về sau, Bác thường
xuyên dùng cách diễn đạt “có tài có đức”, trong đó tuyệt đại bộ phận theo thứ tự tài trước,
đức sau. Trong 15 tập của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, cặp giá trị “tài và đức” được
Bác nhắc đến tổng cộng 14 lần (từ tháng 10-1945 đến tháng 8-1959), trong đó có 12 lần
Bác nói tài trước, đức sau. Cần hiểu rằng thứ tự trước sau ở đây không phải là thứ tự về
thời gian, mà là thứ tự về vai trò. Tháng 8-1959, Bác nói: “Có tài mà không có đức là
hỏng. Có đức mà chỉ i, tờ thì dạy thế nào? Đức phải có trước tài” (2011, tập 11, tr. 269).
Đức có trước để làm nền tảng; trên nền tảng đó, tài đóng vai trò quan trọng. Người đức
có thể có nhiều, còn người tài thì bao giờ cũng hiếm. Người có đức chưa chắc có tài, mà
đức thì có thể suy thoái, biến chất.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Nhà nước buộc phải bổ nhiệm làm cán bộ hàng loạt
cá nhân xuất thân từ bần cố nông ít học. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, trong số họ đã
nảy sinh hàng loạt thói hư tật xấu. Tháng 10-1947, Bác đã phải đích thân viết tài liệu
hướng dẫn “Sửa đổi lối làm việc” (ký tên X.Y.Z.), trong đó chỉ ra hàng loạt căn bệnh “rất
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nguy hiểm” tồn tại trong hàng ngũ cán bộ. Người tài thực sự (nhân tài) thường có đức, mà
tài năng một khi đã có thì không thể suy thoái được. Do vậy, đức chỉ là điều kiện cần, là
cái nền để trên đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng. Đó chính là một trong những sứ mệnh
của triết lý giáo dục, là lý do vì sao Bác thường nói “có tài, có đức”, đặt tài trước đức.
Không phải ngẫu nhiên mà V.I. Lênin từng nói thẳng: “Đối với chúng ta một ‘chuyên gia
khoa học và kỹ thuật’, dù là chuyên gia tư sản, nhưng thạo công việc của mình, thì cũng
vẫn mười lần quý hơn người đảng viên cộng sản huênh hoang”. Và “tôi có thể đổi hàng
tá những người đó lấy một chuyên gia tư sản thành thạo và nghiêm túc nghiên cứu nghiệp
vụ của mình” (Lê-nin V.I., 2005, tr. 434-435).
Ngoài ra, khi nói đến yêu cầu về “chuẩn đầu ra”, trong văn hóa học đường Việt
Nam còn có cụm từ “hồng và chuyên”. Trong suốt cuộc đời của Bác thể hiện qua 15 tập
“Hồ Chí Minh toàn tập”, Bác chỉ nhắc đến cụm từ “hồng và chuyên” duy nhất một lần
vào cuối đời, trong Di chúc. Điều này có thể hiểu được: Cặp “tài và đức” là hai giá trị
truyền thống của văn hóa Việt Nam; còn “hồng và chuyên” là cặp khái niệm của cách
mạng Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa sau những năm
1950 và phổ biến vào những năm 1960, khi ở Trung Quốc diễn ra cách mạng văn hóa.
4.3. Để có con người sáng tạo, cần đề cao dân chủ trong giáo dục, khuyến khích
tư duy phản biện, khai phóng, khuyến khích sự sáng tạo trong giáo dục con người. Cần
chống việc nhồi nhét kiến thức, chống việc học thuộc lòng. Cho đến nay, tình trạng phổ
biến trong biên soạn sách giáo khoa ở mọi cấp từ phổ thông đến đại học vẫn là phải ngắn
gọn để đáp ứng yêu cầu học thuộc lòng của người học. Mọi đề thi (kể cả tự luận) từ phổ
thông đến đại học đều phải có sẵn đáp án đính kèm. Mọi sáng tạo độc đáo khác với đáp
án thường bị điểm kém. Ở bậc phổ thông có tuyển tập những bài văn mẫu cho tất cả các
lớp, có hẳn một website “vanmau.edu.vn”.
Đề cao quá mức vai trò của người thầy có thể kéo theo hệ quả là một bộ phận thầy
cô ngộ nhận về quyền lực của mình, dẫn đến những hiện tượng quái đản như trường hợp
cô giáo này không nói suốt ba tháng đứng lớp; cô giáo kia bắt học sinh súc miệng bằng
nước vắt giẻ lau bảng... Vai trò thực sự của người thầy trong giáo dục sáng tạo là hướng
dẫn người học sáng tạo và tự chịu trách nhiệm về sự sáng tạo của mình. Dân chủ trong
giáo dục là dân chủ trong trao đổi và sáng tạo tri thức, dân chủ phải đi cùng với pháp
quyền chứ không phải thứ dân chủ dẫn đến rối loạn xã hội, dẫn đến những sự cố như học
sinh bóp cổ cô giáo, đâm thủng bụng thầy giáo; phụ huynh xông vào lớp tát cô giáo, phụ
huynh bắt cô giáo phải quỳ xin lỗi...
4.4. Để có con người sáng tạo, cần chống bệnh thành tích, bệnh phong trào và
bệnh đối phó. Các căn bệnh này có ở cả trong người học, trong phụ huynh và trong nhà
quản lý.
Người xưa đi học cốt để thi đỗ làm quan thì nay tuy có động cơ học tập đúng trên
lý thuyết nhưng trên thực tế một số không nhỏ người học vẫn chỉ lo học để đối phó với
thi cử, thi cử cốt để đỗ lấy bằng (trong cuộc khảo sát của chúng tôi năm 2020, trả lời cho
câu hỏi “Bạn thường bổ sung, củng cố kiến thức đã học theo cách nào?” thì tỷ lệ cao nhất
thuộc số những người “Ôn lại khoảng 1-2 tuần trước khi thi” - 38,6%, và thấp nhất thuộc
số những người ôn lại mọi lúc, những người học thực sự vì tri thức, học suốt đời - 9,4%).
Số đông phụ huynh vẫn chỉ mong con cái có điểm số cao (57,6%), ra trường có thu nhập
cao (71,9%) và địa vị cao trong xã hội (57,9%). Để có địa vị cao trong xã hội, học sinh
Việt Nam đua nhau học lên cao (bệnh phong trào): Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc
gia ở Việt Nam năm 2017, có hơn 75% thí sinh tốt nghiệp phổ thông dự thi để đăng ký
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xét tuyển đại học (trong khi số học sinh tốt nghiệp phổ thông tiếp tục học lên đại học ở
Mỹ [vào những năm 80] là 45%, ở Nhật là 38%, ở Pháp là 25%, ở Đức là 19% (Панов
В.Г. (гл. ред.), 1993-1999: 331). Hệ quả là trong đội quân thất nghiệp ở Việt Nam, thanh
niên và người có trình độ cao chiếm một số lượng lớn (năm 2017 có 20 vạn cử nhân thất
nghiệp). Người làm quản lý giáo dục thường muốn có nhiều trò thi đỗ, điểm cao; thầy cô
thường nhồi nhét kiến thức. Hệ quả là bệnh thành tích lan tràn, học trò chịu áp lực lớn,
học sinh giỏi vẫn nhảy lầu tự tử. Bệnh giả dối cũng lan tràn với vấn nạn học giả bằng thật,
với tệ quay cóp trong thi cử ở bậc phổ thông; việc sao chép trong làm tiểu luận, viết luận
văn luận án gặp không ít ở bậc đại học và sau đại học.
Để khuyến khích sáng tạo, khuyến khích tư duy phản biện, cần thay việc giáo dục
hàng loạt với quan niệm thành tích tính theo điểm số, theo số lượng trò điểm cao, thi đỗ
bằng giáo dục cá nhân hóa theo quan niệm giáo dục phải “làm phát triển hoàn toàn các
năng lực sẵn có của các em” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến trong “Thư gửi các
học sinh” nhân dịp khai giảng đầu năm học năm 1945 (2011, tập 4: 34). Bên cạnh nền
giáo dục phổ thông theo hệ thống do Nhà nước tổ chức, cần sớm thừa nhận và luật hóa
mô hình giáo dục tại gia, hay gia thục (homeschooling) hiện nay đang trở nên ngày càng
phổ biến ở nhiều nước phát triển trên thế giới như một giải pháp thay thế hợp pháp cho
các trường công lập và tư thục.
Trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, các bệnh thành tích và bệnh
đối phó tiếp tục được thể hiện ở tâm lý nóng vội, muốn có kết quả nhanh bằng cách làm
chắp vá theo kiểu “cuốn chiếu” (trong xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo
khoa…).
5. Kết luận và kiến nghị
5.1. Để xây dựng một xã hội phát triển và hội nhập, cần bắt đầu từ giáo dục và đào
tạo. Để đổi mới giáo dục và đào tạo cần có một giải pháp tổng thể nhưng không dàn trải
mà có chìa khóa, có trọng tâm, trọng điểm. Chìa khóa phải là thay đổi triết lý giáo dục.
Trong triết lý giáo dục, trọng tâm, trọng điểm phải là thay đổi mô hình văn hóa giáo dục
nói chung và văn hóa học đường nói riêng từ mô hình hướng đến xã hội ổn định chuyển
sang mô hình hướng đến xã hội phát triển. Để có xã hội phát triển thì điều quan trọng là
cần phải có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con
người chủ động.
5.2. Để có con người chủ động, cần loại trừ tính thụ động ở người dưới (học trò/
con cái) và tính áp đặt ở người trên (thầy cô/ cha mẹ). Cần bắt đầu từ việc thay đổi quan
niệm, không sử dụng những cách biểu đạt mang tính thụ động như “con ngoan trò giỏi”
(ngoan theo nghĩa ‘dễ bảo, vâng lời’, giỏi theo nghĩa ‘thuộc bài’) và “trồng người”; giải
thích rộng rãi mặt hạn chế của cụm từ “trồng người” và lý do vì sao trong suốt cuộc đời,
Bác chỉ nhắc đến cụm từ này có một lần. Không nên tiếp tục sử dụng hình ảnh “cánh tay
phải” khi nói về vai trò của Đoàn thanh niên; Trung ương Đoàn nên nghiên cứu thay huy
hiệu Đoàn, không dùng hình ảnh cánh tay cầm cờ làm huy hiệu Đoàn.
Để có con người chủ động, bên cạnh việc tạo dựng một môi trường khuyến khích
tính chủ động, điều quan trọng là người học phải tự tin. Để chủ động và tự tin trong giao
tiếp thì người học phải rèn luyện tư duy phản biện và phải có bản lĩnh để nghĩ khác, nói
khác với số đông các bạn học còn lại, thoát ra khỏi áp lực của họ. Để chủ động và tự tin
trong hoạt động thì người học phải rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch.
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5.3. Để có con người sáng tạo, cần thực hiện dân chủ trong giáo dục, cần thay đổi
quan niệm về người thầy từ việc truyền thụ kiến thức sang việc hướng dẫn người học sáng
tạo và tự chịu trách nhiệm về sự sáng tạo của mình. Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu
“Tiên học lễ, hậu học văn” để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo. Chống
việc nhồi nhét kiến thức, chống việc học thuộc lòng; thay đổi quan niệm về cách biên soạn
sách giáo khoa (để đáp ứng nhu cầu học thuộc lòng), cách ra đề thi kèm theo đáp án; chấm
dứt cách học theo bài mẫu. Chừng nào còn đề cao chữ Lễ để ràng buộc người học, còn đề
cao quá mức vai trò của người thầy, của đáp án thì tư duy phản biện sẽ không thể phát
triển, không thể có xã hội phát triển. Giải quyết hợp lý mối quan hệ tinh tế giữa năng lực
và phẩm chất, sử dụng cụm từ “tài đức” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tâm huyết và đã nghiên
cứu kỹ để thay thế cho những cách diễn đạt cùng nghĩa nhưng khác thứ tự (như “có đức
có tài”, “vừa hồng vừa chuyên”) là những biến thể của việc đề cao chữ Lễ.
Để có con người sáng tạo, cần chống bệnh thành tích, bệnh phong trào và bệnh đối
phó trong người học, trong phụ huynh và trong nhà quản lý. Cần thay việc giáo dục hàng
loạt bằng giáo dục cá nhân hóa theo quan niệm giáo dục phải “làm phát triển hoàn toàn
các năng lực sẵn có của các em” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cần sớm thừa nhận và luật
hóa mô hình giáo dục tại gia, hay gia thục (homeschooling) với tư cách là một giải pháp
thay thế hợp pháp cho các trường công lập và tư thục.
5.4. Để có sự chuyển đổi lớn như vậy, có rất nhiều việc cần phải nghĩ, phải bàn,
phải làm. Để có con người chủ động và sáng tạo, văn hóa học đường cần được hỗ trợ bởi
văn hóa giáo dục chung của xã hội. Văn hóa của xã hội cần chuyển đổi từ một hệ giá trị
thiên về âm tính sang hệ giá trị thiên về dương tính, từ một hệ giá trị mang đậm tính cộng
đồng làng xã sang hệ giá trị đề cao bản lĩnh cá nhân và tính cộng đồng xã hội, coi trọng
tính khoa học trong tư duy và làm việc có kế hoạch dài hạn, tránh sự tùy tiện, đối phó.
Những việc này thực chất vượt ra khỏi phạm vi của văn hóa học đường, của ngành giáo
dục; nhưng ngành giáo dục trong việc xây dựng văn hóa học đường không thể không nghĩ
đến, không chuẩn bị.Và quan trọng hơn – ngành giáo dục có trách nhiệm phải đề xuất và
kiên trì thúc đẩy việc thực thi.
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PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
TRONG GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
Bùi Thị Hòa*,
Đào Thị Vi Phương**, Nguyễn Thị Như Huế***
Tóm tắt: Văn hóa học đường là một yếu tố quan trọng tạo nên môi trường giáo dục chuẩn
mực, góp phần định hình phẩm chất, năng lực của học sinh, đặc biệt là các bậc học thấp. Phát
triển văn hóa học đường tích cực là trách nhiệm của không chỉ giáo viên, học sinh trong nhà
trường mà còn cần sự tham gia của gia đình nói riêng và xã hội nói chung. Giáo dục trong gia
đình và giáo dục trong nhà trường vừa vun đắp, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời vừa có sự so sánh,
đối chiếu để thúc đẩy những thay đổi tích cực từ cả hai phía. Thực tế hiện nay cho thấy sự suy
giảm chức năng giáo dục gia đình đã và đang góp phần tạo nên những vấn đề tiêu cực trong văn
hóa học đường. Dựa trên kinh nghiệm của Hội LHPN Việt Nam trong hỗ trợ và phát triển các kỹ
năng giáo dục gia đình, giáo dục làm cha mẹ, bài viết phân tích tầm quan trọng và sự cần thiết
của phát huy giáo dục gia đình đối với giáo dục văn hóa học đường, từ đó, đề xuất một số giải
pháp hỗ trợ.

1. Sự cần thiết phát huy giáo dục gia đình trong mối quan hệ với giáo dục văn
hóa học đường
Những năm gần đây, việc phát triển văn hóa học đường ngày càng được coi trọng
bởi sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh chịu ảnh hưởng rất lớn của môi
trường văn hóa học đường. Đây không chỉ là nơi các em lĩnh hội kiến thức văn hóa, khoa
học, nghề nghiệp mà còn là môi trường xã hội thu nhỏ (Nguyễn H. K., 2012). Văn hóa
học đường là những giá trị tốt đẹp, chuẩn mực hướng tới chuẩn chất lượng cao trong giáo
dục (Nguyễn, Nguyễn, & Nguyễn, 2017). Một môi trường văn hóa học đường thuận lợi
sẽ tạo điều kiện cho các em nhanh chóng trưởng thành, tạo nền tảng cơ bản vững chắc để
các em có thể trở thành người công dân tốt cho xã hội (Nguyễn H. K., 2012). Ngược lại,
nếu môi trường học đường thiếu văn hoá thì không thể làm được chức năng truyền tải
những giá trị kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ (Nguyễn T. T., 2019). Văn hóa học đường
ở mỗi nhà trường tạo niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện chức năng giáo dục và sứ
mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo, cung ứng
cho xã hội những người công dân tốt, một nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực, đáp
ứng yêu cầu của xã hội. Từ đó, mỗi nhà trường sẽ là tấm gương cho các tổ chức, cá nhân
trong xã hội, cộng đồng noi theo (Nguyễn, 2019).
Văn hóa học đường là tập hợp những giá trị, niềm tin và truyền thống đã được hình
thành trong suốt lịch sử xây dựng và phát triển trường (Schein, 1985) (Nguyễn, Nguyễn,
& Nguyễn, 2017) (Đỗ, 2016). Đây là những giá trị chuẩn mực được kiến tạo và không
ngừng hoàn thiện qua các quá trình tương tác, ứng xử giữa nhà quản lý, giáo viên, học
sinh, phụ huynh, và cả cộng đồng, trong quá trình dạy và học cũng như tương tác với thế
giới bên ngoài. Văn hóa học đường là những nét đặc trưng riêng biệt, tạo nên sự khác biệt
của nhà trường với các nhà trường, tổ chức khác (Nguyễn, Nguyễn, & Nguyễn, 2017)
TS., Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Ths., Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
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(Peterson & Deal, 2009) (Vũ, 2018), phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, kết quả đạt được của
nhà trường (Đỗ, 2016).
Giáo dục văn hóa học đường hiện nay cần kết hợp ba yếu tố: nhà trường – gia đình
– xã hội bởi nhà trường là hệ thống mở, luôn tương tác với mọi thứ xung quanh. Bên cạnh
giáo dục học đường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội cũng là những bộ phận quan
trọng của nền giáo dục mà mỗi người nhận được trong suốt cuộc đời, góp phần chủ đạo
tạo nên phẩm cách con người, tầm vóc của một dân tộc. Mỗi cá nhân đều chịu ảnh hưởng
để hình thành nhân cách từ gia đình và nhà trường, được thử thách, trưởng thành nhờ xã
hội. Vì thế, nếu có sự quan tâm đầy đủ từ ba môi trường này thì sẽ có điều kiện để phát
triển lành mạnh, hình thành nhân cách và năng lực của các cá nhân, trong đó, cần đặc biệt
quan tâm tới giáo dục gia đình.
Chỉ thị 06-TW/CT của Ban Bí thư khẳng định “Gia đình là tế bào của xã hội, nơi
duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho
các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây
dựng xã hội hạnh phúc… Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực
của sự phát triển bền vững đất nước” (2021). Sách Tam Tự Kinh có dạy “Dưỡng bất giáo,
phụ chi quá” – gia đình chịu trách nhiệm ban đầu với quá trình xã hội hóa của con người,
là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ và rèn giũa để hình thành lên nhân cách của con người. Bản
thân mỗi con người là sự phản ánh về nếp nhà, phông văn hóa của gia đình đã nuôi dưỡng,
sinh thành.
Để trẻ em trở thành một người có nhân cách tốt, việc giáo dục trong gia đình đóng
vai trò chủ đạo, không chỉ ở lời nói mà còn cả cử chỉ, ứng xử, giao tiếp bởi thông qua đó,
tác động trực tiếp đến việc hình thành giá trị xã hội và nhân cách văn hóa của mỗi người.
Mọi hành vi, thái độ, lối sống của người lớn, nhất là cha mẹ có tác động trực tiếp tới việc
hình thành, phát triển nhân cách của con trẻ. Giáo dục gia đình không chuẩn mực sẽ dẫn
con trẻ đến suy nghĩ và hành vi lệch chuẩn. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ ra
thực trạng về việc đạo đức, lối sống trong gia đình, học đường, xã hội có mặt xuống cấp
đáng lo ngại, gây bức xúc cho xã hội, và yêu cầu cần đề cao vai trò của gia đình trong
nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.
Giáo dục văn hóa học đường nói riêng và giáo dục học đường nói chung, là sự tiếp
diễn, kế thừa từ giáo dục gia đình. Văn hóa học đường là một bộ phận của văn hóa dân
tộc, kế thừa và phát huy giá trị nhân văn, truyền thống của văn hóa dân tộc (Nguyễn T.
N., 2020), mà văn hóa dân tộc được trao truyền giữa các thế hệ thông qua giáo dục nề
nếp, gia phong trong gia đình. Văn hóa học đường là sự kế thừa có chọn lọc từ những giá
trị văn hóa gia đình nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung, với sự phù hợp theo tính chất
của tổ chức giáo dục.
Trẻ em tiếp nhận giáo dục từ gia đình trước khi bước chân vào cánh cổng nhà trường
và thể hiện những tác phong của gia đình khi ở trong môi trường học đường, gồm cả tác
phong tốt và xấu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc chứng kiến bạo lực gia đình làm tăng khả
năng trẻ em trở thành kẻ bắt nạt học đường (Kenneth & Ellen, 2010) (Baldry, 2003).
Bên cạnh đó, trẻ em đồng thời nhận sự dạy dỗ từ nhà trường và gia đình trong suốt
quá trình đi học. Các kết quả nghiên cứu đều cho thấy việc phối hợp của gia đình và nhà
trường trong giáo dục, rèn giũa trẻ em đem lại hiệu quả cao hơn so với việc phó mặc trách
nhiệm cho nhà trường (Constantino, 2003). Nếu hệ giá trị của hai thiết chế này “trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược”, trẻ em có xu hướng không tuân thủ những quy tắc, quy chế
được đặt ra trong nhà trường, làm giảm hiệu quả của công tác giáo dục văn hóa học đường.
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Ở chiều ngược lại, nếu trẻ em tiếp thu nền giáo dục tốt từ gia đình, trẻ cũng học
được việc đánh giá những điều được dạy trên trường lớp, phát hiện những điều thiếu sót,
hạn chế trong văn hóa học đường hiện nay. Văn hóa gia đình trở thành “tấm gương soi
chiếu” để trẻ em phân biệt đúng – sai trong khi tiếp nhận những kiến thức, văn hóa từ phía
nhà trường, dũng cảm phản ánh, chống lại những vấn đề tiêu cực, góp phần vun đắp các
giá trị tốt đẹp của văn hóa học đường. Gia đình trở thành “căn cứ địa” bảo vệ trẻ em khỏi
những tác nhân tiêu cực từ môi trường bên ngoài, trong đó có học đường, thông qua việc
trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng phù hợp.
Phát triển giáo dục gia đình là cách góp phần phát triển giáo dục văn hóa học
đường, giúp rèn luyện nhân cách và giáo dục học sinh có cách thức, tình cảm, hành động
tốt đẹp (Phạm, 2013) (Nguyễn T. N., 2020), trở thành những người có hoài bão, có lý
tưởng (Nguyễn T. T., 2019).
2. Thực trạng giáo dục gia đình hiện nay và các vấn đề đặt ra liên quan đến
giáo dục văn hóa học đường
Những năm gần đây, nhiều vụ việc, vấn đề tiêu cực, suy thoái trong môi trường
học đường trở thành nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội - từ chạy điểm, chạy lớp, học sinh
hay phụ huynh học sinh bạo lực giáo viên, đến những vụ việc bạo hành, thậm chí xâm hại
tình dục học sinh… Những vụ việc xảy ra không chỉ làm suy giảm tính mô phạm, nhân
văn và giá trị tốt đẹp của nhà trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hình thành
nhân cách và năng lực của học sinh – những công dân tương lai của đất nước. Mặc dù
ngành giáo dục chịu trách nhiệm chính trong những vụ việc này, tuy nhiên, có thể thấy
trách nhiệm giáo dục của gia đình cũng là nguyên nhân thúc đẩy các hiện tượng tiêu cực
đó.
“Nóng” nhất và gây bức xúc nhất là những vụ việc mua bán, đổi chác điểm, gian
lận thi cử ở nhiều cấp, trong đó, đỉnh điểm là việc mua bán, đổi chác điểm trong kỳ thi
THPT quốc gia năm 2018 bị phát hiện ở một số tỉnh. Nhiều phụ huynh trong vụ án này
đã chi trả số tiền lớn để nâng điểm cho con đỗ vào các trường hàng đầu, dù biết năng lực
của con mình không đủ. Các em học sinh khi đến trường, được học về các phẩm chất
chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018) nhưng ở nhà bố mẹ lại
làm tấm gương xấu khi thay vì kèm cặp, giáo dục con trong quá trình học phổ thông,
những bậc phụ huynh kể trên lại bất chấp pháp luật để lo lót cho con em mình, vô hình
chung, đã giáo dục con em về tiền bạc có thể giải quyết mọi chuyện, góp phần làm hư
hỏng nhân cách của con. Để rồi khi tốt nghiệp, do học lực yếu, các em này có thể lại bắt
chước bố mẹ, quà cáp, tiền bạc chạy điểm thầy cô, quay cóp của bạn bè,… để từ đó góp
phần làm trầm kha hơn căn bệnh tiêu cực trong môi trường học đường.
Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực trong học đường, không chỉ giữa học sinh với nhau,
mà giữa cả học sinh với giáo viên và phụ huynh với giáo viên đang trở nên trầm trọng.
Có trường hợp, phụ huynh thấy con mình đánh bạn đến mức nhập viện nhưng không
những không xin lỗi mà còn có lời lẽ xúc phạm gia đình nạn nhân (Anh, 2021). Có những
vụ việc phụ huynh côn đồ xông vào lớp đánh cô giáo (Huân, 2021), thì cũng không khó
hiểu khi nghe tới những trường hợp học sinh tát giáo viên chỉ vì bị tịch thu điện thoại
(Trần & Nguyễn, 2021). Khi phụ huynh không làm gương cho con trẻ về việc tôn sư trọng
đạo dẫn tới con trẻ cũng có những hành vi thiếu văn hóa với giáo viên là điều tất yếu xảy
ra.
Thiếu vắng sự quan tâm giáo dục trong gia đình cũng là nguyên nhân dẫn đến việc
học sinh dễ có những rối loạn, lệch lạc về tâm lý, có nguy cơ cao bạo lực, như vụ việc nữ
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sinh bị bạn học dùng mũ bảo hiểm đánh đập mới xảy ra ở Tây Ninh tháng 9 vừa qua, phần
lớn các em học sinh tham gia vụ việc đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, một số em có cha
mẹ ly hôn, đang sống chung với ông bà nên không có điều kiện theo sát kèm cặp, giáo dục
(Trọng & Giang, 2021). Trẻ em trong các trường nội trú, cha mẹ không có điều kiện thường
xuyên quan tâm, hỏi han tình hình, dễ trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục trong môi
trường học đường (Ngọc Trang & Diệu Bình, 2019) (Châu Anh, 2018). Trong những gia
đình có bạo lực hoặc thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ, học sinh dễ có nguy cơ phơi nhiễm
trước những vấn nạn tiêu cực trong văn hóa học đường.
Ngược lại, những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục tốt của gia
đình, được dạy về lòng dũng cảm, dám bày tỏ chính kiến và đấu tranh cho điều đúng, sẽ có
can đảm đứng lên tố cáo những tiêu cực còn tồn tại trong môi trường học đường, góp phần
làm trong sạch và tiến bộ văn hóa học đường. Vụ việc cô giáo đến lớp và im lặng với học
sinh trong suốt 3 tháng tại TP. Hồ Chí Minh (Ngô C. , 2021) là ví dụ. Câu hỏi đặt ra là:
khác biệt giữa bạn học sinh dám lên tiếng và số đông còn lại là gì khi cùng nhận một nền
giáo dục tại trường học? Câu trả lời có vẻ là sự khác biệt của giáo dục gia đình.
Bối cảnh xã hội mới với nhiều phức tạp nhưng nhiều cha mẹ thiếu kinh nghiệm,
thiếu kỹ năng trong giáo dục con cái. Cha mẹ quá nuông chiều con hoặc quá nghiêm khắc
với con đều không phải là cách giáo dục hiệu quả đối với việc hình thành nhân cách của
con cái. Giáo dục văn hóa học đường hướng đến việc hình thành và phát triển cho học
sinh những phẩm chất và năng lực cần thiết, trong đó có tự chủ và trách nhiệm – đúng
như yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Tuy nhiên, khi ở nhà, bố mẹ
lại quá nuông chiều con cái, không yêu cầu con làm việc nhà, thậm chí làm bài tập về nhà
hộ con. Hậu quả là con trẻ không hình thành được sự tự chủ của bản thân (Hiền, 2021).
Trong bối cảnh ngành giáo dục phải chuyển từ hình thức học trực tiếp truyền thống
sang trực tuyến như một biện pháp ứng phó và thích nghi với COVID-19, giáo dục gia
đình ngày càng đóng vai trò quan trọng. Học sinh gặp nhiều khó khăn trong sử dụng các
công cụ học tập trực tuyến, việc dạy học thông qua hình thức trực tuyến cũng có những
hạn chế nhất định đối với việc tiếp thu kiến thức của trẻ. Ngoài ra, việc thiếu tương tác
với bạn bè, cả ngày dài ngồi trước màn hình để học cũng khiến trẻ có những căng thẳng,
bất ổn tâm lý riêng. Vì thế cha mẹ càng phải quan tâm, hỏi han và giúp đỡ con khắc phục
các vấn đề đang gặp phải. Bên cạnh đó, sự lan tràn thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng
xã hội là thách thức đòi hỏi cha mẹ cần chú ý giáo dục, trang bị cho con “vaccine” - những
kỹ năng phân biệt, ứng phó với các nguồn thông tin nhận được từ mạng xã hội. Tuy nhiên,
sự lạc hậu về công nghệ khiến một bộ phận cha mẹ không thể kiểm soát và giáo dục con
cái đảm bảo an toàn trên môi trường mạng.
Đại dịch COVID-19 cũng đặt ra thách thức đối với việc thực hiện chức năng giáo
dục gia đình, đối với nhóm trẻ phải xa cách bố mẹ do thực hiện nhiệm vụ chống dịch, sản
xuất ba tại chỗ,… và đặc biệt là nhóm trẻ mồ côi vì bố mẹ mất trong dịch. Theo thống kê,
tính đến hết ngày 8/10, cả nước có 2.093 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh
hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, có 1.970 trẻ mất cha hoặc mẹ (Cổng thông tin Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, 2021). Dù chưa có nghiên cứu tại Việt Nam, các
nghiên cứu quốc tế cho thấy nhóm trẻ mồ côi không chỉ gặp khó khăn về chất lượng cuộc
sống mà thường có kết quả học tập thấp hơn so với nhóm trẻ không mồ côi (Takashi,
2006) (Oyedele, Chikwature, & Manyange, 2016). Các yêu cầu về môi trường gia đình
chăm sóc thay thế cho nhóm trẻ mồ côi vì thế cũng đang được quan tâm trong bối cảnh
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.
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3. Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và phát triển
giáo dục gia đình
Xác định vai trò quan trọng của giáo dục gia đình, giáo dục làm cha mẹ đối với sự
phát triển toàn diện của trẻ, Hội LHPN Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm hỗ trợ, cung cấp
kiến thức, kỹ năng và giáo dục đời sống gia đình cho phụ nữ, trong đó chú trọng tác động
tới nhận thức hướng tới cải thiện kỹ năng làm cha mẹ, thể hiện trên một số nội dung sau:

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về giáo dục
đời sống gia đình và các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, hỗ trợ vun đắp giá trị
gia đình
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp Hội triển khai
trong nhiều năm với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam
no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Các cấp Hội đã lựa chọn vấn đề ưu tiên gắn với
phong trào thi đua, cuộc vận động và chủ đề hoạt động hàng năm của Hội, những vấn đề
bức xúc, nổi cộm tại địa phương, với nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng
của hội viên, phụ nữ và cộng đồng như: Giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ; giáo
dục trước hôn nhân; kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan
hệ tốt đẹp trong gia đình; phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống
xâm hại, bảo vệ trẻ em, tư vấn học nghề và tạo việc làm…
Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và
cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình, về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình
và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; tăng cường hiệu quả
công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam
hạnh phúc, phát triển bền vững, thực sự là tổ ấm của mỗi người. Trong 10 năm, các cấp
Hội tổ chức được 709.533 cuộc truyền thông với 64.768.170 người tham dự; 227.675
cuộc thi, mittinh, hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề với 8.267.809 người tham gia;
Tổ chức 5.316.590 cuộc sinh hoạt chi/tổ hội có nội dung xây dựng gia đình. Trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 để lại nhiều tác động nặng nề đến đời sống xã hội, Hội đã triển
khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch covid.
Xây dựng và phát triển các mô hình hiệu quả hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình;
mô hình dịch vụ gia đình, dịch vụ xã hội hỗ trợ gia đình
Mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được quan tâm xây dựng,
duy trì, nhân rộng. CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình CLB xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là những mô hình phổ biến do Hội
Phụ nữ xây dựng và vận hành ở các địa phương, có ý nghĩa tích cực, là cầu nối truyền tải
thông tin, giao lưu, chia sẻ vấn đề về giáo dục gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con, kiến thức,
kỹ năng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Báo cáo tổng kết 15 năm thực
hiện Chỉ thị 49 của TW Hội đánh giá, đã xây dựng được 18.239 CLB gia đình hạnh phúc,
18.602 mô hình CLB xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 12.935 chi hội phụ nữ xây dựng
gia đình 5 không, 3 sạch với hàng triệu thành viên. Ngoài ra, một số mô hình cũng được
các cấp Hội triển khai khá hiệu quả như Mô hình giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ
với sự tham gia của các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi, như CLB “Người mẹ mẫu
mực, bàn tay yêu thương của cha”, Nhóm cha mẹ có con từ 0-8 tuổi”, “Cha mẹ nuôi dạy
con tốt”, “Ông bố có con tuổi vị thành niên”…
Bên cạnh đó, mô hình dịch vụ gia đình đáp ứng phần nào nhu cầu của gia đình và
phụ nữ, giúp chị em yên tâm lao động, sản xuất và giúp phụ nữ nông thôn có việc làm
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tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, như: 3.263 CLB nấu cỗ/1.5023 thành viên; 151
CLB đưa đón trẻ đi học/ 830 thành viên; 448 nhóm trẻ gia đình/2222 thành viên, 162 mô
hình giúp việc gia đình/1263 thành viên. Các mô hình cũng là kênh hiệu quả giúp các cấp
Hội cũng nắm tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ để kịp thời chia sẻ, động viên, giúp
đỡ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho chị em trong xây dựng gia đình hạnh phúc,
phát triển bền vững.
Tham mưu đề xuất các chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình
hạnh phúc
Hỗ trợ phụ nữ thông qua đề xuất, triển khai các chương trình, đề án là hướng hoạt
động của Hội trong nhiều năm qua, vừa tạo cơ chế để các cấp Hội thực hiện hoạt động,
vừa có nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình. Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi
dạy con tốt” đã được triển khai nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, giúp cho
các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Sau 5 năm thực hiện đã có hơn 8,4 triệu bà mẹ và
gần 3 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi được tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi
về phương pháp nuôi, dạy con khoa học; trên 3,7 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các
kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, giáo dục đạo
đức, lối sống trong gia đình, kỹ năng bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học
đường…
Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết
một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” với các hình thức cung
cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, nuôi dạy, chăm
sóc trẻ em, thực hiện chính sách dân số… ngày càng thực chất.
Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng
gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững” tập trung nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng
nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, cung cấp nội dung giáo dục
đời sống gia đình; xây dựng mô hình Góc tư vấn và chuyên mục thông tin điện tử về giáo
dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân.
4. Khuyến nghị giải pháp và hàm ý chính sách
Có thể thấy rằng, giáo dục học đường không thể tách rời khỏi giáo dục gia đình.
Trách nhiệm giáo dục con cái phải được bắt đầu từ gia đình và không một chính sách giáo
dục nào có thể thay thế được sự chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình/cha mẹ đối với con
cái. Gia đình - hạt nhân của xã hội, là nơi cung cấp giáo dục đầu đời cho mỗi cá nhân, tạo
nền tảng cho việc tiếp nhận giáo dục học đường và giáo dục xã hội. Chỉ thị 06-CT/TW
của Ban Bí thư ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây
dựng gia đình trong tình hình mới đã khẳng định “Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy
trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho
các thành viên trong gia đình”. Chính vì vậy, để phát triển giáo dục văn hóa học đường,
cần quan tâm xây dựng, vun đắp giá trị giáo dục gia đình với những giải pháp và hàm ý
chính sách như sau:
a) Ở cấp độ thể chế, chính sách:
- Cần rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến gia đình, trẻ em, đảm
bảo an toàn cho trẻ em thích ứng với bối cảnh công nghệ thông tin hiện nay; đảm bảo an
sinh xã hội, hỗ trợ gia đình thực hiện hiệu quả các chức năng của gia đình, trong đó có
chức năng giáo dục, phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, an toàn trên không
gian mạng…

75

Tiếp tục cụ thể hóa Điều 60 của Hiến pháp 2013 về “xây dựng gia đình Việt Nam tiến
bộ, hạnh phúc” và yêu cầu “Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá
trị, giáo dục thế hệ trẻ” tại Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về công tác gia đình.
- Quan tâm xây dựng các chương trình giáo dục quốc gia về gia đình, giáo dục
làm cha mẹ: Quá trình xã hội hóa của trẻ bắt đầu từ môi trường gia đình. Cha mẹ chủ
động dạy dỗ con cái học hỏi các kỹ năng xã hội và trẻ em cũng quan sát, bắt chước các
hành vi của cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Những khó khăn về phương pháp
giáo dục, thiếu thời gian, không đủ kiến thức, môi trường xã hội phức tạp…khiến nhiều
cha mẹ đã không thực hiện tốt vai trò giáo dục, hướng dẫn, noi gương của mình.
b) Xây dựng, triển khai một số giải pháp cụ thể:
- Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, giáo dục đời sống gia đình, giáo
dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Đặc
biệt, cần nhận thức đúng vai trò, vị trí của gia đình trong quá trình phát triển của đất nước.
Chú trọng tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi vi phạm
pháp luật về gia đình; ngăn ngừa các thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại, tệ nạn xã hội
xâm nhập vào gia đình; coi trọng tuyên truyền, giáo dục xây dựng hình thành nhân cách
người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
- Việc thiếu các thiết chế, dịch vụ hỗ trợ cha mẹ thực hiện các chức năng gia đình
cũng là một rào cản khiến các bậc phụ huynh không có đủ thời gian và tinh lực để quan
tâm đến việc giáo dục con em. Vì thế, cần quan tâm phát triển các dịch vụ, mô hình hỗ
trợ cha mẹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
Nhân rộng và tiếp tục duy trì, xây dựng các mô hình tốt, mô hình mới về phát
triển gia đình hạnh phúc bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia
đình. Tăng cường chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, các sáng kiến hay, mô hình hiệu
quả về gia đình. Hiện nay, các đoàn thể xã hội và nhiều tổ chức đã xây dựng và vận hành
các mô hình hỗ trợ gia đình phát huy các chức năng gia đình, như Câu lạc bộ xây dựng
gia đình hạnh phúc, gia đình 5 Không 3 sạch,.. của Hội Phụ nữ. Đây là những mô hình đã
chứng minh được hiệu quả trong việc huy động sự tham gia của nam giới trong xây dựng
gia đình, hỗ trợ nữ giới trong thực hiện các chức năng gia đình.
Quan tâm, hỗ trợ mô hình gia đình thay thế chăm sóc trẻ em mồ côi, không nơi
nương tựa, đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, thực
thi đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này, nhất là trong đề xuất hoàn thiện quy
định pháp luật về gia đình; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia
đình; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam…
- Các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội thường xuyên giám sát để đảm bảo
thực thi nghiêm túc chính sách, pháp luật về gia đình
- Phát động, triển khai các phong trào về phòng, chống tiêu cực trong môi trường
học đường, học thật, thi thật với sự tham gia của nhà trường – gia đình – xã hội, trong đó
nêu cao phẩm chất trung thực, làm gương của cha mẹ đối với con cái. Sự suy thoái trong
nhà trường nói riêng và xã hội nói chung hiện nay, về gốc rễ, là do sự suy thoái trong đạo
đức con người, đặc biệt là những phẩm chất về sự trung thực, thật thà. Vì thế, việc đẩy mạnh
phong trào về phòng chống tiêu cực, tôn vinh sự trung thực trong giáo dục nói riêng và đời
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sống xã hội nói chung là cần thiết để tăng cường chất lượng đào tạo, nâng cao đạo đức xã
hội, phẩm giá của thế hệ tương lai và tiền đồ của đất nước.
Cũng cần nói thêm về việc chương trình đào tạo hiện nay quá tải về kiến thức cũng
như những tiêu chuẩn mang tính phiến diện, “bề ngoài” của xã hội trong đánh giá kết quả
học tập đã khiến việc học tập – thi cử hiện nay thiếu tính thực chất, đôi khi buộc gia đình,
giáo viên và học sinh “nhắm mắt đưa chân”. Vì thếm cần nêu cao tinh thần học thật – thi
thật – đánh giá thật trong môi trường học đường để xóa bỏ những áp lực gây tiêu cực này.
- Tăng cường hiệu quả phối hợp giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình thông
qua các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội. Các mô hình trên thế giới đều cho thấy
sự tham gia của gia đình vào trong hoạt động giáo dục tại trường giúp tăng hiệu quả tiếp
thu kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục nhân cách và kiến thức của học sinh.
Vì thế, cần thường xuyên có sự trao đổi thông tin về tình trạng của học sinh từ cả hai phía
gia đình và nhà trường, có sự phối hợp lẫn nhau trong rèn giũa, điều chỉnh hành vi của
học sinh. Đồng thời, gia đình cũng cần tham gia mạnh mẽ hơn trong việc giám sát, phát
hiện những hạn chế còn tồn tại trong văn hóa học đường để nhà trường có sự thay đổi tích
cực.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NHÀ TRƯỜNG
NGND. Nguyễn Thị Hiền*

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Văn hóa học đường là một khái niệm tương đối trừu tượng. Đó là cách mà Nhà
trường vận hành các công việc hàng ngày, là các giá trị mà Nhà trường duy trì và theo
đuổi, là truyền thống, là cách mọi người ứng xử với nhau, là môi trường để rèn luyện nhân
cách và giáo dục thế hệ trẻ sống có hoài bão. Mỗi Nhà trường cần phải xây dựng một môi
trường trong lành, tích cực để tạo ra một “tiếng nói chung” cho quy trình vận hành mọi
công việc, cách thức ứng xử của mỗi cá nhân học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh.
Mỗi trường đều có đặc điểm riêng, mang lại cảm giác khác biệt cho những con
người làm việc hàng ngày trong môi trường đó, cho học sinh, cho phụ huynh cũng như
khách đến thăm trường. Điều đó được nhận thấy rõ ràng ngay từ phút đầu tiên khi chúng
ta bước vào cổng trường. Một “bầu không khí” tốt sẽ tạo ra một môi trường tích cực mà
ở đó mỗi giáo viên, mỗi cán bộ nhân viên, mỗi học sinh cảm thấy mình là một phần của
nhà trường.
Môi trường và văn hóa học đường tích cực là một môi trường trong đó học sinh
được coi là mục đích giáo dục chứ không phải là vấn đề cần giải quyết. Văn hóa học
đường quan tâm và kết nối tất cả các bên liên quan trong nhà trường để họ cảm thấy được
nhìn thấy, có giá trị và được lắng nghe. Học sinh cảm thấy an toàn, được phản hồi và được
mắc lỗi, tạo môi trường giáo dục có nhiều động lực hơn để khám phá, học hỏi, và từ đó,
có những đóng góp tích cực cho văn hóa và môi trường học đường.
Để tạo ra các giá trị bền vững thì việc xây dựng văn hóa Nhà trường cần phải được
thực hiện một cách có chủ đích. Chủ đích ở đây cần phải xuất phát từ người đứng đầu nhà
trường, từ Ban Giám hiệu nhà trường, và tiếp tục được phát triển, chia sẻ vai trò lãnh đạo
tới tất cả các thành viên chủ chốt. Và một khi quy trình đó được thực hiện, mỗi người đều
nỗ lực một cách có chủ đích để góp phần tạo ra một môi trường văn hóa tích cực, hành
trình xây dựng văn hóa nhà trường mới thực sự được bắt đầu. Vì vậy, việc “Xây dựng
văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong nhà trường” góp phần quan trọng để xây
dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo
hiện nay.
II. NỘI DUNG
Văn hóa học đường tác động không chỉ đến thái độ của học sinh và giáo viên, mà
còn trên toàn bộ quá trình trải nghiệm học tập. Văn hóa học đường bao gồm những ảnh
hưởng và thái độ tiềm ẩn bên trong nhà trường - dựa trên các chuẩn mực, truyền thống và
niềm tin của giáo viên, nhân viên và học sinh, nó liên quan đến cách giáo viên tương tác
với nhau, với học sinh, phụ huynh học sinh và cả với lãnh đạo. Văn hóa học đường tích
cực là nơi mà những nỗ lực của bạn được chuyển thành những trải nghiệm tích cực cho
cả Giáo viên - Nhân viên và học sinh. Thành công, niềm vui và thành tích là tất cả các đặc
điểm chính của văn hóa trường học tích cực. Khi trường học của bạn có một nền văn hóa
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tích cực, giáo viên sẽ hào hứng làm việc, và học sinh có tâm thế tốt hơn (về mặt tinh thần
và cảm xúc) để học tập.
Việc xây dựng một văn hóa học đường tích cực phụ thuộc nhiều vào cách nhìn,
quan điểm của lãnh đạo nhà trường. Văn hóa học đường ảnh hưởng và được xây dựng từ
nhiều phía: bên trong nhà trường, bên ngoài nhà trường và bối cảnh xã hội. Với vai trò là
một lãnh đạo nhà trường, tôi xin đưa ra các ý kiến về Việc xây dựng Văn hóa học đường
từ các mối quan hệ trong nhà trường. Vai trò của lãnh đạo nhà trường trong việc tạo ra
một văn hóa học đường tích cực là gì? Vai trò của người lãnh đạo trường học có thể được
xác định theo ba bước cơ bản:
- Phân tích và hiểu văn hóa hiện tại của trường bạn: quan sát thái độ của giáo viên
trong lớp học, trong các cuộc họp với nhân viên, và hiểu được cảm giác chung của học
sinh đối với nhà trường và giáo viên.
- Xác định yếu tố nào là tích cực và yếu tố nào là chưa tích cực. Sau đó viết ra
những yếu tố giúp cải thiện bầu không khí ở trường của bạn và yếu tố gây ra cảm giác
tiêu cực trong giáo viên và học sinh.
- Từ danh sách đó, hãy rút ra các yếu tố tích cực của văn hóa trường học của bạn
và bao gồm các giá trị, thái độ hoặc phẩm chất khác mà bạn muốn thấy ở trường học của
mình. Sau đó, hãy hành động để củng cố những phẩm chất tích cực đó và tạo ra một văn
hóa học đường tích cực.
Sau 25 năm làm quản lý nhà trường, tôi tự tìm được một số yếu tố có thể củng cố
văn hóa học đường tích cực trong trường học:
1. Thiết lập các chuẩn mực trường học qua việc xây dựng các giá trị
Nội quy trường học và lớp học được xây dựng trên hệ thống giá trị của Nhà trường.
Mọi người đều hình dung ra chân dung con người của mình khi trở thành thành viên của
nhà trường, Điều này giúp giáo viên, nhân viên, học sinh và cả lãnh đạo nhà trường luôn
học hỏi không chỉ những việc nên và không nên làm, mà còn tại sao nên hoặc không nên
làm điều đó, từ đó nhận thấy việc thực hiện và phát huy các giá trị nhà trường không chỉ là
nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào, là “thương hiệu cá nhân” của mỗi thành viên nhà trường.
Cụ thể 5 giá trị của trường tiểu học Đoàn Thị
Điểm - Hà Nội:
- Yêu thương, tôn trọng bản thân, mọi người và
mọi vật.
- Đoàn kết và luôn chịu trách nhiệm cho mọi
hành vi của mình.
- Luôn đúng giờ và kiên nhẫn chờ đến lượt
- Trung thực làm đúng ngay cả khi không có ai
chứng kiến.
- Sáng tạo không ngừng.
3. Đặt ra kỷ luật nhất quán
Việc đặt ra Nội quy trường học không phải lúc
nào cũng được 100% thành viên thực hiện và tuân thủ
theo. Khi các quy tắc không được tuân theo, kỷ luật
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phải được thực hiện. Tuy nhiên, mở rộng phạm vi các phương pháp kỷ luật có thể giúp
khuyến khích một nền văn hóa học đường tích cực. Thay vì liên tục “dập lửa”, hãy áp
dụng một cách tiếp cận kỷ luật chủ động, tích cực hơn. Việc phạt một học sinh sau khi có
hành vi xấu chưa chắc đã tốt. Nhưng việc giao cho học sinh đó một nhiệm vụ giúp sửa
chữa sai lầm sẽ dạy học sinh những gì nên làm thay cho hành động, hành vi sai trái đó. Ví
dụ, hãy tưởng tượng một học sinh làm tổn thương học sinh khác, hình thức kỷ luật có thể
bao gồm việc phải viết một lá thư xin lỗi cho học sinh mà bạn ý làm tổn thương, và sau
đó được giao nhiệm vụ làm “giám sát hành lang” để cùng tìm những học sinh gây rắc rối
cho các học sinh khác. Quá trình làm “giám sát hành lang” học sinh sẽ nhận ra nhiều hành
vi không tốt của người khác mà trước đây mình đã từng mắc phải và tự sửa chữa những
sai lầm của mình. Điều này giúp khuyến khích các em chịu trách nhiệm về hành động của
mình.
Kỷ luật với học sinh cần thấm nhuần tới tất cả học sinh trong trường và được áp
dụng nhất quán. Giáo viên và học sinh cùng tuân thủ các quy tắc kỷ luật, không có ngoại
lệ. Khi tất cả học sinh được đối xử bình đẳng và hành vi xấu được xử lý theo cách giống
nhau trong các lớp học khác nhau, điều này sẽ giúp loại bỏ cảm giác không tin tưởng giữa
các học sinh, giữa học sinh và giáo viên.
4. Khen ngợi thành tích cá nhân và hành vi tốt
Bên cạnh việc đề ra Kỷ luật nhất quán thì lãnh đạo nhà trường cùng cần xây dựng
một “điều khoản” khen thưởng kịp thời. Khen ngợi giúp các thành viên trong nhà trường
cảm thấy rằng họ được quan tâm đến từng cá nhân. Mỗi giáo viên đều xây dựng một
khung khen thưởng thường xuyên, đột xuất cho học sinh, khuyến khích giáo viên đưa ra
những lời khen cụ thể nêu bật những gì cá nhân học sinh đã hoàn thành tốt. Ví dụ ngoài
công nhận học sinh có thành tích xuất sắc về học tập thì công nhận học sinh xuất sắc về
"trách nhiệm, lãnh đạo, tôn trọng và trung thực." Việc khen ngợi thành tích của học sinh
cũng có thể được thực hiện trên quy mô lớn cấp trường nhưng cùng có thể tiến hành
thường xuyên ở quy mô lớp học hoặc trong một buổi sinh hoạt có sự tham gia của cha mẹ
học sinh hoặc các thành viên từ cộng đồng, thậm chí là khen thưởng trên mạng xã hội của
nhà trường. Việc khen thưởng không chỉ dành cho học sinh mà còn nên được áp dụng
thường xuyên với tất cả giáo viên, nhân viên của nhà trường.
5. Làm gương thực hiện những hành vi bạn muốn thấy ở trường của bạn
Vai trò làm gương của lãnh đạo có
tính chất quyết định Văn hóa học đường nơi
lãnh đạo đó công tác. Chúng ta vẫn có câu
“Cán bộ nào, phong trào ấy”. Người đứng
đầu đặc biệt là ở trường học, là người cao
nhất trực tiếp đưa ra những quyết định ảnh
hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động
của cơ quan, đơn vị. Qua hoạt động, hành
động của mình, giáo viên, học sinh có thể
thấy rõ nhất, nổi bật nhất mối liên hệ giữa lãnh đạo và Văn hóa học đường. Bạn có một
danh sách các phẩm chất và giá trị mà bạn muốn thấy ở giáo viên và học sinh của mình,
nhưng làm thế nào để bạn trình bày những khía cạnh tương tự của văn hóa trường học của
bạn? Chỉ có 1 cách, bạn thực hiện nó. Điều đó có nghĩa là khi bạn tương tác với giáo viên
và sinh viên, bạn cần phải là một tấm gương về hành vi mà bạn muốn thấy trong trường
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học của mình. Hơn ai hết, lãnh đạo phải là một chân dung rõ ràng nhất thể hiện các giá trị
mà bạn muốn xây dựng cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

6.Tạo ra các nghi lễ, ngày hội và sự kiện truyền thống vui vẻ cho học sinh và
giáo viên
Việc tạo ra những khoảng thời gian thích hợp và đầy ý nghĩa để giáo viên và học
sinh cùng trải nghiệm giúp học sinh giáo viên và cả học sinh có cơ hội thể hiện năng lực,
năng khiếu, tăng cường giao tiếp, kết nối thư giãn không chỉ giúp họ sảng khoái hơn khi
quay lại với không gian học tập mà còn tạo ra cả một khung trời kỷ niệm tươi đẹp và khó
quên trong thế giới học đường. Tại trường Đoàn Thị Điểm Hà Nội đó không chỉ là các
chuyến tham quan dã ngoại ngoài nhà trường mà còn là các hội trại, các đêm diễn văn
nghệ, các ngày hội văn hóa, thể thao các hội chợ từ thiện. Và điều đặc biệt là nó không
chỉ diễn ra một lần, tự phát mà nó được diễn ra hàng năm, vào một thời điểm nhất định.
Mỗi giáo viên, học sinh Đoàn Thị Điểm Hà Nội dù là học sinh đang học hay là cựu học
sinh, cựu giáo viên cứ đến một thời điểm nào đó trong năm học lại nhắc lại, nhớ đến hoặc
được tham gia một sự kiện đặc biệt. Đó là Hội chợ từ thiện, đêm văn nghệ Vầng trăng yêu
thương cho học sinh và phụ huynh mới vào trường như một dấu ấn nhập trường, là Hội
diễn Hoa tháng Năm luôn kín chỗ ngồi với gần 3000 diễn viên nhí tại các nhà hát chuyên
nghiệp lớn như Trung tâm Hội nghị quốc gia, là Hội trại cuối cấp chinh phục thử thách
của học sinh lớp 5 như một Dấu ấn không phai trước khi chuyển trường, là các trận bóng
đá, cuộc thi bơi hay là các cuộc thi Tìm kiếm tài năng khác. Tại Đoàn Thị Điểm Hà Nội,
chúng tôi tự hào đã mang tới cho các em học sinh và cả các giáo viên một không gian trải
nghiệm ý nghĩa và thật nhiều cảm xúc.
7. Tạo sự tham gia có ý nghĩa của phụ huynh
Cha mẹ học sinh nên được hiểu là 1 yếu tố trong mối quan hệ trong nhà trường.
Cha mẹ học sinh không chỉ là khách hàng nhận dịch vụ giáo dục từ nhà trường mà còn
đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và xây dựng nền văn hoá học đường. Trao đổi
thông tin cởi mở, rõ ràng với cha mẹ học sinh có thể giúp tránh hiểu lầm và xóa bỏ cảm
giác không tin tưởng từ phía họ. Để phụ huynh tham gia vào văn hóa trường học của bạn,
hãy cung cấp cho họ một nền tảng để phản hồi về các hoạt động trong lớp học hoặc các
chương trình của trường. Các cuộc họp phụ huynh-giáo viên và các hội thảo chính là nơi
giáo viên và cha mẹ học sinh có thể thảo luận trao đổi về việc phối hợp giáo dục, các kỹ
năng học tập và kinh nghiệm quản lý học sinh. Các buổi này cần được thực hiện với không
khí vui vẻ, cởi mở trên nguyên tắc thông tin 2 chiều và mỗi giáo viên hay người tổ chức
nên kết hợp cho cha mẹ học sinh được trải nghiệm thực tế một vài hoạt động thú vị mà
con cái họ thường được trải nghiệm ở trường như các trò chơi đố vui học tập, bố mẹ hiểu
con … Nghiên cứu cho thấy rằng sự tương tác giữa phụ huynh / giáo viên càng cao thì
học sinh càng có thành tích tốt hơn. Tiếp cận với phụ huynh mang lại cho họ cơ hội tham
gia vào quá trình giáo dục con cái của họ và thông thường khi mối quan hệ với phụ huynh
được thiết lập, phụ huynh sẽ trở thành một yếu tố quan trọng giúp học sinh thành công.
8. Khuyến khích giáo viên không ngừng đổi mới
Nghề giáo, từ xưa đến nay luôn bị coi là nhàm chán với những bài dạy lặp đi lặp
lại trong nhiều năm. Nếu không có đổi mới thì chỉ một thời gian, khi giáo viên đã quá
quen với cách dạy học, với cách quản lý đặc biệt là trong bối cảnh xã hội tiến nhanh như
hiện tại, nhà trường sẽ trở nên “giẫm chân tại chỗ” không theo kịp xu thế xã hội và cả cảm
xúc của giáo viên, học sinh cũng nhạt dần. Và hơn bao giờ hết sự đổi mới bắt đầu từ chính
bạn - người lãnh đạo nhà trường. Hãy khuyến khích giáo viên thử các phương pháp giảng
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dạy mới, tổ chức các cuộc thi, các chuyên đề thường xuyên để thảo luận về nghiên cứu
mới về phương pháp giảng dạy hoặc công nghệ giảng dạy mới. Đừng lo giáo viên không
đồng ý vì sợ họ mất thời gian. Suốt 25 năm qua, các cuộc thi chuyên môn của trường
Đoàn Thị Điểm Hà Nội luôn thu hút hầu hết Cán bộ giáo viên tham gia vì ai cũng muốn
mình tiến bộ hơn mỗi ngày. Đó là cơ hội để phát triển nghề nghiệp cho giáo viên. Học
sinh không phải là những người duy nhất trong trường của bạn nên học. Giúp giáo viên
phát triển các kỹ năng của họ sẽ khuyến khích một văn hóa học đường tích cực bằng cách
cho giáo viên thể hiện hết năng lực vốn có của họ.

9. Thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để duy trì văn hóa học đường tích cực
Việc tạo ra một văn hóa học đường tích cực không chỉ làm đủ các tiêu chí, danh
mục để kiểm tra. Với tư cách là lãnh đạo trường học, mỗi lãnh đao cần biết chính xác
những gì đang thực sự diễn ra trong trường học của mình, hiểu được thái độ và bầu không
khí trên các hành lang và trong lớp học. Như đã đề cập ở trên, bắt đầu quá trình cải thiện
văn hóa trường học bao gồm việc phân tích tình hình hiện tại của trường bạn. Quá trình
phân tích này nên trở thành một phần thường xuyên trong quá trình điều hành trường học
của bạn. Vài tháng một lần, hãy dành thời gian để phân tích văn hóa trường học của bạn.
Theo dõi các yếu tố xây dựng một văn hóa học đường tích cực và tiếp tục củng cố các yếu
tố đó. Ngoài ra, hãy nhận biết bất kỳ yếu tố tiêu cực nào đã bắt đầu xâm nhập và thực hiện
hành động quyết định để loại bỏ. Hãy dành thời gian lắng nghe phản hồi từ cả giáo viên
và học sinh để hiểu được trải nghiệm mà họ đang gặp phải ở trường.
III. KẾT LUẬN
Việc xây dựng Văn hóa học đường tích cực sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực, không
thể đốt cháy giai đoạn. Nếu bạn đã bắt đầu nỗ lực xây dựng văn hóa học đường tích cực
nhưng không đạt được kết quả như mong đợi, đừng lo lắng. Thay đổi thái độ của tất cả
nhân viên và học sinh trong trường của bạn sẽ không phải là một quá trình trong một sớm
một chiều. Tuy nhiên, nó sẽ rất đáng để chờ đợi và luôn nhớ rằng: quá trình thay đổi này
bắt đầu với bạn. Hãy kiên nhẫn làm việc để xây dựng một văn hóa học đường thúc đẩy
hành động tích cực, và học sinh của bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để học tập tốt và trở nên
thành công hơn bây giờ và trong tương lai.
Văn hóa học đường trong mỗi Nhà trường là nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan
trọng. Văn hóa Nhà trường góp phần tạo cho sự phát triển bền vững, thành công vượt trội
và xây dựng thương hiệu riêng cho mỗi Nhà trường. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu
cầu hiện tại, vừa mang tính chiến lược lâu dài vì văn hóa nhà trường góp phần để đào tạo
một thế hệ học sinh có khả năng hội nhập để trở thành công dân toàn cầu của thế kỷ 21.
Những yếu tố để việc giáo dục Văn hóa học đường có hiệu quả:
- Vai trò của Nhà trường: Chủ động xây dựng phong trào
- Vai trò của Giáo viên: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ từng người
- Vai trò của CMHS: Đồng hành cùng Nhà trường.
Các kết quả đạt được trong công tác quản lý về việc xây dựng văn hóa học đường
đặc biệt là việc kết nối các mối quan hệ tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội đã
nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và các cấp quản lý trong việc thực hiện nhiệm
vụ, càng khẳng định bước đi đúng đắn của Nhà trường. Hi vọng với một số kinh nghiệm
mà Nhà trường chúng tôi đã thực hiện trong gần 25 năm qua sẽ góp phần trong quá trình
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xây dựng môi trường văn hóa học đường, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn
diện trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo.
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NHẬN DIỆN CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA
HỌC ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM
TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến*
Tóm tắt: Trước hiện tượng khủng hoảng giá trị mang tính toàn cầu hiện nay, giáo dục
giá trị và xây dựng văn hóa học đường (VHHĐ) đã trở thành một xu thế trong cải cách giáo dục
thế giới. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực hết sức phức tạp bởi lẽ các chuẩn mực, giá trị, niềm tin tạo
nên VHHD chịu tác động của rất nhiều yếu tố, bao gồm cả các yếu tố trong nhà trường và các
yếu tố ngoài nhà trường. Trên cơ sở nhận dạng các cơ hội và thách thức, bài viết này chỉ ra rằng
nếu VHHĐ không được xây dựng một cách chủ động và có ý thức thì cơ hội mãi mãi là cơ hội,
còn thách thức sẽ không chỉ còn là thách thức mà trở thành nguy cơ. Nguy cơ về một VHHĐ tiêu
cực thực sự đã hiện hữu trong nhà trường của chúng ta, vì vậy việc xây dựng một VHHĐ tích
cực đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết cần được triển khai ở cả cấp hệ thống và cấp trường.
Riêng ở cấp hệ thống, để phát huy lợi thế của các cơ hội, bài viết này đề xuất một số khuyến nghị
chính sách liên quan đến việc ban hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị
mạng internet, làm cơ sở cho việc xây dựng văn hóa Việt Nam, văn hóa gia đình và văn hóa
mạng, đồng bộ và nhất quán với VHHĐ.
Từ khóa: Văn hóa học đường; giáo dục giá trị; giá trị văn hóa; con người Việt Nam;
không gian mạng

1. Mở đầu
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về VHHĐ. Tuy nhiên, các định nghĩa đều xoay
quanh một nội dung cốt lõi, theo đó VHHĐ có thể hiểu là hệ các chuẩn mực, giá trị, niềm
tin tạo nên đời sống nhà trường.
VHHĐ nảy sinh từ những hoạt động, thái độ và quan hệ ứng xử có ý thức và không
có ý thức trong quản lý, giảng dạy, học tập của nhà trường. Các cán bộ quản lý, nhà giáo,
người học, phụ huynh đều đóng góp vào VHHĐ theo cả hai phía tích cực và tiêu cực. Nếu
các chuẩn mực, giá trị, niềm tin tạo nên văn hóa nhà trường không được làm rõ, xây dựng
và phát triển một cách có ý thức thì mặt tiêu cực sẽ có chiều hướng lân át mặt tich cực,
mà kết quả cuối cùng là chất lượng dạy và học không đảm bảo, nhân cách người học có
vấn đề.
Theo Hội đồng VHHĐ quốc gia Mỹ thì “ngày càng có nhiều nghiên cứu thực
nghiệm chỉ ra rằng một VHHĐ tích cực và bền vững sẽ làm giảm việc bỏ học, nâng cao
kết quả học tập và phát triển của thanh, thiếu niên, cũng như kiến thức, kỹ năng, thái độ
cần thiết để học sinh, sinh viên trở thành những thành viên hữu ích và có trách nhiệm của
xã hội…Nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng khi các thành viên nhà trường cảm thấy
an toàn, được chăm lo, tin cậy và coi trọng thì kết quả học tập tăng lên, còn giáo viên thì
hài lòng và yêu nghề hơn” (Center for social and emotional education, 2010). Vì thế ngày
nay, ở nhiều nước trên thế giới, VHHĐ được coi là hòn đá tảng của mọi nhà trường có
chất lượng. Nó là nền tảng không thể thiếu được trong mọi nỗ lực cải cách nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục (Smyth và cộng sự 1999).

*

Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuyên gia Giáo dục.
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Ở nước ta, có thể nói, cho đến nay, nhận thức về vai trò của VHHĐ trong việc nâng
cao chất lượng giáo dục còn khá mờ nhạt. Ngay trong việc đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục nói chung, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) nói riêng, khi bàn
đến các nhiệm vụ và giải pháp, tuyệt nhiên không có nội dung nào liên quan đến việc xây
dựng VHHĐ.
Cần chú ý rằng trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030, một trong
các quan điểm phát triển là: “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung
tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa,
con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền
vững”. Cùng với quan điểm đó là đột phá chiến lược như sau : “Tiếp tục phát triển toàn
diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng
phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con
người Việt Nam”. Muốn vậy, việc xây dựng VHHĐ là thực sự cấp thiết.
Tuy nhiên, đây là lĩnh vực hết sức phức tạp bởi lẽ các chuẩn mực, giá trị, niềm tin
tạo nên VHHD chịu tác động của rất nhiều yếu tố bao gồm cả các yếu tố trong nhà trường
và các yếu tố ngoài nhà trường. Điều đặc biệt là do nhà trường thường là một thiết chế bé
nhỏ trong một hệ thống kinh tế-xã hội rộng lớn nên các yếu tố bên ngoài có tác động nhiều
khi mang tính chi phối đến việc hình thành và phát triển của VHHĐ. Bài viết này muốn
nhận diện các tác động bên ngoài đó thông qua việc phân tích các cơ hội và thách thức
trong xây dựng VHHĐ ở Việt Nam.
2. Bối cảnh xây dựng và phát triển VHHĐ ngày nay
2.1 Bối cảnh quốc tế
Bước sang thế kỷ XXI, bức tranh giáo dục ở từng quốc gia cũng như trong phạm
vi toàn cầu đã khác trước rất nhiều. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng toàn cầu hóa đã là một
hiện thực không thể đảo ngược và ngày càng sâu rộng. Nó mở đầu bằng tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế, rồi kéo theo sự hội nhập trong hàng loạt lĩnh vực khác, bao gồm cả
văn hóa và giáo dục. Biểu hiện cụ thể của tiến trình hội nhập quốc tế này không còn chỉ
giới hạn ở hợp tác quốc tế về văn hóa, giáo dục mà còn bao gồm thương mại dịch vụ văn
hóa, dịch vụ giáo dục theo tinh thần của Thỏa thuận chung về thương mại dịch vụ (GATS)
do WTO ban hành. Điều đó dẫn đến việc hình thành và phát triển của một thị trường văn
hóa và thị trường giáo dục trên phạm vi từng quốc gia tham gia WTO, cũng như phạm vi
toàn cầu.
Khủng hoảng toàn cầu về giá trị
Trong bối cảnh thị trường nói trên, biến đổi giá trị trong lòng các quốc gia là tất
yếu. Nhiều giá trị văn hóa hiện đại như hòa bình, dân chủ, tự do, công bằng, bình đẳng
v.v… đã trở thành những giá trị văn hóa phổ quát mà các quốc gia ngày nay hướng tới.
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ giáo dục, nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo về hiện tượng sói mòn
giá trị, thậm chí khủng hoảng giá trị. Theo Feyrial (2014) thì cùng với bước tiến của nền
sản xuất công nghiệp, học sinh đang sống trong thế giới Dickens, một thế giới tốt nhất
của mọi thời đại và cũng là thế giới tệ nhất của mọi thời đại. Một mặt các em chứng kiến
bước tiến của văn minh, thụ hưởng một cuộc sống vật chất ngày càng tiện nghi, hiện đại;
mặt khác các em là nạn nhân trong sự xuống cấp của văn hóa, bị tổn thương về tinh thần
và cảm xúc bởi các đảo lộn giá trị. Hiện tượng này mang tính chất toàn cầu và được Mc
Murtry (2011) gọi là cuộc khủng hoảng toàn cầu về giá trị.
Sự hồi sinh của VHHĐ
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Trước tình hình khủng hoảng giá trị nói trên, các nhà hoạch định chính sách và các
nhà giáo dục ở các nước phát triển như Mỹ, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, tiếp đến
các nước đang phát triển như Ấn Độ, Maroc, Indonesia, Phillippines, Thái Lan v.v…tiến
hành những bước đi mạnh mẽ để đẩy mạnh giáo dục giá trị trong nhà trường phổ thông,
hướng đến xây dựng một VHHĐ tích cực.
Thực ra VHHĐ luôn có mặt dưới dạng này hoặc dạng khác trong các nhà trường.
Chỉ có điều nó chưa bao giờ được coi trọng. Chính những cảnh báo về khủng hoảng giá
trị đã khiến các nhà hoạch định chính sách và các nhà giáo dục tư duy lại về sự cần thiết
và tầm quan trọng của VHHĐ. Vì thế, vài thập kỷ gần đây, giáo dục giá trị đã được đề
cao và tăng cường trong các chương trình giáo dục nhiều quốc gia và đang trở thành một
xu thế toàn cầu trong việc xây dựng VHHĐ.
Vai trò của giáo dục giá trị trong VHHĐ
Nhiều nghiên cứu đã làm rõ cấu trúc của VHHĐ, trong đó nền tảng của VHHĐ là
các giá trị mà nhà trường theo đuổi và xây dựng (Confeld, 2016). Nhìn từ góc độ này thì
VHHĐ được phân loại thành hai loại là VHHĐ tích cực và VHHĐ tiêu cực.
VHHĐ tích cực là văn hóa đem đến sự hài lòng của người dạy trong giảng dạy và
sự hài lòng của người học trong học tập. Nó được đặc trưng bởi các giá trị như tình yêu
nghề, tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, sự ham học, niềm tin, sự hợp tác, thái độ tôn
trọng, quan hệ thân thiện v.v…
Trong khi đó VHHĐ tiêu cực là văn hóa đem đến cho người dạy và người học sự
bất an trong giảng dạy và học tập. Nó được đặc trưng bởi các phi giá trị như sự giả dối,
bệnh thành tích, bệnh hình thức, bệnh bè phái, bệnh đối phó, thói khôn vặt, thói tùy tiện,
thói vô cảm, sự lười nhác v.v…
Vì thế việc xây dựng VHHĐ không thể dừng lại ở các hoạt động bề nổi như các
hoạt động văn hóa-nghệ thuật, các hoạt động truyền thống, các nghi thức giao tiếp, các
quan hệ ứng xử, mà trên hết cần tập trung vào việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của
giáo dục giá trị trong nhà trường. Đây là lĩnh vực được thảo luận và nghiên cứu nhiều
trong những năm gần đây với những tiêp cận đa dạng như ban hành Khung quốc gia về
giáo dục giá trị trong nhà trường ở Úc (Australia Government. Department of Education,
Science and Training, 2005), xác lập các chuẩn VHHĐ quốc gia ở Mỹ (National School
Climate Council, 2010), ban hành Khung các năng lực và chuẩn đầu ra của thế kỷ 21 ở
Singapore (Singapore Ministry of Education, 2014).
Các tổ chức quốc tế cũng tham gia tích cực vào việc đề xuất, khuyến nghị các giá
trị cần đưa vào trong VHHĐ nhìn từ những góc độ khác nhau. Có thể nói, trong khoảng
20 năm nay có một xu thế chung trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục là
chuyển từ cách tiếp cận từng phần, sang cách tiếp cận tổng thể, với những tên gọi khác
nhau như Xây dựng trường học thân thiện của UNICEF, Xây dựng văn hóa nhà trường
của Mỹ, Xây dựng môi trường giáo dục của OECD, Học để làm người của APNIEVE
(Asia-Pacific Network for International Education and Values Education), Giáo dục giá
trị sống của ALIVE (Association for Living Values Education International). Thực chất
của các tiếp cận này là tiếp cận VHHĐ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, mà mục
tiêu tột cùng là xây dựng và hoàn thiện nhân cách người học.
2.2 Bối cảnh trong nước
Định hướng giá trị trong nhân cách con người Việt Nam
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Đặc trưng cơ bản của phát triển giáo dục Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới là
từng bước đổi mới giáo dục trong bối cảnh đất nước chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập
trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiến trình đổi mới này được
dẫn dắt bởi các quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục, trong đó một trong những quan
điểm chỉ đạo có tính xuyên suốt là quan điểm về nhân cách con người Việt Nam mà giáo
dục có trách nhiệm xây dựng.
Đáng quan tâm là định hướng giá trị trong nhân cách con người Việt Nam có sự
vận động qua các nghị quyết của Đảng. Trong các NQTW2 (khóa VIII) về giáo dục và
NQTW5 (khóa VIII) về văn hóa, các định hướng giá trị hướng tơi con người lý tưởng của
chủ nghĩa xã hội, cao xa và khó mà với tới. Tuy nhiên, giờ đây với các NQTW29 (khóa
XI) về giáo dục và NQTW33 (Khóa XI) về văn hóa thì các định hướng giá trị đã hướng
tới một mô hình nhân cách hiện thực, phù hợp và khả thi, một mô hình con người mà bằng
nỗ lực chúng ta chắc chắn có thể chạm tới. Đó là “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” (NQ29); “con người có nhân cách,
lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn
kết, cần cù, sáng tạo” (NQ33).
Tuy nhiên, đó là các chủ trương trên văn bản. Việc chuyển chủ trương thành hiện
thực không đơn giản bởi lẽ cả văn hóa và giáo dục đều đang phải vận động trong một môi
trường kinh tế-xã hội chuyển đổi mạnh mẽ từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế
thị trường định hướng XHCN; từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, từ xã
hội truyền thống và khép kín sang xã hội hiện đại và hội nhập. Sự chuyển đổi này kéo
theo những biến đổi không tránh khỏi về giá trị, từ sự biến đổi giá trị (Phạm Minh Hạc,
2007), đến xung đột giá trị (Trần Ngọc Thêm, 2015), đặc biệt là khủng hoảng giá trị (Phan
Huy Lê, 2016).
Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam
Trước thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống có chiều hướng gia tăng trong xã
hội, Đại hội XI của Đảng yêu cầu “Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”. Đề tài
KX.04.15/11-15 thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.04/11-15 “Nghiên cứu
khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015” đã tìm cách trả lời yêu cầu đặt ra bằng
cách đề xuất hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế. Theo đó, Trần Ngọc Thêm đề xuất một mô hình hệ giá trị Việt Nam mới nói
chung, đồng thời trích xuất ra một mô hình rút gọn (hệ giá trị cốt lõi trọng điểm) phục vụ
việc xây dựng văn hóa - con người ở Việt Nam trong giai đoạn trước mắt, bao gồm các
giá trị cốt lõi sau: dân chủ và pháp quyền, nhân ái và yêu nước, trung thực và bản lĩnh,
trách nhiệm và hợp tác, tính khoa học và sáng tạo.
Tuy nhiên, bàn đến giá trị, cách hiểu, cách tiếp cận để tiến tới xây dưng hệ giá trị
là một công việc phức tạp, nhiều ý kiến khác biệt, không dễ đi tới đồng thuận trên cả ba
phương diện khoa học, chính trị và đạo đức. Vì thế, Đại hội Đáng lần thứ XII tiếp tục đặt
ra bài toán giá trị với một yêu cầu khác: “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”. Đề tài KX04.19 thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia KX.04/1620 “Nghiên cứu khoa học lí luận chính trị giai đoạn 2016 – 2020” cũng tìm cách trả lời
yêu cầu trên. Theo đó, Nguyễn Ngọc Thiện đề xuất hệ giá trị Việt Nam với 8 giá trị, trong
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đó có 4 giá trị văn hóa và 4 giá trị con người: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, pháp quyền;
yêu nước, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo.
Dù vậy, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục đề nghị: “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”
Tình trạng phân rã văn hóa
Như vậy xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam là một nhiệm vụ lâu dài và phức
tạp. Kể từ khi Đại hội Đảng XI đặt ra yêu cầu đến nay, hơn mười năm đã trôi qua, chúng
ta vẫn đang ở giai doạn bàn thảo để đi tới đồng thuận. Trong khi đó, việc chuyển từ kinh
tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường định hướng XHCN trong 35 năm nay đã mặc nhiên
bỏ qua mọi tranh cãi để xác lập những giá trị mới nhiều khi không mong muốn. Nói cho
đúng, chúng ta đang chứng kiến những đảo lộn không tránh khỏi về giá trị với nhiều tác
động tiêu cực nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị và kinh tế-xã hội.
Những biến động giá trị nêu trên dẫn đến tình trang phân rã văn hóa trong xã hội
Việt Nam. Đó là tình trạng trong đó ba môi trường văn hóa gia đình, nhà trường và xã
hội, không những không có sự liên kết, hỗ trợ, bổ sung cho nhau mà còn có biểu hiện trái
chiều, lệch pha, xung đột trong các định hướng về giá trị. Chính sự phân rã này đang ngấm
ngầm sói mòn hệ giá trị mà chúng ta mong muốn hình thành ở thế hệ tương lai mà giáo
dục đang có trọng trách xây dựng (Phạm Đỗ Nhật Tiến, 2014).
3. Cơ hội
Ở đây cơ hội được hiểu là những yếu tố bên ngoài có tác động tích cực lên việc
xây dựng và phát triển VHHĐ trong giáo dục nước ta. Hiểu như vậy thì bối cảnh nêu trên
đang mở ra những cơ hội sau đây:
3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục giá trị và xây dựng
VHHĐ đã trở thành một xu thế toàn cầu
Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, những cảnh báo về khủng hoảng giá
trị cùng những tác động tiêu cực của nó đến đời sống xã hội đã khiến các quốc gia tư duy
lại về tầm quan trọng của giáo dục giá trị. Tiếp sau Báo cáo Faure “Học để làm người:
Thế giới giáo dục hôm nay và ngày mai” và Báo cáo Delors “Giáo dục: Một kho báu tiềm
ẩn”, mô hình giáo dục thế giới được điều chỉnh lại theo mô hình giáo dục suốt đời, trong
đó con người không phải học chỉ để biết, chỉ để hành, mà còn để làm người, để chung
sống. Giáo dục giá trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bới chính nó tạo nên hai cột đỡ
của giáo dục là học để làm người, học để chung sống. Từng quốc gia lần lượt xem lại các
chương trình giáo dục của mình, chính thức đẩy mạnh việc đề cao vị trí của giáo dục giá
trị, xác lập các giá trị cốt lõi, các nguyên tắc và chỉ dẫn để xác lập VHHĐ, lấy đó làm nên
tảng nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục, hướng tới con người toàn diện. Đến
nay, trước những thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tầm quan trọng và vai
trò của VHHĐ càng được chú trọng bới chính giáo dục giá trị, thông qua VHHĐ, mới
đem đến cho người học những giá trị người mà robot không thể nào có được. “Những
phát triển gần đây trong công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, đã đặt đạo đức vào
trung tâm của thảo luận về vấn đề học sinh ngày nay cần những loại năng lực nào cho
tương lai của họ. Có đạo đức trong sử dụng AI là cốt tử đối với việc đưa AI vào trong
cuộc sống của chúng ta… Khi coi thái độ và giá trị là một phần của giáo dục, cần hỏi, bây
giờ và sau này: chúng ta muốn các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách của chúng ta
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có những thái độ và giá trị nào, để đảm bảo một thế giới công bằng và tốt đẹp, nơi mà mọi
người muốn sống và vươn lên?” (OECD Future of Education and Skills 2030, 2019).
3.2. Những tiến bộ trong nghiên cứu VHHĐ và giáo dục giá trị đã tạo nên một
nền tảng tri thức (knowledge base) quan trọng đối với việc hình thành, phát triển các
giá trị văn hóa cùng VHHĐ trong nhà trường phổ thông
Nền tảng tri thức này được hình thành từ một lượng tài liệu nghiên cứu phong phú,
qua đó xác lập những tri thức cơ bản sau đây về VHHĐ:
- Xây dựng VHHĐ thực chất là một tiếp cận mới mang tính tổng thể và nhất quán,
tác động đến mọi yếu tố liên quan đến việc nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục
(UNICEF, 2009). Tiếp cận này thay thế cho tiếp cận đơn yếu tố (single factor approach)
vốn chỉ hướng tới những cải tiến riêng lẻ và vì vậy “không bao giờ thực sự làm thay đổi
tình hình nhà trường” (Character Education Partnership. 2010).
- Tầm quan trọng của VHHĐ là ở chỗ nó là nền tảng không thể thiếu được trong
mọi nỗ lực cải cách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục (Confeld, 2016; Smyth và cộng
sự 1999). Trong quan hệ so sánh với nguồn lực tài chính thì VHHĐ còn quan trọng hơn
đồng tiền trong việc cải thiện giáo dục (The Economist Intelligence Unit, 2012).
- Có một số mô hình về VHHĐ để các quốc gia tham khảo. Chẳng hạn mô hình
trường học thân thiện của UNICEF (2009); mô hình của Mỹ về 11 nguyên tắc của nhà
trường phẩm cách quốc gia (Character.org, 2014); mô hình của OECD về các thành tố
chủ chốt để xây dựng môi trường học tập hiệu quả (OECD, 2009).
- Không có mô hình khuôn mẫu về VHHĐ. Ngay trong cùng một nước, mỗi nhà
trường cần xuất phát từ điều kiện cụ thể của mình để xây dựng một VHHĐ phù hợp. Tuy
vậy, bất kỳ mô hình VHHĐ nào cũng là một hệ thống tổng thể hướng tới những niềm tin
và giá trị cùng chia sẻ, trong đó bao gồm một đội ngũ giáo viên tâm huyết, một cộng đồng
học tập tích cực, một chương trình giáo dục hào hứng, một tập thể quản lý sáng tạo, một
môi trường giáo dục gắn kết với gia đình và cộng đồng, một truyền thống cùng những
nghi thức nhà trường được tôn trọng (Elbot & Fulton, 2008; Gruenert, & Whitaker, 2015).
- Có nhiều yếu tố bên trong tác động tới VHHĐ nhưng hiệu trưởng đóng vai trò
chính trong việc xây dựng VHHĐ (Habegger, 2008; Taylor, 2011). Hiệu trưởng là người
đi đầu nhưng không phải là người làm tất cả trong việc xây dựng VHHĐ. Hiệu trưởng
giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các thành viên nhà trường, đóng vai trò người lãnh đạo
của các lãnh đạo, phân bổ sự lãnh đạo, quyền hạn và nhiệm vụ một cách khôn ngoan trong
nhà trường (DuFour, 2004).
- Xây dựng VHHĐ là một tiến trình không có điểm dừng. Để theo dõi bước tiến
trong xây dựng VHHĐ cần có công cụ giám sát và đánh giá. Công cụ này được xây dựng
trên cơ sở các chỉ tiêu mà nhà trường đặt ra trong từng giai đoạn xây dựng VHHĐ. Không
có công cụ này thì mọi tuyên bố về VHHĐ sẽ chỉ dừng lại trên giấy tờ và trở thành trống
rỗng (Gruenert & Whitaker, 2015; Wagner, 2006).
3.3. Với chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về xây dựng con người,
GD&ĐT cùng với văn hóa được không ngừng đổi mới và phát triển .
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986) khi đưa ra đường lối đổi
mới đất nước đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân tố con người, phát huy yếu tố con
người, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, lấy việc phục vụ con người làm mục
đích cao nhất của mọi hoạt động, lấy sự quan tâm đến con người và thái độ tôn trọng lẫn
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nhau là một tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong các
phẩm chất của con người, đặc biệt nhấn mạnh các giá trị, bao gồm sức sáng tạo, tài năng,
nhiệt tình lao động và năng suất lao động, tôn trọng và đảm bảo các quyền công dân, chú
ý đến các đối tượng thiệt thòi.
Từ đó đến nay, quan điểm này không ngừng được bổ sung và phát triển. Nó được
cụ thể hóa trong mô hình nhân cách con người Việt Nam mà cả giáo dục và văn hóa cùng
có trọng trách xây dựng.
Về giáo dục, quan điểm “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu” đã được hiến
định và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các quan điểm chỉ đạo, chính sách, pháp luật phát triển giáo
dục Việt Nam suốt 35 năm đổi mới vừa qua. Đến nay, chúng ta đã có một hệ thống giáo
dục rộng lớn đang trên đường chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập
quốc tế; với mạng lưới trường lớp phủ khắp mọi miền của đất nước đủ sức đáp ứng nhu cầu
học tập ở mọi trình độ của người dân; và thực sự đã đạt được những thành tựu quan trọng
hướng tới thực hiện mục tiêu “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” như đã được quy định trong Luật Giáo dục.
Về văn hóa, quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động
lực phát triển bền vững đất nước và phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã
hội” cũng đã mở đường để chúng ta từng bước xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc, với trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối
sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết,
cần cù, sáng tạo. Đến nay, có thể nói sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, trong đó “Phát triển toàn
diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội” như Đại hội XIII của Đảng đã nhận định.
3.4. Xã hội Việt Nam là xã hội giàu các giá trị văn hóa tạo nên bản sắc dân tộc
Việt Nam
Trong lịch sử, nước ta đã qua ba kỳ hội nhập văn hoá. Kỳ thứ nhất với Nam Á, kỳ
thứ hai với Trung Quốc và kỳ thứ ba với Pháp. Cả ba kỳ, sức ép đồng hoá về văn hóa rất
mạnh và kéo dài, có khi tới mười thế kỷ. Nhưng dân tộc ta đã khéo léo đi qua cả ba kỳ
hội nhập đó, giữ vững bản sắc dân tộc Việt Nam. Điều đó nghĩa là trong sự vận động của
các giá trị văn hóa suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đã có một hạt nhân bất biến gồm
mốt số giá trị văn hóa nền tảng đặc trưng cho dân tộc Việt Nam.
Đã có nhiều nghiên cứu về các giá trị văn hóa nền tảng này.
Trước hết là những nghiên cứu chủ yếu dựa trên suy nghiệm (heuristics) và chiêm
nghiệm (reflection) của các học giả như Đào Duy Anh trong “Việt Nam văn hóa sử cương”
về 7 giá trị làm nên bản sắc văn hoá Việt; Trần Văn Giàu trong “Giá trị tinh thần truyền
thống của dân tộc Việt Nam” về 7 giá trị đặc thù của văn hoá Việt; Phan Ngọc trong “Bản
sắc văn hóa Việt” về 5 giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, v.v…
Bên cạnh những đề xuất nêu trên, đáng quan tâm là những đề xuất về hệ giá trị
Việt Nam, như đã trình bày tại tiểu mục 2.2, từ các đề tài KHCN cấp Nhà nước
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KX.04.15/11-15 do Trần Ngọc Thêm làm chủ nhiệm và KX04.19/16-20 do Nguyễn Ngọc
Thiện làm chủ nhiệm.
Trên một phương diện khác, xét từ góc độ chủ trương và thể chế, có thể thấy những
khẳng định về hệ giá trị văn hóa Việt Nam như sau:
NQTW5 (Khóa VIII) về Xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc đã nhận định như sau: “Bản sắc dân tộc 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, y 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.
Hiến pháp 2013, trong lời nói đầu cũng chỉ ra rằng trải qua mấy nghìn năm lịch sử
dựng nước và giữ nước, đã hình thành nền văn hiến Việt Nam với các giá trị yêu nước,
đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất.
Có thể thấy dù các tiếp cận có khác nhau, các đề xuất về giá trị không hoàn toàn
thống nhất, nhưng sự tồn tại của một hệ giá trị văn hóa làm nên bản sắc dân tộc Việt là
hiện hữu và cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để sớm đi tới đồng thuận.
3.5. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông ICT, đã hình
thành một không gian văn hóa trên mạng internet, đặc biệt là mạng xã hội, với khả
năng truyền tải nhanh chóng và rộng rãi các giá trị văn hóa đến cộng đồng và xã hội
Cuộc cách mạng ICT trong mười năm qua tiếp tục phát triển mạnh và rộng đến
mức nó đã, đang và sẽ tiếp tục thâm nhập vào đời sống của mọi người, ở bất kỳ đâu, bất
kỳ lúc nào. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, ICT đã làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của lớp
học ngày nay. Thoạt đầu chỉ là việc đưa vào trong lớp học các thiết bị mới như máy tính,
máy chiếu, màn hình, bảng học tương tác, nhưng với sự phát triển của web 2.0, đã hình
thành một môi trường học tập mới trong đó học sinh trao đổi với nhau qua blog, cùng
nhau xây dựng các wiki; giáo viên mở rộng tương tác với học sinh qua trang web lớp học,
hỗ trợ học sinh qua các công cụ học tập trực tuyến, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn
nhau qua các tài nguyên giáo dục mở OER, triển khai các khóa học trực tuyến mở đại
chúng MOOC…Một không gian văn hóa mới đã hình thành trên mạng internet, nơi cả
thày và trò cùng đến với các giá trị quan trọng, bao gồm sự hợp tác, chia sẻ, giao tiếp,
sáng tạo.
Điều đáng quan tâm là bên cạnh mạng internet, mạng xã hội đang ngày càng được
sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Về cơ bản, mạng này tạo thành một không gian văn hóa
mang tính giải trí để mọi người chuyện trò, tâm sự, giãi bày, hỏi han, qua đó củng cố
những giá trị truyền thống như sự đoàn kết, tình bạn, sự cảm thông, sự sẻ chia, lòng bao
dung v.v…Gần đây mạng xã hội đã phát triển thêm nền tảng để học tập và vì vậy đã tạo
thêm một không gian văn hóa mang tính giáo dục để mọi người học tập, trau dồi kiến thức
và kỹ năng, qua đó khắc sâu những giá trị như tinh thần học hỏi, sự tìm tòi, tính sáng tạo,
tinh thần dám nghĩ dám làm.
Đối với các học sinh, sinh viên hiện nay, những bạn trẻ thuộc thế hệ Z, sinh ra
trong những năm từ 1995 đến 2015, thì các không gian văn hóa nói trên mở ra cơ hội đặc
biệt quan trọng cho sự phát triển của VHHĐ. Đó là vì với thế hệ Z. thế hệ lớn lên cùng
với ipad, điện thoại thông minh, mạng xã hội và thế giới ảo, thì văn hóa mạng đã là một
thành phần không thể thiếu tạo nên nền tảng tinh thần của họ.
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4. Thách thức
Thách thức là những yếu tố bên ngoài tác động tiêu cực đến sự hình thành và phát
triển của VHHĐ. Hiểu như vậy thì bối cảnh quốc tế và trong nước nêu trên không chỉ mở
ra các cơ hội mà còn đặt ra nhiều thách thức.
4.1. VHHĐ cùng với giáo dục giá trị là lĩnh vực được nghiên cứu rất nhiều, viết
rất nhiều nhưng đạt được sự đồng thuận rất ít và gập nhiều khó khăn trong tổ chức
thực hiện
Về mặt lý luận và nhận thức, ai cũng công nhận vai trò và tầm quan trọng của
VHHĐ. Nhưng làm thế nào để có nó thì trên thực tế, phần lớn các nhà trường trên thế giới
chỉ dừng lại ở bề nổi của VHHĐ, còn việc xây dựng nền tảng của nó với các giá trị và
niềm tin cùng chia sẻ gập rất nhiều thách thức.
Nghiên cứu tổng quan thư tịch thế giới về giáo dục giá trị, Báo cáo khảo sát của Bộ
Giáo dục, Khoa học và Đào tạo Úc về giáo dục giá trị đi tới nhận định (Australian
Government, Department of Education, Science and Training, 2003): “Giáo dục giá trị có
thể được mô tả như là một chủ đề được viết rất nhiều nhưng được biết chẳng bao nhiêu”.
Cụ thể Báo cáo đó cho rằng các nghiên cứu về giáo dục giá trị hiện nay quá tập trung vào
những vấn đề liên quan đến định nghĩa và phân loại, trong khi những vấn đề quan trọng
như việc triển khai giáo dục giá trị trong nhà trường và thu nhận giá trị của người học diễn
ra như thế nào, kết quả đầu ra của các chương trình giáo dục giá trị ra sao, còn ít được
nghiên cứu.
Còn trong phạm vi của dự án Ethika, một dự án nhằm đẩy mạnh giáo dục giá trị
với tư cách là nền tảng của VHHĐ trong các trường phổ thông thuộc Liên minh Châu Âu,
Thomas Pfeil và cộng sự (2017) đã chỉ ra các thách thức sau liên quan đến việc tổ chức
thực hiện giáo dục giá trị ở các nước Châu Âu:
- Giáo dục giá trị có phạm vi rất rộng, cả về nội dung và phương pháp, lại đòi hỏi
cách tiếp cận toàn diện và tích hợp, vì vậy rất khó;
- Ở nhiều nước còn thiếu các cơ hội học tập để đào tạo nhà giáo sao cho họ có các
kiến thức và kỹ năng cần thiết trong giáo dục giá trị;
- Việc đưa giáo dục giá trị vào các chương trình giáo dục hiện có sao cho hiệu
quả và đúng với bản chất của nó là một thách thức bởi lẽ các chương trình giáo dục vốn
đã nặng lại đang bị áp lực phải đưa thêm vào nhiều môn học mới khác;
- Có nhiều cách hiểu và liên tưởng khác nhau (ý thức hệ, văn hóa, tôn giáo v.v…)
về giá trị, giáo dục giá trị, mục tiêu của nó và vì thế nẩy sinh nhiều ý kiến hoài nghi và
phản đối về việc thực hiện giáo dục giá trị;
- Giáo dục giá trị đụng đến nhiều vấn đề bức xúc nhất của xã hội đương đại, những
vấn đề nhạy cảm trong khi chưa có giải pháp sẵn sàng, thống nhất và đồng thuận để giải
quyết. Vì thế, các nhà hoạch định chính sách thường ngại ngần trong việc đưa những vấn
đề này vào chương trình giáo dục;
- Áp lực về tài chính hạn hẹp của nhà trường cũng khiến giáo dục giá trị không
được giảng dạy bởi những giáo viên được đào tạo đặc biệt trong lĩnh vực này.
4.2. Từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng con người
Việt Nam đến tổ chức thực hiện là một khoảng cách chưa hề được rút ngắn
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Cả văn hóa và giáo dục đều có mục tiêu tột cùng là xây dựng nhân cách con người
Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu trên, từ Đại hội XI của Đảng đã yêu cầu: “Đúc kết và
xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tê”. Yêu cầu này được tiếp tục nhấn mạnh tại Đại hội XII, và
mới đây Đại hội XIII còn khái quát trong yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia.
Tuy nhiên, trong khi hệ giá trị quốc gia chưa hình thành thì các phi giá trị nẩy sinh
từ mặt trái của kinh tế thị trường đang ngày càng thao túng đời sống kinh tế-xã hội, dẫn
đến hiện tượng phân rã văn hóa như đã nói ở trên.
Trước hết, về VHHĐ, mặc dù trong mấy năm gần đây việc triển khai cuộc vận
động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có thể coi là một tiếp cận đến
việc xây dựng VHHĐ, nhưng việc tổ chức thực hiện về cơ bản vẫn dừng lại ở một hoạt
động mang tính phong trào. Trên thực tế, việc xây dựng một cách có ý thức các chuẩn
mực, giá trị tạo nên văn hóa nhà trường còn mang tính hình thức, chưa được thực sự coi
trọng và vì vậy các văn hóa tiêu cực đang có chiều hướng loang rộng trong các nhà trường
của ta. Điều đó giải thích vì sao có những hiện tượng bất thường về nhân cách như đổi
tình lấy điểm, bạo lực học đường, thậm chí cả sự chạm đáy về mất nhân cách là trò đánh
thày hoặc thuê người đánh thày.
Tiếp nữa, về văn hóa gia đình, các điều tra xã hội học cho thấy nơi đây đang có
những đảo lộn quan trọng về giá trị. Cùng với sự mất đi các giá trị truyền thống là sự gia
tăng các giá trị mới, cả tích cực và tiêu cực, dưới tác động của kinh tế thị trường và hội
nhập quốc tế. Cùng với các giá trị tự do, dân chủ, bình đẳng, công bằng đang chập chững
bước chân vào văn hóa gia đình là những giá trị quan hệ, tiền tệ, bằng cấp, cạnh tranh
đang chi phối rất mạnh tâm tư, tình cảm, hành vi của các bậc phụ huynh, những người
vốn là tấm gương gần gũi để đứa trẻ noi theo. Điều đó tạo thành một môi trường văn hóa,
không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách bình thường của đứa trẻ, mà còn
tạo nên những xung đột về giá trị khi đứa trẻ thấy những giá trị mà bố mẹ nó đang theo
đuổi khác xa với những giá trị được học trong nhà trường.
Cuối cùng, xét trên phạm vi toàn xã hội, dù rằng đã có nhiều bước tiến quan trọng
theo định hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc, nhưng có thể nói văn hóa Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn giao thời, trong đó các
giá trị mới chưa thực sự hình thành một cách bền vững, các giá trị cũ đang chuyển động
theo chiều hướng bám lấy các văn hóa tiêu cực trong văn hóa tiểu nông, văn hóa bao cấp
và văn hóa thị trường, đặc trưng của xã hội nước ta hiện nay. Điều này không chỉ làm gia
tăng các thói hư tật xấu của người Việt Nam, mà còn đang tác động tiêu cực đến nhân
cách của các lớp người khác nhau, như tính tùy tiện, cố chấp, vô kỷ luật, đến đâu hay đó
trong lớp người lao động; tính hống hách, cửa quyền, bảo thủ, cơ hội, giả dối, bè cánh, ô
dù trong hàng ngũ cán bộ, công chức; tính hám lợi, mánh lới, chộp giật, xu nịnh, luồn lọt,
chạy chọt trong giới doanh nhân.
Những văn hóa tiêu cực như vậy trong xã hội đang cộng hưởng với những văn hóa
gia đình tiêu cực và tạo nên sự xung đột giá trị với những gì được giảng dạy trong nhà
trường. Học sinh, sinh viên ngày nay đang thực sự đứng trước một nan đề, giữa một bên
là con người lý tưởng của giáo dục XHCN với một bên là con người thực dụng của kinh
tế thị trường.
4.3. Bên cạnh niềm tự hào của các giá trị văn hóa truyền thống thì thói hư, tật
xấu của người Việt Nam là một thực tế cần được phân tích thấu đáo

94

Những phẩm chất tốt đẹp của người Việt là điều không còn phải bàn cãi. Nhưng
những thói hư, tật xấu của người Việt cũng là điều không thể chối cãi. Hơn mười năm
nay, những bài viết về người Việt xấu xí trên các trang báo của các nhà văn, nhà phê bình,
nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà báo, kể cả những người bình thường cùng các em học sinh
đã góp phần nhận diện tốt hơn về mặt trái của tấm huy chương.
Đến nay, hai cuốn sách đã được phát hành để nói về những thói hư, tật xấu của
người Việt. Cuốn thứ nhất “Người Việt: phẩm chất và thói hư tật xấu” do Nguyễn Hương
Thủy tuyển chọn từ các bài báo, cung cấp một cái nhìn trên nhiều bình diện về thói hư tật
xấu của người Việt hiện nay, từ thói hư tật xấu trong tính cách, trong giáo dục, trong giao
thông, trong buôn bán, đến các tệ nạn cùng các tật xấu của người Việt qua cái nhìn của
người nước ngoài. Cuốn thứ hai “Người xưa cảnh tỉnh: thói hư tật xấu của người Việt
trong con mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX”, do Vương Trí Nhàn và Trần Văn
Chánh sưu tập và tổng thuật đã giúp chúng ta đối chiếu với cuốn thứ nhất để thấy rằng
nhiều thói hư, tật xấu của người Việt đã bám rễ trong lịch sử và có nguy cơ trở thành một
chiều đo phản diện trong tính cách người Việt.
Đáng chú ý là trong mục “Đánh giá đặc điểm của người Việt” trong Wikipedia
(tiếng Việt) có nhận định : Tính hai mặt của người Việt Nam đã được đa số các học giả
thừa nhận và khẳng định trong các công trình nghiên cứu về tâm lý, văn hóa, xã hội và
lịch sử dân tộc. Riêng theo Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ thì người Việt có 10 tố
chất cơ bản, trong đó cái tích cực song hành cùng cái tiêu cực. Chẳng hạn, tố chất 2 là
“Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động”;
tố chất 8 là: “Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những
hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn, còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn
thì tinh thần này rất ít xuất hiện”. Như vậy, những phẩm chất của người Việt mang tính
nửa vời, không đến nơi đến chốn. Nói theo ngôn ngữ giá trị thì các giá trị con người Việt
Nam chỉ có giá trị trung bình vì trong cái giá trị vẫn có sự hiện diện, đôi khi lấn át, của
cái phi giá trị.
Những thói hư, tật xấu này đã kìm hãm sự phát triển của đất nước và thực sự đang
góp phần khiến nước ta luẩn quẩn trong cái bẫy của nước thu nhập trung bình thấp. Nhận
diện cho đúng các thói hư tật xấu này, từng bước khắc phục và vượt qua chúng là một
thách thức không nhỏ trong nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam nói chung, trong
giáo dục giá trị trong nhà trường phổ thông nói riêng.
4.4. Cũng như kinh tế thị trường, không gian mạng có mặt trái và mặt trái này
chứa nhiều thông tin và phi giá trị độc hại và nguy hiểm trên nhiều phương diện
Về phương diện chính trị, không gian mạng đã trở thành một công cụ đắc lực để
các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu gieo rắc các tin giả, thông tin sai sự thật,
xấu, độc; tác động nguy hại đến niềm tin xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn về an ninh
quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
Về phương diện văn hóa, mặt trái của không gian mạng là cả một phổ các không
gian văn hóa tiêu cực từ đơn giản như lệch chuẩn văn hóa, đến xâm phạm văn hóa, mất
văn hóa, phản văn hóa, nhưng lại gần như đã trở thành bình thường trong đời sống xã hội.
Cực kỳ độc hại và nguy hiểm là bộ phận không gian mạng có chủ đích trong việc truyền
bá, gieo rắc văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, vi phạm thuần phong mỹ tục,
văn hóa truyền thống của dân tộc.
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Tuy nhiên, nhìn từ góc độ xây dựng VHHĐ thì đáng quan tâm là một bộ phận
không gian mạng, tưởng như vô hại, bao gồm các mạng xã hội như facebook, you tube
v.v…đang âm thầm và len lỏi đưa vào trong nhà trường các phi giá trị như sự trơ tráo, tục
tĩu, vô trách nhiệm, gian dối, lừa đảo, bè cánh, ngông cuồng, hoang tưởng, anh hùng
mạng, giang hồ mạng v.v…Một môi trường mạng ô nhiểm, bát nháo, nhố nhăng, nhảm
nhí, phản cảm và rác rưởi đang lấn lướt và có khả năng tạo ra trong đời sống học đường
một định hướng giá trị lệch lạc với lối sống ảo, thực dụng, ích kỷ, vụ lợi, bất kể thủ đoạn
để câu view và kiếm tiến.
5. Kết luận và khuyến nghị
Giáo dục nước ta đang ở khúc ngoặt của sự đổi mới. Trong gần 30 năm qua, đổi
mới giáo dục nước ta được thực hiện từng phần, và không tránh khỏi sự chắp vá. Giờ đây,
với việc đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần của NQ29, giáo dục nước ta được
đổi mới theo một tiếp cận tổng thể, toàn hệ thống.
Có điều mặc dù tư duy đổi mới là theo tiếp cận toàn hệ thống, nhưng xem ra cách
làm từng phần vẫn đeo bám trong việc tổ chức thực hiện. Phẩm chất và năng lực của người
học không chỉ sinh ra từ chương trình giáo dục, không tự lớn lên cùng với những bài giảng
của thày cô, và tuyệt nhiên không thể đứng vững trong một môi trường dạy và học bị thao
túng bởi các phi giá trị. Kinh nghiệm thành công của các nhà trường trên thế giới chỉ ra
rằng phẩm chất và năng lực của người học chỉ có thể sinh ra, bám rễ và lớn lên trong một
môi trường VHHĐ tích cực.
Bởi vậy, khuyến nghị đầu tiên là:
Cùng với tư duy toàn hệ thống cần có cách tổ chức thực hiện toàn hệ thống. Đó là
việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục theo tiếp cận VHHĐ.
Hiểu như vậy thì nhiệm vụ đầu tiên và xuyên suốt của nhà trường trong việc tổ
chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục là xây dựng VHHĐ. Đáng mừng là trong
Chỉ thị năm học 2021-2022 của Bộ GD&ĐT, việc xây dựng VHHĐ đã được quy định
như một nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học
sinh, sinh viên. Việc triển khai nhiệm vụ này cần được quán triệt trong toàn ngành, không
chỉ về mặt nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của VHHĐ mà chủ yếu là việc tổ chức
thực hiện, từ những vấn đề cốt lõi như xác định hệ giá trị cần đưa vào trong nhà trường,
các chuẩn VHHĐ cho đến việc giam sát và đánh giá.
Tuy nhiên, từ việc nhận dạng các cơ hội và thách thức nêu trên thì rõ ràng việc xây
dựng VHHĐ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và phức tạp khi mà các yếu tố bên ngoài
cả tích cực và tiêu cực đều đang đan xen nhau tác động lên nhà trường. Trong sự đan xen
đó, nếu các cơ hội không được phát huy một cách chủ động và có ý thức thì cơ hội mãi
mãi là cơ hội, còn thách thức sẽ không chỉ còn là thách thức mà trở thành nguy cơ. Nghĩa
là nếu việc xây dựng VHHĐ không nhận được sự quan tâm thỏa đáng ở cấp hệ thống thì
các yếu tố tác động tiêu cực bên ngoài, đặc biệt là các phi giá trị trong gia đình, xã hội và
mạng internet sẽ dần dà lấn lướt và gây ô nhiễm, tạo nên hiệu ứng không mong muốn là
sự lên ngôi của một văn hóa tiêu cực trong nhà trường.
Vì thế, cùng với khuyến nghị nêu trên đối với Bộ GD&ĐT, xin đề xuất một số
khuyến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách ở cấp vĩ mô như sau:
Thứ nhất, Nhà nước cần sớm thống nhất về các kết quả nghiên cứu để chính thức
ban hành hệ giá trị quốc gia, làm nền tàng cho sự phát triển văn hóa và con người Việt
Nam. Yêu cầu xây dựng hệ giá trị này đã được quy định mới đây trong văn kiện Đại hội
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XIII của Đảng. Yêu cầu này là sự tiếp nối của yêu cầu xây dựng hệ giá trị chung của người
Việt Nam tại Đại hội XI, tiếp đến là yêu cầu xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị
chuẩn mực của con người Việt Nam tại Đại hội XII. Việc xây dựng các hệ giá trị này
chính là để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp nghiêm trọng về một số mặt văn
hoá, đạo đức, lối sống, gây bức xúc xã hội. Đã có những đề xuất về hệ giá trị của các đề
tài KH&CN cấp Nhà nước nhằm đáp ứng các yêu cầu nêu trên, tuy nhiên vẫn chưa đạt
được sự đồng thuận. Trong khi đó, như đã được nhận định trong Báo cáo chính trị tại Đại
hội XIII, “môi trường văn hoá, xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham
nhũng, tiêu cực”. Nguy cơ về một khủng hoảng hệ giá trị là hiện hữu, như GS Phan Huy
Lê (2016) đã nhận định. Vì thế, rất cần những quyết định ở cấp cao nhất của Nhà nước để
sớm ban hành hệ giá trị quốc gia, lấy đó làm vũ khí đẩy lùi các phi giá trị đang xói mòn
đời sống văn hóa, xã hội. Thực ra, về cơ bản nhiều giá trị quốc gia đã được quy định trong
Hiến pháp và trong các văn kiện của Đảng. Nếu thống nhất với nhau rằng không có lời
giải tuyệt đối cho bài toán hệ giá trị quốc gia, chỉ có lời giải chấp nhận được vào lúc này
đây và lời giải đó sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong tương lai, thì từ các dữ liệu hiện có về
các giá trị truyền thống và giá trị con người Việt Nam, với quyết tâm chính trị của Đảng
và Nhà nước, có thể sớm ban hành hệ giá trị quốc gia.
Thứ hai, trong khi chờ đợi ban hành hệ giá trị quốc gia, ngành văn hóa cần sớm
xây dựng và ban hành hệ giá trị gia đình Việt Nam, làm nền tảng cho việc xây dựng văn
hóa gia đình Việt Nam. Đây cũng là một yêu cầu mới được quy định trong văn kiện Đại
hội XIII. Yêu cầu này là bức thiết để góp phần ngăn chặn sự xuống cấp trong văn hóa gia
đình. Ngay từ năm 2005, Chỉ thị 49 của Ban Bí thư TW đã lưu ý: “Nhiều giá trị đạo đức
truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đang
có biểu hiện xuống cấp. Sự xung đột giữa các thế hệ về lối sống và việc chăm sóc, nuôi
dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ
bạc, rượu chè bê tha, mại dâm và nạn dịch HIV/AIDS đang thâm nhập vào các gia đình…
Mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực dụng tác động mạnh tới các giá trị đạo đức
truyền thống và lối sống lành mạnh”. Tình trạng này đến nay còn có chiều hướng gia tăng
và vì thế dẫn tới thách thức về phân rã văn hóa như đã nêu ở trên. Rất cần ban hành sớm
hệ giá trị gia đình Việt Nam làm cơ sở cho việc xây dựng văn hóa gia đình để được triển
khai đồng bộ và nhất quán với VHHĐ.
Thứ ba, cùng với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng
xã hội, cần từng bước tiến tới xây dựng văn hóa mạng, trước hết là văn hóa mạng trong
nhà trường. Sự tràn lan các phi giá trị trên không gian mạng của Việt Nam có liên quan
đến cách hành xử thiếu văn hóa của một bộ phận cư dân mạng. Theo khảo sát năm 2020
của Microsoft, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất
trên không gian mạng. Việc Bộ TT&TT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian
mạng là bước đi cần thiết và kịp thời để góp phần điều chỉnh hành vi của cư dân mạng,
hạn chế các phi giá trị, phát huy các giá trị tích cực của không gian mạng. Tuy nhiên, do
tính chất không bắt buộc, Bộ Quy tắc này chỉ nên xem như bước đi đầu tiên trên con
đường hướng đến xây dựng văn hóa mạng. Văn hóa mạng, hay còn gọi là văn hóa internet,
là văn hóa trong thế giới ảo, một thế giới không biên giới với những tác động thực, cả tích
cực và tiêu cực, lên thế giới thực, trên phạm vi toàn cầu, cũng như từng quốc gia. Đây là
một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp với rất nhiều cách hiểu khác nhau và tiếp cận khác nhau
trong nghiên cứu cũng như xây dựng chính sách. Tuy nhiên, giới hạn trong phạm vi giáo
dục nhà trường thì văn hóa mạng giờ đây có sự giao thoa với VHHĐ và vì thế ngành giáo
dục cần xác định các giá trị, chuẩn mực, niềm tin mà thày và trò cùng chia sẻ, cùng theo
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đuổi trong quan hệ ứng xử với không gian mạng, hướng đến một văn hóa mạng tích cực
đồng hành với VHHĐ.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
VẤN ĐỀ ỨNG XỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và truyền thông

Văn hoá học đường là một khái niệm, một thuật ngữ không còn mới đối với chúng
ta, văn hóa học đường là một phạm trù rộng, nó có thể được xem như những những giá
trị niềm tin, giá trị văn hóa của một nhà trường, của một nền giáo dục, phải được tạo lập
và hướng dẫn rõ ràng trong môi trường học tập. Văn hóa học đường phản ánh tất cả
những gì đang diễn ra trong môi trường học tập, bao gồm cơ sở vật chất, môi trường
hoạt động, những thái độ, hành vi ứng xử của thầy cô, học trò, các cán bộ nhà trường và
các bậc phụ huynh, và các giá trị tác động đến cách mà môi trường giáo dục đó đang
hoạt động, vận hành.
Việc phát triển công nghệ thời kỳ 4.0 và đặc biệt trong giai đoạn bùng phát đại
dịch COVID-19 đã tác động làm thay đổi ảnh hưởng đến học sinh và sinh viên trên toàn
thế giới. Môi trường học đường và cách thức giao tiếp giữa học sinh với học sinh, học
sinh với thấy cô cũng thay đổi chuyển từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến
(Online). Giảng dạy và học tập trực tuyến trở thành xu thế không thể đảo ngược, đồng
nghĩa thời gian trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc với Internet tăng mạnh. Chưa kể việc
các nước thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội cũng khiến cuộc sống của hàng triệu trẻ
em dường như "gắn chặt" trên không gian mạng
Trẻ em trên thế giới nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng đã được tiếp cận với
Internet từ rất sớm, Internet thực tế đã tồn tại song song cùng với sự hình thành của trẻ
ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Thế giới quan của trẻ không còn bị thu hẹp trong khoảng
không nhà trường, gia đình, trường học mà đã vươn đến các mối quan hệ vượt biên giới
quốc gia. Trẻ có thể truy cập các nguồn thông tin đa chiều, ngập tràn trên Internet về giáo
dục, thông tin y tế, điều này giúp trẻ tăng khả năng nghiên cứu về mọi chủ đề quan tâm
và giúp các em bầy tỏ ý kiến của mình đối với bạn bè, gia đình và xã hội.
Theo báo cáo số liệu của UNICEF, thế giới có khoảng 2,2 tỷ người ở độ tuổi dưới
18, biến trẻ em thành nhóm đối tượng dễ tổn thương có dân số lớn nhất trong xã hội. Tại
Việt Nam, trong báo cáo của Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững và Tổ chức cứu
trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Tại Việt nam có đến
96,9% trẻ có sử dụng mạng Internet cho nhiều mục đích khác nhau như học hành, giải trí,
tìm kiếm thông tin và chơi game. Cứ 3 trẻ em thì có 2 trẻ có thể kết nối trực tuyến, trẻ có
thể tiếp cận Internet qua các thiết bị như điện thoại, máy tính của cá nhân, của người thân,
ở trường và ngoài quán Internet.
Trẻ tiếp cận Internet từ rất nhiều cách khác nhau như: tiếp cận từ điện thoại di động
của cá nhân (57,8%), máy tính ở nhà (45,9%), điện thoại di động của người thân (45,3%),
ngoài quán Internet (13,5%). Riêng nhóm học sinh trong nhà trường có một số trẻ trả lời
được tiếp cận Internet qua máy tính ở trường học (23,6%).

100

Trẻ sử dụng Internet chủ yếu để học hành/nghiên cứu (83,1%), xem phim/ca nhạc
(71,5%), xem các chương trình giải trí/đọc tin tức (70,9%), giao lưu, kết nối bạn bè
(71,2%) và chơi trò chơi điện tử/trực tuyến (58,7%)1.
Như vậy có thể thấy, tại Việt Nam số lượng trẻ tuổi thanh thiếu niên sử dụng mạng
Internet khá cao, trẻ sử dụng trong cả mục đích dành cho học hành nghiên cứu cũng như
truy cập thông tin. Số tỷ lệ phần trăm cho cả hai mục đích này khá tương đương tuy nhiên
con số này có thể tăng cao hơn do nhu cầu học tập trực tuyến hiện nay đã trở thành yêu
cầu bắt buộc do học sinh không thể tới trường.
Có một thực tế đang diễn ra ở Việt Nam đó theo thói quen chung, người lớn cũng
như trẻ nhỏ sử dụng Internet giống như một nhu cầu mong muốn về giải trí. Đặc biệt với
việc sở hữu một chiếc máy tính bảng hay điện thoại thông minh quá dễ dàng, bố mẹ hay
người chăm sóc trẻ thường có xu hướng giao toàn bộ thiết bị thông minh đó cho trẻ để
mình rảnh tay làm những công việc khác mà không kiểm tra, giám sát các nội dung trẻ
truy cập, đọc và xem. Đối với lứa tuổi lớn hơn, trẻ chưa được đào tạo hay hướng dẫn một
các bài bản xem sử dụng Internet làm sao cho thật an toàn, phòng ngừa các nguy cơ rủi
ro khi gặp các tình huống bị bắt nạt dụ dỗ trên mạng. Trẻ thường tự âm thầm giải quyết
các vấn đề của mình cho đến khi xảy ra những sự việc đau lòng như tự tử, bỏ nhà đi, hay
những hành động mang lại hậu quả xấu, thì người lớn, những người có trách nhiệm mới
giật mình tìm hiểu nguyên nhân. Do vậy việc nâng cao ý thức sử dụng Internet an toàn là
vấn đề không chỉ riêng đối với trẻ cần được bổ sung cập nhật kiến thức tại trường học,
các nhóm cộng đồng mà còn nâng cao ý thức cho cha mẹ, thầy cô những người chăm sóc
trẻ em.
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV tháng 5/2020, Quốc hội tiến hành giám sát
tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em theo hình thức
trực tuyến. Các đại biểu Quốc hội cho ý kiến trong thời đại số việc cấm trẻ em tham gia
không gian mạng là hạn chế cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức của trẻ. Thay vì cấm, phải
hướng trẻ đến kiến thức, kỹ năng để trẻ khai khác thông tin mạng an toàn.
Ngoài những tác động tích cực do Internet mang lại, chúng ta đang phải đối mặt
với hệ lụy những tác động tiêu cực mà môi trường mạng mang lại, điều này có ảnh hướng
trực tiếp đến việc hình thành nhân cách, đạo đức và sự phát triển của trẻ em. Các em sẽ
tiếp thu thông tin đa chiều hơn không chỉ đơn thuần từ cha mẹ, thầy cô mà còn cả những
thông tin trên mạng Internet chưa được kiểm chứng sàng lọc. Các nguy cơ, rủi ro mà trẻ
có thể gặp phải trên môi trường mạng:
Rủi ro nội dung: trẻ em nhận được, tiếp xúc với các tài liệu có nội dung không
được mong đợi hoặc không phù hợp, bao gồm các hình ảnh khiêu dâm, bạo lực, phân biệt
chủng tộc, thù địch, cực đoan và các tài liệu kích động các hành vi nguy hiểm như tự kỷ,
tự hủy hoại, tự tử hoặc các thông tin lệch chuẩn, mê tin dị đoan không phù hợp với văn
hóa thuần phong mỹ tục của người việc. Vừa qua, vụ việc Timmy TV xây dựng các clips
có nội dung kinh dị bạo lực cho trẻ em và Thơ Nguyễn cổ xúy cho hoạt động mê tín dị
đoan. Trên thế giới thì vụ việc Cá Voi Xanh, Momo khuyến khích trẻ em tự tử, làm tổn
thương chính mình đã dẫn đến hậu quả một loạt trẻ em tự vẫn vì làm theo clips hướng dẫn
của các youtuber này
Rủi ro tương tác/ tiếp xúc: trẻ em tham gia vào một tình huống giao tiếp tương tác
nguy hiểm như bị bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, khiêu khích thực hiện các hành vi dễ gây tổn
1

Báo cáo kết quả khảo sát Tiếng nối trẻ em, 2020 do Save The Children, MSD thực hiện
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thương. Việc tham gia học online học sinh nhận được tin nhắn dụ dỗ chụp ảnh khỏa thân
tham gia cuộc thi người mẫu sắc đẹp, hay những đối tượng tham gia vào các phòng học
zoom quấy nhiễu, phá rối lớp học bằng việc gửi các hình ảnh phản cảm trong lớp hoặc có
những lời lẽ tục tĩu là những ví dụ điển hình mà học sinh gặp phải trong thời gian qua.
Rủi ro ứng xử/ hành vi: trẻ em hành động, ứng xử theo cách góp phần vào rủi ro
nội dung hay tương tác, bao gồm trẻ em viết hoặc tạo ra các tài liệu có hại cho trẻ em khác
như hành động bắt nạt trực tuyến hay việc phân phối, truyền bá các hình ảnh khiêu dâm
(thậm chí hình ảnh của chính trẻ em đó),...Tại Long An, vụ việc cháu bé 13 tuổi bị bạn bè
dùng facebook lập hội nói xấu cô lập dẫn đến việc cháu bé tự tử là những trường hợp mà
chúng ta biết được, còn những việc quay clips đánh bạn do học sinh tự làm rồi phát tán
trên mạng Internet cũng là tiếng chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực học đường mà chúng
ta cần phải quan tâm.
Rủi ro về giao dịch: Trẻ em tham gia có thể bị lợi dụng bởi các giao dịch/ thỏa
thuận/ lợi ích thương mại có thể gây hại như cờ bạc, giao dịch mang tính chất bóc lột hoặc
không phù hợp với lứa tuổi, v.v. Rủi ro này có thể do thuật toán xử lý dữ liệu tự động, do
vấn đề thiết kế ứng dụng, do chấp nhận với điều khoản sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số
không an toàn, khiến trẻ em có thể bị mất dữ liệu cá nhân.
Ngày 1/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 830/QĐ-TTg ban hành
phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi
trường mạng giai đoạn 2021-2025”, có thế thấy được rằng đây là sự quan tâm của Đảng
và Chính phủ trong việc hướng tới xây dựng một môi trường lành mạnh an toàn cho trẻ
em trên không gian mạng.
Ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có Quyết định số 1123/QĐ-BTTTT ban
hành Kế hoạch triển khai quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên
không gian mạng giai đoạn 2021-2025”, Lãnh đạo Bộ đã giao Cục An toàn thông tin chủ
trì xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng (dự kiến trong
Quý IV/2021 sẽ ban hành bộ quy tắc này).
Hiện nay, Cục An toàn thông tin đang xây dựng dự thảo nội dung Bộ Quy tắc này
trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường
mạng và từ thực tiễn các vụ việc đã xảy ra trên môi trường mạng, các khoảng trống giữa
thực tế và hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Trong thời
gian tới sẽ gửi xin ý kiến rộng rãi các đơn vị có liên quan để hoàn thiện Bộ quy tắc này.
Và hi vọng trong thời gian tới khi các đơn vị nhận được văn bản xin ý kiến đóng góp cho
nội dung Bộ Quy tắc sẽ nhận được những ý kiến quý báu để hoàn thiện nội dung tốt nhất
đối với Bộ quy tắc qua đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với các nguy cơ
của trẻ em khi hoạt động trên môi trường trực tuyến qua đó giúp cho cha mẹ, thầy cô, các
tổ chức cá nhân khác biết được cách thức, biện pháp hỗ trợ, bảo vệ con trẻ trước những
nguy cơ và rủi ro trên môi trường mạng; giúp cho trẻ biếtcách thức ứng xử trên môi trường
mạng, đặc biệt trong môi trường học đường trực tuyến để trẻ phát triển an toàn và lành
mạnh nhất.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG CỦA
VĂN HÓA KHÔNG GIAN MẠNG
GS. TS Huỳnh Văn Sơn*
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số vấn đề thực trạng ứng xử trên Internet, các trang
mạng xã hội cũng như văn hóa học đường giữa người dạy và người học trên không gian mạng
hiện nay ở Việt Nam. Thông qua việc phân tích một số vấn đề về văn hóa trên không gian mạng
của học sinh và giáo viên, cũng như tác động của văn hóa mạng đến học sinh và giáo viên dưới
góc nhìn văn hóa học đường, có thể đề xuất các biện pháp định hướng xây dựng văn hóa học
đường trong bối cảnh chuyển đổi số ở nước ta. Có thể nhận định, chuyển đổi số trong giáo dục
là nhu cầu tất yếu của giáo dục Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc xây dựng
văn hóa học đường trên không gian mạng là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh học tập trực
tuyến kéo dài, cũng như xu thế số hóa của một số trường đại học, cao đẳng hiện nay.
Từ khóa: văn hóa học đường, văn hóa không gian mạng, chuyển đổi số trong giáo dục.

1. Đặt vấn đề
Tuy mới được hòa mạng Internet toàn cầu vào năm 1997, chỉ sau hơn 20 năm phát
triển, đến nay Việt Nam đã thuộc top đầu các nước “có tương tác cao với Internet”, là một
trong 20 quốc gia “năng động nhất về Internet”. Theo báo cáo toàn cảnh Digital Việt Nam
của We Are Social và Hootsuite, đến tháng 1/2021, số người dùng Internet tại Việt Nam
là 68,72 triệu người, chiếm 70.3% dân số; số người dùng mạng xã hội là 72 triệu, chiếm
73.7% dân số.
Việt Nam hiện có khoảng 70% dân số sử dụng MXH, đứng thứ 7 thế giới về số
lượng người dùng. Cũng như nhiều địa phương khác, tại Tuyên Quang số lượng người sử
dụng MXH khá lớn, tập trung chủ yếu khu vực thành thị, giới trẻ và người có độ tuổi trung
niên là đối tượng sử dụng nhiều. Theo thống kê của Cục Viễn thông - Bộ TT&TT, năm
2020, Việt Nam là một trong 20 nước có số người sử dụng (NSD) Internet cao nhất thế
giới, tỷ lệ người sử dụng Internet theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2019 khoảng
68,7%, trong khi đó trung bình của thế giới là 51,4%. Các so sánh cho thấy tỷ lệ này chỉ
thấp hơn các nước phát triển (86,7%), nhưng cao hơn các nước đang phát triển (44,4%)
và vượt qua nhiều nước châu Á – Thái Bình Dương (44,5%) (Giang Lam, 2021).
Văn hóa học đường chịu ảnh hưởng bởi nhiều tác động trong đó có văn hóa của
Internet và văn hóa mạng. Bối cảnh chuyển đổi số cho thấy văn hóa số có những tác động
rất sâu sắc đến văn hóa học đường bởi văn hóa học đường được tạo nên bởi bối cảnh. Văn
hóa chung sẽ để lại những dấu ấn trên các nội hàm văn hóa tương tác, văn hóa Internet
hay văn hóa mạng tác động đến văn hóa học đường bởi đó là mối tương tác mang tính hai
chiều. Đặc biệt chủ thể chính của văn hóa học đường là giáo viên, học sinh trong khi hai
chủ thể này lại khai thác, sử dụng Internet hay mạng xã hội rất phổ biến nên sự tác động
lại càng trực tiếp và sâu sắc. Song song đó, là chủ thể của hoạt động dạy học với nhiều
ngữ liệu cập nhật hiện đại được “chứa đựng” trên cổng thông tin internet; công nghệ thông
tin và thiết bị công nghệ trong đó có mạng xã hội, các phần mềm trở thành các công cụ
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thực thi dạy học càng làm cho dấu ấn của văn hóa học đường bị tác động thêm nhiều và
nhiều hơn nữa.
Vì thế, việc nghiên cứu về văn hóa học đường và xây dựng văn hóa học đường trong
bối cảnh không gian mạng là rất cần thiết.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Từ thực trạng sử dụng internet và bối cảnh chung của văn hóa không gian
mạng hiện nay
Theo báo cáo của Microsoft năm 2020, chỉ số văn minh trên không gian mạng
(Digital Civility Index - DCI) của Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia thấp nhất thế giới.
Trong khi đó, theo khảo sát của Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội (VPIS) năm
2017, các trường hợp phát ngôn gây thù ghét của người dùng mạng tại Việt Nam tập trung
ở: nói xấu, phỉ báng (61,7%); vu khống, bịa đặt thông tin (46,6%); kỳ thị dân tộc (37%);
kỳ thị giới tính (29,3%); kỳ thị khuyết tật (21,76). Đây là một trong những dữ liệu cho
thấy thực trạng văn hóa học đường của Việt Nam cần được xem xét, cải tiến nhất là sự
quan ngại về tác động của thực trạng này đến con người nhất là trẻ em, học sinh vị thành
niên.
Thực tế cho thấy, Internet và các trang mang xã hội đem tới cho người dùng rất
nhiều tiện ích nhờ tốc độ thông tin nhanh; giúp cá nhân trao đổi kết nối liên lạc, giải trí,
kinh doanh trực tuyến có hiệu quả. Đồng thời, cũng là kênh thông tin quan trọng truyền
thông nhanh chóng, tiện lợi. Không những thế, song song với chức năng giao tiếp được
khai thác thì các tiện ích bắt đầu được điều chỉnh mục tiêu, ý nghĩa phục vụ nhiều hoạt
động của con người như: truyền thông có tiêu điểm, tương tác nhóm, nói chuyện chuyên
đề, dạy học những nội dung cụ thể… Đây không chỉ là nhu cầu mà còn là sự lựa chọn như
giải pháp xuất phát từ những khó khăn của bối cảnh hiện nay nhất là đại dịch Covid kéo
dài.
Thế nhưng, cùng với những ưu điểm vượt trội thì ảnh hưởng tiêu cực của “không
gian ảo” cũng dần bộc lộ một cách rõ nét. Với chế độ mở, không qua khâu kiểm duyệt nội
dung trước khi đăng tải, mạng xã hội trở thành nơi bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân tạo
nên những “chuỗi khối” thông tin khổng lồ, đa diện và không kiểm soát. Phân tích trên
bình diện tin, có không ít thông tin xấu độc, sai sự thật, thiếu kiểm chứng dẫn đến việc
làm cho người nhận tin nhầm tưởng. Phân tích trên bình diện ý nghĩa tương tác, khá nhiều
tin tác động tiêu cực đến đời sống xã hội gây bức xúc, hoang mang trong dư luận. Phân
tích trên bình diện tương tác, văn hóa tin không đảm bảo, các yêu cầu cơ bản về giá trị
văn hóa của môi trường tin làm cho cá nhân, nhóm bị tác động và tạo nên những cảm xúc
tiêu cực, thái độ có nguy cơ lệch lạc và một số hành vi có vấn đề xuất hiện.
Bối cảnh hiện nay có thể quan tâm đến một số vấn đề cụ thể liên quan đến chủ thể
chính mà vấn đề đang đề cập: giáo viên, học sinh cũng như sự tương tác giữa hai chủ thể
này trong dạy học góp phần tạo ra văn hóa tương tác và văn hóa học đường.
- Dạy học trực tuyến và các dạng thức tương tự được sử dụng bởi thầy cô giáo: Dạy
học trực tuyến được khai thác theo các hình thức khác nhau với các mức độ khác nhau.
Thứ nhất là hình thức Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp. Theo đó, giáo viên có
thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học,
chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp. Hình thức thứ hai là Dạy học trực tuyến
thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp. Lúc này, giáo viên giao cho học sinh một
số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc
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nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường. Hình thức thứ ba là Dạy học trực tuyến thay thế
hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, các hoạt động của tiến trình dạy học được
tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet. Hình thức này chỉ áp dụng
khi học sinh không thể đến trường. Khi dạy trực tuyến, sự tương tác giữa thầy cô và học
sinh sẽ diễn ra có những biểu hiện khác với dạy học trực tiếp nhất là ngôn từ, cảm xúc và
các biểu hiện có liên quan đến hình ảnh, âm thanh đều có thể được lưu giữ...
- Người sử dụng mạng Internet dần trẻ hóa và có xu hướng gia tăng.
Như đã phân tích, xu hướng gia tăng sử dụng internet, mạng xã hội thể hiện rõ ở học
sinh, giáo viên và nhiều nghề nghiệp khác nhau cũng như người dân nói riêng. Trong bối
cảnh dịch bệnh, nhu cầu này lại tăng nhiều hơn bởi con người làm bạn với máy tính khá
nhiều khi phải giãn cách xã hội. Việc một số người dân khai thác, sử dụng internet nhưng
lại chưa được hướng dẫn hay trang bị những kỹ năng cần thiết là một thực tế. Đó là chưa
kể Internet và mạng xã hội với tính năng phân tích độ tuổi, nhu cầu dựa trên hành vi sử
dụng có thể quảng cáo và dẫn dắt liên tiếp người dùng thậm chí là lôi vào các trang mạng
“có vấn đề” về tư tưởng. Người dùng thì có biểu hiện trẻ hóa khi thực tiễn sử dụng cho
thấy chính học sinh tiểu học đã đến với internet, facbook từ nhiều nhu cầu khác nhau.
Nghiên cứu của chúng tôi vào năm 2020 trên trẻ em tiểu học cho thấy từ 10% đến 20%
học sinh lớp 3 đã tiếp xúc với Internet và thực hiện thao tác truy cập, tìm kiếm trên các
cổng thông tin, các trang khác nhau. Cũng ở tuổi này và dần sang học sinh lớp 4, trên 15%
học sinh bắt đầu chơi facebook cá nhân và trong số đó, các em tự tạo facebook cho mình
lên quá nửa.
- Chuyên gia và “giáo viên” mạng xuất hiện và tạo ra những điều trăn trở mới.
Với các tính năng vượt trội của internet và sức thu hút của các khóa học trực tuyến
cùng với việc có thể khai thác, tổ chức các khóa học trực tuyến khác nhau (cả thu phí và
miễn phí), khá nhiều diễn giả, người nổi tiếng, người huấn luyện và cả giáo viên các cấp
xuất hiện trở thành giáo viên trên mạng. Với sức ép của người học ảo mà thật, thật mà ảo,
không ít khóa học đã khai thác hình ảnh giáo viên trên mạng phải độc đáo, mới lạ, cá tính.
Từ đây, không ít hành vi, cử chỉ, cách nói năng và cả những hệ lụy nảy sinh xoay quanh
cách triển khai lời giảng, cách cư xử hay ứng xử với người học. Thực tế cho thấy để có
thể nổi danh hay thu hút nhiều học sinh, vẫn có nhiều giáo viên mạng có khả năng, có sự
đầu tư nhưng cũng không quá ít người dù không kinh qua các khóa huấn luyện chuyên
biệt để trở thành giáo viên hay có các chứng chỉ nghiệp vụ có liên quan đã xưng danh thầy
cô mà thiếu sự cẩn trọng rằng đó là sự tương tác một cách rất mạnh mẽ đến người học từ
phẩm chất, năng lực để tạo thành văn hóa.
- Giải trí sử dụng bối cảnh, hình tượng thầy cô giáo thiếu cân nhắc.
Khi xã hội phát triển, hình ảnh thầy cô giáo cũng phát triển theo và đương nhiên
hình ảnh này không thể quá sức mô phạm hay mẫu mực hoàn hảo theo những mong đợi
lý tưởng. Thế nhưng với sự lựa chọn của hoạt động giải trí, một số hình ảnh của thầy cô
giáo được quan tâm bởi một số tác giả, đạo diễn và biên kịch đã tạo nên những lát cắt xám
màu về hình ảnh thầy cô. Điều này làm cho học sinh có những cái nhìn khá mới và có
biểu hiện tiêu cực khi hình ảnh của thầy cô có biểu hiện thái quá, cường điệu. Thử xem
một số MV của các ca sĩ trẻ hay một số phim ảnh có khai thác hình ảnh này, sẽ dễ thấy
hành vi, cử chỉ hay cách nói năng của những nhân vật thầy cô giáo trở nên “màu sắc”, “dị
biệt” và thậm chí kệch cỡm, đáng trách... Đó là chưa kể một số seris của các diễn viên
hài, người mẫu xây dựng hình ảnh cô giáo từ góc nhìn giải trí để hút thì phải lạ, để lôi
cuốn thì phải độc, để ấn tượng thì phải quái làm cho các dấu ấn về văn hóa học đường
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dựa trên sự tương tác giữa thầy – trò văn hóa được phủ mới bằng một cái nhìn quá ảm
đạm. Không khó nhận ra rằng điều này ít nhiều làm cho biểu tượng của học sinh về thầy
cô sẽ khác đi nhưng diễn ra theo một cách nhìn thiếu công bằng và thiếu khách quan mà
chính người đã tạo ra những hình ảnh này cũng chưa thật sự ý thức được.
- Các diễn đàn tự phát, các diễn đàn chưa kiểm soát có liên quan đến nghề giáo cũng
góp phần làm cho văn hóa học đường cũng bị ảnh hưởng.
Thực tế cho thấy khi mạng xã hội phát triển, các diễn đàn là cộng đồng mới được
mở ra để trao đổi và chia sẻ, tương tác. Không chỉ là chia sẻ các thông tin tích cực mà
nhiều diễn đàn bắt đầu nói xấu về nghề, về đồng nghiệp, học sinh, dần tạo ra những cái
nhìn tiêu cực. Bên cạnh đó, biểu hiện tiêu cực khi có những cái nhìn méo mó về nghề,
những đánh giá chủ quan để lan truyền các quan điểm có vấn đề về học đường cũng bắt
đầu xuất hiện. Đặc biệt, việc mua bán giáo án hay kế hoạch bài dạy; sáng kiến kinh
nghiệm, báo cáo tổng kết hay các bài làm sau các khóa tập huấn được quảng bá, giao dịch
bởi chính người làm nghề giáo, xây dựng văn hóa học đường là một nỗi buồn bởi học
sinh, phụ huynh và chính nhiều người khác đều nhìn thấy và biết rõ...
2.2. Tác động của văn hóa không gian mạng đến học sinh, giáo viên từ góc nhìn
văn hóa học đường
2.2.1. Cấu thành của văn hóa học đường
Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội đều có những giá trị văn hóa của nó, cụ thể như: văn hóa
công sở, văn hóa giao thông, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp và văn hóa học đường...
Văn hóa học đường được quan niệm khá khác nhau bởi các nhà nghiên cứu. Có thể điểm
qua một số quan niệm sau:
Tác giả Rossman, Corbett và Firestone (1988) xác định văn hóa học đường hàm
ý cách thức mọi hiện tượng đang diễn ra, nó giúp diễn giải các sự kiện, thái độ, ngôn
từ và hành vi và tạo nghĩa cho chúng.
Theo tác giả Peterson và Deal (2009b), văn hóa học đường là những mạng lưới
phức tạp của những truyền thống và lễ nghi được các thế hệ giảng viên, sinh viên,
phụ huynh và nhà quản lý cùng xây dựng theo thời gian thông qua quá trình sống,
làm việc, đối mặt và vượt qua các thử thách. Ở các trường có xây dựng văn hóa học
đường chuyên nghiệp thì chính các chuẩn mực, giá trị và niềm tin giúp củng cố sứ
mệnh giáo dục mạnh mẽ. Nói cách khác, văn hóa học đường là yếu tố quyết định sự
tiến bộ của hệ thống học đường (Peterson & Deal, 2009b).
Trong một nghiên cứu khác, tác giả Peterson và Deal (2009a) nêu bật một cách
ngắn gọn về văn hóa học đường tích cực có tầm quan trọng đối với thành tích của
học sinh, và được ví như “chìa khóa để thành công ở trường là tình cảm và tinh thần
được truyền vào các mối quan hệ giữa mọi người, nỗ lực của họ để phục vụ tất cả
học sinh và tinh thần trách nhiệm chung trong học tập”.
Ngoài ra, có thể xem văn hóa học đường đại học (university culture hay campus
culture) được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả những yếu tố vật chất và tinh thần,
trong đó yếu tố tinh thần thường được coi là văn hóa học thuật (academic culture),
nhất là tinh thần học thuật (Shen & Tian, 2012).
Như vậy, văn hóa học đường có thể hiểu đó là quan niệm, chuẩn mực quy định cách
xử sự giao tiếp giữa người học với nhau, giữa trò với thầy và ngược lại; là cách học và
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tiếp thu kiến thức. Văn hoá học đường thể hiện qua triết lí giáo dục của nhà trường, qua
hành vi giao tiếp, cách ăn mặc, cách ứng xử với cảnh quan môi trường và các biểu hiện
khác.
Văn hoá học đường là một môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo
dục thế hệ trẻ những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, vấn đề xây dựng
văn hoá học đường phải được coi là trọng tâm và quan trọng nhất trong từng trường học.
Nếu môi trường học đường thiếu văn hoá thì không thể làm được chức năng truyền tải
những giá trị kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ.
Văn hóa học đường lành mạnh giúp các thành viên trong nhà trường chia sẻ với nhau
những kinh nghiệm và kiến thức, phát triển khả năng hợp tác giữa các thành viên trong
mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Từ đó, tạo ra môi trường thuận lợi, tin cậy, tôn
trọng lẫn nhau, giúp mọi thành viên trong nhà trường quan tâm đến việc nâng cao chất
lượng dạy và học, tích cực hoạt động vì sự phát triển chung của nhà trường.
Nội dung của văn hóa học đường rất phong phú, song có thể tóm tắt thành ba vấn
đề cơ bản:
Thứ nhất là cơ sở vật chất, trường phải ra trường, lớp phải ra lớp mới tạo ra được
môi trường văn hóa.
Thứ hai là xây dựng môi trường giáo dục, tạo ra nhà trường thân thiện, học sinh tích
cực, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện hướng đến tương tác văn minh,
nhân văn...
Thứ ba là lõi của văn hóa học đường không thể tách rời văn hóa giao tiếp, văn hóa
ứng xử trong đó ngôn từ, hành vi, cử chỉ và hình ảnh cũng như những gì thuộc về nhân
cách của con người trong hoạt động, tương tác và xử lý tất cả các nội dung có liên quan
đến tương tác trong hoạt động tạo ra những nét cơ bản của văn hóa học đường dù ở không
gian nào, thời gian nào…
Như vậy, văn hóa học đường là những giá trị trong toàn bộ môi trường sư phạm: từ
môi trường cơ sở vật chất, môi trường quan hệ, môi trường công việc. Những giá trị đó
được thể hiện trong hành vi của thầy, của trò, của cán bộ quản lý và nhân viên trong nhà
trường trong mối tương tác với nhau. Văn hóa học đường thể hiện đa diện dựa trên không
gian, bối cảnh hay đặc thù tương tác giữa các bên có liên quan trong học đường, tạo ra
những đặc trưng.
2.2.2. Tác động của văn hóa không gian mạng đến văn hóa học đường phân tích cụ
thể qua chủ thể: học sinh, giáo viên
Văn hóa không gian mạng – gọi tắt là văn hóa mạng ảnh hưởng đến văn hóa học
đường bởi đây là sự tương tác từ bối cảnh. Có thể giới hạn cách hiểu về văn hóa mạng đó
là tất cả những biểu hiện của con người tham gia vào cộng đồng mạng Internet và văn hóa
được thể hiện trên mạng Internet. Cụ thể, đó là thái độ, hành vi ứng xử đúng mực đối với
Internet, biết khai thác, sử dụng mạng trên cớ ở có kiến thức, hiểu biết, tận dụng và khai
thác tối đa những yếu tố tích cực, lành mạnh trên mạng để góp phần nâng cao tri thức và
xây dựng, hoàn thiện nhân cách bản thân, đồng thời biết phòng ngừa, tiết chế, đề kháng
với những mặt trái, tiêu cực từ Internet. Văn hóa mạng là hệ thống những sự thể hiện,
tương tác và cách thức ứng xử của con người trong không gian của Internet.
Việc ảnh hưởng này là rất tự nhiên và diễn ra theo một tương tác rất thực tiễn qua
nhiều chủ thể hay các bên có liên quan. Có thể phân tích tác động của văn hóa mạng đến
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văn hóa học đường cụ thể qua chủ thể cơ bản: học sinh, giáo viên thông qua vài tiêu điểm
cụ thể sau
2.2.2.1. Hỗn tạp văn hóa nơi không gian mạng
Văn hóa nơi không gian mạng có hay không có lẽ không nhất thiết để tranh cãi nếu
chúng ta nhìn theo dấu ấn nghĩa rộng của từ văn hóa. Sự chân thật, sự rõ ràng tin có thể
nói khó có thể xác định trong thực tiễn. Người lên mạng không ít người đã khai tin giả về
bản thân, hay việc sử dụng nick, avatar hoặc lý lịch cá nhân có mục tiêu tô vẽ chân dung
bản thân bằng cách nói quá, nói dối là một thực tế. Ngay với học sinh, việc dùng các tên
ảo, dùng các tên “định danh, định vị” bản thân như: hoangtucodondeptrai;
changtraidatinhlanhlung, cogaisangtrong… trở thành lựa chọn. Hay một số học sinh thể
hiện cá tính bằng cách dùng các màu sắc tang tóc, các hình ảnh đầy bí ẩn, ma quái… mô
tả về mình. Sự phức tạp về văn hóa hình ảnh, ngôn từ đã lôi kéo không ít học sinh, sinh
viên lựa chọn và làm bạn…
Sự hỗn tạp văn hóa được mô tả rõ khi tuổi tác, vai giao tiếp chức năng, sự tương
tác giao tiếp không có nền tảng, cơ sở. Các thông tin phóng đại đa cấp, liên cấp; các
thông tin được nhân lên nhiều lần hay tin liên tục cập nhật, thiếu kiểm soát, thiếu nguồn
dẫn làm cho người nhận tin đuối dần trong nguồn tin ngồn ngộn. Hay các biểu hiện văn
hóa trên không gian mạng với các biểu hiện “chặt chém”, “tẩy chay hội đồng”, “bạo lực
tinh thần nhóm”, kỳ thị và không chấp nhận, tạo áp lực đám đông… làm cho người tham
gia bối rối, chới với hay thậm chí căng thẳng khi tiếp nhận chủ động hay bị động… Rõ
ràng, sự hỗn tạp về văn hóa đã làm cho người tham gia mạng xã hội bị tác động dù ít dù
nhiều trong thực tiễn.
2.2.2.2. Môi trường mạng đang làm chuyển đổi toàn bộ cách thức sinh hoạt, học
tập, làm việc, giao tiếp, vui chơi, giải trí của con người. Internet cũng thúc đẩy xu hướng
tự do ngôn luận, bình đẳng thông tin và dân chủ hóa trên phạm vi toàn thế giới
Một thực tế đang diễn ra là mạng xã hội đang trở thành “kênh được quan tâm mỗi
ngày như một nhu cầu thiết yếu với nhiều người”. Hay cũng có thể thấy mạng xã hội trở
thành kênh truyền thông nhiều kiểu, đa dạng, cập nhật, sáng tạo… có thể bất tận. Bất kể
sự việc gì “hot” đều được phát sóng trực tiếp một cách nhanh chóng mà không cần xem
xét đến nội dung hay tính nhân văn của nó. Các “sự kiện”, các vấn đề hay tình huống xã
hội đã thu hút nhiều người trong đó cả nhiều học sinh tham gia ở các “vai” khác nhau.
Ngày vui thì chia sẻ với đủ câu từ nhạy cảm, các hành vi thiếu kiểm soát. Ngày buồn thì
cũng live stream để hút người xem nhằm để gia tăng lượt view, share… Thế nhưng ẩn
hay lộ ra trong lời chia buồn mong người xấu số yên nghỉ đó là các hành động “khuấy
động nội tại”, “kích thích nội tâm” bằng cách livestream thì sao có thể yên hay nghỉ?...
Có thể nhận thấy mạng xã hội chuyển đổi toàn bộ cách thức sinh hoạt, học tập, làm việc,
giao tiếp, vui chơi, giải trí khi bản thân nó đã thu hút, đáp ứng, lôi cuốn và định vị kiểu
làm việc, giao tiếp, tương tác rất đặc thù.
Phổ biến nhất của việc livestream hiện nay là bán hàng online. Gần như mặt hàng
nào cũng có thể bán qua mạng nhưng chất lượng thì không ai kiểm soát. Kem trộn, hàng
giả, hàng nhái, hàng lậu đều có thể bán qua livestream để thu lợi nhuận, có ngày livestream
chốt được hàng trăm đơn hàng. Không chỉ mặt hàng dành cho người trưởng thành mà đối
tượng trẻ cũng là tiêu điểm được chú ý khai thác. Thế là lý do này hay khác, nhiều người
bán hàng bất chấp tất cả để thu hút khách hàng trong đó có cả đối tượng sinh viên, học
sinh. Thực tế còn cho thấy học sinh tham gia cùng cha mẹ hay chứng kiến cha mẹ của
mình mua bán một cách thụ động – chủ động và sự tập nhiễm xét về hành vi, ngôn ngữ là
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điều dễ thấy… Hay chính sinh viên, học sinh cũng bắt đầu bán hàng bằng nhiều hình thức
bằng cách này hay cách khác để cải thiện doanh thu, doanh số nên văn hóa bán hàng trở
thành lựa chọn của chính các em đôi lúc không thể “xả vai”.
Nguy hiểm hơn đó là những kẻ sử dụng livestream để chửi bới, thách thức nhau trở
thành “thần tượng mới” của nhiều người. “Nhà của tôi, tôi quản lý, thích thì nói. Ai thích
nghe thì ở lại, ai không thích thì biến, đó là câu nói trở thành face quy hay fan luật”. Khởi
điểm của làn sóng văng tục, chửi bậy, bóc phốt đã như một loại virus mới, không tạo ra
“cúm mới” mà tạo ra kiểu lây lan mới làm những ai lo lắng về cách bắt chước, định hướng
giá trị của giới trẻ đều “cảm lạnh”, “nóng sốt” và thấy “đắng lạ” khi quan sát, suy ngẫm
những gì đang xảy ra trên mạng xã hội. Tất cả dần tạo nên sự tự do ngôn luận, bình đẳng
thông tin một cách quá tự do thậm chí thiếu kiểm soát.
2.3. Xây dựng văn hóa học đường đúng nghĩa không thể thiếu việc quản lý và xây
dựng văn hóa mạng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 874/QĐBTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH. Bộ Quy tắc nhằm mục đích phát
triển lành mạnh MXH tại Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước
quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, Bộ Quy tắc hướng tới xây dựng chuẩn mực
đạo đức về hành vi, ứng xử trên MXH, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các
hành vi ứng xử của người dùng trên MXH. Bộ Quy tắc đã “bao trùm” được các hành vi,
tính chất, đối tượng tham gia MXH với các nhóm: Quy tắc ứng xử chung; Quy tắc ứng
xử cho tổ chức, cá nhân; Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động trong cơ quan nhà nước; Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ MXH. Mỗi
nhóm được chi tiết hóa bằng các nội dung vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật,
vừa đảm bảo quyền của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, các nội dung ứng xử cũng bao hàm tính nhân văn, phù hợp với truyền thống
văn hóa của người Việt.
Tuy vậy, đây cũng chỉ là những quy định chung mang tính định hướng. Thực tế cho
thấy với sự hỗn tạp livestream hiện nay và những biểu hiện tiêu cực nhất là các diễn tiến
phức tạp của sự tương tác người – người trên mạng thì Bộ quy tắc ứng xử này cần cụ thể
hóa hơn cho từng đối tượng, từng nghề khác nhau như: nghệ sĩ, người bán hàng… như
những quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể để thực hiện, tuân thủ, điều chỉnh, sửa sai…
Việc xây dựng văn hóa học đường đúng nghĩa cần đảm bảo thực thi bằng nhiều giải
pháp trong đó nhất thiết xây dựng văn hóa mạng trong bối cảnh chuyển đổi số là rất quan
trọng, thậm chí là điều kiện cơ bản
Cụ thể, các giải pháp sau đây là những định hướng rất quan trọng
Một là, cần phổ biến bằng nhiều hình thức và đánh giá hiệu quả phổ biến này để
đảm bảo việc tuân thủ Luật An ninh mạng (2018), Bộ qui tắc ứng xử trên mạng xã hội
(2021) hiệu quả. Cụ thể: Đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nhân lực sử dụng công nghệ
thông tin, quản lí và chỉ đạo điều hành; an toàn thông tin với các hệ thống công nghệ thông
tin (phần cứng, phần mềm, website...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất
an toàn, an ninh thông tin khi dùng phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân. Cần tuân thủ
các quy tắc như tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ luật pháp Việt Nam, tôn trọng
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; quy tắc lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên
mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thông tốt đẹp của dân tộc
Việt Nam; quy tắc an toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo
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vệ an toàn và bảo mật thông tin; quy tắc trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi,
ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung
thông tin vi phạm pháp luật. Các yêu cầu cần đảm bảo: nên sử dụng họ, tên thật cá nhân,
tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên
hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; chia sẻ
thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; có hành vi, ứng xử phù hợp với những giá
trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng ngôn từ gây thù
hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; không đăng tải những
nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng
cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật
tự an toàn xã hội; khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất
nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực... Nếu chú
trọng khâu tuyên truyền, phổ biến, đánh giá hiệu quả tuyên truyền và thực thi thông qua
giám sát bài bản, có hệ thống sẽ góp phần làm cho các tác động văn hóa trên bình diện
chung được kiểm soát nhất định.
Hai là, chú ý việc bồi dưỡng cho giáo viên một cách căn bản, có tầm nhìn về việc sử
dụng Internet, nhất là kỹ năng chuyển đổi số và phát triển các giá trị văn hóa học đường
trên không gian mạng. Dưới góc nhìn khái quát, CNTT sẽ hỗ trợ hoạt động dạy học của
GV, nhất là thực hiện dạy học phát triển PC, NL HS một cách thuận lợi và hiệu quả trong
bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, một trong những tiêu điểm
quan trọng là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. CNTT hỗ trợ GV chuẩn
bị cho việc dạy học, giáo dục, xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục cụ thể là kế hoạch bài
dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một
cách tích cực, hiệu quả. Cụ thể như, CNTT hỗ trợ người học thiết kế kế hoạch bài dạy
triển khai bằng các phần mềm, khai thác các phần mềm để tổ chức dạy học bằng trò chơi,
thực hành mô phỏng, thực hành thi đua nâng cao hứng thú HS cũng như rèn luyện kĩ năng
người học một cách chủ động dựa trên các học liệu tìm kiếm được. Song song đó, CNTT
giúp điều chỉnh vai trò của người dạy và người học trong thực tiễn giáo dục nhằm hỗ trợ
GV thực hiện hiệu quả dạy học, giáo dục phát triển PC, NL HS bằng việc thực thi tổ chức
hoạt động học một cách tích cực, chủ động. Người dạy có thể là một người điều hành;
người tổ chức (không còn là trung tâm của dạy học); người học là chủ thể có thể khai thác,
sử dụng các nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, phần mềm trong học tập nhằm phát triển
hiệu quả năng lực và phẩm chất của mình hướng đến sự thành công trong nghề nghiệp và
cuộc sống ở thời đại số. Sự tương tác này vừa tạo những điều kiện thuận lợi để hoạt động
dạy học, giáo dục diễn ra trong thực tiễn, vừa đảm bảo các yêu cầu về hiệu quả mong đợi.
CNTT còn tạo điều kiện để GV đánh giá kết quả học tập và giáo dục; nhất là tổ chức kiểm
tra đánh giá bằng cách ứng dụng CNTT từ khâu chuẩn bị, thực hiện, giám sát, kiểm tra và
đánh giá, hậu kiểm. CNTT còn có thể chủ động tổ chức kiểm tra đánh giá dựa trên các dữ
liệu nội dung kiểm tra đánh giá đã được xây dựng, tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá
trên nền tảng CNTT với các tính năng vượt trội để đảm bảo các yêu cầu về tính khách
quan, công bằng… của kỳ đánh giá. CNTT còn theo dõi sự tiến bộ, phát triển người học
một cách hiệu quả thông qua các dữ liệu, các minh chứng và cơ sở đề xuất tác động dạy
học, giáo dục phù hợp. Đơn cử như các phần mềm có thể hỗ trợ việc xây dựng các bài
kiểm tra, lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện của người học; ghi nhận và so sánh về các
diễn tiến học tập, sự tiến bộ của người học. Bên cạnh đó, việc lưu trữ dữ liệu và chuyển
giao dữ liệu về người học nếu có sẽ tiện lợi và khách quan nếu có sự hỗ trợ của CNTT
với các yêu cầu kĩ thuật cụ thể. Hoặc để có kết quả kiểm tra nhanh và dữ liệu phân tích
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phản hồi, việc đánh giá năng lực trên máy tính mang đến những kết quả khá thuyết phục
và có giá trị. Ngoài ra, Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp
trước và sau khi trở thành người GV chính thức; kết nối với cơ sở đào tạo, trường đại học
sư phạm và cộng đồng GV dài lâu và hiệu quả. Với các khóa học trực tuyến, bồi dưỡng
thường xuyên và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời, CNTT giúp GV rèn luyện, cập nhật
và hoàn thiện bản thân sau khi tốt nghiệp và làm nghề. Hơn nữa, các cộng đồng GV được
thành lập thông qua các công cụ khác nhau của CNTT, trường đại học và cựu người học
sẽ cùng chia sẻ thông tin, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến kiến thức, tọa đàm, hội
thảo một cách khả thi. Vì thế, việc tập huấn cho giáo viên hiểu rõ và làm chủ về CNTT,
mạng xã hội để khai thác, sử dụng là điều rất cần thiết. Tiêu điểm quan trọng là cần giúp
GV sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, công cụ phần mềm một cách
hiệu quả trong hoạt động dạy học, giáo dục theo định hướng mới, kĩ năng mới từ đó phát
triển năng lực nghề nghiệp thông qua việc tự bồi dưỡng và tự giáo dục và hoàn thiện nhân
cách nghề nghiệp song song với việc xây dựng văn hóa học đường như một cam kết trách
nhiệm.
Ba là, hỗ trợ học sinh làm quen, khai thác và sử dụng internet một cách chủ động.
Có thể khẳng định việc cấm trẻ em hay học sinh sử dụng internet là rất khó khăn, vì vậy
cần tạo điều kiện để trẻ hiểu đúng và làm chủ internet, mạng xã hội từ đầu. Nếu việc vẽ
đường phù hợp và tạo ra đường đi đúng để học sinh và trẻ em khai thác, tại sao không?
Không chỉ là việc hướng dẫn các thao tác, kỹ năng mà các chia sẻ về nguyên tắc bảo mật
thông tin cá nhân, quản lý tài khoản, ứng xử với người lạ hay các tình huống có nguy cơ,
quản lý thời gian khi sử dụng internet, mạng xã hội, các biểu hiện văn hóa trên môi trường
mạng, trách nhiệm của học sinh với an ninh mạng và ứng xử mạng văn minh... là điều
không thể thực hiện chậm trễ. Bởi văn hóa xuất phát từ nhận thức, dựng xây bởi thái độ
và chuỗi hành vi của con người là vậy.
Bốn là, tăng cường chức năng giám sát của Bộ ngành có liên quan, nhất là các biện
pháp quản lý hệ thống, toàn cục. Thực tế cho thấy, văn hóa trên không gian số là vấn đề
liên ngành cần quan tâm và đồng hành trách nhiệm nên không thể thiếu sự đầu tư của các
ngành. Cụ thể văn hóa không gian số là trách nhiệm không thể thiếu vai trò, tác động của
các thiết chế văn hóa; các phương thức quản lý và kiểm tra giám sát song song với định
hướng của các xu thế truyền thông, thông tin hiện nay. Khi phát triển công nghệ thông tin
dù ở bất kỳ quy mô nào, rất cần có sự đồng hành trách nhiệm để quản lý sự phát triển nhất
là các tác động phải được kiểm soát trong phân tích và dự báo. Điều này cần được nhất
quán và thực thi chính thức như một trách nhiệm quan trọng được giám sát khi xu hướng
phát triển CNTT, ứng dụng CNTT, internet ngày càng vượt trội hơn. Cụ thể như việc xây
dựng văn hóa học đường không thể tách cơ học từ góc nhìn giáo dục, trường học mà đó
là văn hóa chung của toàn xã hội, văn hóa của không gian mạng toàn cầu... Bởi lẽ văn hóa
học đường không thể tách rời và bị tác động hay ảnh hưởng sâu sắc từ các tương tác văn
hóa chứa trong hay văn hóa tiểu thành phần...
Năm là, xây dựng các chương trình hành động cụ thể gắn với các đề án hoặc đầu tư
một đề án cụ thể, bài bản do Thủ tướng ra quyết định với sự tham gia và thực hiện của
các Bộ ngành là vấn đề cần quan tâm. Thực tế cho thấy sự trăn trở về văn hóa học đường
trong bối cảnh số không phải chỉ là vấn đề từ góc nhìn giáo dục mà là nỗi lo của các nhà
hoạch định chính sách, các nhà quản lý các ngành có liên quan như thông tin, truyền
thông; văn hóa và quản lý văn hóa; lao động xã hội và trẻ em... Vì thế, để có một chương
trình hành động có giá trị, có dấu ấn, không thể thiếu một cái nhìn tổng thể để việc xây
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dựng văn hóa học đường trong không gian số hay thời đại số sẽ có tính hệ thống nhưng
có trọng điểm và nhất quán.
Để thực hiện các giải pháp trên, chúng tôi đã đơn cử một hành động thực hiện các
chuyên đề truyền thông thay đổi nhận thức, hình thành thái độ tích cực và định hướng
hành vi như một biện pháp cụ thể. Có thể cụ thể hóa các chuyên đề được xây dựng từ việc
phân tích yêu cầu cần đạt và mục tiêu trong sự tương tác với các đối tượng cụ thể ảnh
hưởng đến văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số như sau:
1. Không gian số - Có hay không có văn hóa và sự tác động đến học sinh.
2. Dạy trực tuyến, văn hóa của giáo viên và ảnh hưởng đến văn hóa của người học.
3. Danh xưng giáo viên trên không gian mạng – Vấn đề nhìn nhận từ các tiêu chí
đánh giá đạo đức và năng lực nghề.
4. Yếu tố văn hóa trong các khóa học trực tuyến nhìn từ tương tác người – người.
5. Bộ lọc của học sinh với các tác động tiêu cực từ góc nhìn văn hóa trên mạng đến
cảm xúc và tư duy.
6. Xem xét cơ chế bắt chước của học sinh từ các tác động của văn hóa mạng.
7. Giáo dục văn hóa học đường thông qua các cẩm nang văn có vần – Vấn đề cần
nhìn nhận cởi mở.
8. Đánh giá các hoạt động xây dựng văn hóa học đường ở trường tiểu học – Định
lượng hiệu quả.
9. Cẩn trọng khi đánh giá học liệu số từ góc nhìn văn hóa học đường.
10. Thách thức của việc xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh dạy học trực
tuyến.
11. Một số đề xuất nhằm kiểm soát các tác động của bối cảnh số với việc xây dựng văn
hóa học đường dành cho học sinh hiện nay.
12. Văn hóa dạy và học trực tuyến trong bối cảnh số hiện nay – Vấn đề cần cải tiến.
nay.

13. Kỹ năng xử lý thông tin của học sinh, nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh số hiện

14. Trách nhiệm nào của cán bộ quản lý giáo dục và văn hóa học đường trong bối
cảnh số.
15. Giáo dục văn hóa học đường – Góc nhìn từ văn hóa hay giáo dục?
Việc thử nghiệm bước đầu được khảo sát định tính trên cán bộ quản lý giáo dục,
giáo viên và một số học sinh. Kết quả khảo sát cho thấy, tổng hợp các ý kiến của các nhóm
khách thể, thứ tự các chuyên đề được ưu tiên là:
Với nhà quản lý giáo dục, các chuyên đề được quan tâm nhất là: 1. Trách nhiệm nào
của cán bộ quản lý giáo dục và văn hóa học đường trong bối cảnh số; 2. Không gian số Có hay không có văn hóa và sự tác động đến học sinh; 3. Dạy trực tuyến, văn hóa của
giáo viên và ảnh hưởng đến văn hóa của người học; 4. Cẩn trọng khi đánh giá học liệu số
từ góc nhìn văn hóa học đường; 5. Giáo dục văn hóa học đường – Góc nhìn từ văn hóa
hay giáo dục?
Với giáo viên, các chuyên đề được quan tâm cụ thể: 1. Không gian số - Có hay không
có văn hóa và sự tác động đến học sinh; 2. Danh xưng giáo viên trên không gian mạng –
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Vấn đề nhìn nhận từ các tiêu chí đánh giá đạo đức và năng lực nghề; 3. Yếu tố văn hóa
trong các khóa học trực tuyến nhìn từ tương tác người – người; 4. Xem xét cơ chế bắt
chước của học sinh từ các tác động của văn hóa mạng; 5. Bộ lọc của học sinh với các tác
động tiêu cực từ góc nhìn văn hóa trên mạng đến cảm xúc và tư duy.
Với học sinh, các chuyên đề các em quan tâm gồm: 1. Kỹ năng xử lý thông tin của
học sinh, nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh số hiện nay; 2. Danh xưng giáo viên trên không
gian mạng – Vấn đề nhìn nhận từ các tiêu chí đánh giá đạo đức và năng lực nghề; 3. Xem
xét cơ chế bắt chước của học sinh từ các tác động của văn hóa mạng; 4. Giáo dục văn hóa
học đường thông qua các cẩm nang văn có vần – Vấn đề cần nhìn nhận cởi mở; 5. Dạy
trực tuyến, văn hóa của giáo viên và ảnh hưởng đến văn hóa của người học.
Một số kết quả khác cần quan tâm về việc đánh giá các hoạt động xây dựng văn hóa
học đường như sau:
Tiến hành phỏng vấn một số học sinh, các em khá ủng hộ việc trang bị cho các em
kỹ năng sử dụng internet hay mong mỏi cần có những tips hướng dẫn sử dụng internet
hay mạng xã hội, hoặc thực hiện các thao tác khai thác internet thông minh. Cụ thể, học
sinh M cho rằng: “Chúng em cần sử dụng internet và thiết nghĩ nếu dạy các kỹ năng cần
thiết hay cung cấp cho chúng em các gợi ý an toàn, văn hóa thì có lẽ rất hay. Nhiều khi
chúng em cũng không biết mình bị ảnh hưởng bởi sự bắt chước nhưng rõ ràng là sau khi
xem lại cũng thấy mắc cỡ về ngôn ngữ, cách thể hiện của mình về văn hóa. Việc tìm kiếm
thông tin, khai thác CNTT là rất cần thiết nên cần có giải pháp để bảo vệ chúng em khi
sử dụng”.
Cán bộ quản lý A cho biết: “Có thể nói nhiều cán bộ quản lý còn hạn chế về CNTT
nên việc chú ý xây dựng văn hóa trên mạng biết là cần thiết nhưng cần dựa trên nền tảng
hiểu biết, cơ sở của năng lực CNTT. Nếu nhà quản lý được trang bị đầy đủ kỹ năng, có
thể làm chủ việc xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh số thì có lẽ mọi vấn đề sẽ
có thể chủ động hơn”.
Trong khi đó, từ góc nhìn nghề nghiệp, Thầy Nguyễn M N khẳng định: “Dạy học
trên mạng thực sự để lại dấu ấn quan trọng đến học sinh, góp phần hình thành tính cách
và văn hóa của các em. Thế nhưng, khi chưa hiểu điều này một cách sâu sắc cũng như
chưa đảm bảo các yêu cầu cơ bản về hình ảnh văn hóa của mình khi dạy trực tuyến, sao
có thể không ảnh hưởng xấu đến các em. Thực sự chúng tôi rất buồn khi có một số đồng
nghiệp không cẩn trọng làm cho hình ảnh giáo viên và văn hóa học đường khi dạy học
trực tuyến bị nhìn nhận méo mó...”
Tương tự, cô HTH có ý kiến: “Thực ra những hạn chế về hành vi của người giáo
viên nếu có liên quan đến văn hóa học đường trong bối cảnh số không đáng kể trong sự
đánh giá nghiêm túc của cá nhân tôi, tuy nhiên, việc làm quá lên sẽ làm cho hình ảnh của
giáo viên và văn hóa học đường trở nên tệ đi rất nhiều. Nên xem xét vấn đề nghề nghiệp,
bằng cấp nhất là danh xưng thầy cô của một số cá nhân ấy để tránh chủ quan. Điều cần
nhất là vụ việc xuất hiện xong, ai là người điều chỉnh, kiểm tra, giám sát chứ không thể
chỉ là phản ánh hay phê bình...”.
3. Kết thúc vấn đề
Như vậy có thể thấy, từ việc tìm hiểu về thực trạng, bối cảnh của văn hóa học đường
trên không gian mạng ở Việt Nam cũng như một số quốc gia khác, cho đến việc khái quát
hóa về tác động của văn hóa mạng đến học sinh, giáo viên, và các lực lượng giáo dục khác
từ góc nhìn văn hóa học đường, chúng tôi đề xuất một số định hướng xây dựng văn hóa
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học đường đúng nghĩa không thể thiếu việc quản lý và xây dựng văn hóa mạng trong bối
cảnh chuyển đổi số hiện nay: Phổ biến bằng nhiều hình thức và đánh giá hiệu quả phổ
biến này để đảm bảo việc tuân thủ Luật An ninh mạng (2018), Bộ qui tắc ứng xử trên
mạng xã hội (2021) hiệu quả; Chú ý việc bồi dưỡng cho giáo viên một cách căn bản, có
tầm nhìn về việc sử dụng Internet, nhất là kỹ năng chuyển đổi số và phát triển các giá trị
văn hóa học đường trên không gian mạng; Hỗ trợ học sinh làm quen, khai thác và sử dụng
internet một cách chủ động; Tăng cường chức năng giám sát của Bộ ngành có liên quan,
nhất là các biện pháp quản lý hệ thống, toàn cục; Xây dựng các chương trình hành động
cụ thể gắn với các đề án hoặc đầu tư một đề án cụ thể, bài bản do Thủ tướng ra quyết định
với sự tham gia và thực hiện của các Bộ ngành là vấn đề cần quan tâm.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP
GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HỘI NHẬP QUÔC TẾ
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, ngành giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục
nghề nghiệp nói riêng không nằm ngoài xu thế chung của thế giới phải khẩn trương thực
hiện chuyển đổi số nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 mang lại. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chuyển đổi số giúp đổi
mới hoạt động dạy và học tại các cơ sở GDNN theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ
kiến thức sang phát triển năng lực của người học, tăng khả năng tự học, gắn học lý thuyết
với thực hành. Hơn nữa, nhìn từ chủ trương “xây dựng xã hội học tập” của Chính phủ,
có thể hình dung ra cấu trúc của một “hệ sinh thái học tập” đã và đang được định hướng
kiến tạo. Ở đó, văn hóa học đường vừa là nhân tố tạo giá trị, vừa là hạt nhân kết nối một
cách hài hòa tất cả các giá trị khác để đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái ấy.
Trước bối cảnh như vậy, vấn đề đặt ra đối với các cơ sở GDNN trên toàn quốc là
làm thế nào để học sinh, sinh viên (HSSV), những người đại diện cho lực lượng lao động
trẻ, có tay nghề, có tri thức tiếp cận nhanh chuyển đổi số, hội nhập mà vẫn phát huy và
giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc? Các nhà trường trở thành môi trường giáo dục theo
chuẩn nghề nghiệp và là trường học trí tuệ - văn hóa? Vậy nên xây dựng văn hóa học
đường trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập cần được xem là một biện pháp hữu hiệu
để nâng cao năng lực ứng xử với cộng đồng, với môi trường và với cả những thách thức.
Trường học không chỉ là nơi cung cấp cho người học những tri thức mới, hiện đại mà còn
phải là môi trường văn hóa, trong đó văn hóa học đường là nơi tạo nguồn, là môi trường
để thế hệ trẻ Việt Nam hoàn thiện, phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ và lối sống tốt
đẹp. Nếu môi trường giáo dục của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thiếu đi nét đẹp của
văn hoá ứng xử thì không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị kiến thức nhân
văn cho thế hệ trẻ.
Trong những năm qua, thực hiện các chương trình, đề án của Chính phủ về xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đã ban
hành Quyết định số 1042/QĐ-LĐTBXH ngày 25/7/2019 về Kế hoạch triển khai Đề án
“Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” và giao cho Tổng cục
giáo dục nghề nghiệp là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện, với mục tiêu tăng cường xây
dựng văn hoá học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo chuyển biến căn
bản về văn hoá ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh sinh viên để phát
triển năng lực, hình thành nhân cách, lối sống văn hoá; xây dựng văn hoá trường học lành
mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người
Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, sáng tạo. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày
30/12/2019 hướng dẫn xây dựng mô hình giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng,
chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó, có quy định
Quy tắc chung về ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, Tổng cục GDNN,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch và
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các văn bản hướng dẫn các cơ quan chức năng xây dựng các kế hoạch, tổ chức triển khai
thực hiện xây dựng văn hóa trường học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Đến thời điểm hiện nay, 97% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng và ban hành
Bộ quy tắc ứng xử; 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến
văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; 93,5% cán
bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đoàn thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo
dục văn hóa ứng xử; 90% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn xanh,
sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa học đường trong
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được triển khai thực hiện sâu rộng đến nhà giáo, cán
bộ quản lý, học sinh, sinh viên với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Nội dung,
phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa học đường đã được các cơ sở GDNN chủ động,
tích cực đổi mới đem lại hiệu quả cao với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ đó tạo
cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong
rèn luyện, thực hiện văn hóa ứng xử trong nhà trường. Năng lực ứng xử văn hóa và năng
lực giáo dục văn hóa học đường trong các cơ sở GDNN đã được nâng cao. Bộ Quy tắc ứng
xử trong trường học được xây dựng và thực hiện đã có tác động lớn đến văn hóa giao tiếp
ứng xử trong các trường học: học sinh, sinh viên ứng xử có văn hóa, lễ phép kính trọng
thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi, sống trách nhiệm với gia đình; có lối sống đẹp, văn
minh, lịch sự, có hành vi ứng xử văn minh, hợp tác, thân thiện, tương thân tương ái giúp
đỡ nhau; cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong trường gương mẫu, có thái độ hành vi
giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, sử dụng ngôn ngữ, trang phục phù hợp, tôn trọng đồng
nghiệp và cha mẹ học sinh, sinh viên. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đưa ra nhiều
điểm mới, nhiều mô hình văn hóa ứng xử được triển khai hiệu quả, mang lại giá trị, ý
nghĩa trong xây dựng văn hóa ứng xử, giáo dục truyền thống cho đội ngũ nhà giáo, học
sinh, sinh viên. Năm 2021, Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội đã biểu dương
15 mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu như: Nhà trường xanh, ứng xử đẹp của trường cao
đẳng kinh tế - kỹ thuật Điện Biên; mô hình nhà trường văn hóa, ý thức trách nhiệm, tác
phong công nghiệp của trường cao đẳng Việt Nam – Hà Quốc Tp. Hà Nội; mô hình nâng
cao văn hóa tự học từ văn hóa đọc trong thời đại kỷ nghuyên số của trường trung cấp Bách
khoa Tp. HCM ; mô hình Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch của trường
cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần thơ...và còn nhiều mô hình tiêu biểu khác.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng văn
hóa học đường do một số hoạt động ngoại khóa vẫn còn mang tính hình thức, phong trào,
thời điểm, không thường xuyên, liên tục. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn chưa
được đầu tư về chất lượng, việc lồng ghép trong các hoạt động, cuộc thi chưa phát huy
được hiệu quả của việc tuyên truyền văn hoá học đường.
Để hướng tới nền giáo dục nghề nghiệp số mà trong quá trình tổ chức thực hiện các
nhà trường phát huy được là trường học trí tuệ - văn hóa, cần triển khai đồng bộ các giải
pháp sau:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa
học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, học
sinh, sinh viên.
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Thứ hai, các cơ sở GDNN phải xác định mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục trong
thời kỳ công nghệ số phải song song xây dựng văn hóa học đường, mục tiêu của văn hóa
học đường là hiện thực hóa sứ mệnh: “Khơi dậy và Tiếp sức” bảo đảm cho thế hệ trẻ vươn
lên làm chủ kho tàng kiến thức văn hóa của nhân loại, trang bị đầy đủ vốn hiểu biết về
văn hóa, tri thức khoa học, công nghệ thông qua tri thức số, song song đó là phải đặt “Văn
hóa học đường trong lòng văn hóa dân tộc” vừa cho thấy trách nhiệm, sứ mệnh của mỗi
nhà trường trong việc góp phần to lớn kiến tạo chân dung văn hóa người Việt Nam, đồng
thời thấy được cách thức lan tỏa, tiếp sức của văn hóa học đường ra cộng đồng xã hội.
Thứ ba, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại văn hóa được diễn ra bằng rất nhiều
cách thức, đa dạng, phong phú khác nhau nhưng phải xây dựng được các quy chế, quy
chuẩn bằng văn bản có tính pháp lý cho mọi thành viên trong nhà trường, trong đó cần
chú ý đến người dạy và người học. Khi xây dựng văn hóa học đường trong thời kỳ công
nghiệp số, các hoạt động của người dạy diễn ra dưới nhiều hình thức nhưng người dạy
trong hoạt động này phải gương mẫu thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí văn hóa học đường
như đối với người học.
Thứ tư, đối với thầy cô người giảng dạy trực tiếp sẽ là người khai tâm và khai trí cho
học trò. Ứng xử của thầy, cô giáo với sinh viên được thể hiện như sự quan tâm đến học
sinh, sinh viên, biết tôn trong người học, biết phát hiện ra ưu điểm, nhược điểm người học
để chỉ bảo; thầy, cô luôn gương mẫu trước học sinh, sinh viên.
Thứ năm, đối với của người học là học bằng trách nhiệm và tình yêu với việc học và
với chính mình. Ứng xử của học sinh, sinh viên với thầy, cô giáo thể hiện bằng sự kính
trọng, yêu quí của người học với thầy, cô giáo. Trân trọng những tri thức, kỹ năng và sự
chỉ dẫn giáo dục của thầy, cô và thực hiện điều đó tự giác, có trách nhiệm.
Thứ sáu, đối với các nhân viên, các bộ phận trong nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ
là những người tạo động lực tốt nhất để người học cảm thấy an tâm, thân ái trong môi
trường học đường. Các ứng xử trong nhà trường phải thể hiện qua cách đối xử mang tính
tôn trọng, tin tưởng, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.
Cuối cùng, là sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa
học đường đã được tăng cường từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của việc thực hiện văn
hóa ứng xử trong nhà trường.
“…Giáo dục đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động
lực then chốt để phát triển đất nước”. Đó là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, một lập
trường nhất quán và một chiến lược bền vững của Đảng ta trong bối cảnh mới, khi câu
chuyện giáo dục - đào tạo trở thành cốt lõi của thương hiệu quốc gia, là nhân tố kiến tạo
vị thế, sức vóc của dân tộc trên trường thế giới. Xây dựng văn hóa học đường trong các
có sở giáo dục nghề nghiệp trong thời kỳ công nghệ, đổi mới là một nhiệm vụ hết sức
quan trọng của các đơn vị quản lý giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, góp phần tạo ra môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh, đào
tạo mẫu người lao động vừa đáp ứng nhu cầu lao động của cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 vừa giữ bản sắc nhân cách, đạo đức Người Việt Nam.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GS. TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc*
1. Vai trò của văn hóa học đường/ văn hóa nhà trường
“Một điều thực sự quan trọng đối với người lãnh đạo là xây dựng và quản lý văn
hóa. Người lãnh đạo tài ba là một người lãnh đạo có năng lực giải quyết những vấn đề
liên quan tới văn hóa”.
(Edgar Henry Schein, chuyên gia hàng đầu thế giới về Văn hóa tổ chức)
“Người lãnh đạo giỏi biết rằng bỏ nhiều công sức để xây dựng văn hóa là việc làm
hết sức cần thiết cho sự phát triển”.
(Micheal Fullan, chuyên gia hàng đầu thế giới về văn hóa nhà trường)
Hai phát biểu trên cho chúng ta thấy mục đích thật sự quan trọng của một tổ chức
nói chung, của một nhà trường nói riêng là giá trị văn hóa.
Nhà trường với vai trò và sứ mệnh đặc biệt vừa là nơi bảo tồn và lưu truyền các
giá trị văn hóa của nhân loại, vừa là nơi đào luyện nên các chủ nhân gìn giữ và sáng tạo
văn hóa trong tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Khi nói đến văn hóa học đường,
hạt nhân của nó là nhà trường. Giữa văn hóa và nhà trường có mối liên hệ chặt chẽ. Nhà
trường là nơi con người với con người (người dạy với người học –theo nghĩa rộng) cùng
hoạt động để chiếm lĩnh các mục tiêu văn hóa, theo những cách thức văn hóa, dựa trên
những phương tiện văn hóa, trong môi trường văn hóa đại diện cho mỗi vùng miền.
Albert Einstein viết: “Xưa nay, nhà trường bao giờ cũng là phương tiện quan trọng
nhất để chuyển giao sự phong phú của truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác” (Out
of my Later Years, Philosophical Library Inc.New York, 1950).
Văn hóa nhà trường là tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin , hành vi ứng
xử của nhà trường đó. Văn hóa nhà trường thể hiện những nét đặc trưng riêng biệt, tạo
nên sự khác biệt của nhà trường với các tổ chức khác, sự khác biệt giữa trường này với
trường khác. Văn hóa nhà trường liên quan tới toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của
một nhà trường, là những giá trị tốt đẹp được hình thành bởi nhiều thế hệ, bởi tập th và
được mỗi cá nhân trong nhà trường chấp nhận. Văn hóa nhà trường tốt luôn hướng đến
chuẩn chất lượng cao.
C.J Noris khi nghiên cứu về văn hóa nhà trường đã nhấn mạnh đến mối quan hệ
chặt chẽ giữa văn hóa nhà trường và chất lượng giáo dục, ông viết: “Một nhà trường tốt
có chất lượng cao, có môi trường giảng dạy và học tập tốt là nhà trường có văn hóa tốt;
nhà trường có văn hóa tốt là nhà trường có chất lượng cao”.
Ở một mức độ sâu hơn, tất cả các tổ chức, đặc biệt là trường học, văn hóa là yếu
tố chính tạo nên năng suất và hiệu quả của tổ chức nhà trường .Văn hóa giúp thành viên
của nhà trường biết cách tập trung vào cái gì là quan trọng cần thực hiện và nó tạo động
cơ làm việc cho các thành viên, “Thầy dạy không biết mỏi, trò học không biết chán”. Văn
hóa nhà trường ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của đội ngũ, của cha mẹ học sinh, của học
sinh, của cán bộ quản lý đối với việc cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
*

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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Nhà trường cải thiện hiệu suất bằng cách tăng cường sự chia sẻ một hệ thống các
chuẩn mực, các giá trị, và truyền thống. Nó đem đến cho tổ chức và mỗi cá nhân niềm
đam mê, tính hướng đích và giá trị tinh thần. Nếu không có một nền văn hóa mạnh mẽ,
tích cực, nhà trường sẽ rơi vào bế tắc và thất bại.(Peterson and Deal, 2002)
Các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra: chìa khóa của thành công chính là trái tim và
tinh thần truyền vào các mối quan hệ giữa con người với con người, những nỗ lực của
giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường để phục vụ tất cả học sinh, và ý thức chia sẻ trách
nhiệm trong quá trình giáo dục, dạy học. Nếu không có trái tim và tinh thần được nuôi
dưỡng bằng nhiều cách thức văn hóa, trường học trở thành nhà máy học tập, không có
linh hồn và niềm đam mê
Văn hóa là một sức mạnh to lớn tồn tại trong mọi tổ chức, trong đó mọi người cùng
chung một lịch sử. Văn hoá hình thành khi con người cùng làm việc, cùng giải quyết vấn
đề, đối phó với các cuộc xung đột, đạt được thành công, và giải quyết những khó khăn.
Văn hóa nhà trường là nền tảng để xây dựng một nhà trường thành công, nâng cao uy tín
, thương hiệu của nhà trường, tạo đà cho các bước phát triển tốt hơn.Vấn đề này được
chứng minh bởi những điểm sau đây :
• Văn hóa nhà trường được coi là chương trình đào tạo ẩn:
Cùng với những vấn đề quan trọng được giảng dạy trên lớp, nhà trường còn có
chương trình đào tạo ẩn. Chương trình đào tạo ẩn góp phần tạo dựng nên các mối quan hệ
giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên, giữa giáo viên với giáo viên, giữa
nhà trường với cộng đồng cha mẹ học sinh và hình thành nên đặc điểm, tính cách của
người học.
Cũng như chương trình đào tạo chính thức thông thường, nhà trường xác định
những nhân tố văn hóa và dạy lại cho các thế hệ học trò. Chương trình đào tạo ẩn được
giảng dạy thông qua nhà trường, thông qua mọi hoạt động của nhà trường, chứ không
phải thông qua một giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy “văn hóa”. Nó là tất cả những
gì thâm nhập vào người học, nhưng có thể là những gì không bao giờ được giảng dạy trên
lớp. Theo đó, chương trình đào tạo ẩn được tạo nên bởi sự phối kết hợp của tất cả các lực
lượng trong và ngoài nhà trường, nó bao gồm tất cả các yếu tố vật chất và tinh thần của
nhà trường hàng ngày, hàng giờ tác động đến mỗi học sinh, mỗi thầy, cô giáo. Nó hình
thành nên định hướng cuộc sống và thái độ đối với việc học tập cho người học.
• Văn hóa nhà trường tạo nên động lực làm việc cho cán bộ, giáo viên, tạo động
lực học tập cho học sinh.
Động lực làm việc của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nhu cầu, bao gồm nhu cầu vật
chất và nhu cầu tinh thần. Vật chất được xem là những nhân tố kìm hãm, không làm cho
con người thỏa mãn, những nhân tố tinh thần là nhóm nhu cầu bậc cao, con người được
thừa nhận, được tôn trọng, được sáng tạo, thể hiện bản thân (Thang nhu cầu của Abraham
Moslow) đem lại sự thỏa mãn cho con người. Đó chính là những giá trị văn hóa của một
tổ chức , nhà trường. Mục đích của hoạt động giảng dạy trong nhà trường là trao dồi tri
thức và rèn luyện nhân cách cho các thế hệ học trò, chính vì thế, nghề dạy học đòi hỏi tính
khoa học, tính nghệ thuật, sáng tạo cao. Với tính chất nghề nghiệp lao động trí óc, và ảnh
hưởng tới nhiều số phận học trò, đòi hỏi mỗi giáo viên phải là mẫu mực đối với học trò
trong công việc, trong cuộc sống. Điều này chỉ có thể đảm bảo khi bản thân người giáo
viên có tính hướng đích rõ ràng, có sự say mê và tình yêu với nghề nghiệp, tức người giáo
viên có động lực mạnh mẽ trong làm việc. Văn hóa nhà trường tích cực sẽ tạo ra động lực
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đó! Đến lượt học trò lại được học tập, rèn luyện với các thầy cô mẫu mực như vậy thì đó
chính là mẫu cho học sinh học tập noi theo, họ có động lực học tập.
Văn hóa nhà trường giúp cho mỗi người thấy rõ mục đích, ý nghĩa và bản chất
công việc mình làm, tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên và học sinh, giữa cán bộ,
giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Từ đó tạo ra môi trường Dạy- Học thân thiện, tin
cậy, lành mạnh, an toàn, hạnh phúc thúc đẩy sự sáng tạo, khuyến khích cán bộ, giáo viên
làm việc, người học nỗ lực rèn luyện, học tập đạt kết quả tốt.
• Văn hóa nhà trường là con đường không chính thức kiểm soát, điều chỉnh hành vi
Văn hóa nhà trường có tác dụng làm tăng tính nhất quán của hành vi. Hành vi của
cá nhân được kiểm soát, điều chỉnh bằng các giá trị, chuẩn mực, dư luận, truyền thống
của nhà trường. Quá trình điều chỉnh hành vi của thành viên không mang tính áp đặt mà
bản thân mỗi người phải tự thích ứng để có thể hội nhập với tập thể.
• Văn hóa nhà trường hạn chế tiêu cực và xung đột
Với sự chia sẻ hệ thống giá trị và chuẩn mựcvăn hóa tới từng thành viên của nhà
trường giúp mọi người dễ thống nhất về cách nhận thức vấn đề, cách đánh giá, lựa chọn
cách thức giải quyết vấn đề, văn hóa nhà trường sẽ hạn chế tiêu cực và xung đột tất yếu
xảy ra trong mỗi nhà trường.
• Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, tất yếu văn hóa nhà trường tích cực, đủ mạnh
sẽ nâng cao chất lượng dạy học.
2. Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo
Một trong những đặc điểm nổi bật của xã hội hiện đại là sự thay đổi nhanh chóng
của môi trường, và chính sự thay đổi này hơn bao giờ hết cho thấy vai tò cốt yếu của văn
hóa với sự tồn tại, phát triển và thích ứng của mỗi quốc gia, của mỗi hệ thống giáo dục,
của mỗi nhà trường.
Trong điều kiện phát triển vượt bậc về kinh tế, khoa học công nghệ và xã hội ngày
càng thay đổi nhanh chóng dẫn đến sự đổi mới tất yếu của giáo dục và đào tạo. Văn hóa
nhà trường càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đổi mới. Trong
phần này xin không nói về thực trạng văn hóa học đường, tác giả muốn tập trung vào các
cội nguồn của sự đổi mới văn hóa nói chung và văn hóa học đường nói riêng, từ đó phác
thảo một số đặc trưng văn hóa học đường từ nhà trường truyền thống sang nhà tường hiện
đại.
2.1.

Cách mạng công nghệ thông tin và văn hóa mạng

Bước sang thể kỉ 21, nhân loại chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa họccông nghệ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dựa trên nền tảng công nghệ
số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản
xuất,với sự kết hợp giữa các hệ thống thực và ảo, Internet kết nối vạn vật (IoT) Big Data,
IoS,v.v. Cuộc cách mạng CN 4.0 không chỉ là về máy móc, hệ thống thông minh và được
kết nối, mà còn có phạm vi rộng lớn hơn nhiều với những đột phá xa hơn trong các lĩnh
vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen cho tới công nghệ nano, từ năng lượng tái tạo đến tính
toán lượng tử.
Nhà trường bước sang một nền văn hóa mới: văn hóa của thời đại kĩ thuật số. Thế
hệ trẻ sản sinh một nền văn hóa mới: nền văn hóa mạng (Cyberculture, Computer culture).
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Theo từ điển American Heritage, văn hóa mạng được hiểu là văn hóa sử dụng mạng
máy tính và Internet để giao tiếp, làm việc, giải trí giữa các cá nhân, các cộng đồng online.
Có thể khái quát một số đặc điểm cơ bản của văn hóa mạng: Tồn tại trong cộng
đồng sử dụng CNTT, được thể hiện trên màn hình máy tính; Phụ thuộc vào sự trao đổi
thông tin và kiến thức, năng lực sử dụng các công cụ; cho phép lan truyền rộng rãi với sự
tham gia và kết nối của nhiều người vào một vấn đề hay sự tương tác của nhiều người với
nhau. Văn hóa mạng không có biên giới, đó là văn hóa xã hội và tri thức. Văn hóa mạng
không có sự điểu khiển như trong xây dựng văn hóa truyền thống thông thường.
Văn hóa mạng có ảnh hưởng mạnh mẽ và rất to lớn tới văn hóa nhà trường. Bên
cạnh việc học tập ở nhà trường, được thâm nhập vào hệ thống “chương trình đào tạo ẩn”
của văn hóa nhà trường, người học còn gia nhập vào một nền văn hóa khác có tác động
mạnh lớn hơn. Họ có thể tìm thấy sự an ủi, sự tin tưởng, niềm vui, học hỏi được khối
lượng tri thức khổng lồ từ nền văn hóa ấy. Mặt khác, họ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi
những tác động tiêu cực từ văn hóa mạng. Tuy nhiên , không thể tách rời con người trong
thời đại ngày nay khỏi mạng internet, vì vậy cách duy nhất để hạn chế tiêu cực là sử dụng
văn hóa như một màng lọc để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực, tiếp thu những ảnh
hưởng tích cực. Do đó, khi bàn về giáo dục CNTT-truyền thông, hàng loạt vấn đề được
đặt ra. Trước tiên là phải lấp các lỗ hổng về văn hóa tham gia mạng, sự thiếu hụt các kĩ
năng xã hội để có thể tham gia hiệu quả vào thế giới.
2.2.

Toàn cầu hóa và môi trường đa văn hóa

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu và ngày càng mở rộng, không chỉ trên lĩnh vực kinh
tế, mà còn thể hiện cả trên lĩnh vực chính trị, xã hội, nó vượt ra ngoài phạm vi của một
hiện tượng vật chất- kinh tế, nó trở thành hiện tượng văn hóa- tinh thần sâu sắc. Các quốc
gia muốn phát triển nền kinh tế- xã hội của mình thì không thể đứng ngoài xu thế hội nhập
và toàn cầu hóa. Việt Nam cũng nằm trong xu thế này khi gia nhập AFTA, WTO, GATS,
trong đó có các dịch vụ giáo dục.
Trong quá trình đó các nền văn hóa, xã hội và kinh tế khác nhau, các cá nhân ở các
quốc gia khác nhau có sự đồng hóa để trở nên tương thích và đồng hóa lẫn nhau mặc dù
vẫn giữ lại những bản sắc riêng của mình. Toàn cầu hóa diễn ra ở tất cả các cấp độ: từ cá
nhân, nhóm người đến quốc gia trong hầu hết mọi lĩnh vực. Friedman viết:” quan sát hoạt
động của hệ thống toàn cầu hóa, tôi nhận thấy nảy sinh ra những nguồn lực phát triển
mạnh mẽ, cũng như khả năng đồng hóa có tốc độ chóng mặt. Và nếu không được kiểm
soát chặt chẽ, những nguồn lực này có khả năng hủy diệt môi trường, nhổ bật các giá trị
văn hóa với tốc độ nhanh đến mức nhân loại chưa từng chứng kiến”. Văn hóa của mỗi
dân tộc sẽ hình thành nên màng lọc để giúp công dân mỗi nước tránh được những ảnh
hưởng tiêu cực, đồng thời tiếp thu, học hỏi có chọn lọc những giá trị của văn hóa nhân
loại, hình thành nên những công dân toàn cầu nhưng vẫn mang bản sắc văn hóa riêng của
mỗi quốc gia. Nói cách khác, toàn cầu hóa có thể đồng hooas nhân loại trên bề mặt, cồn
gốc rễ văn hóa vẫn được giữ nguyên.
Trong môi trường đa văn hóa, giữa người với người tồn tại sự khác biệt trên nhiều
phương diện: hành vi, thái độ, cách ứng xử, ngôn ngữ, cách tư duy… sự khác biệt này
không có sự phân biệt đúng- sai, tốt – xấu mà tất cả cùng tồn tại trong sự đa dạng và được
tôn trong như nhau. Vấn đề là àm thế nào để những khác biệt ấy không trở thành rào cản
đối với việc đối thoại, giao lưu, học hỏi giữa con người với nhau.
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Trong bối cảnh như vậy, cùng với các lĩnh vực khác, giáo dục cũng buộc phải thay
đổi, khi mà các giá trị văn hóa khác nhau, dù muốn hay không , vẫn du nhập vào nhau và
đồng hóa nhau,các hoạt động hợp tác trong giáo dục đòi hỏi các kĩ năng giao tiếp đa văn
hóa , hơn nữa , nhà trường thực hiện giáo dục học sinh đến từ những dân tộc khác nhau
với những nền văn hóa khác nhau.
Giao tiếp trong môi trường đa văn hóa được xem là chiếc chìa khóa để gỡ bỏ rào
cản trong môi trường đổi mới, đa dạng và hội nhập. Để giao tiếp hiệu quả trong môi trường
đa văn hóa có nhiều kĩ năng, tuy vậy một vài kĩ năng, phẩm chất đặc trưng là:

Niềm đam mê học hỏi : sẽ giúp cho mỗi người có hứng thú trong tìm hiểu
những điều mới lạ, khác biệt

Niềm đam mê học hỏi sẽ giúp chúng ta có sự tôn trọngvới những giá trị văn
hóa khác nhau.

Khi giao tiếp trong môi trường văn hóa đổi mới, hội nhập , khả năng quan
sát là yếu tố thiết yếu.Nhờ có quan sát tốt mà chúng ta có thể nhận biết ra sự khác biệt và
thích nghi.


Khả năng kiên nhẫn lắng nghe, tạo nên sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Bối cảnh đã phân tích ở trên là cơ sở cho đổi mới giáo dục – đào tạo, dẫn đến những
thay đổi quan niệm về vai trò của nhà trường. Nhà trường truyền thống đang dần chuyển
sang nhà trường hiện đại, với những khác biệt cơ bản lấy truyền đạt kiến thức làm trọng
tâm ở nhà trường truyền thống sang việc phát triển năng lực và hình thành phẩm chất cho
người học ở nhà trường hiện đại. Theo đó, trong nhà trường, học là một quá trình kiến
tạo, học sinh tìm tòi, khám phá, khai thác, xử lý thông tin, qua đó hình thành thái độ, kỹ
năng, tình cảm, phát triển năng lực, hình thành khả năng tự học suốt đời. Dạy học hướng
đến từng cá nhân người học, đáp ứng nhu cầu, khả năng của mỗi cá nhân, chú ý đến sự
khác biệt, có sự hỗ trợ cho từng cá nhân. Chương trình học đa dạng, đáp ứng nhu cầu
người học, dạy học phân hóa hỗ trợ học sinh. Các cơ sở giáo dục được tăng cường tự chủ,
tự chịu trách nhiệm, phân cấp thiết kế các loại chương trình (chương trình quốc gia,
chương trình địa phương, chương trình nhà trường); Vai trò của giáo viên cũng thay đổi
từ người truyền đạt sang người điều khiển, trợ giúp, khuyến khích, thúc đẩy tìm tòi, hướng
dẫn phương pháp học (dạy cách học), điều chỉnh các hoạt động Dạy -Học cho phù hợp
với khả năng của học sinh. Như vậy, giáo viên phải thường xuyên nâng cao năng lực
chuyên môn và nghề nghiệp, tập thể giáo viên là cộng đồng học tập chuyên nghiệp.
3. Thay lời kết
Nghị quyết đại hội XIII của đảng CSVN đã nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng hệ
giá trị văn hóa và chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam, qua đó làm rõ hơn vai trò của
nhà trường, của văn hóa học đường trong xây dựng con người Việt nam mới: vừa có
những năng lực, phẩm chất của công dân toàn cầu vừa có những giá trị văn hóa đậm đà
bản sắc dân tộc.
Văn hóa học đường liên quan đến tất cả các yếu tố từ vật chất đến tinh thần và có
ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến mọi hoạt động của mỗi nhà trường, chính vì vậy
trung tâm của mọi vấn đề giáo dục và đào tạo là xây dựng được môi trường văn hóa học
đường có giá trị phát triển con người Việt nam, phù hợp và đón đầu sự phát triển kinh tếxã hội của đất nước.
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Văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục - đào tạo ở Việt nam vừa mang đặc
điểm của văn hóa nhà trường nói chung, vừa chịu ảnh hưởng rõ nét của nhà trường truyền
thống với hệ thống các giá trị, chuẩn mực có cội nguồn từ nền văn hóa lâu đời của dân
tộc. Trong bối cảnh đổi mới hiện nay, văn hóa nhà trường có nhiều sự thay đổi cùng với
những biến đổi chung của xã hội, các giá tri, chuẩn mực văn hóa mới được hình thành.
Tuy nhiên, thế giới có thể “phẳng” về kinh tế và công nghệ nhưng không thể “phẳng”
về văn hóa và giáo dục (Fullan M. “Leading in a culture of change”). Do đó, vấn đề xây
dựng văn hóa học đường càng có ý nghĩa và cần được coi trọng hơn bao giờ hết ở tất cả các
cấp quản lý và với từng cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên góp phần hiệu quả vào công
cuộc đổi mới giáo dục nước nhà trên tinh thần vừa gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống vừa tiếp thu những giá trị văn hóa tích cực của thời kì hội nhập.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
GS.TS Phạm Hồng Quang*
1. Đặt vấn đề:
Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990
trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý
nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã
hội loài người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình
thành nhân cách. Theo Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc: “Văn hóa học đường là hệ các
chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các
em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”. Mục tiêu
chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ
thân thiện và chất lượng giáo dục thật.
Tùy theo tính chất nhà trường phổ thông hoặc sau phổ thông, mỗi trường học đều
ban hành mục tiêu, nội dung văn hóa học đường cụ thể. Các trường xây dựng một hệ chuẩn
mực, giá trị phù hợp với mục tiêu chung và được các thành viên trong nhà trường tham gia
xây dựng với những biện pháp tổ chức thực hiện. Hệ chuẩn mực, giá trị đó phù hợp với các
giá trị truyền thống, phong tục của địa phương, cộng đồng. Văn hóa học đường ở mỗi nhà
trường chính là chất lượng, uy tín giáo dục và đây là yếu tố tạo niềm tin cho xã hội trong
việc thực hiện chức năng sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Sản phẩm của nhà trường là con người được giáo dục, những người công dân tốt, nguồn
nhân lực có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Vấn đề đặt ra là làm sao
chuyển vốn học vấn thành vốn văn hoá; từ tri thức, kỹ năng sang thái độ giá trị nhân cách.
Giáo dục trước hết và cuối cùng là nhằm phát triển con người, hình thành ở mỗi người nhân
cách văn hoá. Từ đây, mỗi nhà trường sẽ là tấm gương dẫn dắt cho các tổ chức, cá nhân
trong xã hội, cộng đồng noi theo.
2. Bản chất của văn hóa học đường-phát triển môi trường giáo dục
Hoàn thiện, phát triển văn hóa học đường cũng chính là nhiệm vụ phát triển môi
trường giáo dục. Cơ sở lí luận khoa học giáo dục đã xác định rõ vai trò của các nhân tố đối
với sự hình thành và phát triển nhân cách con người con người, đó là: Yếu tố sinh học - di
truyền làm nền tảng, yếu tố môi trường là quyết định, yếu tố giáo dục giữ vai trò chủ đạo
(chủ đạo với yếu tố di truyền, môi trường và cá nhân), nhưng yếu tố tự hoạt động của cá
nhân là yếu tố quyết định trực tiếp. Môi trường văn hoá học đường là nơi mà mỗi cá nhân
hoạt động trong đó thể hiện mình một cách thuận lợi nhất vì mục tiêu chung của cộng đồng.
Môi trường văn hóa học đường gồm cả môi trường địa lý tự nhiên, môi trường vật lý, môi
trường tâm lý, ứng xử, giao tiếp… mà mỗi thành viên trong đó đều có nhiều hoạt động thể
hiện mình. Môi trường đó cũng là nơi chốn (thời gian, không gian) với các đối tượng mà
mọi người trong xã hội khách quan đều nhìn thấy, đánh giá và cảm nhận được. Môi trường
văn hóa học đường thường được đánh giá là chuẩn mực, chất lượng và là nơi bảo đảm cho
các thành tố cơ bản của chất lượng con người được hình thành vững chắc.

*

Giám đốc Đại học Thái Nguyên
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Chất lượng giáo dục phải được nhìn từ khía cạnh vai trò dẫn dắt của giáo dục nhà
trường đối với xã hội. Cụ thể trong nhà trường thì vấn đề ứng xử người-người quan hệ
tương tác giữa giáo viên và người học là quan hệ chuẩn mực. Các quy tắc ứng xử được
quy định trong hệ thống các yêu cầu, được xác định là các chuẩn mực đạo đức, văn hóa
công sở…là tiêu chuẩn để đánh giá, quy chiếu và lan tỏa cho mọi hành vi ứng xử của các
thành viên trong nhà trường. Bao trùm các quy tắc ấy là hệ giá trị cơ bản được các trường
học từ phổ thông đến đại học viết ra ở dạng triết lí, mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn rất đa
dạng và phong phú thể hiện ở hàng chục giá trị cốt lõi. Tuy nhiên, theo chúng tôi, đọng
lại các giá trị lõi: dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm và dẫn dắt…Các giá trị này thể hiện vị
thế của đơn vị trường học có đặc trưng so với các hệ thống khác. Song điều quan trọng
hơn là triết lí, mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn…của các trường phải được thực hiện trong
các nội dung hoạt động của từng nhà trường.
3. Thành phần cơ bản của môi trường giáo dục phổ thông và giáo dục đại học
3.1. Quan hệ giữa môi trường và con người là quan hệ biện chứng
Thành tựu của Tâm lí học đã xác định quy luật quan trọng của nhận thức chính là
quá trình "chuyển vào trong", là quá trình chủ thể hấp thụ các yêu cầu khách quan thành
cái chủ quan của con người…Đối với giáo dục, đó là mục tiêu giáo dục được thấm các
nội dung học vấn và người học với cơ chế lĩnh hội và chuyển biến nó thành niềm tin và
hành động của cá nhân. Trong quá trình hoạt động của cá nhân, ảnh hưởng từ 2 yếu tố tác
động: i) Yếu tố bên trong của môi trường là: chương trình – nội dung bao gồm mức độ
mới của kiến thức, sự cần thiết của tri thức – học vấn đối với người học ở mức độ và liều
lượng phù hợp; yếu tố phương pháp dạy; cách đánh giá của cơ quan quản lí giáo dục; các
mức độ khuyến khích (khen thưởng); môi trường vật chất và các điều kiện học tập. Trong
yếu tố bên nội lực, việc chủ thể duy trì tâm trạng hào hứng trong môi trường giao tiếp
thân thiện, tích cực là nhân tố cực kì quan trọng; ii) Yếu tố bên ngoài là sự thừa nhận của
người sử dụng nhân lực về văn bằng và kết quả học tập. Cần có sự cộng hưởng giữa hai
yếu tố trên (gồm những nhân tố tích cực) bên trong và bên ngoài trường học mới có thể
tạo động lực tốt cho người học, mới có thể đảm bảo chất lượng đích thực của giáo dục.
Điều này phù hợp với quan điểm của UNDP về phát triển nguồn nhân lực là: “Phát triển
nhân tính và khả năng của con người; sử dụng có hiệu quả những khả năng ấy”. Vì vậy,
có thể nói: Chất lượng người tốt nghiệp chính là đại sứ văn hóa của nhà trường, và sản
phẩm của văn hóa học đường sẽ được xã hội thừa nhận và trân trọng bởi tính chất cụ thể,
hữu ích từ những con người cụ thể.
Nghiên cứu phát triển môi trường giáo dục là nội dung trọng tâm của khoa học giáo
dục hiện đại; các tiêu chí của môi trường có tác dụng định hướng phát triển, là điều kiện
đảm bảo chất lượng và là nhân tố cực kì quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách
con người. Bản chất của việc tạo lập môi trường giáo dục hiện đại chính là thể hiện tinh
thần dân chủ hóa nhà trường, kích thích sáng tạo và góp phần thực hiện cuộc vận động
trường học thân thiện, học sinh tích cực, là điều kiện cơ bản để hiện thực hóa chủ trương
đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Về nguyên tắc, yếu tố tạo nên tính chất quyết định của môi trường chủ yếu bởi mức
độ tham gia của cá nhân chủ động chiếm lĩnh, tiếp thụ, chuyển hóa các điều kiện bên
ngoài trở thành động lực bên trong của chủ thể. Hay nói một cách khác, hoạt động của
chủ thể nhân cách là thành tố quyết định trực tiếp đối với sự hình thành và phát triển của
nhân cách đó. Do vậy, các quan điểm tự giáo dục, tự học, tự quản, tự đánh giá...được hình
thành ở người học (được coi là kết quả bền vững của giáo dục) chính là sự tôn trọng quy
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luật này. Giáo dục nhân cách chỉ có thể được coi là phát triển bền vững khi các thành phần
giáo dục làm cho chủ thể đạt được kết quả bởi hoạt động của chính bản thân con người.
3.2. Phát triển môi trường giáo dục phổ thông gồm các nhiệm vụ trọng tâm
i) Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông nhằm mục tiêu giáo dục nhân cách.
Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông mới cần được xây dựng dựa trên triết lí nhân
văn “Tất cả cho con người, tất cả vì con người”. Nội dung học vấn dựa trên nền tảng văn
hóa của nhân loại, làm cho người học nhận ra ý nghĩa của nội dung học vấn có tác dụng
thực sự đối với sự phát triển của cá nhân. Do vậy, định hướng lồng ghép và tích hợp vào
chương trình môn học là xu thế tất yếu; tác dụng và ý nghĩa của nó thể hiện rõ ở mục tiêu
giáo dục, ở nội dung và phương pháp giáo dục và phương thức đánh giá. Sử dụng có hiệu
quả tri thức địa phương và kinh nghiệm của người học; thay đổi nhận thức xã hội về giáo
dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp-việc làm cho thanh niên. Đây thực sự là một cuộc
cách mạng trong nhận thức xã hội, là quá trình và sự thay đổi mang đậm tính chất văn hóa
đòi hỏi sự cộng hưởng của toàn xã hội đồng thuận về dư luận, về sự tôn vinh các giá trị
lao động, về kết quả của sự tiến bộ của con người quan trọng hơn sự thành đạt về bằng
cấp. Cần tăng cường giáo dục nhận thức xã hội (cụ thể là cho học sinh và gia đình học
sinh) về việc có được nền tảng học vấn phổ thông –nghề nghiệp rất quan trọng trong cuộc
sống, đây chính là nền tảng để con người trưởng thành trong xã hội luôn thay đổi.
ii) Cần cách tiếp cận văn hóa- giá trị một cách đồng bộ về mục tiêu học từ cộng
đồng, từ gia đình và xã hội để xóa đi nỗi “ám ảnh” nặng nề việc khoa cử và bằng cấp.
Việc đổi mới đánh giá kết quả học tập phải đồng bộ trong quá trình triển khai chương
trình mới để mỗi học sinh đều nhận được sự trân trọng về kết quả học tập của mình và tự
đánh giá đúng năng lực của mình. Học tập tấm gương Bác Hồ, từ ý chí và nỗ lực tự học
trong suốt cuộc đời của Người đều thấm sâu quan điểm học tập tiến bộ: “Học để làm việc,
để làm người, làm cán bộ”. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
trong chương trình làm việc của Thủ tướng với Bộ GD-ĐT ngày 6/5/2021 nhấn mạnh yêu
cầu: “học thật, thi thật, nhân tài thật”.
iii) Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cần tham khảo xu hướng quốc tế, ví
dụ Australia và Phần Lan, chú ý quan điểm vận dụng: “Giáo dục nhà trường cần phát
triển tối đa tài năng và năng lực cho tất cả học sinh”. Nhấn mạnh mục tiêu “kép” của
giáo dục phổ thông nước ta: i) Chuẩn bị cho phần lớn các em có đủ điều kiện tham gia
vào đời sống xã hội một cách chắc chắn; ii) Chuẩn bị cho số ít tham gia giáo dục sau phổ
thông. Mục tiêu tập trung vào hình thành ở học sinh các chỉ số quan trọng: năng lực sáng
tạo, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm xã hội và các vấn đề toàn cầu. Kết cấu chương trình
giảng dạy toàn diện và cân bằng trong những năm giáo dục bắt buộc; chương trình mở,
thiết thực; “chương trình vì sự đồng đều của tất cả học sinh”. Mục tiêu giáo dục phổ thông
được xác định trọng tâm là hướng cho các em có khả năng tham gia một cách tốt nhất vào
đời sống xã hội. Chức năng giáo dục của môn học được nhấn mạnh về nội dung và phương
pháp dạy. Do vậy, đánh giá năng lực học sinh sẽ được quán triệt là toàn diện, đánh giá
quá trình và tôn trọng sự khác biệt.
3.3. Phát triển môi trường giáo dục đại học
Môi trường giáo dục đại học hiện đại (Hoa Kì) cần quan tâm 9 yêu cầu cơ bản: 1)
Là trung tâm đào tạo chất lượng cao; 2) Là trung tâm tập hợp gồm những sinh viên có
năng lực trí tuệ phát triển ở mức độ cao; 3) Là cộng đồng toàn tâm toàn ý sáng tạo trong
nghiên cứu khoa học; 4) Là trung tâm bồi dưỡng cập nhật văn hoá và hoàn thiện tri thức;
5) Có liên thông hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 6) Là
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trung tâm giải quyết các vấn đề khoa học của địa phương và đất nước, khu vực và thế
giới; 7) Là trung tâm tư vấn về khoa học công nghệ cho các cấp quản lí để từ đó có quyết
định đúng đắn dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn; 8) Là một cộng đồng gồm các thành
viên tích cực tham gia xây dựng nền văn hoá hoà bình; 9) Phải luôn thích ứng với nhịp
sống hiện đại, phù hợp với đặc điểm yêu cầu của mỗi quốc gia và phù hợp với xu thế phát
triển của thời đại.
Đây có thể được coi là các nhân tố cơ bản tạo lập môi trường tốt nhất cho các cơ
hội học tập và nghiên cứu sáng tạo –điều kiện đảm bảo cho một trường đại học có được
chỉ số hấp dẫn cao. Do đó, gồm 2 nhiệm vụ trọng tâm: i) Hoàn thiện tiêu chí môi trường
giảng dạy ở phạm vi cấp trường gồm các thành phần: Cơ sở vật chất gồm diện tích phòng
học đủ chuẩn, bàn ghế thiết kế đơn, có thể sắp đặt linh hoạt; có máy chiếu, máy tính, mạng
Internet...; có tài liệu và công cụ hỗ trợ giảng dạy (bảng thông minh, bảng từ, các học liệu
đơn giản, máy phô tô); Học liệu cứng, gồm: giáo trình, đề cương bài giảng, đề cương môn
học, tài liệu tham khảo chính, kết quả nghiên cứu; địa chỉ các Website học tập; Quan hệ
giữa giảng viên và sinh viên gồm 3 môi trường hoạt động: Trên lớp gồm giao tiếp được
định lượng bởi các vấn đề được nêu ra, thảo luận, các câu hỏi, các phương án, số lần sinh
viên tích cực trả lời; xử lí đúng các ý kiến phản hồi từ sinh viên; các quan hệ xung quanh
nội dung dạy học là quan hệ lõi. Ngoài giờ lên lớp gồm các hoạt động giúp đỡ riêng, chữa
bài tập; hướng dẫn đọc tài liệu; chỉ dẫn hoặc hướng dẫn đi thăm quan thực tế. Hội nghị
khoa học gồm cấp ngành (do giảng viên giới thiệu, sinh viên tham gia), cấp trường (sinh
viên được huy động tham gia), cấp khoa/bộ môn (sinh viên chủ động tham gia), hoặc do
sinh viên tự tổ chức. Quan hệ giữa sinh viên với cộng đồng: chủ yếu đánh giá khả năng
lan tỏa khi sinh viên triển khai các hoạt động: khoa học, văn hóa, từ thiện với cộng đồng;
coi trọng khả năng vận động tuyên truyền về khuyến học, triển khai các vấn đề xã
hội...Tóm lại, những tiêu chí trên đây bao gồm các điều kiện cơ sở vật chất và các quan
hệ tập trung hướng vào mục tiêu giảng dạy, học tập.
ii) Hoàn thiện tiêu chí môi trường khoa học công nghệ bao gồm: Hoạt động khoa
học –công nghệ của cán bộ và sinh viên. Có 3 dạng hoạt động: Quan hệ hàng dọc từ đội
ngũ GS, PGS, TS tác động đến người học gồm sự chỉ dẫn, phân công, yêu cầu...Ảnh
hướng tích cực bởi sức lan tỏa của nhà khoa học có uy tín đến thế hệ kế tiếp, người học
được tiếp thụ những ý tưởng mới, phong cách khoa học có tính chất trường phái khoa học.
Quan hệ hàng ngang gồm: các đồng nghiệp với nhóm cộng tác hoạt động tương tác trong
chuyên môn, ví dụ cùng chủ trì viết sách, giáo trình, đề tài, các hoạt động chung; cùng
tham gia các hội nghị theo nhóm hoặc cộng tác viết bài; Quan hệ tổng hợp gồm: mối quan
hệ giữa chủ nhiệm đề tài, dự án với các cơ quan quản lí trong trường (khoa/bộ môn) với
cơ quan ngoài trường (cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu hoặc các tổ chức khác).
Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất gồm: phòng thí nghiệm, thực hành nghiên cứu;
thiết bị chuyên dụng và chế độ duy trì vận hành; các phòng làm việc; thông tin khoa học
và tạp chí khoa học. Nhìn chung, khi nhìn vào kết quả nghiên cứu khoa học về bài báo
khoa học, sách, kết quả ứng dụng và chuyển giao, đội ngũ các nhà khoa học ở thế hệ kế
tiếp, điều kiện phòng thí nghiệm...chúng ta có thể xác nhận được chất lượng môi trường
khoa học công nghệ-yếu tố quan trọng của chất lượng đào tạo của nhà trường đó. Từ đây,
cũng có thể xác nhận chất lượng đào tạo đích thực của một nhà trường. Môi trường giáo
dục đại học là nhân tố quyết định phẩm chất và năng lực người chuyên gia; xây dựng và
hoàn thiện môi trường giáo dục đại học tốt có tác dụng tăng chỉ số hấp dẫn đối với cơ sở
giáo dục, trong đó trách nhiệm thuộc về các thành viên trong tổ chức: nhà quản lí, giảng
viên và sinh viên.
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Như vậy, môi trường tốt là nơi ươm mầm tài năng, duy trì sức sáng tạo và đổi mới.
Các yếu tố cơ bản của môi trường giáo dục gồm: các quan hệ chuyên môn bên trong và
bên ngoài nhà trường, các điều kiện về vật chất thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu;
đặc biệt là sự tích cực và nỗ lực của người dạy và người học là yếu tố đảm bảo cho sự
phát triển bền vững; các chính sách cụ thể của cơ sở giáo dục có tác dụng hỗ trợ tạo động
lực mới cho hoạt động của các thành viên. Giá trị cốt lõi của nhà trường thể hiện ở phẩm
chất người thầy là sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến; người học là tích cực, chủ động
sáng tạo trong các hoạt động. Trường học thật sự là môi trường dân chủ, nhân văn và có
khát vọng dẫn dắt xã hội.
4. Kết luận và kiến nghị
4.1. Giá trị của văn hóa học đường thể hiện ở mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của các
nhà trường phải dựa trên nền tảng mục tiêu của Luật Giáo dục (2019) đã xác định là mục
tiêu “Phát triển toàn diện con người…). Từ sự thay đổi này, tư tưởng giáo dục mới sẽ
được triển khai đúng về mục tiêu, chương trình, phương thức, cách đánh giá cũng như
mọi hoạt động của người dạy và người học…đều phải thẩm thấu triết lí, mục tiêu, giá trị
và tầm nhìn của nhà trường hiện đại. Văn hóa học đường chính là môi trường giáo dục
hiện đại trong đó hoạt động cốt lõi của nhà trường là sáng tạo, trách nhiệm và dẫn dắt xã
hội. Để khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong nhà trường (phổ thông và đại
học) điều quan trọng là phải xây dựng môi trường học tập-sáng tạo, môi trường làm việc
–dân chủ để họ có chỗ cống hiến trong thực tiễn lao động. Đồng thời là chính sách việc
làm, khởi nghiệp sáng tạo và các cơ chế đảm bảo.
4.2. Phải tiếp cận giá trị-văn hóa khi đánh giá chất lượng giáo dục. Chọn lọc các
giá trị cốt lõi để thẩm thấu vào nội dung, đưa vào chương trình giáo dục; thay đổi thói
quen của xã hội về giá trị học vấn, bằng cấp, thi cử…để hiểu chất lượng giáo dục là một
quá trình tích tụ lâu dài, bền bỉ và phụ thuộc vào sự nỗ lực của chủ thể người học. Nhận
thức đúng về mục tiêu giáo dục là phát triển toàn diện con người - chính là sự thay đổi
căn bản, bởi chỉ có sự thay đổi này, mới có thể phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng
tạo của mỗi cá nhân. Về bản chất là trở lại chức năng cơ bản của giáo dục, “giáo dục là
dẫn con người vượt ra khỏi hiện tại của họ để vươn tới những gì hoàn thiện, tốt lành hơn
và hạnh phúc hơn…”. Nội hàm giáo dục được hiểu rộng hơn, hàm chứa tư tưởng tạo điều
kiện (tự học) để con người phát triển hơn là phạm vi hẹp trong chương trình đào tạo của
nhà trường. Giáo dục mở đã tạo ra những suy nghĩ khác: Người dạy không duy nhất là
giáo viên, người học không nhất thiết phải cùng độ tuổi, học liệu không chỉ là sách giáo
khoa, kết quả học không chỉ là điểm số, lớp học không đồng nhất là không gian, thời gian
cụ thể…Với tư tưởng phát triển toàn diện con người thì giáo dục gia đình, giáo dục xã hội
cần phải được xem là thành phần hữu cơ trong quan hệ với giáo dục nhà trường. Giáo dục
nhà trường không phải là nhân tố duy nhất quyết định trực tiếp đến chất lượng con người.
Hiểu đúng điều này để xác nhận sự đóng góp của giáo dục đối với phát triển con người là
tạo cơ hội và điều kiện là chủ yếu, thúc đẩy các nhân tố tích cực để quá trình phát triển
nhân cách phải do chính con người quyết định…Từ đây, gỡ bỏ cách hiểu không đúng về
trách nhiệm nhà trường là duy nhất hoặc giáo dục là “vạn năng” đối với sự phát triển của
con người.
4.3. Nền tảng tư tưởng “phát triển toàn diện con người” đã tạo điều kiện để xây
dựng một nền giáo dục mở, xây dựng một xã hội học tập. Giáo dục mở trước hết xuất phát
từ con người, cho con người và vì con người (tư tưởng nhân văn); đảm bảo cho tư tưởng
khai phóng (tự do cá nhân); mở là coi trọng thực tiễn (thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí);
mở là tạo không gian và thời gian, điều kiện để chủ thể chủ động, tích cực tham gia. Chỉ
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trong điều kiện này, các giá trị văn hóa học đường mới được thể hiện, nhà trường mới
khẳng định được giá trị của mình với xã hội.
4.4. Một số kiến nghị, đề xuất: i) Quy hoạch mạng lưới giáo dục phổ thông và đại
học; ii) Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên năng lực cốt lõi là năng lực phát triển chương
trình- đây là chiến lược bền vững, giải quyết tận gốc mọi vấn đề, từ sử dụng học liệu trong
thời đại 4.0 đến cách dạy, cách đánh giá, giải quyết các vấn đề tâm lí-xã hội…) và SGK
được soạn theo quan điểm quốc tế: “cuốn sách mỏng chứa đựng ý tưởng lớn”; iii) Truyền
thông phải là công cụ giáo dục mạnh, cùng tạo ra sự đồng cảm, chia sẻ mọi vấn đề của
nhà trường với xã hội; iii) Cơ sở giáo dục phổ thông và đại học cần được ưu tiên về đất,
về điều kiện cơ sở vật chất; iv) Giáo dục phổ thông cần được miễn phí hoàn toàn; cần
quan tâm đặc biệt đến các vùng nông thôn, miền núi, vùng chậm phát triển cần có chương
trình giáo dục riêng phù hợp giáo dục đại học được tự chủ cao; v) Xây dựng chính sách
tạo động lực làm việc của đội ngũ giảng viên bằng chính sách: tăng lương, môi trường
làm việc sáng tạo và cơ hội thăng tiến.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GS.TS Thái Văn Thành*
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “... gắn kết
chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là trung
tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc
phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Điều đó cho thấy, Đảng ta rất chú trọng phát
triển văn hóa, "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá
trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" là một trong các đột phá chiến lược để thực hiện
Nghị quyết.
Thuật ngữ “văn hoá” xuất hiện từ lâu trong lịch sử nhân loại cũng như lịch sử dân
tộc. Tuỳ từng giai đoạn lịch sử và cách tiếp cận khác nhau mà quan niệm về văn hoá một
cách khác nhau.
Theo Đại từ điển tiếng Việt: “Văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần do con
người sáng tạo ra trong lịch sử”.
Như vậy, nói tới văn hoá là nói tới con người. Con người sáng tạo ra mọi giá trị
văn hoá là để phục vụ cuộc sống của mình, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, chân, thiện,
mỹ hơn; ngược lại, những giá trị văn hoá đó lại góp phần hoàn thiện nhân cách con người.
Chính vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “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 cho sinh hoạt hàng ngày về
mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là
văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà
loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh
tồn.”.
Ngày nay, trong các hoạt động của con người khái niệm văn hóa được vận dụng
vào trong nhiều lĩnh vực khác nhau như “văn hóa chính trị”, “văn hóa doanh nghiệp”,
“văn hóa tổ chức”, “văn hoá lễ hội”, “văn hóa ẩm thực”, “văn hóa giao thông”,“văn hóa
ứng xử”, “văn hóa học đường” …
Khái niệm văn hóa học đường không phải là mới, nhưng những năm gần đây thuật
ngữ này được nhắc tới nhiều và trở thành phổ biến không chỉ ở nước ta mà cả trên toàn
thế giới.
Nhà trường là nơi đào tạo, bồi dưỡng con người, là tổ chức có “hàm lượng” văn
hoá cao nhất; là nơi hội tụ, kết tinh văn hoá để đào tạo ra những chuẩn mực văn hoá cho
xã hội. Văn hoá học đường chính là cách xử sự, giao tiếp giữa học sinh với học sinh, giữa
học sinh với thầy, cô giáo, giữa thầy cô giáo với nhau, giữa nhà trường với phụ huynh và
cộng đồng xã hội; là ý thức, thái độ của học sinh trong giờ học, sự lĩnh hội kiến thức môn
học; cách phát ngôn, ăn mặc của giáo viên, học sinh trong cũng như ngoài giờ học; hành
*
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vi, thái độ ứng xử trước mọi tình huống diễn ra trong và ngoài nhà trường... Theo Giáo sư
Viện sĩ Phạm Minh Hạc thì: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán
bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có
các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”.
Như vậy, văn hoá học đường (hay còn gọi văn hóa nhà trường) là hệ thống niềm tin,
giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà
trường, được các thành viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và được thể hiện trong
các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư phạm.
Xây dựng văn hóa học đường trong nhà trường là thực hiện một quá trình quản lý
giáo dục trong mỗi nhà trường nhằm mục đích xây dựng, phát triển trường học thành môi
trường văn hóa - giáo dục lành mạnh, các thành viên trong trường có hành vi văn hóa
chuẩn mực và ngày càng ổn định theo chiều hướng phát triển bền vững. Hay nói cách
khác, văn hóa học đường là một môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo
dục thế hệ trẻ sống có hoài bão, có lý tưởng cao đẹp. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa học
đường được coi là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục
và đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay, có những biểu hiện xuống cấp của văn hóa học đường
đang là mối lo ngại của xã hội. Trong khi đó, thực tế nhiều trường học chưa quan tâm xây
dựng văn hóa học đường, vì vậy những hành vi lệch chuẩn trong trường học có cơ hội
phát sinh, nảy nở.
Nội dung xây dựng văn hóa học đường hiện nay của chúng ta rất phong phú, song
có thể tóm tắt thành ba vấn đề cơ bản, đó là: xây dựng cơ sở vật chất trường học khang
trang, đạt chuẩn; xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường, trong ký túc xá hay nhà
trọ, ở gia đình, nơi công cộng; xây dựng "văn hóa ứng xử", "văn hóa giao tiếp". Tác dụng
tích cực của văn hóa học đường là xây dựng nhân cách cho học sinh, chống lại lối sống
tiêu cực. Chính vì thế, cần có giải pháp cụ thể để xây dựng văn hóa học đường phù hợp
với bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Nhiều năm qua, văn hóa học đường là một trong những vấn đề “nóng”, khi diễn
ra không ít vụ bạo hành, những ứng xử không chuẩn mực trong môi trường học đường...
Các chuyên gia cho rằng, để xây dựng được văn hóa trong trường học cần có sự kết hợp
liên bộ, liên ngành và toàn xã hội, trong đó đóng vai trò quan trọng là ngành giáo dục và
văn hóa, cùng thực hiện mục tiêu chung là xây dựng con người Việt Nam. Do vậy, việc
xây dựng văn hoá học đường trong bối cảnh hiện nay là yêu cầu bức thiết để nâng cao
chất lượng giáo dục.
II. THỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA
HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY
Như đã nói ở trên, văn hóa học đường là một môi trường rất quan trọng để rèn
luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ sống có hoài bão, có lý tưởng cao đẹp. Vì vậy, việc
xây dựng văn hóa học đường được coi là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong sự
nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay.
Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng đã phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII “Đất nước ta chưa bao
giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đời sống nhân dân được cải
thiện rõ rệt. Ngành giáo dục đã đạt được những thành tựu đáng kể cả về quy mô trường
lớp lẫn chất lượng giáo dục. Nền kinh tế, văn hóa, khoa học phát triển tạo điều kiện cho
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học sinh, sinh viên (HSSV) được tiếp cận với nhiều kênh thông tin, nhiều mô hình học
tập tiên tiến, do đó, đạt nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Các giá trị văn hóa trong nhà trường đã trở thành các truyền thống quý báu của dân
tộc ta như: Tôn sư trọng đạo, kính thầy yêu bạn, nhất tự vi sư bán tự vi sư, kính trên
nhường dưới, uống nước nhớ nguồn… tiếp tục được giữ gìn và phát huy; các cơ sở giáo
dục của chúng ta từ các cấp học mẫu giáo, phổ thông đến bậc đại học đa số đều kiên trì
xây dựng văn hóa nhà trường từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác và
thực tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho học
sinh, sinh viên.
Trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo
dục và đào tạo, công tác chỉ đạo xây dựng văn hóa học đường đã được quan tâm chỉ đạo
thực hiện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; các nhà trường đã thực hiện nhiều phong trào
thi đua, cuộc vận động như: “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng
dạy và học tập”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” , “Xây dựng văn
hóa ứng xử trong nhà trường” , “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi
thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” , “Xây dựng trường học xanh
- sạch - đẹp”... rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các khẩu hiệu phù hợp, đã tạo chuyển biến tốt
về môi trường văn hóa trong nhà trường.
Ngành Giáo dục đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hiệu quả nhiều hoạt
động văn hóa, các phong trào của Đoàn, Hội, Đội (Sinh viên 5 tốt, Khi tôi 18, Học sinh 3
rèn luyện, Đôi bạn cùng tiến, Nghìn việc tốt...), góp phần xây dựng văn hóa học đường
trong các nhà trường.
Đặc biệt, phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
do Bộ GDĐT phát động với 5 nội dung: Trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; Dạy và học
hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập;
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh;
Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách
mạng ở địa phương, qua đó nhằm thiết lập môi trường sư phạm với 6 đặc trưng là: “trật
tự kỷ cương, trung thực, khách quan, công bằng, tình thương và khuyến khích sáng tạo,
hiệu quả. Đây cũng chính là một trong những nội dung rất cơ bản của việc xây dựng văn
hóa học đường.
Có thể thấy, phần lớn thế hệ trẻ ngày nay có vốn kiến thức rộng, nhanh nhạy nắm
bắt thông tin, có tinh thần học hỏi, khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào thực
tiễn cao, kính thầy, mến bạn, sống nền nếp, có ý chí và khát vọng vươn lên và không
ngừng cố gắng trong học tập. Các kỳ Olympic, các kỳ thi quốc tế và khu vực, học sinh
Việt Nam luôn giành được giải cao, làm rạng rỡ và tăng thêm vị thế của đất nước trên
trường quốc tế.
Có rất nhiều yếu tố, mối quan hệ để xây dựng văn hóa học đường. Trong đó, có
hai mối quan hệ chính là quan hệ giữa thầy và trò và quan hệ giữa các trò với nhau. Và,
mối quan hệ giữa thầy và trò được xem là cốt lõi nhất. Thực tế, các nhà trường luôn kiên
trì xây dựng văn hóa học đường từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác
và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Riêng ở Nghệ An, trong những năm qua, cùng với cả nước, ngành Giáo dục Nghệ
An đã có nhiều biện pháp, chỉ đạo xây dựng văn hóa học đường có hiệu quả. Hầu hết các
nhà trường trên địa bàn đề chăm lo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Công
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tác truyền thông được chú trọng, hệ thống pa nô áp phích, khẩu hiệu đảm bảo phù hợp với
từng đối tượng học sinh, thuần phong mỹ tục, sứ mệnh và mục tiêu phấn đấu của nhà
trường. Các thể chế và thiết chế văn hóa được các nhà trường tổ chức xây dựng và đầu tư,
tạo môi trường văn hóa để giáo dục học sinh. Các cơ sở giáo dục luôn chăm lo các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; định kỳ ngành Giáo dục phối hợp với Công
đoàn ngành để tổ chức các giải văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi
trong các nhà trường. Sở GD&ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạo cơ
hội cho học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, tổ chức tham quan tìm hiểu, chăm
sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, giúp các em tự hào hơn về
truyền thống cách mạng của quê hương, về các thế hệ cha ông đi trước. Bên cạnh đó, công
tác dạy và học được đặc biệt quan tâm, làm cho chất lượng dạy và học toàn diện trong các
nhà trường ngày càng tiến bộ, chất lượng mũi nhọn luôn nằm trong tốp đầu cả nước. Quan
hệ giữa thầy và trò, giữa thầy với thầy, giữa trò với trò, giữa nhà trường với phụ huynh
học sinh và cộng đồng được quan tâm đúng mức, thật sự góp phần xây dựng môi trường
học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, không còn các tệ nạn, bạo lực, xâm hại, hình
thành tốt các phẩm chất, năng lực cho học sinh.
Các cơ sở giáo dục đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực để không ngừng
tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; phối hợp chặt
chẽ giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng để quản lý, giáo dục học sinh, đồng thời xây
dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh; thực hiện tốt các phong trào
thi đua và các cuộc vận động; chú trọng thực hành văn hóa ứng xử, công tác tư vấn tâm
lý, công tác xã hội trong trường học; làm tốt công tác kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn
trường học, qua đó nhằm xây dựng văn hóa học đường, góp phần tích cực trong việc giáo
dục thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, sống nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có
kiến thức, năng lực giải quyết các tình huống khi bước vào cuộc sống, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục và thực hiện thành công mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay.
Tuy nhiên, hiện nay có nhiều biểu hiện xuống cấp của văn hóa học đường gây nên
mối lo ngại của toàn xã hội. Những năm gần đây, chúng ta phải đối mặt với nhiều biểu
hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống trên bình diện xã hội nói chung, trong môi trường
học đường nói riêng. Vẫn tồn tại một bộ phận học sinh ứng xử thiếu văn hóa, kém hiểu
biết, gây ảnh hưởng đến tinh thần và môi trường văn hóa giáo dục tốt đẹp trong trường
học. Nhiều nhà tư vấn tâm lý giáo dục cho rằng, hiện nay, văn hóa ứng xử học đường
đang trong tình trạng đáng báo động. Có nhiều hành vi và lối ứng xử thiếu văn hóa của cả
học sinh và giáo viên.
Đối với HS, biểu hiện nói xấu người khác, dối trá, nói tục, chửi thề, cãi vã, đánh
nhau giữa HS với HS diễn ra ở nhiều trường học trong cả nước. Thực tế cho thấy, những
năm gần đây, trên cả nước diễn ra không ít vụ bạo lực học đường, HS đánh nhau ở cả
trong và ngoài trường học, không chỉ học sinh nam mà có nhiều HS nữ cũng tham gia
đánh nhau, quay video clip đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân.
HS đánh nhau không chỉ dùng chân tay hay cặp sách nữa mà còn dùng dao, kiếm và cả
súng tự chế để “xử nhau” chỉ vì những lý do rất trẻ con như “nhìn đểu”, không cho chép
bài, nói xấu, ghen tuông hoặc đơn giản là đánh cho bõ ghét.... Không chỉ đánh nhau, nói
tục, chửi thề, cãi vã, hiện tượng học trò vô lễ, không tôn trọng thầy cô, gọi thầy cô bằng
những từ ngữ vô văn hóa, xé bài kiểm tra trước mặt thầy cô, cãi thầy cô khi bị la mắng...
diễn ra khá phổ biến, trở thành những tiêu cực trong môi trường học đường. Một bộ phận
học sinh còn nhắn tin trên facebook xúc phạm đến danh dự, uy tín của thầy, cô giáo và
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nhà trường... Sự việc xảy ra khiến dư luận xã hội bất bình và lo lắng về ý thức, thái độ
thiếu tôn trọng thầy, cô giáo của một bộ phận học trò hiện nay.
Bên cạnh nhiều giáo viên hết lòng vì học sinh thân yêu, luôn gương mẫu trau dồi
năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh nọi theo
thì vẫn còn một bộ phận giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, cá biệt có giáo viên còn bạo
lực với HS, sàm sỡ, gạ tình, “bán điểm” cho HS; hiện tượng gian lận, tiêu cực trong thi
cử vẫn còn; có giáo viên còn lên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai lệch,
trái với quy định của ngành, gây nên sự gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phương
hại đến văn hóa nhà trường, đến hình ảnh người giáo viên nhân dân.
Hầu hết phụ huynh đều chăm lo cho con em của mình, thế nhưng vẫn còn nhiều phụ
huynh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vì điều kiện kinh tế hạn hẹp,
phải đi làm ăn xa, hoặc nhận thức còn non kém, chưa quan tâm đến con cái. Bên cạnh đó,
một bộ phận không ít phụ huynh lại “cậy quyền”, “cậy tiền” có những hành động thiếu nhân
văn, xem thường thầy, cô giáo, xem thường nhà trường, xem thường phép tắc kỷ cương, là
tấm gương xấu cho học sinh, làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự của ngành giáo dục và
truyền thống cao quý “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Mặt khác, ở một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến giáo dục hoặc do điều
kiện khó khăn nên chưa đầu tư thỏa đáng cho giáo dục. Cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn,
chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Còn nhiều phòng học tạm, hệ thống công trình nước sạch, sân
tập, khu vui chơi, phòng tập đa năng còn thiếu hoặc xuống cấp, không đảm bảo an toàn
đã xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn. Việc tổ chức các hoạt động tập thể ở một số cơ sở còn hạn chế do chưa có nhiều
hình thức linh hoạt, phù hợp và chưa thật sự chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh. Ở nhiều nơi sự phối hợp giữa các ngành, giữa gia đình,
nhà trường và xã hội còn hình thức; sự chỉ đạo của cấp chính quyền địa phương chưa thực
sự sát sao và được chú trọng.
Không chỉ thế, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là trước thực
tiễn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều quan điểm về văn hóa ứng xử còn chậm
đổi mới, gây nên sự cản trở trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là điều kiện chuyển đổi
số của ngành giáo dục hiện nay. Sự đổi mới giáo dục và đào tạo với rất nhiều nhiệm vụ
phải triển khai nên có lúc vấn đề văn hóa học đường “bị lãng quên”, như Freiberg (1998)
đã mô tả về văn hóa học đường "…như không khí mà chúng ta thở. Không ai nhận ra nó
cho đến khi nó bị ô nhiễm"). Tất cả những điều trên không chỉ gây nên khó khăn cho việc
xây dựng văn hóa học đường mà còn cản trở rất lớn đến công cuộc đổi mới giáo dục mà
Đảng, Nhà nước và Ngành đang quyết liệt triển khai hiện nay.
Trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, để thật sự nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện một cách bền vững, việc đưa ra các giải pháp thích hợp để xây dựng văn hóa
học đường một cách phù hợp là hết ức cần thiết.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI
CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆN NAY
Như đã nói ở trên, việc xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục, đào
tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục và cuộc cách mạng 4.0 là vấn đề cấp thiết, nhất là khi
giáo dục đào tạo luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Văn hóa học đường ảnh hưởng
nhiều chiều tới chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục trong nhà trường theo hướng
phát triển con người toàn diện. Nó ảnh hưởng rõ rệt đến cách suy nghĩ, cảm nhận và hành
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động của mỗi chủ thể trong môi trường nhà trường, do đó có thể nâng cao hoặc cản trở
động cơ, kết quả dạy, học của người dạy và người học. Khi nhà trường có văn hóa học
đường tích cực mang tính chuyên môn cao thì ở đó sẽ có sự phát triển đội ngũ có ý nghĩa,
cải cách chương trình thành công và sử dụng số liệu về học sinh một cách có hiệu quả.
Để xây dựng văn hóa học đường hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đề
xuất một số giải pháp cụ thể như sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong cán bộ, giáo viên, học sinh về tầm quan
trọng của việc xây dựng văn hóa học đường
Mục đích của giải pháp này là nhằm tạo ra sự thống nhất trong nhận thức của đội
ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng văn hóa
hoc đường, từ đó có sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng văn hóa học đường;
đồng thời nắm bắt được những suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm và tâm trạng của các thành
viên trong nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nói
chung và biện pháp xây dựng văn hóa học đường nói riêng; qua đó giúp cán bộ, giáo viên,
học sinh hiểu được một cách rõ ràng mục tiêu, nội dung và tầm quan trọng của văn hóa
học đường, hình thành ở cán bộ, giáo viên, học sinh những ấn tượng sâu sắc, những giá
trị tình cảm tốt đẹp về nhà trường.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển văn hóa nhà trường nói chung
còn hạn chế, đó là cán bộ, giáo viên, học sinh trường phổ thông còn chưa nhận thức đúng
đắn vai trò văn hóa nhà trường. Do đó, cần thiết phải tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận
trong cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường để đi đến thống nhất những vấn đề sau đây:
- Văn hóa nhà trường có tương quan với thái độ của giáo viên đối với công việc
của mình. Sự chia sẻ thông tin về học sinh hàng ngày sẽ làm cho giáo viên nắm chắc hơn
về hành vi và kết quả học tập của học sinh. Sự chú ý của giáo viên sẽ tạo cho học sinh
cảm giác mình thuộc về nhà trường và từ đó các em cố gắng cải thiện hành vi và kết quả
học tập của mình. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa của đội ngũ giáo viên trong nhà trường
sẽ có tác động lớn đến việc cải thiện văn hóa của học sinh;
- Văn hóa học đường tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên. Động lực sư
phạm được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó văn hóa là một động lực vô hình nhưng có
sức mạnh lớn hơn cả biện pháp kinh tế. Văn hóa nhà trường giúp nhân viên thấy rõ mục
tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm. Đó là nền tảng tinh thần cho sự sáng
tạo của giáo viên;
- Văn hoá học đường giúp thầy và trò thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất
công việc mình làm;
- Văn hoá học đường phù hợp, tích cực tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cán
bộ, giáo viên, nhân viên trong tập thể sư phạm, giữa giáo viên và học sinh; đồng thời tạo
ra một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh. Đó là nền tảng tinh thần cho sự
sáng tạo - điều vô cùng quan trọng đối với hoạt động sư phạm mà đối tượng là tri thức và
con người;
- Văn hoá học đường tích cực giúp cho người dạy, người học và mỗi người trong
lực lượng xã hội xung quanh có cảm giác tự hào, hãnh diện vì được là thành viên của tổ
chức nhà trường, được làm việc vì những mục tiêu cao cả của nhà trường;
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- Văn hóa học đường hỗ trợ điều phối và kiểm soát hành vi của các cá nhân bằng
các chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc và bằng dư luận, truyền thống do những thế hệ
con người trong tổ chức nhà trường xây dựng lên.
- Văn hóa học đường hạn chế tiêu cực và xung đột, nhất là bạo lực học đường trong
học sinh, thiếu đạo đức nhà giáo trong giáo viên.
- Văn hóa học đường góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
Cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong
việc xây dựng văn hóa học đường.
Xây dựng và ban hành các thủ tục, quy trình, quy tắc, tiêu chuẩn và quy định rõ
trách nhiệm của từng thành viên trong việc xây dựng văn hóa học đường.
Xây dựng, ban hành và thực hành nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường
theo các nội dung Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 –
2025 (Quyết định số 1299/QĐ-TTg) và Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019
của Bộ GDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông,
giáo dục thườn xuyên (Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT), qua đó quy định cụ thể các hành
vi ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo các giá trị và chuẩn mực đã xác định.
2. Kế hoạch hóa việc xây dựng văn hóa học đường
Mục tiêu của giải pháp là đưa việc thực hiện xây dựng văn hóa học đường vào
trong kế hoạch để quản lý hiệu quả hoạt động này.
Việc xây dựng kế hoạch xây dựng văn hóa học đường cần đáp ứng yêu sau đây:
đảm bảo hướng đến và thực hiện được mục tiêu hình thành văn hóa mới của nhà trường;
đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn của nhà trường.
Hiệu trưởng cần làm cho giáo viên, học sinh hiểu rõ văn hóa ứng xử, văn hóa nhà
trường, tầm nhìn, giá trị của nhà trường. Phổ biến nhu cầu thay đổi, viễn cảnh tương lai
để mọi người cùng chia sẻ, từ đó, động viên tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ,
giáo viên trong nhà trường có sự đồng thuận, hiểu rõ vai trò, vị trí, quyền lợi và trách
nhiệm của mình trong việc nỗ lực tham gia xây dựng, phát triển văn hóa mới cho nhà
trường. Cách thức xây dựng văn hóa nhà trường.
Kế hoạch cần cụ thể, chi tiết tới từng việc, từng người, phù hợp với các điều kiện
thời gian và nguồn lực khác để có thể thực thi được kế hoạch đó.
Việc xây dựng kế hoạch xây dựng văn hóa học đường cần được thực hiện theo quy
trình sau đây:
Bước 1: Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược phát triển
văn hóa học đường;
Bước 2: Xác định giá trị cốt lõi, xây dựng tầm nhìn của nhà trường
Bước 3: Xác định hệ thống nhiệm vụ, chương trình hành động, hoạt động xây dựng
văn hóa học đường
Bước 4: Lựa chọn mô hình phát triển văn hóa phù hợp với thực tiễn nhà trường.
Bước 5: Lập kế hoạch phát triển văn hóa nhà trường
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Để thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa học đường, cần phải có các nguồn lực
thích hợp. Nếu không bố trí đúng, đủ các nguồn lực thì việc thực hiện kế hoạch phát triển
văn hóa học đường sẽ rất khó khăn. Do đó, hiệu trưởng cần bố trí nguồn kinh phí hợp lý
và khai thác các nguồn lực khác phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa
học đường.
Để thực hiện giải pháp này có hiệu quả, đòi hỏi hiệu trưởng phải có kỹ năng chỉ
đạo xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa học đường. Hiệu trưởng phải dành kinh phí
thích hợp cho việc thực hiện kế hoạch.
3. Tổ chức xây dựng văn hóa học đường theo một quy trình khoa học, bài bản
Việc xây dựng quy trình phát triển văn hóa học đường nhằm mục tiêu: Đưa ra
những công việc cụ thể cần thực hiện để phát triển văn hóa học đường; giúp cho đội ngũ
cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu rõ họ cần phải làm gì để phát triển văn hóa nhà trường và
quản lý chất lượng công việc của mình; kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện công việc
của mọi thành viên trong trường.
Việc xây dựng quy trình phát triển văn học đường nhằm thực hiện kế hoạch phát
triển văn hóa học đường cần kết hợp chu trình Plan - Do - Check - Act (PDCA) và tư duy
dựa trên rủi ro để đảm bảo rằng các quá trình của nhà trường có đủ nguồn lực để thực
hiện, được quản lý đầy đủ và các cơ hội để cải tiến chất lượng văn hóa được xác định và
thực hiện cũng như cho phép nhà trường xác định các yếu tố có thể làm cho các quá trình
và hệ thống quản lý văn hóa của trường đi chệch khỏi các kết quả dự kiến và để đưa ra
các biện pháp kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và tận dụng
tối đa các cơ hội khi chúng xuất hiện.
Có thể vận dụng sơ đồ cấu trúc tiêu chuẩn quốc tế theo chu trình PDCA vào xây
dựng kế hoạch cho các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường theo quy trình 4 bước sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xây dựng văn học đường
Ở bước này cần xác định mục tiêu xây dựng văn học đường; mô tả thực trạng văn
hóa hiện tại của trường trên những điểm mạnh, điểm yếu của nó; xây dựng chương trình
hoạt động.
Bước 2: Tổ chức thực hiện hoạt động xây dựng văn hóa học đường
Ở bước này, người hiệu trưởng cần quán triệt và triển khai kế hoạch đến từng bộ
phận, thành viên của nhà trường để tổ chức thực hiện. Giao nhiệm vụ và hướng dẫn giáo
viên dựa vào kế hoạch của nhà trường, tình hình thực tế của học sinh, điều kiện của từng
lớp và mục tiêu, nội dung của chương trình giáo dục để xây dựng kế hoạch chuyên môn,
chuyên đề xây dựng văn hóa sao cho phù hợp với khả năng của học sinh. Duyệt và kiểm
tra việc thực hiện kế hoạch của các tổ chức, của giáo viên để đảm bảo chương trình hoạt
động được thực hiện đầy đủ, sáng tạo.
Chỉ đạo giáo viên phối kết hợp với các bên liên quan, cha mẹ học sinh để thống
nhất việc thực hiện chương trình hoạt động xây dựng văn hóa học đường. đồng thời cần
tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng văn hóa nhà trường cho đội ngũ giáo viên.
Bước 3: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch xây dựng văn hóa học đường
Hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng văn hóa
học đường của giáo viên và các tổ chức trong nhà trường.
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Hiệu trưởng phải thường xuyên đánh giá văn hóa nhà trường, việc thực hiện kế
hoạch xây dựng văn hóa học đường và thiết lập các chuẩn mực mới, những giá trị mới
mang tính thời đại; đặc biệt là các giá trị học tập không ngừng và thay đổi thường xuyên.
Việc truyền bá các giá trị mới cho mọi thành viên trong nhà trường cần được coi trọng
song song với việc duy trì những giá trị, chuẩn mực tốt đã xây dựng được và loại bỏ những
chuẩn mực, giá trị cũ lỗi thời hoặc gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho tiến trình phát triển của
văn hóa học đường.
Tạo các công cụ để phụ huynh có thể góp ý về các hoạt động của nhà trường như
số điện thoại đường dây nóng, sổ liên lạc điện tử, email, nhóm zalo, facebook, hộp thư
góp ý tại trường, trả lời các thắc mắc và phản hồi ý kiến của phụ huynh trong thời gian
nhanh nhất.
Bước 4: Cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa học đường
Hiệu trưởng cần thường xuyên liên hệ với phụ huynh, chính quyền địa phương, cơ
quan quản lý cấp trên để tiếp nhận ý kiến phản hồi của họ về việc phát triển văn hóa học
đường, từ đó nhà trường có những điều chỉnh cho phù hợp.
Hiệu trưởng phải thường xuyên cải tiến hoạt động, thiết lập các chuẩn mực mới,
những giá trị mới mang tính thời đại cho nhà trường, góp phần phát triển văn hóa nhà
trường phổ thông.
Để giải pháp này thực hiện đạt kết quả tốt, hiệu trưởng cần xây dựng quy trình phát
triển văn hóa học đường; Tổ chức thực hiện việc xây dựng văn hóa theo quy trình nhất
định; Chỉ đạo việc thực hiện của các thành viên và thường xuyên rà soát, bổ sung những
yếu tố văn hóa mới cho nhà trường.
4. Tổ chức phong trào thi đua xây dựng “nếp sống văn hóa” trong nhà trường
Mục tiêu của giải pháp này là hình thành và phát triển phong trào xây dựng “nếp
sống văn hóa” trong dạy học, giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường, góp phần
thực hiên có hiệu quả kế hoạch xây dựng văn hóa học đường, đồng thời góp phần thực
hiện tốt phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở do THủ tướng Chính phủ phát động
Đối với ngành Giáo dục, có thể khẳng định đây là một chủ trương vô cùng đúng
đắn và sáng suốt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh giáo dục chúng ta hiện nay.
Tuy nhiên, trong thực tiễn, hiệu quả thực hiện phong trào này lại còn nhiều hạn chế.
Nguyên nhân là khâu thực hiện của các trường còn hình thức. Vì đây là việc làm rất khó,
đòi hỏi mỗi trường phải có sự quyết tâm cao, thực sự đổi mới và sáng tạo trong cách làm.
Mỗi nhà trường có những đặc thù riêng, triết lý riêng trong hoạt động của mình. Việc “xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải được cụ thể hóa trên cơ sở đặc thù
đó. Do vậy, hiệu trưởng cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào của Bộ Giáo dục và Đào
tạo trên cơ sở rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm giai đoạn thực hiện trước đó. Hiệu trưởng
cần cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” và phát huy sáng tạo vào thực tiễn nhà trường. Nếu chúng ta xây dựng trường học
thân thiện học sinh tích cực một cách hiệu quả và thực chất thì mỗi nhà trường sẽ là một
nhà trường văn hóa.
Hiệu trưởng cần chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn, các tiêu chí đánh giá kết quả thực
hiện phong trào của từng thành viên, khối lớp cụ thể sát với các nội dung thi đua. thể hiện
dân chủ công khai, bám sát đối tượng, thực tiễn.
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Hình thức thi đua: phát động thi đua, suy tôn điển hình tiêu biểu. Khen thưởng với
các hình thức bằng khen, giấy khen, danh hiệu... Các danh hiệu “Giáo viên giỏi” cấp
trường, danh hiệu “Viên phấn vàng”, danh hiệu “Nhà giáo tài năng”, “Sáng kiến kinh
nghiệm xây dựng văn hóa học đường”...
Công nhận kết quả và danh hiệu thi đua: việc công nhận và trao các danh hiệu thi
đua phải kịp thời, trang trọng, phát huy tác dụng đối với tập thể. Danh hiệu thi đua đối với
giáo viên vừa là một sự khẳng định những cống hiến trong thời gian qua, vừa là một sự
nhắc nhở sự phấn đấu nỗ lực tiếp theo, tránh hiện tượng “nghỉ xả hơi”, thoả mãn sau khi
đạt danh hiệu.
Cần xác định mối quan hệ giữa khen thưởng cá nhân và khen thưởng tập thể trong
thành tích xây dựng văn hóa nhà trường. Khen thưởng tập thể và khen thưởng cá nhân tạo
điều kiện thúc đẩy lẫn nhau, tạo nên động lực nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa nhà
trường.
Để thực hiện giải pháp này có hiệu quả, hiệu trưởng cần nâng cao nhận thức cho
giáo viên, học sinh về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua trong nhà trường đối với
việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy uy tín, thương hiệu của nhà trường, góp phần
thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục. Hiệu trưởng cần tránh phô trương hình
thức trong công tác thi đua.
5. Xây dựng văn hóa chất lượng trong các nhà trường
Mục tiêu của giải pháp này là làm cho mọi thành viên từ cán bộ, giáo viên đến học
sinh, mọi tổ chức trong trường đều biết công việc của mình thế nào là có chất lượng và
đều làm theo yêu cầu của chất lượng đó; Làm cho mọi thành viên của nhà trường đều
hiểu, quan tâm và mong muốn cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường.
Một trong những yếu tố quan trọng để giáo viên và nhân viên gắn bó với nhà trường
chính là môi trường làm việc và văn hóa ứng xử trong nhà trường. Vì vậy, để xây dựng
văn hóa chất lượng, hiệu trường cần thực hiện những biện pháp sau đây:
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong nhà trường một cách
chặt chẽ, khoa học;
- Xây dựng các chuẩn mực ứng xử trong nhà trường dành cho Ban giám hiệu, giáo
viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh;
- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nghề nghiệp;
- Tạo dựng không gian làm việc thoải mái cho đội ngũ giáo viên, nhân viên của
trường;
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể cho giáo viên, nhân viên để xây
dựng tinh thần tập thể và sự đoàn kết giữa các thành viên của nhà trường;
- Khuyến khích các thành viên bày tỏ ý kiến của mình về các hoạt động của trường,
tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người;
- Tạo động lực cho đội ngũ giáo viên và nhân viên làm việc một cách tích cực bằng
việc chăm sóc về mặt vật chất và tinh thần, khen thưởng đúng lúc, hỗ trợ kịp thời trong
những lúc khó khăn;
- Có chính sách thưởng phạt công bằng và minh bạch;
- Minh bạch các vấn đề về tài chính.
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Bên cạnh đó cần xây dựng chất lượng môi trường nhà trường an toàn, xanh, sạch
và đẹp:
- Quy hoạch khuôn viên, sân trường khoa học, hợp lý, hiện đại và đẹp;
- Kiểm soát các khu vực và loại bỏ các vật dụng có thể gây nguy hiểm đến sức
khỏe và tính mạng của học sinh;
- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở vật chất, không để
xảy ra hiện tượng xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và học tập của học sinh;
- Giáo dục cho học sinh những bài học về an toàn khi ở trong trường, lớp và khi đi
ra ngoài;
- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các khu vực học tập và vui chơi, khu vệ sinh của
học sinh;
- Tận dụng các khoảng không của sân trường và của lớp để bố trí trồng cây xanh
hợp lý, đảm bảo tính thẩm mỹ;
- Bố trí các phòng học của học sinh ở xa khu vực giao thông, tiếng ồn và những
khu vực bị ô nhiễm.
Để giải pháp này thực hiện đạt kết quả tốt, sở, phòng giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo
các trường phổ thông xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường; hiệu trưởng nhà
trường phải là người chủ trì xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường; đồng thời hiệu
trưởng phải là người tham gia tích cực vào công tác xây dựng văn hóa chất lượng.
6. Chú trọng công tác phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội
Lâu nay, mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội mà chúng ta quen gọi là
sự phối hợp ba môi trường để giáo dục học sinh thường vẫn là vấn đề được bàn luận
thường xuyên. Đây là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý của các cấp quản
lý giáo dục, trong quá trình giáo dục và công tác xây dựng văn hóa học đường giữ vai trò
chủ đạo.
Mục đích của công tác phối hợp nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa nhà trường, gia
đình và cộng đồng về nhận thức và hành động trong việc xây dựng môi trường giáo dục
an toàn, lành mạnh, thân thiện, đảm bảo cho học sinh có điều kiện phát triển toàn diện cả
về phẩm chất và năng lực của bản thân nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục;
đồng thời qua đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới gia đình, nhà trường, các tổ chức
chính trị- xã hội và mọi tầng lớp nhân dân nhằm thống nhất quan điểm, nội dung và
phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục;
Bên cạnh đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong
giáo dục học sinh; tăng cường mối quan hệ, phát huy vai trò và trách nhiệm của gia đình,
cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội, các ngành liên quan đối với hoạt
động giáo dục trong và ngoài nhà trường. Huy động các lực lượng và nguồn lực của toàn
xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo
dục của nhà trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an
toàn; ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học
sinh được học tập, vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với
lứa tuổi. Để đạt được mục đích đó, cần thiết triển khai các nội dung:
i) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng kế hoạch, chủ
trương, biện pháp giáo dục học sinh.
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ii) Xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin, kết nối giữa nhà trường, gia
đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh.
iii) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo
lực học đường, tệ nạn và xâm hại đối với học sinh.
iv) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh chưa
tích cực, học sinh có khuyết diểm, học sinh gặp khó khăn về tâm lý, học sinh khuyết tật,
học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
v) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc tham gia vào quá trình
khảo sát, theo dõi, đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh; chia sẻ các biện
pháp thúc đẩy sự tiến bộ của các em, tham gia vào các hoạt động đánh giá học sinh tại
nhà trường và gia đình.
Đồng thời phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành tố (gia đình, nhà
trường, cộng đồng và xã hội), xây dựng các chỉ bảo cụ thể, nâng cao chất lượng giáo dục
văn hóa của gia đình, tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức
đoàn thể, các hội ở địa phương.
Xác định công tác xây dựng văn hóa học đường không chỉ là nhiệm vụ của riêng
ngành Giáo dục mà là nhiệm vụ chính trị của chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn
thể ở địa phương, của từng gia đình, trong đó chú trọng triển khai các nội dung của Quyết
định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án
Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025 và Nghị định 80/NĐCP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,
thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Bên cạnh đó, phải gắn việc xây dựng văn hóa
học đường với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào
“Xây dựng gia ddnhf văn hóa” ở từng địa phương.
Cần sự vào cuộc mạnh mẽ và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành trong việc giáo
dục văn hóa học đường; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành trong việc tham
mưu và chủ động triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường tại địa phương, thu hút
các lực lượng tham gia để thực sự đem lại kết quả góp phần phát triển xã hội ở mỗi địa
phương và trong toàn quốc.
7. Nâng cao năng lực đội ngũ triển khai văn hóa học đường
Cần quan tâm, xây dựng chính sách về công tác xây dựng văn hóa học đường, nhất
là việc định biên cho vị trí thực hiện công tác này. Hiện nay nguồn nhân lực cho việc giáo
dục văn hóa học đường còn thiếu, chưa có định biên cho công tác này, hiện nay chủ yếu
kiêm nhiệm từ nhiều nhiệm vụ, hoạt động giáo dục khác nhau.
Cần trang bị các kiến thức về việc xây dựng văn hóa học đường cho đội ngũ cán bộ
quản lý và giáo viên. Hằng năm, cần tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn đội ngũ cán bộ
giáo viên về công tác triển khai xây dựng văn hóa học đường; các hoạt động giáo dục khác.
Chú trọng vai trò của mối quan hệ thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò; Tăng
cường công tác kiểm tra, chỉ đạo quán triệt thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở
giáo dục, đào tạo.
Cần chú trọng việc đổi mới nội dung công tác xây dựng văn hóa học đường theo
hướng mở, tùy theo nhu cầu thực tiễn giáo dục của mỗi giai đoạn, mỗi địa phương để có
thể vận dụng các nội dung phù hợp, được chủ động trong tổ chức thực hiện. Khi triển khai
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nội dung cần phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh, sinh viên với các hoạt
động xã hội một cách phù hợp, có hiệu quả.
Phương pháp, hình thức triển khai các nội dung cân phong phú, hấp dẫn lôi cuốn
được số lượng học, sinh, sinh viên tham gia; chú trọng đến sự sáng tạo về hình thức của
học sinh, sinh viên trong quá trình triển khai.
8. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm hoạt động thiết chế văn hóa
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần quan tâm sâu sát tới việc
chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường.
- Hàng năm, phân bổ ngân sách, để các sở, ngành thực hiện công tác xây dựng văn
hóa học đường, nhất là triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 về việc
phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của
Thủ tướng Chính phủ.
- Chú trọng công tác quy hoạch để đảm bảo quỹ đất đảm bảo theo quy định; quan tâm
tạo điều kiện để xây dựng mới và duy tu bảo trì cơ sở vật chất, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt
cộng đồng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng hiện có, đảm bảo hoạt động tốt và an toàn tuyệt đối.
9. Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa ứng xử đối với
học sinh trên môi trường mạng
Thực tế hiện nay hầu hết học sinh, nhất là học sinh THCS, THPT đề sử dụng mạng
Internet, mạng xã hội, bởi vậy cần thiết phải:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng như xây
dựng chuyên trang, chuyên mục, hình ảnh, video clip tuyên truyền, giáo dục chính trị tư
tưởng đối với HSSV trên mạng xã hội, trang Website của Sở, Phòng GD&ĐT, của cơ sở
giáo dục...;
- Tiếp tục đầu tư, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ chuyên trách và các công
cụ, phương tiện của các Sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong triển khai công tác tuyên
truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên;
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với các cơ quan chức năng như
Ban Tuyên giáo, Công an, Đoàn thanh niên cùng cấp và các đơn vị chức năng ở địa
phương trong công tác quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV.
10. Đẩy mạnh công cuộc thực hiện Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và
đào tạo góp phần xây dựng văn hóa học đường
- Thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo,
nghiên cứu khoa học) ở tất cả các cấp học, ngành học, môn học gắn với việc thẩm định
nội dung, kết nối, chia sẻ học liệu giữa các địa phương, nhà trường; hình thành kho học
liệu số, học liệu mở dùng chung toàn ngành, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học,
học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; tiếp tục đổi mới cách dạy và
học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình giáo
dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.
- Triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và định hướng thống nhất, tạo
môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình, giáo
viên giảng viên, học sinh sinh viên; phát triển các khóa học trực tuyến mở, hình thành
mạng học tập mở của người Việt Nam; triển khai hệ thống học tập trực tuyến dùng chung
toàn ngành phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ dạy học cho các vùng khó khăn.
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- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo kiến thức, kỹ năng CNTT,
an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi
số. Đồng thời, thực hiện phổ cập tin học (như phổ cập xóa mù chữ) trong thời gian học
sinh tham gia học tập trực tuyến triển khai dạy tin học cơ bản, làm quen với tin học cho
học sinh ở tất cả các cấp học, ngay từ khi đến trường, bổ túc kiến thức cho người dân,
toàn xã hội, đặc biệt qua các trung tâm giáo dục cộng đồng, trung tâm giáo dục thường
xuyên; hướng dẫn học sinh sử dụng các thiết bị hỗ trợ trực tuyến đảm bảo an toàn, hiệu
quả và lành mạnh.
- Xây dựng chế tài xử phạt người ứng xử vô văn hóa trên mạng, thực hiện hiệu quả
bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên mạng xã hội.
V. KẾT LUẬN
Văn hóa học đường là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về
văn hóa, việc xây dựng nền văn hóa tốt đẹp cho dân tộc, lối sống văn hóa lành mạnh cho
toàn xã hội, ứng xử văn hóa trong học đường là nhiệm vụ sống còn của cả hệ thống chính
trị và của ngành giáo dục. Gia đình là nôi giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa đầu
tiên cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo là nơi ươm mầm cho sự phát triển
toàn diện của con người, là cội nguồn của văn hóa học đường; các chủ thể trong môi
trường giáo dục là những người đem lại một nền văn hóa lớn của dân tộc.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa với công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay, văn
hóa học đường được xem như mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo.
Văn hóa học đường lành mạnh giúp các thành viên trong nhà trường chia xẻ với nhau
kinh nghiệm và kiến thức, phát triển khả năng hợp tác giữa các chủ thể trong mọi lĩnh vực
của nhà trường; văn hóa học đường được coi là có tính sống còn đối với từng nhà trường; tạo
niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện các chức năng giáo dục, đặc biệt trong việc đào tạo
nguồn nhân lực cho xã hội; Xây dựng văn hóa học đường là một yếu tố đảm bảo và nâng cao
chất lượng giáo dục – đào tạo; góp phần quan trọng chấn hưng, cải cách nền giáo dục nước
nhà, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước.
Chính vì vậy, từ những phân tích ở trên về thực trạng văn hóa học đường hiện nay,
việc định hướng xây dựng nhằm nâng cao văn hóa học đường là một việc làm cần thiết
đối với mọi người, mỗi ngành và cả hệ thống chính trị là thực sự cần thiết và phải được
làm thường xuyên.
Một số kiến nghị, đề xuất
1. Đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có biện pháp quản
lý, kiểm soát chất lượng các nội dung đăng tải trên mạng Internet, nhất là các kênh
Youtobe, Tictok…; cần có chế tài xử lý tình trạng bắt nạt trực tuyến nhằm đảm bảo môi
trường mạng an toàn, lành mạnh cho học sinh;
2. Đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo
dục văn hóa ứng xử trong trường học như: cung cấp tài liệu Văn hóa học đường cho học
sinh phổ thông; xây dựng chuyên đề sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội, chuyên đề ứng xử trên
mạng xã hội đối với HSSV. Tổ chức các đợt tập huấn trực tuyến nâng cao kỹ năng văn
hóa ứng xử và kiềm chế cảm xúc trong môi trường sư phạm cho cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên trong trường học./.
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NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA
HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng*
1. Văn hóa và văn hóa học đường
1.1. Khái niệm văn hóa
Trong “Bản thảo kinh tế triết học năm 1844”, Karl Marx phát hiện: “Chúng ta
thấy rằng lịch sử của công nghiệp và sự tồn tại có tính đối tượng đã hình thành của công
nghiệp là quyển sách đã mở của những lực lượng bản chất của con người”1. Ở đây, Karl
Marx dùng thuật ngữ “lực lượng bản chất của con người” để diễn tả về một nguồn sức
mạnh cải biến tự nhiên chỉ có ở con người: đó là văn hóa. Trải qua hàng ngàn năm, các
“lực lượng bản chất của con người” đã liên tục tác động vào tự nhiên để con người sinh
tồn và phát triển. Văn hóa được xem là trình độ người của con người trong lịch sử tiến
hóa nhân loại trên toàn thế giới. Karl Marx phân tích: “Việc tạo một cách thực tiễn ra
thế giới vật thể, việc cải tạo giới tự nhiên vô cơ là sự khẳng định của con người với tư
cách là một sinh vật có tính loài có ý thức” 2. Luận điểm này đã chỉ ra diện mạo của
văn hóa trong xã hội loài người. Văn hóa là sự sáng tạo của “các lực lượng bản chất
người của con người” tác động vào thế giới tự nhiên nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu
sinh tồn và phát triển của nhân loại. Để nhận biết về văn hóa, Karl Marx khẳng định:
“Căn cứ vào mức độ tự nhiên được con người biến thành bản chất người, tức là mức độ
tự nhiên được con người khai thác, cải tạo thì có thể xem xét được trình độ văn hóa
chung của con người”3. Như vậy, văn hóa được xem là sự phản ánh trình độ phát triển
của con người và xã hội được biểu hiện trong các hình thức tổ chức đời sống và hành
động của nhân loại, cũng như trong toàn bộ giá trị vật chất và giá trị tinh thần do con
người sáng tạo ra. Năm 1943, vận dụng quan điểm mác xít về văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí
Minh nêu ra định nghĩa: “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 cho 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.

Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó
mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự
sinh tồn”4.
Như vậy, con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa và lao động sáng tạo là cội
nguồn của văn hóa. Trong lịch sử, văn hóa nhân loại nói chung và văn hóa của một dân
tộc nói riêng, sẽ được lưu truyền trong ngôn ngữ và các hành vi xã hội của con người từ
thế hệ này sang thế hệ khác theo dòng chảy thời gian. Trong hai thập kỷ cuối thế kỷ XX,
có một định nghĩa về văn hóa mà hầu như được nhân loại thừa nhận và sử dụng nhiều
nhất, đó là định nghĩa của UNESCO nêu trong “Tuyên bố về chính sách văn hóa” tại Hội
* Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
1 C.Mác và Ph. Ăngghen,Toàn tập, Tập 42 Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.303
2 C.Mác và Ph. Ăngghen,Toàn tập, Tập 42 Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.258, 259
3 C.Mác và Ph.Ăngghen: Những tác phẩm thời trẻ, Nxb.Tiến bộ, M.1986, tr.587 (bản tiếng Nga)
4 Hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.3, tr.458.
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nghị quốc tế về chính sách văn hóa của UNESCO họp từ ngày 26-7 đến ngày 6-8-1982 ở
Mêhicô:
“Văn hóa là tổng thể những nét đặc thù về tinh thần và vật chất, về trí tuệ và xúc
cảm quy định tính cách của một xã hội hay của một nhóm xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ
thuật, văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của (tồn tại - being) người, những
hệ thống giá trị, những truyền thống và tín ngưỡng.
Văn hóa đem lại cho con người khả năng suy xét (reflect - phản tư) về bản thân.
Chính văn hóa làm cho chúng ta trở thành những sinh vật đặc biệt - con người, có lý tính,
có óc phê phán và dấn thân một cách đạo lý. Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện,
tự ý thức được bản thân, tự biết mình là một phương án chưa hoàn thành đặt ra để xem
xét những thành tựu của bản thân, tìm kiếm không mệt mỏi những ý nghĩa mới mẻ và
sáng tạo nên những công trình vượt qua cả giới hạn của bản thân” 5.
Khi văn hóa xuất hiện với tư cách một hệ giá trị thì văn hóa lại tham gia sáng tạo nên
phần người cho con người, đồng thời duy trì trật tự xã hội cũng như kiến tạo sự phát triển.
Như vậy, theo quan điểm mác-xít, văn hóa là hiện tượng xã hội gắn liền với sự tồn
tại và phát triển của nhân loại. Văn hóa được xem là dấu hiệu phân biệt giữa người với
động vật. Văn hóa toàn bộ hệ giá trị tri thức của nhân loại về tự nhiên, xã hội và chính
bản thân con người, được sáng tạo ra trong lao động và hoạt động thực tiễn ở một hoàn
cảnh cụ thể (với không gian và thời gian xác định trong dòng chảy lịch sử, cộng đồng xã
hội) nhằm hướng tới mục đích sinh sống, tồn tại và phát triển. Do đó, con người ở những
điều kiện tự nhiên nào, sẽ có cách ứng xử riêng bằng kiến thức, hiểu biết của họ với vùng
tự nhiên đó, tạo ra nét riêng, bản sắc của vùng văn hóa hoặc tiểu vùng văn hóa.
1.2. Thuật ngữ “Học đường”
“Học đường” là cơ sở giáo dục, là trường học, là nơi tổ chức các chương trình
giáo dục, diễn ra các hoạt động dạy và hoạt động học (mà cả thầy và trò đều là chủ thể)
với mục đích hình thành, phát triển tri thức, kỹ năng, thái độ ở người học, cuối cùng
là phát triển nhân cách cho con người vừa hồng vừa chuyên (tức là hình thành phẩm
chất và năng lực, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ tay nghề...), vận hành theo
dòng chảy văn hoá, văn minh của dân tộc và nhân loại .
1.3. Thuật ngữ “Văn hóa học đường”
Thuật ngữ “văn hoá học đường” xuất hiện trong các nước nói tiếng Anh vào
khoảng đầu những năm 1990. Ở Mỹ, Australia đã có trung tâm nghiên cứu vấn đề này.
Hầu như các học giả trên thế giới đều cho rằng mỗi nhà trường cần có văn hoá học đường
của mình. Văn hóa học đường là hệ giá trị văn hóa của học đường, thể hiện các giá trị
chân thiện mỹ của hoạt động giáo dục và đào tạo ở học đường. Trên thực tế, văn hóa học
đường có vai trò quan trọng trong việc chống lại các yếu tố “phản văn hoá” độc hại, tiêu
cực. Từ đó nhà trường sẽ đạt được hiệu quả giáo dục đào tạo trong sự nghiệp trồng người
vĩ đại của dân tộc.
Trên cơ sở các chuẩn mực chung về văn hóa học đường của quốc gia, mỗi nhà
trường cần xây dựng và phát triển văn hóa học đường riêng, tạo nên bản sắc, phong cách
của nhà trường. Mục tiêu chung nhất của văn hoá học đường là xây dựng trường học
5Chuyển dẫn theo Dương Phú Hiệp (chủ biên), Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu văn hóa và con người
Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 35, 36.
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thân thiện, lành mạnh, trong sáng, vươn tới các chuẩn mực sư phạm tốt đẹp để hướng
tới giáo dưỡng, giáo dục và rèn luyện kỹ năng cho con người, đảm bảo chất lượng giáo
dục và đào tạo, thực hiện chuyển đổi vốn học vấn thành vốn văn hoá, kết hợp đồng bộ ba
hoạt động dạy chữ, dạy nghề và dạy người. Con người là sản phẩm của lịch sử, xã hội,
là sản phẩm của môi trường giáo dục. Thời đại nào có con người của thời đại ấy. Văn hóa
học đường là không gian văn hóa sư phạm mẫu mực, nơi diễn ra các hoạt động cụ thể
scủa sự nghiệp “trồng người” vĩ đại của quốc gia, dân tộc.
Văn hoá học đường được hiểu là hệ thống giá trị chuẩn mực về giáo dục - đào
tạo, có tác dụng định hướng, điều chỉnh về tư tưởng, tình cảm, phẩm chất và hành vi của
đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên, nhằm
hướng tới hoàn thiện nhân cách con người, tạo ra uy tín và phong cách của nhà trường.
Có thể nhận thấy diện mạo của văn hoá học đường ở nước ta gồm có những thành
tố sau đây:
*Thứ nhất là cơ sở vật chất của nhà trường đạt tới chuẩn mực văn hóa học đường
của quốc gia (và quốc tế) kết hợp hài hòa với với các tiêu chuẩn văn hóa học đường vùng
miền.
*Thứ hai là môi trường giáo dục trong nhà trường (bao gồm các không gian giảng
đường, phòng học, lớp học, khuôn viên nhà trường, ký túc xá, nhà ăn, khu thể thao, khu
tập thể…) hướng tới đạt tiêu chuẩn môi trường sư phạm mẫu mực chung về văn hóa học
đường theo quy định của nhà nước.
Trong những năm 80 thế kỷ trước, mặc dù xã hội nhiều khó khăn phức tạp, đất
nước rơi vào khủng hoảng, nhà trường được đánh giá là nơi giữ được môi trường trong
sạch nhất. Nhiều nhà trường vẫn gìn giữ được các khẩu hiệu, nội quy, của môi trường sư
phạm, hết sức coi trọng nề nếp, kỷ cương, duy trì phong trào thi đua “Dạy tốt, học
tốt”. Nội dung của văn hoá học đường nói chung, môi trường giáo dục nói riêng còn bao
hàm nội dung “Trường học thân thiện” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đề
xướng từ những thập kỷ cuối thế kỷ XX với các nội dung: thân thiện với địa bàn hoạt
động, thân thiện trong tập thể sư phạm với nhau, thân thiện giữa thầy và trò, có đủ cơ sở
vật chất.
Ở nước ta, sau khi thí điểm ở 50 trường tiểu học và THCS, năm 2008 Bộ Giáo dục
& Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,
nhằm “xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện
của địa phương và đáp ứng nhu cầu của xã hội” (Chỉ thị số 40/2008/CT – BGD ĐT, ngày
22-7-2008). Phong trào này nhằm “thiết lập lại môi trường sư phạm với 6 đặc trưng là:
Trật tự; Kỷ cương; Trung thực; Khách quan; Công bằng; Tình thương và khuyến khích
sáng tạo, hiệu quả. Đó là những nội dung rất cơ bản của văn hoá học đường ở nước ta.
* Thứ ba là, văn hoá ứng xử, văn hoá giao tiếp trong nhà trường được thực thi
theo tiêu chuẩn đạo đức sư phạm mẫu mực của văn hóa học đường
Triết học Mác - Lê nin nêu rõ: đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, bao các quy
tắc, nguyên tắc và chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của
mình sao cho phù hợp giữa lợi ích cá nhân và sự tiến bộ của xã hội trong các quan hệ giữa
người với người. Đạo đức là sự tập hợp những nguyên tắc chuẩn mực điều tiết hành vi
con người trong các quan hệ xã hội. Các quy tắc đạo đức không ghi thành văn bản pháp
quy, nhưng được con người thực hiện bằng sự thôi thúc của lương tâm. Các quy tắc đạo
đức được lưu truyền và dần dần hình thành truyền thống đạo đức.
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Đạo đức được coi là thành tố quan trọng của một nền văn hóa. Văn hóa đạo đức là
một bộ phận của văn hoá tinh thần, thể hiện trình độ người trong các quan hệ ứng xử với
xã hội, tự nhiên và với chính bản thân con người. Văn hóa đạo đức là một hệ giá trị chuẩn
mực ứng xử được cộng đồng xã hội thừa nhận và vận thông trong đời sống và hun đúc
bền vững theo thời giạn. Đạo đức là cách hành xử của con người trên đường đời thể hiện
phẩm giá của người đó theo các chuẩn mực của cộng đồng xã hội. Quan sát hành vi cách
ứng xử của con người, có thể biết đạo đức của người đó, bởi lẽ: “Trong tính hiện thực
của nó, bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” (Karl Marx )
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm qua, dân tộc ta vốn có truyền
thống “tôn sư, trọng đạo”, coi trọng vai trò to lớn của người thầy giáo trong xã hội. Tục
ngữ xưa đã triết lý: “không thầy, đố mày làm nên”. Nguyễn Trãi - Người anh hùng giải
phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã khẳng định:
“Nên thợ, nên thầy vì có học
No ăn, no mặc bởi hay làm”
Dưới thời phong kiến, đạo đức được biểu hiện trong 5 quan hệ cơ bản trong xã hội
là : Quân - Thần (Vua - Tôi); Phụ - Tử ( Cha - Con); Phu - Phụ (Chồng - Vợ); Huynh Đệ (Anh - Em), nói rút gọn là ngũ luân, trong đó 3 quan hệ đầu được gọi là Tam cương.
Đức là phẩm chất của con người phải hội tụ đủ ngũ thường: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.
Sự kết hợp giữa ngũ luân với ngũ thường được gọi là luân thường đạo lý. Tổng hợp các
giá trị của Tam cương và Ngũ thường được gọi tóm tắt là lẽ cương thường. Với “Tam
cương”, “Ngũ thường” mà các giá trị đạo đức, chuẩn mực đạo đức và hành vi đạo đức
được vận hành thông suốt trong đời sống xã hội và lưu truyền qua các thế hệ hàng ngàn
năm.
Ngày nay, cộng đồng xã hội tin tưởng và giao cho nhà trường dạy dỗ thế hệ trẻ lễ
phép, tử tế, lời hay ý đẹp, kính trên, nhường dưới, lịch thiệp, thực thà, nề nếp,
hợp tác, chia sẻ, khoan dung theo khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. “Kính thày,
yêu bạn” là khẩu hiệu thường thấy trong nhà trường XHCN, thể hiện văn hóa học đường
của giáo dục Việt Nam. “Lễ “ là nghi lễ chuẩn mực trong ứng xử. Đó là một nội dung cốt
lõi của văn hoá học đường. “Văn” ở đây là tri thức, kiến thức khoa học. Hiện nay, nhà
trường trên đất nước ta phải đạt tới chuẩn mực văn hóa học đường. Đó là nơi thầy ra thầy,
trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp, hình thành một không gian môi trường văn hóa
giáo dục mẫu mực.
Nhà trường là nơi diễn ra hoạt động trao truyền các giá trị tri thức văn hóa Chân Thiện - Mỹ, có tác dụng giáo dục con người. Tuy nhiên, người thầy phải là kho báu trí tuệ
và có nhân cách đạo đức, phải là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Nhà văn William
A. Warrd (Hoa Kỳ) từng triết lý sâu sắc: “Người thầy trung bình chỉ biết nói; Người thầy
giỏi biết giải thích; Người thầy xuất chúng biết minh họa; Người thầy vĩ đại biết cách
truyền cảm hứng…”
Nhà trường đạt tới chuẩn mực văn hóa học đường là nhà trường có thầy mẫu mực
về nhân cách sư phạm, yêu thương học trò và có trách nhiệm cao trong hoạt động dạy
học; là nhà trường có trò kính thầy, yêu bạn, yêu trường lớp, chăm ngoan, siêng năng, có
ý thức cầu thị, vươn lên, hoàn thiện nhân cách; Cán bộ công chức trong nhà trường phải
đạt chuẩn mực công chức công sở của cơ quan giáo dục. Văn hóa học đường là hệ giá trị
văn hóa giáo dục, là uy tín, danh tiếng, sứ mệnh của nhà trường đối với xã hội, đất nước
và nhân dân.

147

2. Về sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo ở nước ta
Giáo dục là một lĩnh vực văn hóa hết sức quan trọng. Ở phương Đông thời phong
kiến, giáo được cho là dạy, giáo hóa, tác động làm cho con người thay đổi theo các chuẩn
mực nào đó (có xu hướng áp đặt theo khuôn mẫu của thời đại, dân tộc); Dục là rèn luyện
(thể dục, trí dục, đức dục...), kết hợp với dưỡng là chăm sóc, nuôi nấng cho lớn lên (dưỡng
dục). Người xưa quan tâm đến giáo dục cho nên thường nói những câu: “Thần nông giáo
dân nghệ ngũ cốc” (Thần nông dạy người dân nghề trồng ngũ cốc), “Dịch tử, nhi giáo”
(Đổi con cho nhau để dạy).
Ở phương Tây, giáo dục (Education) có gốc từ tiếng La tinh là "Educare" có nghĩa
là "làm bộc lộ ra“ . Như vậy, giáo dục là quá trình, cách thức làm bộc lộ ra những khả
năng tiềm ẩn của người được giáo dục, làm cho người học trên cơ sở tiếp thu kiến thức
họ biết tự chủ để bộc lộ khả năng. Ở đây, giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức,
hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của cả
người dạy và người học theo hướng tích cực nhằm hướng tới hoàn thiện nhân cách con
người (cả thầy và trò) bằng những tác động có chủ định, đáp ứng nhu cầu sinh tồn tại và
phát triển của nhân loại và xã hội.
Các nhà nghiên cứu mác xít khẳng định: giáo dục là hiện tượng xã hội, nhằm truyền
đạt và tiếp nhận kinh nghiệm, tri thức thông qua ngôn ngữ và hệ thống ký hiệu giữa con
người với con người, hướng tới kiến tạo và phát triển nhân cách con người, tiếp nối và thúc
đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Nếu không có giáo dục, loài người sẽ không thể tồn
tại. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí minh rất quan tâm đến giáo dục. Người từng nêu rõ vai trò
quan trọng của giáo dục đối với sự hình thành nhân cách con người:
“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng
12/1986 đã mở đầu cho công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam. Chủ trương của ngành
Giáo dục nước ta trong thời kỳ này là đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng các mô
hình trường, lớp cả công lập và ngoài công lập. Trong những năm 1987, 1988, theo quyết
định của Nhà nước, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Trung ương được sáp nhập vào
Bộ Giáo dục; nhà trẻ, mẫu giáo hợp nhất lại thành ngành học Mầm non, nay còn gọi là
bậc học Mầm non, sáp nhập Tổng cục Dạy nghề vào Bộ Đại học và Trung học chuyên
nghiệp thành Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.
Năm 1990, Chính phủ quyết định thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp
nhập Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Bộ Giáo dục và
Đào tạo quản lý thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến giáo dục đại học
và sau đại học. GS.TS Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
VII được bầu giữ chức bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 1997 đến nay, Bộ Giáo
dục và Đào tạo lần lượt qua các thời kỳ lãnh đạo của các Bộ trưởng: Nguyễn Minh Hiển,
Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ và từ 2/2021 đến nay là Nguyễn
Kim Sơn. Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn này đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu học
tập ngày càng tăng của toàn dân, từng bước thực hiện các mục tiêu lớn trong Chiến lược
phát triển giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho
sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát
triển 2011) nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có sức mạnh nâng
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cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển
đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo
cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và
đào tạo là đầu tư phát triển” và cần thiết phải “sớm có chiến lược quốc gia về giáo dục
gia đình”6.
Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo
dục đã nêu rõ về mục tiêu tổng quát để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo ở nước
ta sẽ là: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo;
đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của
nhân dân. 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.
Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có
cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các
điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội
nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản
sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong
khu vực” 7
Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết số
29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục, ngành giáo dục
và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp
CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước. Cùng với lộ trình đổi mới căn bản toàn
diện Giáo dục và Đào tạo là sự phát triển văn hóa học đường tại các cơ sở giáo dục đào
tạo trên phạm vi cả nước. Hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển rất nhanh,
thực hiện xây dựng một xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân
dân và nâng cao trình độ đào tạo, trình độ và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.
Công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với người dân tộc
thiểu số, lao động nông thôn, các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn,
bình đẳng giới được bảo đảm. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, góp phần
đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Công tác phát triển đội ngũ được đặc biệt chú trọng để củng cố và đổi mới. Cơ sở
vật chất kỹ thuật của hệ thống giáo dục và đào tạo được tăng thêm và từng bước hiện đại
hóa. Xã hội hóa giáo dục và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.
3. Những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo đặt ra đối với văn
hóa học đường ở nước ta hiện nay
* Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo đặt ra đối với các chủ thể của
văn hóa học đường
- Thứ nhất là đối với chủ thể người dạy (thầy giáo, cô giáo): Sự nghiệp đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo đòi hỏi người thầy phải đổi mới trước tiên về tư
duy giáo dục, về tri thức giáo dục, về kiến thức của hệ thống môn học theo đó sẽ thiết

6 Xem Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011)
7 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, số 29- NQ/TW, ngày 04/11/2013
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kế lại nội dung giảng dạy, quá trình tổ chức dạy học và đặc biệt là đổi mới phương pháp
giảng dạy hướng theo phương pháp giảng dạy tích cực.
Người thầy có vai trò chủ đạo quyết định sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo. Đặc
biệt, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi
theo, từ đó xây dựng đội ngũ nhà giáo chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng,
đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống,
lương tâm, tay nghề của nhà giáo.
- Thứ hai, là đối với chủ thể người học (học sinh, sinh viên, học viên): người học
cũng cần phải thay đổi cách học theo yêu cầu đổi mới giáo dục hướng tới đáp ứng nhu
cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
Người học phải phát huy vai trò chủ động, sáng tạo học tập với các phương pháp
tự học tốt nhất để hình thành những năng lực và phẩm chất cần thiết nhất, hướng tới triết
lý văn hóa học đường đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra: “Học để làm
việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và
nhân loại. Muốn đạt được mục đích đó thì phải: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”...
- Thứ ba là đối với chủ thể quản lý giáo dục (ban giám hiệu, trưởng môn, tổ
trưởng): đây là chủ thể lãnh đạo quản lý cơ sở giáo dục đào tạo có vai trò định hướng, dẫn
dắt và điều chỉnh hoạt động dạy và học trong nhà trường theo những yêu cầu của sự nghiệp
đổi mới giáo dục đào tạo. Sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo yêu
cầu cán bộ quản lý giáo dục phải quản lý cơ sở giáo dục đào tạo phát triển đúng định
hướng của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất
nước, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế
để thực hiện đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước.
- Thứ tư là đối với chủ thể người lao động trong cơ sở giáo dục (lao công, bảo vệ,
nhân viên văn thư, văn phòng…): sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào
tạo đòi hỏi các chủ thể lao động phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo cũng phải nâng cao
trình độ đáp ứng những yêu cầu mới của nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
*Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo đặt ra đối với vấn đề phát triển
hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất giáo dục đào tạo phục vụ quá trình dạy - học hướng
tới đạt chuẩn mực văn hóa học đường quốc gia và quốc tế
Trong tiến trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nhà trường là thiết
chế văn hóa giáo dục quan trọng phải được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại như
phòng học đủ không gian, ánh sáng, bàn ghế hiện đại, máy điều hòa, máy tính điện tử, kết
nối internet đường truyền tốt, micrô, loa tăng âm các loại, máy chiếu projector, màn hình
let (nếu cần) các thiết bị bảng từ, bảng ghim, bảng lật, các công cụ kỹ thuật hỗ trợ cho
việc dạy và việc học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (nếu cần).
* Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo đặt ra đối với việc xây dựng
và phát triển môi trường giáo dục trong nhà trường với hành vi giao tiếp ứng xử sư
phạm của con người trong các không gian đại sảnh, sân trường, tượng đài, giảng
đường, lớp học, ký túc xá, thư viện… đạt chuẩn mực sư phạm mẫu mực về văn hóa
học đường của quốc gia và quốc tế.
Không gian môi trường giáo dục sẽ cần phải thiết kế khoa học theo các chuẩn mực
sư phạm của trường học hiện đại từ cổng trường, sân trường, đường giao thông nội bộ
trong khuôn viên nhà trường, giảng đường, lớp học, phòng họp của Hội đồng giáo dục,
khu vui chơi giải trí, khu tập luyện thể dục thể thao, vườn địa lý, vườn sinh vật… Đây là
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toàn bộ không gian diễn ra hoạt động văn hoá giao tiếp ứng xử sư phạm trong nhà trường.
Theo đó là việc ban hành các bộ quy tắc mới về chuẩn mực kỹ năng giao tiếp, ứng xử
trong nhà trường giữa thầy và trò, giữa giáo viên với giáo viên, giữa học trò với nhân viên
văn phòng, bảo vệ và lao công phục vụ giáo dục và đào tạo; giữa cấp trên với cấp dưới
trong hoạt động quản lý giáo dục, giữa những người làm công tác giáo dục với phụ huynh
học sinh và nhân dân địa phương đến liên hệ công việc. Mọi hoạt động văn hóa giao tiếp
ứng xử trong nhà trường phải đạt tới các chuẩn mực sư phạm, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa học
đường trong nhà trường.
4. Kết luận
Nhằm mục đích đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, thực sự coi giáo
dục đào tạo là quốc sách hàng đầu để đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực cho đất nước, vấn đề xây dựng văn hóa học đường được coi là một nhiệm vụ
then chốt, quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển giáo dục đào tạo trên đất
nước ta.
Hơn bao giờ hết, văn hóa học đường là một lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu tổng
thể của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc mà đất nước ta đang xây
dựng. Thực hiện phát triển văn hóa học đường sẽ tích cực góp phần phát triển văn hóa
Việt Nam, chấn hưng nền giáo dục quốc dân, đào tạo ra những thế hệ vàng của con người
Việt Nam mới vừa có đức, vừa có tài, xứng đáng là nguồn lực nội sinh của dân tộc, đáp
ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.
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VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG - BIỂU HIỆN XẤU, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
TS. Lê Thống Nhất*
Mở đầu
Văn hoá học đường là một khái niệm khá rộng, liên quan tới suy nghĩ, tình cảm
để đi tới những hành động đúng trong môi trường giáo dục. Theo Giáo sư Viện sĩ Phạm
Minh Hạc thì: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà
trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy
nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [1].
Văn hoá học đường là một môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo
dục thế hệ trẻ những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, vấn đề xây dựng văn
hoá học đường phải được coi là trọng tâm và quan trọng nhất trong từng trường học [2].
Chúng ta đã đưa ra hệ các chuẩn mực cho các đối tượng, các mối quan hệ trong
môi trường giáo dục ở trường học trong những văn bản từ Luật Giáo dục đến các thông
tư ban hành từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Bởi văn hoá học đường trước hết phải là văn hoá của mỗi con người trong xã hội, còn
trong học đường sẽ có những đặc thù riêng bổ sung thêm.
1.

Những biểu hiện xấu của văn hoá học đường

1.1.

Đối với nhà quản lý trường học:

- Không công bằng khi xử sự với giáo viên, học sinh thậm chí trù dập giáo viên,
trù úm học sinh, lợi dụng phụ huynh.
- Không có sự dân chủ trong tổ chức hoạt động, sinh hoạt thậm chí gia trưởng áp
đặt, không cho và không lắng nghe tiếng nói góp ý của giáo viên, học sinh, phụ huynh.
- Tư lợi về tài chính, sử dụng tài chính sai mục đích, không vì nhà trường.
- Khen thưởng hay xử phạt thiếu căn cứ, thậm chí kéo bè phái trong nhà trường.
1.2.

Đối với giáo viên:

- Giảng dạy thiếu trách nhiệm từ việc chuẩn bị bài giảng đến theo dõi quá trình
học tập của học sinh.
- Tư lợi khi dạy trên lớp qua loa và dùng nhiều cách dồn ép học sinh, phụ huynh
phải học thêm, thậm chí trù úm học sinh qua thái độ và điểm số.
- Lập bè phái gây mâu thuẫn trong nội bộ nhà trường, thậm chí nói xấu đồng nghiệp.
- Phản ứng thái quá với lãnh đạo nhà trường, chống đối các chủ trương đúng của
ngành, của nhà trường.
- Sinh hoạt không gương mẫu, không phù hợp với nhà trường, đua đòi chạy theo
những biểu hiện thiếu văn hoá.
1.3.

Đối với học sinh:

- Vô lễ với thầy cô giáo, xưng hô không chuẩn mực, thậm chí còn hành hung hoặc
thuê người hành hung thầy cô.
*

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hỗ trợ trường học Việt Nam (VinaSchools)
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- Vô lễ với cha mẹ, người thân. Đặt ra những yêu cầu phi lý đối với cha mẹ.
- Đánh nhau ở trong và ngoài trường, thậm chí dùng hung khí gây thương tật cho bạn.
- Yêu quá sớm, yêu nhiều và quan niệm yêu gắn liền với tình dục đã để lại những
hậu quả khó lường.
- Trộm cắp trong nhà trường và ngoài nhà trường.
- Gian lận trong thi cử.
- Kết bè, kết phái tạo thành băng, hội xấu.
1.4.

Đối với phụ huynh:

- Không quan tâm tới việc giáo dục, hỗ trợ con.
- Sinh hoạt thiếu gương mẫu trong gia đình, thậm chí không trung thực, bê tha,
đánh chửi nhau trong gia đình và xã hội.
- Không tôn trọng thầy cô, thậm chí chửi bới và hành hung thầy cô.
- Biếu xén thầy cô để chạy điểm cho con.
2.

Nguyên nhân nảy sinh các biểu hiện xấu

2.1.

Nhà quản lý giáo dục

- Việc bổ nhiệm lãnh đạo nhà trường không đúng người, chưa đúng quy trình, do
nể nang, thiên vị, thậm chí có tư lợi (nhận hối lộ hoặc trả ơn, lấy lòng lãnh đạo cấp trên).
- Không xem xét các đơn thư từ phụ huynh, giáo viên nhà trường phản ánh nên
không xử lý kịp thời những vi phạm của lãnh đạo nhà trường.
- Đánh giá nhận xét định kỳ các lãnh đạo nhà trường chưa đúng, thậm chí có hiện
tượng tô hồng, thiên vị.
- Công tác khen thưởng thiếu công bằng, kỷ luật chưa nghiêm khắc.
- Các hình thức kỷ luật học sinh có chiều hướng nhẹ đi, thầy cô cảm thấy thiếu
công cụ để rèn luyện học sinh.
2.2.

Ảnh hưởng từ xã hội:

- Phim ảnh bạo lực, ăn chơi, đua đòi trên mạng xã hội và thậm chí vẫn có nhiều
trên truyền hình tác động xấu tới thế hệ trẻ, phụ huynh và có khi đến cả người thầy.
- Tệ nạn hối lộ, tham nhũng trở thành căn bệnh của xã hội đã xâm nhập vào nhà trường.
- Tinh thần “Tôn sư trọng đạo” đã phai nhạt, nhận thức về nhà giáo đã sai lệch.
- Xã hội có những xu hướng chạy theo đồng tiền, nhiều khi coi đồng tiền là trên
hết làm hư hỏng phẩm chất của nhiều người.
3.

Giải pháp nào để ngăn chặn các biểu hiện xấu?

3.1.

Giáo dục về văn hoá, thuần phong mỹ tục cho mọi người dân

- Phổ biến các tài liệu, văn bản liên quan từ Luật pháp và từ Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tới mọi công dân.
- Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, phóng sự báo chí để tuyên truyền
lối sống có văn hoá, đặc biệt là văn hoá học đường.
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- Đẩy mạnh những nội dung liên quan tới văn hoá học đường trong nội dung một
số môn học ở phổ thông, đại học.
- Tổ chức các cuộc thi sáng tác, tìm hiểu liên quan tới giáo dục văn hoá, văn hoá
học đường.
3.2.

Tăng cường xử phạt, kỷ luật đối với những vi phạm về văn hoá

- Kiểm soát triệt để vấn đề an ninh mạng trên mạng xã hội. Xử phạt, gỡ bỏ những
nội dung xấu, ảnh hưởng tới hành vi, lối sống thiếu văn hoá.
- Kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung liên quan tới văn hoá, văn hoá học
đường ở các bộ phim phát sóng truyền hình.
- Bộ GD&ĐT xem xét lại Quy chế khen thưởng, kỷ luật học sinh và lãnh đạo quản
lý, giáo viên. Quy chế cần có những hình thức kỷ luật cứng rắn hơn về những vi phạm
đến văn hoá học đường. Đặc biệt là chú trọng tới việc thay thế, bổ nhiệm người đứng đầu
ở mỗi đơn vị.
3.3.

Phát huy dân chủ trong trường học

- Lãnh đạo các cấp cần lắng nghe, nghiêm túc xem xét các phản ánh của giáo viên,
học sinh để nắm bắt kịp thời những phản ánh về những biểu hiện xấu.
- Chống mọi biểu hiện trù úm những người phản ánh các tiêu cực trong nhà trường.
- Có nhiều hình thức để giáo viên, học sinh dễ dàng góp ý, phản ánh những hiện
tượng tiêu cực.
4.

Kết luận

Văn hoá học đường là chìa khoá tạo ra môi trường lành mạnh, đoàn kết, tạo điều
kiện cho mọi người trong nhà trường phát huy những sức mạnh của bản thân để thúc đẩy
quá trình đổi mới giáo dục thành công.
Đây là công việc đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị một cách
kiên trì, bền bỉ và minh bạch trong đánh giá định kỳ.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG XU THẾ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
Nguyễn Ngọc Tùng*,
Lê Phước Sơn**, Nguyễn Đức Tuấn***
Tóm tắt: Các lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, văn hóa tổ chức có vai trò hết sức
quan trọng trong việc quyết định sự phát triển bền vững của một tổ chức vì có thể phát huy được
thế mạnh của các yếu tố tác động bởi môi trường bên ngoài và bên trong với các nguồn lực về
con người, những nhóm nhỏ trong tổ chức với những khác biệt về văn hóa tạo thành một tổ chức
lớn. Chính vì thế vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức nói chung và văn hóa trường đại học nói riêng
có vai trò hết sức quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường đại học, mục
tiêu phát triển bền vững, phát huy tính đoàn kết, chia sẽ nguồn lực giữa các nhóm nhỏ trong tổ
chức. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, xung đột làm ảnh hưởng và cản trở quá trình phát
triển của đơn vị. Trên cơ sở phân tích các khái niệm, các yếu tố cấu thành và các yếu tố ảnh
hưởng đến việc xây dựng văn hóa của một trường đại học, nhóm tác giả khái quát các đặc trưng
cơ bản của quá trình xây dựng văn hóa tổ chức để đưa ra các vấn đề cần quan tâm và đề xuất
quá trình xây dựng văn hóa trường đại học trong xu thế hội nhập.
Từ khóa: tổ chức, văn hóa tổ chức, văn hóa trường đại học, xây dựng văn hóa tổ chức,
đổi mới giáo dục.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay xu hướng hội nhập quốc tế đang mở ra không ít những cơ hội phát triển
giáo dục và đào tạo cho các quốc gia nói chung và cho giáo dục đại học nói riêng, đồng
thời, cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với việc giữ gìn, phát triển văn hóa nói
chung và môi trường văn hóa nhà trường nói riêng. Vì vậy, hơn bao giờ hết, các cơ sở
giáo dục nói chung và các trường đại học nói riêng cần phải nhanh chóng tìm ra các giải
pháp thích hợp để xây dựng cho mình một môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực để
thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu của xã
hội.
Hơn bất cứ một tổ chức xã hội nào, nhà trường phải là tổ chức xã hội cần chú trọng
trước hết đến việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực. Bởi vì nhà
trường là nơi đào tạo ra những con người có ích cho xã hội, là nền tảng thúc đẩy con người
hướng tới Chân - Thiện -Mĩ. Văn hoá trường đại học là yếu tố quan trọng tác động, chi
phối đến hầu hết các hoạt động của nhà trường, chính nhà trường là nơi con người với con
người (thầy và trò) giữa các đơn vị trong trường cùng hoạt động để chiếm lĩnh các mục
tiêu văn hóa. Vì thế việc xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh không chỉ là yêu cầu
cấp thiết bên trong của trường đại học để xây dựng môi trường đào tạo tích cực, đảm bảo
chất lượng đào tạo mà còn là yêu cầu khách quan từ bên ngoài để đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu xã hội.
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Bài báo góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa nhà trường từ
cách tiếp cận văn hóa tổ chức: văn hoá tổ chức là gì, đưa ra khái niệm về văn hoá nhà
trường, phân tích các yếu tổ cấu hình văn hoá nhà trường. Đồng thời, phân tích các yếu
tổ ảnh hưởng và đề xuất những phương hướng nào có hiệu quả trong việc xây dựng văn
hóa trường đại học trong xu thế đổi mới và hội nhập.
2. Tổng quan về văn hóa tổ chức và văn hóa nhà trường
2.1. Văn hóa tổ chức
“Văn hóa tổ chức” đã chính thức trở thành một khái niệm trong khoa học tổ chức
– quản lý xuất hiện ở Âu Mỹ từ những năm 80 của thế kỉ trước và hiện nay là một khái
niệm thịnh hành và được phổ biến rộng rãi. Các nghiên cứu đã dần làm rõ nội hàm khái
niệm văn hoá tổ chức. “Văn hoá tổ chức là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ
biến và tương đối ổn định trong tổ chức” (Williams, A, Dobson, P & Walters).
Văn hóa tổ chức là thói quen, cách nghĩ truyền thống và cách làm việc trong tổ
chức được chia sẻ bởi tất cả các thành viên trong tổ chức (Elliott Jaques, 1952).
Văn hóa tổ chức là hệ thống những ý nghĩa chung được chấp nhận rộng rãi bởi
những người lao động trong thời gian nhất định (Adrew Pettgrew, 1979).
Văn hóa tổ chức là một hệ thống ý nghĩa chung hàm giữ bởi các thành viên của tổ
chức, qua đó có thể phân biệt tổ chức này với tổ chức khác (Robbin, 2003).
Văn hóa tổ chức là một tập hợp của những nguyên tắc cơ bản được công nhận là
đúng mà một tập thể cùng chia sẻ, những nguyên tắc ấy được vận dụng để giải quyết vấn
đề nảy sinh trong tổ chức khi cần phải thích nghi với những biến đổi bên ngoài cũng như
để tạo ra sự gắn kết và hội nhập trong nội bộ tổ chức ấy (Schein 2004).
Như vậy, Văn hóa tổ chức là các giá trị khác biệt đặc trưng cho truyền thống riêng,
bản chất bền vững của tổ chức, do chính quá trình phát triển tổ chức hun đúc nên và duy
trì ảnh hưởng đến mọi thành viên của tổ chức cũng như toàn bộ tổ chức đó.
Văn hóa tổ chức là một tập hợp của những nguyên tắc cơ bản được công nhận
là đúng mà một tập thể trong tổ chức cùng chia sẻ, những nguyên tắc ấy được vận
dụng để giải quyết vấn đề nảy sinh trong tổ chức khi cần phải thích nghi với những
biến đổi bên ngoài cũng như để tạo ra sự gắn kết và hội nhập trong nội bộ tổ chức ấy.
Qua các khái niệm ở trên chúng tôi đưa ra định nghĩa: Văn hóa tổ chức là toàn
bộ các giá trị, niềm tin, chuẩn mực được hình thành trong suốt quá trình phát triển của tổ
chức, được các thành viên trong tổ chức công nhận, chi phối suy nghĩ và hành vi của các
thành viên và tạo nên bản sắc riêng cho tổ chức ấy.
2.2. Văn hóa nhà trường và các yếu tố cấu thành văn hóa nhà trường
Trường học là một tổ chức, ở đó tiến hành quá trình dạy và học. Chính vì thế nếu
xét về bản chất thì trường học một tổ chức quản lý hành chính và thực hiện chức năng sư
phạm. Đó là một tổ chức với một không gian văn hóa nhất định bao gồm cơ cấu tổ chức
bộ máy, các hoạt động chuẩn mực, có quy tắc hoạt động, có những hệ giá trị, những điểm
mạnh và điểm yếu riêng do những con người cụ thể thuộc mọi thế hệ tạo lập nên mà chúng
ta thường cảm nhận được bầu không khí đặc trưng của nhà trường đó qua hàng loạt các
dấu hiệu, hoặc biểu hiện dễ thấy hoặc ngầm định khó thấy. Mỗi nhà trường đều tự mình
biểu lộ ra bên ngoài một hình ảnh riêng với bản sắc nhất định.
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Văn hóa nhà trường là một khái niệm được nhiều nghiên cứu của các tác giả trong
và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Có một số quan điểm đã được thống nhất như sau:
Theo k.D. Peterson và t.E. Deal (2009), ”Văn hóa nhà trường là một dòng chảy
ngầm của những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, truyền thông 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 công người trong nhà
trường”, “tạo cho nhà trường sự khác biệt””.
Theo j. Richardson (2002) “văn hóa nhà trường là sự tích lũy các giá trị và chuẩn
mực của nhiều người. Đó là những kỳ vọng của tập thể chứ không phải những kỳ vọng
của một cá nhân”.
Tác giả Nguyễn Thị Thúy Dung (2018) cũng cho rằng văn hóa nhà trường có một
số điểm nổi bật như sau: (i) Là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực được công nhận và
chi phối suy nghĩ, hành vi ứng xử của cán bộ, quản lý, giảng viên, sinh viên và các đối
tượng liên quan khác trong các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường; (ii) Được
hình thành và phát triển trong một quá trình lâu dài; (iii) Tạo nên bản sắc riêng cho mỗi
trường đại học.
Từ những nhận định có giá trị nêu trên, nhóm tác giả xin đưa ra quan niệm về văn
hóa nhà trường như sau: Văn hoá nhà trường là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực,
thói quen, truyền thống được hình thành trong quá trình phát triển lâu dài của nhà trường,
được công nhận và chi phối suy nghĩ, hành vi của các thành viên trong tổ chức, tạo nên
bản sắc riêng cho mỗi tổ chức nhà trường.
Các lý luận và thực tiễn đều cho thấy văn hóa tổ chức đóng vai trò quyết định đến
sự tồn tại và phát triển bền vững của tổ chức. Đối với một trường học thì càng có ý nghĩa
và đặc biệt quan trọng vì nhà trường là nơi đào tạo, rèn luyện những con người mới, là
những người giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa nhân loại trong tương lai. Văn hóa nhà
trường tích cực và phù hợp sẽ tạo ra các mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong nhà
trường, giữa giảng viên và sinh viên. Đồng thời, tạo ra một môi trường làm việc thoải mái,
vui vẻ, lành mạnh. Đó là nền tảng tinh thần cho sự sáng tạo cho đội ngũ tri thức cao trong
môi trường giáo dục.
Việc phân nhóm các yếu tố cấu thành văn hóa trường đại học có thể được xem xét
ở 2 cấp độ là: vô hình và hữu hình. Các thành tố chủ yếu thường ở dạng tiềm ẩn trong
nhận thức và tình cảm của con người (giảng viên, sinh viên, phụ huynh, nhà quản lý giáo
dục, ...), khó nhận ra ngay và sẽ hình thành nên cấp độ vô hình của văn hóa trường đại
học. Cấp độ hữu hình được tạo nên cũng chính từ các hành động của con người trong hoạt
động thực tiễn dạy và học trong trường đại học.
Tuy nhiên, có nhiều nhà nghiên cứu tán đồng theo cách phân chia của Edgar H.
Schein với việc phân chia văn hóa nhà trường thành 3 cấp độ: (i) Lớp bề mặt là cấp độ
cấu trúc hữu hình, (ii) Lớp tiếp theo là hệ thống các giá trị được tuyên bố và công nhận,
(iii) lớp sâu nhất là những quan niệm nền tảng chung.
i. Cấu trúc hữu hình: là những biểu hiện bên ngoài của văn hóa nhà trường, là
những yếu tố có thể dễ nhìn thấy, dễ cảm nhận khi tiếp xúc với một trường học. Cụ thể
như: khung cảnh trường học, phòng học, Logo, biểu tượng, phong cách thiết kế, bài trí
giảng đường, băng rôn, khẩu hiệu, trang phục; nghi thức, cách tổ chức các hoạt động tập
thể, hội nghị, ngày lễ, hội…; cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế điều hành, hoạt động.
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ii. Hệ thống các giá trị được tuyên bố và công nhận: Là nền tảng, kim chỉ nam
cho các hoạt động của nhà trường; được ban hành công bố rộng rãi, những yếu tố giá trị
này cũng có tính hữu hình vì cá nhân trong tổ chức có thể dễ nhận biết và diễn đạt nó một
cách rõ ràng, chính xác. Đồng thời, các giá trị này được cụ thể hóa thành tài liệu diễn tả về
một tổ chức nhà trường như các chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi, các
bộ quy tắc ứng xử thành văn, quy chế tổ chức và hoạt động, các cam kết thực hiện…
iii. Những quan niệm nền tảng chung: là những suy nghĩ và trạng thái xúc cảm
đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cá nhân cũng như tạo thành nét chung trong tổ chức nhà
trường, nó mang tính truyền thống, nó chi phối suy nghĩ và hành động của các thành viên
trong tổ chức nhà trường như niềm tin, nhận thức, tình cảm, tạo nên những quy ước có
tính bất thành văn, làm nền tảng cho các suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân đó.
Theo Edgar H. Schein, bản chất của văn hóa của một tổ chức là nằm ở những quan
niệm nền tảng chung của chúng. Nếu nhận biết văn hóa của một tổ chức ở cấp độ (i) và
(ii) thì chúng ta mới chỉ tiếp cận chúng ở bề nổi, tức là sẽ có khả năng suy đoán được nhà
trường sẽ đưa ra được những tuyên bố gì cho quá trình phát triển. Chỉ khi nào nắm được
lớp sâu nhất thứ (iii), nó chi phối suy nghĩ và hành động của các thành viên, chúng ta cần
có nhiều thời gian thâm nhập và tìm hiểu thì chúng ta mới có khả năng dự báo được nhà
trường đó sẽ làm những gì để phát triển khi vận dụng các yếu tố giá trị đó vào thực tiễn.
3. Xây dựng văn hóa trường đại học trong bối cảnh đổi mới và hội nhập
3.1. Nguyên tắc xây dựng
Từ việc đã phân tích các khái niệm và cấu trúc của văn hóa nhà trường, có thể rút
ra các nguyên tắc cơ bản sau đây trong quá trình xây dựng văn hóa nhà trường:
Thứ nhất, để có sự phát triển bền vững, nhà trường cần phải đề ra một mô hình
văn hóa chú trọng đến sự phát triển toàn diện của các thành viên trong tổ chức nhà trường
(hướng về con người). Cần xây dựng môi trường lam việc mà ở đó mọi thành viên đều có
thể phát huy hết khả năng làm việc của mình và ở đó lãnh đạo phải là tấm gương về văn
hóa nhà trường.
Thứ hai, văn hóa nhà trường phải do tập thể nhà trường tạo dựng nên thông qua
việc nhà trường xác định tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các quy tắc ứng xử được
các thành viên trong nhà trường hiểu rõ và công nhận.
Thứ ba, việc xây dựng hoặc thay đổi văn hóa một tổ chức là cả một quá trình lâu
dài và bền bỉ, phải bắt đầu từ cấp độ hữu hình, bên ngoài rồi sau đó mới có thể tác động,
thay đổi đến lớp sâu bên trong là các quan niệm nền tảng chung.
Thứ tư, để xây dựng thành công văn hóa nhà trường, không chỉ dùng phương pháp
tổ chức – hành chính (ban hành văn bản, chỉ thị, các quy định, kiểm tra thực hiện các quy
định…) mà còn phải chú trọng đến việc tác động vào tư tưởng (phương pháp tâm lý –
giáo dục) thì mới có thể tác động được đến lớp sâu bên trong – các quan niệm nền tảng
chung mà các thành viên trong nhà trường cùng chia sẽ.
Trong mỗi nhà trường, văn hóa tồn tại một cách tự nhiên, khách quan. Do vậy, nhà
trường nào cũng có văn hóa của riêng mình. Để tạo lập và phát triển bản sắc văn hóa riêng
ấy, mỗi nhà trường cần nhận thức rõ bản chất của văn hóa của trường mình; đồng thời,
quá trình xây dựng và phát triển văn hóa ở một nhà trường phải là việc làm lâu dài, có chủ
đích rõ rang và tiếp nối của các chủ thể quản lý nhà trường cùng với sự thống nhất, đồng
thuận của tập thể sư phạm.
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3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và yêu cầu đối với việc xây dựng văn hóa
trường đại học trong xu thế hội nhập
Ngoài các yếu tố tất yếu ảnh hưởng đến văn hóa nhà trường như sự phản chiếu văn
hóa dân tộc lên văn hóa nhà trường, hay vai trò quyết định của văn hóa lãnh đạo (hẹp hơn
là phong cách lãnh đạo) trong quá trình xây dựng, phát triển hệ giá trị văn hóa trường đại
học, trong phạm vi bài báo này chúng tôi tập trung phân tích những yếu tố khác, mới xuất
hiện gần đây khi nền giáo dục bước vào thời kì đổi mới và hội nhập.
3.2.1. Về mặt chủ trương, chính sách
Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương
8 (khóa XI) thông qua. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là Giáo dục và đào tạo là quốc
sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là
đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tếxã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi,
cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế,
chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của
Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia
đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII năm 2021 của Đảng tiếp tục đề ra những định
hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng đẩy mạnh tự chủ đại học. Có chính
sách đột phá phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; cụ thể hóa xây dựng và
hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị
trường và hội nhập quốc tế. Nghị quyết yêu cầu cần phải đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý và quản trị nghiệp vụ chuyên môn trong
giáo dục và đào tạo, từng bước thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm
giải trình của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược
hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đưa nước ta trở thành một
quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới,
tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế.
Nói đến giáo dục thời kì hiện nay là nói đến một nền giáo dục đặt trên cơ sở thích
ứng với những điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội mới. Thông qua các
Nghị quyết nói trên cho thấy Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo đều nhận thức được
rằng cần phải đào tạo ra “con người” với đầy đủ các kỹ năng, tri thức, đạo đức và thể lực
là cách tốt nhất để cạnh tranh với các quốc gia khác, để xã hội phát triển bền vững. Và
một trong những giải pháp quan trọng nhất đó là đổi mới, cải cách giáo dục đại học. Để
có thể thành công trong việc này cần hết sức quan tâm đến xây dựng văn hóa nhà trường
- một rào cản lớn trong đổi mới và cải cách giáo dục đại học hiện nay.
3.2.2. Quá trình toàn cầu hóa
Theo Wikipedia: Toàn cầu hoá là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã
hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa
các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế, v.v... trên quy mô
toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá hầu như được dùng để chỉ các tác
động của thương mại nói chung và tự do hóa thương mại hay "tự do thương mại" nói
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riêng. Cũng ở góc độ kinh tế, người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn cầu
kéo theo các dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, văn hoá.
Với tính đặc thù và tính độc lập tương đối của mình, quá trình toàn cầu hoá văn
hoá diễn ra gần song song với toàn cầu hoá nói chung. Vì vậy, có thể hiểu “Toàn cầu hoá
văn hoá là quá trình văn hoá các dân tộc, thông qua giao lưu, dung hợp, xâm nhập và bổ
sung lẫn nhau, không ngừng phá vỡ tính hạn chế về khu vực và về mô hình của văn hoá
dân tộc mình và trong sự bình phán và chọn lọc của loài người mà đạt được sự hoà đồng
văn hoá, không ngừng chuyển các nguồn khu vực của văn hoá dân tộc mình thành các
nguồn hưởng thụ chung, sở hữu chung của loài người. Tuy nhiên, điều cần chú ý là toàn
cầu hoá văn hoá là một quá trình bao gồm sự xung đột, giao lưu, dung hợp giữa các nền
văn hoá dân tộc, đồng thời bản thân nó cũng là một kết quả, tức là các nguồn khu vực của
văn hoá các dân tộc có thể được loài người cùng hưởng cùng sở hữu. Nhưng nó tuyệt
nhiên không có nghĩa là sự mất đi của các nền văn hoá dân tộc để hình thành nên một thứ
văn hoá có tính toàn cầu thống nhất, liên thông, phổ quát”.
Sự xuất hiện nền kinh tế toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, dựa trên nền tảng sáng
tạo khoa học và công nghệ tạo nên một thế giới đang trong quá trình thay đổi cực nhanh, cả
về cuộc sống vật chất và văn hoá, theo từng đợt sóng cách mạng công nghệ liên tiếp, dồn
dập mà trước đây chưa hề thấy, dễ dàng bỏ lại hay nhận chìm các quốc gia không vượt qua
được, không thích ứng nổi, hoặc thích ứng chậm với những đợt sóng ấy. Về phương diện
liên quan trực tiếp đến giáo dục, đợt sóng mới về công nghệ thông tin truyền thông và công
nghệ sinh học, trong nền kinh tế điện tử đặc biệt là văn hóa số hoá, thì khái niệm “văn hóa
số” trong giáo dục cũng ra đời. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn
và nhà trường, trong tổ chức dạy và học với tư cách một công cụ trở thành giải pháp đột
phá. Đổi mới giáo dục ở nhà trường trước hết là đổi mới công nghệ dạy học sẽ có ảnh hưởng
lớn lao đến quá trình phổ biến, tiếp thu, xử lý, vận dụng và sáng tạo tri thức.
Tuy nhiên, văn hóa và giáo dục là những thứ hình thành dần dần, không phải muốn
là có ngay một lúc. Toàn cầu hóa mang lại những bức tranh đẹp về nền giáo dục tiên tiến
của các nước, như một làn sóng tràn vào làm xáo động giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên học
tập, bắt chước như thế nào nhất định phải dựa trên những điều kiện thực tế của Việt Nam.
Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu và cũng là cơ hội để Việt Nam hội nhập, để giáo dục Việt
Nam làm bạn với giáo dục các nước trên thế giới. Trên sân chơi quốc tế chúng ta vừa phải
nhập cuộc, vừa phải tỉnh táo biết mình là ai, để không thu mình lại nhưng cũng không bắt
chước, rập khuôn vội vã. Làm thế nào để tiếp nhận và lớn lên qua làn sóng toàn cầu hóa.
Đó là thách thức đối với giáo dục Việt Nam, trước hết là với những người có trách nhiệm
lãnh đạo, với các nhà quản lý giáo dục hiện nay.
3.3. Các bước xây dựng văn hóa trường đại học
Từ các nguyên tắc có tính định hướng và việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đối
với việc xây dựng văn hóa nhà trường trong xu thế hội nhập ở trên thì quá trình xây dựng
văn hóa trường đại học có thể bao gồm 04 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1, là giai đoạn soạn thảo các nội dung liên quan đến xác định sứ mạng,
tầm nhìn, hệ thống các giá trị cốt lõi, bộ quy tắc ứng xử. Việc soạn thảo và ban hành các
nội dung cần được xây dựng trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến góp ý thống nhất từ các bộ phận,
các cá nhân có liên quan trong toàn trường.
Giai đoạn 2, là giai đoạn phổ biến, tuyên truyền: Khi đã xác định được các sứ mạng,
tầm nhìn, hệ thống các giá trị cốt lõi, bộ quy tắc ứng xử thì cần được phổ biến, tuyên
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truyền rộng rãi đến toàn cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên trong nhà
trường thông qua các hình thức khác nhau trong quá trình hoạt động của trường.
Giai đoạn 3, là giai đoạn theo dõi và đánh giá việc thực hiện: các bộ phận trong
nhà trường tiến hành theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện.
Giai đoạn 4, là giai đoạn sơ kết, tổng kết: các bộ phận trong nhà trường báo cáo sơ
kết, rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn thực hiện. Nhà trường sẽ tổ chức tổng kết trong
phạm vi toàn trường.
Trên cơ sở các giai đoạn xây dựng văn hoá trường đại học đề cập thì việc xây dựng
văn hoá tổ chức nói chung và văn hoá trường đại học nói riêng đã được các nhà nghiên
cứu đưa ra khá nhiều. Đối với một trường đại học thì việc xây dựng văn hoá tổ chức là
việc rất quan trọng để có thể thực hiện được các kế hoạch chiến lược đã đề ra, nhóm chúng
tôi xin được đề xuất tham khảo xây dựng văn hoá tổ chức dựa trên 11 bước của hai tác
giả Julie Heifetz & Richard Hagberg [6] đề xuất sau đây:
1) Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược phát triển của nhà
trường trong tương lai xem những yếu tố nào có ảnh hưởng tích cực làm thay đổi chiến
lược phát triển của tổ chức nhà trường;
2) Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công. Đây là bước cơ bản
nhất. Các giá trị cốt lõi phải là các giá trị không phai nhòa theo thời gian và là trái tim và
linh hồn của nhà trường;
3) Xây dựng tầm nhìn – một bức tranh lý tưởng trong tương lai – mà nhà trường
sẽ vươn tới. Đây là định hướng để xây dựng văn hóa nhà trường, thâm chí có thể tạo lập
một nền văn hóa tường lai cho nhà trường khác hẳn trạng thái hiện tại;
4) Đánh giá văn hóa hiện tại và xác định những yếu tố văn hóa nào cần thay đổi. Văn
hóa thường tiềm ẩn, khó thấy nên việc đánh giá là cực kỳ khó khăn, dẽ gây nhầm lẫn vì các
chủ thể văn hóa vốn đã hòa mình vào nền văn hóa đương đại, khó nhìn nhận một cách khách
quan sự tồn tại của những hạn chế và những mặt trái, mặt tiêu cực cần thay đổi;
5) Tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp làm gì và làm thế nào để thu hẹp khoảng
cách của những giá trị văn hóa hiện có và văn hóa tương lai của nhà trường;
6) Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dăt thay đổi và phát triển văn hóa nhà
trường. Lãnh đạo phải thực hiện vai trò người đề xướng, người hướng dẫn các nỗ lực thay
đổi. Lãnh đạo lại có vai trò hoạch định tầm nhìn, truyền bá cho mọi thành viên nhận thức
đúng tầm nhìn đó, có sự tin tưởng và cũng nỗ lực thực hiện; cũng như chính lãnh đạo là người
có vai trò xua đi những đám mây ngờ vực, lo âu của các thành viên trong tổ chức nhà trường;
7) Soạn thảo một kế hoạch, một phương án hành động cụ thể, chi tiết tới từng việc,
từng người, phù hợp với các điều kiện thời gian và nguồn lực khác để có thể thực thi được
kế hoạch đó;
8) Phổ biến nhu cầu thay đổi, viễn cảnh tương lai để mọi người cùng chia sẻ, từ
đó, động viên tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường có sự
đồng thuận, hiểu rõ vai trò, vị trí, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc nỗ lực
tham gia xây dựng, phát triển văn hóa mới cho nhà trường;
9) Giúp cho mọi người, mọi bộ phận nhận rõ những trở ngại của sự thay đổi một
cách cụ thể, từ đó, động viên, khích lệ các cá nhân mạnh dạn từ bỏ thói quen cũ không
tốt, chấp nhận vất vả để có sự thay đổi tích cực hơn;
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10) Thể chế hóa , mô hình hóa và củng cố, cải thiện liên tục sự thay đổi văn hóa;
coi trọng việc xây dựng và động viên mọi người noi theo các hình mẫu lý tưởng phù hợp
với mô hình văn hóa nhà trường đang hướng tới. Sự khích lệ kèm theo một cơ chế khen
thưởng có sức động viên thiết thực là rất cần thiết;
11) Thường xuyên đánh giá văn hóa nhà trường và thiết lập các chuẩn mực mới,
những giá trị mới mang tính thời đại; đặc biệt là các giá trị học tập không ngừng và thay
đổi thường xuyên. Việc truyền bá các giá trị mới cho mọi thành viên trong nhà trường cần
được coi trọng song song với việc duy trì những giá trị, chuẩn mực tốt đã xây dựng được
là lọc bỏ những chuẩn mực, giá trị cũ lỗi thời hoặc gây ra ảnh hưởng tiêu cưc cho tiến
trình phát triển của văn hóa nhà trường.
4. Kết luận
Như đã phân tích và đề cập ở trên, bài viết làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về
văn hóa tổ chức nói chung và văn hoá của trường đại học nói riêng. Qua đó, cho thấy văn
hóa tổ chức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giáo dục đào tạo và tạo ra những
chuyển biến tích cực trong tổ chức trường đại học. Văn hóa tổ chức làm gia tăng sự ổn
định và hạn chế những nguy cơ mâu thuẫn, xung đột trong nhà trường, góp phần tạo ra uy
tín và nâng cao sức cạnh tranh giữa các trường đại học với nhau, tạo môi trường làm việc
tích cực, phát huy động lực làm việc và kích thích sự sáng tạo của cán bộ, giảng viên, sinh
viên. Phát triển văn hóa tổ chức của trường đại học suy cho cùng là quá trình hình thành
và cam kết nỗ lực thúc đẩy quá trình xây dựng và hướng đến sự phát triển bền vững, hoàn
thiện văn hóa tổ chức. Do đó, các trường đại học cần phải tận dụng những nguồn lực bên
trong và bên ngoài một cách hiệu quả nhất để phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của
các cá nhân trong nhà trường.
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY
TS. Nguyễn Anh Tuấn*
Tóm tắt: Một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới toàn diện
giáo dục đào tạo của các trường học là xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh. Môi
trường văn hóa học đường bao gồm những giá trị chuẩn mực về văn hóa vật chất, văn hóa tinh
thần; là cơ sở quan trọng để hình thành nhân cách, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa cho học
sinh, sinh viên. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, bên cạnh những yếu tố tác động tích cực trong
đời sống sinh hoạt và học tập của học sinh, sinh viên, môi trường văn hóa học đường cũng nảy
sinh những hiện tượng tiêu cực xâm nhập làm tổn thương, ảnh hưởng đến tâm lý, lối sống, nếp
sống văn hóa của học sinh, sinh viên. Cần phải làm gì để xây dựng môi trường văn hóa học
đượng lành mạnh? Bài viết nghiên cứu về xây dung môi trường văn hóa học đường, những nội
dung cơ bản, đặc trưng và giá trị của môi trường văn hóa học đường, trách nhiệm của các chủ
thể trong học đường cần thực hiện để xây dựng môi trường văn hóa học đường hiện nay, đồng
thời đề xuất một số giải pháp hướng tới xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh.
Từ khóa: Xây dựng, môi trường văn hóa, đặc trưng, nội dung văn hóa học đường

1.Sự cần thiết xây dựng môi trường văn hóa học đường
Trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến hành hội nhập sâu,
rộng của đất nước hiện nay, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của lực lượng học sinh,
sinh viên ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học
tập được đổi mới nâng cao chất lượng, hoạt động vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên
ngày càng đa dạng, phong phú, nhưng bên cạnh những mặt tích cực cũng phát sinh những
mặt trái có những biểu hiện tiêu cực, phức tạp hơn, ảnh hưởng nhiều đến việc học tập, rèn
luyện, tu dưỡng của học sinh, sinh viên. Đặc biệt là tác động trái của nền kinh tế thị
trường đã làm đảo lộn một số giá trị văn hóa truyền thống dân tộc vốn đã có tính chuẩn
mực, được bảo tồn phát huy trong đời sống xã hội. Đó là, các giá trị văn hóa truyền thống
dân tộc có sức mạnh riêng, tạo nên bản sắc, tính đa dạng và sự khác biệt của quốc gia, dân
tộc mình, nhưng trên thực tế đã có một bộ phận học sinh, sinh viên chưa nhận thức đầy
đủ, chưa thẩm thấu để nhận biết những giá trị này, nên đã dẫn đến tình trạng có một số
học sinh, sinh viên đã tiếp thu tư tưởng văn hóa ngoại lai, du nhập từ bên ngoài một cách
dễ dàng, thiếu chọn lọc, không biết gạn đục, khơi trong để chắt lọc lấy những giá trị văn
hóa tiến bộ. Chính vì vậy nên đã có một bộ phận học sinh, sinh viên lãng quên truyền
thống văn hóa dân tộc, sống buông thả, gấp gáp, không tôn trọng nhiều giá trị văn hóa
truyền thống của dân tộc, thường xuyên vi phạm các chuẩn mực văn hóa dẫn đến đời sống
văn hóa học đường của học sinh, sinh viên - một môi trường vốn được coi là không gian
văn hóa lý tưởng nhất để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí và tận
hưởng các giá trị văn hóa lành mạnh, tươi đẹp của tuổi học trò đang bị ảnh hưởng, tổn
thương, ô nhiễm. Đã và đang xuất hiện những cái xấu phản cảm không đáng có xâm nhập
trong môi trường học đường, đó là: có những học sinh, sinh viên sống bê tha, sa vào tệ
nạn: nghiện hút, nghiện game, lười học, ham chơi, thiếu lễ phép với thầy cô giáo, mối
quan hệ bạn bè cư xử kém dẫn đến có hành xử với nhau bằng bạo lực, còn có hiện tượng
học sinh, sinh viên nói tục, trong giao tiếp còn lai tạp văn hóa hỗn tạp, khó hiểu, tự biến
*
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mình trở nên thiếu văn hóa, nếu không muốn nói là vô văn hóa thể hiện qua cách nói năng,
cách ăn mặc… Những biểu hiện “phi văn hóa”, “phản văn hóa” đã làm ô nhiễm môi
trường văn hóa học đường, đây thực sự là những vấn đề đáng báo động, đáng lo ngại và
để cải thiện môi trường này không thể thiếu vai trò của nhà trường.
Một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới toàn diện
giáo dục đào tạo của các trường học là xây dựng môi trường văn hóa học đường lành
mạnh, đây thực sự là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi trường học trong bối cảnh hiện nay.
Văn hóa học đường là một tiêu chí quan trọng khẳng định vị trí của nhà trường trong xã
hội là đào tạo một nguồn nhân lực lớn, các thế hệ công dân lành mạnh, có ích cho xã hội
để xây dựng đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa học đường là xây dựng được hệ
thống các giá trị làm chuẩn định hướng để đánh giá các hành vi tập thể hay cá nhân trong
trường học, mà đối tượng chủ yếu là thầy cô giáo và học sinh, sinh viên. Khi học sinh,
sinh viên được sống và học tập trong môi trường văn hóa học đường lành mạnh thì những
yếu tố ảnh hưởng tích cực của môi trường văn hóa học đường sẽ tác động tới việc hình
thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa của học sinh, sinh viên.
Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng tạo nên sự thành công trong sự nghiệp giáo dục đào tạo
con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chính vì
vậy, cần phải xây dựng môi trường văn hóa học đường sao cho những nét văn hóa đó vừa
hiện đại, vừa có thể hội nhập được mà vẫn không mất đi nét đẹp truyền thống của văn hóa
dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa học đường trong trường học hiện nay còn là nhiệm
vụ mang tính cấp bách, hàng đầu của hệ thống giáo dục quốc gia. Bởi vì, để hoàn thành
sứ mệnh cao cả đào tạo ra lớp người vừa hồng, vừa chuyên có ích cho xã hội thì trước tiên
cần phải “Tiên học lễ, hậu học văn”. Bồi dưỡng rèn luyện nhân cách lối sống cho học sinh
là nhiệm vụ cao cả đi trước việc bồi dưỡng tri thức văn hóa và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên
môn. Để hình thành nhân cách toàn diện, học sinh, sinh viên phải được học cách làm
người trước khi học kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Nội dung môi trường văn hóa học đường
Văn hóa học đường là hệ thống các chuẩn mực giá trị văn hóa để các thầy cô giáo,
các đối tượng phục vụ tại nhà trường, các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên có suy
nghĩ, nhận thức, chú trọng hướng tới thực hiện bằng những hành động, cử chỉ tốt đẹp có
văn hóa. Đặc trưng của môi trường văn hóa học đường thể hiện tính văn hóa rất cao,
những gía trị văn hóa đặc trưng trong nhà trường phải thể hiện được trình độ phát triển
cao của văn hóa xã hội, vừa có tính chất mẫu mực, đồng thời lại có ảnh hưởng tích cực
tốt trong môi trường giáo dục đào tạo và trong đời sống xã hội. Nhân cách của học sinh,
sinh viên được hình thành trong môi trường văn hóa học đường, bởi vậy, các yếu tố tạo
nên môi trường văn hóa học đường phải có tác động đến giáo dục đạo đức, lối sống và
hình thành nhân cách của học sinh, sinh viên. Những nội dung cụ thể của văn hóa học
đường cần phải làm cho mọi đối tượng hiểu được mục đích và giá trị văn hóa của nhà
trường cần đạt được để mọi người cam kết, cùng có trách nhiệm thực hiện dạy tốt, học
tập tốt, tu dưỡng, rèn luyện tốt. Nếu môi trường văn hóa học đường thu dung được những
giá trị văn hóa tiên tiến trong đời sống xã hội sẽ tạo nên một môi trường lý tưởng để học
sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống, tự hoàn thiện mình trở thành
người có ích cho xã hội.
Trong hệ thống giáo dục đào tạo, nhà trường là một thiết chế quan trọng, một tổ
chức văn hóa đặc biệt của xã hội. Để đào tạo được một thế hệ học sinh, sinh viên vừa
hồng, vừa chuyên, đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, có trí, có lực để cung cấp một nguồn
nhân lực lớn phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một đòi hỏi tất yếu là nhà
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trường cần phải xây dựng được một môi trường giáo dục chất lượng toàn diện mà trong
đó tất cả mọi người đều cư xử với nhau một cách có văn hóa, theo đúng chuẩn mực về
phẩm chất, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, tạo nên một môi trường văn hóa lành
mạnh, có chuẩn mực văn minh và tiến bộ. Nhân cách của học sinh, sinh viên được hình
thành từ môi trường văn hóa học đường, vì vậy xây dựng môi trường văn hóa học đường
là nhiệm vụ cần thiết không thể thiếu của mỗi trường học. Chính môi trường văn hóa học
đường cũng là cơ sở giúp cho học sinh, sinh viên biết đấu tranh loại bỏ những cái xấu độc
hại, những biểu hiện phản cảm, những hành vi phản văn hóa, những thói hư, tật xấu… để
từ đó rèn luyện, tu dưỡng hình thành cho mình một nhân cách có thói quen giao tiếp, ứng
xử có văn hóa, phù hợp với văn hóa truyền thống và sự tiến bộ, văn minh của văn hóa
nhân loại. Như vậy, xây môi trường văn hóa học đường là xây dựng một mô hình phát
huy cao độ vai trò văn hóa trong các mối quan hệ thân thiện, nhân văn giữa con người với
con người, con người và môi trường, cụ thể là học sinh, sinh viên với môi trường văn hóa
lành mạnh, tiến bộ, đồng thời là một yêu cầu không thể thiếu được trong việc góp phần
giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường văn
hóa học đường lành mạnh là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Xây
dựng môi trường văn hóa học đường là một yêu cầu tất yếu, một tiêu chí quan trọng để
khẳng định vị trí và chất lượng đào tạo của nhà trường trong xã hội là đào tạo một lớp thế
hệ trẻ có tri thức văn hóa, có đạo đức lối sống để phục vụ đất nước.
Môi trường văn hóa học đường được hình thành bao gồm nhiều yếu tố: Môi trường
vật chất (cơ sở vật chất) và môi trường văn hóa tinh thần. Trước hết là môi trường vật chất
(cơ sở vật chất): nhà trường phải quan tâm chú trọng đến môi trường vật chất, bởi đây là
cơ sở điều kiện không thể thiếu được để thực hiện nhiệm vụ của thầy và trò là dạy và học,
đồng thời cơ sở vật chất trường học cũng tạo vị thế và tầm ảnh hưởng của nhà trường
trong xã hội. Bởi vậy, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường cần có quy hoạch quy mô
bài bản, đảm bảo chuẩn khang trang, các công trình xây dựng kiên cố, nhưng phải bền,
đẹp, tạo liên kết thuận lợi từ cổng trường, lối đi, khu nhà hiệu bộ, khu giảng đường, phòng
học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng thí nghiệm, nhà văn hóa, phòng truyền
thống, thư viện, sân thể thao và khu ký túc xá… Trong mỗi phòng học của học sinh, sinh
viên cần bài trí hợp lý có tính chất mô phạm, thuận tiện cho công việc giảng dạy của thầy
và sự tiếp thu của trò… Khuôn viên của nhà trường cũng phải được quy hoạch bài bản,
hài hòa, có nghệ thuật, mang tính thẩm mỹ thể hiện đặc trưng riêng biệt vốn có của nhà
trường. Không gian văn hóa học đường cũng là một không gian xanh được trồng nhiều
cây và hoa hợp lý, đảm bảo không gian xanh - sạch - đẹp, yên tĩnh, tạo cảm giác thoáng
mát, giúp học sinh, sinh viên vừa học tập, vừa có điều kiện vui chơi giải trí để phát triển
toàn diện cả trí và lực. Xây dựng được môi trường vật chất đảm bảo các yêu cầu cơ bản
này, trước hết thể hiện sự tôn trọng và đòi hỏi cao đối với những đối tượng hoạt động và
thụ hưởng trong môi trường văn hóa học đường. Nhìn vào cơ sở vật chất có chất lượng
cao như vậy, các đối tượng (thầy cô giáo, cán bộ, học sinh, sinh viên…) sẽ dần dần ý thức
được sự đòi hỏi của môi trường này mà điều chỉnh hành vi của mình và có trách nhiệm
thực hiện phép ứng xử văn hóa phù hợp, hạn chế được những thói hư tật xấu như sử dụng
lãng phí nguồn điện, nước, chơi game olie trong giờ học, hút thuốc trong trường học, xả
rác thải tùy tiện gây ô nhiễm môi trường... có như vậy trường học mới xứng đáng là một
cơ sở đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục
đào tạo nước nhà hiện nay.
Bên cạnh môi trường vật chất, môi trường văn hóa tinh thần có ảnh hưởng to lớn
và lâu dài đối với việc hình thành nhân cách, lối sống của học sinh, sinh viên. Nếu như
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môi trường vật chất nhằm phục vụ nhiệm vụ cơ bản của nhà trường là thầy dạy và trò học
(giờ học chính khóa), còn môi trường văn hóa tinh thần thể hiện các hoạt động, sinh hoạt
văn hóa của con người trong nhiều mối quan hệ, trong đó mối quan hệ thầy trò là chủ yếu
là, và các mối quan hệ: mối quan hệ bạn bè, quan hệ với tập thể và các cá nhân…; thể
hiện tri thức và phẩm chất của thầy và trò và các cá nhân trong môi trường văn hóa (giờ
học ngoại khóa). Cần phải xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, thực sự
hấp dẫn để học sinh, sinh viên luôn hướng tới để giải tỏa những chút cảm phiền, căng
thẳng, lo âu trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, để hưởng thụ những giá trị văn hóa tốt
đẹp nhất, Không gian văn hóa học được phải giúp thầy và trò có tâm thế “mỗi ngày đến
trường là một ngày vui”, mỗi mái trường đều là nỗi nhớ khi đi xa mong sớm được trở về,
là nơi lưu giữ những kỷ niệm, những khoảnh khắc ấn tượng, đáng nhớ nhất trong cuộc
đời học sinh, sinh viên - một thời tuổi trẻ tươi đẹp nhất một đi không trở lại.
Trong xây dựng môi trường văn hóa học đường, kỷ cương giáo dục nhân văn trong
nhà trường là “Tất cả vì học sinh thân yêu’, nhưng học sinh, sinh viên phải biết “Tiên học
lễ, hậu học văn”, “tôn sư, trọng đạo; kính thầy, yêu bạn”, có nề nếp trong mọi hoạt động
dạy và học, trong lao động, sinh hoạt, vui chơi giải trí. Tình thương yêu thầy trò và trách
nhiệm luôn gắn bó với nhau, thầy phải thương trò, trò kính trọng, lễ phép với thầy, thầy
trò cùng cởi mở tạo được sự thân thiện, gắn bó yêu thương nhau. Trong văn hóa học
đường, thầy cô giáo phải là tấm gương sáng mẫu mực để học sinh, sinh viên noi theo.
“Nếu dạy chữ, dạy kiến thức là thuần trí tuệ thì dạy lễ, dạy nghĩa lại cần đến cả trái tim,
tâm hôn, tình cảm, dạy bằng cả nhân cách của chính mình”1, bởi vậy, người thầy phải
luôn gương mẫu về mọi mặt, thể hiện mối quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, có tâm
hồn đồng cảm, sẵn sàng sẻ chia trách nhiệm với học sinh, sinh viên.
Để góp phần đào tạo ra một thế hệ công dân tốt có ích cho xã hội, người thầy phải
tự tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, và các hành vi chuẩn
mực văn hóa xã hội; người thầy phải tự học tập để không ngừng nâng cao trình độ về
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu thẩm thấu mọi mặt về đời sống, xã hội, tự rèn
luyện về phẩm chất đạo đức, để là chỗ dựa vững chắc, là tấm gương cho học sinh, sinh
viên học tập. Trong gia đình, người thầy thực hiện tốt trách nhiệm xây dựng gia đình nhà
giáo văn hóa, gương mẫu trong mối quan hệ gia đình, nuôi dạy con cái tốt, ứng xử hài
hòa, tôn kính, lễ phép với cha mẹ, tình nghĩa với anh em. Đối với đồng nghiệp, người thầy
phải có tinh thần đoàn kết, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp. Đối với học sinh, sinh viên,
người thầy có tinh thần trách nhiệm phát huy vai trò của chủ thể học sinh, sinh viên trong
công tác đào tạo, biết tin tưởng vào học sinh, sinh viên, có thái độ chân tình, cởi mở, thân
thiện, gần gũi tạo cho học sinh, sinh viên có lòng tin đối với thầy, đồng thời người thầy
hoàn toàn có thể chủ động đặt ra những yêu cầu cao đối với học sinh, sinh viên trong học
tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để các em tiến bộ, vươn lên. Tất cả những biểu hiện bên
ngoài của người thầy như trang phục, tư thế, tác phong, hành vi cử chỉ, ngôn ngữ giao
tiếp… đã góp phần tạo ra hình ảnh người thầy có vị thế, có uy tín trước học sinh, sinh
viên, có khả năng tác động để sinh viên tích cực học tập, rèn luyện và tu dưỡng.
Học sinh, sinh viên cũng là chủ thể xây dựng và hoạt động trong môi trường học
đường, là đối tượng hưởng thụ văn hóa học đường, bởi vậy, trước tiên học sinh, sinh viên
phải là những người có văn hóa, trong học tập cũng như trong đời sống sinh hoạt, các em
cần chủ động vận dụng và thực hiện những nguyên tắc vốn đã tạo nên những mối quan hệ
1 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2009), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục văn hóa giao tiếp
trong nhà trường, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.203.
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tốt đẹp giữa con người với con người. Mỗi học sinh, sinh viên phải biết thường xuyên
chắt lọc, lắng nghe và học tập từng lời ăn, tiếng nói, phép xưng hô trên dưới, cách thức
giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự có văn hóa của các đối tượng giao tiếp trong nhà trường
và cộng đồng. Đó là các hành vi thể hiện sự kính trọng lễ phép đối với thầy cô giáo, sống
cởi mở, thân ái, hòa đồng với bạn bè, ứng xử văn minh, tử tế và thân thiện với mọi người
trong cộng đồng...
Trường học là môi trường giáo dục toàn diện nhất, môi trường văn hóa học đường
còn được thể hiện thông qua phép ứng xử của các mối quan hệ. Mối quan hệ giữa học
sinh, sinh viên với cán bộ, giáo viên đòi hỏi sinh viên phải tôn trọng, chân tình, cởi mở,
biết lắng nghe, tạo mối quan hệ tốt đẹp trên cơ sở tôn trọng, hợp tác cùng tiến bộ. Mối
quan hệ của học sinh, sinh viên với tập thể: thực hiện tốt mối quan hệ giữa cá nhân với
tập thể, tôn trọng và thực hiện các yêu cầu của tập thể, luôn quan tâm đóng góp cho hoạt
động tập thể ngày càng tiến bộ, biết điều chỉnh mối quan hệ cá nhân hài hòa với tập thể.
Mối quan hệ giữa sinh viên với sinh viên là mối quan hệ khiêm tốn, hòa đồng với bạn bè,
quan tâm giúp đỡ bạn bè, tự điều chỉnh hành vi ứng xử của cá nhân, không thể hiện cái
tôi một cách quá mức…
Văn hóa học đường có tính văn hóa cao và mang tính hình mẫu, là nơi quy tụ những
nét ưu việt của văn hóa và nếp sống, do vậy trong học tập và trong đời sống sinh hoạt của
thầy và trò, tất cả những yếu tố biểu hiện bên ngoài như trang phục, tư thế, tác phong,
ngôn ngữ giao tiếp, cử chỉ, hành vi…đều thể hiện uy tín, vị thế, tác phong chuẩn mực của
người thầy và trò. Do vậy, trang phục của học sinh, giáo viên không quá cầu kỳ, cần phải
phù hợp với môi trường văn hóa học đường, phải đảm bảo tính thẩm mỹ, thuận tiện, tiết
kiệm phù hợp với giới tính, lứa tuổi của thầy và trò, phù hợp với khả năng tài chính của
mỗi học sinh, sinh viên, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc điểm của từng địa
phương, khu vực, vùng, miền. Nếu sử dụng trang phục đồng phục cho học sinh, sinh viên,
cần phải đảm bảo lịch sự nhưng cần đơn giản, tiết kiệm, hợp lý, có tính ổn định cao, thể
hiện truyền thống của nhà trường nhưng phải tuân theo hướng dẫn, quy định chung của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản của hệ thống trường học trong cả nước. Ngôn
ngữ sử dụng trong học đường cũng phải là ngôn ngữ chuẩn mực, có văn hóa nhằm giáo
dục đạo đức, tác phong, góp phần xây dựng nhân cách, lối sống, nếp sống văn hóa cho
các đối tượng trong trường học.
Cùng với ngôn ngữ, tác phong học đường cũng là một biểu hiện quan trọng trong
giao tiếp, ứng xử. Học sinh, sinh viên phải rèn luyện để có tác phong khoa học, có nguyên
tắc, có tính kỷ luật cao, biết tôn trọng mọi người, đó là: nhanh nhẹn, khẩn trương, dứt
khoát, gọn gàng, ngăn nắp từ nơi cư trú đến giảng đường2, đi học, đi lao động và tham
gia các hoạt động nội ngoại khóa, vui chơi giải trí luôn đảm bảo đúng giờ. Cách ứng xử
của mỗi người trong đời sống học đường cũng thể hiện tính văn hóa, biết kính trên, nhường
dưới, tôn trọng và lễ phép với người trên, thân thiện cởi mở với mọi người xung quanh.
Xây dựng môi trường văn hóa học đường là phải xây dựng một nếp sống, lối sống
văn hóa sao cho những nét văn hóa đó vừa hiện đại, vừa có thể hội nhập được mà vẫn
không mất đi nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc. Chúng ta phải biết gạn đục khơi
trong, phải giữ được cốt cách, bản lĩnh, tâm hốn, trí tuệ của người Việt Nam, hết sức coi
trọng những giá trị văn hóa nhân văn truyền thống. Phải xây dựng chuẩn văn hóa trong
giao tiếp ứng xử học sinh, sinh viên. Kiên quyết loại bỏ những hành vi phản cảm, phản
2Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2009), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục văn hóa giao tiếp
trong nhà trường, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.71.
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văn hóa, tác phong tùy tiện, luộm thuộm, tư tưởng lạc hậu, bàng quan, chậm tiến bộ, thói
sống vô tổ chức kỷ luật, thiếu tự trọng và tôn trọng người khác ra khỏi không gian học
đường.
3. Một số bất cập trong môi trường văn hóa học đường hiện nay
Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước,
học sinh, sinh viên đã có những nhận thức, tư duy mới, hành động tích cực, năng động tự
tin, sáng tạo trong học tập; thái độ sống linh hoạt, cởi mở, lành mạnh trong hoạt động vui
chơi, giải trí. Song do tác động của cơ chế thị trường, môi trường xã hội thời mở cửa và
do nhiều nguyên nhân khác nên bên cạnh các mặt tác động có ảnh hưởng tích cực đến môi
trường văn hóa học đường và việc hình thành nhân cách học sinh, sinh viên, vẫn còn tồn
tại, hàm chứa một số yếu tố tác động có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tình cảm, nếp
sống, lối sống học sinh, sinh viên hiện nay, những tác động tiêu cực này có thể gây cản
trở đến sự phát triển nhân cách của các em, đó là:
- Xu thế hội nhập có cơ hội giao thoa, tiếp biến với nhiều nền văn hóa của đa quốc
gia, sự xâm nhập, quảng bá văn hóa của các nước diễn ra nhanh và mạnh mẽ. Song do sự
tiếp xúc văn hóa thiếu chọn lọc, thiếu ý thức tự trọng văn hóa dân tộc khiến một bộ phận
học sinh, sinh viên có tư tưởng vọng ngoại, chưa biết cách tiếp thu chọn lọc văn hóa trong
bối cảnh văn hóa đa quốc gia xâm nhập vào nước ta dẫn đến các em bị thiếu hụt, lệch lạc
cả về sự hiểu biết và thái độ sống, quên cội nguồn văn hóa dân tộc, có hành vi và phép
ứng xử không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc ta.
- Với sự phát triển vũ bảo của khoa học công nghệ, kỹ thuật số, một số học sinh,
sinh viên xa đà vào các cám dỗ của trò chơi điện tử, đam mê với cuộc sống ảo trên Internet.
Một số sinh viên thường xuyên chia sẻ, bình luận dung tục, kỳ quặc trên mạng xã hội,
truy cập vào các thông tin xấu, độc, bạo lực, đồi trụy, có hội chứng “nghiện Internet”,
chạy theo lối sống ảo, đôi khi bị lôi kéo, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật thông
qua môi trường mạng, có hành vi bạo lực và hành xử thiếu văn hóa. Khi đã nghiện mạng
xã hội, ít giao tiếp, trở lên lạnh nhạt, vô cảm với người thân, bạn bè và những nỗi khổ đau
của đồng bào3.
- Một số sinh viên chưa có ý thức xây dựng, giữ gìn, bảo vệ của công, bảo vệ môi
trường xanh-sach- đẹp trong học đường và cộng đồng, tùy tiện viết, vẽ bậy lên tường, bàn
ghế, xả rác bừa bãi, hái hoa, bẻ cành, nghiêm trọng hơn còn có hiện tượng hành động phá
hoại tài sản, cơ sở vật chất trường học và của công.
- Một số vấn nạn đã xâm nhập vào văn hóa học đường như: đã xảy ra tình trạng
bạo lực học đường, do nghiện game nên học sinh, sinh viên sao nhãng học tập dẫn đến
kết quả kém, thi lại, nợ điểm thi, nợ môn học…Không có tiền chơi bời, một bộ phận học
sinh, sinh viên lao vào các cửa tiệm cầm đồ, giao dịch tín dụng đen gây tổn thất cho gia
đình, cha mẹ và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.
- Đã có hiện tượng sống chung, sống thử trước hôn nhân dẫn đến tình trạng nạo
phá thai trong giới trẻ gia tăng, ảnh hưởng đến lối sống văn hóa lành mạnh của học sinh,
sinh viên, gây lo lắng cho gia đình và xã hội.
Nguyên nhân của tình trạng trên:

3Đại học Duy Tân (2019), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục nhân văn trong giáo dục Đại học, Nhà xuất bản Đà
Nẵng, Đà Nẵng, tr.39-40.
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- Trong những năm gần đây, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn
hóa ứng xử trong trường học chưa được chú trọng. Một số trường học chưa nhận thức đầy
đủ về mục tiêu giáo dục, còn cho rằng chỉ cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về
chuyên môn nghiệp vụ, nên quá chú trọng đến việc đào tạo chuyên môn mà ít quan tâm
đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục thẩm mỹ đặc biệt là giáo dục văn hóa học
đường cho học sinh, sinh viên.
- Sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc xây dựng giá trị
nhân văn của sinh viên chưa đồng bộ. Một bộ phận cán bộ, giáo viên nhận thức chưa đầy
đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cá nhân trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Nhiều gia
đình có con em trong lứa tuổi học trò chỉ mải mê làm kinh tế để mưu sinh, làm giàu nên
sao nhãng, rất ít quan tâm đến con cái, giao phó hoàn toàn cho nhà trường, trong khi đó
các trường học lại chỉ lo đầu tư đào tạo kiến thức chuyên môn, ít chú trọng giáo dục giá
trị nhân văn cho học sinh, sinh viên.
- Do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, của môi trường xã hội, hơn nữa học
sinh sinh viên là lớp người trẻ tuổi, họ rất nhạy cảm, dễ tiếp nhận cái mới trong đó có cả
những yếu tố tiêu cực.
- Học sinh sinh viên đi học sống xa gia đình, thiếu sự quan tâm giáo dục, kiểm soát
của cha mẹ, trong trường thiếu ký túc xá cho sinh viên ở nên rất khó khăn trong việc quản
lý sinh viên ngoài giờ học.
- Sự tự ý thức để tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất nhân cách của một số học sinh,
sinh viên còn yếu.
4. Đề xuất một số giải pháp xây dựng môi trường văn hóa học đường trong
bối cảnh hiện nay
Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh là nhiệm vụ thường xuyên có
tính lâu dài của mỗi trường học, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ này trước những tác động
mặt trái của thời kỳ hội nhập và cơ chế thị trường, trong bối cảnh đời sống xã hội hiện
nay đang đan xen cả những yếu tố tích cực và tiêu cực là hết sức khó khăn cho ngành giáo
dục và xã hội. Đây là quá trình khó khăn phức tạp và lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm
cao của tập thể mỗi trường học và các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cả gia đình.
Nhưng nếu chúng ta xác định đúng mục đích và hoàn thành nhiệm vụ cao quý này sẽ góp
phần đào tạo một thế hệ học sinh, sinh viên có tri thức văn hóa. Xây dựng môi trường văn
hóa học đường cũng là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi trường học, đây là một tiêu chí
khẳng định vị trí của nhà trường trong xã hội là đào tạo một nguồn nhân lực có chất lượng,
đào tạo các thế hệ công dân lành mạnh cho xã hội. Đó là quá trình xây dựng hệ thống các
giá trị làm chuẩn định hướng đánh giá các các hành vi của tập thể hay cá nhân. Để mỗi
trường học phải là một môi trường học đường được tạo dựng theo những giá trị văn hóa
chuẩn mực, chúng tôi đề xuất một số nội dung cần thực hiện như sau:
4.1. Đối với nhà trường: Nhà trường là môi trường định hướng và bồi dưỡng để
học sinh, sinh viên rèn luyện và xây dựng nhân cách cho bản thân. Bên cạnh cung cấp tri
thức văn hóa, kiến thức chuyên môn cho học sinh, sinh viên, nhà trường cũng là môi
trường tốt nhất để giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.
Thông qua đánh giá của nhà trường, học sinh, sinh viên có thể nhìn thấy bản thân và tự
thay đổi bản thân cho phù hợp với môi trường sống và học tập theo xu hướng tích cực.
Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy, học tập, sinh hoạt, vui
chơi, giải trí của học sinh và sinh viên. Mỗi trường học cần phải xây dựng hoàn thiện được
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một hệ giá trị văn hóa chuẩn mực trong học đường với những quy tắc ứng xử có tính khả
thi để tập thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức và học sinh, sinh viên có trách nhiệm
thực hiện. Đồng thời lấy hệ giá trị văn hóa chuẩn mực này là cơ sở để đánh giá đối với
mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
Các trường học cần lồng nội dung giáo dục văn hóa học đường vào các chương
trình hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa trên lớp học và trong các chương trình
hoạt động khác của nhà trường. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung giáo dục văn hóa học
đường gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn như “Học tập tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, giữ nước”, “Tuổi trẻ
vì cuộc sống cộng đồng”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Bên cạnh đó, nhà
trường cần đặc biệt chú trọng giáo dục kiến thức về pháp luật trang bị cho học sinh, sinh
viên để họ nắm bắt được và tự điều chỉnh hành vi của mình theo khuôn khổ pháp luật,
góp phần làm cho nhà trường, xã hội có kỷ cương nề nếp, loại bỏ được những cái xấu,
phản văn hóa. Hơn thế nữa là giúp cho học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận với các
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia vào các hoạt động tổ chức xã
hội, hòa nhập với các nền văn hóa tiên tiến mà không đánh mất bản sắc văn hóa của chính
dân tộc mình. Nhà trường cần phối hợp với các lực lượng như gia đình, các tổ chức đoàn
thể xã hội để xây dựng và giáo dục nội dung văn hóa học đường.
4.2. Đối với hệ thống Đoàn, Đội, Hội: các tổ chức này phải giữ vai trò quan trọng,
là chỗ dựa, là cầu nối với các chương trình hoạt động nhằm xây dựng đời sống văn hóa
lành mạnh trong học đường. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, nhân
cách, lối sống cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên chủ động tích cực tổ chức các
chương trình hoạt động văn thể, giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động của các câu lạc
bộ thể dục thể thao, câu lạc văn hóa nghệ thuật, câu lạc bộ khiêu vũ… tạo những sân chơi
hấp dẫn, bổ ích, lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vui chơi giải trí,, góp
phần nâng cao hiệu quả học tập đồng thời để các em học hỏi lẫn nhau, ngày càng gắn bó,
sống tình cảm và có trách nhiệm với mọi người hơn trong cuộc sống.
Sử dụng các loại hình nghệ thuật phong phú có định hướng thẩm mỹ cao để tạo ra
sự hứng thú thẩm mỹ lành mạnh cho học sinh, sinh viên để thu hút học sinh sinh viên
tham gia, nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa chuẩn mực, hướng con người vươn tới giá trị
chân (cái đúng) - thiện (cái tốt) - mỹ (cái đẹp). Khi xây dựng được những giá trị chuẩn
mực là điều kiện chống lại những phản giá trị trong văn hóa, góp phần ngăn chặn, chống
lại các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ lây lan, xâm lấn mạnh vào học đường.
Tổ chức các hoạt động tập thể với hình thức phong phú, đa dạng như: các buổi sinh
hoạt đoàn đội theo các chuyên đề, các chương trình hoạt động ngoại khóa, diễn đàn thanh
niên - sinh viên về các nội dung xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, tìm hiểu luật pháp:
“Thực hiện nếp sống văn hóa”, “Lối sống đẹp của sinh viên”…Tổ chức các cuộc thi “Tìm
hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tìm
hiểu pháp luật”::… và các chương trình tư vấn về các vấn đề trong đời sống của học sinh,
sinh viên về tình bạn, tình yêu, lối sống, nếp sống văn hóa trong cuộc sống, sinh hoạt
thường ngày, phép ứng xử trong các mối quan hệ, tác phong, ngôn ngữ và cách sử dụng
trang phục trong học đường… Giáo dục, đề cao vai trò để học sinh, sinh viên trở thành
những chủ thể biết chủ động đấu tranh chống lại những hành vi thiếu văn hóa và lệch
chuẩn trong phẩm chất, đạo đức, lối sống của học sinh sinh viên, trong các mối quan hệ
thầy trò, bạn bè, gia đình và xã hội nhằm xây dựng đời sống văn hóa học đường lành
mạnh.
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4.3. Đối với gia đình và xã hội: Gia đình là môi trường quan trọng đầu tiên giáo
dục, hình thành về các chuẩn mực đạo đức, lối sống, nếp sống cho học sinh, sinh viên, là
cái nôi trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. Nhà trường là môi trường
thứ hai định hướng và bồi dưỡng để học sinh, sinh viên rèn luyện và xây dựng nhân cách
cho bản thân. Bên cạnh cung cấp kiến thức, tri thức cho học sinh, sinh viên nhà trường
cũng là môi trường tốt nhất để giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa cho học sinh,
sinh viên. Thông qua đánh giá của nhà trường, học sinh, sinh viên có thể nhìn thấy bản
thân và tự thay đổi bản thân cho phù hợp với môi trường sống và học tập theo xu hướng
tích cực. Xã hội có tác động to lớn đến quá trình hình thành, phát huy nhân cách cho học
sinh, sinh viên, là môi trường để học sinh, sinh viên sinh sống, học tập và phát triển bản
thân..
Để đạt được mục đích xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, phải
có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục
phẩm chất, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên. Nếu như coi nhẹ một trong ba yếu
tố này sẽ làm suy giảm hiệu quả giáo dục bởi “Giáo dục nhà trường dù tốt đến đâu nhưng
thiếu giáo dục gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”. Đối với môi
trường xã hội, cần tạo dư luận nhân văn, tiến bộ ủng hộ môi trường văn hóa học đường
lành mạnh, lên án mạnh mẽ những hành vi lệch chuẩn gây tổn thương, ô nhiễm môi trường
văn hóa học đường. Một khi nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa cho
học sinh, sinh viên được coi trọng sẽ hình thành cho học sinh, sinh viên một nhân cách
toàn diện. Chính vì vây, sự liên kết giáo dục gia đình, nhà trường - xã hội phải phát huy
tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng những mối quan hệ và các chương trình hoạt
động có tác động tích cực vì mục tiêu giáo dục đào tạo thế hệ trẻ thành những người công
dân hữu ích cho đất nước.
4.4. Phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn học đường nhằm cổ
vũ sự tham gia của các lực lượng trong toàn trường, đặc biệt là lực lượng học sinh, sinh
viên. Để phát huy tính tự giác trong học sinh, sinh viên, bên cạnh việc giáo dục, hướng
dẫn irất cần có sự hướng dẫn, động viên cổ vũ, khích lệ của nhà trường và xã hội nhằm
tạo ra sự chủ động, sự tự tin và hưng phấn trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện của các em.
Nếu không có quá trình tự rèn luyện thì cá nhân có nỗ lực đến mấy cũng không đạt được
mục đích. Chính vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng sẽ có tác động nâng cao tính tự
giác trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng của học sinh, sinh viên. Định kỳ tổ chức hoạt
động thi đua khen thưởng để tôn vinh những điển hình tiên tiến, tạo sức ảnh hưởng lan
tỏa nhằm tác động để thu hút các chủ thể tham gia.
5. Kết luận
Xây dựng môi trường văn hóa học đường là giáo dục văn hóa, khoa học thông qua
việc truyền dạy tri thức, xây dựng cho học sinh, sinh viên có thói quen, có hành vi đạo
đức, có cách nhìn nhận đúng đắn về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và đất nước,
con người, rèn luyện xây dựng nhân cách mẫu mực có văn hóa. Thông qua đó nhằm phát
triển tính độc lập, sáng tạo, xây dựng lòng nhân ái, lối sống, nếp sống văn hóa, thể hiện
tốt mối quan hệ với người thân trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Việc xây dựng môi trường văn hóa học đường phải bao gồm cả hai quá trình song
song là “xây” và “chống”: xây dựng những giá trị chuẩn mực bao hàm những cái tốt, cái
đẹp có thẩm mỹ phù hợp với mục tiêu giáo dục nhân văn; chống lại những cái xấu, tiêu
cực phản văn hóa trái với mục tiêu giáo dục nhân văn. Cả hai quá trình này nhằm giáo
dục nhận thức, định hướng thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên để giúp các em hiểu được nội
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dung về cái đẹp, cái xấu, cái bi, cái hài. Từ đó có ý thức hướng tới các giá trị chân - thiện
- mỹ, biết lựa chọn cái đẹp, sáng tạo cái đẹp, loại trừ cái xấu, cái ác.
Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh không phải là một việc làm
đơn giản. Đây là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường đòi hỏi cần phải được quan tâm chú
trọng tiến hành thường xuyên và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa giáo dục gia đình,
nhà trường và xã hội. Chính vì vây, sự liên kết giáo dục gia đình, nhà trường - xã hội phải
phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng những mối quan hệ và các chương
trình hoạt động khai thác triệt để thế mạnh riêng của từng lực lượng, có tác động tích cực
xây dựng môi trường này vì mục tiêu giáo dục đào tạo thế hệ trẻ thành những người công
dân hữu ích cho đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh là góp
phần nâng cao chất lượng đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục và đào tạo trong
bối cảnh hiện nay./.
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
TS. Nguyễn Huy Phòng*
Tóm tắt: Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta
đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh
những thành tựu đạt được, lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức trước tác động xấu của mặt trái nền kinh tế thị trường, quá trình toàn cầu hóa, internet,
mạng xã hội, sự chuyển đổi mô hình xã hội…, đã và đang chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt
động dạy và học của thầy và trò, nhất là quá trình xây dựng, hình thành nhân cách, lối sống cho
thế hệ trẻ. Để khắc phục những bất cập đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong
các cơ sở giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ thực tiễn xây dựng môi trường
văn hóa ở một số cơ sở giáo dục thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao
chất lượng xây dựng môi trường văn hóa giáo dục thời gian tới, nhằm hướng đến mục tiêu: Việt
Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ giáo
dục tiên tiến của thế giới như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.
Từ khoá: Môi trường văn hoá, giáo dục đào tạo, Việt Nam

1. Vai trò của môi trường văn hoá trong giáo dục, hình thành nhân cách con
người
Môi trường văn hoá là không gian, điều kiện bao quanh cuộc sống của cá nhân và
cộng đồng do con người sáng tạo ra trong quá trình tương tác với tự nhiên, xã hội. Môi
trường văn hoá chứa đựng những giá trị nhân văn, được biểu hiện đa dạng qua các yếu tố
vật thể (hữu hình, không gian vật chất) và nhất là qua những giá trị ngầm ẩn, những quy
tắc, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, chi phối và điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của con
người theo hướng tiến bộ, văn minh.
Môi trường văn hoá giáo dục là một loại hình môi trường đặc thù diễn ra trong phạm
vi của các cơ sở giáo dục với chủ thể sáng tạo là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, thầy cô
giáo, người học cũng như phụ huynh học sinh – những người cùng tham gia, đồng hành
trong kiến tạo môi trường văn hoá học đường. Cấu trúc của môi trường văn hoá học đường
có sự hợp thành của nhiều yếu tố, đó là triết lý, mục tiêu, sứ mệnh của giáo dục; truyền
thống lịch sử của nhà trường; là hành vi giao tiếp, ứng xử của người dạy và người học; là
những hoạt động học tập, giao lưu văn hoá, văn nghệ, đặc biệt môi trường văn hoá được
biểu hiện rõ ở cảnh quan, không gian cơ sở giáo dục (như kiến trúc, môi trường, môi sinh).
Việc xây dựng môi trường văn hoá giáo dục lành mạnh sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng. Đây là yếu tố nền tảng, có ý nghĩa then chốt quyết định đến chất lượng quá trình
dạy và học của thầy và trò. Môi trường văn hoá giáo dục với những giá trị nhân văn, nhân
bản, hướng về con người và vì sự phát triển toàn diện của con người, sẽ tạo động lực tinh
thần, kích thích niềm say mê phấn khởi trong học tập, sáng tạo, chinh phục những đỉnh
cao mới. Đồng thời môi trường văn hoá với những chế định ngầm ẩn, những chuẩn mực,
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khuôn thước sẽ điều chỉnh hành vi suy nghĩ của thế hệ trẻ theo hướng tích cực, hạn chế,
đẩy lùi những hành vi sai trái, lệch chuẩn.
Môi trường văn hoá còn là nơi lưu giữ, lan toả những giá trị tốt đẹp của truyền thống
lịch sử, nhất là truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng nghĩa tình, tư tưởng khoan dung, đức
tính cần cù, chịu khó, siêng năng và đặc biệt là khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ để xây
dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, tiến bộ, văn minh.
Việc xây dựng môi trường văn hoá học đường trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội
nhập quốc tế, sự phát triển của mạng xã hội, internet lại càng có ý nghĩa quan trọng để
giúp người học vừa thích ứng, tận dụng những ưu thế của bối cảnh thời đại, đồng thời có
thêm sức đề kháng để nhận diện, chống lại sự xâm nhập, “xâm lăng” của các luồng tư
tưởng, lối sống, văn hoá ngoại lai; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cũng như
tinh thần, cốt cách, bản lĩnh của con người Việt Nam trước bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác xây dựng môi trường văn hoá giáo dục
trong các nhà trường, Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều văn kiện, chỉ thị, nghị quyết
đều nhất quán khẳng định một trong những nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài của
các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị là phải luôn quan tâm đến
công tác xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh: “Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan,
đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện
con người về nhân cách, lối sống… Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung
tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống;
giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ”(1).
Việc xây dựng môi trường văn hoá sẽ tạo ra những giá trị mới, nuôi dưỡng lý tưởng,
khát vọng cống hiến. Việc xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ sở giáo dục sẽ góp
phần tạo ra những “con người xã hội chủ nghĩa” – nguồn lực quan trọng bậc nhất để xây
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
2. Một số thành tựu và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng môi trường
văn hoá giáo dục thời qua
2.1. Một số thành tựu đạt được
Những năm qua, công tác xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường luôn được
các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng nhằm tạo ra không gian, môi trường giáo dục lành
mạnh với những giá trị, khuôn mẫu, hình ảnh, hành động đẹp của thầy cô giáo và người
học không ngừng được lan tỏa. Điều này được thể hiện qua việc Đảng, Nhà nước và các
cơ quan ban ngành đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết nhằm xây dựng văn hóa
ứng xử, hình thành lối sống đẹp trong các cơ sở giáo dục, như: Chỉ thị số 42-CT/TW ngày
24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 20152030; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;
Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025; Thông tư
số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định
quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo
dục thường xuyên... Trong Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn
2018-2025, Chính phủ đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025: “100% cán bộ quản lý,
nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề
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liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng
đồng. Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục,
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng
cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt về tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong
trường học. Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh,
thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường”(2). Điều này thể hiện
quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc kiến tạo môi trường giáo dục học đường ngày
càng lành mạnh, tiến bộ, văn minh.
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, các cơ sở giáo dục đã xây dựng,
hình thành các bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường với những tiêu chuẩn, quy định phù
hợp với đặc trưng, tính chất ngành nghề cũng như truyền thống, phong tục, tập quán văn
hóa vùng miền, tộc người, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức, hành động
của cán bộ, công nhân viên, thầy cô giáo và các em học sinh.
Việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với những giá trị nhân văn được lan
tỏa đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò. Đánh giá về những kết
quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng ta
nhận định: “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt kết quả bước đầu quan trọng. Giáo
dục mầm non đạt chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Giáo dục phổ thông có chuyển biến tốt
hơn, được thế giới công nhận. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và
xóa mù chữ được duy trì vững chắc. Quy mô giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng, chất
lượng được cải thiện. Quản lý, quản trị đại học có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo
dục đại học từng bước được nâng cao; số công trình khoa học được công bố trong nước
và quốc tế tăng mạnh. Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập có bước phát triển khá cả về
quy mô và chất lượng. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện quyết tâm đổi mới, phát
triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới công tác quản lý; đổi mới
chương trình và sách giáo khoa phổ thông”(3).
Những thành tựu trong đổi mới giáo dục ở nước ta những năm qua được các nước,
các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Ngày 15 tháng 3 năm 2018 Ngân hàng Thế
giới đã ra Thông cáo báo chí, trong đó khẳng định “7 trong số 10 hệ thống giáo dục hàng
đầu của thế giới nằm ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó sự phát triển thực
sự ấn tượng là ở hệ thống giáo dục của Trung Quốc và Việt Nam (hai quốc gia tiên phong
trong đổi mới giáo dục). Đây là một thành tựu lớn của khu vực và có thể trở thành những
bài học kinh nghiệm quan trọng cho các quốc gia khác trên thế giới”(4).
Việc quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, văn minh không
chỉ góp phần giáo dục, điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của người học theo hướng tích cực
mà còn truyền cảm hứng, khơi nguồn sáng tạo với những ý tưởng, phát kiến mới của
người học không ngừng được nảy sinh. Điều này được minh chứng qua thành tích của các
đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế và khu vực, thi khoa học kỹ thuật quốc
tế đều đạt kết quả cao qua các năm. “Năm 2016, có 36/37 học sinh đoạt giải, trong đó có
9 HCV, 14 HCB, 11 HCĐ và 02 bằng khen. Năm 2017 có 34/37 học sinh đoạt giải, trong
đó có 14 HCV, 13 HCB, 4 HCĐ và 03 bằng khen. Năm 2018 cả 34 học sinh dự thi đều
đoạt giải, trong đó có 14 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ”(5).
Bên cạnh đó với sự quan tâm, đầu tư về nguồn lực của trung ương, các bộ ngành, đặc
biệt là các địa phương trong việc ưu tiên dành quỹ đất, đầu tư xây dựng các hạng mục
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công trình giáo dục theo hướng ngày càng đồng bộ, hiện đại với cảnh quan, không gian
sáng – xanh – sạch – đẹp với những dãy nhà học kiên cố, phòng học bộ môn được trang
bị đầy đủ, nhà rèn luyện thể chất, nhà tập đa năng, nhà vệ sinh... đều được quan tâm xây
dựng, tạo không gian, môi trường học tập thân thiện, thuận lợi, bởi mục tiêu ban đầu và
cuối cùng của sự phát triển là vì con người. Quan tâm, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho
phát triển, cho tương lai tươi sáng của dân tộc.
Có thể nói, công tác xây dựng môi trường giáo dục những năm qua có những chuyển
biến tích cực, đảm bảo cho người học những điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện,
được bộc lộ khả năng, sở trường cá nhân trong hành trình chinh phục tri thức.
2.2. Những vấn đề đặt ra
Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được thì việc xây dựng môi trường giáo dục
ở một số nơi, trong những thời điểm nhất định còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, đó là:
Thứ nhất, hiện tượng chà đạp lên giá trị, sứ mệnh thiêng liêng của giáo dục. Thời gian
qua ở một số cơ sở giáo dục, do buông lỏng quản lý dẫn đến hiện tượng một số cán bộ
lãnh đạo, quản lý lạm quyền, cố tình hiểu và vận dụng sai những quy định của Nhà nước
về đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, hình thành lên những đường
dây mua bán bằng cấp, để lại những hệ lụy lớn cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
môi trường, không gian học đường, làm lung lạc niềm tin của nhân dân. Nguyên nhân
chính của hiện tượng trên là vì tiền, vì sự hám lợi của một số cá nhân. Họ biến nhà trường
thành thị trường buôn bán giá trị, biến nhân viên và một số thầy cô trở thành “cò”, “tay
săn mồi” với những chiêu bài dụ dỗ, lôi kéo người học khi nắm bắt được những điểm yếu
về tâm lí ngại học, trọng bằng cấp, muốn thăng quan tiến chức của không ít người, trong
đó có cả cán bộ, đảng viên.
Trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, áp lực của sự cạnh tranh trong chỉ
tiêu đào tạo, nhiều cơ sở giáo dục đã bỏ qua mục tiêu, sứ mệnh thiêng liêng của sự nghiệp
“trồng người”, đề cao lợi nhuận, chạy theo số lượng hơn chất lượng, không sâu sát đến
quá trình dạy và học. Một số thầy cô trong quá trình giảng dạy đã sử dụng những chiêu
bài “ép” người học phải học thêm, đổi tiền, tình lấy điểm… Hiện tượng thương mại hóa
giáo dục, đề cao lợi ích vật chất và đồng tiền đang làm hoen ố hình ảnh của một số cơ sở
giáo dục; làm mất đi tư cách, phẩm chất, danh dự và sự tôn kính của người thầy vốn được
bao thế hệ học trò và người dân kính trọng, tin yêu.
Thứ hai, là vấn nạn bạo lực học đường. Mặc dù trong những năm qua, nạn bạo lực
học đường từng bước được kiểm soát với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành.
Tuy nhiên bức tranh giáo dục vẫn có những lỗ hổng khi nạn bạo lực giữa học trò với học
trò, giữa thầy cô giáo với nhau, giữa thầy cô với học trò, giữa phụ huynh học sinh với nhà
trường, giữa những nhóm xã hội với học sinh vẫn diễn ra. Đáng quan ngại là tính chất,
mức độ của những vụ bạo lực ngày càng nghiêm trọng, để lại những hệ lụy xấu, thậm chí
một số vụ ẩu đả khiến học sinh tử mạng ngay trước cổng trường, để lại nỗi đau, sự mất
mát lớn về thể chất, tinh thần cho gia đình, nhà trường và xã hội. Vụ việc thầy giáo trẻ tại
Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có những lời nói, hành
động lệch chuẩn, xúc phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự của người học khi các em vi
phạm nội quy, không mặc đồng phục, gây phẫn nộ trong dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về
tính nhân bản trong môi trường giáo dục hiện nay.
Nạn bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở những tổn thương về tính mạng, sức
khỏe, thể chất mà một dạng phái sinh khác của bạo lực là những áp lực, tra tấn về mặt
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tinh thần khi một số thầy cô do tâm lí, hoàn cảnh cá nhân đã trút những bực dọc của chính
cá nhân, gia đình mình lên những học sinh vô tội. Có cô giáo cả tháng không nói với học
sinh một lời, có cô giáo bắt phạt học sinh quỳ trong nhiều giờ học, uống nước giẻ lau,
phạt tiền, mắng chửi học sinh... Những hành vi ấy đang làm “ô nhiễm” môi trường giáo
dục, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, thậm chí đi ngược lại mục tiêu, triết lý giáo dục
mà chính những người thầy đã đặt ra.
Thứ ba, tình trạng vi phạm nguyên tắc thực hành dân chủ. Trường học là thiết chế văn
hóa đặc biệt, có thể xem là mô hình kiểu mẫu của những khuôn thước ứng xử; không gian
của tri thức, sáng tạo. Tuy nhiên ở một số cơ sở giáo dục vấn đề thực hành dân chủ không
được thực thi một cách nghiêm minh dẫn đến những hiện tượng đơn thư tố cáo giữa học
sinh với thầy cô giáo, giữa thầy cô giáo với lãnh đạo nhà trường, giữa phụ huynh học sinh
với nhà trường liên quan đến những vấn đề lạm thu, lạm quyền, sử dụng công quỹ thiếu
minh bạch, hiện tượng trù dập, đố kỵ; là sự ứng xử thiếu công bằng của một số thầy cô
với học sinh trong học tập, kiểm tra đánh giá; là những hành vi, lời nói, hành động của
một số thầy cô thiếu chuẩn mực trong cộng đồng, trong giao tiếp với phụ huynh học sinh.
Hiện tượng tố cáo nặc danh, kiện tụng kéo dài qua nhiều cấp, qua nhiều thế hệ lãnh đạo
nhà trường, tạo không khí căng thẳng, mệt mỏi, gieo rắc sự hoài nghi, triệt tiêu lòng nhiệt
thành, sự tận tâm với nghề, đè nặng lên tâm lí người học, ảnh hưởng trực tiếp đến môi
trường, không gian sư phạm. Những bất cập ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song
chính yếu là do thầy cô chưa ý thức rõ về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân
với cơ quan, đồng nghiệp, với cộng đồng, xã hội, và hơn hết là với học sinh; chưa thực sự
coi trọng việc nâng cao chất lượng dạy học, chưa thực sự coi người học là trung tâm, để
cho lợi ích cá nhân và những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ lấn át, chi phối.
Thứ tư, vấn đề an toàn, an ninh trường học còn nhiều lỗ hổng. Dạy học trong bối cảnh
mới, nhiều cơ sở giáo dục đang phải đối diện với những thách thức trước sự tấn công,
“xâm lăng” của những loại hình “an ninh phi truyền thống”. Đó là sự xuất hiện của những
luồng tư tưởng ngoại lai, cổ xúy cho lối sống nhanh, sống gấp, sống thử, sống chỉ biết
hưởng thụ, không quan tâm đến người thân, gia đình; là sự xuất hiện của những loại tà
đạo lôi kéo nhiều học sinh, sinh viên tham gia.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội, bên cạnh
những hiệu ứng tích cực thì hiện nay trên không gian mạng xuất hiện hàng loạt những
xuất bản phẩm kém giá trị, những đoạn video clip có nội dung nhảm nhí, cổ suy cho lối
sống ngang tàng, bụi đời, cho hành vi thần linh ma quái, qua hiệu ứng tâm lí đám đông đã
kích thích trí tò mò và sự tham gia theo dõi của không ít bạn trẻ. Để rồi sau khi gia nhập,
bị tiêm nhiễm bởi những lời dụ dỗ đường mật, nhiều học sinh sinh viên đã có những hành
động lầm lạc, hủy hoại cuộc sống hiện tại và tương lai tương sáng.
Bên ngoài cánh cổng trường, bên ngoài bức tường thành bao quanh ngôi trường là
biết bao cám dỗ. Những tệ nạn như mại dâm, ma túy, lô đề, cờ bạc... được bao bọc bởi
một hình thức hấp dẫn, không chỉ diễn ra trong không gian thực ngoài đời mà còn công
khai trên không gian mạng, dẫn dắt và lôi kéo nhiều học sinh tham gia, để rồi vô tình đi
vào con đường lầm lỗi, khó có lối thoát. Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay, bức tường
của nhiều ngôi trường đang trở nên mong manh, kém an toàn để có thể bảo vệ tốt nhất đời
sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho người học trước sự tấn công của những thế lực xấu
bên ngoài.
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Còn trong không gian của một số ngôi trường, do thiếu sự đầu tư về nguồn lực, thiếu
sự quan tâm sâu sát của người lớn đã để xảy ra những hiện tượng đau lòng khi tường đổ,
cổng sập, cây gãy, điện giật học trò, để lại những nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, do điều kiện kinh tế khó
khăn, địa bàn hiểm trở, con em đồng bào vẫn phải học trong những mái nhà tranh tre nứa
lá, vách đất, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, mưa lạnh gió rét khiến cho hành trình kiếm
tìm con chữ, tri thức của con em đồng bào đã khó lại càng khó hơn.
3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hoá trong các
cơ sở giáo dục hiện nay
Có thể nói, môi trường giáo dục là sự tổng hòa của nhiều nhân tố. Đấy là không gian,
là điều kiện cần thiết để quá trình dạy học, tiếp cận tri thức của người học diễn ra thuận
lợi, an toàn. Để phát huy những thành quả đã được, khắc phục những bất cập, hạn chế
đang đặt ra, trước mắt và trong những năm tiếp theo cần phải thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp, trong đó có những giải pháp cơ bản như:
Thứ nhất, các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ sở giáo dục và đội ngũ thầy cô
giáo phải quát triệt đầy đủ, sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan
điểm xuyên suốt của Đảng ta về phát triển giáo dục và đào tạo; về chăm lo, bồi dưỡng lý
tưởng, đạo đức, lối sống đẹp cho thế hệ trẻ gắn với tinh thần ý thức trách nhiệm, kỷ luật,
kỷ cương. Thực hiện tốt Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3
năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Bên
cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần triển khai, thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả các
quy định, đề án của Chính phủ, của các bộ ngành về xây dựng môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; về xây dựng văn hóa ứng
xử trong trường học; quy chế văn hóa công sở, đề án văn hóa công vụ... Việc tạo dựng
môi trường giáo dục học đường lành mạnh, văn minh sẽ quyết định đến nội dung, chất
lượng hoạt động dạy học của thầy và trò.
Thứ hai, để kiến tạo không gian, môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, nhân
văn, ngoài việc phát huy truyền thống văn hóa tôn sự trọng đạo, tinh thần hiếu học với
những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp được các thế hệ gìn giữ, trao truyền thì hiện nay trong
bối cảnh hội nhập toàn cầu, mỗi thầy cô giáo, học sinh, sinh viên cần phải học tập, nâng
cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật với những điều khoản, quy định trong Luật Giáo dục
(sửa đổi, bổ sung năm 2019) và những luật, quy định liên quan để thấy được trách nhiệm,
bổn phận, nghĩa vụ của bản thân với các cá nhân, cơ quan, tổ chức và với cộng đồng xã
hội. Thực hành tốt tinh thần nêu gương với phương châm “mỗi thầy cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa, chuẩn mực đạo
đức trong mỗi cơ sở giáo dục, tạo cơ sở, căn cứ pháp lý để mỗi thầy cô giáo và người học
hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh của mình.
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và loại trừ những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch
chuẩn trong giao tiếp ứng xử, trong đạo đức lối sống của một số cán bộ, thầy cô giáo, học
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sinh, sinh viên; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Đảm
bảo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện.
Thứ ba, đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo, đảm bảo quyền lợi,
chất lượng cuộc sống cho nhà giáo để họ yên tâm công tác, tận tâm với nghề. Có chính
sách đặc thù trong tuyển sinh, tuyển dụng, bố trí việc làm hợp lý để thu hút, tuyển chọn
những học sinh, sinh viên tài năng theo học ngành sư phạm. Thường xuyên đối thoại với
đội ngũ nhà giáo, với người học để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời điều chỉnh
chính sách nhằm phát huy tốt nhất tài năng, trí tuệ và sức cống hiến của nhà giáo trong sự
nghiệp “trồng người”.
Thứ tư, bên cạnh việc trao truyền, cung cấp tri thức thì với người học, nhà trường
cần tạo những sân chơi, không gian sáng tạo bổ ích, lí thú để tăng cường khả năng giao lưu,
kết nối, thông hiểu lẫn nhau giữa các học sinh, giữa học sinh với thầy cô giáo. Tăng cường
trang bị kỹ năng sống và khả năng ứng phó của học sinh trước những tác động xấu đến từ
môi trường bên ngoài và những luồng tư tưởng cực đoan trên không gian mạng. Nhà trường
cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, các tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng và những diễn biến phức tạp trong tư tưởng, lối sống của học sinh, sinh viên
để kịp thời điều chỉnh, định hướng họ đến với những giá trị tốt đẹp.
Các cấp các ngành cần dành ưu tiên và sự quan tâm hơn nữa trong đầu tư cơ sở hạ
tầng, cảnh quan sư phạm, nhất là với những vùng miền khó khăn, tạo không gian, môi
trường học tập thuận lợi, đảm bảo quyền được tiếp cận tri thức, được học tập, đến trường
của mọi trẻ em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, để tạo nên những công dân có năng lực, phẩm
chất đạo đức tốt, điều đầu tiên cần phải quan tâm là xây dựng môi trường, không gian văn
hóa trong mỗi gia đình, mỗi nhà trường thực sự lành mạnh với những giá trị nhân văn, nhân
bản luôn được phát huy, lan tỏa. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng môi trường giáo
dục có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối diện không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi
người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn
nữa, góp phần tạo ra những thế hệ công dân mới – những con người xã hội chủ nghĩa “vừa
hồng, vừa chuyên” để sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
Tài liệu tham khảo:

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá
XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
đất nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014, tr. 20.
(2). Thủ tướng Chính phủ, Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 (ban
hành kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-TTG, ngày 03-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ), Hà
Nội, tr. 2
(3). Đảng Cộng sản Việt Nam, Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
(Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019), Hà Nội, tr. 2.
(4), (5). Chính phủ, Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất và trả
lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo (số
423/BC-CP ngày 4-10-2018 của Chính phủ), Hà Nội, tr. 5, 4.
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GIÁO DỤC GIÁ TRỊ - YẾU TỐ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HỌC
ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM
TS. Nguyễn Hữu Lễ*
Tóm tắt: Những thập niên cuối của thế kỷ XX, giá trị học đã thâm nhập vào nhiều lĩnh
vực khác nhau của đời sống và xã hội. Giá trị học đã làm thay đổi mục tiêu giáo dục của nhiều
quốc gia trên thế giới. Giá trị và đạo đức là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nên nó
phải được lồng ghép vào chương trình giáo dục (Nielsen, 2005). Nhiều kết quả nghiên cứu đã
chứng minh được, nếu nhà giáo dục mang trong mình thái độ và tư duy giá trị thì đó là một phần
ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của bất kì loại giá trị giáo dục nào (Steiner 1974). Bởi giá trị là cốt lõi
của văn hóa nên giáo dục giá trị phải trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình
giáo dục, nhất trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Giáo dục giá trị không chỉ trang bị cho
các đối tượng giáo dục kiến thức của giá trị học mà còn hình thành ở họ giá trị quan và tư duy
giá trị để học có thái độ và hành vi tích cực để đảm bảo sự tồn tại trong một xã hội có trình độ
văn hóa cao. Trong môi trường giáo dục, thái độ tích cực và tư duy giá trị có khả năng hình
thành những bản sắc văn hóa ở từng cá nhân tạo nên chất lượng cho văn hóa học đường và
tương lai nó sẽ được phát huy trong cộng đồng, được cộng đồng kiểm chứng. Bài tham luận này
trình bày một số nghiên cứu lí thuyết về giáo dục giá trị và kết quả đo lường sự hài lòng về một
số nội dung của giáo dục giá trị đối với 125 cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) để đánh giá
thực trạng về văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên
cứu là cơ sở đề đưa ra quan điển, nhận định về sự thúc đẩy chất lượng văn hóa học đường trong
bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ở Việt Nam.

1. Đặt vấn đề
Nền giáo dục nhân dân trong nhiều thập kỉ đã làm tròn trách nhiệm đối với đất
nước trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế cùng với nhiều
biến động diễn ra trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã trao cho ngành GD&ĐT sứ
mệnh mới. Đứng trước những cơ hội và thách thức này, GD&ĐT Việt Nam cần có những
thay đổi mạnh mẽ để vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa
phù hợp với xu thế phát triển mang tính toàn cầu. Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” ra đời đã mở ra cho GD&ĐT Việt Nam cánh cửa
pháp lí và những định hướng, mục tiêu như là những phương châm hành động để thúc
đẩy sự phát triển. Bên cạnh những cơ hội đó, GD&ĐT Việt Nam cũng phải đứng trước
nhiều thử thách cần đương đầu và giải quyết, trong đó vấn đề văn hóa học đường đang
được xã hội quan tâm. Nhiệm vụ của khoa học giáo dục là đi tiên phong mở đường cho
sự nhận thức về quan điểm, đường lối và mục tiêu phát triển GD&ĐT để giải quyết những
vấn đề thực tiễn đặt ra. Trong lời nói đầu của cuốn Giá trị học, Giáo sư Phạm Minh Hạc
(2012) có lời tâm huyết: “Tôi đi từ giáo dục học, tâm lý học đến với giá trị học trong thời
điểm nhấn mạnh hơn bao giờ hết đường lối “giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh
hoa nhân loại” và cũng là lúc trong xã hội, thang giá trị, định hướng giá trị, thước đo giá
trị có những biến động mạnh, những thay đổi lớn lao, thậm chí có chỗ đảo lộn, gây nhiều
bức xúc, băn khoăn, lo lắng có khi đến cay đắng, đau lòng từ trong nhà ra ngoài ngõ”
(tr.2). Những điều mà Giáo sư nói hàm chứa những nguyên nhân làm suy giảm văn hóa
*
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học đường, cũng là vấn đề đang được xã hội quan tâm, vấn đề được nhiều người nghĩ đến
nhưng chưa có một phương thức biểu thị nó và chưa có ai đưa ra giải pháp cụ thể. Trong
bài viết này, chúng tôi phác họa những vấn đề mang tính nhận thức, những tiêu chuẩn giá
trị để làm công cụ đo lường và đánh giá văn hóa học đường dựa trên giá trị, định hướng
biện pháp giáo dục giá trị để cải thiện và thúc đẩy sự phát triển của văn hóa học đường
trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT ở Việt Nam.
2. Văn hóa học đường nhìn từ góc nhìn giá trị
2.1. Đạo đức và giá trị
Aristotle cũng đã viết một cuốn sách Đạo đức gắn với tên của con mình là
Nicomachean Ethics (Nicomachean là tên con trai ông), một công trình lí thuyết về đạo
đức đầu tiên và trở thành một trong những công trình cốt lõi của triết học thời kì Trung
cổ (1984). Ý niệm về giá trị đã được khởi thảo bởi Aristotle. Đạo đức biểu tượng cho sự
“tốt lành” và đạo đức “cũng có thể được coi là một định nghĩa của Aristotle về giá trị”
(Harman, 1973), giá trị nhìn từ đạo đức không chỉ là biểu tượng ở thời đại của Aristotle
mà còn có ý nghĩa qua các thời kì lịch sử. Những vấn đề triết học của Aristotle mặc dù là
trừu tượng và vô hình nhưng đã khơi nguồn cho sự trổi dậy của khoa học tự nhiên ở thời
kì Trung cổ. Nếu Aristotle quan niệm về chuyển động “như thực tế của một tiềm năng”
(Aristotle, 1984) không thể đo được thì Galile “đã lật đổ bức tranh thế giới Aristotle”
(Harman, 1973) bằng việc đo lường sự chuyển động bằng dụng cụ đo lường và đã lật
ngược cái nhìn siêu hình về thế giới. Kể từ đó, giá trị không còn là vô hình hay chỉ là ý
niệm do con người tiếp nhận thế giới bằng cảm giác mà nó phải là một cái gì đó mà người
ta có thể nhận ra, cái để thôi thúc hành động với mong muốn đạt đến cái gọi là giá trị. Tuy
nhiên, đến năm 1903, có một triết gia người Anh tên là G. E. Moore đã viết cuốn sách
khoa học đạo đức có tên Principia Ethica, nhưng không đưa ra được khái niệm về giá trị.
Đến năm 1943, ông mới nêu được hai đặc tính của giá trị: một là nó không phải là tài sản
tự nhiên, hai là dù không phải là tài sản tự nhiên nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào các
đặc tính tự nhiên của vật (Moore 1989). Nếu Moore tiếp cận giá trị trên phương diện đạo
đức thì Jozef Tischner tiếp cận giá trị trên phương diện là sản phẩm của tư duy khi ông
cho rằng: giá trị được nhìn từ hai phía: phía sự vật, ở đó đã mang giá trị và phía của người
có kinh nghiệm các giá trị và nghĩ về các giá trị (Tischner, 2002, tr. 478).
Như vậy, giá trị có nguồn gốc từ đạo đức và có những lúc giá trị được biểu thị bằng
đạo đức. Nhưng giá trị và đạo đức là hai phạm trù khác nhau, mặc dù chúng có những
điểm tương đồng về mục tiêu và biện pháp giáo dục. Trong giáo dục, bản thân nhà giáo
đã là giá trị và có khả năng chứa đựng tiềm năng giá trị lớn hơn giá trị bản thân của họ.
Vì thế, sự ảnh hưởng nhân cách của nhà giáo dục đến học sinh còn lớn hơn cả những gì
họ truyền đạt thông qua công việc giảng dạy. Steiner (1974), cũng cho rằng giá trị ở một
GV chỉ có ý nghĩa khi họ là một người phải có khả năng làm gương hàng ngày tạo cơ sở
cho chính những giá trị mà người ta hướng tới để dạy học sinh của mình (tr. 34). Chính
điều này, nhà giáo dục, với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục, đã tạo dựng nên
văn hóa học đường bằng những ảnh hưởng của mình đến học sinh và đồng nghiệp. Tuy
nhiên, sự ảnh hưởng này khi được xem là giá trị khi dựa trên những giá trị cốt lõi của giáo
dục. Thomas William Nielsen (2005) cho rằng: các giá trị cốt lõi phải phù hợp với truyền
thống dân chủ về bình đẳng, tự do và pháp quyền (tr.42), và ông đã dẫn ra những giá trị
cốt lõi xuất hiện từ các trường học trên khắp nước Úc, đó là: (1) Sự quan tâm và lòng trắc
ẩn, (2) Cố gắng hết sức, (3) Công bằng, (4) Tự do, (5) Trung thực và đáng tin cậy, (6)
Thanh Liêm, (7) Kính trọng và tôn trọng (8) Trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ (9)
Hiểu biết, khoan dung và hòa nhập (DEST 2005, tr. 4).
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Nhà giáo dục trong việc thực thi nhiệm vụ của mình phải hình thành nên những
phẩm chất và năng lực cho học sinh, trong đó đạo đức không chỉ là những chuẩn mực mà
phải trở thành giá trị, tức nó phải hành chức trong đời sống xã hội để đảm bảo sự tồn tại
và phát triển của con người như là sản phẩm của giáo dục. Những giá trị cốt lõi như đã
nói trên phải tồn tại, thực nghiệm trong môi trường giáo dục để cùng với các yếu tố khác
tạo nên văn hóa học đường.
2.2. Giá trị và văn hóa
Phần lớn cuộc sống hàng ngày được đúc kết thành giá trị, đánh giá giá trị hoặc tùy
chọn giá trị. Khi nói đến những gì liên quan đến giá trị của con người thì người ta thường
nghĩ đến đạo đức, luật pháp, tôn giáo, chính trị, giáo dục, nghệ thuật, lối sống, … Các lựa
chọn trong các lĩnh vực này thường được giải thích dưới dạng giá trị và sự đánh đổi giá
trị mà một người sẵn sàng hoặc không muốn tạo ra nó. Các phán đoán giá trị trừu tượng
được thể hiện trong những trường hợp phản ứng rằng điều gì đó là đúng, là có đạo đức,
hoặc ngược lại là sai, trái đạo đức, hoặc không theo tự nhiên. Một cách khác để 'xem' các
giá trị đang hoạt động là để đối chiếu các nền văn hóa hoặc nền văn hóa phụ theo những
gì có vẻ đúng, tự nhiên, hoặc có đạo đức.
Kluckhohn và Strodtbeck (1961) đề xuất rằng hệ thống giá trị văn hóa là những
biến thể của một tập hợp các định hướng giá trị cơ bản để trả lời cho năm câu hỏi cơ bản
về sự hiện hữu của con người. Trước hết, bản chất con người là gì - xấu xa, trung tính,
hỗn tạp, hay tốt? Thứ hai, chúng ta liên hệ như thế nào với tự nhiên hay siêu nhiên - sự
khuất phục, sự hòa hợp hay sự làm chủ? Thứ ba, bản chất của thời gian - quá khứ, hiện
tại hay tương lai là gì? Thứ tư, bản chất của hoạt động con người - hiện hữu, đang trở
thành, hay đang làm là gì? Và thứ năm, bản chất của mối quan hệ của chúng ta với người
khác là gì - chúng ta kết hợp theo chiều dọc, chiều ngang hay chỉ đơn giản là chúng ta
tách biệt các cá thể? (tr.36). Klukhohn và Strodtbeck cũng tổ chức một hệ thống để so
sánh các giá trị về mức độ khái quát và chức năng của chúng trong diễn ngôn và ứng xử,
đề xuất rằng các giá trị phù hợp với nhau theo một kim tự tháp của tổng quát hóa tăng
dần. Đối với mỗi xã hội, một số giá trị trung tâm hoặc tiêu điểm đã được đề xuất để tạo
thành một tập hợp phụ thuộc lẫn nhau về những gì tạo nên hoặc đảm bảo cho một cuộc
sống tốt đẹp (ví dụ: hạnh phúc, đức hạnh, vẻ đẹp, và đạo đức…).
Giá trị có thể được khái niệm hóa ở cấp độ cá nhân và nhóm. Ở cấp độ cá nhân,
các giá trị là những đại diện xã hội được nội tại hóa hoặc những niềm tin đạo đức mà mọi
người coi đó là luân lí cuối cùng cho các hành động của họ. Mặc dù các cá nhân trong
một xã hội có thể khác nhau về vai trò, vị thế, tầm quan trọng tương đối nhưng được gán
cho một giá trị cụ thể; các giá trị là sự nội tại hóa các mục tiêu văn hóa xã hội cung cấp
một phương tiện tự điều chỉnh về những xung động; nếu không sẽ khiến các cá nhân xung
đột với nhu cầu của các nhóm và cấu trúc mà họ đang sống. Ở cấp độ nhóm, các giá trị là
các kịch bản hoặc lí tưởng văn hóa được các thành viên của một nhóm cùng đóng góp tạo
nên “tâm trí xã hội” của nhóm. Sự khác biệt trong những lí tưởng văn hóa này, đặc biệt là
những lí tưởng có thành phần đạo đức, xác định và phân biệt các hệ thống xã hội khác
nhau. Theo nghĩa này, những gì thuộc về đạo đức và tinh thần cũng nằm trong hệ thống
giá trị.
Những nghiên cứu đầu tiên về giá trị của con người là học vấn, tuổi tác, nghề
nghiệp, tình trạng kinh tế và thu nhập (Oyserman, 2001). Ảnh hưởng của giáo dục đối với
các giá trị tiếp tục được tranh luận sôi nổi, mối quan tâm là giáo dục mang theo nó làm
giảm sự chấp nhận các giá trị truyền thống (ví dụ: phục tùng quyền lực, tuân theo).
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Tâm lý học văn hóa hiện nay tập trung sự chú ý vào cấu trúc xã hội như một kho
chứa các giá trị như tự do cá nhân, hòa hợp nhóm, hạnh phúc cá nhân, và bổn phận hay
lòng hiếu thảo.
Làm thế nào để chúng ta biết rằng các giá trị tồn tại? Một số điều tra đưa ra tùy
chọn có sẵn:
(1) Lời khai của cá nhân - mọi người nói họ nắm giữ những giá trị nào.
(2) Các lựa chọn về hành vi - cả trong môi trường tự nhiên hoặc phòng thí nghiệm,
sự khác biệt về giá trị có thể được quy về hành vi.
(3) Cấu trúc văn hóa và xã hội - chi phí tài nguyên, thời gian, năng lượng và cấu
trúc của môi trường tự nhiên; các sản phẩm văn hóa có thể được coi là tàn dư cụ thể của
các lựa chọn dựa trên giá trị.
(4) Trao đổi xã hội - quan sát hành vi trong các tình huống xung đột, và quan sát
tổng quát hơn về những gì được khen thưởng hoặc trừng phạt, ca ngợi hoặc gièm pha
cung cấp dữ liệu để xác định những gì được xã hội coi trọng.
Ở đây, câu hỏi về bằng chứng thích hợp cũng nảy sinh. Ở mức độ nào thì phù hợp
khi cho rằng sự khác biệt trong cấu trúc xã hội và xã hội là bằng chứng của sự khác biệt
về giá trị? Các ảnh hưởng chính trị và kinh tế và sức ì đơn giản có thể tạo tiền đề cho các
hành vi mà không có ảnh hưởng nhân quả của các giá trị cần thiết được xem là phản giá
trị. Như vậy, giá trị dựa trên các tiêu chí văn hóa để hình thành, văn hóa nhờ giá trị mà
tồn tại.
2.2. Tiếp cận giá trị đối với giáo dục
Về mặt từ nguyên, từ “giáo dục” có nguồn gốc từ tiếng La tinh “educates”, có nghĩa
là nuôi dưỡng, nuôi nấng, nuôi dạy. Với tư cách là một hoạt động của con người, từ “giáo
dục” được định nghĩa: “hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển
tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần dần có được những
phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra” (Viện Ngôn ngữ học, 1996, tr. 379). Như vậy,
trong nhà trường chủ thể của hoạt động giáo dục là nhà giáo, đối tượng của hoạt động này
là học sinh. Giá trị mà giáo dục mang lại cho con người có thể nhận biết được một cách
rõ ràng, đó là học vấn và khả năng thay đổi bản thân của người học để đáp ứng nhu cầu
và mục đích của họ, đảm bảo cho họ tồn tại trong đời sống và xã hội. Giá trị của giáo dục
mang lại là giá trị kép, nó không chỉ dành cho đối tượng của hoạt động giáo dục mà còn
cho cả chủ thể của hoạt động giáo dục, nó không chỉ tạo ra giá trị của một con người, hoặc
cộng đồng các con người trong một cơ sở giáo dục mà mang lại giá trị cho toàn xã hội,
đó là văn hóa, hiện thân của giá trị.
Giáo dục giá trị được tiếp cận bởi nhiều cách khác nhau. Ở đây chúng tôi đề cập
đến 3 dạng tiếp cận giáo dục giá trị: giáo dục về giá trị, giáo dục dựa trên giá trị, giáo dục
trong bối cảnh giá trị.
Thứ nhất, giáo dục về giá trị hay trường học giảng dạy các giá trị là một cách tiếp
cận ở phương diện nội dung giáo dục, trong đó giá trị với tư cách là nội dung của hoạt
động giáo dục nhằm trang bị cho đối tượng của những hiểu biết về giá trị để điều chỉnh
thái độ, hành vi theo yêu cầu của giá trị. Theo Reyes, các chiến lược phổ biến nhất trong
giáo dục giá trị bao gồm những điều sau đây:
(1) Từ chối phân biệt đối xử, tranh luận sôi nổi về các vấn đề đạo đức và thúc đẩy
sự lãnh đạo hợp tác.
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(2) Tố cáo những thái độ có hại cho toàn xã hội mà không bêu xấu cá nhân.
(3) Nhấn mạnh ý tưởng rằng tất cả chúng ta đều có thể thay đổi và chúng ta xứng
đáng có cơ hội thứ hai (Reyes, 2019).
Như vậy, mục tiêu của cách tiếp cận này là hướng đến đối tượng người học về vấn
đề giá trị đạo đức, trang bị cho học sinh giá trị quan để các em lĩnh hội kiến thức, biểu thị
thái độ và hành vi theo những tiêu chuẩn giá trị tương ứng, từ đó hình thành năng lực đạo
đức, cơ sở để thực hành đạo đức trong cuộc sống vì một xã hội đạo đức.
Thứ hai, giáo dục dựa trên giá trị (Values-based Education - VbE) là một cách tiếp
cận để giảng dạy và làm việc với các giá trị. Nó tạo ra một môi trường học tập mạnh mẽ
để nâng cao thành tích học tập và phát triển các kỹ năng xã hội và quan hệ của học sinh
kéo dài trong suốt cuộc đời của họ (Hawkes, 2009). Theo Neil Hawkes, trường học dựa
trên giá trị tìm kiếm để thúc đẩy một triết lý giáo dục dựa trên việc đánh giá bản thân và
người khác, thông qua xem xét “giá trị” (các nguyên tắc hướng dẫn hành vi) làm cơ sở
cho việc thực hành giáo dục để tạo ra giá trị. Quá trình này được gọi là giáo dục dựa trên
giá trị; có thể được mô tả thêm là: “một cách giáo dục khái niệm hóa nhằm tìm kiếm ý
nghĩa và mục đích trọng tâm của quá trình giáo dục. Nó nhận ra rằng sự công nhận, giá
trị và tính toàn vẹn của tất cả những người tham gia vào cuộc sống và công việc của trường
học, là trung tâm của việc tạo ra một cộng đồng học tập dựa trên các giá trị nuôi dưỡng
các mối quan hệ tích cực và chất lượng trong giáo dục” (Hawkes, 2009, tr.129).
Môi trường học tập tích cực đạt được nhờ thông qua các giá trị tích cực được mô
hình hóa bởi toàn thể CB – GV - NV trong toàn trường. Nó nhanh chóng giải phóng GV
và HS khỏi sự căng thẳng của các mối quan hệ đối đầu, giúp giải phóng đáng kể thời gian
giảng dạy và học tập. Nó cũng cung cấp năng lực xã hội cho HS, trang bị cho các em các
kĩ năng xã hội và quan hệ, trí thông minh và thái độ để không chỉ thành công ở trường mà
còn sống tích cực trong xã hội (Hawkes, 2009, tr.130).
Như vậy, với cách tiếp cận giáo dục dựa trên giá trị, mục tiêu của nó không chỉ
hướng đến HS mà còn huy động tất cả mọi người, mọi nguồn lực của nhà trường để tạo
ra giá trị, bao hàm cả giá trị mang ý nghĩa chất lượng. Giáo dục dựa trên giá trị còn tạo ra
được môi trường văn hóa nhà trường tích cực, củng cố nền tảng đạo đức để có sức lan tỏa
ra ngoài xã hội.
Thứ ba, cách tiếp cận giáo dục trong bối cảnh giá trị. Bối cảnh giá trị là một khái
niệm rộng, bao hàm nhiều yếu tố khác nhau. Bối cảnh bao hàm nhiều yếu tố: bối cảnh
không gian (có thể là tính toàn cầu, khu vực hay chỉ trong một quốc gia); bối cảnh sự kiện
(cải cách hay đổi mới giáo dục, sự kiện khoa học – công nghệ, sự thay đổi mục tiêu, nội
dung chương trình, phương pháp giáo dục,…); bối cảnh văn hóa – chính trị (có thể là sự
thay đổi cơ cấu xã hội, nhân sinh quan, thế giới quan, ...). Những bối cảnh này có khả
năng thay đổi nhận thức mà giá trị của giáo dục mang lại, tạo dựng thiết lập lại những mô
hình, phương pháp quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Tiếp cận giáo dục trong bối cảnh giá trị không chỉ tiếp cận ở đối tượng là học sinh
hay toàn thể CB – GV – NV và HS trong một cơ sở giáo dục mà đó là cả hệ thống giáo
dục, đòi hỏi phát có những thay đổi để đảm bảo thang giá trị mới, tích cực hơn, hiện đại
hơn. Chẳng hạn như sự kiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay, tính tích cực được xem là tiêu chuẩn giá trị thì tiêu chuẩn này đã dịch
chuyển từ người dạy sang người học. Vì thế, giá trị về lượng đã được dịch chuyển thành
giá trị về chất. Nếu như khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lượng
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kiến thức đến với HS càng nhiều, càng sâu, càng rộng thì càng có giá trị thì đối với Chương
trình giáo dục phổ thông 2018, việc thực hiện nó phát hướng đến hình thành, phát triển
phẩm chất, năng lực người học, đó chính là giá trị đích thực.
Kết hợp 3 cách tiếp cận giá trị đối với giáo dục nói trên vào trong từng cơ sở giáo
dục một cách nhất quán và phù hợp với từng trường thì sẽ đảm bảo cho môi trường giáo
dục mang giá trị, tức là đã tạo nên nền tảng của văn hóa học đường. Cũng với 3 cách tiếp
cận này phải dựa trên một triết lí giáo dục hiện đại, đó là triết lí giáo dục dựa trên giá trị
nhằm mục đích củng cố mọi khía cạnh cuộc sống và công việc của cộng đồng trường học,
kể cả các yếu tố bên ngoài trường học như chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh,...
để mọi người đều dựa trên các giá trị được xác lập mà thực hiện công việc của mình một
cách có ích và thiết thực hơn. Điều này nó sẽ tạo ra một sự biến đổi, cả trong nhận thức
và hành động để thúc đẩy sự thay đổi văn hóa nhà trường dựa trên sự công bằng và tôn
trọng.
2.3. Biểu thị giá trị của văn hóa học đường
Theo quan niệm truyền thống, văn hóa được định nghĩa là những khuôn mẫu về
hành vi, thái độ và cảm xúc có được thông qua xã hội hóa và là đặc điểm của các nhóm
hơn là hơn của các cá nhân. Từ quan niệm này, Harris đưa ra định nghĩa: “các mẫu hành
vi, suy nghĩ vàcảm giác có được hoặc bị ảnh hưởng thông qua học tập và đó là đặc điểm
của các nhóm người hơn là các cá nhân.” (Harris, 1971. tr. 136). Theo định nghĩa này,
việc xây dựng cộng đồng liên kết các cảm xúc, tôn trọng các chuẩn mực, chăm sóc các cá
nhân tích cực là xây dựng một văn hóa học đường.
Theo Fullan (2007), văn hóa học đường có thể được định nghĩa là những niềm tin
và giá trị hướng dẫn rõ ràng trong cách một trường học hoạt động. “Văn hóa học đường”
có thể được sử dụng để bao gồm tất cả các thái độ, hành vi mong đợi và các giá trị tác
động đến cách trường học hoạt động. Theo định nghĩa này, văn hóa học đường chính là
sự biểu thị các hành vi, hoạt động giáo dục, ứng xử giữa các thành viên trong cộng đồng
nhà trường tuân thủ các chuẩn tắc, chuẩn mực dựa trên giá trị.
Trong bài Văn hóa học đường trong môi trường đa văn hóa, Beckum và Zimney
(1991) cho rằng, văn hóa học đường là “cách tổ chức các thông điệp của nhà trường được
truyền tải thông qua các phương pháp giảng dạy và mối quan hệ thầy trò tạo thành một
mã văn hóa. Các giá trị được truyền qua mã này hoạt động như một cơ chế được thiết kế
để duy trì ảnh hưởng của nền văn hóa thống trị và gây khó khăn, nếu không muốn nói là
không thể, để các nền văn hóa đa dạng khẳng định ảnh hưởng.” (p. 125) ... Trong đó, “môi
trường học tập và hướng dẫn các quy trình là các hoạt động mang tính thời đại văn hóa
phản ánh nền văn hóa định hướng của nhà trường và GV.” (tr.127).
Apple (1979) và Giroux (1988) cũng cho rằng: phương pháp giảng dạy và mối
quan hệ giữa GV - HS tạo thành một mã văn hóa với các giá trị hoạt động như các cơ chế
duy trì nền văn hóa thống trị của ảnh hưởng và làm cho nó hầu như không thể đối với các
nền văn hóa khác đại diện cho một số học sinh hoặc giáo viên để khẳng định ảnh hưởng
hoặc tạo ra những thay đổi trong văn hóa của trường học hoặc trong học chính khóa.
Quá trình tạo nên văn hóa học đường bao gồm nhiều thành phần khác nhau: về con
người là những người tồn tại bên trong cộng đồng của một trường học và những người
bên ngoài nhưng thường xuyên liên hệ hoặc cộng tác với trường học đó; về vật chất là
toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động giáo dục và hệ thống cảnh quan,
môi trường của trường học đó; về pháp lí là toàn bộ hệ thống văn bản ngoại sinh và nội
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sinh chi phối các hoạt động giáo dục dựa trên giá trị để làm cơ sở xây dựng văn hóa học
đường ở trường học đó. Mỗi thành phần này ảnh hưởng và thúc đẩy những thành phần
khác, tạo thành một vòng tròn củng cố niềm tin và hành động; sự kết nối mạnh mẽ giữa
mọi thành viên trong cộng đồng trường học củng cố vòng kết nối tại mọi điểm (BridwellMitchell, 2020). Trong các thành phần này, yếu tố con người có ý nghĩa quan trọng và
quyết định sự tồn tại văn hóa của một trường học và văn hóa của trường học đó sẽ mạnh
hay yếu phụ thuộc vào sự tương tác giữa những người trong tổ chức.
Từ đó cho thấy, văn hóa học đường không chỉ biểu thị ở hành vi và thái độ của tất
cả mọi người trong một cơ sở giáo dục mà còn ở cách mà các thành viên đó tạo ra giá trị
bằng phương pháp hoạt động diễn ra trong mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Để các giá trị
này trở thành mã văn hóa, người đứng đầu nhà trường bằng các biện pháp quản lí của
mình có khả năng giải phóng GV và HS thoát những ràng buộc không được định danh giá
trị để họ được tự do sáng tạo. Điều này đã tạo ra được môi trường văn hóa học tập với các
mối quan hệ trong nhà trường trở nên tốt đẹp và thân thiện, nó có khả năng làm giảm tối
đa những mâu thuẫn hay sự không hài lòng, mang đến cho mọi người cảm thấy ngôi
trường của mình đang học hay đang công tác là một ngôi trường hạn phúc bởi nơi đó là
sự an toàn và tin tưởng lẫn nhau.
Trong một thế giới phẳng, tầm nhìn được mở rộng, giá trị đã được phản chiếu từ
nhiều phương diện khác nhau. Ở phương diện xã hội, giá trị được xem là đối tượng của
các xung đột nhân cách chi phối hành vi và động cơ của con người. Theo Watson Glaser,
“các giá trị xác định thái độ xã hội, các hệ tư tưởng và hành vi của chúng ta. Làm thế nào
một cá nhân tin rằng họ 'nên' hoặc 'phải' cư xử được xác định bởi các giá trị mà họ nắm
giữ” (Glaser, 2016, tr. 112). Giá trị không chỉ là thuộc tính của vật mà trở thành nguyên
tắc để dùng làm thước đo khi đánh giá văn hóa của một tổ chức, cộng đồng dựa trên thái
độ, hành vi của mỗi cá nhân theo vai trò, chức năng của họ.
Trường học là một tổ chức xã hội mà văn hóa nhà trường phản ánh giá trị xã hội
của một tổ chức. Tổ chức xã hội của trường học thể hiện qua hệ thống vai trò của các
thành viên trong tổ chức, người đứng đầu tổ chức là hiệu trưởng để vận hành hệ thống đội
ngũ GV thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục hướng đến mục tiêu
tạo ra giá trị cho sản phẩm lao động của họ. Vì thế, giá trị văn hóa của mỗi cá nhân tùy
thuộc vào vị trí của họ trong trường học để thể hiện hành vi, thái độ cùng các mối quan
hệ dựa trên giá trị. Mỗi cá nhân, tổ chức trong trường học trở thành yếu tố tham gia vào
sự phản ánh các mức độ của văn hóa trong nhà trường.
Nhận biết sự biểu thị của văn hóa học đường trong một cơ sở giáo dục thường dựa
vào 2 yếu tố tin cậy: các mối quan hệ trong nhà trường và năng lực văn hóa của người
đứng đầu đơn vị.
Các mối quan hệ trong nhà trường chủ yếu là: mối quan hệ thủ trưởng với nhân
viên và ngược lại; mối quan hệ giữa GV với GV; mối quan hệ giữa GV với HS và ngược
lại; mối quan hệ giữa HS với HS.
Trong các mối quan hệ này, mối quan hệ giữa GV và HS có ý nghĩa quan trọng bởi
chất lượng của mối quan hệ này có ý nghĩa đối với chất lượng giáo dục của nhà trường,
như Drugli (2013) đã từng khẳng định: “trong trường học, chất lượng của mối quan hệ
giữa giáo viên và học sinh có vai trò quan trọng những tác động đối với hoạt động xã hội
của trẻ em, các vấn đề về hành vi, sự thích nghi với trường học, và năng lực học tập” (tr.
217).
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Mối quan hệ thứ hai cũng không kém phầm quan trọng, đó là mối quan hệ giữa
ban giám hiệu (BGH) và GV. Mối quan hệ này chi phối sự thành công của nhà trường bởi
nó gián tiếp tác động đến chất lượng giáo dục. Theo Deal và Peterson (2016), “Ở những
trường học có cảm giác tin tưởng, hiệu trưởng và GV để những người khác biết họ với tư
cách là con người, đảm bảo rằng có những lúc cùng nhau để các vấn đề ngoài trường học
(trò chơi bóng rổ, dã ngoại, cuộc thi nấu ăn, nhóm đọc sách) và cho thấy chúng luôn có
thể được tin tưởng là trung thực - ngay cả khi thông điệp gây đau đớn” (tr. 216).
Mối quan hệ giữa HS với HS là mối quan hệ dựa trên giá trị về sự bình đẳng và
hợp tác để biểu thị cách ứng xử giữa các HS với nhau, đặc biệt là giữa các HS nam và HS
nữ trong trường học. Mối quan hệ này chịu sự tác động từ nhiều phía, kể cả bên trong lẫn
bên ngoài nên khá phức tạp và bất ngờ. Vì thế mà mối quan hệ này chính là đối tượng của
giáo dục dựa trên giá trị của văn hóa học đường.
Trong trường học, năng lực văn hóa của người đứng đầu có ý nghĩa quan trong đối
với văn hóa của mọi thành viên khác và nó có khả năng chi phối các mối quan hệ trong
nhà trường. Theo Ebony Bridwell-Mitchell, một chuyên gia về lãnh đạo và quản lý giáo
dục, “Một khi các hiệu trưởng hiểu điều gì tạo nên văn hóa - một khi họ học cách nhìn
nhận nó không phải là một khối vô hình mơ hồ, mà là một thứ gì đó có thể được xác định
và thiết kế chính xác - họ có thể bắt đầu thực hiện một tầm nhìn văn hóa” (BridwellMitchell, 2020, tr. 957).
Năng lực văn hóa của hiệu trưởng là phẩm chất mang tính giá trị của người lãnh
đạo trong một tổ chức, nó bao gồm các kĩ năng nhận thức, linh cảm và ứng xử dẫn tới
việc giao tiếp thích hợp và hiệu quả. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phẩm chất và năng
lực văn hóa của hiệu trưởng đảm bảo cho họ thể hiện vai trò của mình đối với một trường
học chất lượng. Tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, dựa trên quan sát và lắng nghe dư
luận từ nhiều phía, đặc biệt là của GV và CBQL, chúng tôi đưa ra một số tiêu chuẩn sau:
- Đồng cảm: biết cách đặt mình vào người khác kể cả nhận thức và tình cảm; khả
năng giải quyết xung đột; thấu hiểu và tôn trọng ý kiến người khác; tôn trọng nhu cầu và
biết tạo cơ hội cho người khác đạt được nhu cầu, mong muốn.
- Bình đẳng: thấu hiểu nguyên tắc dân chủ; thúc đẩy sự gắn kết mọi người trong tổ
chức; biết làm cho người khác cảm thấy mình được quan tâm hoặc tôn trọng; cân bằng
giữa lí lẽ, nguyên tắc với hoàn cảnh cụ thể.
- Tôn trọng môi trường tự nhiên, xã hội: truyền cảm hứng đến mọi người giữa gìn
môi trường, bảo vệ thiên nhiên; quan tâm và đầu tư tạo môi trường thiên nhiên trong
không gian trường học; tôn trọng quyền và tự do các nhóm, tổ chức; tham gia và khuyến
khích các hoạt động xã hội mang tính nhân đạo, nhân văn.
- Chăm sóc sức khỏe: có các phương án giảm thiểu rủi ro cho giáo viên và học
sinh; có thái độ đúng đắn về chăm sóc sức khỏe; khuyến khích các hoạt động tăng cường
sức khỏe; tự chăm sóc sức khỏe của mình và gia đình để nêu gương.
- Tư duy giá trị: quan sát và phân tích hiện thực bằng giá trị quan; thiết lập và tuyên
bố giá trị cho các hoạt động giáo dục; dị ứng với bệnh hình thức và bệnh thành tích; đảm
bảo sự công bằng dựa trên tiêu chuẩn của giá trị.
- Thái độ với công việc: có xu hướng tạo ra và khuyến khích sự đổi mới; nhận trách
nhiệm về mình khi xảy ra sự cố hoặc sai sót; huy động tất cả đội ngũ giáo viên tham gia
quản lí nhà trường; ưu tiên và khuyến khích giáo viên sáng tạo và hợp tác.
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- Điều kiện quản lí đảm bảo văn hóa học đường: lấy việc xây dựng trường học an
toàn và bình đẳng với tất cả mọi người làm nguyên tắc; lấy việc xây dựng nhà trường trở
thành ngôi trường hành phúc cho GV và HS làm mục tiêu; lấy việc xây dựng nhà trường
trở thành tổ chức học tập và hợp tác làm phương châm; tôn trọng và khuyến khích tất cả
mọi người ứng xử văn hóa làm điều kiện.
Để tạo ra giá trị cốt lõi cho văn hóa học đường, người đứng đầu trường học phải
hội đủ năng lực văn hóa để đảm cho tất cả mọi người nhận được nhiều cơ hội phát triển
bản thân và phục vụ cộng đồng giáo dục.
3. Thực trạng văn hóa học đường từ góc nhìn giá trị
3.1. Qui trình và mẫu
Thang đo và mức độ đạt được của văn hóa học đường trong các trường học hiện
nay ở Việt Nam cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến. Trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước nên việc
nghiên cứu thực tiễn của chúng tôi buộc phải giới hạn trong không gian hẹp, sự phân bố
các đối tượng tham gia trả lời phiếu khảo sát cũng không nhiều và không phong phú, chỉ
có cán bộ quản lí và một số ít GV, không có HS. Chúng tôi lựa chọn 21 trường phổ thông
ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để khảo sát sự cảm nhận của người trả lời phiếu về các mối
quan hệ trong nhà trường và một số phẩm chất của người đứng đầu đơn vị qua một số tiêu
chuẩn trong 2 nội dung này đánh giá mức độ đạt được các giá trị của văn hóa học đường
trong các trường phổ thông đó. Bảng 1 dưới đây phẩn ánh đặc điểm đối tượng trả lời
phiếu dựa trên sự phân bố theo hình thức chọn mẫu.
Bảng 1. Đặc điểm người trả lời phiếu
Năm công tác
<= 5 năm
6 đến 15 năm
16 đến 25 năm
>25 năm
Địa bàn
Thành thị
Nông thôn

SL (%)
16 (12.8)
35 (28.0)
45 (36.0)
29 (23.2)
SL (%)
65 (52.0)
60 (48.0)

Loại trường
Trường tiểu học
Trường THCS
Trường THPT

SL (%)
40 (32.0)
52 (41.6)
33 (26.4)

Vị trí công việc
Giáo viên
CBQL

SL (%)
60 (48.0)
65 (52.0)

3.2. Cấu trúc phân tích
Kết quả của việc phân tích nội dung khảo sát chia thành 2 nhóm: nhóm về các mối
quan hệ trong trường học và nhóm về năng lực văn hóa của hiệu trưởng.
Nhóm về mối quan hệ trường học có 3 tiêu chuẩn đưa ra khảo sát, mỗi tiêu chuẩn
có 5 biến quan sát. Tiêu chuẩn về “Quan hệ giữa ban giám hiệu và giáo viên” có 5 vấn
đề: lắng nghe và suy xét; khuyến khích nhu cầu và tạo cơ hội; công bằng, bình đằng dựa
trên sự tôn trọng; hòa đồng và hòa nhập; thấu cảm và cởi mở. Tiêu chuẩn về “Quan hệ
giữa GV với GV” có 5 vấn đề: trung thực và nhân ái; thân thiện và hợp tác; tôn trọng và
yêu thương; khuyến kích và nâng đỡ nhau; xóa bỏ khác biệt vì mục tiêu chung. Tiêu chuẩn
về “Quan hệ giữa GV với HS” có 5 vấn đề: gần gũi, thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ; khuyến
khích học sinh tự bộc lộ và viết lắng nghe học sinh; bao dung và nhân ái; giúp học sinh
tháo gỡ vướng mắc, mâu thuẩn trong các mối quan hệ; tôn trọng và khích lệ. Thang đo
đánh giá các tiêu chuẩn với 3 mức độ: thấp, trung bình và cao.
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Nhóm về năng lực văn hóa của hiệu trưởng có 3 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn có 4
biến quan sát. Tiêu chuẩn về “Tư duy giá trị” có 4 vần đề: quan sát và phân tích hiện thực
bằng giá trị quan; thiết lập và tuyên bố giá trị cho các hoạt động giáo dục; dị ứng với bệnh
hình thức và bệnh thành tích; đảm bảo sự công bằng dựa trên tiêu chuẩn của giá trị. Tiêu
chuẩn về “Thái độ với công việc” có 4 vấn đề: có xu hướng tạo ra và khuyến khích sự đổi
mới; nhận trách nhiệm về mình khi xảy ra sự cố hoặc sai sót; huy động tất cả đội ngũ giáo
viên tham gia quản lí nhà trường; ưu tiên và khuyến khích giáo viên sáng tạo và hợp tác.
Tiêu chuẩn về “Quản lí các điều kiện đảm bảo văn hóa học đường” có 4 vấn đề: xây dựng
trường học an toàn và bình đẳng với tất cả mọi người; xây dựng nhà trường ngôi trường
hạnh phúc cho tất cả; xây dựng nhà trường trở thành tổ chức học tập và hợp tác; xây dựng
môi trường tôn trọng và ứng xử văn hóa. Thang đo đánh giá các tiêu chuẩn với 3 mức độ:
thấp, trung bình và cao.
3.3. Kết quả
3.3.1. Giá trị của các mối quan hệ trong nhà trường
Bảng 2. Thống kê mô tả giá trị của các mối quan hệ trong nhà trường
Quan hệ giữa BGH với GV
1. Lắng nghe và suy xét
2. Khuyến khích nhu cầu và tạo cơ hội
3. Công bằng, bình đằng dựa trên sự tôn trọng
4. Hòa đồng và hòa nhập
5. Thấu cảm và cởi mở
Quan hệ giữa GV với GV
1. Trung thực và nhân ái
2. Thân thiện và hợp tác
3. Tôn trọng và yêu thương
4. Khuyến kích và nâng đỡ nhau
5. Xóa bỏ khác biệt vì mục tiêu chung
Quan hệ giữa GV với HS
1. Gần gũi, thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ
2. Khuyến khích học sinh tự bộc lộ và biết lắng nghe học sinh
3. Bao dung và nhân ái
4. Giúp học sinh tháo gỡ vướng mắc, mâu thuẩn trong các mối
quan hệ
5. Tôn trọng và khích lệ học sinh

Mean
1.46
1.17
1.16
1.91
1.30
1.76
1.58
1.56
1.27
1.65
1.83
1.62
1.52
1.55
1.65
1.97

SD
.282
0.38
0.36
0.83
0.46
0.97
.513
0.51
0.44
0.85
0.91
0.83
.364
0.76
0.71
0.92

1.24

0.43

1.16

0.37

Chú thích: Thấp=1-1.66; Trung bình= 1.67- 2.32; Cao= 2.33-3.00

Theo Bảng 2, cả ba tiêu chuẩn về mối quan hệ xã hội của các thành viên trong nhà
trường đều được đánh giá ở mức độ thấp, cụ thể như sau:
- Về tiêu chuẩn “mối quan hệ giữa ban giám hiệu và giáo viên” (𝑋̅ = 1.46), có 3
biến quan sát được đánh giá thấp là “Lắng nghe và suy xét” (𝑋̅ = 1.17), “Khuyến khích
nhu cầu và tạo cơ hội” (𝑋̅ = 1.16) và “Hòa đồng và hòa nhập” (𝑋̅ = 1.3). Tuy nhiên, có 2
biến quan sát được đánh giá ở mức trung bình là “Công bằng, bình đẳng dựa trên sự tôn
trọng” (𝑋̅ = 1.91) và “Thấu cảm và cởi mở” (𝑋̅ = 1.76).

- Về tiêu chuẩn “mối quan hệ giữa GV với GV” 𝑋̅ = 1.58, có 4 biến quan sát được
đánh giá thấp là “Trung thực và nhân ái” (𝑋̅ = 1.56), “Thân thiện và hợp tác” (𝑋̅ = 1.27),
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“Tôn trọng và yêu thường” (𝑋̅ = 1.65) và “Xóa bỏ khác biệt vì mục tiêu chung” (𝑋̅ =
1.62). Tuy nhiên, có 1 biến quan sát được đánh giá ở mức trung bình là “Khuyến khích
và nâng đỡ nhau” (𝑋̅ = 1.83).

- Về tiêu chuẩn “mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh” (𝑋̅ = 1.52), có 4 biến
quan sát được đánh giá thấp là “Gần gũi, thân thiện và sawcx lòng giúp đỡ” (𝑋̅ = 1.55),
“Khuyến khích học sinh tự bộc lộ và biết lắng nghe học sinh” (𝑋̅ = 1.65), “Giúp học sinh
tháo gỡ vướng mắc, mâu thuẩn trong các mối quan hệ” (𝑋̅ = 1.24) và “Tôn trọng và khích
lệ học sinh” (𝑋̅ = 1.16). Tuy nhiên, có 1 biến quan sát được đánh giá ở mức trung bình là
“bao dung và nhân ái” (𝑋̅ = 1.97)
3.3.2. Năng lực văn hóa của hiệu trưởng

Bảng 3. Thống kê mô tả năng lực văn hóa của hiệu trưởng

Tư duy giá trị
1. Quan sát và phân tích hiện thực bằng giá trị quan
2. Thiết lập và tuyên bố giá trị cho các hoạt động giáo dục
3. Dị ứng với bệnh hình thức và bệnh thành tích
4. Đảm bảo sự công bằng dựa trên tiêu chuẩn của giá trị
Thái độ với công việc
1. Có xu hướng tạo ra và khuyến khích sự đổi mới
2. Nhận trách nhiệm về mình khi xảy ra sự cố hoặc sai sót
3. Huy động tất cả đội ngũ giáo viên tham gia quản lí nhà
trường
4. Ưu tiên và khuyến khích giáo viên sáng tạo và hợp tác
Quản lí các điều kiện
1. Xây dựng trường học an toàn và bình đẳng với tất cả
mọi người
2. Xây dựng nhà trường ngôi trường hạnh phúc cho tất cả
3. Xây dựng nhà trường trở thành tổ chức học tập và hợp
tác
4. Xây dựng môi trường tôn trọng và ứng xử văn hóa

Mean
1.52
1.56
1.37
1.39
1.29
1.40
1.55
1.40

SD
.364
0.71
0.66
0.64
0.59
.290
0.77
0.68

1.50

0.70

1.43
1.47

0.67
.346

1.26

0.54

1.40

0.67

1.27

0.54

1.31

0.57

Chú thích: Thấp=1-1.66; Trung bình= 1.67- 2.32; Cao= 2.33-3.00

Theo Bảng 3, cả ba tiêu chí về năng lực văn hóa của hiệu trưởng đều được đánh
giá ở mức độ thấp, cụ thể như sau:
- Về tiêu chuẩn “tư duy giá trị” (X̅ = 1.52), cả 04 biến quan sát đều được đánh giá thấp.

- Về tiêu chuẩn “thái độ đối với công việc” (X̅ = 1.4), cả 04 biến quan sát đều được
đánh giá thấp.

- Về tiêu chuẩn “quản lí các điều kiện đảm bảo văn hóa học đường” ̅̅̅̅
(X = 1.47), cả
04 biến quan sát đều được đánh thấp.

Nếu như các tiêu chuẩn về các mối quan hệ trong nhà trường có các biến quan sát
được đánh giá ở hai mức độ: “thấp” và “trung bình” thì các tiêu chuẩn về năng lực văn hóa
của người đứng đầu đơn vị, không có biến quan sát nào đánh giá ngoài mức độ “thấp”. Để
nhận ra giá trị của các tiêu chuẩn này, chúng tôi đã tiến hành phân tích tương quan mức độ
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đánh giá của các tiêu chuẩn ở 02 yếu tố: các mối quan hệ trong nhà trường và năng lực văn
hóa của người đứng đầu đơn vị để xác định sự tác động lẫn nhau như thế nào.
Bảng 4. Kết quả phân tích tương quan giữa các mối quan hệ trong nhà trường
với năng lực văn hóa của hiệu trưởng
1. Quan hệ giữa
BGH với GV
2. Quan hệ giữa GV
với GV
3. Quan hệ giữa GV
với HS
4. Tư duy giá trị
5. Thái độ đối với
công việc
6. Quản lí các điều
kiện…

Mean
1.46
1.58
1.52
1.40
1.47
1.31

N
125
125

1
1

2

5

6

.631** .419** .161

.219*

-.034

1

125

3

4

.005

.077

.091

-.009

1

.227** .080

-.015

1

.114

.274**

1

.115

125
125
125

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Theo Bảng 4, “Quan hệ giữa BGH và GV” có mối tương quan dương với với
“Quan hệ giữa GV với GV” (r=.631, p<0,01); “Quan hệ giữa BGH và GV” có mối tương
quan dương với “Quan hệ giữa GV với HS” (r=.419, p<0,01); “Quan hệ giữa BGH và
GV” có mối tương quan dương với “Thái độ đối với công việc” (r=.419, p<0,05). “Quan
hệ giữa GV với HS” có mối tương quan dương với “Tư duy giá trị” (r=.227, p<0,01). “Tư
duy giá trị” có mối tương quan dương với “Quản lí các điều kiện đảm bảo văn hóa học
đường” (r=.274, p<0,01). Điều này có nghĩa là nếu mức độ giá trị của “Quan hệ giữa BGH
và GV” tăng mức độ giá trị của “Quan hệ giữa GV với GV”, “Quan hệ giữa GV với HS”
và “Thái độ đối với công việc” của hiệu trưởn cũng tăng, và ngược lại. Nếu mức độ giá
trị “Quan hệ giữa giáo viên và học sinh” tăng thì mức độ giá trị của “Tư duy giá trị” của
hiệu trưởng cũng tăng, và ngược lại. Nếu mức độ giá trị của “Tư duy giá trị” của hiệu
trưởng tăng thì mức độ giá trị của “Quản lí các điều kiện đảm bảo văn hóa học đường”
tăng, và ngược lại. Dựa vào hệ số tương quan của Hinkle & Jurs (2003), ta thấy “mối quan
hệ giữa ban giám hiệu với giáo viên” có tương quan trung bình với “mối quan hệ giữa GV
với GV”; có nghĩa là có sự tương đồng, liên quan giữa thái độ và hành vi của nhà quản lí
với thái độ, hành vi của giáo viên trong nhà trường.
3.4. Thảo luận
Qua phân tích kết quả khảo sát ở trên cho thấy, các yếu tố cơ bản để đảm bảo cho
văn hóa học đường trong một cơ sở giáo dục đang ở mức thấp. Từ kết quả phân tích mối
tương quan giữa các yếu tố có thể đi đến khẳng định, năng lực văn hóa của người đứng
đầu đơn vị có ý nghĩa chi phối các yếu tố tạo nên chất lượng của văn hóa học đường.
Kết quả khảo sát cũng phản ánh thực trạng liên quan đến vấn đề định hướng và
mục tiêu giáo dục; đó là giáo dục chính thức được thiết kế để truyền đạt kiến thức và kĩ
năng cho người học hướng đến mục tiêu trở thành một công dân chấp pháp, một người
lao động có khả năng đảm bảo cho cuộc sống của mình trong thế giới vật chất. Chương
trình giáo dục hiện hành ít nhiều nhấn mạnh vào việc xây dựng sự nghiệp hơn là xây dựng
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nhân cách, tức là làm cho người học hướng tới mục đích được gọi là “thành công” hơn là
“toàn diện”. Vì vậy, những người thực hiện nhiệm vụ giáo dục, cụ thể là CBQL giáo dục
và GV, nhân viên phục vụ trong ngành giáo dục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của
mình dựa trên những qui định của pháp luật và của ngành mang tính khuôn mẫu. Vì thế,
những yếu tố có khả năng tham gia và trở thành phương tiện của lao động giáo dục của
GV như các quan hệ liên nhân cách hay các yếu tố thuộc động lực tâm lí như “đồng cảm”,
“thấu cảm”, “bao dung”, “vị tha”, không có trong bất cứ văn bản pháp qui nào đối với GV
và CBQL. Vì thế, những tiêu chí của giáo dục giá trị về chất lượng văn hóa học đường
được đánh giá ở nức độ “thấp” thì không có gì đáng ngạc nhiên.
Kết quả nghiên cứu cho phép chúng tôi khẳng định rằng: trong hệ thống giáo dục
quốc gia, trường học như là những viên gạch trong một công trình kiến trúc văn hóa –
chính trị. Đảm bảo cho hệ thống giáo dục vững chắc, nhà quản lí phải có năng lực văn
hóa để vận hành bộ máy giáo dục tạo ra giá trị và lấy giá trị làm mục tiêu, động lực để
phát triển. Văn hóa học đường nếu được nhận thức đầy đủ thì quá trình xây dựng nó đảm
bảo cho sự phát triển bền vững, không chỉ đối với một cơ sở giáo dục mà đối với với hệ
thống giáo dục sự ảnh hưởng và sức lan tỏa của nó ra toàn xã hội.
Một nền giáo dục “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa…” như mục
tiêu đổi mới GD&ĐT được đề ra trong Nghị quyết 29-TW/NQ là phải thay đổi mục tiêu,
từ ‘giáo dục lợi ích’ sang ‘giáo dục giá trị’, nhà trường phải trở thành nơi tạo ra giá trị và
để người học có cơ hội thể hiện giá trị. Đây chính là động lực và mục tiêu để xây dựng
văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT hiện nay.
Giáo dục giá trị tập trung vào các giá trị mà ‘một người nên có’ hơn là ‘một người
phải có’. Mục đích của giáo dục giá trị phải đem lại cho người học không chỉ biết về
những giá trị mà họ được trang bị mà còn thấm nhuần chúng trong cuộc sống hàng ngày
của mình. Ý tưởng đằng sau giáo dục giá trị là làm cho một người trở nên 'khôn ngoan'
hơn là 'thông minh'. Sản phẩm của giáo dục giá trị không chỉ trao cho người cơ hội nghề
nghiệp theo đúng nghĩa ‘phù hợp’ mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của cả cá nhân
và xã hội. Giáo dục giá trị tăng cường sự gắn kết của các mối quan hệ và củng cố các giá
trị của một con người cụ thể. Mục đích của giáo dục giá trị là đề cao sự thật, thực tế, trách
nhiệm và quan tâm đến xã hội và gia đình của họ. Giáo dục giá trị là thứ giúp mọi người,
bất kể vị thế xã hội hay tuổi tác, ở đó, họ được trang bị những tri thức như: văn hóa, truyền
thống, hành vi, thái độ, sự cảm thông và đồng cảm,... Khi một nền giáo dục được thực
hiện bằng giáo dục dựa trên giá trị, thì xã hội và hệ thống giáo dục cụ thể đó sẽ được coi
là chuẩn mực.
Với những ý nghĩa tích cực và công dụng thiết thực này, giáo dục giá trị tham gia
vào quá trình xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục. Trường học là nơi
sản sinh văn hóa dựa trên giá trị nhưng chịu sự tác động mạnh mẽ của biến động của xã
hội và cơ chế quản lí cùng với ý thức hệ. Do không được xây dựng bởi nền móng văn hóa
dựa trên giá trị nên nhà trường ở Việt Nam hiện nay đang bị ràng buộc, chi phối bởi các
yếu tố phi giá trị như ‘bệnh thành tích’, ‘bệnh hình thức’, ‘bệnh hành chính hóa’, ‘bệnh
vô cảm’, ‘bệnh đố kị’,... Những yếu tố này đang làm suy giảm chất lượng văn hóa học
đường của nhiều cơ sở giáo dục.
4. Giáo dục giá trị trong bối cảnh đổi cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo
Như trên đã phân tích, ‘giáo dục giá trị’ là một vấn đề rộng lớn, bao hàm nhiều yếu
tố và tiếp cận ở các phương diện khác nhau nên cho đến nay chưa có một mô hình giáo
dục giá trị cụ thể. Hiện nay có một số cách tiếp cận khác nhau với giáo dục giá trị mà các
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nhà giáo dục học sử dụng trong nghiên cứu của mình. Tiếp cận giáo dục giá trị dựa trên
các yếu tố đạo đức và hạnh phúc, Powney cho rằng “để làm rõ đạo đức của chúng ta nhằm
đánh giá hiệu quả của các giá trị này và hành vi liên quan vì hạnh phúc lâu dài của chính
họ và của người khác, đồng thời phản ánh và tiếp thu các giá trị và hành vi khác mà họ
công nhận là có hiệu quả hơn đối với hạnh phúc lâu dài của bản thân và những người
khác” (2007, tr. vii). Trên quan điểm tiếp cận mục tiêu, David cho rằng, giáo dục giá trị
“cung cấp kiến thức về các quy tắc cần thiết để hoạt động trong phương thức liên quan
đến người khác và tìm kiếm sự phát triển ở học sinh, nắm được các nguyên tắc cơ bản
nhất định, cùng với khả năng áp dụng các quy tắc này một cách thông minh” (2000, tr.
172). Một số nhà nghiên cứu tiếp cận giáo dục giá trị như là một phương thức giáo dục
tổng hợp, bao gồm giáo dục đạo đức và giáo dục công dân (Cheng 2006, Mei-ling 2006,
Taylor 2006)...
Dựa trên những vấn đề lí luận và thực tiễn, đặt vấn đề nghiên cứu trong phạm vi
của văn hóa học đường, chúng tôi tiếp cận giáo dục giá trị theo cấp độ của nhận thức, tức
là thông qua quá trình giáo dục giá trị hình thành ở con người 3 cấp độ nhận thức, tương
ứng với 3 chủ đề của nó: giáo dục về giá trị, giáo dục giá trị quan, giáo dục tư duy giá trị.
Trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay, giáo dục giá trị có ý nghĩa quan trọng
cho việc đảm bảo nền móng xây dựng văn hóa học đường. Mỗi chủ đề giáo dục giá trị
phải gắn liền với những mục tiêu giáo dục cụ thể, tùy vào từng đối tượng để xác định cho
phù hợp. Có nhiều cách để xác định mục tiêu cho giáo dục về giá trị đối với học sinh.
Trường hợp sau đây là một ví dụ về mục tiêu của giáo dục về giá trị đối với học sinh tiểu
học:
+ Khuyến khích các em chú ý và nhận thức được các giá trị.
+ Giúp các em hiểu lý do của các giá trị.
+ Khuyến khích các em phản bác các giá trị.
+ Tạo cơ hội để các em thảo luận về các giá trị và bày tỏ ý kiến, lựa chọn và sở
thích cá nhân.
+ Khuyến khích các em áp dụng các giá trị vào cuộc sống và kinh nghiệm cá nhân
của mình.
+ Tìm cách mở rộng sự hiểu biết của các em và suy nghĩ chín chắn và sáng tạo về
các vấn đề liên quan đến giá trị.
+ Tạo cơ hội để các em hành động và đưa các giá trị vào thực tế.
+ Thừa nhận và, nếu thích hợp, khen ngợi các em có hành vi liên quan đến các giá
trị tích cực…
Giáo dục giá trị không những mang lại cho nền giáo dục những nội dung giáo dục
thiết yếu và quan trọng mà còn cung cấp những phương phápgiáo dục hiện đại. Một trong
những phương pháp giáo dục được hình thành trong quá trình giáo dục giá trị là phương
pháp học tập – phục vụ (service-learning). Hội đồng Lãnh đạo Thanh niên Quốc gia Hoa
Kỳ (2005, đoạn 1) xác định ‘học tập - phục vụ’ như là “một triết học, sư phạm, và mô
hình phát triển cộng đồng được sử dụng như một chiến lược giảng dạy với các mục tiêu
học tập đáp ứng với các tiêu chuẩn nội dung.”, đồng thời đã định nghĩa phương pháp này
như sau:
Nhặt rác bên bờ sông là một hình thức phục vụ. Nghiên cứu các mẫu nước dưới
kính hiển vi là học. Khi học sinh thu thập và phân tích các mẫu nước và cơ quan kiểm
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soát ô nhiễm địa phương sử dụng kết quả thu được để làm sạch một dòng sông… đó là
học tập phục vụ. (dẫn theo Nielsen, 2005, tr. 46).
Phương pháp dạy học ‘học tập – phục vụ’ là một phương pháp giáo dục kết hợp
các mục tiêu học tập với dịch vụ cộng đồng nhằm cung cấp trải nghiệm học tập thực dụng,
tiến bộ trong khi đáp ứng nhu cầu xã hội nên nó đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục –
đào tạo ở Việt Nam hiện nay.
Rudolf Steiner, nhà triết học, nhà cải cách xã hội người Áo từng có phát ngôn nổi
tiếng “Thông minh là không đủ trong thời hiện đại của chúng ta; ý chí tự do và cảm giác
sâu sắc phải đi kèm với tư tưởng rõ ràng.” (dẫn theo Nielsen, 2005, tr. 39). Giáo dục giá
trị không chỉ là một nội dung hay chương trình giáo dục mà còn là sự thể hiện yêu cầu và
tính chất của mục tiêu giáo dục toàn diện trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT hiện nay.
5. Kết luận
Giá trị học như là đích đến của giáo dục học kết hợp với tâm lí học, tức là nó làm
cho tính mục tiêu của giáo dục học và tâm lí học được rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Vì mơ hồ
với giá trị mà có nhiều đối tượng của giáo dục, hoặc là họ tham gia vào quá trình giáo
dục, hoặc là chịu sự tác động đến nhận thức và hành vi bằng phương pháp giáo dục sẽ là
những tác nhân phá vỡ nền tảng của giá trị, tức là gián tiếp đả phá văn hóa học đường.
Wyner (1991) đã kết thúc lời nói đầu của mình trong cuốn sách Quan điểm hiện
tại về Văn hóa học đường với lập luận rằng, “Mục đích thực sự nỗ lực nghiên cứu văn
hóa học đường là để nâng cao nhận thức về hiện tại, để thay đổi thực tế và khả năng đa
dạng trong các thiết lập này”. (tr. xv). Đây cũng là điều mà chúng tôi mong muốn đạt
được trong bài viết này; đồng thời là gợi mở ra một hướng nghiên cứu đối với giáo dục
học ở Việt Nam hiện này để vấn đề văn hóa học đường được nhận diện một cách rõ ràng
hơn, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn hơn.
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GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, XÂY DỰNG LỐI SỐNG, NẾP SỐNG VĂN HÓA
CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN HIỆN NAY
TS. Trần Thị Tuyết Mai*, TS. Nguyễn Thị Phương Lan*
Tóm tắt: Thanh niên, sinh viên là lực lượng lớn của đất nước, là nguồn lực quan trọng
nhất cả về tài trí và thể lực đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đứng
trước nền giáo dục mở trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế trước xu thế toàn cầu hóa đã đem
đến cho thanh niên, sinh viên nhiều cơ hội để học tập, nắm bắt tri thức khoa học, công nghệ tiên
tiến, xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp, sẵn sàng cống hiến và phục vụ công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, sự tác động của nền kinh tế thị trường đã có những tác động,
ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của thế hệ trẻ, dẫn đến đạo đức, lối sống,
nếp sống văn hóa trong một bộ phận thanh niên, sinh viên hiện nay đang có sự lệch chuẩn cần
được giáo dục, định hướng và xây dựng bằng những chuẩn mực phù hợp. Bài viết góp bàn về
thực trạng này và đề xuất một số giải pháp nhằm giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống
văn hóa cho thanh niên, sinh viên trong thời kỳ mới.
Từ khóa: Thanh niên - sinh viên, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, thời kỳ mới

1. Vai trò của thanh niên, sinh viên, định hướng của Đảng về giáo dục đạo
đức, lối sống, nếp sống cho thanh niên, sinh viên
Lực lượng thanh niên, trong đó chủ yếu là học sinh và sinh viên, là lực lượng trẻ
có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Trong lịch sử đấu
tranh cách mạng và xây dựng, bảo vệ đất nước đã chứng minh và khẳng định vai trò, vị
trí của lực lượng thanh niên và các thế hệ học sinh, sinh viên luôn là lực lượng trẻ, tiên
phong, là đội quân hậu bị hùng hậu tin cậy của Đảng, là nguồn nhân lực to lớn và quý báu
của đất nước, là lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và
xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
khẳng định “Thanh niên là người chủ của nước nhà…Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay
mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để
lại, Bác đã căn dặn “Bồi dưỡng thế hệ Cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng
và rất cần thiết”. Bởi vậy việc đào tạo, chăm lo, bồi dưỡng giáo dục phẩm chất, đạo đức
và xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh niên, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng
của Đảng và nhân dân ta.
Hiện nay, giai đoạn đổi mới phát triển và hội nhập của đất nước đã đặt ra cho thanh
niên, sinh viên với tư cách vừa là một chủ thể sáng tạo, cống hiến, vừa là nguồn nhân lực
to lớn của quốc gia với những thời cơ thuận lợi và trước những thử thách, sóng gió cần
vượt qua. Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa thì thanh niên, sinh viên là nguồn lực quan trọng nhất của đất nước. Chính vì vậy,
Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm, chăm lo đầu tư cho lực lượng thanh niên, sinh
viên để tạo ra nguồn lực tri thức có chất lượng cao, đủ mạnh phù hợp với yêu cầu phát
triển kinh tế xã hội của đất nước và không tụt hậu đối với xu thế kinh tế toàn cầu hóa. Để
đào tạo ra một thế hệ thanh niên, sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”, Đảng ta đã có những
*
*

Viện Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Viện Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
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định hướng quan trọng về giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn
hóa cho thanh niên, sinh viên thông qua hệ thống các Văn kiện quan trọng của Đảng trong
từng thời điểm cụ thể.
Từ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh lần thứ VIII đã đặt ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh giáo dục lối sống cho thanh niên, góp
phần hình thành thế hệ thanh niên sống có văn hóa, yêu lao động, giàu lòng nhân ái, tham
gia xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản săc văn hóa dân tộc… Cùng với
việc giáo dục lối sống văn hóa, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường giáo dục các giá trị văn
hóa truyền thống của dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc và làm giàu văn hóa Việt Nam,
định hướng trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh thiếu nhi … đấu tranh
bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, các văn hóa phẩm độc hại, hạn chế khuynh
hướng sùng ngoại trong hưởng thụ văn hóa của thanh thiếu nhi”1. Nghị quyết Trung ương
5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc đã nhấn mạnh các hoạt động văn hóa phải “...quan tâm, giáo dục lý tưởng, đạo
đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ...”.
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: “Đối với thế hệ trẻ,
chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức,
lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức
sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 2.
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Đối với thế hệ
trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập,
lao động giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến
khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm”; “Bồi dưỡng các giá trị
văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn
hóa con người Việt Nam”3.
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Coi
trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo…giữ gìn và phát triển những giá trị
truyền thống của văn hóa, con người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đúc kết
và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế”4.
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặt ra 6 nhiệm vụ trọng
tâm, một trong 6 nhiệm vụ đó là: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng
lực làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…Làm tốt công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động,
giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi
dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.
Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2002), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh lần thứ VIII, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2002, tr.78-79.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2001, tr.126.
3 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2006, tr.106,120.
4 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2011, tr.41,223.
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cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”5.
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đặt ra nhiệm vụ:
“Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng
cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu
cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện
học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí
tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao
động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện
đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”6.
Như vậy, nội dung Nghị quyết, Văn kiện quan trọng của Đảng trong mọi thời kỳ
của đất nước, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, xây
dựng lối sống, nếp sống văn hóa tốt đẹp cho thanh niên bằng những chủ trương, định
hướng rất cụ thể để tạo ra một nguồn lực quan trọng, tốt nhất cho đất nước, đóng góp tích
cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Thực trạng công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống, nếp
sống văn hóa cho thanh niên, sinh viên
Thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về giáo dục đạo đức, xây dựng
lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh niên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa
VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,
trong đó giải pháp số 1 có ý nghĩa then chốt là: “Mở cuộc vận động giáo dục Chủ nghĩa
yêu nước gắn với thi đua yêu nước và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”. Mục tiêu chung của Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
là: Đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; Đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Trong đó các bộ/ngành/địa phương
đều có trách nhiệm thực hiện phong trào nhằm đạt được mục tiêu này. Công tác giáo dục
đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên đã được Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ/ngành
liên quan chú trọng thực hiện.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng nhiều Chương trình phối hợp
đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong sinh viên. Từ năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào
tạo - Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký kết Chương
trình phối hợp về việc thực hiện cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” (Chương trình phối hợp số 2723/CTCT ngày 12-4-2001. Sau 5 năm
thực hiện, Chương được nối dài, chuyển tiếp bằng các chương trình của các giai đoạn
tiếp theo) với mục tiêu: Xây dựng các trường học có đời sống văn hóa tốt, tạo sự chuyển
biến quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nhằm phát triển nguồn
lực con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phối hợp
đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành giáo dục, nhằm xây dựng đời sống văn hóa
trong các nhà trường, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, lịch sự, góp phần
ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều chương trình hoạt động thiết thực
5 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương
Đảng, Hà Nội, 2016, tr.219,243.
6 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Văn phòng Trung
ương Đảng, Hà Nội, 2021, tr.168.
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hưởng ứng cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,
đưa các nội dung cuộc vận động vào đời sống văn hóa trong nhà trường, xây dựng trường
học, các cơ sở giáo dục thành những đơn vị có đời sống văn hóa tốt. Nhiều phong trào
hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên trong toàn ngành đã
được tăng cường thực hiện, các cuộc vận động và phong trào hiện có của ngành Giáo dục
và Đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và lồng ghép với nội dung của phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như phong trào “Trường học có đời
sống văn hóa tốt”, “Xây dựng nhà trường văn hóa, học sinh văn minh, thanh lịch, hiện
đại”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành một số Văn bản quy định về công tác giáo
dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; quy định về tổ chức
hoạt động văn hóa; tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội7 nhằm mục đích:
“đưa công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là
nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên” trong các cơ sở đào tạo nhằm “hình thành, rèn
luyện và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ góp phần giáo
dục toàn diện cho học sinh, sinh viên”; Tổ chức các hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh
viên “nhằm góp phần bồi dưỡng nhân cách, giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên,
đồng thời hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường”. Bộ Giáo dục và
Đào tạo phối hợp với nhiều Bộ, ngành tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên như phối hợp với Đài Truyền hình
Việt Nam tổ chức cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức “Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên” thường kỳ …
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Bộ Văn hóa - Thông tin
(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh
các hoạt động văn hóa trong thanh thiếu nhi, thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá” (Chương trình phối hợp số 65/CTPH/ĐTN-BVHTT ngày 17-62004. Sau 5 năm thực hiện, Chương được nối dài, chuyển tiếp bằng các chương trình của
các giai đoạn tiếp theo). Mục đích của chương trình nhằm “đẩy mạnh việc tổ chức hoạt
động văn hoá trong thanh thiếu nhi… đáp ứng ngày càng cao về học tập, lao động sáng
tạo, hoạt động văn hoá văn nghệ, vui chơi giải trí, xây dựng lối sống nếp sống lành mạnh.
Tạo điều kiện để phát huy vai trò của Đoàn thanh niên các cấp tham gia có hiệu quả vào
việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở…”. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh phát động các phong trào “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Thanh niên lập thân, lập
nghiệp”, “Thanh niên vì cộng đồng”… đã thu hút sinh viên tham gia, được đông đảo dư
luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Nội dung các chương trình hoạt động này nhằm hướng
tới động viên khả năng đóng góp xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên, rèn
luyện kỹ năng, hình thành những giá trị sống khỏe, sống đẹp, sống có ích cho sinh viên.
Các chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ trong học sinh, sinh viên đã được tổ
chức thường xuyên, tiêu biểu là hội thi nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) các
cấp. Trên 6000 nhóm TCM đã hoạt động ở cơ sở, tình nguyện đi tới vùng sâu, xa để biểu
diễn phục vụ nhân dân, thanh thiếu nhi và các đơn vị quân đội. Hệ thống Nhà văn hóa,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Văn bản: Quyết định ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
(Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007); Quyết định ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa
cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học và Trung học chuyên nghiệp (Quyết định số
60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Chỉ thị về tăng cường phối hợp nhà
trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên (Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT
ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
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Cung văn hóa, Trung tâm Văn hóa thanh niên (NVHTN) và Nhà thiếu nhi do các cấp do
Đoàn Thanh niên quản lý có nội dung hoạt động đa dạng phong phú mang đậm màu sắc
của tuổi trẻ, có tính giáo dục cao thu hút khoảng từ 15 đến 17 triệu thanh thiếu nhi và nhân
dân đến học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí. Việc xây dựng các mô hình giáo dục pháp
luật trong thanh niên ở cơ sở đã được đầu tư chỉ đạo, đã xây dựng và duy trì hoạt động
của 11.453 Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, 6.360 đội tuyên truyền thanh niên phổ
biến giáo dục pháp luật và hàng chục nghìn tuyên truyền viên trẻ hoạt động ở các cấp 8.
Đặc biệt là việc mở rộng thời lượng cũng như đa dạng hoá các nội dung, hình thức về các
chương trình văn hoá nghệ thuật tại hệ thống các đài phát thanh truyền hình, cơ quan báo
chí, hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng đã làm cho khối lượng
và chất lượng các sản phẩm văn hoá được tăng nhanh và có tính định hướng, tính hấp dẫn
đáp ứng với thị hiếu và có tác dụng tuyên truyền giáo dục nhận thức trong đó có giáo dục
nhận thức về văn hóa thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa đối với thanh niên,
sinh viên.
Được sự giáo dục của Nhà trường, gia đình và xã hội, được sự chăm lo của các
ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, thanh niên, sinh viên Việt Nam đã có sự
trưởng thành vượt bậc về trí và lực. Thanh niên, sinh viên đã biết tin tưởng vào đường lối
đổi mới của Đảng, biết kế thừa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống quý báu
của các thế hệ đi trước, đó là: lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của cha ông
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên, sinh viên đã tích cực học tập, lao động, chủ
động tham gia công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gương mẫu đi đầu trong
sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Thanh niên, sinh viên có bản lĩnh chính trị, có lẽ sống và
lý tưởng sống cao đẹp, có ước mơ hoài bão lớn lao, có tâm hồn trong sáng, có lối sống
văn hóa lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt tri thức khoa học công
nghệ tiên tiến. “Các giá trị về nhu cầu, thị hiếu, thẩm mỹ, thời trang, về ca nhạc và giao
tiếp được thanh niên sinh viên xếp ở thứ hạng cao. Học vấn, tài năng, thông minh nhạy
cảm luôn gắn chặt với các phẩm chất nhân ái, tính cộng đồng, văn minh thanh lịch, tình
bạn và tình yêu, xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng xã hội kỷ cương pháp luật
nhằm tạo ra sự hài hòa giữa giá trị vật chất và tinh thần đầy đủ, giữa xã hội lành mạnh và
gia đình hòa thuận, bình đẳng, sống có văn hóa và biết tôn trọng lẫn nhau là lý tưởng của
mỗi thanh niên sinh viên thời đại hiện nay”9.
Thông qua các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh
niên vì cuộc sống cộng đồng”… đã góp phần bồi dưỡng một thế hệ thanh niên, sinh viên
năng động có bản lĩnh, dám nghĩ và dám làm. Phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai
lập nghiệp” đã giúp cho học sinh, sinh viên có mục đích thái độ động cơ học tập tốt, có
lối sống và phép ứng xử văn hóa lành mạnh, có nếp sống chủ động hướng vào mục đích
nhân văn, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Thông qua nhiều phong trào,
thanh niên, sinh viên được bồi dưỡng giáo dục thành những con người sống có lý tưởng
cao đẹp, biết nhìn nhận và hướng cuộc sống vào những gía trị đạo đức và truyền thống
văn hóa tốt đẹp của cha ông để lại: có lối sống nhân ái, lành mạnh, sự thuỷ chung, hiếu
nghĩa, biết thờ phụng tổ tiên vẫn là những gía trị thiêng liêng cao quý của thanh niên trong
Nguồn; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung
ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa trong thanh thiếu nhi, thực
hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (giai đoạn 2008-2014).
9 Dương Tự Đam (2007), “Về vấn đề xây dựng lối sống sinh viên hiện nay”, Tham luận in trong Kỷ yếu Hội thảo
Đời sống văn hóa sinh viên thực trạng và giải pháp, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương - Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Văn hóa - Thông tin, Hà Nội tháng 4 năm 2007, tr.32.
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thời kỳ đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập trước xu thế toàn cầu
hóa.
Được sống trong điều kiện có nhiều thuận lợi: được hưởng thụ thành quả công
cuộc đổi mới của đất nước, có điều kiện tham gia giao lưu tiếp xúc với các chương trình
hoạt động văn hóa đa dạng. Thanh niên, sinh viên rất năng động trong xu thế học tập, lao
động với những yêu cầu về chuyên môn và năng lực cạnh tranh cao. Sinh viên có cơ hội
tiếp xúc giao lưu với các nền kinh tế, văn hóa của các nước đang phát triển đã tạo cho học
sinh sinh viên kỹ năng sống, tác phong làm việc, hoạt động có hiệu quả cao, thích ứng với
việc giao lưu, hợp tác và hội nhập thành công, đảm bảo sự phát triển bền vững. Thanh
niên, sinh viên sống năng động, sống đẹp, cần cù, biết vượt khó để thoát đói nghèo, lập
thân lập nghiệp giữ nước. Trong bối cảnh đó đã có lực lượng lớn học sinh, sinh viên luôn
luôn chủ động làm chủ bản thân, tôn trọng giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, sống giàu
lòng nhân ái, thuỷ chung, kiên định với lý tưởng cách mạng: yêu nước, yêu chủ nghĩa xã
hội và độc lập dân tộc, thực hiện lẽ sống mình vì mọi người; Thanh niên, sinh viên có
đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới của đất nước với những ước mơ hoài bão, nung
nấu khát vọng, chí hướng phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì dân giàu nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sẵn sàng xả thân cống hiến “đâu cần thanh niên có,
việc gì khó có thanh niên”, “Tuổi trẻ vì ngày mai lập nghiệp”, cần cù sáng tạo để vượt
khó, thoát nghèo, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Chủ động, năng động và sáng
tạo, khám phá và nắm bắt kho tàng tri thức tiên tiến của các nước đang phát triển, tích cực
tiếp nhận những yếu tố lành mạnh có có cơ hội để cống hiến, làm giàu cho đất nước. Chủ
động vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thiện nhân cách của mình. Lực lương nòng cốt
này là nguồn lực trí tuệ để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ đất nước.
Thế hệ thanh niên, sinh viên hiện nay cũng là đối tượng có nhu cầu văn hóa rất
cao, khao khát hiểu biết, khám phá, sáng tạo, có điều kiện dành thời gian cho các hoạt
động, sinh hoạt văn hóa để thưởng thức cái đẹp, thỏa mãn nhu cầu về văn hóa nghệ thuật
hơn hẳn so với các thế hệ cha anh trong những năm tháng còn chiến tranh hoặc bước vào
thời kỳ xây dựng hòa bình, kiến thiết đất nước với nhiều khó khăn, thiếu thốn trước đây.
Thanh niên được tiếp cận nhiều hơn với văn hóa bốn phương qua các phương tiện thông
tin đại chúng trong điều kiện công nghệ thông tin và giao lưu quốc tế phát triển rất nhanh,
mạnh mẽ. Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tạo điều
kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận được nhiều hơn với các giá trị văn hóa khoa học quốc
tế tiên tiến, đáp ứng nhu cầu mở mang kiến thức, nâng cao trình độ cảm thụ nghệ thuật
nhưng cũng đặt ra trước học sinh sinh viên những thách thức đòi hỏi cần phải nâng cao
trình độ nhận thức rèn luyện có đủ bản lĩnh, biết chọn lọc tiếp thu những giá trị tinh hoa
của nhân loại, gạt bỏ những yếu tố độc hại ảnh hướng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống
của mình. Thực tế cho thấy một bộ phận không nhỏ thanh niên, sinh sinh viên chưa xác
định được những định hướng đúng đắn trong thưởng thức nghệ thuật sinh hoạt văn hóa.
Với thị hiếu thấp kém đã thông qua việc tiếp nhận các sản phẩm văn hóa độc hại trên
mạng Internet, từ các nguồn băng đĩa lậu, sách báo, tranh ảnh cấm lưu hành, các chương
trình vui chơi giải trí thiếu lành mạnh như cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, đua xe...từ đó dẫn
đến hình thành quan điểm sống lệch lạc, ảnh hưởng tới nhân cách, đạo đức, lối sống lành
mạnh của thanh niên, sinh viên.
Xu hướng và biểu hiện biến đổi của đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong
thanh niên, sinh viên:
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Bên cạnh những mặt tích cực, còn có những biểu hiện lệch chuẩn trong lối sống,
nếp sống của một bộ phận thanh niên, sinh viên hiện nay, đó là: Trong thời kỳ đổi mới,
hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh, mạnh, bên cạnh những
yếu tố tích cực: sinh viên sống có nghị lực, có hoài bão ước mơ, có lý tưởng sống cao đẹp
sẵn sàng cống hiến và phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Còn một bộ phận sinh viên
còn sống buông lỏng chính mình, xem thường các giá trị nhân văn của cuộc sống, sống
thiếu ước mơ, hoài bão, chưa có lý trí phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, xa rời
mục đích cao cả của cuộc sống, không chịu rèn luyện, không tích cực tham gia các hoạt
động chính trị xã hội, thờ ơ với hoạt động của đoàn thể “xa Đảng, nhạt đoàn”, ít tham gia
vào các hoạt động nhân văn của cộng đồng như: các hoạt động nhân đạo từ thiện “uống
nước, nhớ nguồn”, “Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ dấn thân, lập nghiệp”
vì người nghèo để hoạt động giúp đỡ người nghèo, chăm sóc các gia đình thương binh liệt
sĩ và người có công với cách mạng, thờ ơ với việc xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa
trong môi trường học tập của chính mình cũng như trong đời sống cộng đồng dân cư nơi
mình sinh sống. Một số sinh viên thiếu lý trí rèn luyện, lười học tập nghiên cứu, sử dụng
thời gian rỗi vào những hoạt động tầm thường, sống buông thả ăn chơi sa đọa, rơi vào các
tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện game online (GOL). Một bộ phận học sinh, sinh viên
chạy theo lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, sống gấp, sống vội, đua đòi ăn chơi sa đọa
vào các tệ nạn xã hội làm tha hóa bản thân; Hiện đang gia tăng tình trạng bạo lực học
đường, gia tăng tội phạm lứa tuổi vị thành niên, tình trạng quan hệ tình dục trước hôn
nhân, nạo phá thai trong giới trẻ có xu hướng ngày càng tăng gây lo lắng cho mọi gia đình
và xã hội.
Một vấn đề đáng quan tâm hiện nay là đang có sự chuyển đổi trong định hướng giá
trị đạo đức của lớp trẻ. Nếu như trước đây các giá trị đạo đức lối sống được thế hệ trẻ tôn
thờ như ý chí chịu đựng gian khổ hy sinh, sống vì nghĩa lớn, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi
thanh xuân của mình cho độc lập dân tộc, bình dị trong cuộc sống với những ước mơ
thánh thiện “bạn tôi mong sao, sau này xong chiến đấu sẽ lên nông trường lái máy cày,
còn tôi mong sao sau này xong chiến đấu giữ yên quê nhà…”, xả thân nặng nghĩa tình vì
đồng đội, không biết đòi hỏi lợi ích cá nhân. Nhưng hiện các giá trị vốn quý đó đang được
thay thế bằng những biểu hiện sống thực dụng, thích hưởng thụ, ngại khó ngại khổ, dễ sa
ngã trước những cám dỗ thấp hèn của cuộc sống. “Hiện nay, những chuẩn mực giá trị
truyền thống đã có những biến đổi nhất định, yếu tố cá nhân được nhìn nhận nhiều hơn…
cách thể hiện hành vi của một bộ phận giới trẻ, bao gồm cả học sinh không giống như
những người khác trong xã hội. Tình trạng học sinh nói tục, chửi thề, thiếu tôn trọng thầy
cô giáo, người lớn tuổi không phải là hiện tượng cá biệt. Ngoài ra còn những hiện tượng
khác vốn xa lạ với chuẩn mực đạo đức truyền thống như quan hệ tình dục sớm, chụp ảnh
khỏa thân rồi tung lên mạng xã hội, internet để khẳng định mình hoặc để dọa bạn bè. Hiện
tượng kết bạn trên mạng rồi hình thành các băng nhóm và có những hành vi lệch chuẩn
như bỏ nhà đi bụi, sống quần hôn, uống rượu bia say xỉn, đua xe… là những biểu hiện
đáng lo ngại ở một bộ phận giới trẻ”10.
Trong thời kỳ đổi mới với xu hướng toàn cầu hóa, bên cạnh những mặt tích cực
làm nên những giá trị văn hóa tiêu biểu, hình thành phẩm chất cao đẹp của thanh niên,
sinh viên vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục: Còn một bộ phận thanh niên, sinh
viên sống thiếu ý chí rèn luyện phấn đấu, trình độ năng lực còn hạn chế, kỹ năng sống,

10 Hoàng

Gia Trung (2015), “Giáo dục hành vi hợp chuẩn cho học sinh phổ thông”, Bài Tham luận trong Kỷ yếu
Hội thảo Công tác tổ chức tư vấn tâm lý trong nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, tr.103.
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văn hóa ứng xử còn chưa đẹp. Tình trạng một số thanh niên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào
các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.
Một bộ phận thanh niên, sinh viên sống vô cảm, xem thường giá trị đạo đức, xem
nhẹ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và văn hóa gia đình, thờ ơ thiếu ý chí phấn đấu,
ít ước mơ hoài bão, thiếu ý chí nghị lực vươn lên, lãng quên các hoạt động sinh hoạt đoàn
thể. Do đó, một bộ phận không nhỏ học sinh sinh viên lao vào con đường ăn chơi đua đòi
thực dụng, lười lao động, không có ý chí tiến thủ, lao vào con đường nghiện ngập ma tuý,
cờ bạc, nên sao nhãng học tập dẫn đến kết quả kém, thi lại, nợ điểm thi, nợ môn học…
Không có tiền chơi bời, một bộ phận học sinh, sinh viên lao vào các cửa tiệm cầm đồ,
giao dịch tín dụng đen gây tổn thất cho gia đình, cha mẹ và ảnh hưởng đến nhà trường.
Có những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt và cuộc sống. “Theo khảo sát của Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đời sống sinh viên hiện nay đáng
lo ngại là hiện tượng sinh viên có tư tưởng không chịu học hành, xin điểm, quy cóp. Chỉ
khoảng 30 % sinh viên say mê học tập, tích cực tham gia các sinh hoạt tập thể; 10% sinh
viên rất tích cực và hứng thú tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ những
thú vui của tuổi trẻ và thể hiện lối sống tiêu dùng hiện đại, sành điệu; còn lại 60% sinh viên
thể hiện lối sống thụ động, ít tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội và văn hóa thể
thao chung… Nhiều sinh viên không cho rằng việc sao chép tài liệu, ăn cắp ý tưởng trong
quá trình làm bài thi, viết tiểu luận và khóa luận là một hành vi phi đạo đức… Nhiều sinh
viên trốn học, nhờ điểm danh, không chịu học tập nghiên cứu, quay cóp, thuê làm khóa
luận, đồ án tốt nghiệp, hoặc thi hộ. Hiện tượng mua bằng, bán điểm, chạy thầy, chạy điểm
không còn lag chuyện hiếm thấy ở một số trường cao đẳng, đại học và trung học chuyên
nghiệp hiện nay. Điều đáng lo ngại là nhiều sinh viên coi đó là chuyện bình thường, không
liên quan đến tiêu chí đạo đức”11. Tính chất các vụ án lứa tuổi học sinh, sinh viên có biểu
hiện ở mức độ man rợ và tinh vi hơn. Tụ tập, lao vào những động lắc sống thác loạn tập
thể, nghiện hút cờ bạc, mại dâm, tụ tập dua xe trái phép, phô trương thanh thế; Tổ chức
những đám cưới khủng, trưng của, trưng xe ô tô… gây dư luận phản cảm.
Nguyên nhân của tình trạng trên:
Nguyên nhân khách quan:
- Do tác động mặt trái của cơ chế nền kinh tế thị trường tác động đã ảnh hưởng đến
môi trường sống của toàn xã hội và ảnh hưởng đến lớp trẻ đặc biệt là lực lượng thanh
niên, sinh viên…; cuộc tấn công xâm lăng của các nền văn hóa ngoại lai với các sản phẩm
văn hóa độc hại đã len lỏi xâm nhập vào mọi ngõ ngách của cuộc sống mà lực lượng thanh
niên, sinh viên vốn chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ nhất; thanh niên, sinh viên cũng dễ
bị kích động lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, sa sút phẩm chất đạo đức.
- Sự thiếu hụt về kiến thức văn hóa, kiến thức xã hội nói chung đã đưa đến hiện
tượng thanh niên, sinh viên bị cuốn hút một cách thụ động vào các sinh hoạt vui chơi giải
trí có tính buông thả, dễ dãi và tính bắt chước học đòi, thiếu chọn lọc lối sống có chuẩn
mực về nhân cách, về văn hóa thẩm mỹ và lối sống lành mạnh.
- Vẫn còn tồn tại những vấn đề bức xúc của thanh niên, sinh viên như: việc làm,
thu nhập, việc xây dựng các khu sinh hoạt vui chơi giải trí chưa được quan tâm giải quyết
kịp thời: điều kiện học tập, nghiên cứu của thanh niên, sinh viên còn hạn chế; đời sống
của một bộ phận học sinh sinh viên còn khó khăn, thiếu thốn.
Thị Minh Ngọc (2014), “Đạo đức sinh viên Việt Nam thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học Xã hội,
Số 2 (75) - 2014, H, tr.59.
11 Trần
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Nguyên nhân chủ quan:
- Gia đình, nhà trường và xã hội còn có sự buông lỏng về giáo dục tư tưởng, đạo
đức, lối sống, nếp sống văn hóa cho sinh viên. Gia đình thì phó mặc cho nhà trường, còn
nhà trường chỉ quan tâm đến việc dạy chữ, dạy kiến thức, ít quan tâm đến việc giáo dục
đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa cho học sinh, sinh viên. Nhà trường “chỉ
cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu
thời đại mới mà quên mất đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt”.
Vai trò của các tổ chức đoàn, đội chưa có tác động tích cực nhằm định hướng chuẩn giá
trị về đạo đức, lối sống, nếp sống cho thanh niên, sinh viên.
- Một số học sinh, sinh viên thiếu ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức, còn
mơ hồ về nhận thức, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, thiếu ý thức phấn đấu
để cống hiến và trưởng thành, thụ động thờ ơ không quan tâm đến tình hình kinh tế, xã
hội của đất nước, ít tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội, sống mờ nhạt lý tưởng.
- Thời gian vui chơi, giải trí và các hoạt động vui chơi tập thể bị co hẹp: Do áp lực
cuộc sống, áp lực học đường và công việc khiến thanh niên, sinh viên ngoài việc học kiến
thức chuyên môn, nhiều sinh viên phải học thêm nhiều chương trình học khác như ngoại
ngữ, tin học, chứng chỉ chuyên môn ngành nghề…và các hoạt động làm thêm ngoài giờ
học để kiếm sống, mưu sinh… khiến cho sinh viên không còn thời gian để tham gia các
hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí.
Trong giai đoạn Cách mạng mới, với xu thế hội nhập toàn cầu hóa đang đặt ra
những cơ hội và thách thức đối với đất nước trong đó có lực lượng thanh niên, sinh viên.
Việc tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới cùng với việc
mở rộng giao lưu hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại cho đất nước ta nhiều thay đổi trên
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thanh niên, sinh viên có nhiều cơ hội để phát huy sức
sáng tạo và sức trẻ của mình trong quá trình lập thân, lập nghiệp, cống hiến và phục vụ
đất nước. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động văn hóa của lực lượng
thanh niên, sinh viên cũng sẽ có nhiều thay đổi. Thanh niên, sinh viên đang phải đứng
trước sự lựa chọn giữa các giá trị văn hóa truyền thống vốn đang bị tổn thương và các giá
trị mới đang hình thành nhưng chưa ổn định trong đời sống xã hội hiện đại. Chính vì vậy,
thanh niên, sinh viên cần có sự lựa chọn đúng đắn cho mình những giá trị cơ bản, có ý
nghĩa của cuộc sống, từ đó có động cơ học tập và phấn đấu một cách tích cực, không
ngừng học tập và nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học để tự hoàn thiện nhân cách lối
sống, tích cực tìm kiếm cơ hội để lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho đất nước. Chủ
động rèn luyện những kỹ năng, tác phong công nghiệp để hội nhập và tham gia vào sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3. Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng
lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh niên, sinh viên trong thời kỳ mới
Công cuộc đổi mới của đất nước đã tạo đà cho thnah niên, sinh viên hoàn thiện hệ
giá trị nhân cách năng lực toàn diện: Thanh niên, sinh viên có trình độ học vấn cao, có tư
duy năng động, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có lý tưởng cao đẹp “sống đẹp, sống có ích”,
có tinh thần yêu nước, có ý chí phấn đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội.Thanh niên, sinh viên tự tin, bản lĩnh vững bước trên con đường đổi mới phấn đấu vì
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội của đất nước. Song trong thực tế, lối sống ngoại đang có tác động mạnh mẽ đến
lối sống của thanh niên, sinh viên thông qua các sản phẩm văn hóa như các luồng phim
ảnh, sản phẩm thời trang, sự giao lưu giao tiếp đa quốc gia trong xu hướng hội nhập,
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xuyên biên giới đã hình thành lối sống thời mở cửa của nền kinh tế thị trường với các
hành vi sống sùng ngoại, xem nhẹ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, thiếu tôn trọng
chuẩn mực đạo đức cá nhân, coi thường nếp sống văn hóa của gia đình, nhà trường và xã
hội, sống gấp… Đó là những biểu hiện của lối sống vô cảm, thiếu đam mê, hoài bão và
khát vọng của tuổi trẻ. Do vậy, cần có những giải pháp giáo dục phẩm chất đạo đức, xây
dựng lối sống, nếp sống văn hóa cho sinh viên, trong đó cần thực hiện một số nội dung:
Một là, về trách nhiệm của thanh niên, sinh viên đối với sự nghiệp xây dựng
và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là:
- Tăng cường học hỏi trau dồi kiến thức, tự hoàn thiện các chuẩn mực, phẩm chất
của con người Việt Nam, rèn luyện 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, lòng tự hào dân tộc, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình,
cộng đồng, xã hội và đất nước.
- Đóng góp tích cực vào việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc,
xây dựng những giá trị mới tiên tiến, phù hợp với sự phát triển của xã hội.
- Rèn luyện bản lĩnh thanh niên, sinh viên trước các ảnh hưởng, tác động xấu của
văn hóa.
Hai là, mục tiêu giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn
hóa cho thanh niên:
1. Định hướng chuẩn mực giá trị đạo đức, lối sống cho thanh niên, sinh viên một
cách cụ thể. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh
niên, sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong nhà trường. Định hướng thanh niên,
sinh viên nhận thức được một cách đầy đủ và rõ ràng những chuẩn mực đạo đức truyền
thống và hiện đại phù hợp với con người Việt Nam trong xã hội phát triển hiện nay; giáo
dục thanh niên, sinh viên thấy được trách nhiệm của mình, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của chính mình, học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức phù hợp
trong xã hội hiện tại.
2. Tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên tiếp cận, hiểu và trân trọng các giá trị văn
hóa, đạo đức thẩm mỹ, lối sống truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trang bị cho thanh niên,
sinh viên những nội dung cơ bản về đạo đức, chuẩn mực đạo đức cần có trong bối cảnh
hiện nay. Nêu cao giá trị văn hóa học đường truyền thống “Tiên học lễ, hậu học văn”,
“Tôn sư, trọng đạo”… Tạo cơ hội để thanh niên, sinh viên là chủ thể tích cực, biết đấu
tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Đề cao ý thức tự rèn luyện,
tự tu dưỡng để hoàn thiện nhân cách của chính mình.
3. Lôi cuốn thanh niên, sinh viên vào các hoạt động tập thể của phong trào thi đua
yêu nước tại địa bàn cơ sở như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá”, cuốn hút sinh viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phòng chống có
hiệu quả các tệ nạn xã hội, định hướng để thanh niên, sinh viên phấn đấu rèn luyện theo
chuẩn mực “vừa hồng, vừa chuyên”, gương mẫu xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá.
Ba là, các giải pháp thực hiện:
Giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh niên, sinh viên
hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo toàn diện cho
thế hệ trẻ. Môi trường văn hóa sẽ có tác động tích cực hình thành hệ giá trị chuẩn về đạo
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đức và lối sống cho thanh niên, sinh viên. Do đó, vấn đề đặt ra là cần tăng cường giáo dục
nếp sống, lối sống văn hóa và đạo đức cho thanh niên, sinh viên trong thời kỳ đổi mới, để
đạt được mục tiêu này, cần thực hiện một số nội dung theo hai hướng “xây” và “chống”:
Thứ nhất, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ quan và các tổ chức chính trị xã hội
cần tập trung tiếp tục đổi mới và nâng cao các biện pháp giáo dục về chính trị, tư tưởng,
đạo đức và lối sống cho thanh niên, sinh viên; bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý
thức chấp hành pháp luật, giúp thanh niên, sinh viên có những nhận thức đúng đắn về
truyền thống Cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, truyền thống yêu nước. Giáo dục
cho học sinh, sinh viên ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, có khát vọng chiến thắng
nghèo nàn lạc hậu với ý chí vươn lên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục cho
thanh niên, sinh viên sống có ước mơ hoài bão nhưng biết gắn mình với trách nhiệm của
dân tộc, của đất nước, trau dồi đạo đức, lối sống theo phẩm chất của con người Việt Nam
với những đức tính truyền thống vốn có theo phẩm chất Nghị quyết Trung ương 5 (khóa
VIII) và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI): “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam
phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo
đức, lối sống và nhân cách”12.
Thứ hai, định hướng cho thanh niên có trách nhiệm trong việc kế thừa và bảo tồn
và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh việc giáo
dục lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh niên, sinh viên, định hướng thanh niên, sinh
viên hướng tới lý tưởng sống cao đẹp, sống có văn hóa, có lẽ sống mình vì mọi người,
thực hiện chuẩn mực trong ứng xử văn hóa trong cộng đồng dân cư, trong nhà trường và
trong xã hội. Thường xuyên tổ chức cho học sinh sinh viên tham gia các diễn đàn “Tuổi
trẻ sống đẹp”, “Cần kiệm là nếp sống đẹp”, “Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi
trẻ lập thân, lập nghiệp”…
Thứ ba, xây dựng ý thức bảo tồn kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống dân tộc, tăng cường giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc để sinh
viên có điều kiện tiếp cận, chọn lọc cái hay cái đẹp trong di sản văn hóa dân tộc. Từ đó
nâng cao ý thức lòng tự hào dân tộc, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hiện lối sống, nếp
sống có văn hóa cho thnah niên, sinh viên.
Thứ tư, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi lành mạnh
để khắc phục những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường làm tổn thương các
giá trị văn hóa truyền thống, tổn hại thuần phong mỹ tục và lối sống văn hóa truyền thống
tốt đẹp của dân tộc. Các cơ sở giáo dục, đào tạo cần tổ chức các mô hình hoạt động văn
hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp như: Câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ văn
nghệ học sinh, sinh viên, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ các bộ môn văn hóa, ngoại ngữ…
để thu hút lực lượng học sinh, sinh viên tham gia góp phần phòng ngừa và ngăn chặn
những tệ nạn xã hội đang xâm nhập và có nguy cơ xâm nhập vào học đường. Cần chú
trọng xây dựng những điều kiện cơ sở vật chất trước tiên là đáp ứng nhu cầu văn hóa, tạo
sân chơi lành mạnh cho thanh niên, sinh viên. Thông qua đó để giáo dục chính trị tư tưởng,
đạo đức, lối sống và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh sinh viên, đây cũng là pháo
đài chống lại các tệ nạn xã hội xâm nhập làm xói mòn tư tưởng, đạo đức của thanh niên,
sinh viên.

12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI,
Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2014, tr.49.
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Thứ năm, Trong công tác giáo dục thanh niên, sinh viên cần đẩy mạnh thực hiện
mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Duy trì xây dựng và tăng cường cơ
chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc rèn luyện, giáo dục đạo đức,
lối sống cho học sinh, sinh viên. Sự phối hợp tay ba này có ý nghĩa rất quan trọng, là giải
pháp tích cực nhằm phát huy trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực
lượng và gia đình để chăm lo, bồi dưỡng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ. Bác Hồ đã dạy
“Giáo dục nhà trường dù tốt đến đâu nhưng thiếu giáo dục gia đình và ngoài xã hội thì
kết quả cũng không hoàn toàn”. Môi trường văn hóa cộng đồng xã hội, nếp sống văn hóa
văn minh của gia đình, nội dung giáo dục của nhà trường là nền tảng để rèn luyện và giáo
dục thanh niên, sinh viên “theo hình mẫu văn hóa dân tộc, văn minh của thời đại”, thích
ứng nhu cầu phát triển văn hóa cho thanh niên, sinh viên phù hợp với gia trị nhân văn của
xã hội, của dân tộc. Việc kết hợp đòi hỏi phải có kế hoạch, có sự kết hợp chặt chẽ tạo nên
sự thống nhất cao, có trách nhiệm trong đào tạo, giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ cho tương
lai của đất nước.
Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh niên, sinh viên
trong giai đoạn hiện nay là một trong những chuẩn mực để hình thành phẩm chất của con
người theo nội dung tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và Nghị quyết 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. Đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội đòi hỏi cần có
sự phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể và các ngành các cấp trong đó Nhà trường
và Đoàn Thanh niên giữ vai trò quan trọng. Nhà trường và Đoàn Thanh niên phải là chỗ
dựa, là cầu nối với các chương trình họat động nhằm xây dựng đời sống văn hóa lành
mạnh, giúp thanh niên, sinh viên hoà nhập với các nền văn hóa tiên tiến mà không đánh
mất bản sắc văn hoá của chính dân tộc mình./.
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[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Kỷ yếu Hội thảo Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và tư vấn
tâm lý trong nhà trường, Hà Nội tháng 01 năm 2015.
[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa VIII, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[5]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
[6]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung
ương Đảng, Hà Nội.
[7]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Văn phòng
Trung ương Đảng, Hà Nội.
[8]. Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (2018), Hệ thống Giáo dục mở trong bối cảnh tự
chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, tập 1, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
[9]. Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (2018), Hệ thống Giáo dục mở trong bối cảnh tự
chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, tập 2, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

207

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRONG VẤN ĐỀ NGHIÊN
CỨU XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Th.S. Trần Thị Tố Uyên*, Th.S. Hoàng Thị Hạnh*
Nguyễn Thị Thu Hằng**
Tóm tắt: Là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, tư tưởng
Hồ Chí Minh về giáo dục chính là giá trị căn cốt để ngành Giáo dục đã và đang tiếp tục nghiên
cứu, xây dựng nền giáo dục nói chung và văn hóa học đường nói riêng. Đặt trong hoàn cảnh
ngày càng nhiều thói hư, tật xấu nhanh chóng thâm nhập vào nhà trường cùng với sự xuống cấp
về đạo đức của một bộ phận cán bộ, giáo viên và học sinh, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
sẽ giúp các nhà quản lý giáo dục và thầy cô giáo tìm thấy những chỉ dẫn quan trọng có tính chất
nguyên tắc, định hướng về văn hóa học đường trong các trường phổ thông.
Từ khóa: giáo dục, học sinh, học đường, nhà trường, thầy cô giáo, văn hóa.

Với chủ trương văn hóa soi đường cho quốc dân đi, trên cương vị Chủ tịch Nước,
Chủ tịch Đảng, Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự chăm lo mọi mặt cho giáo dục. Tư tưởng
của Người đã trở thành nguồn ánh sáng vạch đường, chỉ lối cho sự phát triển của nền giáo
dục cách mạng Việt Nam. Mọi thành quả to lớn trong lĩnh vực giáo dục suốt mấy chục
năm qua đều bắt nguồn từ tư tưởng đúng đắn, từ phương pháp sáng tạo, đã tập hợp được
nhà trường, gia đình và toàn thể xã hội tham gia vào sự nghiệp chung do Chủ tịch Hồ Chí
Minh khởi xướng và dày công vun đắp. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyệt đối không bó hẹp
trong giáo dục học vấn mà hướng tới đào tạo các em có tri thức, có đạo đức, có sức khoẻ,
có tinh thần vui tươi phù hợp lứa tuổi để phát triển toàn diện. Người yêu cầu phải lấy cái
gốc là tình thương yêu để gần gũi và hướng các em theo điều hay lẽ phải.
Đặt trong bối cảnh văn hóa học đường những năm gần đây đã trở thành vấn đề
được ngành Giáo dục và toàn xã hội đặc biệt quan tâm, khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí
Minh, chúng ta nhận thấy những lời Người chỉ dạy, góp ý, nhắc nhở ngành Giáo dục chính
là chìa khóa để xây dựng nguyên tắc, chuẩn mực của văn hóa học đường. Trên cơ sở
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và từ thực trạng văn hóa học đường, trong
tham luận này, chúng tôi sẽ đề xuất một số giải pháp chính trong việc xây dựng văn hóa
học đường tại các trường phổ thông.
I. Đặt vấn đề
1. Thực trạng văn hóa học đường hiện nay
Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, đáp ứng nhu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW của Ban Chấp hành
Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước, văn hóa học đường là một nhân tố quan trọng giúp

*

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Khu di tích Phủ Chủ tịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

**
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cán bộ quản lý và nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh có cách thức suy nghĩ, tình
cảm và hành động tốt đẹp.
Trong những năm qua, ngành Giáo dục đã quan tâm, nỗ lực bằng nhiều giải pháp
tích cực để xây dựng môi trường trong sạch, văn hóa. Có thể thấy hầu hết học sinh lễ
phép, kính trọng thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, sống có trách nhiệm với
gia đình; ứng xử văn minh, hợp tác, thân thiện, giúp đỡ nhau học tập. Nhiều thầy cô giáo
yêu nghề, yêu người, đã không ngại hy sinh lợi ích bản thân, tất cả vì học sinh thân yêu,
được các em yêu quý, gần gũi như cha mẹ...
Tuy nhiên, khi kinh tế càng phát triển, xã hội không còn thuần nhất, nhiều thói hư,
tật xấu đã nhanh chóng thâm nhập vào nhà trường với các biểu hiện ngày càng rõ rệt, đáng
lo ngại. Đó là ở một số địa phương, một số nhà trường xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức
nhà giáo, ứng xử thiếu văn hóa của học sinh, cán bộ, giáo viên. Một số vụ việc nổi cộm
liên quan đến nhà giáo không chuẩn mực trong giao tiếp, có hành vi và thái độ xúc phạm
tinh thần, thể chất, bạo hành học sinh; tình trạng chạy điểm, chạy hồ sơ, học bạ; những
người làm công tác giáo dục chưa thực hiện tốt văn hóa nêu gương… đã gây bức xúc lớn
trong dư luận. Một giáo viên của trường tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) bắt
học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng khi phát hiện học sinh nói chuyện riêng trong giờ1.
Một cô giáo của trường THCS Thọ Xuân (Đan Phượng, Hà Nội) vừa là giáo viên chủ
nhiệm vừa giảng dạy bộ môn Toán đã dùng hình thức xử phạt học sinh bằng cách cho hai
em tát vào má nhau. Giáo viên này đã dùng phương pháp xử phạt không mang tính sư
phạm, nhưng khi vụ việc bị phát hiện lại báo cáo chưa đầy đủ nội dung sự việc, cho rằng
học sinh tự tát nhau, không phải do giáo viên ép buộc2…
Bên cạnh đó, hiện tượng học sinh nói dối, nói tục, chửi thề, cãi vã, vô lễ với thầy
cô giáo, đánh nhau, yêu sớm, trộm cắp, trốn học tụ tập chơi bời,... diễn ra ngày càng nhiều
trong các trường phổ thông. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, trên cả nước diễn ra
không ít vụ học sinh đánh nhau ở cả trong và ngoài trường học, giữa các lớp trong trường,
giữa các trường với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Không chỉ các em học sinh nam
mà các em học sinh nữ cũng lập hội, lôi kéo, rủ rê đánh nhau với số vụ việc ngày càng
tăng. Học sinh hiện nay đánh nhau không chỉ dùng chân tay hay cặp sách mà có cả những
vật dụng gây sát thương lớn. Tuy mức độ đánh nhau ngày càng nguy hiểm nhưng lý do
các em đánh nhau vẫn bắt đầu từ những chuyện rất vụn vặt như “nhìn đểu”, không cho
chép bài, bình luận, nói xấu nhau trên mạng xã hội, ghen tuông. Khi mạng xã hội ngày
càng phát triển, học sinh thành lập lại thành những nhóm kín bàn luận, nói xấu nhau, thậm
chí xúc phạm đến danh dự, uy tín của thầy cô giáo và nhà trường. Các sự việc, hiện tượng
trên xảy ra khiến cho dư luận xã hội bất bình và lo lắng về ý thức, thái độ thiếu tôn trọng
thầy cô giáo của một bộ phận học trò.
Mặt khác, các phong trào, sinh hoạt của nhà trường tổ chức chưa thực sự khuyến
khích các em tích cực tham gia. Với mong muốn giúp các em hình thành thói quen tốt,
các trường đã tổ chức những phong trào thi đua, đơn cử như phong trào Kế hoạch nhỏ. Ý
nghĩa của phong trào vốn rất hay, rất tốt, tuy nhiên việc thực hiện phong trào có nơi lại
chưa thực chất vì hầu hết các gia đình đã phải tham gia vào việc xin giấy, báo cũ cho con
đem nộp. Có những em đóng góp cả mấy chục kilogam giấy, được nhà trường tuyên
dương nhưng liệu rằng các trường có tự hỏi với số lượng giấy lớn làm sao các em thu gom
được, hay đó lại là công sức của bố mẹ các em?
1

https://laodong.vn/xa-hoi/co-giao-bat-hoc-sinh-uong-nuoc-tu-gie-lau-bang-da-bi-duoi-viec-599656.ldo, 5/4/2018
21/10/2018

2 https://cand.com.vn/giao-duc/Lam-ro-viec-co-giao-bat-hoc-sinh-tat-nhau-i495852/,
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2. Nguyên nhân của những tồn tại về văn hóa học đường
Cần thẳng thắn đánh giá rằng, đã xuất hiện một bộ phận không nhỏ học sinh, thầy
cô giáo, cán bộ có những hành vi xấu trong môi trường giáo dục. Một số phong trào thi
đua lại chưa thực chất, chỉ mới tập trung vào số liệu báo cáo, vào thành tích mà thiếu quan
tâm đến quá trình triển khai thực hiện. Nguyên nhân của thực trạng này là do những tác
động tiêu cực của nền kinh tế thị trường và sự bùng nổ công nghệ thời 4.0 đã làm rạn nứt,
đổ vỡ những giá trị đạo đức truyền thống. Trong khi đó, các trường phổ thông mới chỉ tập
trung vào nhiệm vụ giáo dục tri thức, còn ít quan tâm giảng dạy, bồi dưỡng đạo đức cho
học trò; mới chỉ chú trọng về chuyên môn, nghiệp vụ mà chưa dành nhiều thời gian đánh
giá nhân cách người thầy. Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số
20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo
dục phổ thông. Đây là một văn bản quan trọng với đầy đủ các nội dung quy định chuẩn
nghề nghiệp giáo viên, hướng dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tuy nhiên để
Thông tư thực sự có ý nghĩa, đem lại thay đổi “về chất” chứ không phải những đánh giá
hàng năm mang tính hình thức thì cần có sự quan tâm, sự kiên quyết trong việc tổ chức
thực hiện của Ban Giám hiệu các trường phổ thông.
Từ thực trạng và nguyên nhân đặt ra như trên, yêu cầu xây dựng văn hóa học đường
trở thành nét đẹp trong các trường phổ thông càng trở nên quan trọng, bức thiết. Đây là
một công việc khó khăn, đòi hỏi chiến lược lâu dài trong đó trách nhiệm và hành động
đầu tiên thuộc về các trường, các thầy cô giáo.
II. Một số giải pháp chính trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây
dựng văn hóa học đường trong các trường phổ thông
1. Phải giáo dục bằng tình thương yêu, tôn trọng học sinh, thực hiện dân chủ
trên tinh thần trò phải kính trọng thầy, thầy phải yêu quý trò
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu giáo dục phải lấy cái gốc là tình thương yêu,
đoàn kết, gắn bó, góp ý cho nhau cùng tiến bộ. Các thầy cô giáo phải yên tâm công tác,
phải hiểu rằng không có công tác nào vẻ vang bằng việc chăm nom, bồi dưỡng những chủ
nhân tương lai của nước nhà. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, theo Chủ tịch Hồ Chí
Minh, “các cô các chú phải thật thà đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không nên
“đứng núi này trông núi nọ”, muốn thay đổi công tác, kèn cựa địa vị. Phải thương yêu các
cháu như con em ruột của chính mình”, “cố gắng thi đua, trao đổi kinh nghiệm để cùng
nhau tiến bộ không ngừng”3. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có thái độ tin yêu, trân trọng các
cháu. Người không nói trẻ em hư, không nói con người hỏng, mà nhận xét có một số chậm
tiến, một số cụ thể chưa được thật ngoan, còn hơi bướng bỉnh và nhắc cái chưa hay, chưa
tốt ấy cần được uốn nắn một cách chân tình, kịp thời. Người yêu cầu trong nhà trường
cũng cần có dân chủ: “Đối với mọi vấn đề, thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến
gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ
nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò chứ không phải “cá đối bằng đầu”4. “Thầy và
trò thật thà đoàn kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau
tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”5.

3 Bùi Thị Thu Hà (Biên soạn – Tuyển chọn), Hồ Chí Minh với giáo dục nhà trường, Nxb. Từ điển Bách khoa,
tr.119
4
Bùi Thị Thu Hà (Biên soạn – Tuyển chọn), Hồ Chí Minh với giáo dục nhà trường, Sđd, tr.323
5 Bùi Thị Thu Hà, Sđd, tr.108
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Hiện nay, để bồi dưỡng tình thương yêu và xây dựng dân chủ trong các trường phổ
thông, cần quan tâm, chú ý:
- Phải có chiến lược lâu dài xây dựng được đội ngũ những người làm công tác giáo
dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi
đạo đức, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi thầy cô giáo tuyệt đối không
nên coi giáo viên là công việc thông thường nhằm giảng dạy kiến thức cho học trò, cuối
tháng nhận lương mà phải xác định rõ đây là trách nhiệm vẻ vang đào tạo con người cho
tương lai của đất nước. Các thầy cô giáo cần chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, tạo ra môi
trường tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực hoạt động vì
sự phát triển chung của nhà trường.
Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ của các thầy cô giáo lại chính là nền tảng
hình thành chuẩn mực đạo đức ban đầu của mỗi học sinh. Học sinh nhất là lứa tuổi tiểu
học như tấm gương, cái tốt dễ tiếp thu, cái xấu cũng dễ bắt chước, cho nên thầy cô giáo,
cán bộ phụ trách phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Dạy “các em phải thật thà”
nhưng các thầy cô trong đời thường lại nói sai, như thế là không được. Khi dạy học sinh
thì nói với các em chỉ là một phần, cái chính là phải cho các em nhìn thấy, vì thế những
tấm gương thực tế rất quan trọng. Muốn dạy các em thành người tốt, trước hết thầy cô
phải là người tốt. Ngành Giáo dục phải nhận rõ trách nhiệm của mình trong vấn đề học
trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt hay xấu. Thầy cô giáo phải chú ý rèn luyện cả
tài, cả đức. Tài là chuyên môn, là phương pháp giảng dạy. Đức là nhân cách, là cách đối
nhân xử thế hàng ngày, nhất là ở trong nhà trường, trước mặt các em học sinh. Muốn cho
học sinh có nền nếp văn hóa học đường, trước hết giáo viên phải chú ý đến mọi hành
động, lời nói để các em lấy đó làm tấm gương soi.
- Toàn thể nhà trường phải xây dựng mối quan hệ đoàn kết dân chủ thật sự chứ
không phải chỉ là đoàn kết miệng, đoàn kết trong những khẩu hiệu. Đó là sự đoàn kết giữa
thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giữa cán bộ và công nhân viên phục vụ.
Trong mọi công việc của nhà trường, cần bàn bạc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng
kỷ luật, lắng nghe ý kiến trái chiều, phân tích, trao đổi để tư tưởng mọi người thông suốt
rồi mới thực hiện; không nên định sẵn kế hoạch, yêu cầu phải làm theo một cách cứng
nhắc. Để làm tốt điều này cần phát huy vai trò của người đứng đầu nhà trường. Đối với
học sinh, thầy cô giáo phải lấy tinh thần dân chủ để giáo dục, từ mỗi bài giảng, mỗi sinh
hoạt của lớp, của trường để khơi mở, khuyến khích các em thể hiện sự hăng hái, tính sáng
tạo, làm cho các em dần dần được bồi dưỡng phẩm chất không sợ khó, không sợ khổ, bạo
dạn, vững vàng. Thầy cô phải quan tâm tìm hiểu tâm lý lứa tuổi, không được lấy suy nghĩ
mình để áp đặt học trò. Phải tôn trọng, không được tự cho mình quyền đánh mắng, mạt
sát làm cho các em xấu hổ, chán ghét việc đến trường. Phải có trách nhiệm với lời đã nói
“đừng để giảm lòng tin của các cháu. Đã hứa là mình phải làm cho kỳ được, không làm
được thì đừng hứa”6.
Trong giáo dục, thành công tùy thuộc vào nhiều yếu tố song điều cơ bản nhất đảm
bảo cho mọi hoạt động giáo dục là nhân cách của người thầy bởi giáo dục không có gì
khác hơn là con người tác động đến con người, nhân cách ảnh hưởng đến nhân cách.
Người thầy xứng đáng bao giờ cũng là tấm gương sáng, là con đường đúng cho học sinh
noi theo. Muốn xây dựng văn hóa học đường, trước tiên phải bắt đầu từ xây dựng văn hóa

6
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người thầy. Những giá trị yêu thương, dân chủ, thân thiện phải được các nhà trường thực
sự mang đến cho học sinh trong cuộc sống học đường hàng ngày.
2. Phải giáo dục, bồi dưỡng học sinh toàn diện về thể dục, trí dục, mỹ dục, đức
dục, trong đó giáo dục đạo đức đặc biệt quan trọng
Để phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em, Chủ tịch Hồ Chí Minh
chủ trương phải xây dựng một nền giáo dục toàn diện bao gồm thể dục, trí dục, mỹ dục,
đức dục; giáo dục ở trường, ở nhà, ở xã hội. Thể dục để làm cho thân thể mạnh khoẻ, đồng
thời cần giữ gìn vệ sinh riêng và vệ sinh chung. Trí dục để ôn lại những điều đã học, học
thêm những tri thức mới. Mỹ dục để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp. Đức dục
là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công. Các em
cần rèn luyện cái đức tính thành thật và dũng cảm. Ở trường, thì kính thầy, yêu bạn, đoàn
kết và giúp đỡ lẫn nhau. Ở nhà, thì yêu kính và giúp đỡ cha mẹ. Ở xã hội, thì tuỳ sức mình
mà tham gia những việc có ích lợi chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao giáo dục
đạo đức và giáo dục phải kết hợp chặt chẽ với lao động. Đồng chí Hà Huy Giáp kể, khi là
Thứ trưởng Bộ Giáo dục, được Người gọi lên nhắc nhở: “Ngành Giáo dục cũng đào tạo
con người, nhưng chủ yếu là phần trí tuệ. Bộ chưa thực hiện được sự kết hợp sản xuất và
học tập là còn phạm thiếu sót quan trọng. Chúng ta đào tạo các cháu thành những con
người biết cải tạo đời, yêu lao động. Học để cải tạo đời mà không tham gia lao động sản
xuất thì không cải tạo đời được. Yêu lao động mới yêu nhân dân, yêu khoa học, yêu Tổ
quốc, yêu đạo đức”7.
Những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm nhắc nhở trên đây cũng chính
là yếu tố cốt lõi để xây dựng văn hóa học đường. Để làm được điều này, các trường cần
quan tâm thực hiện:
- Nội dung giáo dục cần chú trọng hơn nữa về mặt đức dục, bồi dưỡng nhân cách
cho học sinh. Đó là cái gốc quan trọng. Các em đã có một môn học chuyên dạy về đạo
đức nhưng để bài giảng đi vào cuộc sống thì cần thực hành rộng rãi, thường xuyên trong
nhà trường, trong đời sống dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, qua những hành vi
của các thầy cô giáo. Phải chú ý đến tư tưởng, thái độ, hoạt động hằng ngày để kịp thời
khuyến khích, uốn nắn, sửa chữa các em. Ở từng cấp học phải làm rõ mô hình nhân cách
của thầy, của trò phải vươn tới là gì?
- Phải thực hiện tốt phương châm giáo dục kết hợp với lao động, rèn luyện cho học
sinh yêu lao động, biết thực sự lao động. Phải giữ gìn kỷ luật, giữ sạch sẽ, gọn gàng, bảo
vệ của công, không được tự do phóng túng. Đối với lao động, nhà trường nghiên cứu tổ
chức những hình thức phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của học sinh, khuyến khích các
em tham gia sau giờ học. Những hoạt động này cần thực hiện một cách thực chất, tránh
hình thức, đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực và được tổ chức thường xuyên, tạo thành
nề nếp của lớp, của trường.
- Ngoài việc học cần hướng dẫn các em vui chơi tập thể. Tổ chức cho các em tham
gia các hội nhóm cùng học, cùng chơi, cùng tiến bộ để trong vui chơi cũng có giáo dục.
Trong lúc học cần làm cho các em vui nhưng trong lúc vui cũng cần làm cho các em học.
Hướng dẫn các em biết yêu thương, thăm hỏi, biết quan tâm, giúp đỡ gia đình và những
người xung quanh...
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3. Phải hướng dẫn, rèn luyện cho học sinh ý thức tự học và tinh thần học tập
suốt đời
Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình tích lũy những tri thức của thời đại chủ
yếu là thông qua quá trình tự học. Chủ tịch Hồ Chí Minh kể rằng: “Các cô, các chú bây
giờ đi học có trường, có bàn ghế, có thầy cô, bạn bè, sách vở, giấy bút, có giờ giấc đoàng
hoàng. Tối đến có đèn điện, thế mà học một năm không lên được một lớp là không đúng.
Ngày xưa, lúc Bác đang tuổi các cô, các chú thì tất cả bàn ghế, thầy, bạn, sách vở, giấy
bút chỉ có trong bàn tay này thôi”. Khi trả lời phóng viên A.Kan, báo Nhân Đạo của Đảng
Cộng sản Pháp, Người nói: “Tôi không có hạnh phúc được theo học ở trường đại học.
Nhưng cuộc sống đã cho tôi cơ hội học lịch sử, khoa học xã hội và ngay cả khoa học quân
sự. Phải yêu cái gì? Phải ghét cái gì?”8. Người thường nhắc nhở việc học là việc suốt đời
và mỗi người phải tự học, tự đào sâu suy nghĩ, học ở trường, học trong sách vở, học trong
đời sống, học lẫn nhau thì mới tiến bộ.
Việc rèn luyện văn hóa tự học cho học sinh thể hiện ở các điểm như sau:
- Phải xác định rõ mục đích học tập và xây dựng mục tiêu học tập đúng đắn. Muốn
tự học thành công phải có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập, phải bền bỉ, kiên trì thực
hiện kế hoạch đến cùng, không lùi bước trước khó khăn, trở ngại. Phải triệt để tận dụng
mọi hoàn cảnh, phương tiện, hình thức để tự học. Học đến đâu phải luyện tập, thực hành
đến đấy. Không phải có thầy thì học, thầy không đến thì nghỉ. Học ở trường, học ở sách
vở, học hỏi bạn bè xung quanh.
- Phải tập cho các em tự lập, tự lực. Trong mọi việc cần hướng dẫn các em tự giác,
người lớn không nên cái gì cũng can thiệp, việc gì cũng bao biện thay các em, càng không
nên gò ép, bó buộc làm cho các em không được phát triển năng lực, ưu điểm của mình.
Phải tìm ra nguyên nhân, từng bước khắc phục tình trạng học sinh không thiết tha học tập,
chơi bời, lười biếng.
- Về giảng dạy, phải tránh cách dạy nhồi sọ, lan man, sáo mòn, không cập nhật kịp
thời kiến thức mới. Phải nghiên cứu phương pháp dạy, có khi dùng cách dạy thật tỉ mỉ, có
khi dùng cách dạy bao quát để học trò dễ hiểu, nhớ lâu, nhanh tiến bộ. Dạy học phải có
trọng tâm. Điều này đặc biệt có ích đối với học sinh có lực học trung bình trở xuống, giúp
các em không có tâm lý “sợ học, ngại học” khi lượng kiến thức trong mỗi buổi học quá
nhiều. Về học tập, tránh cách học như vẹt, học gạo. Học phải suy nghĩ, liên hệ với thực
tế, có thí nghiệm, thực hành.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương
trong nước (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,…) đã dùng phương pháp giảng dạy trực
tuyến thay cho trực tiếp. Với hình thức giáo dục mới này, các thầy cô giáo cần nghiên cứu
cách dạy phù hợp, gợi mở thú vị để học sinh mạnh dạn nêu ý kiến, khuyến khích, hướng
dẫn các em biết cách chủ động tự học, biết cách biến kiến thức trong sách vở thành hiểu
biết của mình.
Từ năm 1945, khi đất nước giành được độc lập tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
khai sinh một nền giáo dục mới - nền giáo dục dân tộc, khoa học, dân chủ và đại chúng
cho nước nhà. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục vừa là thành quả của sự chắt lọc
tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại, vừa mang đậm hơi thở của thời đại cùng dấu ấn cá
nhân. “Vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc”9, Người đã lấy chính hành vi và sự gương
8
9

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Mỗi câu chuyện nhỏ, một bài học lớn, Sđd, tr.119
Thơ “Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi”, Chế Lan Viên
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mẫu để truyền đạt khát vọng về một dân tộc thông thái, bước tới đài vinh quang sánh
vai các cường quốc năm châu và tạo nên niềm tin tập hợp mọi người vào sự nghiệp chung.
III. Kết luận
Tổng kết về việc học Hồ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng: “Học Hồ
Chủ tịch kể ra không khó. Người Việt Nam nào cũng hiểu Hồ Chủ tịch là người thế nào,
thường nói gì, suốt đời làm gì… Học Hồ Chủ tịch thực ra dễ lắm. Vì những điều Hồ Chủ
tịch dạy chúng ta đã có sẵn trong tâm hồn, trong trí óc. Chúng ta hãy hồi tỉnh lại, chúng
ta sẽ thấu hiểu Hồ Chủ tịch nhiều hơn và làm những điều Hồ Chủ tịch dạy sẽ không khó” 10.
Hồ Chủ tịch coi trọng giáo dục, coi trọng đạo đức, lời nói đi đôi với việc làm, có tình, có
lý, tôn trọng, yêu thương, tin tưởng con người, tự rèn luyện bản thân mình để nêu gương.
Những bí quyết này thực chất chính là chân lý giản dị, vừa tầm với mọi nhà giáo. Điều
cốt yếu là các nhà quản lý, các thầy cô cần thật tâm thấu hiểu, thực hành thường xuyên
trong hoạt động giáo dục hiện nay để góp phần xây dựng và giữ gìn, nâng cao văn hóa
học đường tại các trường phổ thông.
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
CHO THANH NIÊN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG LỐI SỐNG VĂN
HÓA CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY
ThS Đinh Thị Thủy Bình*, ThS. Cao Thị Bích Hường*
Tóm tắt: Lối sống văn hóa với tính cách là một lĩnh vực hợp thành đời sống tinh thần
của con người nói chung và cùa sinh viên Việt Nam nói riêng, là tổng hòa các hoạt động giáo
dục, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nhằm xây dựng văn hóa đạo đức và lối sống văn hóa ở người
sinh viên. Văn hóa là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định
hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội. Do đó vấn đề xây dựng lối sống
văn hóa ở người sinh viên Việt Nam là một vấn đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực trong chủ
trương phát triển nguồn lực con ngưởi trong giai đoạn cách mạng mới.
Từ khóa: lối sống văn hóa, sinh viên, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cả
cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cho
các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng
cho thế hệ trẻ, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam “vừa hồng, vừa chuyên” là một nội
dung quan trọng trong tư tưởng của Người về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho
đời sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: tương lai của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc và
sự thành công của cách mạng phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên. Người chỉ
rõ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới
đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ
một phần lớn ở công học tập của các cháu”1.
2. Nội dung
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ nói
chung cho thanh niên nói riêng.
Trong các nội dung bồi dưỡng, giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau, Hồ Chí
Minh rất coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng. Người cho rằng, đạo đức là cái gốc, cái
nền tảng của thế hệ trẻ, trên cơ sở có đạo đức cách mạng thì trí tuệ và tài năng mới được
phát huy một cách đầy đủ nhất. Năm 1964, Người nói: “dạy cũng như học phải biết chú
trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan trọng”2. Người
cho rằng: “Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải
có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức
thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”3.
Có đạo đức cách mạng khi gặp khó khăn, gian khổ thế hệ trẻ không lùi bước, vẫn
trung thành với sự nghiệp của Đảng, có đức tính giản dị, khiêm tốn, không kèn cựa, không
quan liêu, kiêu ngạo, hủ hoá. Những phẩm chất ấy cần được chú trọng giáo dục, bồi
Trường Đại học Nguyễn Huệ
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.33.
2
Sđd, tập 11, tr.329
3
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.252.
*
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dưỡng, rèn luyện cho thế hệ trẻ trong mọi giai đoạn cách mạng để họ thực hiện tốt nhiệm
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã
hội phải có con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa”4.
Để giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, trước lúc đi xa Người còn căn dặn:
“…Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những
người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ
cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”5.
Nội dung giáo dục đạo đức cách mạng đối với thế hệ trẻ được Hồ Chí Minh đề cập
một cách toàn diện, sâu sắc, phản ánh rõ mối quan hệ giữa thế hệ trẻ với Đảng, với Tổ
quốc và nhân dân.
Thứ nhất, giáo dục lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng và hiếu với nhân dân.
Người nói: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”. Đạo đức
cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm:
- Trung thành: trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với
Đảng, với giai cấp.
- Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “đâu cần thanh niên có, việc
gì khó có thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”.
- Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ”6.
Suy rộng ra, tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Người là Tổ quốc luôn gắn liền
với nhân dân, yêu nước hay trung thành với Tổ quốc là làm sao cho dân giàu, nước mạnh,
xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trung thành với Đảng, theo Người là phải giáo
dục cho thanh niên có được những đức tính trung thực, ngay thẳng, không làm gì hại cho
Tổ quốc và nhân dân. Lúc được giao việc thì bất kể to hay nhỏ đều ra sức làm cẩn thận,
có hiệu quả và phải biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng. Hiếu với nhân dân,
là phải giáo dục thế hệ trẻ biết yêu mến nhân dân, quý trọng nhân dân, học tập, chiến đấu
vì nhân dân, làm cho nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Phải
chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, tích cực giúp đỡ nhân dân vượt qua mọi khó khăn
trong cuộc sống, để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Đồng thời, dám đấu tranh
chống lại mọi biểu hiện sách nhiễu nhân dân, và luôn dựa vào nhân dân để phát động
phong trào thi đua lao động sản xuất, làm cho nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng,
vào chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ phải giáo dục những phẩm
chất cao quý như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; những tác phong đẹp đẽ như
khiêm tốn, giản dị; tích cực, siêng năng, làm hết sức mình, gan dạ, táo bạo và sáng tạo;
giáo dục đức tính trung thực, thật thà, dũng cảm trong việc công cũng như việc tư. Trong
buổi lễ khai giảng Trường đại học Nhân dân Việt Nam, ngày 19 tháng 01 năm 1955,
Người nói: “Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư, tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh
hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem
khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa sỉ. Chống cách sinh hoạt
ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang”7, vì đó là những thói xấu kìm hãm chí
Sđd, tập 10, tr. 485.
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.612.
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tiến thủ của thanh niên. Người còn căn dặn thanh niên phải: “Luôn luôn trau dồi đạo đức
cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực
hành phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ”8.
Thứ ba, phải giáo dục thanh niên có nhận thức đúng và tin tưởng sâu sắc vào sự
lãnh đạo của Đảng, lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Nếu không có sự lãnh
đạo của Đảng, sự chăm lo của tập thể và của nhân dân thì thanh niên không thể trưởng
thành được. Từ đó, phải làm cho thanh niên tìm ra được sức mạnh trong tập thể nhỏ bé
của mình cũng như trong nhân dân, có sự đồng cảm và chia sẻ những công việc nặng
nhọc với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng
là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe
ý kiến của quần chúng”9. Phải giáo dục thanh niên có tình thương và trách nhiệm với mọi
người, chống chủ nghĩa cá nhân. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, Đoàn thanh
niên Lao động Việt Nam, Người chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi
ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể, miễn là mình béo, mặc
thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra mọi tính hư tật xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn
cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, của chủ
nghĩa xã hội”10.
Thứ tư, cùng với việc chỉ ra nội dung giáo dục cách mạng cho thanh niên, Hồ Chí
Minh còn chỉ ra phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Theo Chủ tịch
Hồ Chí Minh, phải nói những điều dễ hiểu, không nên nói những điều cao xa, chung
chung về đạo đức và cũng không đồng ý cách giáo dục đóng khung trong sự tu tâm, dưỡng
tính để tìm thấy sự yên ổn, thanh khiết của cá nhân. Người nói: “Nếu các cháu tốt nghiệp
rồi việc trước tiên lại chỉ lo sao cho mình có quần áo đẹp, có căn nhà riêng sang trọng
làm tổ ấm, thì công tác giáo dục của các chú không thể coi là có kết quả tốt được”11. Đạo
đức cách mạng phải được thể hiện bằng hành động cách mạng, chỉ có hành động cách
mạng cho dân, cho nước, thanh niên mới thể hiện giá trị đạo đức của mình. Người nói:
“Người có đạo đức là người biết rèn luyện tài năng và không được phép ngồi yên bên
cạnh dòng thác lịch sử đang cuồn cuộn chảy xiết, như ẩn sĩ ngồi trong tháp ngà”12. Trong
quá trình giáo dục Người còn chỉ rõ: “Nhà trường, đoàn thể và gia đình hàng ngày phải
biết phòng ngừa và đẩy lùi những cái không tốt đó cho các cháu. Phải thấy phần đông các
cháu là tốt, cần lấy ngay gương tốt đó của các cháu và những gương người tốt việc tốt
trong nhân dân để giáo dục các cháu, không nên nói lý luận suông”13. Người phê phán
phương pháp giáo dục nhồi sọ của đế quốc và phong kiến. Người yêu cầu “Trong trường,
cần có dân chủ. Đối với mọi vấn đề, thầy và trò cùng nhau thảo luận dân chủ nhưng phải
kính thầy, thầy phải quí trò, chứ không phải “cá đối bằng đầu”14.
b. Vận dụng trong xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên ở các trường cao
đẳng, đại học hiện nay.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường
xuyên quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam. Người đã nhìn thấy
những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên cũng như vai trò
Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1980, tr.376.
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.290.
10
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.306.
11
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.566.
12
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.144.
13
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.566.
14
Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.456.
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rất quan trọng và rất cần thiết của họ đối với tương lai của đất nước.
Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân
tộc. Trên cơ sở đánh giá đúng đắn và tin tưởng vào thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng
mới, Hồ Chí Minh nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội... Các cháu phải xung phong thực hành đời sống mới...
để trở nên công dân mới, xứng đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”15
Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của sinh viên
Việt Nam trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào sinh viên
Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước. sinh viên Việt
Nam được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn
lực con người. Chăm lo, phát triển sinh viên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm
cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh
viên Việt Nam là vấn đề là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách
mạng; chú trọng chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là cánh tay đắc lực và đội
hậu bị tin cậy của Đảng.
Lớp lớp thế hệ sinh viên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên tất cả
các mặt trận từ quân sự, kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội… đất nước bước vào cuộc
kháng chiến trường kỳ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ sinh viên
Việt Nam một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, anh dũng chiến đấu, góp phần làm nên chiến
thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; làm nên chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trải qua quá trình đổi mới, những thành tựu đạt được trong mọi lĩnh vực về kinh
tế, chính trị, Việt Nam, xã hội, quốc phòng, an ninh… đã và đang tác động tích cực đến
sinh viên, tạo điều kiện cho họ học tập, rèn luyện, tiến bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức,
lối sống, trình độ học vấn, khoa học và công nghệ. Sinh viên Việt Nam hiện nay đang kế
tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trên các lĩnh vực của đời
sống xã hội đã và đang xuất hiện những nhà quản lý trẻ, nhà doanh nhân trẻ, nhà khoa
học, nhà hoạt động nghệ thuật có đức, có tài là sinh viên. Những điểm nổi trội của sinh
viên Việt Nam hiện nay là có ý chí vươn lên, giàu nghị lực, tinh thần cần cù, sáng tạo
trong học tập, lao động sản xuất, đam mê nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ;
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để khởi nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản
thân, gia đình và xã hội.
Hiện nay, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Tuyệt đại
bộ phận sinh viên Việt Nam cơ bản giữ vững đạo đức cách mạng, sống trong sạch, giản
dị, lành mạnh, biết vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ. sinh viên sống có hoài bão, có lý
tưởng, có niềm tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc. Họ dám đấu tranh để bảo vệ cái
đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự công bằng, lên án cái xấu, cái ác như tham nhũng, lãng
phí… Những tấm gương cao đẹp hy sinh thân mình vì hạnh phúc của nhân dân luôn được
tuổi trẻ ngưỡng mộ, học tập và làm theo. Điều đó cho thấy, thế hệ sinh viên nước ta ngày
nay vẫn ý thức rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, mong muốn được đóng góp
vào công việc xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu
hằng mong ước.
15
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Tuy nhiên, cơ cấu xã hội-giai cấp đang trong quá trình biến đổi, phân hoá giàu
nghèo, phân tầng xã hội diễn ra phức tạp; những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường,
những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới; đặc biệt, các thế lực thù địch đang tác
động mạnh mẽ và tìm mọi cách lôi kéo, chuyển hóa sinh viên khiến cho không ít người
chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân
tộc, có thái độ thờ ơ, bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước. Một số
sinh viên mơ hồ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Điều nguy hiểm nhất hiện nay
là đã xuất hiện một bộ phận sinh viên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo
lợi ích vật chất, coi đồng tiền là trên hết; tham gia vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp
luật, tỷ lệ phạm tội trong sinh viên có chiều hướng gia tăng trong những năm gần.
Một trong các nguyên nhân của những biểu hiện yếu kém nêu trên là do chúng ta
chưa thật sự quan tâm giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên trước những biến đổi to
lớn của đất nước. Nội dung giáo lối sống văn hóa còn thiếu chiều sâu, chưa thiết thực.
Hình thức giáo dục lối sống văn hóa còn sơ sài, chưa có sức hấp dẫn, lôi cuốn sinh viên.
Sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng, giữa nhà trường, gia đình, xã hội còn nhiều
hạn chế.
Từ thực trạng trên đây, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò to lớn hơn nữa của sinh viên trong sự nghiệp đổi
mới hiện nay thì việc giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam hiện nay là trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình, Nhà trường và toàn xã hội. Trước hết,
tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau:
Một là, tăng cường công tác giáo dục lối sống văn hóa trong sạch, lành mạnh cho
sinh viên.
Đây là giải pháp cơ bản nhằm xây dựng, hình thành nhân cách con người mới xã
hội chủ nghĩa cho sinh viên.
Trước hết, đẩy mạnh công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo
đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng cho sinh viên thế giới quan, phương
pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra; làm cho sinh viên nhận
thức đúng các giá trị chân, thiện, mỹ, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gia
đình, quê hương, đất nước. Nhà trường, gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội; đặc biệt,
Đoàn Thanh niên ở các trường cao đẳng, đại học trong cả nước phải tăng cường công tác
bồi dưỡng cho sinh viên những phẩm chất, tình cảm cao đẹp về tình yêu quê hương, đất
nước: “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”,
“Sống để yêu thương”, quên mình vì nghĩa lớn… Hội Sinh viên cũng cần phát động
chương trình sinh viên thực hiện “10 thói quen tốt trong sinh viên” (chủ động học tập;
thường xuyên đọc sách; lắng nghe, chia sẻ và hợp tác; có ý thức kỷ luật, tự giác, tự quản;
biết quan tâm, chia sẻ, biết yêu thương; tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội; có
hành động bảo vệ môi trường; chấp hành luật giao thông; góp phần hình thành lối văn
minh trong học đường. Từ đó hình thành cho họ lối sống trong sạch, lành mạnh, những
hành vi đạo đức trong sáng phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và
thời đại.
Để việc giáo dục bồi dưỡng có hiệu quả, cần tổ chức tốt các phong trào hành động
cách mạng của sinh viên Việt Nam mà như: phong trào: “ sinh viên 3 tốt”, “ sinh viên
tình nguyện”, “Chiến dịch mùa hè xanh”… Thực hiện tốt việc nêu gương về đạo đức lối
sống văn hóa trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.
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Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng
lối sống văn hóa cho sinh viên.
Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ
chức, các lực lượng để đồng hành trong xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên, hình
thành phẩm chất cao đẹp của con người mới trong thời đại Hồ Chí Minh.
Trước hết, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi lưu giữ các giá trị đạo đức truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, là môi trường đầu tiên hình thành lối sống văn hóa cho sinh
viên. Gia đình là tổ ấm yêu thương, là nơi mà tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương
con người được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do vậy, trong gia đình, ông bà,
cha mẹ, anh chị phải thật sự mẫu mực, làm gương về đạo đức, lối sống văn hóa cho con,
cháu học tập. Hiện nay, do sức ép về thu nhập, việc làm khiến cho không ít các bậc cha,
mẹ mải miết mưu sinh, làm giàu, thiếu quan tâm việc giáo dục đạo đức, định hướng những
giá trị tốt đẹp cho con cái, thâm chí khoán trắng cho nhà trường và xã hội. Nhiều khi con
cái vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật mà cha mẹ không hề hay biết, hoặc không biết
cách ngăn chặn, phòng ngừa.
Do đó, mỗi gia đình cần giữ lửa hạnh phúc, nền nếp gia phong, phát huy các giá
trị tốt đẹp, làm cho các giá trị tốt đẹp ngày càng toả sáng, lan tỏa.
Nhà trường không chỉ là nơi dạy chữ, dạy nghề mà còn là nơi dạy người. Giáo dục
lý tưởng, đạo lý, ý thức, trách nhiệm cộng đồng… là nội dung giáo dục hàng đầu trong
các nhà trường hiện nay và phải đặc biệt coi trọng. Một số nhà trường hiện nay đang coi
trọng trang bị kiến thức chuyên môn, tay nghề mà xem nhẹ hoặc thiếu quan tâm giáo dục,
định hướng về đạo đức, lối sống, pháp luật… cho học sinh, sinh viên.
Sinh viên Việt Nam ngày nay đang sống trong thời kỳ bùng nổ thông tin, kinh tế tri
thức phát triển mạnh mẽ và giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng. Sinh viên đã và đang chịu
ảnh hưởng cả mặt tích cực và mặt tiêu cực từ môi trường kinh tế, xã hội. Vì vậy, các tổ
chức chính trị, xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị… cần quan tâm định hướng, tạo
môi trường thuận lợi nhất để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. Cấp
uỷ đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, cần tổ
chức nhiều hoạt động thiết thực, lành mạnh, phù hợp với nhu cầu, tâm lý của tuổi trẻ để thu
hút, tập hợp sinh viên. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điểm hình tiên tiến, những cách
làm hay tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, kiên quyết uốn nắn những thiếu sót,
lệch lạc, những biểu hiện lệch chuẩn trong đạo đức, lối sống của sinh viên.
Ba là, đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa
của sinh viên.
Sinh viên là lực lượng trẻ, khoẻ, có nhiệt tình cách mạng, nhạy cảm với cái mới,
cái tiến bộ. Đề cao vai trò của sinh viên trong tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức lối sống
văn hóa là điều kiện tiên quyết và là biện pháp quan trọng giúp họ nhanh chóng tiến bộ,
trưởng thành.
Trước hết, phải hình thành cho sinh viên mục tiêu, nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn
luyện đúng đắn, làm cho mỗi người có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn
lên tự khẳng định mình. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên Việt Nam phấn đấu, rèn
luyện; đồng thời phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả, định hướng phấn
đấu cho sinh viên. Mặt khác, kịp thời đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng
của sinh viên. Chủ động giao nhiệm vụ phù hợp với sở trường, khả năng và đặc điểm tâm,
sinh lý của họ sẽ tạo điều kiện tốt để sinh viên rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa. Mỗi
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sinh viên cần xác định rõ trách nhiệm trước cộng đồng, sống có lý tưởng, có hoài bão,
khát khao vươn tới những đỉnh cao của cái mới, cái tiến bộ. Bản thân mỗi người tự giác
rèn luyện, biết tự kiềm chế, biết vượt qua những cám dỗ và tiêu cực xã hội, những biểu
hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng. Phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm
tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ; vượt qua mọi khó khăn, thử thách để
thành công.
3. Kết luận
Tư tưởng về giáo dục đạo đức cho thanh niên nói chung và sự vận dụng trong xây
dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam nói chung của Hồ Chí Minh còn nguyên
giá trị trong thời đại ngày nay. Những lời dạy của Người, là cơ sở lý luận và thực tiễn để
Đảng, Nhà nước vạch ra chiến lược xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên trong thế kỷ
XXI. Vận dụng những lời dạy thiết thực của Người là cơ sở cho chúng ta xây dựng những
tiêu chí phấn đấu cho sinh viên trong thời đại mới, vào mô hình thế hệ sinh viên trong
quá trình hội nhập; khắc phục được những điểm bất cập trong công tác giáo dục sinh viên
hiện nay, để xây dựng thế hệ sinh viên Việt Nam phát huy cao nhất năng lực nội sinh để
họ cống hiến hết mình cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG – YẾU TỐ QUAN TRỌNG HÌNH THÀNH
VÀ HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH HỌC SINH
Nguyễn Thị Như Quyến*
Tóm tắt: Văn hóa học đường là nội dung được nhiều nhà khoa học, quản lý, giảng viên
và cộng đồng quan tâm. Văn hóa học đường có vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục
và đào tạo, giáo dục đạo đức, phẩm chất cho học sinh nói chung. Đây là nhiệm vụ quan trọng,
cốt lõi của mỗi tổ chức, cơ sở giáo dục. Và là nhiệm vụ của mỗi người thầy khi truyền thụ kiến
thức cho học sinh, giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ dạy người, dạy nghề cho người học đáp ứng
nhu cầu thực tiễn của xã hội. Với xu thế hiện nay đòi hỏi người học phải là một công dân toàn
cầu để bắt kịp với quá trình phát triển và hội nhập. Chúng tôi xin dẫn lời của Giáo sư Viện sĩ
Phạm Minh Hạc: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà
trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có cách thức suy nghĩ, tình
cảm, hành động tốt đẹp”. Đó là những giá trị cốt lõi của văn hóa học đường, nó rất cần thiết đối
với người dạy, người học và chịu sự chi phối của cộng đồng, xã hội, lối tư duy của học sinh, sinh
viên… Bài viết này chúng tôi xin được chia sẻ các nội dung liên quan đến văn hóa học đường,
hình thành nhân cách học sinh theo logic như sau: Cơ sở lý luận về văn hóa học đường; Giá trị,
vai trò, vị trí của văn hóa học đường trong việc hình thành nhân cách học sinh; Một số thực trạng
trong giáo dục về giá trị văn hóa học đường; Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị văn hóa học
đường; Nguyên nhân; Qua đó thể hiện phương pháp nghiên cứu của tác giả và đề xuất một số
giải pháp nhằm nâng cao giá trị văn hóa học đường giúp cho sự hình thành, phát triển nhân cách
học sinh ngày càng hoàn thiện hơn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Văn hóa học đường là vấn đề đang được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội. Văn
hóa học đường ở mỗi cấp học, trường học đều có những điểm tương đồng và khác biệt.
Tuy nhiên, thực trạng về văn hóa học đường cùng với những hiện tượng tiêu cực đã đến
lúc báo động. Sự trăn trở, niềm tin, lòng tin của nhiều bậc phụ huynh đã phải đắn đo, cân
nhắc để quyết định có nên hay không cho con cái của học tập ở đâu? Sự phát triển của xã
hội, quá trình hội nhập và đặc biệt là phim ảnh, báo mạng, thiết bị công nghệ không còn
xa xỉ đối với tất cả người dân thì lại tăng nhiều hơn các vụ việc, hiện tượng không lành
mạnh trong giáo dục, trong nhà trường… Nó trở thành trào lưu và càng lúc văn hóa học
đường bị xem nhẹ. Văn hóa học đường là yếu tố quan trọng, mang tính giáo dục rất cao
về phẩm chất, đạo đức của học sinh. Bên cạnh đó, yếu tố cá nhân của bản thân học sinh
mang tính quyết định đến sự hình thành và phát triển nhân cách có trọn vẹn hay không.
Ở mỗi hình thái kinh tế xã hội khác nhau sẽ có những chuẩn mực về văn hóa học
đường không như nhau. Tựu trung lại vẫn là những giá trị tốt đẹp, chuẩn mực đạo đức
được xã hội, cộng đồng chấp nhận. Văn hóa học đường được xây dựng dựa trên nền tảng
chuẩn mực văn hóa xã hội được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Văn hóa học
đường là một trong những yếu tố đánh giá sự phát triển, đổi mới của giáo dục và đào tạo.
Nghị quyết số 29-NQ/TW “…chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược
phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục
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và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [1].
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1.

Cơ sở lý luận về văn hóa học đường

2.1.1. Khái niệm văn hóa
Văn hóa có rất nhiều khái niệm cũng như nghĩa hàm ý rất rộng. Mỗi góc nhìn riêng
biệt, cứ liệu riêng biệt, mục đích và cách tiếp cận khác nhau sẽ được các nhà khoa học
nghiên cứu và đưa ra nhiều khái niệm về văn hóa. “Văn hóa là tổng thể các hệ thống giá
trị bao gồm các mặt tình cảm, trí thức, vật chất, tinh thần của xã hội. Nó không chỉ đơn
thuần bó hẹp trong các hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà bao hàm cả phương thức sống,
những quyền cơ bản của con người, truyền thống, tín ngưỡng,…” [7, tr.11-16]. Khái quát
nhiều biểu hiện của văn hóa, làm phong phú thêm cách hiểu về khái niệm của văn hóa.
Văn hóa nói chung là giá trị thật sự của một cá nhân, tập thể và tổ chức. Văn hóa
được thể hiện qua cách sống, ứng xử, cách làm việc và đối xử giữa con người với con
người, giữa con người với thế giới xung quanh, với thiên nhiên. 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” [8, 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 mặt vật chất và tinh thần.
Văn hóa không tự nhiên mà có mà văn hóa là một quá trình tu dưỡng, rèn luyện,
tự giáo dục của mỗi cá nhân. Văn hóa là toàn bộ những gì do con người tạo ra cả về vật
chất và tinh thần.
2.1.2. Đặc điểm và chức năng của văn hóa
Văn hóa là hoạt động sáng tạo ra các giá trị nhất định có ý nghĩa với con người;
Văn hóa là hoạt động sáng tạo ra và thuộc về con người, loài người, xã hội loài người;
Văn hóa xuất phát từ sự thích nghi của con người với môi trường sống nhưng đó là sự
thích nghi có chủ đích và sáng tạo thông qua hoạt động của con người gồm hệ thống
không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, phù hợp với cái đẹp và giá trị chân - thiện mỹ; Văn hóa gồm hệ thống các giá trị vật chất - tinh thần và cả các giá trị ứng xử được
sáng tạo, chắt lọc và truyền lại qua chiều dài lịch sử nhờ giáo dục và quá trình xã hội hóa;
Văn hóa là sự thay đổi một cách tự nhiên nhưng hợp quy luật với những sự vật hiện tượng
và phải phù hợp với cá nhân con người, phục vụ con người; Văn hóa vừa mang nghĩa rộng
nhưng lại có nghĩa hẹp, thậm chí chỉ một hoạt động riêng lẻ nào đó trong phạm vi sáng
tạo của con người; Văn hóa mang những giá trị nhất định và được tích lũy phong phú theo
thời gian. Giá trị văn hóa được tạo ra không mất đi mà chỉ lắng đọng hoặc cạnh tranh;
Văn hóa luôn được bổ sung và vì vậy văn hóa mang giá trị truyền thống và hiện đại [7,
tr.19-20].
Khi xem xét và đánh giá về văn hóa cần quan tâm đến chức năng ở nghĩa rộng và
nghĩa hẹp. Văn hóa theo nghĩa rộng nhất có chức năng “Phát triển lịch sử xã hội và con
người, thực hiện chức năng kinh tế - xã hội vì văn hóa là kinh nghiệm của loài người”.
Văn hóa theo nghĩa hẹp có các chức năng cụ thể như:
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Chức năng giáo dục: Đây là chức năng quan trọng nhất, bao trùm nhất của văn hóa,
nó giúp định hướng xã hội, thể hiện ý tưởng, đạo đức và hành vi của con người theo khuôn
mẫu xã hội quy định. Với chức năng này, văn hóa tạo nên sự phát triển liên tục của lịch
sử của mỗi dân tộc. Văn hóa góp phần giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc, đồng thời là
chiếc cầu hữu nghị gắn bó với các dân tộc, nhiều thế hệ hướng thiện. Văn hóa xã hội có
vai trò quan trọng trong việc hình thành những hiểu biết về văn hóa, hình thành thói quen,
hành vi, kỹ năng sống tình cảm, thái độ có văn hóa ở mọi cá nhân;
Chức năng nhận thức: Chức năng này có mặt trong mọi hoạt động văn hóa như các
tác phẩm nghệ thuật, các công trình kiến trúc, bảo tàng… Nó giúp con người cảm nhận
cái mới, hiểu biết mới, tình yêu mới trong môi trường xung quanh. Chức năng nhận thức
giúp con người khi tiếp cận văn hóa sẽ mở rộng hiểu biết của chính mình, nâng mình lên
một tầm cao mới về mặt tri thức, bản lĩnh và những yếu tố có liên quan;
Chức năng thẩm mỹ: Văn hóa, văn học nghệ thuật với biểu hiện tập trung nhất của
sự sáng tạo theo quy luật cái đẹp. Nó giúp con người cảm nhận được cái đẹp trong môi
trường sống xung quanh; khuyến khích con người tìm tòi và sáng tạo ra cái đẹp… hình
thành cảm xúc thẩm mỹ ở mỗi cá nhân. Nhờ vào chức năng thẩm mỹ, con người không
chỉ hướng đến cái đẹp, thưởng thức nó mà còn định hướng quá trình tìm tòi và tạo ra
những cái mới ở nhiều cấp độ khác nhau [7, tr.20-21].
2.1.3. Giá trị, vai trò của văn hóa trong việc hình thành nhân cách học sinh
Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách các
nhân của mỗi học sinh. Trong quá trình lao động, học tập, rèn luyện học sinh sẽ trải
nghiệm các chuẩn mực đạo đức xã hội, các khuôn mẫu hành vi xã hội sẽ được học sinh
cảm nhận - lĩnh hội và ứng dụng vào cuộc sống của mình. Chính văn hóa sẽ làm cho con
người sống mang tính người nhiều hơn. Văn hóa là nền tảng căn bản để con người hiểu
được lẽ phải, biết được các chuẩn mực của xã hội để tuân thủ và thực hiện đúng. Ngoài
ra, văn hóa là lẽ sống để con người hướng đến những giá trị đẹp, sống chuẩn mực hơn,
hạnh phúc hơn trong xã hội văn minh, hiện đại [7, tr.61-63].
Văn hóa đóng vai trò điều tiết tinh thần, hạn chế những yếu tố tiêu cực làm cản trở
sự phát triển nhân cách cá nhân, phát triển xã hội. Văn hóa định hướng cho cá nhân phát
triển phù hợp với chuẩn mực, đạo đức của xã hội. Văn hóa là lĩnh vực quan trọng và cần
thiết để con người tiếp thu và chiếm lĩnh nó. Một môi trường văn hóa tốt toàn diện sẽ làm
cho xã hội có những cơ hội phát triển cao độ để trở thành một xã hội phồn vinh [7, tr.6771]. Văn hóa có giá trị và vai trò quan trọng mang tính quyết định đến sự hình thành và
phát triển nhân cách của học sinh. Sự lĩnh hội được giá trị của văn hóa là một quá trình
giáo dục tự thân của học sinh một cách tích cực, chiếm lĩnh được giá trị của văn hóa để
hình thành những phẩm chất đạo đức riêng biệt của cá nhân, hình thành văn hóa cộng
đồng, xã hội mỗi ngày được tốt hơn. Văn hóa của mỗi cá nhân là một trong những yếu cơ
bản để hình thành văn hóa tổ chức, trong đó có văn hóa nhà trường.
2.1.4. Văn hóa học đường
Văn hóa học đường là sự phối kết hợp từ nhiều yếu tố, cá nhân, tập thể, có liên
quan đến tổ chức, hệ thống nhà trường. Ở mỗi cấp học khác nhau sẽ có những nội dung,
giá trị văn hóa học đường khác nhau. Nhưng tựu trung lại là nhằm mục tiêu phát triển giáo
dục và đào tạo, giáo dục học sinh nên người, học sinh có đầy đủ phẩm chất, nhân cách
hướng thiện, hướng đến những giá trị cao quý “chân-thiện-mỹ” được sự thừa nhận của
nhân loại. Văn hóa học đường được thể hiện qua văn hóa của tổ chức nhà trường, trong
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mỗi mỗi cá nhân của tổ chức có sự ảnh hưởng tốt/xấu đến giá trị văn hóa chung của nhà
trường. Vì vậy, cần xét qua yếu tố văn hóa tổ chức để tiếp cận nội dung, khái niệm văn
hóa nhà trường một cách tổng quát hơn.
Văn hóa tổ chức 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 [10, tr.51]. Văn hóa tổ chức có vai trò quyết định đến sự thành công
cũng như thực hiện được sứ mạng của tổ chức ở mức độ nhất định và sự phát triển của tổ
chức đó. Văn hóa tổ chức 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 ba yếu tố cấu thành nên văn hóa tổ chức là
Nhận thức – Hành vi – Thái độ cũng như phân tích được vai trò của lãnh đạo trong quản
lý sự phát triển tổ chức (GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến).
Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường,
thầy cô giáo, các phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có ý thức suy nghĩ, tình cảm,
hành động tốt đẹp [5]. Văn hóa học đường là văn hóa tổ chức học tập của một tập thể mà
giá trị của nó được thể hiện qua lời nói, thái độ, hành vi ứng xử của mỗi cá nhân đối với
người học, đồng nghiệp, cộng đồng xã hội qua cuộc sống đời thường cũng như nhiệm vụ
chuyên môn. Văn hóa học đường là môi trường quan trọng để tu dưỡng, rèn luyện nhân
cách, phẩm chất đạo đức của người học ở mỗi cấp học. Nội dung cũng như thái độ, cách
thức tổ chức thực hiện là rất quan trọng, nó ảnh hưởng tác động tích cực/tiêu cực đến
người học một cách nhanh nhất. Nếu môi trường học thuật thiếu vắng văn hóa học đường
thì không thể thực hiện được chức năng truyền tải kiến thức, những giá trị nhân văn cho
người học. Điều đó ảnh hưởng đến sự tin tưởng của cộng đồng, xã hội. Vì môi trường
giáo dục là nơi đào tạo đội ngũ trí thức phục vụ nhu cầu cộng đồng, xã hội.
Văn hóa học đường chính là những giá trị nhân văn, quy định được những người
có liên quan thực hiện ở mức độ nhất định; sự gương mẫu của người thầy trong từng lời
nói, việc làm, cách xử lý tình huống, đặc biệt là giao tiếp với học sinh, phụ huynh. Ý thức
của học sinh đối với giá trị, việc làm của bản thân với bạn bè, thầy cô, nhà trường, gia
đình và cộng đồng.
▪
Mục tiêu của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, môi
trường học tập thân thiện, xanh sạch đẹp (tùy theo mỗi cấp học), và đạt được hiệu quả
giáo dục và đào tạo ngày càng cao. Văn hóa học đường là yếu góp phần tạo dựng niềm
tin, lòng tin với cộng đồng, xã hội. Mỗi trường học là một tấm gương cho các tổ chức
khác trong xã hội noi theo. Cốt lõi của văn hóa học đường là tạo dựng uy thế cho nhà
trường.
▪
Về bản chất: Văn hóa học đường là môi trường học tập, dạy học, thực hiện
các nhiệm vụ trong hoạt động dạy và học cùng với sự tuân thủ các quy định, nội quy của
nhà trường, những quy phạm của Đảng, Nhà nước. Đó còn là nơi để mỗi cá nhân hoạt
động và hoàn thiện phẩm chất qua giao tiếp, ứng xử, tương tác trong hoạt động dạy-học.
Hình ảnh giáo viên, học sinh, khuôn viên trường học là một trong những yếu tố được đánh
giá giá trị văn hóa học đường của tổ chức đó. Sự gương mẫu của người dạy, sự lễ phép,
lịch sự, văn minh của người học là những giá trị tiềm ẩn trong giá trị văn hóa học đường.
Lòng tin của cộng đồng cùng với tầm ảnh hưởng của nhà trường đối với cộng đồng xã hội
là yếu tố quan trọng trong đánh giá, nhận xét về mức độ đạt/không đạt mục tiêu giáo dục
cũng như giá trị văn hóa học đường.
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▪
Các yếu tố tạo nên văn hóa học đường: sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường
là yếu tố quan trọng mang tính quyết định, tiếp đến là các hệ giá trị văn hóa trong phạm
vi trường học như: văn hóa giao tiếp, ứng xử sư phạm; văn hóa về thời gian; văn hóa trang
phục cùng với môi trường học tập lấy người học làm trung tâm và phát huy tốt năng lực,
phẩm chất cho người học. Để tổ chức và thực hiện hiệu quả văn hóa học đường vào thực
tiễn, nhiều trường học đã đưa ra thành các tiêu chí cụ thể, có thể nhiều hơn 20 tiêu chí.
Tùy vào cấp học, điều kiện thực tiễn của địa phương, văn hóa vùng miền mà văn hóa học
đường ở mỗi nơi là không như nhau.
▪
Văn hóa học đường tạo ra môi trường học tập thân thiện, tích cực trong các
hoạt động giáo dục và đào tạo, tiết chế và điều chỉnh hành vi tiêu cực của người dạy và
người học nhằm phát huy những năng lực sẵn có và tiếp cận những giá trị văn hóa, tri
thức mới. Văn hóa nhà trường là yếu tố tác động tích cực đến sự sáng tạo của người học
và người dạy, là giá trị đạo đức tạo nên phong cách riêng biệt, khác biệt giữa các tổ chức
nhà trường. Văn hóa nhà trường còn thể hiện được quyền lực của tổ chức, bộ máy chính
trị của nhà trường. Tạo ra sự ảnh hưởng của nhà trường đối với cộng đồng, xã hội. Văn
hóa học đường là giao diện, gương mặt, bản sắc văn hóa của nhà trường.
2.2.

Một số thực trạng trong giáo dục về giá trị văn hóa học đường

Ngày nay, công nghệ truyền thông phát triển như vũ bão, vật chất và sự hưởng thụ
của con người với mức sống cao hơn, tiện nghi hơn. Tuy nhiên, đó cũng là mối lo ngại
khi thái độ, tình cảm, cảm xúc, đạo đức của mỗi con người bị giảm xuống trầm trọng. Có
nhiều kiểu, hình thức biểu hiện qua thái độ của học sinh có văn hóa và văn hóa học đường
giảm súc. Ở mỗi bậc học có những biểu hiện khác nhau về văn hóa học đường, có cả ở
người dạy. Người dạy có những hành vi, lời nói không tôn trọng học sinh, ứng xử không
phù hợp với môi trường sư phạm, thiếu văn minh, không chuẩn mực… Người học có thái
độ vô lễ với thầy/cô, người lớn tuổi, không quý trọng tài sản công cộng, tài sản nhà trường,
không giữ gìn nề nếp lớp học, không tôn trọng bạn bè… Ở các bậc học đều có ít/nhiều
xảy ra bạo lực học đường, chia nhóm để một nhóm học sinh đánh một học sinh… Đó là
vấn nạn mà tự trong bản thân học sinh không ý thức được giá trị văn hóa, giá trị của sự
tôn trọng nhân phẩm đạo đức cá nhân. Phải chăng do cha mẹ, thầy cô, hay bản thân học
sinh thiếu vắng giá trị văn hóa căn bản nhất, nền tảng đạo đức căn bản nhất của con người?
Những hiện tượng tiêu cực trong học đường xảy ra thường được xã hội quy trách nhiệm
cho nhà trường, thật sự có rất ít phụ huynh nghĩ đến vai trò của gia đình và bản thân người
học. Có thể thấy sự khác biệt của học sinh trước đây và hiện nay.
Một số vấn đề/Tình huống trong thực tiễn
của người học
Biết ơn, đền ơn
Quan tâm đến mọi người xung quanh
Tôn sư trọng đạo; Uống nước nhớ nguồn
Kính trên nhường dưới (kính yêu thương ông bà, cha mẹ,
thương anh/chị, em, bạn bè)
Thái độ vô cảm trước nghịch cảnh của người khác
Vật chất, điều kiện, môi trường tương tác, thí nghiệm
Quá trau chuốt vẻ bên ngoài
Thể hiện cái tôi đối với mọi người xung quanh
Thái độ, hành vi, ứng xử, tình cảm chưa đúng chuẩn mực
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Thái độ của người học đối
với bản thân và cộng đồng
Trước đây
Hiện nay
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Hiện tượng tiêu cực giữa người với người trong mối quan
hệ gia đình, cộng đồng, xã hội

√

Hiện nay, hầu hết thế hệ trẻ có đủ điều kiện để lĩnh hội kiến thức, có tinh thần cầu
tiến, có sức khỏe tốt, khả năng ứng dụng và vận dụng kiến thức vào thực tiễn rất tốt, quý
trọng thầy cô, giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo, biết chia sẻ, có kỷ luật… Tuy nhiên,
vẫn còn tồn tại không ít các bạn trẻ đang ứng xử, hành xử một cách thiếu văn hóa. Có
nhiều nhà khoa học cảnh báo về vấn nạn văn hóa học đường ở nước ta đang trong tình
trạng báo động. Văn hóa học đường xuống cấp là điều đáng sợ nhất trong một nền giáo
dục. Phải chăng, văn hóa học đường đang bị xem nhẹ? Xã hội vật chất phát triển thì tinh
thần bị giảm xuống trầm trọng. Mà trường học là nơi mà văn hóa được coi trọng, và được
phát huy tích cực. Nhưng thực tế ở đâu đó vẫn còn nhiều thái độ, hành vi, thiếu văn hóa,
đạo đức. Nên, mỗi ngày càng xuất hiện nhiều video học sinh đánh hội đồng, học sinh và
giáo viên đánh nhau trên bục giảng… Giai đoạn hiện nay, học tập trực tuyến lại xuất hiện
những video “lạ” trong cách ứng xử sư phạm giữa người học với người học, người học
với người dạy. Công nghệ phát triển là nền tảng để xã hội phát triển, bắt kịp với xu thế
phát triển của thế giới, nhân loại, để thuận lợi cho việc tìm kiếm những giá trị văn hóa,
văn minh nhưng ngược lại các bạn trẻ đã sử dụng công nghệ với mục đích ích kỷ, trục lợi
cho bản thân, trục lợi cho nhóm… Đó là những hệ lụy làm gánh nặng cho xã hội.
Văn hóa ứng xử trong học đường có rất nhiều cung bậc, màu sắc khác nhau mà cao
nhất là sự biến tướng của nó. Thể hiện trong việc tạo nhóm, kết phe phái, đi học nhưng
thể hiện ở cấp độ “chị đại” (ứng xử của học sinh phổ thông). Học sinh sử dụng công nghệ
để chatting trong giờ học, hẹn giờ để thanh toán lẫn nhau chỉ vì một câu nói, một cái nhìn
cho là “không thiện cảm”. Những hành vi đó ở lứa tuổi học sinh là điều vô nhân đạo của
cá nhân, phần con (sống theo bản năng loài, không sử dụng ngôn ngữ, sử dụng bạo lực,
và sự thô bạo trong cách đối xử) trong cá nhân của học sinh đã lấn át phần người (cư xử
đúng mực, có sử dụng ngôn ngữ để trao đổi, thuyết phục). Gọi là mất nhân tính, ngày nay
phần nhiều có trên các trang mạng xã hội.
Trước đây, giá trị văn hóa “Tôn sư trọng đạo” không chỉ thể hiện ngay trên lớp học
mà được thể hiện cả trong các mối quan hệ xã hội, trong cuộc sống đời thường. Ngày nay,
người học thách thức “solo” với người dạy tại lớp học, sân trường, nơi công cộng. Đó là
những vấn nạn mà văn hóa nhà trường cần phải xây dựng, thực hiện nghiêm ngặt hơn,
khắc khe hơn. Giá trị văn hóa nhà trường phải được xem là yếu tố quan trọng nhất, mang
tính quyết định đến quá trình giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Bởi vì, giá trị văn
hóa nhà trường, văn hóa học đường cũng chịu sự chi phối và ảnh hưởng của nhiều yếu tố
tác động trực tiếp/gián tiếp đến người học/người dạy.
2.3.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị văn hóa học đường

Giá trị văn hóa cơ bản, nền tảng nhất được hình thành ở mỗi cá nhân học sinh qua
yếu tố gia đình là quan trọng nhất, kế đến là nhà trường và xã hội. Gia đình là tế bào của
xã hội, nên gia đình có nề nếp sẽ góp phần xây dựng, chấn chỉnh những giá trị văn hóa
mẫu mực của cộng đồng, xã hội mỗi ngày được tốt hơn.
Yếu tố gia đình là nền tảng để mỗi học sinh tích lũy, hệ giá trị văn hóa trong đời
sống thường nhật. Nề nếp gia đình tốt cần được giữ gìn, bảo tồn và phát triển như: đi thưa
về trình, kính trên nhường dưới, anh em như thể tay chân, thương người như thể thương
thân. Mặt thuận lợi của yếu tố gia đình là do sự lĩnh hội các giá trị văn hóa Trung Hoa về
các tư tưởng, giá trị, triết lý cuộc sống… “Nhân-Lễ-Chính danh” (Khổng Tử) là thước đo
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quyết định nhân cách tốt/xấu của con người, nội dung của Nhân bao gồm đạo đức, luận lí
xã hội, thể hiện qua tình thương yêu đồng loại, tu dưỡng bản thân, sửa mình theo chuẩn
mực của Nhân, và giúp đỡ lẫn nhau. Cũng như “Công-Dung-Ngôn-Hạnh” là thước đo
phẩm chất nhân cách cá nhân của mỗi con người. Ngày nay, nhiều và rất nhiều học sinh
nữ làm ngơ hay vô tình với những di huấn của ông cha, họ đã đi trái lại với những giá trị
chân lý đó như đánh hội đồng trong và ngoài trường học, diện mạo bên ngoài thay đổi
theo “style” hay trở thành “fan cuồng” của một hiện tượng xã hội nào đó…
Gia đình cần có gia quy, nền nếp, sự gương mẫu của ông bà, cha mẹ là những tiêu
chuẩn rạch ròi cho thế hệ trẻ noi theo. Sự ý thức của bản thân trẻ trước những giá trị
đúng/sai trong cách sống, trong mỗi hành vi cụ thể sẽ ăn sâu vào tiềm thức và khơi dậy
tình cảm được đặt đúng chỗ, đúng nơi. Gia đình là cái noi để tất cả mọi thành viên hình
thành tính tự giác, tự giáo dục, lĩnh hội kinh nghiệm sống cho bản thân.
Trường học là tổ chức dạy cho học sinh chấp pháp, sự đúng/sai trong mỗi sự việc
sẽ là niềm tin đối với học sinh về thầy, cô, bạn bè. Việc ứng xử chuẩn mực của chú bảo
vệ trường học đối với học sinh cũng là hành vi tích cực cho học sinh tin tưởng vào sự dạy
bảo, giáo dục của người thầy. Môi trường học tập, văn hóa ứng xử, giao tiếp của giáo viên
là nền tảng cho sự phát triển nhân cách cá nhân của học sinh thông qua nội dung bài học,
cách tổ chức lớp học, phương pháp dạy học…
Mặt dù thế hệ trí thức của xã hội ngày càng nhiều nhưng người lớn làm gương cho
trẻ nhỏ bằng lời nói, việc làm, hành vi chưa hiệu quả. Có nhiều gia đình người mẹ phải
sống trong sự bạo hành của chính người thân của họ, sự đối xử tệ bạc của cha đối với mẹ
hay ngược lại là vết cắt trong tâm lý của trẻ nhỏ, sẽ dễ bộc phát những hành vi, lời nói
tiêu cực. Chấn chỉnh điều này là thật sự khó khăn khi mỗi cá nhân trong xã hội có ý thức
kém, văn hóa kém…
2.4.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút về giá trị văn hóa học đường để dẫn
đến nhiều tiêu cực trong nhà trường mà học sinh là nạn nhân cũng là chủ thể gây ra những
hành vi thiếu văn hóa, cụ thể như sau:
Sự phản ánh những tiêu cực trên các trang mạng truyền thông không được kiểm soát;
Sự gương mẫu của ông bà/cha mẹ trong gia đình chưa được tốt;
Nề nếp gia đình bị phá vỡ do những mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống;
Ý thức của học sinh về giá trị văn hóa rất thấp, sự vô cảm trước nghịch cảnh của
người khác chỉ là việc để các em sẵn sàng quay video và chia sẻ trên mạng truyền thông.
Học sinh xem đó là niềm vui của bản thân, sự vô cảm đáng báo động về tính người và
tình người trong xã hội vật chất đang phát triển mạnh;
Những quy định của pháp luật chưa thấu tình đạt lý đã là một trong những lý do
khiến cho con người ta chai sạn trước nghịch cảnh của đồng loại;
Văn hóa giải trí là nhu cầu thiết yếu, nhưng điều đó chưa được thực hiện theo độ
tuổi, nội dung chưa được kiểm duyệt đã xuất hiện rất nhiều nội dung trên các phương tiện
truyền thông về bạo lực, ứng xử thiếu văn hóa, thiếu suy nghĩ;
Truyền thông phát triển là cơ sở để các hoạt động, ngành nghề khác cũng như kinh
tế được phát triển thuận lợi hơn. Tuy nhiên, người sử dụng công nghệ không đúng mục
đích chỉ vì lợi ích cá nhân, điều đó bằng nghĩa với sự hư hại về nhân cách, phẩm chất, và
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sự suy đồi về đạo đức. Sự lây lang cái xấu rất nhanh đối với lứa tuổi học sinh, những âm
ỉ đó còn tồn tại và kéo dài cho đến hôm nay nên những vấn nạn bạo lực học đường ở mỗi
trường học còn diễn ra với nhiều hình thức phức tạp.
2.5.

Đề xuất một số giải pháp

Một là, xây dựng những quy định về quy phạm trường học, văn hóa học đường ở
mỗi cấp học một cách khoa học, phù hợp với từng vùng, miền; sự thỏa thuận thực hiện
được quy đổi qua hình thức đánh giá, lồng ghép vào đánh giá kết quả học tập của học
sinh; thưởng/phạt phân minh, bình đẳng đối với tất cả học sinh, không cả nể, không dung
dưỡng những hành vi trái chuẩn mực, đạo đức của người Việt Nam.
Hai là, các cơ quan thẩm quyền cần quản lý chặt chẽ những nội dung đăng tải trên
các trang mạng truyền thông; tăng mức độ phạt cũng như hình thức phạt, nếu cá nhân hay
tổ chức nào vi phạm trong phạm vi văn hóa học đường, giáo dục và đào tạo.
Ba là, nhà trường thiết kế những quy định trường học sao cho hạn chế những mâu
thuẫn được giải quyết bằng cách đánh nhau. Hạn chế tối đa học sinh vô lễ với thầy cô…
Nhà trường cần có một đơn vị có đội ngũ chuyên môn về văn hóa học đường như: tư vấn
tâm ý, tư vấn sức khỏe, tư vấn những khó khăn trong cuộc sống… là tổ chức thân thiện
hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Để học sinh tự tin, chia sẻ tất cả những mong đợi, những
vướng mắc đang gặp phải. Có thể gộp chung y tế học đường với tư vấn học đường thành
một đơn vị do nhà trường quản lý, tuyển dụng nhân sự.
Bốn là, giáo viên chủ nhiệm lớp phải có đủ tâm, đức để thương yêu học trò như
con của mình để uốn nắn, giáo dục các em nên người. Giáo viên chủ nhiệm lớp cần thiết
phải học tập, bồi dưỡng những chuyên đề về tâm lý học học, những phản ứng, thái độ,
biểu hiện của học sinh để chẩn đoán tâm lý các em và kịp thời đưa các em về trạng thái
tích cực trong tư duy, học tập và rèn luyện. Vấn đề này được thực hiện tốt sẽ làm giảm
bớt vấn nạn và hệ lụy của bạo lực học đường. Cho nên, chế độ kiêm nhiệm của giáo viên
chủ nhiệm lớp phải được bồi dưỡng một mức thù lao thỏa đáng với tâm huyết, công sức
của họ. Cần thay đổi quy định giảm số tiết dạy của giáo viên phổ thông làm công tác chủ
nhiệm. Chúng tôi, ở góc nhìn của hệ giáo dục đại học thì giáo dục phổ thông là nền tảng,
căn bản, quan trọng mang tính quyết định đến hiệu quả và chất lượng giáo dục đại học.
Nếu học sinh phổ thông kém văn hóa, kém trí tuệ thì được bao nhiêu phần trăm sinh viên
đại học, cao đẳng tốt nghiệp loại ưu mỗi năm? Giáo dục cũng như xây nhà, nền móng
vững chắc sẽ xây được những tòa nhà cao hút trong tầm mắt, có học sinh giỏi về tài năng,
đạo đức sẽ có những cử nhân tốt nghiệp loại ưu và ý nghĩa phụng sự xã hội là giá trị nhân
văn mà mỗi sinh viên đều hăm hở và đầy nhiệt huyết để thực hiện.
Năm là, gia đình phải giữ gìn truyền thống lễ nghi riêng, những giá trị nhân văn về
biết ơn/đền ơn, cảm ơn/xin lỗi cần được duy trì, bảo tồn và phát huy trong cộng đồng. Ý
thức của học sinh cần được nhắc nhở thường xuyên từ phía phụ huynh. Sự giáo dục của
cha mẹ là những giá trị xuyên suốt trong hành trình học tập, lao động và phát triển bản
thân của học sinh. Một số chuẩn mực được đúc kết bằng kinh nghiệm của các thế hệ đi
trước như: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng; lá lành đùm lá rách; tốt gỗ hơn tốt nước
sơn; đi thưa về trình; kính trên nhường dưới… là nét văn hóa của người Việt Nam, dẫu
có trải qua bao nhiêu thời gian, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
3.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Văn hóa học đường là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo và sự
phát triển của nhà trường, thể hiện qua các hệ giá trị văn hóa giao tiếp - ứng xử sư phạm,
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trang phục, văn hóa thời gian, cùng với những hoạt động dạy-học, kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của người học một cách khoa học, bình đẳng, dân chủ. Văn hóa học đường là
dấu ấn tồn tại lâu dài trong tâm thức của người học về cả những hiện tượng, thái độ, hành
vi tích cực/tiêu cực. Do vậy, để bảo tồn giá trị văn hóa học đường mỗi cá nhân liên quan
cần là một tấm gương cho học sinh noi theo. Sự đồng bộ trong cách thể hiện, thực hiện
theo phương châm “lời nói đi đôi với việc làm” vừa thể hiện bằng hành vi tích cực vừa là
cách giao tiếp “Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” là điểm
sáng, là tình cảm, sự thân thiện chạm đến từng trái tim của người học.
Qua Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo năm
2021”, chúng tôi hy vọng có những cải tiến, đổi mới trong ngành giáo dục một cách tích
cực và kết quả đạt được tại mỗi địa phương như mong đợi ở các nội dung sau:
✔
Thống nhất và cụ thể hóa từng nội dung trong quản lý nhà trường ở mỗi bậc
học về giá trị văn hóa, văn hóa học đường;

✔
Văn hóa học đường cần được đưa vào tiêu chí đầu tiên, cụ thể theo mỗi hệ
giá văn hóa vùng miền để đánh giá, xếp loại, tập thể, cá nhân có liên quan đến giáo dục
và đào tạo ở mỗi năm học;

✔
Hình thành một đơn vị trực thuộc trường học hoạt động với mục đích, bảo
tồn và phát huy những giá trị truyền thống cũng như hội nhập những giá trị mới, kiến thức
mới về văn hóa học đường nhằm định hướng, triển khai cho học sinh nắm bắt kịp thời,
không rơi vào tình trạng lạc hậu. Mỗi cá nhân có sự am hiểu về kiến thức xã hội, giá trị
xã hội, sự nhạy bén, tinh tế sẽ giúp cho các hoạt động của đơn vị này đạt được hiệu quả;
✔
Văn hóa học đường là cái gốc, trọng tâm để hình thành phẩm chất, đạo đức,
nhân cách con người một cách trọn vẹn. Như Bác Hồ đã từng dạy “Người có bốn đức:
Cần, kiệm, liêm, chính; Thiếu một đức, thì không thành người”. Đức là yếu tố, là giá trị
ẩn tàng trong mỗi nhân cách, phẩm chất, trong mỗi hành vi thể hiện được giá trị của văn
hóa ở mức độ cao/thấp khác nhau.
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GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA HỌC TẬP CHO SINH VIÊN - CỐT LÕI CỦA
XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
Th.S Nguyễn Thị Hạnh Ngọc*
Tóm tắt. Văn hóa học tập là thành phần cốt lõi của văn hóa học đường, là yếu tố quan
trọng trong quá trình xây dựng và gìn giữ văn hóa nhà trường. Giáo dục và phát triển hành vi
văn hóa học tập trong nhà trường có ý nghĩa quan trọng giúp người học nâng cao chất lượng và
hiệu quả của hoạt động học tập theo hướng bền vững. Bài viết đề cập tới ý nghĩa của việc giáo
dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên và đề xuất một số biện pháp giáo dục hành vi văn hóa
học tập cho sinh viên hiện nay.

1. MỞ ĐẦU
Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: “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. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần
vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh” [1]
Trên tinh thần đó, ngành giáo dục cần phải chú trọng về giá trị đạo đức, văn hóa,
xây dựng hệ thống các giá trị của nhà trường. Văn hóa nhà trường là một trong những yếu
tố quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai
của đất nước trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân
cách tốt, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng
đất nước.
Văn hóa học tập là thành phần cốt lõi của văn hóa nhà trường. Giáo dục và phát
triển hành vi văn hóa học tập trong nhà trường là yếu tố quan trọng trong quá trình xây
dựng và gìn giữ văn hóa nhà trường. Hành vi văn hóa học tập có ý nghĩa quan trọng đối
với sự phát triển nhân cách con người nói chung và với hoạt động học tập của người học
nói riêng. Nhờ có hành vi văn hóa học tập, con người điều tiết các mối quan hệ học tập hài
hòa và tạo lập chất lượng học tập một cách bền vững. Giáo dục hành vi văn hóa học tập
cho sinh viên là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kết hợp các biện pháp tác động vào nhận thức,
tình cảm, kĩ năng thực hiện hành vi học tập của sinh viên và tạo dựng môi trường văn hóa
học tập trong nhà trường; gắn với giá trị và yêu cầu của nghề nghiệp. Đặc biệt cần quan tâm
khích lệ vai trò chủ thể, phát huy tính tự giác, phát triển nhu cầu văn hóa trong thực hiện
hành vi học tập cho sinh viên trong quá trình giáo dục hành vi văn hóa học tập để thúc đẩy
quá trình chuyển hóa yêu cầu bên ngoài thành nhu cầu tự thân. Chính vì vậy, việc giáo dục
hành vi văn hóa học tập cho sinh viên là rất quan trọng và cấp thiết nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2. NỘI DUNG
2.1. Một số khái niệm cơ bản

*
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2.1.1. Văn hoá
Văn hóa là khái niệm có nội hàm rộng với nhiều cách hiểu khác nhau. Tùy theo
lĩnh vực nghiên cứu, cách tiếp cận, cách nhìn nhận và đánh giá mà các nhà khoa học đưa
ra nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa.
Theo tổ chức giáo dục và khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO): “Văn hóa là
tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của các cá nhân và các cộng đồng) trong quá
khứ và hiện tại. Qua các thế kỉ, hoạt động đó hình thành nên hệ thống các giá trị, các
truyền thống và thị hiếu, những yếu tố xác định đặc tính riêng của dân tộc” [2; tr 21].
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của
cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát sinh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật,
khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc,
ăn, ở và các phương tiện sử dụng. Toàn bộ sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa” [5;
tr 431].
Có thể hiểu: Văn hóa là tổng thể các giá trị, chuẩn mực, là những cái tốt đẹp được
tích lũy trong đời sống con người; Văn hóa là tri thức, là kiến thức khoa học; Văn hóa là
những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần; Văn hóa có
tính đặc thù, thể hiện kiểu sống, lối sống mang nét riêng biệt, độc đáo, ổn định của cộng
đồng, của dân tộc, có tính di tồn qua nhiều thế hệ.
2.1.2. Văn hóa học tập
Nếu văn hóa nhà trường được quan niệm là “Tập hợp các giá trị cơ bản, chuẩn mực
đạo đức, phương tiện và các mẫu hành vi qui định cách thức mà cán bộ giáo viên, nhân
viên và học sinh trong nhà trường tương tác với nhau và đầu tư năng lực vào công việc
của mình và vào việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường nói chung” [4] thì văn hóa học
tập cũng được hiểu theo cách tiếp cận từ đó. Như vậy, văn hóa học tập có thể hiểu là
những giá trị cơ bản, chuẩn mực quy định cách thức mà người học hành xử trong quá
trình học tập, sau quá trình học tập nhằm góp phần nâng cao tri thức, kĩ năng của bản thân
góp phần thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nói đến văn
hóa học tập là nói đến tinh thần học hỏi, mục đích học tập, động cơ và nề nếp học tập,
niềm khát khao tiếp cận những điều mới.
2.1.3. Hành vi văn hóa học tập
Hành vi văn hóa học tập là cách ứng xử có ý thức được thúc đẩy bởi động cơ học
tập đúng đắn thể hiện những giá trị tốt đẹp của con người trong các mối quan hệ của người
học trong quá trình học tập, vừa phù hợp với chuẩn mực xã hội, vừa là mẫu mực có tác
dụng giáo dục, thuyết phục người khác thực hiện theo. [3]
Có thể hiểu, hành vi văn hóa học tập là cách ứng xử có ý thức mang tính chất ổn
định, bền vững, biểu thị những giá trị tốt đẹp phù hợp với chuẩn mực xã hội trong các mối
quan hệ của người học trong quá trình học tập.
2.1.4. Giáo dục hành vi văn hóa học tập
Giáo dục hành vi văn hóa học tập là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch
của nhà giáo dục đến người học, thông qua việc tổ chức hợp lí các loại hình hoạt động
học tập và rèn luyện cho người học, nhằm hình thành và phát triển ở người học nhận thức
đúng đắn và tình cảm tích cực đối với hành vi văn hóa học tập, có nhu cầu và tính sẵn
sàng học tập, có thói quen và kỹ năng thực hiện hành vi văn hóa học tập.
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2.2. Ý nghĩa giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên
- Giáo dục hành vi văn hóa học tập góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn
diện nhân cách người học. Hành vi văn hóa học tập khi đã trở thành thói quen trong học
tập sẽ giúp người học không ngừng tự hoàn thiện bản thân, hình thành và phát triển năng
lực học tập- nghiên cứu khoa học, năng lực tự học suốt đời
- Giáo dục hành vi văn hóa học tập là giáo dục cho sinh viên hệ giá trị, chuẩn mực
ứng xử trong học tập, qua đó người học không chỉ được bồi dưỡng đầy đủ về nhận thức
đối với hành vi văn hóa học tập mà còn được bồi dưỡng nhu cầu và xúc cảm học tập tích
cực, hành vi và thói quen ứng xử tích cực trong học tập, biểu hiện được nét đẹp, nét đặc
trưng trong nhân cách của các em.
- Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên là cơ sở vững chắc để nhà trường
xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp trở thành môi trường học tập lành mạnh,
khoa học, thân thiện, học tập có kỉ luật, kỉ cương, tạo nên bản sắc giá trị của nhà trường.
2.3. Một số biện pháp giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên
2.3.1. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực trong nhà trường
Môi trường học tập ảnh hưởng, tác động đến tâm lí, cảm xúc học tập, hành vi học
tập của người học. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nghiêm túc, tích cực trong
trường học là biện pháp nhằm tạo môi trường với những điều kiện thuận lợi để góp phần
làm nảy sinh nhu cầu, nuôi dưỡng và duy trì hành vi văn hóa học tập cho sinh viên. Để
xây dựng được một bầu không khí học tập thân thiện, tích cực, một môi trường giáo dục
lành mạnh cần:
- Phát động phong trào xây dựng lớp học văn minh với các yêu cầu cụ thể về vệ
sinh lớp học, bảng hiệu, cách bố trí phòng học, bàn ghế, phương tiện dạy và học, bảng tin
học tập…
- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc hệ thống nội quy, quy chế học tập trên lớp
hoặc online.
- Tạo dựng và khơi dậy phong trào học tập sôi nổi thông qua việc phát động phong
trào thi đua học tập giữa các cá nhân, giữa các khoa, chi đoàn, liên chi đoàn trong toàn
trường như: thi đua học tốt; thi đua nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử; thi đua thực hiện nề
nếp học tập. Chú trọng các phong trào thi đua rèn luyện nghề nghiệp. Để các phong trào
thi đua học tập có ý nghĩa trong giáo dục hành vi học tập cho sinh viên cần đảm bảo các
khâu: Thành lập ban tổ chức phong trào thi đua (cán bộ quản lý, theo dõi, đánh giá,…);
phát động phong trào thi đua rộng rãi trong tập thể sinh viên với nội dung rõ ràng, nhấn
mạnh ý nghĩa của phong trào; Tổ chức thực hiện thi đua nghiêm túc giữa các đơn vị; tổng
kết, đánh giá, khen ngợi, vinh danh cá nhân và tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua.
- Đa dạng hóa các hoạt động trong giờ dạy nhằm tạo nhiều cơ hội cho SV được
hợp tác với nhau. Đồng thời các nhiệm vụ học tập cần được thiết kế một cách hợp lí tạo
ra những thách thức để sinh viên khám phá, chia sẻ, phản hồi và hỗ trợ lẫn nhau.
- Sử dụng các kỹ thuật dạy học nhằm tạo môi trường, hứng thú cho người học, giúp
người học có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân, biết chia sẻ, biết hợp tác để hoàn
thành nhiệm vụ học tập. Qua đó, phát triển các hành vi văn hóa học tập như chia sẻ, giúp
đỡ lẫn nhau trong học tập, hợp tác cùng học tập…Sử dụng các kỹ thuật dạy học để tích
cực hóa hoạt động học tập của người học sẽ ngăn chặn và làm vô hiệu hóa những hành vi
thiếu tích cực trong học tập của người học. Các kỹ thuật dạy học có thể sử dụng như: kỹ
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thuật dùng lược đồ tư duy, kỹ thuật nhóm lắp ghép, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật công
não…
- Xây dựng các mối quan hệ liên nhân cách giữa giảng viên với giảng viên, giảng
viên với sinh viên và giữa sinh viên với nhau dựa trên định hướng giá trị yêu thương, kính
trọng, thân thiện, hợp tác, tự trọng. Trong đó, giảng viên cần lắng nghe, thấu cảm quan
điểm của sinh viên, cởi mở, tôn trọng ý tưởng, câu trả lời của sinh viên kể cả khi sinh viên
đưa ra câu trả lời chưa chính xác. Nhận xét cần mang tính khích lệ, động viên và đặt sự
kì vọng đối với sinh viên. Kiên trì chờ đợi và nhận ra sự tiến bộ của sinh viên. Sử dụng
tính hài hước đúng lúc đúng chỗ để tiết học sinh động hơn, tạo không khí vui vẻ, giảm
bớt căng thẳng vốn có của các giờ học và kích thích tính hợp tác tích cực hơn. Đặc biệt
phải có kĩ năng giao tiếp tốt, biết đặt mình vào vị trí sinh viên, gần gũi để các em mạnh
dạn bày tỏ quan điểm, chia sẻ những ý tưởng. Bên cạnh đó, bản thân sinh viên cần dung
hòa mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể để tìm tiếng nói chung, có tinh thần hăng hái thi
đua xây dựng và phát triển tập thể lớp, mỗi sinh viên phải biết tự giác sẵn sàng nhận nhiệm
vụ, thực hiện có trách nhiệm cao đối với các nhiệm vụ học tập của mình và của nhóm/lớp.
Làm việc cùng nhau sẽ giúp nỗ lực của từng cá nhân hoàn thiện hơn. Huy động tối đa vốn
sống của bản thân và luôn có ý thức tự rèn luyện cho mình những kỹ năng xã hội cần thiết
như: kỹ năng hợp tác, kỹ năng chia sẻ thông tin, kỹ năng chấp nhận, kỹ năng giải quyết
bất đồng...
2.3.1. Nâng cao nhận thức về hành vi văn hóa học tập cho sinh viên:
- Nâng cao nhận thức về hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sẽ tạo cơ sở khoa
học cho việc tiến hành các hoạt động giáo dục hành vi văn hóa học tập trong nhà trường.
Để nâng cao nhận thức về hành vi văn hóa học tập cho sinh viên, nhà trường cần:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông về hành vi văn hóa học tập cho
sinh viên. việc triển khai cần kết hợp các loại hình truyền thông cá nhân, truyền thông
nhóm, truyền thông đại chúng như: truyền thông sự kiện, tư vấn, tổ chức các buổi gặp
gỡ, giao lưu, đối thoại, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về hành vi văn hóa học tập, hội
thảo, nghe thuyết trình, diễn đàn học tập, các chuyên mục về giáo dục hành vi văn hóa
học tập trên báo, trên trang web, facebook, zalo của trường, của khoa, tổ chức các cuộc
thi tìm hiểu về nội dung giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên và giảng viên
tham gia, tổ chức các câu lạc bộ như câu lạc bộ “học tốt”, “đọc sách”, “lời hay ý
đẹp”…để nâng cao nhận thức về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên.
- Nâng cao nhận thức cho sinh viên về hành vi văn hóa học tập thông qua lồng
ghép, tích hợp nội dung giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên vào nội dung
một số các môn học rèn luyện nghiệp vụ trong nhà trường. Ví dụ: đối với các trường sư
phạm, có thể lồng ghép kiến thức giáo dục hành vi văn hóa học tập vào những môn học
nghiệp vụ sư phạm như Tâm lý học, Giáo dục học, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm…
2.3.2. Sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong tổ chức dạy học các môn khoa
học ở nhà trường
Kỉ luật tích cực là phương pháp giảng viên có thái độ, hành vi ứng xử thân thiện,
chia sẻ đối với sinh viên ngay cả khi sinh viên mắc lỗi nhằm huy động sinh viên tham gia
một cách tự giác, tích cực vào cuộc sống trải nghiệm, quá trình hoạt động và giao lưu để
hình thành hành vi hay thay đổi, điều chỉnh hành vi lệch chuẩn. Sử dung phương pháp kỉ
luật tích cực trong dạy học sẽ giúp sinh viên phát triển ý thức kỉ luật một cách tự giác trong
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quá trình học tập, phát huy vai trò tự giáo dục của sinh viên, giúp sinh viên biết tự lựa chọn
giá trị học tập, tự mình thực hiện và điều chỉnh hành vi học tập theo định hướng đó.
Với phương pháp kỉ luật tích cực, trong ứng xử sư phạm, giảng viên phát huy tối
đa kĩ thuật và hành vi ứng xử có ảnh hưởng tích cực đến sinh viên khi khen ngợi, nhận
xét sinh viên và kết quả học tập của sinh viên; tiếp nhận hành vi của sinh viên; lắng nghe,
nêu yêu cầu hay giao nhiệm vụ cho sinh viên; quản lí, giám sát quá trình học tập của sinh
viên. Ví dụ: Hành vi khen ngợi khi sinh viên giải quyết tốt nhiệm vụ học tập; phát hiện
một vấn đề gì mới có tính chất đột phá, logic trong học tập; sinh viên đạt kết quả cao trong
quá trình kiểm tra, đánh giá hay sinh viên tổ chức tốt một sự kiện...giảng viên cần có
những biện pháp khen ngợi kịp thời để phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên
trong quá trình học tập. Nhưng khi sinh viên mắc lỗi hay có hành vi lệch chuẩn, giảng
viên tránh và hạn chế tối đa những hành vi có ảnh hưởng tiêu cực như: cưỡng chế sinh
viên; hành vi chê bai, chỉ trích, mạt sát sinh viên... Bên cạnh đó trong thiết kế và tổ chức
bài giảng, giảng viên tăng cường sử dụng phương pháp dạy học tích cực như dạy học nêu
vấn đề, dạy học thảo luận nhóm, dạy học tình huống,... nhằm phát huy điểm mạnh, tính
tích cực học tập của sinh viên, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu; khắc phục những
điểm hạn chế của sinh viên; giúp sinh viên hiểu, ý thức trách nhiệm về vai trò của cá nhân
đối với hoạt động học tập, tự giác học hỏi cũng như đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ
học tập trong nhà trường.
2.3.3. Tổ chức rèn luyện hành vi văn hóa học tập cho sinh viên trong các hoạt
động học tập và trải nghiệm
- Tổ chức cho sinh viên rèn luyện hành vi văn hóa học tập gắn liền với thực hiện
nhiệm vụ học tập trong từng môn học. Hình thức này cần phát huy vai trò của giảng viên
phụ trách học phần. Giảng viên phụ trách học phần cần nghiêm khắc yêu cầu và sát sao
trong việc thực hiện nội quy học tập của sinh viên trong từng giờ lên lớp. Trong quá trình
triển khai nội dung môn học, giảng viên cần tăng cường sử dụng các phương pháp dạy
học tích cực, phát huy cao độ sự tham gia của sinh viên trong quá trình học như: tổ chức
cho sinh viên thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm nhằm phát triển ở sinh viên hành vi
văn hoá hợp tác, chia sẻ trong học tập. Sau khi sinh viên tham gia giải quyết nhiệm vụ
học tập bằng hình thức làm việc nhóm, giảng viên tổ chức cho sinh viên chỉ ra được các
yêu cầu về hành vi học tập để duy trì học hợp tác với các bạn trong nhóm, cách ứng xử
các tình huống nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm, những yêu cầu về tương tác với
giảng viên để đạt mục đích tốt trong quá trình học tập.
Chẳng hạn như: Trong giao tiếp đối với giảng viên cần cởi mở, sẵn sàng chia sẻ
với giảng viên những băn khoăn, thắc mắc, suy nghĩ của bản thân về các vấn đề học tập;
biết lắng nghe và mạnh dạn góp ý mang tính xây dựng để giảng viên có thêm kênh thông
tin hoàn thiện bản thân; luôn có thái độ, lời nói, cử chỉ biểu thị sự kính trọng và lễ phép,
khiêm tốn học hỏi và cầu thị; khi ở trong lớp học cần biểu thị thái độ, tư thế tác phong
nghiêm túc, đúng mực như tư thế ngồi nghiêm túc, lắng nghe giảng viên giảng bài, tích
cực phát biểu ý kiến xây dựng bài, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên
khởi xướng, hoàn thành có trách nhiệm các nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao cho.
Trong quá trình tương tác với các bạn học và với chính bản thân mình, sinh viên cần chủ
động và sẵn sàng chia sẻ, cởi mở với bạn bè về những vấn đề liên quan đến học tập (cảm
xúc,suy nghĩ, các điều kiện học tập); khi bạn bè gặp khó khăn, vướng mắc trong học tập,
cần chủ động, tự nguyện giúp bạn học với động cơ trong sáng; kiên trì, cố gắng tìm mọi
phương thức giúp bạn học đạt kết quả cao nhất; khi bản thân gặp những khó khăn, vướng
mắc trong học tập, sinh viên cần chủ động tìm kiếm những người có thể giúp mình vượt
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qua những khó khăn, vướng mắc trong học tập mà mình đang gặp phải; cởi mở, nói rõ
những khó khăn, nguyện vọng cần sự giúp đỡ; sử dụng lời nói, biểu thị thái độ, hành vi
đúng mực, vừa thể hiện sự tôn trọng người giúp mình vừa thể hiện niềm cảm kích, biết
ơn người đã giúp mình; lắng nghe và cầu thị; biểu hiện sự tự chủ, không quá lệ thuộc; tự
tin và nỗ lực hơn nữa để không làm người giúp mình phải thất vọng.
- Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học như: sinh viên làm đề
tài khoa học, làm bài tập nghiên cứu, các chuyên đề nghiên cứu trong sinh viên, viết bài
báo khoa học,... Hình thức này có ưu thế nhằm phát triển hành vi tự học, tự nghiên cứu
cho sinh viên.
- Tổ chức các hội thảo khoa học của sinh viên gắn với kiến thức chuyên ngành,
gắn với nhu cầu học tập hoặc những vấn đề đang thu hút sự tham gia đông đảo của sinh
viên trong trường. Hình thức này cần thiết nhằm phát triển cho sinh viên hành vi học tập
có phương pháp khoa học, kết hợp tự nghiên cứu với hợp tác, học hỏi từ môi trƣờng xung
quanh.
- Tổ chức các hội thi olympic khoa học, các cuộc thi tìm hiểu hay các hội thi nghiệp
vụ sư phạm ở các trường sư phạm... Nội dung các hội thi này ngoài các kiến thức khoa
học chuyên sâu cần có nội dung liên quan đến giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh
viên. Chẳng hạn như ở nội dung hội thi nghiệp vụ sư phạm ở các trường sư phạm có nội
dung liên quan đến giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên sư phạm ở phần thi
hiểu biết sư phạm và ứng xử sư phạm hay thiết kế hoạt động giáo dục có liên quan đến
chủ đề giáo dục hành vi văn hóa học tập cho người học.
- Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động thực hành, thực tế môn học với những
yêu cầu về thực hiện hành vi văn hóa học tập là một trong những tiêu chí đánh giá sinh
viên.
-Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên ở thư viện, ở kí túc xá,…
2.3.4. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện hành vi văn hóa
học tập trong sinh viên
- Nhà trường cần có những biện pháp kiểm tra sinh viên thực hiện nội quy, quy chế
học tập; thực hiện nhiệm vụ học tập trong từng học phần; thực hiện các chuẩn mực hành
vi giao tiếp, ứng xử học tập thông qua việc kết hợp nhiều hình thức kiểm tra như kiểm tra
thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra sau hoạt động; Nhà trường, khoa kiểm tra kết
hợp với các hình thức kiểm tra chéo trong sinh viên.
- Tùy theo nội dung hành vi được kiểm tra để tiến hành phối hợp các lực lượng
giáo dục. Ví dụ: Hành vi nề nếp học tập có thể tiến hành kiểm tra hàng ngày, hàng tuần
theo lịch của phòng Thanh tra - khảo thí với sự phối hợp của giảng viên, lớp trưởng các
lớp, quản lý sinh viên các khoa và cán bộ phòng. Hành vi học có phương pháp khoa học
và chất lượng có thể tiến hành kiểm tra dựa trên kết quả làm việc của sinh viên, thông tin
tự đánh giá và đánh giá của tập thể. Hành vi hợp tác, chia sẻ học tập có thể kiểm tra trong
quá trình sinh viên thực hiện các nhiệm vụ tập thể trong các lớp học.
- Từ kết quả kiểm tra, nhà trường tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong
trường đánh giá hành vi văn hóa học tập của sinh viên. Sự phối hợp này được xem xét
dựa trên sự kết hợp thông tin đánh giá hành vi của người học theo những tiêu chí đánh giá
đã được thống nhất để đảm bảo tính khách quan cao nhất của quá trình đánh giá. Trên cơ
sở đó, nhà trường đưa ra những nhận định về mức độ thực hiện hành vi văn hóa học tập
của sinh viên theo hệ giá trị văn hóa học tập mà nhà trường đã đề ra. Những nhận định
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này thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình, ủng hộ hay phản đối, khen ngợi hay phê
bình, của tập thể sư phạm đối với hành vi học tập của sinh viên trong trường.
2.3.5 Tuyên dương, khen thưởng các gương sinh viên điển hình trong việc thực
hiện hành vi văn hóa học tập
- Dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá hành vi văn hóa học tập đã có, nhà trường,
phòng quản lý sinh viên, các khoa, Đoàn thanh niên lựa chọn và công khai hành vi văn
hóa học tập có tính điển hình cần nhân rộng trong sinh viên toàn trường như: các tập thể,
cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học; tổ chức tốt các sự kiện khi
nhà trường hoặc các đoàn thể phát động... Các kết quả này cần được nhân rộng giúp sinh
viên khác thấy được ý nghĩa thực tiễn và mẫu hành vi chân thực trong các tình huống học
tập cụ thể, nhằm lôi cuốn và tạo dư luận đồng tình, ủng hộ làm theo hành vi điển hình.
- Thu hút sinh viên hào hứng thực hiện theo gương những hành vi điển hình. Bước
thu hút này có thể được thực hiện bằng các hình thức phong phú như: phát động các phong
trào thi đua thực hiện hành vi đó trong học tập của sinh viên từng lớp học phần, từng khoa,
giữa các khoa hay trong toàn trường. Khuyến khích giảng viên, sinh viên nêu gương tốt
trong thực hiện các hành vi đó…
- Khen thưởng, biểu dương các thành tích và những tấm gương tiêu biểu sau mỗi
hoạt động thi đua, mỗi khi kết thúc môn học, kỳ học dựa trên kết quả thực hiện hành vi
văn hóa học tập và sự đồng tình, ủng hộ của tập thể sinh viên.
3. KẾT LUẬN
Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên chính là xây dựng nền tảng cốt lõi
văn hóa học đường vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Đối với sinh viên, thực hiện hành vi văn hóa học tập cũng là con đường tự rèn luyện và
hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng hứng thú học tập, nâng cao chất lượng và tính chủ động,
tích cực, sáng tạo trong học tập. Để giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên đạt
hiệu quả cần có sự phối hợp đồng bộ các biện pháp cũng như sự quán triệt, hợp tác, tích
cực từ Ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận phòng ban, đoàn thể, giảng viên trong nhà
trường và đặc biệt là sự chủ động, ý thức rèn luyện từ chính bản thân sinh viên.
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GIÁO DỤC VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG CỦA
VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Mậu Hùng*
Tóm tắt: Nếu như văn hóa là nền tảng của sức mạnh cộng đồng và sợi dây liên kết của
dân tộc, thì giáo dục không chỉ là con đường cứu rỗi nhân loại trong bối cảnh hiện nay, mà còn
phản ánh trình độ văn minh và mức độ thịnh vượng của các quốc gia. Cả hai hoạt động có liên
hệ mật thiết với nhau này có thể được thực hiện và diễn ra bằng nhiều hình thức và mức độ khác
nhau, nhưng thông thường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và sứ mệnh chủ đạo của các
cơ sở giáo dục và đào tạo. Tất cả mọi người lúc mới sinh ra đã là một thực thể văn hóa hay một
sản phẩm của đấng tạo hóa và đang bắt đầu sáng tạo văn hóa theo cách riêng của mình trên
hành trình trở thành chủ thể văn hóa của nhiều loại hình khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các công
dân của những nhà nước văn minh đều thường bắt đầu hành trình văn hóa của mình bằng việc
học văn hóa hay được giáo dục văn hóa trong các nhà trường. Văn hóa theo nghĩa hẹp này chính
là các hoạt động được giáo dục của con người để đạt được một trình độ văn hóa nhất định nào
đó, nhưng giáo dục văn hóa không chỉ để chứng minh trình độ học vấn được công nhận đến một
mức độ nào đó, mà còn được cụ thể hóa qua khả năng tiếp nhận các giá trị văn hóa của nhân
loại, vận dụng chúng vào trong thực tiễn cuộc sống, và tiếp tục sáng tạo ra các giá trị văn hóa
có ý nghĩa cho chính mình và cộng đồng. Giáo dục văn hóa theo nghĩa rộng là giúp người học
tiếp cận tất cả các thành tựu văn hóa của nhân loại, nhưng theo nghĩa hẹp thì chỉ giới hạn lại
trong những quy chuẩn cần thiết của cộng đồng đang sinh sống và mục tiêu phục vụ của các cơ
sở giáo dục. Tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa thành công các chức năng giáo dục văn hóa cho
người học, thì bản thân các trường học trước hết phải có văn hóa giáo dục. Văn hóa giáo dục
không chỉ là yếu tố bắt buộc đối với người học, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, và tồn tại biệt
lập trong phạm vi các trường học, mà nó còn là một sản phẩm có tính định hướng của tất cả các
bên liên quan và được cụ thể hóa qua các mối quan hệ tay ba giữa nhà trường, gia đình, và xã
hội. Việc giáo dục các yếu tố văn hóa trong nhà trường vốn đã quan trọng, nhưng việc xây dựng
thành công văn hóa giáo dục cho toàn bộ các bên tham gia hiện nay thậm chí còn trọng yếu hơn.
Từ khóa: giáo dục văn hóa, văn hóa giáo dục, nhà trường, Việt Nam

1. Đặt vấn đề
Giáo dục là một trong những hoạt động được người Việt Nam quan tâm nhất và
một trong những lĩnh vực được các bộ máy chính quyền ở Việt Nam ưu tiên hàng đầu.
Ngay từ thuở khai quốc mở nước, giáo dục đã được xem là một trong những con đường
quan trọng nhất để xây dựng và phát triển đất nước. Ngày nay giáo dục và đào tạo cùng
với khoa học và công nghệ không chỉ là quốc sách hàng đầu của nhà nước, 1 mà còn là
một trong những trọng tâm ưu tiên đầu tư và con đường tiến bộ lý tưởng nhất của những
người Việt Nam có văn hóa.2 Mặc dù Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế lớn ở châu
Á và trên thế giới, nhưng chính quyền Việt Nam luôn ưu tiên dành khoảng 1/5 tổng thu
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa VII (1993, ngày 14 tháng 1), Nghị quyết về Tiếp tục
đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Số: 04-NQ/HNTW, ngày 14 tháng 1 năm 1993, Hà Nội, trong:
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-04-nq-hntw-tiep-tuc-doi-moi-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-1f29f.html (truy
cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
2
Thùy Linh (2020, ngày 31 tháng 10, 09:09 AM), 6 thành tựu ngành giáo dục trong năm học 2019-2020, trong:
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/6-thanh-tuu-nganh-giao-duc-trong-nam-hoc-2019-2020-post213361.gd (truy
cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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ngân sách nhà nước hàng năm cho các hoạt động giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo
dục công lập. Tương tự như vậy, hiện tổng mức thu nhập bình quân đầu người của Việt
Nam vẫn còn tương đối thấp trong so sánh với nhiều nước trong khu vực và mức trung
bình chung của thế giới, nhưng tỷ lệ tổng nguồn lực ưu tiên đầu tư cho các hoạt động giáo
dục theo nguyên lý hy sinh đời trước để phước cho đời sau cuả người Việt Nam thuộc
nhóm thường xuyên, liên tục, và đáng kể nhất toàn cầu.3 Chính những chính sách ưu tiên
của nhà nước và nỗ lực toàn diện của mỗi người dân đã góp phần giúp nền giáo dục của
Việt Nam đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Từ chỗ là một dân tộc có hơn 95%
dân số mù chữ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, nay Việt Nam không chỉ đã hoàn
thành phổ cập giáo dục tiểu học trước thời hạn đến hơn cả một thập kỷ và đang hướng
đến mục tiêu phổ cập giáo dục cho các cấp học và bậc học cao hơn,4 mà đang trên đường
trở thành một trong những nền giáo dục mới nổi đáng chú ý ở khu vực châu Á. Những
thành tựu đã đạt được và những đóng góp của lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho sự phát
triển của đất nước thời gian qua là rất đáng trọng vọng, nhưng những khuyết tật tất yếu
và bất cập thời vụ của một trong những hoạt động được quan tâm nhất của xã hội cũng
chưa thể bị loại bỏ hoàn toàn trong quá trình thích ứng với các nguyên tắc mới của cơ chế
thị trường cũng như hòa nhập sâu rộng với các xu hướng phát triển chung của các nền
giáo dục tân tiến của nhân loại.5 Nói cách khác, cho dù nền giáo dục Việt Nam đã có
những bước tiến vượt bậc thời gian qua và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển
của đất nước, nhưng vẫn không thể nào miễn dịch hoàn toàn trước các thách thức và diễn
biến mới của thời kỳ cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. 6 Nguyên nhân của tình trạng
này có nhiều, nhưng quan trọng nhất là việc giáo dục văn hóa trong các nhà trường của
Việt Nam hiện nay vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa bắt kịp với nhu cầu phát triển của
thực tiễn cuộc sống, và chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, nguồn lực đầu tư của nhà
nước và xã hội, và đáp ứng mong đợi của đa phần các bên liên quan về mặt chủ quan. 7 Về
mặt khách quan, có thể hệ thống nhà trường của Việt Nam không thiếu các bài giảng văn
hóa, nhưng cái cốt lõi nhất của mọi nhà trường cũng như toàn bộ hệ thống giáo dục quốc
dân là văn hóa giáo dục thì vẫn chưa được tiếp cận một cách đầy đủ và cụ thể hóa vào
trong từng hoạt động thực tiễn cụ thể. Nói cách khác, cho dù được quan tâm và ưu tiên
đầu tư rất nhiều, nhưng việc giáo dục văn hóa và văn hóa giáo dục của hệ thống nhà trường
của Việt Nam hiện nay đang bộc lộ nhiều vấn đề cần nghiên cứu, trao đổi, và làm sáng tỏ
nhiều hơn nữa.8 Vấn đề này chắc chắn không phải chưa được bất cứ ai đề cập đến mà thay
vào đó đã phần nào được các bên liên quan từ các nhà giáo dục đến các cơ quan chức

Bùi Thị Kim Cúc (2020, ngày 9 tháng 9, 11:08 AM), Chú trọng đầu tư cho Giáo dục đào tạo, trong:
http://consosukien.vn/chu-trong-dau-tu-cho-giao-duc-dao-tao.htm (truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
4
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (2020, ngày 11 tháng 11, 18:18 PM), Giáo dục Việt Nam - Những thành tựu
và thách thức, trong: https://dangcongsan.vn/y-te/giao-duc-viet-nam--nhung-thanh-tuu-va-thach-thuc-47043.html
(truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
5
Ngân Anh (2021, ngày 27 tháng 1, 14:44 PM), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu 9 thành tựu và 5 hạn chế của ngành
giáo dục, trong: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/9-thanh-tuu-va-5-han-che-cua-nganh-giao-duc708724.html (truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
6
Ngân Lệ (2012, ngày 26 tháng 11, 06:37 AM), 8 điểm yếu của giáo dục Việt Nam, trong:
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/8-diem-yeu-cua-giao-duc-viet-nam-post99986.gd (truy cập ngày 14 tháng 10
năm 2021).
7
Đào Hương (2012, ngày 16 tháng 11, 07:40 AM), 7 nguyên nhân khiến giáo dục Việt Nam tiếp tục... tụt hậu, trong:
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/7-nguyen-nhan-khien-giao-duc-viet-nam-tiep-tuc-tut-hau-post94598.gd (truy
cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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Nguyễn Ngọc Ánh và Nguyễn Kiều Lan Thương (2018), Giáo Dụ Việt Nam: Thực trạng, cơ hội và thách thức, Tạp
chí giáo dục lý luận, Số 279, tr. 54-60.
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năng đưa ra bàn luận đó đây.9 Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở những khía cạnh đơn
lẻ, cụ thể, và mang tính thời vụ của vấn đề.10 Việc bàn về vấn đề giáo dục văn hóa và văn
hóa giáo dục trong nhà trường của Việt Nam một cách có hệ thống trong các mối liên hệ
chặt chẽ đến mức không thể thiếu hiện vẫn còn tương đối khiêm tốn trong nền học thuật
đương đại của nước nhà. Chính vì thế, bài viết này dựa trên cơ sở kết quả phân tích nhiều
nguồn tư liệu khác nhau bằng các phương pháp định tính và định lượng không chỉ phân
tích thực trạng giáo dục văn hóa và quá trình hình thành triết lý văn hóa giáo dục của Việt
Nam thời gian qua, mà còn gợi ý một vài giải pháp để việc giáo dục văn hóa cũng như
xây dựng văn hóa giáo dục trong hệ thống nhà trường của Việt Nam được mỹ mãn hơn
trong thời gian tới.
2. Việc giáo dục các hệ giá trị văn hóa và ảnh hưởng của nó đến văn hóa giáo
dục trong nhà trường Việt Nam hiện nay
Văn hóa là một trong những khái niệm hiện vẫn còn nhiều cách hiểu và phương
thức tiếp cận khác nhau đối với tất cả các bên liên quan.11 Việc tiếp cận văn hóa bằng các
cách thức khác nhau và đứng trên những góc độ khác nhau tất nhiên cũng sẽ dẫn đến
những cách phân loại không giống nhau đối với các hệ giá trị văn hóa mang tính đặc trưng
và bị giới hạn trong những phạm vi không gian, thời gian, và chủ thể văn hóa nhất định.12
Mục này chính vì thế không hướng đến mục tiêu giới thiệu tất cả các hệ giá trị mang tính
mô hình trên thế giới, mà chỉ tập trung vào việc phân tích quá trình giáo dục các hệ giá trị
văn hóa đã và đang diễn ra trong hệ thống nhà trường của Việt Nam. Tuy nhiên, việc tìm
hiểu các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường Việt Nam không phải đơn thuần
chỉ để rút ra những bài học kinh nghiệm cho thực tiễn giáo dục sau này, mà quan trọng
hơn là để làm rõ những tác động của nó đối với quá trình hình thành và phát triển của văn
hóa giáo dục Việt Nam thời gian qua cũng như đề ra một số giải pháp cho thời gian tới.
2.1. Việc giáo dục các hệ giá trị văn hóa trong nhà trường Việt Nam
Văn hóa theo nghĩa rộng là tất cả những gì do con người sáng tạo ra trong quá trình
tương tác với thế giới tự nhiên và xã hội.13 Mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia
dân tộc và mỗi chủ thể văn hóa có những phương thức sáng tạo văn hóa khác nhau và vì
thế cũng sáng tạo ra những hệ giá trị văn hóa không giống nhau trong những bối cảnh lịch
sử cụ thể. Việc sáng tạo ra các giá trị văn hóa là một nhu cầu thực tiễn khách quan và sự
tồn tại của các hệ giá trị văn hóa là một quy luật tất yếu của lịch sử. Dù muốn hay không
thì muốn tồn tại và phát triển con người buộc phải không ngừng sáng tạo văn hóa theo
cách riêng của mình bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Việc sáng tạo ra các giá
trị văn hóa có thể nói là một nhu cầu tất yếu và một bộ phận không thể thiếu của cuộc
sống mỗi người. Chừng nào con người vẫn còn tồn tại thì chừng đó họ vẫn còn sáng tạo
ra các giá trị văn hóa khác nhau. Các giá trị văn hóa này đến lượt mình lại góp phần vào
sự phát triển của nhiều nền văn hóa cộng đồng khác nhau và được phân loại thành nhiều
Dương Thiệu Tống (2002), Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam, Tái bản lần thứ nhất, Nhà xuất bản Trẻ, Thành
phố Hồ Chí Minh.
10
Toàn Linh (2021, ngày 13 tháng 10, 06:56 AM), Giáo dục giá trị văn hóa trong nhà trường,
https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/giao-duc-gia-tri-van-hoa-trong-nha-truong-674011 (truy cập ngày 14 tháng
10 năm 2021).
11
Nguyễn Hữu Đồng (2020, ngày 18 tháng 9, 17:31 PM), Bàn thêm về khái niệm văn hóa, trong:
http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/35-dien-dan/14439-ban-them-ve-khai-niem-van-hoa (truy cập
ngày 14 tháng 10 năm 2021).
12
Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tái bản lần thứ hai, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
13
Phạm Đức Dương (2002), Từ văn hóa đến văn hóa học, Viện Văn hóa và Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà
Nội.
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hệ giá trị văn hóa khác nhau.14 Các hệ giá trị văn hóa của nhân loại tương đối đa dạng và
phong phú trong quá trình hình thành và phát triển của các chủ thể văn hóa trong lịch sử.
Tuy nhiên, việc giáo dục các hệ giá trị văn hóa trong các nhà trường và hệ thống giáo dục
của các quốc gia lại tương đối khác nhau về cả quy mô, mức độ, và trọng tâm ưu tiên.
Việc giáo dục các hệ giá trị văn hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam không phải
là một ngoại lệ và thường được biểu ra trên các khía cạnh cụ thể như sau:
Trước hết, tất cả mọi người Việt Nam dù muốn hay không ngay từ lúc mới được
sinh ra đều đã được giáo dục và về sau ít nhất cũng được thụ hưởng một quá trình giáo
dục văn hóa bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Đó trước hết là việc giáo dục
con cái trong gia đình mà về cơ bản tất cả mọi người Việt Nam đều ít nhiều đều đã từng
trải qua trong những bối cảnh nhất định. Mặc dù ấn tượng, quan điểm, và những di sản để
lại của thời kỳ giáo dục gia đình đối với mỗi người là tương đối khác nhau, nhưng về cơ
bản đa phần các quan điểm hiện nay đều thống nhất rằng giáo dục gia đình thường đóng
một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của nhân cách mỗi người,15
đặc biệt là trong giai đoạn sinh ra và lớn lên của mỗi cá nhân. Bên cạnh giáo dục văn hóa
gia đình là giáo dục văn hóa cộng đồng và giáo dục văn hóa xã hội của nơi mỗi người đã
từng sinh sống và gắn bó một thời gian. Việc giáo dục văn hóa cộng đồng và văn hóa xã
hội thường được tiến hành bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, nhưng văn hóa
làng xã, văn hóa khu phố, và văn hóa xóm trọ thường chỉ có ý nghĩa đáng kể đối với quá
trình hình thành và phát triển của mỗi người trên phương diện quê hương bản quán, cội
nguồn tổ tiên, và truyền thống dân tộc nhiều hơn đơn thuần chỉ là nơi cứ trú tạm thời, chỗ
định cư tình thế, và địa chỉ lui tới theo kế hoạch.16 Việc giáo dục văn hóa làng xóm, văn
hóa quê hương, và bản sắc dân tộc cho mọi người chính vì thế là rất thiết yếu, nhưng quá
trình này không hẳn lúc nào cũng diễn ra theo hướng tạo môi trường thuận lợi tối đa và
điều kiện tốt nhất có thể cho mỗi người ngày càng hoàn thiện bản thân mình, mà thay vào
đó có nơi vẫn được tận dụng dụng triệt để để cố tình níu kéo và kìm hảm con người vào
trong những định kiến cổ hủ và phong tục lạc hậu.17 Việc giáo dục văn hóa gia đình và
các truyền thống văn hóa cộng đồng của người Việt Nam trong những trường hợp như thế
này không chỉ đã trở thành phản văn hóa, mà trong thực tế có lúc đã trở thành công cụ
cho các mục đích thiếu văn hóa.18
Thứ hai, lúc đến tuổi đi học tất cả người Việt Nam về nguyên tắc đều được tạo điều
kiện đến mức tối đa và bắt buộc phải ít nhất hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập
tiểu học theo quy định của Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.19 Trong thực tế, quy mô và
mức độ hưởng thụ các dịch vụ giáo dục văn hóa của người Việt Nam còn rộng lớn và sâu
sắc hơn chỉ phổ cập tiểu học rất nhiều. Ngay từ năm 2001, Chính phủ Việt Nam đã đề ra
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mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở20 và tiến tới phổ cập giáo dục ở các cấp học
cũng như trình độ đào tạo cao hơn. Năm 2019, tỷ lệ đi học chung của người dân Việt Nam
ở cấp tiểu học là 101,0%, cấp trung học cơ sở là 92,8%, và cấp trung học phổ thông là
72,3%. Năm 2019, 36,5% tổng dân số Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn từ
trung học phổ thông trở lên. Con số này tăng gần hai lần so với năm 2009 (20,8%). Số
năm đi học bình quân của người Việt Nam năm 2019 là 9,0 năm và được kỳ vọng sẽ tăng
lên 12,2 năm trong những năm tới. Con số này sẽ vượt qua số năm đi học của tất cả các
bậc học phổ thông. Thực tế đó cho thấy các thế hệ tiếp theo của người Việt Nam sẽ được
tiếp cận các dịch vụ giáo dục văn hóa rộng mở hơn. Mặc dù vậy, có đến khoảng 80,8%
dân số Việt Nam từ 15 tuổi trở lên năm 2019 vẫn chưa được đào tạo chuyên môn kỹ
thuật.21 Điều đó có nghĩa là cho dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng đa phần dân số Việt Nam
hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức độ được hưởng thụ các dịch vụ giáo dục văn hóa ở bậc
trung học phổ thông trở xuống. Quá trình tham gia các hoạt động giáo dục này đối với
người học thường được xem là tiếp thu văn hóa, học văn hóa, hoặc đạt đến một trình độ
văn hóa nhất định nào đó mà trong sơ yếu lý lịch của người Việt Nam hiện vẫn còn mục
này. Theo cách hiểu đơ giản này thì trình độ văn hóa của mỗi người Việt Nam hiện nay
thường được đối chiếu với quy chuẩn tốt nghiệp trung học phổ thông (12/12). Tốt nghiệp
trung học phổ thông chính vì thế cũng có thể được hiểu đã là hoàn thành chương trình
giáo dục văn hóa hay học văn hóa đối với mỗi người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Đó cũng là một trong những lý do chính yếu mà tất cả mọi người đều được khuyến khích
ít nhất hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trung học22 để ít nhất cũng đạt được
một trình độ văn hóa tối thiểu của một con người Việt Nam trước khi tham gia vào thị
trường lao động, gia nhập đời sống xã hội, và tiếp tục cải thiện trình độ văn hóa của mình
trong các chương trình đào tạo chuyên sâu hơn.
Thứ ha, trong quá trình đi học và ngay từ thời phong kiến người Việt Nam và một
số nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Khổng giáo đã đề cao nguyên lý Tiên học lễ, Hậu
học văn.23 Câu này có thể tạm hiểu là một trong những yêu cầu quan trọng nhất và nhiệm
vụ cốt yếu nhất của người học là trước hết phải học cách làm người, phải học cách đối
nhân xử thế, và phải tu dưỡng đạo đức theo những nguyên tắc đã được quy định hoặc hình
thành theo các thiết chế xã hội nhất định. Ý này cũng có thể được hiểu theo nghĩa Có tài
mà không có đức là người vô dụng24 và nhấn mạnh yếu tố Nhất tự vi sư, bán tự vi sư25
của triết lý giáo dục truyền thống. Theo các nguyên lý giáo dục này, thì sau khi học cách
làm người theo những quy chuẩn và luật lệ nhất định để ứng xử trong những môi trường
xã hội nhất định, thì người học mới được giáo dục và chú trọng học văn. Nền học vấn
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phong kiến chủ yếu chú trọng văn chương chữ nghĩa và cầm kỳ thi họa, nhưng hiện nay
có thể hiểu là học kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng thực tế, và năng lực giải quyết các
vấn đề của cuộc sống. Hiện nay nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam vẫn sử dụng khẩu hiệu
này trong trường học. Trong một chừng mực nhất định nào đó, học văn ở đây cũng có thể
được xem như đang học văn hóa bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Mặc dù hệ
giá trị văn hóa ở đây chủ yếu nhấn mạnh các nguyên tắc giáo dục theo chuẩn mực tư tưởng
của trường phái Khổng giáo đậm chất Trung Hoa của văn hóa Á Đông một thời thịnh trị,
nhưng có lẽ rất ít người Việt Nam đã từng được giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà
trường nước nhà lại chưa từng được nghe những điểm nhất cơ bản và bài học đạo đức vở
lòng này. Cho dù các nguyên tắc dạy học và nguyên lý giáo dục Tiên học lễ, Hậu học văn
không phải lúc nào cũng được chấp nhận hoàn toàn và có thể áp dụng phổ biến trong mọi
hoàn cảnh thực tiễn của hệ thống nhà trường Việt Nam hiện nay,26 nhưng đứng trên góc
độ giáo dục văn hóa thì đó là một thực tế lịch sử đã từng tồn tại, hiện vẫn còn gắn bó như
một phần máu thịt đối với không ít người Việt Nam, và tất yếu khách quan đến mức không
thể phủ nhận.
Thứ tư, sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại và quá trình hội nhập quốc
tế của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam đã làm cho nhiều khái niệm giáo dục và triết
lý đào tạo truyền thống bị thách thức giữ dội thời gian qua. Các nền giáo dục hiện đại
không những thiếu thân thiện với các quan niệm giáo dục đề cao các yếu tố đơn phương,
mà còn không ngừng sáng tạo ra nhiều lĩnh vực khoa học và thiết chế văn hóa mới. Một
trong những lĩnh vực như thế vốn đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu nhưng cũng đã dần
dần khẳng định được vị thế của mình ở Việt Nam là chuyên ngành văn hóa học.27 Mặc dù
chuyên ngành văn hóa học có thể mở cửa đối với bất cứ ai quan tâm và tạo điều kiện cho
người học có cơ hội tiếp cận các nguyên tắc khoa học chuyên ngành một cách thuận lợi
nhất có thể, nhưng theo quy định thì sau khi hoàn thành chương trình giáo dục văn hóa
bậc trung học phổ thông (12/12), thì người học có thể lựa chọn các chuyên ngành của văn
hóa học làm lĩnh vực học tập, tương lai nghề nghiệp, và con đường phát triển của mình.
Về nguyên tắc, việc giáo dục văn hóa trong các chương trình đào tạo trình độ đại học trở
lên của ngành văn hóa học không chỉ kế thừa các kết quả giáo dục văn hóa của các bậc
học trước đó, mà còn cung cấp các kiến thức văn hóa chuyên ngành và phát triển các kỹ
năng văn hóa nghề nghiệp chuyên sâu hơn. Việc giáo dục văn hóa chuyên ngành theo
nghĩa hẹp nhất trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay có thể được nói là đang
diễn ra trong các cơ đào tạo các chuyên ngành văn hóa học của Việt Nam. Ở đây người
học không chỉ được học các kiến thức văn hóa chuyên ngành với các trọng tâm về bản sắc
văn hóa nước nhà, mà còn được trang bị một hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp của chuyên
ngành văn hóa học để có thể thực hành nghề nghiệp của mình một cách thuận lợi sau khi
tốt nghiệp.28 Việc giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiểu theo
nghĩa hẹp chính vì thế không nơi nào phù hợp hơn các cơ sở đào tạo chuyên ngành văn
hóa học.
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Cuối cùng, các chương trình đào tạo văn hóa học chuyên thực hiện các nhiệm vụ
khoa học công nghệ trên lĩnh vực văn hóa và cung cấp đội ngũ nguồn nhân lực trình độ
cao định hướng chuyên ngành văn hóa cho thị trường lao động, nhưng suy cho cùng chính
bản thân họ cũng chỉ là một bộ phận và một sản phẩm của quá trình sáng tạo văn hóa của
cả dân tộc. Văn hóa là tất cả những gì do con người sáng tạo ra trong mối quan hệ với môi
trường tự nhiên và môi trường xã hội29 chứ không chỉ dừng lại trong phạm vi của một
chuyên ngành khoa học hay một cơ sở đào tạo nhất định. Nếu xét theo nguyên tắc này, thì
tất cả các hệ thống tri thức của nhân loại thuộc mọi chuyên ngành khoa học và toàn bộ
các giá trị kỹ năng cũng như thành tựu khoa học công nghệ của thế giới đều là một bộ
phận của các hệ giá trị văn hóa toàn cầu.30 Việc giáo dục các hệ giá trị văn hóa trong các
nhà trường ở Việt Nam hiện nay chính vì thế không chỉ giới hạn lại trong khuôn khổ chật
hẹp của bất cứ trình độ học vấn, cấp bậc giáo dục, nội dung chương trình, chuyên ngành
đào tạo, hay lĩnh vực chuyên môn nào cả, mà thay vào đó tất cả những gì được truyền đạt
trong hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay đều do con người sáng tạo, là một phần
của các hệ giá trị văn hóa toàn cầu, và chính vì thế trong thực tế cũng có thể được xem
như là đang thực hiện các hoạt động giáo dục văn hóa theo nghĩa rộng nhất có thể.31
Thuyết trọng lực hay lực hấp dẫn của Newton hoặc thuyết tương đối của Elbert Einstein
là những phát minh vĩ đại trong lĩnh vực Vật lý, nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là một
thành tựu văn hóa của nhân loại. Việc giảng dạy các chủ thuyết này tất nhiên là nhiệm vụ
chính của các cơ sở đào tạo chuyên ngành Vật lý, nhưng rất nhiều lĩnh vực khác cũng
thường nhắc đến các phát minh này như những thành tựu văn hóa và và thành quả văn
minh tiêu biểu của nhân loại thời cận hiện đại. Tương tự như vậy, sự ra đời của động cơ
hơi nước, của computer, và chất bán dẫn thường là những chủ đề nghiên cứu trọng tâm
của nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên liên quan, nhưng các chuyên ngành khoa học xã hội
cũng không ít lần sử dụng các minh chứng này để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và
giảng dạy của mình. Thực tế đó cho thấy việc giáo dục văn hóa nói chung và các hệ giá
trị văn hóa nói riêng trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay không thể chỉ dừng
lại trong bất cứ phạm vi thông thường nào cả, mà tất cả các hoạt động giáo dục thông
thường đều có thể được xem như là các quá trình giáo dục văn hóa bằng nhiều hình thức
và mức độ khác nhau.
Tóm lại, văn hóa là một khái niệm vẫn còn nhiều cách hiểu và phương thức tiếp
cận khác nhau, nhưng các nền văn hóa của nhân loại vẫn tồn tại và phát triển như những
quy luật tất yếu của lịch sử. Trong số rất nhiều các hệ giá trị văn hóa đang được phân loại
theo nhiều nguyên tắc khác nhau trên thế giới, không phải tất cả đều được đưa vào trong
các chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam một cách đồng đều
và giảng dạy một cách chọn lọc. Điều đó có nghĩa là cho dù các hệ giá trị văn hóa của
nhân loại rất phong phú và đa dạng, nhưng hệ thống nhà trường của Việt Nam chỉ ưu tiên
tập trung giáo dục một số yếu tố văn hóa được xem là có ý nghĩa và phù hợp nhất mà
thôi.32 Tiêu biểu nhất trong số này là văn hóa gia đình mà về cơ bản tất cả mọi người Việt
Nam đều đã từng trải qua trong những bối cảnh nhất định. Bên cạnh đó là văn hóa cộng
Phạm Tất Dong (2015, ngày 2 tháng 11, 17:38 PM), Văn hóa và con người, trong: https://dangcongsan.vn/tieudiem/van-hoa-va-con-nguoi-328881.html (truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
30
Trần Hoài Anh (2020, ngày 8 tháng 6), Văn hóa học: Sự hợp lưu giữa văn hóa và văn học từ góc nhìn ứng dụng,
trong: https://www.hcmuc.edu.vn/van-hoa-hoc-su-hop-luu-giua-van-hoa-va-van-hoc-tu-goc-nhin-ung-dung.html
(truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
31
Lê Hồng Lý (2004), Truyền dạy các tri thức văn hóa dân dan qua lễ hội, Tạp chí di sản văn hóa, Số 7, tr. 20-23.
32
Toàn Linh (2021, ngày 13 tháng 10, 06:56 AM), Giáo dục giá trị văn hóa trong nhà trường, trong;
https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/giao-duc-gia-tri-van-hoa-trong-nha-truong-674011 (truy cập ngày 14 tháng
10 năm 2021).
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đồng trong vai trò của môi trường sông của tất cả mọi người Việt Nam. Môi trường văn
hóa cộng đồng thường có ý nghĩa tương đối quyết định đối với quá trình hình thành và
phát triển của nhân cách người Việt Nam trong thời kỳ sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, nên
giáo dục phổ thống mới quyết định trình độ học, trình độ văn hóa, và tương lai nghề
nghiệp của đa phần người Việt Nam. Trong khi hầu hết người Việt Nam đã được phổ cập
giáo dục tiểu học và đang trong quá trình được hưởng thụ các thành tựu giáo dục ở các
cấp độ cao hơn, thì việc hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trung học mới chỉ
được xem như kết thúc giai đoạn học văn hóa (12/21) của mỗi người Việt. Trong quá trình
hoàn thành chương trình học văn hóa hay giáo dục phổ thông này, một trong những
nguyên tắc đã từng quan trọng nhất và nội dung thường được nghiền ngẫm cũng như vận
dụng thường xuyên nhất trong các môi trường giáo dục truyền thống là Tiên học lễ, Hậu
học văn. Mặc dù phương thức giáo dục văn hóa này hiện không còn phù hợp hoàn toàn
với các nền giáo dục tân tiến, nhưng không ít nội dung của nó vẫn được kế thừa trong các
chương trình đào tạo của các chuyên ngành văn hóa học. Các chuyên ngành văn hóa học
chính vì thế trở thành nơi giáo dục các hệ giá trị văn hóa mang tính chuyên sâu và tập
trung nhất của hệ thống nhà trường Việt Nam. Tuy nhiên, các giá trị văn hóa không bị
giới hạn bởi các khái niệm chuyên ngành và lĩnh vực khoa học, mà nó biểu hiện của tất
cả những gì do con người sáng tạo ra trong quá trình tương tác với môi trường tự nhiên
và môi trường xã hội. Xét theo nghĩa này, thì tất cả những gì được giáo dục trong hệ thống
nhà trường của Việt Nam hiện nay đều có thể được xem là đang giáo dục văn hóa bằng
nhiều hình thức và mức độ khác nhau.33 Việc giáo dục văn hóa phổ thông và các kiến thức
văn hóa chuyên ngành trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay chính vì thế có
thể chỉ dừng lại trong phạm vi một số cấp học hoặc chương trình đào tạo nhất định, nhưng
việc giáo dục văn hóa theo nghĩa rộng thì trong thực tế đang diễn ra trong toàn bộ hệ thống
giáo dục quốc dân Việt Nam.
2.2. Ảnh hưởng của các hoạt động giáo dục văn hóa đối với quá trình hình thành
và phát triển của văn hóa giáo dục trong nhà trường Việt Nam hiện nay
Việc giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường như thế nào và kết quả đạt được
của nó trong thực tế ra sao sẽ có tác động không nhỏ đến quá trình hình thành và phát
triển của văn hóa giáo dục của Việt Nam trong các giai đoạn sau đó nói riêng và nền tảng
văn hóa cộng đồng của dân tộc nói chung. Tuy nhiên, văn hóa giáo dục ở đây không phải
là hai lĩnh vực riêng biệt, độc lập với nhau, và được vận hành bởi những bộ máy chính
quyền cũng như cơ quan chức năng khác nhau. Thay vào đó, văn hóa giáo dục trong bài
viết này là một phạm trù khoa học và một khái niệm học thuật thống nhất cả nội hàm lẫn
hình thức. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường nghe các khái niệm văn hóa làng
xã, văn hóa địa phương, văn hóa quốc gia dân tộc, văn hóa quốc tế, văn hóa khu vực, 34
văn hóa châu lục,35 văn hóa toàn cầu, và văn hóa thế giới. Tuy nhiên, tất cả các khái niệm
đó đều chỉ dựa trên khía cạnh phạm vi không gian của các nền văn hóa. 36 Bên cạnh đó,
Hoàng Thúc Lân, Trần Hương Giang, và Trần Đức Anh (2019, ngày 28 tháng 1), Vai trò của giáo dục văn hoá
giao tiếp học đường đối với sự hình thành, phát triển nhân cách học sinh THPT ở nước ta hiện nay, trong:
http://etep.hnue.edu.vn/Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u/p/vai-tro-cua-giao-duc-van-hoa-giao-tiep-hoc-duongdoi-voi-su-hinh-thanh-phat-trien-nhan-cach-hoc-sinh-thpt-o-nuoc-ta-hien-nay-62 (truy cập ngày 14 tháng 10 năm
2021).
34
Nguyễn Đăng Thục (1961), Văn hóa Việt Nam với Đông Nam Á, Văn hóa Á Châu, Sài Gòn.
35
Lương Duy Thứ (Chủ biên), Phan Thu Hiền, Phan Nhật (1996), Đại cương văn hóa phương Đông, Nhà xuất bản
Giáo dục, Hà Nội.
36
Sở Văn hóa và Thông tin An Giang (1984), Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở Đồng bằng sông Cửu Long, Sở
Văn hóa và Thông tin An Giang xuất bản, Long Xuyên.
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các khái niệm văn hóa Hùng Vương, văn hóa thời Lý, thời Trần, thời Lê, thời Mạc,37 thời
Nguyễn,38 thời thuộc địa, thời kháng chiến, thời đổi mới… cũng thường được dùng ở Việt
Nam,39 còn trên thế giới thì có các khái niệm văn hóa cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại…
Tất cả các khái niệm văn hóa này đều có một đặc điểm chung là dựa trên cơ sở một phạm
vi thời gian nhất định nào đó mà thường thấy nhất là trùng khớp với sự ra đời và phát triển
của một thể chế nào đó trong một bối cảnh lịch sử nhất định.40 Chưa dừng lại ở đó, trong
thực tế cuộc sống chúng ta cũng thường tiếp xúc với các khái niệm văn hóa cá nhân, văn
hóa tập thể, văn hóa các tộc người cụ thể, văn hóa nhân loại… Các khái niệm này đến
lượt mình lại dựa trên yếu tố chủ thể văn hóa để xác định giới hạn nghiên cứu và đối tượng
tìm hiểu của mình.41 Tương tự như vậy, bệnh cạnh các khái niệm văn hóa mang tính tổng
hợp nêu trên, trong thực tế còn tồn tại nhiều khái niệm và loại hình văn hóa đặc thù và
mang tính chuyên ngành rất rõ ràng để đại diện cho quá trình hình thành và phát triển của
các lĩnh vực cụ thể.42 Được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây ở Việt Nam là
văn hóa doanh nhân, văn hóa kinh doanh, văn hóa lãnh đạo, văn hóa giao thông, văn hóa
học đường, văn hóa ứng xử, văn hóa thời trang, văn hóa kiến trúc, văn hóa nhà ở, văn hóa
thờ cúng, văn hóa tâm linh, văn hóa giao tiếp….43 Văn hóa giáo dục là một trong số đó
bên cạnh văn hóa bệnh viện, văn hóa công sở, văn hóa siêu thị, văn hóa lễ hội, văn hóa
hội họp, văn hóa cư trú, văn hóa an ninh, văn hóa quốc phòng, văn hóa xây dựng, văn hóa
đầu tư, văn hóa kế hoạch, văn hóa thanh tra, văn hóa tòa án, văn hóa du lịch, văn hóa thể
thao…..44
Điều đó có nghĩa là bên cạnh những sự quan tâm nhiều chiều và các khoản đầu tư
có hệ thống của nhiều bên liên quan, nền giáo dục quốc dân của Việt Nam không chỉ đã
đáp lễ những người đặt niềm tin và hy vọng lên chính mình bằng một hệ thống các đóng
góp quý giá và những thành tựu rất đáng sử sách ghi công, mà còn từng bước xác lập, xây
dựng thành công, và đã dần dần hình thành nên một tổng thể văn hóa nghề nghiệp khác
biệt, một bản sắc văn hóa ngành nghề đặc thù, và một hệ thống giá trị văn hóa không phải
lúc nào cũng có thể được nhìn nhận một cách đầy đủ và chính xác bằng các phương pháp
thông thường. Quan trọng hơn, các giá trị chuyên ngành của văn hóa giáo dục về mặt bản
chất có thể được vận hành theo các nguyên tắc cơ bản của cơ chế thị trường, nhưng không
hẳn lúc nào cũng có thể được quy đổi ra thành các giá trị kinh tế thông thường và trong
rất nhiều trường hợp không thể nào được đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Cái tinh túy của
văn hóa giáo dục chính vì thế hoàn toàn có thể được lượng hóa một cách chính xác trong
rất nhiều trường hợp cụ thể, nhưng không hẳn lúc nào cũng có thể được định giá một cách
sòng phẳng theo các quy luật vật chất của cơ chế thị trường như những loại hình hàng hóa
hữu hình và đơn vị dịch vụ được thụ hưởng trực tiếp và phát huy tác dụng tức thì. Vậy
văn hóa giáo dục có gì đặc biệt mà vừa cấp thiết đối với cuộc sống hàng ngày của mỗi
Nguyễn Khắc Thuần (2006), Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam, Tập IV: Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI
đến cuối thế kỷ XVIII, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
38
Nguyễn Khắc Thuần (2008), Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam, Tập V: Văn hóa Việt Nam thế kỷ XIX, Nhà
xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
39
Hà Văn Tấn (2005), Đến với lịch sử văn hóa Việt NAm, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội.
40
Polyakov Alexey Borisovich (2016), Về vấn đề tồn tại của quốc gia Đại Cồ Việt thế kỷ X-XI, Tạp chí Khoa học
ĐHQGHN, Tập 32, Số 1S, tr. 49-54.
41
Sakaya (2010), Văn hóa Chăm-Nghiên cứu và phê bình, Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội.
42
Lê Văn Quan (2007), Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.
43
Sugmund Freud (2000), Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo, Vật tổ và cấm kỵ, Lương Văn Kế dịch, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Hà Nội.
44
UNESCO Institute for Statistics (2009), Khung thống kê văn hóa UNESCO 2009 (FCS), trong:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-vi.pdf (truy cập
ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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người đến mức không thể thiếu, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển
của cộng đồng cũng như quốc gia dân tộc đến mức không thể thay thế? Cái bản chất đặc
trưng của văn hóa giáo dục nằm ở chỗ nó là những hoạt động giáo dục mang tính chuyền
ngành và đòi hỏi chuyên môn cao, nhưng trong không ít trường hợp lại được hiểu là các
hoạt động văn hóa theo nghĩa hẹp của khái niệm giáo dục văn hóa hay học văn hóa để đạt
được một trình độ văn hóa nhất định nào đó. Bên cạnh đó, vẫn còn lập luận cho rằng giáo
dục và văn hóa là hai lĩnh vực khác nhau và không thể nào ghép khái niệm giáo dục văn
hóa hay văn hóa giáo dục vào trong một phạm trù nhất định được.45 Tuy nhiên, một trong
những cái tinh túy của văn hóa giáo dục nằm ở chỗ đó, vì kết quả thực tế của quá trình
giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường có tác động quyết định đến những đặc điểm
mang tính bản chất hiện có và bản sắc riêng có trong tổng thể văn hóa giáo dục của mỗi
cộng đồng, địa phương, quốc gia, và lĩnh vực ngành nghề. Xét trên phương diện này, việc
giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam trong các giai đoạn trước có
ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hình thành và phát triển của văn hóa giáo dục Việt Nam
trong các giai đoạn kế tiếp. Sự ra đời và nở rộ của văn hóa giáo dục Việt Nam trong bối
cảnh hiện nay là một trong những ví dụ tiêu biểu cho quá trình này và được thể hiện ra
qua các khía cạnh cụ thể như sau:
Thứ nhất, khi nói đến văn hóa thì người ta thường nhắc đến các khái niệm chủ thể
văn hóa, không gian văn hóa, và thời điểm lịch sử của các nền văn hóa. Tuy nhiên, không
một chủ thể văn hóa bình thường nào lại sáng tạo văn hóa mà không phục vụ cho một
hoặc một số mục tiêu nhất định nào đó một cách có ý thức. Các hoạt động có văn hóa
trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam cũng không thể nào nằm ngoài các quy
luật vận hành chung đó của nền văn hóa nhân loại. Xét trên phương diện này, thì toàn bộ
các hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay đều ít
nhiều nhằm phục vụ cho các mục tiêu đã được đề ra và hoàn thành một số nhiệm vụ đã
được giao nhất định nào đó.46 Mặc dù các mục tiêu hướng tới và nhiệm vụ được giao của
mỗi hoạt động giáo dục cũng như toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam là
tương đối khác nhau trong mỗi hoàn cảnh lịch sử, nhưng mục tiêu tổng quát nhất của các
hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay là nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 47 Cụ thể hơn một tý, thì
việc giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay cũng như phần
lớn các nước trên thế giới được định hướng để ưu tiên đào tạo ra những con người trước
hết phải trung thành tuyệt đối với thể chế hiện tồn, nguyện một lòng mang hết sức lực của
mình ra suốt đời cống hiến và trong những hoàn cảnh cần thiết phải hy sinh không thương
tiếc cho vận mệnh của non sông và đất nước, nồng nàn yêu nước và luôn đặt các lợi ích
của quốc gia dân tộc lên trên hết, phải xem vận mệnh của Tổ quốc quan trọng hơn cuộc
sống cá nhân của bản thân mỗi con người, và trong bất cứ trường hợp nào cũng phải tuyệt
đối tuân theo mệnh lệnh bất di bất dịch của những người được sắp đặt cao hơn trong hệ
thống thang bậc xã hội cũng như tuyệt đối tuân theo quyết định của tập thể mà mình có

Dương Thiệu Tống (2002), Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam, Tái bản lần thứ nhất, Nhà xuất bản Trẻ, Thành
phố Hồ Chí Minh.
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liên quan.48 Gần như tất cả các bài học cụ thể và nội dung giáo dục văn hóa trong hệ thống
nhà trường của Việt Nam đều ít nhiều được thiết kế để đạt được các mục tiêu này bằng
nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Điều này đặc biệt chính xác trong hệ thống các
chương trình đào tạo của các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục,
và lý luận chính trị. Ví dụ, trong các chương trình đào tạo của ngành Lịch sử, thì ưu tiên
học lịch sử Việt Nam cận hiện đại hơn. Trong các nội dung giáo dục lịch sử thế giới thì
ưu tiên các nước có quan hệ mật thiết với Việt Nam. Tương tự như vậy là các nội dung
giáo dục văn hóa của các chuyên ngành đào tạo ngoại ngữ. Mặc dù việc giáo dục văn hóa
trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay đã được mở rộng đáng kể với sự tham
gia của nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập và đặc biệt là các chương trình đào tạo cũng
như cơ sở giáo dục đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam, nhưng đa phần các hoạt động
giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam hiện nay đều đề cao trật tự hiện
tồn và các lợi ích dân tộc cơ bản. Chính bối cảnh lịch sử và thực tiễn khách quan này đã
làm cho các mục tiêu hoạt động của văn hóa giáo dục Việt Nam trở nên có tính chất định
hướng49 và phần nào thiếu tính tự chủ hoàn toàn trong tất cả các quá trình hoạt động của
chính mình. Thực tế này càng trở nên chính xác hơn nữa trong các vấn đề có tính chất
định hướng chiến lược ở tầm vỹ mô. Văn hóa giáo dục của Việt Nam chính vì thế không
thể nào vượt ra ngoài các khuôn khổ hiện có và tất cả mọi hoạt động giáo dục văn hóa đều
buộc phải mang tính định hướng nhất định. Tính định hướng trong phạm vi khuôn khổ
chính vì thế là một trong những đặc trưng cơ bản nhất của văn hóa giáo dục Việt Nam
hiện nay, nhưng lại vẫn thiếu một triết lý giáo dục toàn diện và hiện đại cũng như thực sự
đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế của nền giáo dục nước nhà. 50 Bên cạnh đó, việc bám
sát các mục tiêu mang tính định hướng và hoàn thành các nhiệm vụ được lên kế hoạch
sẵn là một trong những đặc trưng cơ bản nhất của văn hóa giáo dục trong hệ thống nhà
trường Việt Nam hiện nay, nhưng quá trình vận hành và vận dụng các nguyên lý giáo dục
cơ bản và triết lý giáo dục cao siêu vào trong thực tiễn giảng dạy các nội dung văn hóa
không phải lúc nào cũng được thực hiện một cách thống nhất, thuận lợi, và mang lại những
kết quả như mong muốn ban đầu. Tính định hướng của các hoạt động giáo dục văn hóa
trong hệ thống hệ thống nhà trường là một đặc trưng cơ bản của văn hóa giáo dục Việt
Nam, nhưng phương thức tiếp cận và năng lực vận dụng không hẳn lúc nào cũng giống
nhau giữa các nhà trường.51 Điều đó có nghĩa là cho dù được định hướng rất rõ ràng,
nhưng mức độ phát triển của văn hóa giáo dục trong các cơ sở đào tạo của Việt Nam là
tương đối khác nhau.
Thứ hai, một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mọi quá trình sáng tạo văn
hóa là chủ thể văn hóa hay chủ nhân của nền văn hóa đó. Chủ nhân của nên văn hóa Nhật
Bản là người Nhật Bản và chủ nhân của nền văn hóa Pháp là những người Pháp. Vậy chủ
nhân của văn hóa giáo dục Việt Nam là ai? Về nguyên tắc, thì hệ thống giáo dục công lập
của Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân và tất cả đều là tài sản công của nhà nước. Các cơ
48
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sống thanh thiếu niên và nhi đồng, trong: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7328 (truy cập
ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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Vĩnh Hà và Ngọc Hà (2019, ngày 8 tháng 1, 09:06 AM), Triết lý giáo dục của Việt Nam là gì? trong:
https://tuoitre.vn/triet-ly-giao-duc-cua-vn-la-gi-20190108084116038.htm (truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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Phan Khuyên (2019, ngày 15 tháng 3, 10:45 AM), Những khó khăn, thách thức đối với đội ngũ Giáo viên trung
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quan chức năng chỉ được nhân dân trao quyền, ủy thác, và đứng ra thay mặt hay đại diện
cho nhân để đảm đương nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hệ thống giáo dục quốc dân.
Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống giáo dục ngoài công lập thời gian gần đây và những
đóng góp tích cực của nó đối quá trình hội nhập của đất nước đã gắn trách nhiệm quản lý
trực tiếp các hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường Việt Nam vào những
người được giao nhiệm vụ cụ thể trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chủ nhân của hệ
thống giáo dục quốc dân của Việt Nam hiện nay về mặt lý thuyết là người dân, nhưng
trong thực tế lại là các cơ quan chức năng và những người đang hoạt động trong lĩnh vực
giáo dục. Những người này không chỉ chịu trách nhiệm trước các bên liên quan về toàn
bộ quá trình vận hành, năng lực hoạt động, và kết quả đạt được của các hoạt động giáo
dục do mình phụ trách, mà còn quyết định luôn cả quy mô, chất lượng, và mục tiêu của
các hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường Việt Nam.52 Về mặt bản chất,
thì đa phần những người đang công tác trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam
hiện nay đều là những sản phẩm văn hóa của chính hệ thống nhà trường của Việt Nam.
Chỉ một thiểu số trong số này được đào tạo từ nhiều nguồn gốc khác nhau và một bộ phận
các chuyên gia cũng như vị trí đặc biệt hoàn toàn được đào tạo bởi các cơ sở giáo dục
nước ngoài. Thực tế đó cho thấy chính bản chất của hệ thống giáo dục Việt Nam đương
đại quyết định luôn các đặc trưng cơ bản của chủ nhân văn hóa giáo dục nước nhà. Cho
dù một số lượng ngày càng gia tăng những người được đào tạo ở các nền giáo dục tiên
tiến và nhiều người nước ngoài đang công tác trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã
phần nào đa dạng hóa các bản sắc vốn có của chủ nhân văn hóa giáo dục Việt Nam, 53
nhưng thực tế cho thấy các nguyên tắc Tiên học lễ, Hậu học văn hay Nhất tự vi sư, bán
tự vi sư cũng như tính định hướng trong các hoạt động giáo dục văn hóa và tính tuân thủ
mệnh lệnh bất di bất dịch vẫn còn tương đối phổ biến, đặc biệt ở các cấp học phổ thông,
trong hệ thống nhà trường Việt Nam. Đặc trưng này của chủ nhân văn hóa giáo dục Việt
Nam là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài của các hoạt động giáo dục văn hóa
nói trên và hiện đang có nhiều dấu hiệu thay đổi theo hướng ngày càng tích cực hơn,
nhưng chừng nào mà tính khuôn khổ vẫn còn chi phối mạnh mẽ và mang tính quyết
định,54 thì khả năng thay đổi mang tính bản chất và có tính đột biến rất khó xảy ra trong
thời gian tới.
Thứ ba, nếu chủ thể của hệ thống văn hóa giáo dục Việt Nam là những người đang
trực tiếp công tác trong ngành giáo dục, thì người học nên được định vị như thế nào trong
tổng thể văn hóa đó. Người học có thể được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau trong các
mối quan hệ giáo dục, nhưng về cơ bản tất cả họ đều là một sản phẩm văn hóa của các
hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống văn hóa giáo dục của Việt Nam. Với tư cách
là một sản phẩm văn hóa, họ mang trong mình và phản ánh tương đối đầy đủ các đặc
trưng cơ bản và giá trị cốt lõi của các hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống văn hóa
giáo dục của nước nhà. Nếu mục tiêu quan trọng nhất của hệ thống giáo dục quốc dân là
đào tạo ra những con người theo các kế hoạch đã định sẵn và nhiệm vụ được giao, thì
người học chính là kết quả của quá trình giáo dục văn hóa và một bộ phận cấu thành của
Nguyễn Tùng Lâm (2018, ngày 2 tháng 4, 19:20 PM), Vai trò của nhà giáo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp
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hệ thống văn giáo dục của nước nhà. Về mặt lý thuyết thì người học của các nền giáo dục
hiện đại hoàn toàn có quyền lựa chọn con đường giáo dục và quá trình phát triển bản thân
theo các nguyên tắc, tiêu chí, và lựa chọn của chính mình. Tuy nhiên, trong các nền giáo
dục mang tính định hướng cao độ, thì khả năng này rất ít có cơ hội trở thành hiện thực.
Người học của hệ thống nhà trường Việt Nam chính vì thế về cơ bản vẫn là một sản phẩm
văn hóa của các hoạt động giáo dục văn hóa và góp phần cấu thành bản chất văn hóa giáo
dục của quốc gia. Cho dù hệ thống nhà trường không thể chịu trách nhiệm về các phẩm
chất văn hóa của người học trước khi được đào tạo và trong thực tế cũng không thể nào
kiểm soát hết toàn bộ các hoạt động cá nhân của người học trong quá trình đào tạo, nhưng
những người được đào tạo ra không chỉ đơn thuần là một sản phẩm văn hóa của các cơ sở
giáo dục và đào tạo, mà còn phần nào phản ánh bản sắc văn hóa riêng biệt của mỗi nhà
trường và trong không ít trường hợp chính người học đã tự mình góp phần làm nên những
bản sắc văn hóa riêng biệt của môi trường giáo dục mà mình từng được đào tạo. Quá trình
tham gia vào các hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường của người học
chính vì thế không chỉ góp phần xây dựng các bản sắc văn hóa giáo dục riêng có của mỗi
cơ sở đào tạo, mà những thành quả họ đạt được sau khi hoàn thành các chương trình đào
tạo cũng phần nào phản ánh bản chất văn hóa giáo dục của các nhà trường mà họ đã từng
tham gia. Người học chính vì thế vừa là một sản phẩm văn hóa của các cơ sở đào tạo,
nhưng đồng thời cũng là một bộ phận cấu thành của văn hóa giáo dục quốc gia.55 Trong
các mối quan hệ văn hóa giáo dục, mặc dù các thành tựu khoa học công nghệ, phát minh
khoa học, và tất cả mọi hoạt động giáo dục văn hóa đều có thể được xem là các sản phẩm
văn hóa bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, nhưng tất cả các nỗ lực đó đều nhằm
mục tiêu hướng đến là phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người học với tư cách là khách
hàng của các cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục và đều do con người sáng tạo ra. Chính vì
thế, người học chính là sản phẩm văn hóa quan trọng nhất của các hoạt động giáo dục văn
hóa và một trong những yếu tố quyết định bản sắc văn hóa giáo dục của các cơ sở đò tạo
cũng như hệ thống giáo dục quốc dân.56 Tuy nhiên, các hoạt động giáo dục văn hóa của
Việt Nam vẫn thường đề cao các yếu tố tuân thủ mệnh lệnh và chấp hành phán quyết của
người khác nhiều hơn là được chủ động bảy tỏ quan điểm và tích cực tham gia vào các
hoạt động giáo dục một cách nhiệt huyết để phát triển bản thân một cách toàn diện nhất
có thể.57 Việc giáo dục văn hóa trong hệ thống giáo dục nhà trường của Việt Nam hiện
nay chính vì thế đã cởi mở hơn và có nhiều tiến bộ hơn đối với người học trong các thời
gian trước, nhưng về cơ bản việc người học tự ý đưa ra các quan điểm và phương thức
tiếp cận khác với con đường truyền thống vẫn còn rất hiếm và rất khó được chấp nhận
trong không ít trường hợp.
Thứ tư, bên cạnh chủ thể văn hóa thì không gian và thời gian văn hóa là những yếu
tố không thể thiếu trong quá trình sáng tạo các giá trị văn hóa. Văn hóa giáo dục Việt Nam
được hình thành dựa trên cơ sở không gian văn hóa và quá trình phát triển của dân tộc
Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Mỗi thời kỳ lịch sử lại hình thành nên một bản sắc
văn hóa giáo dục riêng và thời kỳ hiện tại cũng không phải là một ngoại lệ. Văn hóa giáo
Kim Yến (2018, ngày 9 tháng 5, 08:20 AM), 'Sản phẩm giáo dục là con người, nếu bị sai lệch sẽ nguy hại cho xã
hội,'
trong:
https://theleader.vn/san-pham-giao-duc-la-con-nguoi-neu-bi-sai-lech-se-nguy-hai-cho-xa-hoi20180509063606432.htm (truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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Quang Hạnh (2012, ngày 20 tháng 11, 08:48 AM), "Sản phẩm của giáo dục là tương lai dân tộc...," trong:
https://vtv.vn/trong-nuoc/san-pham-cua-giao-duc-la-tuong-lai-dan-toc--66904.htm (truy cập ngày 14 tháng 10 năm
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Tấn Tài (2019, ngày 4 tháng 8, 06:38 AM), Sản phẩm của nền giáo dục phải là những con người thật sự tự do,
trong:
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/san-pham-cua-nen-giao-duc-phai-la-nhung-con-nguoi-that-su-tu-dopost201150.gd (truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới không chỉ được nuôi dưỡng trong bối cảnh đất nước
đang vươn mình mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn được có gắng phát triển
một cách đồng đều và thống nhất trên phạm vi không gian của toàn bộ lãnh thổ của đất
nước. Văn hóa giáo dục Việt Nam chính vì thế bên cạnh tính định hướng rõ ràng thì có
thể nói là mang tính thống nhất và đồng bộ rất cao. Thực tế này thậm chí còn chuẩn xác
hơn nữa đối với các bậc học tiền nghề nghiệp của hệ thống giáo dục công lập Việt Nam.
Mặc dù đại dịch Covid-19 đã buộc các địa phương phải chủ động hơn nữa trong quá trình
triển khai các nhiệm vụ giáo dục của mình, nhưng trong thực tế Việt Nam vẫn là một
trong số ít nước vẫn còn áp dụng rất nhiều nguyên tắc, chương trình, và kế hoạch giáo dục
chung cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân trên phạm vi cả nước. Tiêu biểu nhất trong
số này là các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và vô số các hoạt động giáo dục văn
hóa khác của hệ thống nhà trường. Việc áp dụng một khuôn mẫu giáo dục chung cho toàn
bộ hệ thống giáo dục quốc dân trong bối cảnh đất nước đang trải qua một trong những
giai đoạn phát triển thịnh vượng nhất trong lịch sử dân tộc là thuận lợi cơ bản và một nỗ
lực đồng bộ hóa các hoạt động giáo dục văn hóa của hệ thống nhà trường Việt Nam. Có
thể dễ dàng nhận thấy tính định hướng quốc gia trong các nỗ lực thống nhất các hoạt động
giáo dục văn hóa trong nhà trường của Việt Nam hiện nay. Nguyên tắc chung của quá
trình này là cho dù bất cứ ai và ở đâu trên đất nước này, nhưng đã là một người Việt Nam
thì bắt buộc họ phải đạt được các chuẩn mực văn hóa mang tính đặc trưng của văn hóa
giáo dục Việt Nam, ít nhất đến hết bậc trung học phổ thông. Mặc dù các cơ sở giáo dục
ngoài công lập và đặc biệt là các cơ sở giáo dục nước ngoài không hẳn lúc nào cũng phải
tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí này, nhưng tính thống nhất trong phạm vi quốc gia và
bối cảnh hội nhập thời bình quyết định đáng kể bản sắc văn hóa giáo dục của Việt Nam
thời gian gần đây. Việc đồng bộ hóa các hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà
trường của Việt Nam trên phạm vi cả nước một mặt góp phần hình thành nên một nền văn
hóa giáo dục quốc gia thống nhất, nhưng mặt khác lại phản tương đối đậm nét thời kỳ
củng cố độc lập dân tộc và thống nhất quốc gia nhiều hơn là mở cửa và tạo điều kiện cho
văn hóa giáo dục của nước nhà được phát triển trong bối cảnh thuận lợi nhất có thể. Ví
dụ, việc tổ chức một kỳ thi chung cho cả nước là cần thiết, nhưng điều kiện phát triển của
mỗi cá nhân và vùng miền là tương đối khác nhau, nên tất cả đều phải chờ đợi để chỉ đạt
được một mức độ công nhận giống nhau là tương đối lãng phí. Thay vào đó, việc thống
nhất nội dung của các hoạt động giáo dục văn hóa trong các nhà trường thì có thể vẫn
được giữ nguyên, nhưng các hình thức kết thúc và phương thức hoàn thành các quá trình
giáo dục có thể phải trở nên đa dạng và phóng phú hơn để tạo điều kiện cho người học
cùng một lúc có thể theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau trong khả năng có thể của mình.58
Văn hóa giáo dục của Việt Nam chính vì thế cũng cần mang tính thống nhất quốc gia và
đồng bộ dân tộc trong phạm vi cả nước, nhưng tính thống nhất và đồng bộ này cần phải
được thể hiện trong rất nhiều yếu tố khác nữa chứ không nhất thiết chỉ dừng lại ở mức độ
chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học, và hệ thống cơ sở vật chất.
Cuối cùng, quá trình sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân loại diễn ra rất đa dạng
và phong phú, nhưng quá trình sáng tạo của văn hóa giáo dục thường được giới hạn vào
trong hai vấn đề cơ bản là sáng tạo tri thức và đào tạo nhân lực bằng phương thức cung
cấp các dịch vụ giáo dục cho tất cả các bên có nhu cầu. Việc thực hiện các mục tiêu sáng
tạo văn hóa của các nhà trường có thể được tiến hành bằng nhiều hình thức và mức độ
58
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khác nhau, nhưng tất cả đều diễn ra trong các mối quan hệ giữa con người với con người
và cuối cùng quay trở lại phục vụ cho các mục tiêu phát triển con người. Có thể tất cả mọi
hoạt động sáng tạo văn hóa của con người trên thế gian này đều nhằm mục đích cuối cùng
là phục vụ cho con người, nhưng một trong những đặc trưng cơ bản nhất của văn hóa giáo
dục là sự tương tác giữa các bên tham gia hay các chủ thể sáng tạo ra văn hóa giáo dục.
Trong một chừng mực nhất định nào đó có thể khẳng định rằng không một hoạt động giáo
dục văn hóa nào có thể diễn ra mà thiếu các mối quan hệ văn hóa giáo dục và sự tương
tác giữa con người với con người. Ví dụ, hiện nhân loại đang phải đối diện với một trong
những cuộc khủng khoảng giao tiếp trực diện lớn nhất lịch sử, nhưng các hoạt động giáo
dục chỉ có thể diễn ra thông qua các kênh tương tác nhất định nào đó. Thực tế đó cho thấy
tương tác là một trong những phương thức sáng tạo cơ bản của văn hóa giáo dục. 59 Việc
thường xuyên tương tác và chủ động tham gia các hoạt động giáo dục văn hóa của tất cả
các bên liên quan là một phần tất yếu của các nền văn hóa giáo dục hiện đại, nhưng việc
giáo dục văn hóa ở Việt Nam hiện nay chưa hẳn lúc nào cũng có thể áp dụng nguyên lý
này một cách triệt để. Một phần của vấn đề có thể do tính thụ động và đặc trưng tiếp thu
một chiều của không ít người học, nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn một thực tế rằng
một bộ phận người dạy vẫn chưa đủ khả năng làm chủ kiến thức chuyên môn và có thể
thu hút các bên liên quant ham gia vào các hoạt động giáo dục văn hóa của mình một cách
hiệu quả. Nguyên nhân này phần nào thuộc về yếu tố chủ quan của người dạy và bản chất
thụ động của người học, nhưng không ít trường hợp lại chứng kiến cảnh nhiều người
không liên quan nhưng lại muốn lấn át chức năng và nhiệm vụ của người khác cũng như
cố tình ngăn cản các quá trình giáo dục văn hóa được diễn ra một cách bình thường theo
các nguyên tắc cơ bản của khoa học giáo dục. Việc sáng tạo văn hóa thông qua các hoạt
động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường Việt Nam chính vì thế đôi khi gặp phải
những rào cản không tên như vậy, nhưng thực tế này vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Bên
cạnh các khó khăn mang tính cơ chế như trên, thì những thiếu hụt về mặt cơ sở vật chất
và trang thiết bị kỹ thuật cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến năng
lực sáng tạo giá trị của các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường Việt Nam hiện
nay. Về mặt nguyên lý, thì cho dù không có các phương tiện kỹ thuật, các hoạt động giáo
dục văn hóa vẫn có thể diễn ra một cách bình thường như trong các bối cảnh con người
chưa đến trường.60 Tuy nhiên, việc được trang bị thêm các trang thiết bị hiện đại và cơ sở
vật chất đầy đủ sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường Việt
Nam sẽ được diễn ra một cách hiệu quả hơn.61 Văn hóa giáo dục Việt Nam chính vì thế
cũng sẽ đơm hoa kết trái mạnh mẽ hơn.
Tóm lại, khái niệm văn hóa không chỉ được tiếp cận theo các khuôn mẫu không
gian, thời gian, và chủ thể văn hóa, mà còn có thể được định hình theo các phương thức
chuyên ngành của từng lĩnh vực riêng biệt. Khái niệm văn hóa giáo dục trong bài viết này
chính vì thế không phải được dùng để phản ánh hai lĩnh vực khác nhau của cuộc sống và
văn hóa và giáo dục, mà trong thực tế để phản ánh một lĩnh vực văn hóa đặc thù và riêng
biệt là văn hóa giáo dục bên cạnh văn hóa thầy thuốc, văn hóa thương gia, văn hóa quán
Tống Liên Anh (2016, ngày 26 tháng 7), Tương tác và lan truyền tri thức, trong:
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nhậu, văn hóa điều tra… Việc liệt kê tất cả các loại hình văn hóa chuyên ngành là bất khả
thi trong phạm vi của một tham luận khoa học, nhưng văn hóa giáo dục không chỉ là một
bộ phận cấu thành của văn hóa quốc gia dân tộc, mà còn là sản phẩm của nhiều quá trình
phấn đấu và chương trình hành động khác nhau. Một trong những yếu tố có tính chất
quyết định đối với quá trình hình thành và phát triển của văn hóa giáo dục Việt Nam là
kết quả đạt được và hiệu quả thực tế của các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường
trong các thời kỳ trước đó. Điều đó có nghĩa là các hoạt động giáo dục văn hóa trong các
cơ sở đào tạo của Việt Nam có ảnh hưởng căn bản đến các bản sắc mang tính đặc thù của
văn hóa giáo dục Việt Nam. Các tác động của những hoạt động giáo dục văn hóa trong
nhà trường đối với quá trình định hình của văn hóa giáo dục Việt Nam là tương đối nhiều
chiều và rộng lớn, nhưng thường được quan tâm nhiều nhất chính là tính định hướng trong
các mục tiêu đạt được và nhiệm vụ phải làm của mỗi cơ sở đào tạo và hệ thống giáo dục
quốc dân. Bên cạnh đó, thì cả người học lẫn những ngường đang công tác trong hệ thống
nhà trường của Việt Nam hiện nay về cơ bản không chỉ là những sản phẩm văn hóa và
chủ thể sáng tạo chính yếu của văn hóa giáo dục Việt Nam, mà còn là những bộ phận cấu
thành tất yếu cũng như phần nào phản ánh các đặc trưng riêng có trong văn hóa giáo dục
của mỗi nhà trường. Cùng lúc đó, các yếu tố không gian, thời gian, và bối cảnh lịch sử
của các hoạt động giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường Việt Nam cũng ảnh hưởng
không nhỏ đến quá trình xây dựng các bản sắc riêng biệt cho văn hóa giáo dục nước nhà.
Mặc dù ở đây yếu tố thống nhất quốc gia và đồng bộ dân tộc được thể hiện rất rõ nét,
nhưng đặc tính này không phải lúc nào cũng được thể hiện một cách thường xuyên trong
rất nhiều yếu tố cấu thành bản chất văn hóa giáo dục Việt Nam. Một trong số đó là các
tác động không mong muốn của đại dịch Covid-19 đối với các hoạt động giáo dục văn
hóa trong hệ thống nhà trường của Việt Nam. Các chương trình dạy học và kế hoạch năm
học không còn được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, mà thay vào đó giao
quyền chủ động cho tất cả các địa phương. Thực tế này cũng phần nào phản ánh đặc trưng
tương tác như một yếu tố không thể thiếu của mọi nền văn hóa giáo dục, nhưng lại được
hiểu và áp dụng một cách tương đối máy móc trong các cơ sở đào tạo của Việt Nam hiện
nay. Việc vận dụng các nguyên lý tương tác một cách thiên lệch trong các hoạt động giáo
dục văn hóa của nhà trường không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng văn hóa giáo dục quốc
gia, mà còn phần nào phản ánh tình trạng thiếu hụt cả chất lẫn lượng trong phương thức
hoạt động của nhiều cơ sở giáo dục. Một trong những thiếu hụt thường gây ra các tác động
nhiều chiều đối với các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường và xây dựng môi
trường văn hóa giáo dục lành mạnh của Việt Nam thời gian qua là chưa được trang bị đầy
đủ và động bộ các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vậy chất giáo dục cần thiết. 62 Các nội
dung giáo dục văn hóa chưa hẳn lúc nào cũng mang tính đại diện đồng đều cho tất cả các
vùng miền toàn quốc. Cho dù tất cả các yếu tố khác của văn hóa giáo dục đều được chuẩn
bị rất kỹ lưỡng, nhưng việc thiếu vắng các phương tiện kỹ thuật cũng như việc vận dụng
không hiệu quả đều sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng các hoạt động giáo dục văn hóa
trong nhà trường. Thực tế đó một lần nữa cho thấy mặc dù văn hóa giáo dục Việt Nam có
thể được hình thành từ nhiều nguồn gốc và được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau,
nhưng các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường thường đóng vai trò chủ đạo.
Việc giáo dục văn hóa trong nhà trường của Việt Nam không chỉ được diễn ra trong những
phạm vi không gian và thời gian, nhằm phục vụ những đối tượng, và hướng tới giải quyết
định mục tiêu nhất định, mà còn phải được lựa chọn những nội dung thích hợp và hữu ích
cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước cũng như được thực hiện bằng những
Mỹ Hà (2018, ngày 20 tháng 12, 08:26 AM), Thiếu, lãng phí thiết bị dạy học ở nhà trường, trong:
https://baonghean.vn/thieu-lang-phi-thiet-bi-day-hoc-o-nha-truong-227410.html (truy cập ngày 14/10/2021).
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phương thức mang tính đặc trưng của chỉ riêng người Việt Nam. Tất cả các hoạt động
giáo dục văn hóa mang tính đặc thủ đó trong hệ thống thống nhà trường đã góp phần định
hình và từng bước xây dựng nên những bản sắc riêng có và đặc điểm vốn có của văn hóa
giáo dục nước nhà thời gian qua.
2.3. Một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục
Việc giáo dục văn hóa trong các nhà trường của Việt Nam thời gian qua đã góp
phần đáng kể vào quá trình xây dựng văn hóa giáo dục nước nhà, nhưng rõ ràng cả các
hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường lẫn hiện tình văn hóa giáo dục dân tộc vẫn
đang phải đối diện với một số thách thức nhất định. Mục này chỉ đặt ra những vấn đề cơ
bản nhất và đề xuất một số giải pháp tương ứng để việc giáo dục văn hóa trong hệ thống
nhà trường và quá trình xây dựng văn hóa giáo dục của Việt Nam đạt được nhiều kết quả
khả quan hơn trong thời gian tới.
Thứ nhất, việc giáo dục văn hóa trong nhà trường có ảnh hưởng đáng kể đến quá
trình hình thành và phát triển của văn hóa giáo dục Việt Nam, nhưng để các hoạt động
giáo dục văn hóa trong hệ thống nhà trường được diễn ra một cách có hiệu quả, thì trước
hết bản thân mỗi hoạt động giáo dục văn hóa phải có văn hóa giáo dục. Các hoạt động
giáo dục văn hóa tất nhiên không chỉ đơn thuần gói gọn vấn đề truyền tải và giảng giải
những nội dung đã được quy định sẵn trong các chương trình đào tạo, mà trong thực tế
còn bao gồm toàn bộ các yếu tố cấu thành của những quá trình giáo dục và đàot tạo. Điều
đó có nghĩa là bên cạnh mục tiêu, phương pháp, và phương tiện phục vụ dạy và học, thì
các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường còn bao gồm cả các yếu tố đối tượng
giáo dục, chủ thể của các hoạt động giáo dục, và tất nhiên cả nội dung giáo dục. Kết quả
của các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường sẽ là cơ sở và nền tảng cho việc xây
dựng văn hóa giáo dục trong các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, xét về bản chất thì các
hoạt động giáo dục văn hóa chỉ là một bộ phận cấu thành và trong rất nhiều trường hợp là
những sản phẩm văn hóa phần nào phản ánh một số đặc trưng nhất định của văn hóa giáo
dục một tổ chức, một cộng đồng, và một quốc gia. Văn hóa giáo dục của Việt Nam cũng
được hình thành và phát triển theo các nguyên lý chung và quy luật phổ biến đó, nhưng
thông thường rất khó để có thể tiến hành các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường
một cách có hiệu quả như mong muốn, nếu các hoạt động đó không diễn ra một cách có
văn hóa, được định hướng theo những tiêu chuẩn văn hóa nhất định, và đặc biệt là được
nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục có văn hóa hay nói cách khác là một nền văn
hóa giáo dục riêng biệt. Việc xây dựng thành công một nền văn hóa giáo dục nước nhà
chính vì thế không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với thành công của các hoạt động giáo
dục văn hóa trong nhà trường Việt Nam thời gian tới,63 mà còn là một yêu cầu cấp thiết
đối với quá trình đổi mới nội dung, chương trình, và sách giáo khoa đang thực hiện hiện
nay cũng như chiến lược xây dựng một nền giáo dục Việt Nam mới trong thời đại của
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Thứ hai, tầm quan trọng, ý nghĩa, và tác động qua lại giữa việc giáo dục văn hóa
trong nhà trường và quá trình hình thành và phát triển của văn hóa giáo dục Việt Nam đã
được khẳng định bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, nhưng vấn đề cơ bản nhất
của việc xây dựng một nền văn hóa giáo dục dân tộc hay nói cách khác là để hình thành
nên một nền văn hóa được giáo dục và xây dựng thành công một nền giáo dục có văn hóa,
63
Trịnh Thu Trang (2021, ngày 20 tháng 3, 14:22 PM), Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục, trong:
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thì Việt Nam cần những điều kiện, yếu tố, và nền tảng nào cũng như dựa trên những
nguyên tắc khoa học và cơ sở thực tế nào? Giáo dục thì về cơ bản dân tộc nào cũng có,
nhưng mức độ phát triển và khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước sở tại của
các nền giáo dục là rất khác nhau. Sự khác biệt này trong một chừng mực nhất định nào
đó đã góp phần nói lên các đặc trưng mang tính dị biệt hay các bản sắc riêng có của mỗi
nền giáo dục dân tộc. Chính các bản sắc riêng có và yếu tố vốn có này là một trong những
cơ sở và nền tảng để tạo nên những giá trị cơ bản của văn hóa giáo dục các quốc gia. Văn
hóa giáo dục của các quốc gia chính vì thế vừa đại diện cho những tinh hoa cao quý và
những đặc trưng cốt lõi nhất của nền giáo dục mỗi dân tộc, vừa là một bộ phận cấu thành
theo lĩnh vực ngành nghề của văn hóa các quốc gia và một phần tất yếu của văn hóa giáo
dục nhân loại. Điều đó có nghĩa là các nền văn hóa giáo dục của các dân tộc vừa có những
đặc điểm chung mang tính đặc trưng của văn hóa giáo dục toàn nhân loại, nhưng vừa có
những yếu tố riêng biệt của văn hóa dân tộc mình. Mặc dù vậy, không một nền văn hóa
giáo dục của bất cứ quốc gia nào lại thiếu các yếu tố then chốt là nguyên tắc và mục tiêu
của các hoạt động giáo dục văn hóa, đối tượng giáo dục văn hóa, chủ thể của các hoạt
động giáo dục văn hóa, nội dung giáo dục văn hóa trong nhà trường, và phương pháp cũng
như phương tiện giáo dục văn hóa. Văn hóa giáo dục của Việt Nam có nhiều nét đặc trưng
và mang tính di biệt đặc thù, nhưng về cơ bản cũng không thể thiếu các yếu tố cơ bản nói
trên và cũng không thể nào nằm ngoài các quy luật phát triển chung của văn hóa giáo dục
nhân loại.64 Việc xây dựng văn hóa giáo dục Việt Nam tất nhiên cũng phải tuân thủ đầy
đủ các nguyên tắc then chốt và trải qua các giai đoạn phát triển thiết yếu của lịch sử văn
hóa giáo thế giới.
Thứ ba, trong số các yếu tố cơ bản cấu thành một nền văn hóa giáo dục dân tộc
hiện đại và phát triển, Việt Nam hiện đã và đang sở hữu nhiều điều kiện sẵn có tương đối
thuận lợi. Về mục tiêu và định hướng phát triển văn hóa giáo dục nước nhà, hiện Việt
Nam vẫn xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu65 và là một trong những lĩnh vực
được quan tâm đầu tư nhiều nhất và ưu tiên dành mọi nguồn lực tốt nhất có thể cho phát
triển giáo dục. Bên cạnh đó, nền giáo dục nước nhà lúc nào cũng được định hướng cụ thể
và đặt trong bối cảnh phát triển thực tế của đất nước để có thể phát huy tối đa các phẩm
chất văn hóa tốt đẹp của mình trong mọi hoàn cảnh. Cùng lúc đó, đối tượng của các hoạt
động giáo dục văn hóa của Việt Nam cũng đã được mở rộng nhanh chống và hiện đạt
được một trong những tỷ lệ người dân được hưởng thụ các dịch vụ giáo dục văn hóa phổ
cập tiểu học cao nhất thế giới đang phát triển. Nếu đem con số này ra so với hơn 95% dân
số mù chữ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, thì các thành tựu giáo dục văn hóa và
ý nghĩa xây dựng văn hóa giáo dục của Việt Nam càng lớn hơn rất nhiều.66 Tương tự như
vậy, chủ thể của các hoạt động giáo dục văn hóa ở Việt Nam hiện là một trong những lực
lượng lao động được đào tạo bài bản và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất cả
nước cũng như được hưởng những chế độ đãi ngộ thuộc nhóm tốt nhất trong điều kiện
của một nước đang phát triển. Chính chế độ đãi ngộ xứng đáng và các truyền thống tôn
sư trọng đạo tốt đẹp của người Việt Nam đã giúp chủ nhân của các hoạt động giáo dục
văn hóa trong nhà trường Việt Nam thường tận tâm với nghề và hy sinh đến mức tối đa
Trịnh Ngọc Toàn và Nguyễn Thị Hoàng Yến (2017), Văn hóa nhà trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, Journal of
Science of HNUE, Vol. 62, No. 1, pp. 154-162, DOI: 10.18173/2354-1075.2017-0017.
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cho quá trình xây dựng một nền văn hóa giáo dục tiên tiến và hiện đại cho nước nhà. Cũng
chính nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của chủ thể văn hóa giáo dục nước nhà mà
nội dung của các hoạt động giáo dục văn hóa của Việt Nam đã có những bước tiến đáng
kể theo hướng ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện với các nền giáo dục tiên tiến
trên thế giới. Việc đổi mới nội dung, chương trình, và sách giáo khoa ở bậc phổ thông là
một trong số đó. Xu hướng đổi mới nội dung và chương trình của các hoạt động giáo dục
văn hóa trong nhà trường Việt Nam chắc chắn sẽ còn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ hơn nữa
trong thời gian tới. Đó sẽ là một trong những điều kiện cốt lõi và thuận lợi cơ bản cho
việc xây dựng một nền văn hóa giáo dục Việt Nam đổi mới, hội nhập, và hiện đại. Tương
tự như vậy, cho dù Việt Nam hiện vẫn còn là một trong những nước có mức thu nhập bình
quân đầu người thuộc nhóm dưới của nhân loại, nhưng điều kiện cơ sở vật chất của hệ
thống trường lớn để phục vụ cho các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường thuộc
nhóm hiện đại nhất cả nước. Tất nhiên rất khó để có thể khẳng định các nền tảng cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị kỹ thuật, và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục
văn hóa trong nhà trường Việt Nam hiện nay đã đầy đủ và đáp ứng đến mức tối đa các
nhu cầu phát triển cốt yếu của nền giáo dục nước nhà, nhưng trong so sánh với các thời
kỳ phát triển trước đó và đặc biệt là trong hoàn cảnh của một đất nước đang phát triển, thì
gì được dành cho việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất của ngành giáo dục đến nay là rất
đáng kể. Trong môi trường đổi mới toàn diện của văn hóa giáo dục nước nhà, các phương
pháp tổ chức giáo dục văn hóa trong nhà trường cũng không ngừng được cải tiến và ngày
càng tiệm cận với các phương thức giáo dục văn hóa tiên tiến của nhân loại. Mặc dù chưa
thể khẳng định rằng tất cả các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường của Việt Nam
đều đã được tiến hành bằng các phương pháp hiện đại, nhưng những tiến bộ vượt bậc so
với các thời kỳ trước đây là điều không thể phủ nhận. Tất cả các điều kiện thuận lợi đó
đều là những nền tảng cơ bản và nhân tố quyết định cho triển vọng thành công của quá
trình xây dựng một mô hình văn hóa giáo dục mới cho dân tộc Việt Nam trong thời gian
tới. Những yếu tố tích cực này chính vì thế cần phải được tiếp tục được phát huy nhiều
hơn nữa để tiếp tục đóng góp đáng kể hơn cho quá trình hình thành và phát triển của một
nền văn hóa giáo dục quốc gia tiến bộ hơn trong tương lai gần.
Thứ tư, bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, thì việc giáo dục văn hóa trong
nhà trường và các nỗ lực xây dựng một mô hình văn hóa giáo dục mới cho dân tộc Việt
Nam cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Việc đề ra các mục tiêu cụ thể và chỉ
ra những nhiệm vụ cần phải làm cho các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhá trường nói
riêng và quá trình xây dựng nền văn hóa giáo dục quốc dân mới tất nhiên là cần thiết trong
đa phần các trường hợp, nhưng việc các mục tiêu quốc gia, dân tộc, và đất nước thường
được đề cao quá mức và nhấn mạnh tuyệt đối trong gần như tất cả mọi trường hợp trong
bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và sự tác động toàn diện của cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0 buộc nhiều nước phải chuyển từ mô hình đào tạo công dân nhà nước sang
công dân toàn cầu cũng phần nào làm cho các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà
trường của Việt Nam đôi lúc sự linh động cơ bản. Các mực tiêu dân tộc chính vì thế không
thể thiếu trong quá trình xây dựng các mô hình văn hóa giáo mới của các quốc gia, nhưng
cần phải có sự linh động cho các loại hình giáo dục văn hóa khác nhau trong nhà trường.
Tương tự như vậy, đối tượng hưởng thụ các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường
của Việt Nam đã được mở rộng đáng kể và về mặt lý thuyết tất cả mọi người trong độ tuổi
đi học đều có quyết tiếp cận các dịch vụ giáo dục cơ bản của nhà nước, nhưng trong thực
tế vẫn còn những sự khác biệt cơ bản trong cơ hội học tập giữa các thành phần xã hội,
vùng miền đất nước, nguồn gốc gia đình, thành phần dân tộc, và bản chất giới tính của
con người. Người học là sản phẩm đầu ra của các quá trình đào tạo, sản phẩm văn hóa của
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các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường, và bộ phận cấu thành tất yếu của mọi
mô hình văn hóa giáo dục của các quốc gia. Một nền văn hóa giáo dục quốc gia chỉ có thể
được xem là hiện đại và toàn diện, khi cơ hội học tập của tất cả mọi đối tượng giáo dục
trong xã hội đều không thể bị từ chối hoặc khước từ vì bất cứ lý do thiếu văn hóa nào cả.
Mặc dù người học góp phần đáng kể vào thành công của quá trình xây dựng một mô hình
văn hóa giáo dục mới cho dân tộc Việt Nam, nhưng nhân tố quyết định chất lượng của
các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường và chịu trách nhiệm chính yếu cho thành
công của quá trình xây dựng mô hình văn hóa giáo dục mới cho Việt Nam lại là đội ngũ
người dạy hay chủ thể của các quá trình đào tạo. Chủ thể của các hoạt động giáo dục văn
hóa trong nhà trường của Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể cả về chất lẫn về lượng
thời gian qua, nhưng mô hình văn hóa giáo dục mới của Việt Nam sẽ khó có thể được xây
dựng thành công, nếu đội ngũ này không thể nào theo kịp các xu hướng phát triển chung
của nhân loại và hội nhập cơ bản với các tiêu chuẩn hiện đại của các nền giáo dục tiên
tiến của thế giới. Việc chuẩn đổi mới tất cả các yếu tố khác cho việc xây dựng một mô
hình văn hóa giáo dục mới của dân tộc là cần thiết, nhưng không nhân tố nào trọng yếu
hơn chủ thể của các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường. Một mặt là vì chủ nhân
của mô hình văn hóa giáo dục mới không chỉ là lực lượng trực tiếp biến các ý tưởng trừu
tượng và chính sách vỹ mô của nhà nước thành những kết quả hiện thực trong thực tiễn
giáo dục, mà còn là những người sáng tạo và cung cấp tri thức chủ đạo cho các hoạt động
giáo dục văn hóa trong nhà trường. Mặt khác, chính đội ngũ nhà giáo là những người phải
làm chủ hệ thống tri thức và truyền tải các nội dung khoa học cho các đối tượng thụ hưởng
của các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường. Điều đó có nghĩa là cho dù hệ thống
tri thức trong các chương trình đào tạo có tân tiến và hiện đại đến đâu, nhưng nếu chủ
nhân của các quá trình đào tạo không thể nắm vững vấn đề và biết cách biến nó thành một
phần tất yếu của cuộc sống người học, thì việc đổi mới nội dung cũng như chương trình
đạo tạo của mô hình văn hóa giáo dục mới cũng sẽ không mang lại hiệu quả như ý. Mặc
dù vậy, trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam thì việc tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung
và chương trình đào tạo của mô hình văn hóa giáo dục mới không những hết sức cấp thiết
để từng bước hội nhập sâu rộng hơn với các nền giáo dục tiên tiến của nhân loại, mà còn
loại bỏ bớt các nội dung tri thức đã không còn phù hợp với thực tế cuộc sống và mở đường
cho sự ra đời của một mô hình văn hóa giáo dục phù hợp hơn với một thời kỳ phát triển
mới. Trong khi việc đổi mới nội dung tri thức cho mô hình văn hóa giáo dục mới là vô
cùng cấp thiết, thì việc đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa và
cải thiện điều kiện cơ sở vật chất cho nhà trường thậm chí còn cần thiết hơn. Ví dụ, việc
giáo dục truyền thống quê hương và tình yêu gia đình cho người học là tất yếu, nhưng
việc sử dụng các thiết chế gia cũng như lợi dụng tình yêu quê hương đình để khống chế
và hãm hại lẫn nhau thì không những hoàn toàn phản giáo dục và phi văn hóa, mà trong
thực tế còn phạm pháp.67 Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa
ở đây chính vì thế không chỉ thể hiện qua những bài giảng và lời nói suông, mà trong thực
tế phải được thể hiện qua các hành động cụ thể và tấm gương thực tế của những người
xứng đáng để người khác noi theo. Tương tự như vậy, việc sử dụng các phương tiện kỹ
thuật và trang thiết bị hiện đại có thể giúp các hoạt động giáo dục văn hóa được diễn ra
một cách hiệu quả hơn, nhưng việc sử dụng học sinh như những công cụ khủng bố và tận
dụng các phương tiện kỹ thuật để khủng bố người khác mọi lúc và mọi nơi có thể thì
không chỉ là những hành động phản văn hóa, mà trong thực tế còn phá hoại các hoạt động
67
Đặng Thị Ngọc Thịnh (2017, ngày 27 tháng 6, 19:22 PM), Gia đình và giáo dục gia đình trong bối cảnh xã hội
ngày nay, trong: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/gia-dinh-va-giao-duc-gia-dinh-trong-boi-canh-xa-hoi-ngay-nay296595 (truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2021).
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giáo dục văn hóa theo nghĩa rộng chứ không thể được xem như các nỗ lực xây dựng một
mô hình văn hóa giáo dục mới cho đất nước trong bất cứ phương diện nào cả. Việc đổi
mới nội dung, chương trình, và các phương thức tổ chức giáo dục văn hóa trong nhà
trường chính vì thế là cấp thiết, nhưng việc kết hợp với giáo dục văn hóa cộng đồng sử
dụng các phương tiện giáo dục văn hóa một cách có văn hóa và có giáo dục thậm chí còn
qua trọng hơn đối với các nỗ lực xây dựng một mô hình văn hóa giáo dục mới cho Việt
Nam trong thời gian tới.
Thứ năm, việc giáo dục văn hóa trong nhà trường của Việt Nam đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng, nhưng hiện vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển của đất
nước và mong đợi của các bên liên quan cũng như tương xứng với các nguồn lực đầu tư.
Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, nhưng cơ bản nhất vẫn là sự thiếu vắng của một
mô hình văn hóa giáo dục phù hợp với bối cảnh mới của thực tiễn Việt Nam. Sự ra đời
của một mô hình văn hóa giáo dục mới cho Việt Nam chính vì thế không chỉ đơn thuần
góp phần giải quyết một trong những khâu then chốt trong cuộc khủng hoảng mô hình
phát triển của nền giáo dục quốc dân nước nhà, mà còn góp phần chứng minh rằng các
mệnh lệnh hành chính và các quá trình máy móc trong việc tổ chức các hoạt động giáo
dục văn hóa trong nhà trường đã không còn phù hợp với sự phát triển của nền giáo dục
khai phóng trong mọi trường hợp và cần phải được thay thế bằng nhiều phương thức quản
lý giáo dục có văn hóa và có giáo dục hơn. Một trong giải pháp tiềm năng và thường được
hy vọng nhiều nhất là việc xây dựng thành công một mô hình văn hóa giáo dục mới cho
dân tộc. Mô hình văn hóa giáo dục mới không chỉ buộc các hoạt động giáo dục phải diễn
ra một cách có văn hóa, mà các hoạt động sáng tạo giá trị văn hóa cũng phải được giáo
dục một cách phù hợp.68 Chính các hoạt động giáo dục theo mô hình mới này sẽ giải
phóng đến mức tối đa khả năng sáng tạo các giá trị văn hóa cho dân tộc. Đến lượt mình,
các giá trị văn hóa được tạo ra theo các phương thức đã được giáo dục bài bản và được sử
dụng cho các mục tiêu cũng đã được giáo dục phù hợp sẽ là nền tảng cơ bản cho quá trình
phát triển ổn định, thịnh vượng, và bền vững của một dân tộc được giáo dục một cách có
văn hóa và một nền văn hóa dân tộc69 được giáo dục đến nơi đến chốn. Tất cả những ai
đã từng được khai hóa trong môi trường văn hóa giáo dục mới này cũng từ đó sẽ được
hưởng thụ một nền giáo dục có văn hóa trong một nền văn hóa được giáo dục đến nơi đến
chốn. Việc giáo dục văn hóa trong nhà trường của Việt Nam hiện nay chính vì thế có thể
cùng một lúc phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng trong bối cảnh hiện nay nên
được ưu tiên, tập trung, và đầu tư vào việc xây dựng thành công một nền giáo dục có văn
hóa hay một mô hình văn hóa giáo dục mới cho dân tộc. Từ thành công của mô hình văn
hóa giáo dục mới này có thể được nhân rộng ra trên rất nhiều lĩnh vực khác để góp phần
hình thành nên một nền văn hóa dân tộc được giáo dục đầy đủ. Chỉ có con đường giáo
dục văn hóa và xây dựng thành công mô hình văn hóa giáo dục mới này mới có thể hy
vọng đưa đất nước phát triển nhanh, phát triển mạnh, và phát triển bền vững trong một
môi trường quốc tế đang có nhiều biến động khó lường. Con đường giáo dục văn hóa và
xây dựng mô hình văn hóa giáo dục chính vì thế không chỉ trở nên tất yếu khách quan đối
với tương lai và vận mệnh của dân tộc Việt Nam, mà còn có thể trở thành một lựa chọn
tối ưu và con đường phát triển có văn hóa dựa trên cơ sở các thế mạnh nền tảng của nền
giáo dục quốc dân hiện có.
3. Kết luận
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Văn hóa là một trong những khái niệm hiện vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu và
phương thức tiếp cận rất khác nhau,70 nên việc tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa
trong nhà trường Việt Nam hiện nay cũng thường được thực hiện bằng nhiều hình thức
và mức độ khác nhau. Mặc dù vậy, suy cho cùng việc giáo dục văn hóa trong hệ thống
nhà trường của Việt Nam thời gian qua về cơ bản đã bắt đầu được định hướng từ lúc mỗi
người biết cách tiếp nhận nhận văn hóa và trong hành trình trở thành một chủ thể sáng tạo
văn hóa. Quá trình này thường diễn ra trong mối liên hệ mật thiết với các nền tảng văn
hóa gia đình và được nuôi dưỡng trong bầu sữa văn hóa cộng đồng nơi mỗi người sinh ra
và lớn lên. Đến tuổi đi học đa phần người Việt Nam hiện nay đều được hưởng thụ một
quá trình giáo dục văn hóa có tổ chức và được định hướng rất rõ ràng. Quá trình tham gia
các hoạt động giáo dục văn hóa này của người Việt Nam thường được xem là đang trong
giai đoạn học văn hóa để đạt được một trình độ văn hóa nhất định nào đó mà trong sơ yếu
lý lịch của người Việt Nam hiện nay vẫn thường còn mục trình độ văn hóa (12/12). Việc
trình độ văn hóa của mỗi người thường được định nghĩa ở mức 12/12 có nghĩa là quá trình
học tập ở bậc phổ thông về cơ bản cũng chỉ mới hoàn thành được việc học văn hóa để đạt
được một trình độ văn hóa tối thiểu của mỗi công dân. Trong quá trình tham gia các hoạt
động giáo dục văn hóa ở mức phổ thông này, thì một trong những nguyên tắc giáo dục
văn hóa cơ bản và thường được tuân thủ triệt để nhất là nguyên lý Tiên học lễ, Hậu học
văn. Mặc dù triết lý giáo dục văn hóa này không hẳn lúc nào cũng tỏ ra tiêu cực trong quá
trình hoàn thành các chương trình văn hóa phổ thông, nhưng xem ra cũng không còn phù
hợp tuyệt đối với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng với các nền giáo dục tân tiến của
nhân loại hiện nay. Chính vì thế, việc giáo dục văn hóa trong nhà trường Việt Nam chỉ có
thể được hiểu một cách cụ thể nhất và được vận hành theo nghĩa hẹp nhất thông qua các
chương trình đào tạo chuyên ngành văn hóa học trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt
Nam. Các chuyên ngành đào tạo văn hóa học này không chỉ cung cấp các kiến thức văn
hóa chuyên ngành và mang tính đặc trưng của lĩnh vực khoa học chuyên môn, mà còn
trang bị cho người học một hệ thống kỹ năng chuyên ngành để có thể thực hành nghề
nghiệp và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của khoa học văn hóa trong tương
lai. Mặc dù vậy, nếu hiểu theo nghĩa rộng nhất thì tất cả các tri thức khoa học và thành
tựu công nghệ đang được sử dụng trong các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường
hiện nay đều là các sản phẩm văn hóa và thành quả văn minh của nhân loại. Việc giáo dục
văn hóa trong nhà trường chính vì thế không chỉ dừng lại trong phạm vi của các không
gian gia đình hay làng xóm hoặc trong khuôn khổ của các cấp học và lĩnh vực chuyên
môn, mà trong thực tế tất cả mọi quá trình giáo dục trong hệ thống nhà trường của Việt
Nam hiện nay đều có thể được xem như là các hoạt động giáo dục văn hóa và tham gia
sáng tạo giá trị văn hóa bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Chính đặc điểm vỹ
mô và phạm vi tổng quát này của các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường đã góp
phần quyết định tương lai thành công và bản chất đặc sắc của nền văn hóa giáo dục Việt
Nam. Khái niệm văn hóa giáo dục ở đây không phải là hai lĩnh vực riêng biệt, mà được
dùng để chỉ một lĩnh vực văn hóa chuyên ngành chỉ dành riêng cho các hoạt động giáo
dục bên cạnh văn hóa doanh nhân, văn hóa chợ búa, văn hóa thị trường… Xét trên các
nguyên tắc ấy, thì văn hóa giáo dục Việt Nam hiện nay đang được định hướng rất rõ ràng
và tất cả mọi hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường đều phải nhằm mục tiêu hoàn
thành một số nhiệm vụ nhất định mang tính dân tộc rất cao. Tất cả các mục tiêu và nhiệm
vụ này đều được thực hiện qua các chủ thể văn hóa giáo dục và đối tượng của các hoạt
động giáo dục văn hóa trong nhà trường. Tuy nhiên, trong khi người học chính là các sản
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phẩm văn hóa và bộ phận cấu thành của mô hình văn hóa giáo dục dân tộc, thì người dạy
lại là nhân tố quyết định quá trình đổi mới nội dung và các chương trình giáo dục văn hóa
trong nhà trường của Việt Nam thời gian qua. Mặc dù các nội dung giáo dục văn hóa trong
nhà trường của Việt Nam cần phải được cải tiến theo hướng ngày càng hội nhập quốc tế
sâu rộng hơn, nhưng việc lạm dụng các thiết chế gia đình cũng như các thành tựu công
nghệ để hiện thực hóa các mục tiêu chưa được giáo dục không những tỏ ra rất phản văn
hóa, mà còn đi ngược lại các nguyên tắc giáo dục khai phóng căn bản. Các hoạt động giáo
dục văn hóa trong nhà trường của Việt Nam thời gian qua chính vì thế đã đạt được nhiều
thành tựu rất đáng khích lệ, nhưng thực tiễn giáo dục của Việt Nam thì vẫn đang vấp phải
nhiều vấn đề không hề đơn giản. Rất nhiều yếu tố có thể được liệt kê để viện dẫn cho
nguyên nhân của tình trạng trên, nhưng một trong những nhân tố quan trọng nhất là sự
thiếu vắng của một mô hình văn hóa giáo dục tiên tiến, hiện đại, và đủ sức làm nền tảng
cho dân tộc phát triển bền vững trong thời gian tới. Điều đó có nghĩa là các hoạt động
giáo dục văn hóa trong nhà trường Việt Nam thời gian qua đã góp phần định hình nên
những bản sắc riêng có của mô hình văn hóa giáo dục nước nhà, nhưng để các hoạt động
giáo dục văn hóa trong nhà trường phát huy được nhiều hiệu quả tích cực hơn và đóng
góp tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, thì trước hết Việt Nam phải xây dựng thành
công một mô hình văn hóa giáo dục mới71 theo hướng hội nhập sâu rộng và ngày càng
tiệm cận với các tiêu chuẩn khắt khe của các nền giáo dục tân tiến nhất của nhân loại. Nói
cách khác, để xây dựng thành công một nền giáo dục có văn hóa, thì các hoạt động văn
hóa trước hết phải được giáo dục phù hợp.72 Chỉ có một nền văn hóa được giáo dục và
một nền giáo dục có văn hóa hay một mô hình văn hóa giáo dục tiên tiến mới có thể giải
quyết một cách căn cơ và triệt để các vấn nạn đang đặt ra đối với không chỉ hai lĩnh vực
này, mà còn đưa đất nước vào những quỹ đạo phát triển bền vững và thịnh vượng lâu dài
trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Không có một mô hình văn hóa giáo
dục mới, thì cho dù các mệnh lệnh hành chính, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, và
các chiến lược phát triển đất nước có thể giải quyết được các mục tiêu cụ thể trước mắt,
nhưng các vấn đề căn cơ cốt yếu trên con đường phát triển bền vững của dân tộc sẽ rất
khó có thể được hóa giải hoàn toàn. Việc xây dựng một mô hình văn hóa giáo dục mới
chính vì thế không chỉ trở nên cấp thiết đối với vận mệnh dân tộc, mà trong thực tế còn là
chìa khóa cho tương lai phát triển vững bền và một nền thịnh trị lâu dài của đất nước.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN GIÁO DỤC TINH THẦN
NHÂN VĂN, DÂN TỘC VÀ KHAI PHÓNG TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA
PGS .TS Trần Hoài Anh*
Tóm tắt: Nói đến văn hóa học đường, người ta thường nghĩ đến phương diện giáo dục
đạo đức, luân lý theo quan niệm truyền thống: “tiên học lễ, hậu học văn” mà không hoặc ít nghĩ
đến những bình diện khác cũng quan trọng không kém đã góp phần làm nên phẩm tính của văn
hóa học đường, trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đó là một nền văn hóa học đường vừa mang
những giá trị đạo đức, luân lý của văn hóa truyền thống dân tộc, vừa mang những giá trị nhân
văn có tính phổ quát của văn hóa nhân loại cùng ý thức khai phóng của một tinh thần thực tiễn
trên cơ sở tiếp thu tri thức hiện đại của thế giới để hình thành những kỹ năng sống có tính khám
phá và sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xu hướng toàn cầu hóa cho thế hệ trẻ. Đây là các nội
dung cơ bản ở bài viết Văn hóa học đường nhìn từ phương diện giáo dục tinh thần: Nhân văn,
Dân tộc và Khai phóng trong xu hướng toàn cầu hóa hướng đến.
Từ khóa: Văn hóa học đường; Nhân văn; Dân tộc; Khai phóng; Toàn cầu hóa

1. Đặt vấn đề:
Nói đến văn hóa học đường, người thường nghĩ đến phương diện đạo đức, luân lý
theo quan niệm: “tiên học lễ, hậu học văn” mà không hoặc ít nghĩ đến những bình diện
khác cũng quan trọng không kém đã góp phần làm nên phẩm tính của văn hóa học đường,
nhất là trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đó là một nền văn hóa học đường vừa mang
những giá trị đạo đức, luân lý của văn hóa truyền thống dân tộc, vừa mang những giá trị
nhân văn có tính phổ quát của văn hóa nhân loại cùng ý thức khai phóng của một tinh
thần thực tiễn trên cơ sở tiếp thu tri thức hiện đại của thế giới để hình thành những kỹ
năng sống có tính khám phá và sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xu hướng toàn cầu
hóa cho thế hệ trẻ. Bởi theo J.J Rousseau, một triết gia, một nhà giáo dục học xuất sắc
trong tác phẩm Émile hay là về giáo dục, đã xác quyết: “Chúng ta sinh ra yếu đuối, chúng
ta cần sức mạnh, chúng ta sinh ra chẳng có gì, chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta sinh ra
ngu ngốc, chúng ta cần sự phán đoán. Tất cả những gì chúng ta không có khi ra đời và
chúng ta cần đến khi lớn lên, đều được sự giáo dục đem lại cho ta”1.
Như vậy, trong quan niệm của J.J. Rousseau, giáo dục, trong đó có văn hóa học
đường giữ một vai trò rất lớn đối với việc hoàn thiện nhân cách con người. Giáo dục
không chỉ là chìa khóa khai phóng trí tuệ con người mà còn là con đường đưa con người
đến với những giá trị nhân văn trên nền tảng của truyền thống đạo đức dân tộc mà những
căn tố chân, thiện, mỹ, là một hằng số văn hóa mà bất cứ nền văn hóa học đường nào
cũng hướng đến. Nhưng những giá trị ấy không bất biến mà luôn biến đổi theo dòng chảy
của đời sống xã hội. Nhiệm vụ của giáo dục là làm thế nào đào tạo con người không chỉ
thích nghi mà còn đáp ứng yêu cầu của sự biển đổi đó. Bởi, nói như Ch. Rivet, nhà giáo
dục học người Anh: “Giáo dục một con người là đào luyện cho họ có thể đối đầu với mọi

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
J.J Rousseau, Émile hay là về giáo dục – Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương dịch, Nxb. Tri Thức, H, 2008, tr.32.
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hoàn cảnh”.2 Vai trò của giáo dục, trong đó có vai trò của văn hóa học đường, vì thế là
một hệ giá trị không thể phủ nhận.
Song, muốn giáo dục hoàn thành sứ mệnh cao cả, không thể không có một nền văn
hóa học đường đáp ứng yêu cầu của xã hội, không chỉ về mặt lý luận mà cả mặt thực tiễn.
Hiệu quả của văn hóa học đường bao giờ cũng được kiểm nghiệm qua thực tế đời sống
không chỉ trong nhà trường mà cả ngoài xã hội. Bởi, định hướng của văn hóa học đường
sẽ chi phối toàn bộ qúa trình giáo dục, từ những vấn đề có tính chiến lược như mục tiêu
giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, tổ chức quản lý giáo dục đến những
vấn đề cụ thể của một nền giáo dục như: biên soạn chương trình, sách giáo khoa, tổ chức
quá trình dạy và học... Vì vậy, văn hóa học đường luôn gắn liền với quá trình phát triển
đất nước, là một nhân tố làm nên “triết lý giáo dục” và “cấu thành triết lý phát triển” của
nước nhà. Thế nên, nếu không xây dựng được một nền văn hóa học đường đúng đắn, khoa
học và hiện đại thì không thể đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo thật sự góp
phần vào việc xây dựng đất nước, vì sản phẩm của giáo dục là con người mà con người
chính là chủ nhân làm nên sự tồn sinh của dân tộc. Vì thế, khi nghiên cứu nền giáo dục
của một đất nước, người ta luôn quan tâm đến nhân tố văn hóa học đường của đất nước
ấy, vì quá trình lịch sử phát triển của giáo dục cũng là quá trình phát triển của các tư tưởng
giáo dục thể hiện trong các bình diện của văn hóa học đường. Nói cách khác, đó cũng là
quá trình vận động phát triển của nền giáo dục nước nhà.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng
với thế giới thì việc xây dựng một nền văn hóa học đường đúng đắn, phù hợp qui luật
phát triển của dân tộc và nhân loại lại càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là hệ
giá trị cốt tử quyết định sự tồn sinh của một nền giáo dục cần được thức nhận.
2. Nội dung
2.1. Giới thuyết khái lược về Văn hóa và Văn hóa học đường
2.1.1. Khái niệm văn hóa
Xuất phát từ những điểm nhìn khác nhau nên khái niệm văn hóa được hiểu khá
phong phú với hàng trăm định nghĩa, trong bài viết này chúng tôi đề cập đến một số cách
hiểu về văn hóa như sau:
Về nghĩa từ điển, Thanh Nghị trong Từ điển Việt Nam, Thời thế xuất bản, Sài
Gòn, 1958 cho rằng: “Văn hóa dt. Văn trong nghĩa văn minh; hoá trong nghĩa văn hóa:
Sự giáo hoá theo cái văn minh của một nước trong một thời kỳ nào đó, có nghĩa là những
lề lối trong sự phát triển về tinh thần, đạo lý, nghệ thuật phong tục… phản ánh rõ trong
đời sống của loài người, của một dân tộc đã biết tổ chức trong một thời kỳ nhứt định do
những điều kiện xã hội trong thời kỳ ấy gây ra. Mỗi nước ở về mỗi thời kỳ, tùy theo điều
kiện, chế độ xã hội của nước ấy vào thời kỳ ấy mà văn hóa được tốt đẹp hay không” 3.
Còn ở Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê (chủ biên), Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ xuất bản,
Hà Nội, 1992, thì: “Văn hóa d. 1. Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần
do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Kho tàng văn hóa dân tôc. Văn hóa
phương Đông. Nền văn hóa cổ. 2. Những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu
cầu đời sống tinh thần (nói tổng quát). Phát triển văn hóa. Công tác văn hóa. 3. Tri thức,
kiến thức khoa học (nói khái quát). Học văn hóa. Trình độ văn hóa. 4. Trình độ cao trong
sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh. Sống có văn hóa. Ăn nói thiếu văn hóa. 5.
Mai Ngọc Loan (tuyển chọn), 3600 câu danh ngôn thế giới, Nxb. Văn hóa Thông tin , Hà Nội, 2005, tr. 302
Thanh Nghị, Từ điển Việt Nam, Thời thế xuất bản, Sài Gòn, 1958, tr.1428
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(chm). Nền văn hóa của một thời kỳ lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một tổng
thể những di vật tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau. Văn hóa rìu hai vai. Văn
hóa gốm màu. Văn hóa Đông Sơn”.4
Về mặt học thuật, “Mặc dù có mặt rất sớm trong đời sống ngôn ngữ phương Tây
cũng như phương Đông, nhưng phải đến thế kỉ XVIII, từ văn hóa mới lần đầu tiên được
Pufedorf, ở Đức sử dụng như một thuật ngữ khoa học (…) Và năm 1871 thuật ngữ văn
hóa được E.B.Taylor định nghĩa lần đầu tiên trong tác phẩm "Văn hóa nguyên thủy"
(Primitive Culture) khi ông cho rằng: Văn hóa là một phức thể bao gồm kiến thức, tín
ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và mọi khả năng, thói quen mà con
người với tư cách là thành viên xã hội đạt được”5.
Năm 1982, tại Mêhicô, Hội nghị thế giới về chính sách văn hoá vì sự phát triển
đã đưa ra hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Cuối cùng, trong bản tuyên bố chung, người
ta chấp nhận định nghĩa: “Theo nghĩa rộng, ngày nay văn hóa có thể được coi là toàn bộ
tổng hợp các đặc tính đặc biệt về tâm hồn, vật chất, trí tuệ và tình cảm đặc trưng cho
một hay một nhóm xã hội. Nó không chỉ bao gồm nghệ thuật và văn học mà cả lối sống,
các quyền cơ bản của nhân loại, các hệ thống giá trị, truyền thống và tín ngưỡng”. (Trích
tuyên bố của Hội nghị liên chính phủ về chính sách văn hóa về sự phát triển họp ở Thụy
Điển tháng 4/1988. Bản dịch của Nguyễn Văn Tình).6
Cựu Tổng giám đốc UNESCO Fedrico Mayor Zaragoza trong “Thập kỉ thế giới
phát triển văn hóa” cũng đưa ra định nghĩa về văn hóa:“Văn hóa phản ánh và thể hiện
một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và cả cộng
đồng) đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế
kỷ, nó đã cấu thành một hệ thống giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên
đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình”.7
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm về văn hoá: "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 cho sinh hoạt hàng
ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh
đó tức là văn hoá"..8 Cố Thủ tưởng Phạm Văn Đồng trong Văn hóa và đổi mới, (Nxb.
Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1994) khi luận bàn về khái niệm văn hóa thì cho rằng: “Nói
tới văn hóa là nói tới một lĩnh vục vô cùng phong phú và rộng lớn, bao gồm tất cả những
gì không phải là thiên nhiên mà có liên quan đến con người trong một quá trình tồn tại,
phát triển, quá trình con người làm nên lịch sử… Cốt lõi của sức sống dân tộc là văn hóa
với nghĩa bao quát và đẹp nhất của nó, bao gồm cả hệ thống giá trị: tư tưởng và tình cảm,
đạo đức với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu cái mới từ bên
ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh các cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức chiến
đấu để bảo vệ mình và không ngừng lớn mạnh”.9

Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ xuất bản, Hà Nội, 1992, tr. 1079
Nguyễn Khoa Điềm (chủ biên) Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 15
6
Nguyễn Khoa Điềm (chủ biên) Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 249 -250
7
UBQG về thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa (1992) , Thập kỷ thế giới phát triển văn hóa, Nxb. VHTT, Hà Nội,
tr.23
8
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 3, tr.431
9
Phạm Văn Đồng trong Văn hóa và đổi mới, Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1994, tr.16
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Từ những suy niệm về văn hóa nói trên, chúng ta có thể hiểu một cách khái quát
rằng: Văn hoá là những sản phẩm vật chất và tinh thần do con người sáng tạo nên, những
gì không do con người sáng tạo, không phải là văn hoá. Văn hoá là sự thích nghi một cách
chủ động và có ý thức của con người với tự nhiên, nhưng không phải là sự thích nghi một
cách máy móc, đó là sự thích nghi của một tư duy sáng tạo. Phẩm tính văn hoá chứa đựng
tinh thần nhân văn, dân tộc, khai phóng nên căn tính của mọi hoạt động văn hoá là khát
vọng hướng tới CHÂN-THIỆN-MỸ, ba cột trụ vĩnh hằng của sự phát triển văn hoá nhân
loại. Một khi cái chân, thiện, mỹ bị lãng quên, văn hoá sẽ không còn là văn hóa.
2.1.2. Văn hóa học đường
Xuất phát từ những suy niệm về văn hóa như đã nói ở trên, nên trong cuộc sống
hằng thường, văn hóa được sử dụng để nói đến một số lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Chẳng hạn khi nói về quan hệ ứng xử của con người trong xã hội sẽ có “văn hóa giao
tiếp”, “văn hóa tranh luận”, “văn hóa phê bình”. Để chỉ các hoạt động chuyên môn trong
một lĩnh vực hoạt động nào đó, ta có: “văn hóa quản lý”, “văn hóa kinh doanh”. Từ văn
hóa còn được ghép với cộng đồng người như: “văn hóa vùng”, “văn hóa làng”, “văn hóa
gia đình”,… Ngày nay, văn hóa còn được ghép với một số phương diện trong cuộc sống
như “văn hóa đọc”, “văn hóa nghe nhìn”, “văn hóa từ chức”,… Nghĩa là văn hóa có mặt
trong mọi hoạt động của đời sống con người. Hiểu như thế thì văn hóa học đường cũng
là một bình diện của văn hóa. Vì thế, để hiểu thế nào là văn hóa học đường, chúng ta
không thể không tường minh về khái niệm văn hóa. Và cũng như khái niệm văn hóa,
khái niệm văn hóa học đường, tuy là một phạm trù hẹp hơn khái niệm văn hóa vì phạm
vi của nó chỉ gắn với vấn đề giáo dục trong nhà trường nhưng xuất phát từ những điểm
nhìn khác nhau nó cũng có những cách hiểu khác nhau.
Theo GS. Phạm Minh Hạc, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo Dục trong bài viết “Giáo dục
giá trị xây dựng văn hóa học đường” thì: “Văn hóa học đường – một thuật ngữ còn khá
mới mẻ với chúng ta, mãi gần đây đôi lần thấy xuất hiện ỏ đôi nơi trên thông tin đại
chúng. Hơn thế là một phạm trù khoa học (…) Nhưng với tư cách là một vấn đề thực
tiễn, văn hóa học đường đang là một vấn đề thời sự nỗi cộm, có thể nói nơi nơi người
người đều quan tâm”.10 Và cũng theo GS. thì: “Thuật ngữ “Văn hóa học đường” xuất
hiện trong các nước nói tiếng Anh vào khoảng đầu những năm 1990 (Deal,T. & Peterson,
1993). Ở một số nước như Mỹ, Úc, bước đầu tìm hiểu cho hay, đã có trung tâm nghiên
cứu vấn đề này, đã tổ chức khảo sát thưc tiễn, đã xây dựng tiêu chí đánh giá và tiến hành
đánh giá. Tuy chưa có nhiều tài liệu về chủ đề này nhưng tất cả các tác giả đều nhất trí
cho rằng mỗi trường cần có văn hóa học đường của mình: Thực tiễn đã chứng minh tác
dụng tích cực của văn hóa học đường, chống văn hóa độc hại, tiêu cực; mục tiêu chung
nhất của văn hóa học đường là xây dựng trừng học lành mạnh – cơ sở quan trọng để
đảm bảo chất lượng thật. Tuy còn có ý kiến khác nhau về “văn hóa học đường”, nhưng
khái quát lại, văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản lý
nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có cách thức
suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”.11
Còn TS. Tạ Thị Ngọc Thanh (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) ở bài viết “Xây
dựng “Văn hóa học đường tích cực” trong nhà trường Việt Nam”, theo Từ điển giáo dục
Green Wood (Mỹ): “Văn hóa học đường (hay văn hóa nhà trường - school culture) là
những niềm tin, thái độ và giá trị được lưu giữ bởi các thành viên trong nhà trường”.
10
11

Phạm Minh Hạc, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa học đường lý luận và thực tiễn” năm 2009, tr.2
Phạm Minh Hạc, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa học đường lý luận và thực tiễn” năm 2009, tr.11
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Theo Peterson, 1999: “Văn hóa học đường là một bối cảnh (phông nền) tiềm ẩn phản
ánh những giá trị, niềm tin, chuẩn mực, truyền thống lễ nghi được xây dựng qua một
thời gian dài, khi mọi người trong trường cùng làm việc với nhau” và “Nó phản ánh
không chỉ những hành động của các thành viên trong nhà trường mà cả các động cơ và
ý thức của họ”. Đôi khi, có người coi văn hóa học đường là bầu không khí trong nhà
trường. Văn hóa học đường thường quyết định các thành viên trong nhà trường sẽ cùng
hành động và suy nghĩ như thế nào trước một vấn đề, một tình huống xảy ra”. 12 GSTS
Nguyễn Ngọc Phú (Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam) trong bài viết “Bàn về
một số nội dung cơ bản của văn hóa học đường” cho rằng: “Văn hóa học đường, có thể
được hiểu là dấu ấn của cộng đồng nhà trường lên các thành viên, lên toàn bộ đời sống
tinh thần, vật chất, các hoạt động dạy và học, các quan hệ ứng xử diễn ra trong trường,
ghi nhận mức độ phát triển của cộng động đó”13.
Từ những luận giải về văn hóa học đường nói trên, theo chúng tôi, có thể hiểu
một cách khái quát rằng: Văn hóa học đường là một thành tố của văn hóa, là những sáng
tạo vật chất và tinh thần, tạo nên một hệ giá trị, một chuẩn mực văn hóa gắn với phẩm
tính nhân văn, dân tộc và khai phóng, chi phối tất cả các phương thức giáo dục ở các
bình diện đức, trí, thể, mỹ cũng như quá trình nhận thức và hành vi ứng xử của các thành
viên liên quan đến các hoạt động giáo dục trong nhà trường (Cán bộ quản lý giáo dục,
Công chức, Viên chức, Thầy cô giáo, Học sinh, Phụ huynh) nhìn từ mối quan hệ với cộng
đồng xã hội ở phạm vi dân tộc và quốc tế.
Trên cơ sở những suy niệm về văn hóa và văn hóa học đường, bài viết tập trung
luận giải văn hóa học đường từ phương diện giáo dục tinh thần Nhân văn; Dân tộc và
Khai phóng mà theo chúng tôi, dù ở góc nhìn nào, đây cũng là những chuẩn mực giá trị,
những hằng số văn hóa, bất cứ nền văn hóa học đường ở nhà trường nào cũng hướng
đến.
2.2. Văn hóa học đường nhìn từ phương diện giáo dục tinh thần nhân văn
Chủ nghĩa nhân văn, một hệ giá trị trong lịch sử tư tưởng nhân loại xuất hiện ở
thời kỳ Phục hưng, sau khi loài người đã trải qua những khổ đau và tăm tối của đêm
trường trung cổ. Ý thức đề cao con người, giải phóng cá nhân khỏi sự đè nén tinh thần
của chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa kinh viện và giáo hội, hướng con người vào xây
dựng cuộc sống thực tại là những cảm hứng mà chủ nghĩa nhân văn mang đến. Trên nền
tảng của tình yêu thương, khơi dậy những khát vọng tốt đẹp, tôn vinh phẩm giá con
người, chủ nghĩa nhân văn, trong căn tính, luôn chống lại các thế lực áp bức, hướng con
người xây dựng một xã hội, ở đó những giá trị chân thiện mỹ được lên ngôi. Vì thế,
những giá trị nhân văn là phẩm tính không thể thiếu của văn hóa học đường. Bởi, giáo
dục con người dù ở phương diện nào của bình diện đức, trí, thể, mỹ cũng phải thấm
nhuần tư tưởng nhân văn mà điều cốt tử là tình yêu thương và tinh thần đấu tranh cho
sự công bằng xã hội, cho sự ấm no hạnh phúc của con người, tôn trọng những giá trị
thiêng liêng của con người, lấy con người làm cứu cánh, nhằm phát triển toàn diện con
người. Song, nhìn vào thực trạng của tình hình giáo dục hiện nay, dù chúng ta định hướng
xây dựng một trường học thân thiện nhưng hiện nay tính thân thiện của nhà trường đang
có những rạn vỡ, bởi nạn “bạo lực học đường” ngày càng có nguy cơ lan rộng. Trên các
phương tiện truyền thông đại chúng, chuyện học trò đánh nhau bằng vũ lực một cách thô
12
13

Tạ Thị Ngọc Thanh, , Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa học đường lý luận và thực tiễn” năm 2009, tr.297, 298
Nguyễn Ngọc Phú, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa học đường lý luận và thực tiễn” năm 2009, tr.28
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bạo cả nam sinh lẫn nữ sinh, rồi nạn học sinh, phụ huynh đánh thầy cô giáo, hay thầy cô
giáo, nhất là các cô bảo mẫu ở các nhà trẻ, đôi khi có hành vi thô bạo, thiếu tính nhân
văn dẫn đến xâm hại thân thể học sinh đã và đang diễn ra trong các nhà trường đến mức
“báo động đỏ”. Gần đây, nói về nạn bạo lực học đường, trên báo Lao Động cuối tuần ra
ngày 28/03/2021, nhà báo Ái Vân đã phản ánh: “Vừa qua, trên địa bàn xã Hưng Khánh,
huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ hai học sinh mâu thuẫn dùng dao nhọn đâm bạn
cùng trường. Theo đó, vào khoảng 11h45 phút ngày 20.3, hai học sinh Nguyễn Minh Đ.
(SN 2006) lớp 9C và Nguyễn Minh P. (SN 2007) đều là học sinh Trường Trung học cơ
sở Hưng Khánh, trong khi tan học đang chờ xe đưa đón ở cổng trường về nhà thì xảy ra
mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nguyễn Minh Đ. rút dao để sẵn trong túi quần đâm Nguyễn
Minh P. vào ổ bụng bên dưới phía bên trái. Trước đó, vào giữa tháng 3.2021, trên mạng
xã hội xuất hiện một clip dài 5 phút ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị bạn đánh ngay trong
lớp học. Sự việc được xác nhận xảy ra tại trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình
Thạnh, TPHCM. Còn tại Hà Nội, xuất phát do mâu thuẫn liên quan tin nhắn trên mạng
xã hội, một nữ sinh Trường THCS Sen Phương (huyện Phúc Thọ, HN) bị đánh hội đồng
và tung lên mạng xã hội. Trường hợp một nữ sinh THCS bị nhóm học sinh khác đánh
“hội đồng” cũng diễn ra tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng ngay đầu tháng 3. Những sự
việc này khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng về văn hoá ứng xử của học sinh trong nhà
trường”.
Báo Tuổi trẻ online ngày 17/4/ 2021 đã nêu: “Trước giờ học buổi chiều 14 - 4, nam
sinh lớp 7 Trường THCS Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị một "đàn
anh" lớp 8 cùng trường dùng dao đâm nguy kịch”. Chiều 12 - 3, mạng xã hội lan truyền
một đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau dã man trong lớp học. Sở
GD-ĐT TP.HCM cho biết vụ việc xảy ra tại Trường THPT Phan Đăng Lưu”.
Còn báo Người Lao động online ngày 8/04/2021đã khẳng định: “Bạo lực học
đường ngày càng trở thành chuyện lớn, khi thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ
việc đặc biệt nghiêm trọng”. Và theo bản báo thì: “Một báo cáo gần đây của Bộ Giáo
dục và Đào tạo cho thấy trong 1 năm học, trên toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học
sinh (HS) đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường (khoảng 5 vụ/ngày). Đáng lo ngại hơn,
bạo lực học đường ngày nay có thể xảy ra ở cả HS nữ. Lý do thì "thiên hình vạn trạng",
từ chuyện rất vu vơ như "nhìn đểu" cho đến hiểu lầm, ganh tị, mâu thuẫn tình cảm, thậm
chí thích thì đánh!”. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh covid đang hoành hành trên cả
nước, các trường từ phổ thông đến đại học phải tổ chức dạy và học online cho học sinh
nên đã xảy ra những hiện tượng tiêu cực gây nhức nhối trong tâm thức những người quan
tâm đến vấn đề văn hóa học đường. Đó là việc thầy cô giáo “mắng” học trò bằng những
lời thiếu tế nhị, xúc phạm đến nhân phẩm học sinh khi các em yêu cầu giáo viên giảng
lại vì nghe không rõ bài giảng. Hay học trò có hành vi, lời nói vô lễ đối với giáo viên,
việc “cảnh nóng” xuất hiện trên màn hình khi đang dạy và học online… mà các phương
tiện truyền thông đại chúng đề cập khá nhiều. Hay việc ông Hiêu trưởng trường Tiểu
học – Trung học cơ sở thị trẫn Vĩnh Thuận (Kiên Giang) không cho mượn trường để đón
người dân từ Tp. Hồ Chí Minh về quê, xét nghiệm, kiểm tra covid 19 đã làm trở ngại
công việc phòng chống dịch, gây thêm khốn khổ cho người dân… Có thể nói, những
biểu hiện tiêu cực của nạn bạo lực học đường hay lối ứng xử thô bạo, lạnh lùng, vô cảm
của những con người ở các nhà trường mà báo chí đã nêu, cho dù với bất cứ lý do gì và
từ góc nhìn nào cũng là những việc làm phản văn hóa, phi nhân bản, thiếu tình yêu
thương, lòng nhân ái trong ứng xử giữa con người với con người cũng như thiếu ý thức
tôn trọng nhân phẩm con người, một vấn đề mà chủ nghĩa nhân văn rất quan tâm. Bởi

270

thế, khi nhận định về thực trạng tình hình giáo dục của nước nhà hiện nay, trong đó có
vấn đề văn hóa học đường, Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Giáo dục “làm người”, đạo
đức lối sống còn bị xem nhẹ”.14 Và khi các chân giá trị của chủ nghĩa nhân văn có nguy
cơ đang mất dần trong nhà trường cho dù những câu châm ngôn có tính truyền thống
đạo đức cao quí của dân tộc như “tiên học lễ, hậu học văn” vẫn còn đó thì việc phục
hưng những giá trị nhân văn trong việc xây dựng nền văn hóa học đường mà theo tinh
thần Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng là: “Giáo dục “làm người”, đạo đức lối
sống”, cái hạt nhân của chủ nghĩa nhân văn là điều vô cùng quan thiết. Không những
thế, với truyền thống đạo đức của dân tộc, thấm nhuần triết lý văn hóa “thương người
như thể thương thân”, việc giáo dục tính nhân văn trong văn hóa học đường mà biểu
hiện là lòng yêu thương và quí trọng con người là một giá trị cần được thức nhận trong
mọi bình diện của hoạt động giáo dục. Hơn lúc nào hết chúng ta cần khơi gợi lại trong
tâm thức mọi người những giá trị nhân văn của tình yêu thương và sự trân quí con người
từ những điều mà cha ông đã đúc kết trong những câu tục ngữ, ca dao đầy tính nhân bản
như: Người ta là hoa đất; Lá lành đùm lá rách; Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người
trong một nước phải thương nhau cùng; Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống
nhưng chung một giàn… Đây là những điều tưởng cũ nhưng lại không bao giờ xưa cũ
khi mà từng ngày từng giờ cái “tính bổn thiện” của con người đang cạn dần trước những
làn sóng gọi là “văn minh hiện đại” mà lắm người tiếp nhận một cách “vô minh”.
Phẩm tính của chủ nghĩa nhân văn không chỉ dừng lại ở vấn đề yêu thương, chia
sẻ với những nỗi khổ đau và bất hạnh trong thân phận con người mà còn hướng con
người vươn đến khát vọng tự do, dân chủ và nhu cầu giải phóng cá nhân khỏi những thế
lực “hắc ám”, có thể làm cho con người ngập chìm trong bi kịch của sự tối tăm. Con
người trong cái nhìn của chủ nghĩa nhân văn phải là con người thật sự tự do và được
sống trong một môi trường xã hội dân chủ, công bằng, bác ái. Đó là môi trường xã hội
mà ở đó, nhân vị của con người được tôn trọng, tiềm năng sáng tạo của con người được
khai phóng để bay cao, bay xa trong chân trời lao động sáng tạo. Bởi, mục đích của bất
cứ nền giáo dục của quốc gia nào cũng cần xây dựng một nền văn hóa học đường tạo
điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân phát triển toàn diện, trở thành những người có khả
năng thực tiễn, có năng lực tư duy, có công việc để sống và sống có đạo đức, có tình
người, biết xây dựng gia đình hạnh phúc, hội nhập vào xã hội, góp phần bảo vệ và phát
triển đất nước. Đây cũng là một phương diện của chủ nghĩa nhân văn cần có trong xây
dựng văn hóa học đường. Phải chăng, xuất phát từ điểm nhìn này mà Nghị quyết Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác quyết nhiệm vụ của nền giáo dục, trong
đó, có văn hóa học đường là góp phần: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức
mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. (…) Thực hiện tiến bộ
và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh
… Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. 15
Những điều mà Nghị quyết của Đảng đã định hướng hoàn toàn phù hợp với những điều
mà chủ nghĩa nhân văn hướng đến và phải trở thành một trong những phẩm tính của văn
hóa học đường trong thời kỳ hội nhập của xu hướng toàn cầu hóa.
2.3. Văn hóa học đường nhìn từ phương diện giáo dục tinh thần dân tộc

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 82
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 330
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Trong thời kỳ hội nhập và phát triển của xu hướng toàn cầu hóa, một trong những
vấn đề đặt ra của văn hóa học đường, đó là, làm thế nào xây dựng ý thức về tinh thần
dân tộc mà yêu cầu chính yếu là gìn giữ cho được “giòng sinh mệnh” văn hóa, thể hiện
qua việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các truyền thống
phong hóa tốt đẹp của dân tộc đã tích tụ hàng ngàn năm, làm nên nhân cách văn hóa của
con người Việt Nam. Song, những vấn đề này hôm nay đang có nguy cơ bị “phá sản”
ngay trong thành trì vững chắc nhất của xã hội đó là nhà trường, mà một trong những
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chúng ta “cố” chạy theo thành tích ở các kỳ
thi, nên chỉ chú trọng việc dạy “chữ”, mà chưa quan tâm đúng mức đến việc “dạy người”,
nhất là việc chăm bồi những giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
Đó là chưa nói đến làn sóng thương mại hóa, một trong những mặt trái của nền kinh tế
thị trường cũng đã cuốn nhà trường vào những vòng xoay bất tận của việc “kiếm tiền”
mà quên rằng nhiệm vụ cao cả của nhà trường là việc giáo dục và đào tạo con người mà
ý kiến của Phạm Duy Hiển, một trong những nhà khoa học luôn suy tư về nền giáo dục
nước nhà, trong đó có văn hóa học đường là một minh chứng khi ông cho rằng: “Làn
sóng thương mại hóa giáo dục hiện nay đang làm xói mòn tính văn hóa của giáo dục mà
mục tiêu văn hóa của nhà trường phải đặt lên là trên hết, trên cả những mục tiêu sản xuất
và kinh tế. Nhà trường không chỉ dạy cái lợi mà phải chú trọng dạy cái đẹp trong kho
tàng văn hoá của dân tộc và thế giới, cái đẹp bên trong mỗi kiến thức khoa học. Người
thầy phải là một hình ảnh văn hóa. Nếu người thầy chỉ sa đà vào việc đi bán kiến thức,
chạy xô hết trường này đến trường khác ba bốn mươi giờ mỗi tuần, thì món hàng dễ bán
nhất là kiến thức rỡm”.16 Và để giải quyết vấn đề nầy nhằm chấn hưng nền giáo dục
nước nhà trong đó có vấn đề văn hóa học đường, Phạm Duy Hiển đã chỉ ra: “Bài toán
giáo dục trước hết là bài toán xã hội. Giáo dục không thể chấn hưng nếu không đồng
thời quyết tâm làm lành mạnh xã hội, lấy tính chuyên nghiệp làm thước đo giá trị của
người thầy và đẩy lùi những tệ nạn xã hội. Nếu những tệ nạn đó trở nên quá phổ biến
trước con mắt của trẻ em, thì đối với chúng đạo đức chân chính lại trở thành bài học
phản diện. Khi mà các bậc cha anh mua bằng bán điểm để chạy chọt vào chốn quan
trường thì ai có thể bắt trẻ con nghĩ rằng quay cóp trong lớp là vi phạm đạo đức”.17 Bởi,
chỉ có một nền giáo dục tôn trọng giá trị truyền thống dân tộc thì mới chú trọng đến tinh
thần dân tộc trong việc xây dựng văn hóa học đường. Vì vậy, tinh thần dân tộc phải được
xem là một trong những căn tố của nền giáo dục đất nước, trong đó có văn hóa học
đường. Muốn vậy, phải xem việc phục hưng những giá trị văn hóa nghệ thuật mang đậm
bản sắc dân tộc qua việc trao truyền kiến thức về các loại hình sân khấu dân gian: tuồng,
chèo, cải lương, các loại hình ca dao, dân ca, đờn ca tài tử, các bài hát đồng dao…là
những tiêu chí khi xây dựng văn hóa học đường. Không chỉ có việc trao truyền sự hiểu
biết về các loại hình văn nghệ dân gian mà còn phải tổ chức tập luyện, trình diễn trong
sinh hoạt văn nghệ nhà trường, xem đây là một phương diện thể hiện tính dân tộc của
văn hóa học đường, nhất là trong xu hướng toàn cầu hóa nếu chúng ta muốn “hòa nhập”
mà không sợ “hòa tan”. Vì không có thành lũy nào bảo vệ văn hóa dân tộc vững chắc
hơn là nhà trường.
Một nhân tố khác, không thể không nói đến của văn hóa học đường nhìn từ
phương diện giáo dục tinh thần dân tộc, đó là việc thức nhận tình yêu quê hương đất
nước qua việc đề cao niềm tự hào về nguồn gốc dân tộc ở huyền sử Con rồng cháu Tiên
hay việc ngưỡng vọng, nhớ ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
16
17

Phạm Duy Hiển, Bằng chứng và lý giải, Nxb. Trẻ, 2007, tr.231, 232
Phạm Duy Hiển, Bằng chứng và lý giải, Nxb. Trẻ, 2007, 232, 233
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trong lịch sử dân tộc như Vua Hùng Vương, Trưng Vương, Hưng Đạo Đại Vương… Bởi
hiện nay, không phải học sinh, sinh viên nào cũng nắm vững lịch sử dân tộc, thậm chí
có người còn nắm chắc lịch sử “Tây - Tàu” hơn lịch sử Việt Nam, “nhờ xem” những bộ
phim lịch sử của các nước chiếu trên truyền hình. Đây là một điều đáng buồn trong việc
giáo dục lịch sử mà khi nói đến văn hóa học đường chúng ta, không thể không quan
tâm!?
Tinh thần dân tộc còn thể hiện ở lòng yêu quê hương làng xóm, yêu gia đình, bởi
đây là căn tố của tình yêu quê hương đất nước. Vì vậy, khi xây dựng nền văn hóa học
đường cần lưu ý đến các tri thức đã kết tinh trong tâm thức văn hóa dân tộc qua những
câu ca dao tục ngữ giản dị, gần gũi như: Con người có tổ có tông/ như cây có cội như
sông có nguồn; Đêm đêm ra thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con; Có chồng
thì phải theo chồng/ Đắng cay cũng chịu mặn nồng cũng vui; Yêu nhau như thể tay chân/
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.… Chứ không phải là những điều cao xa, đôi khi
không phù hợp với tâm sinh lý của tuổi học trò. Bởi, nói như Cố Thủ tướng Phạm Văn
Đồng: “Trong nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta luôn luôn giữ vững
một truyền thống có ý nghĩa hay và đẹp vô cùng: tư tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ những
người có công lớn trong việc dựng nước và giữ nước. Trong phạm vi một tập thể nhỏ là
làng xóm, bao gồm nhiều họ, nhiều gia đình, cũng như trong phạm vi cả nước, dân tộc
Việt Nam ta, trong đời sống tinh thần, đời sống tư tưởng và tình cảm của mình đều gắn
liền hiện tại với quá khứ, quê hương nhỏ với Tổ quốc và dân tộc, từ đó mà giữ vững và
phát huy những đức tính cổ truyền tốt đẹp. Lòng yêu nước, tình đoàn kết, trí kiên cường,
bất khuất, niềm tin sâu xa và mạnh mẽ vào tài năng của mình”. 18 Và đây cũng là định
hướng của Nghị Quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra: “Xây
dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền
thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
hạnh phúc; tài năng trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và
động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”.19
Một điều rất đáng quan ngại, đó là, trước sự “xâm lấn” của các làn sóng văn hóa
phương Tây, nhiều giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc vốn tồn tại hàng ngàn năm
trong nền văn hiến nước nhà đang có nguy cơ bị xói mòn, thay vào đó những trào lưu
văn hóa xa lạ với phong hóa dân tộc mà rõ nhất là việc quan hệ nam nữ khá sớm ở tuổi
học trò các cấp, hay lối “sống thử”, “sống gấp” trong học sinh, sinh viên mà gần đây trở
thành một cái “mốt” được giới trẻ xem như là biểu hiện của “lối sống hiện đại”. Đây là
một phương diện đáng lo ngại của tuổi trẻ học đường mà việc xây dựng văn hóa học
đường không thể không quan tâm, nếu chúng ta không muốn có những thế hệ người Việt
Nam xa dần với văn hóa dân tộc, trong thời kỳ toàn cầu hóa. Bởi, theo GS. Nguyễn Duy
Cần, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục khả kính: “Giáo dục mà không có văn hóa thì rất
nguy hiểm”.20 Còn theo Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “lịch sử lâu dài của Việt Nam
trên một địa bàn địa lý ngày một rộng lớn, trải qua biết bao nhiêu biến cố là sự chứng
minh hùng hồn về sức sống mãnh liệt của dân tộc ta, sự bền vững bên trong và sức đề
kháng của nó để tự bảo vệ và phát triển không ngừng. Mọi sự kiện lịch sử đều qua đi,
song con người và cộng đồng con người vẫn tồn tại và lớn lên với những giá trị văn hóa
quý báu của mình. Đây là di sản tốt đẹp nhất mà mọi người chúng ta cần phải biết giữ

Phạm Văn Đồng (1973), Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr.187
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 330
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Nguyễn Duy Cần Văn hóa giáo dục miền Nam Việt Nam đi về đâu (Nam Hà xuất bản, Sài Gòn, 1971, tr.100
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gìn”21. Nói những điều này để chúng ta nhận thức về vấn đề văn hóa học đường nhìn từ
phương diện giáo dục tinh thần dân tộc trong nhà trường có ý nghĩa đối với sự tồn sinh
của dân tộc, đất nước như thế nào nếu thiếu quan tâm khi hoạch định chính sách giáo
dục của nước nhà, nhất là trong thời kỳ hội nhập của xu hướng toàn cầu hóa. Bởi, như
Phạm Việt Tuyền, khi luận về vai trò của trí thức Việt Nam đối với việc giữ gìn nền văn
hóa dân tộc đã viết: “Trí thức Việt Nam cần phải ý thức nhu cầu duy trì phong tục thuần
túy và phát triển văn hóa dân tộc (…). Muốn được như vậy cần phải học hỏi các phong
tục thuần túy Việt Nam, cần phải xét lại các truyền thống dân tộc, để hãnh diện về những
điểm có thể coi là dân tộc tính, là quốc hồn quốc túy…”.22 Cánh cửa của thời toàn cầu
hóa đang mở cho đất nước chúng ta nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng là những thử
thách trong việc bảo tồn và gìn giữ những giá tri văn hóa dân tộc mà văn hóa học đường
là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa dân tộc.
2.4. Văn hóa học đường nhìn từ phương diện giáo dục tinh thần khai phóng
Luận về giáo dục GS. Nguyễn Duy Cần cho rằng: “Giáo dục là để giải thoát TRÍ
– NÃO con người ra khỏi vòng u mê tăm tối của vô minh đang bao bọc con người: đó là
TRÍ – DỤC. Giáo dục là giải thoát tâm hồn con người ra khỏi vòng nô lệ của dục vọng,
của những thiên tính thô sơ của con người bán khai cổ lỗ, nghĩa là ra khỏi vòng thú tính
của lòng ích kỷ, nguồn gốc của chia rẽ và tội lỗi, đó là ĐỨC –DỤC. Giáo dục là giúp
cho trẻ em có được tinh thần tự lập, nghĩa là hướng dẫn chúng nhận lấy trách nhiệm đi
vào con đường mà sau nầy chúng phải đi lấy một mình, xa hơn và cao hơn cái chỗ mà
chúng ta đang đứng nơi đây”.23 Có thể xem những suy niệm của GS Nguyễn Duy Cần
về giáo dục trên đây là những căn tố của văn hóa học đường nhìn từ phương diện giáo
dục mang tinh thần khai phóng. Đó là một nền giáo dục đề cao tinh thần khoa học, phát
huy tính dân chủ, tôn trọng những suy nghĩ độc lập có tính phản biện và tiếp thu tinh
hoa từ các nền văn hóa trên thế giới. Đây không chỉ đơn thuần là yêu cầu mà còn là sứ
mệnh thiêng liêng mà nền giáo dục nước nhà, trong đó có văn hóa học đường cần phải
thực thi và cụ thể hóa trong các mặt hoạt động giáo dục của nhà trường. Bởi, từ khi thực
hiện công cuộc đổi mới đến nay, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực
kinh tế, xã hội. Đặc biệt là sự hội nhập ngày càng sâu rộng với cộng đồng quốc tế trên
nhiều phương diện, trong đó có giáo dục. Sự phát triển của công nghệ thông tin với mạng
xã hội và internet cũng tác động rất lớn đến việc hình thành nhân cách của giới trẻ. Vấn
đề công dân toàn cầu đã/ đang đặt ra cho các dân tộc trong việc đào tạo nguồn nhân lực
nhằm đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển mà Việt Nam không phải là
ngoại lệ. Và trong một thế giới phẳng như hiện nay, vấn đề đào tạo những con người
Việt Nam thành công dân mang phẩm tính toàn cầu là điều không thể không nghĩ đến.
Bởi, chính những biến đổi của thế giới đang đặt ra cho nền giáo dục những thách thức
và những vận hội mới. Vấn đề là chúng ta chuẩn bị đón nhận những thách thức và vận
hội ấy như thế nào!? Đây là một câu hỏi không hề đơn giản. Và dù vận dụng phương
thức giáo dục nào thì văn hóa học đường cũng là một trong những nhân tố cần tập trung
giải quyết trước yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của đất nước. Chính vì vậy,
trong nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để
khắc phục những yếu kém của nền giáo dục và đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục trong bảy
quan điểm chỉ đạo việc “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”, Đảng cũng chỉ
Phạm Văn Đồng (1994), Văn hóa và đổi mới, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.39.
Phạm Việt Truyền, Cửa vào phong tục Việt Nam, Sài gòn, Tác giả tự xuất bản, 1974, tr. 240.
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ra chín giải pháp căn bản nhằm “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo
dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để
phát triển đất nước”.*
Thực chất của các giải pháp mà Nghị quyết TW8 khóa XI đề ra là sự cụ thể hóa
tư tưởng giáo dục của Đảng và cũng chính là định hướng để xây dựng nền giáo dục,
trong đó có văn hóa học đường trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Và nếu các giải
pháp nầy được tiến hành đồng bộ, được cụ thể hóa trong thực tiễn giáo dục, chúng ta
mới có thể thực hiện được nhiệm vụ đào tạo những con người không chỉ có “nhân cách
văn hóa hoàn thiện” mà còn có “tính chuyên nghiệp” trong lao động nghề nghiệp, để
thực thi sứ mệnh xây dựng một nước Việt Nam hùng cường giàu mạnh. Bởi nói như
Kant, một triết gia cũng là một nhà giáo dục: “Con người chỉ có thể trở thành người là
nhờ giáo dục. Con người là những gì được giáo dục tạo nên”. 24 Vấn đề còn lại là nền
giáo dục nước nhà phải có một lộ trình và phương thức giáo dục như thế nào để đào tạo
được những con người với những phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ, kỹ năng chuyên
môn đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang toàn cầu hóa về mọi phương diện.
Giáo dục con người là một quá trình dài lâu nhưng không phải là không cần những
bước nhảy vọt mang tính đột phá và đó cũng là sự thể hiện của tính khai phóng trong
văn hóa học đường. Thực trạng giáo dục ở Việt Nam còn nhiều vấn đề bất cập. Trước
thách thức của xã hội hiện đại, nếu nền giáo dục của chúng ta vẫn “lối cũ ta về”, thì chắc
chắn sẽ không thể đạt hiệu quả tốt đẹp. Muốn vậy, phải nhận thức nền văn hóa học đường
là một hệ giá trị nền tảng chi phối toàn bộ các hoạt động giáo dục, có tính quyết định đến
phương thức giáo dục của nhà trường, là vấn đề cần tập trung giải quyết không chỉ trong
nhận thức mà trong cả hành động để góp phần tạo nên bước nhảy vọt mang tính đột phá
của nền giáo dục nước nhà. Bởi, khi nói về những vấn đề liên quan đến hệ giá trị của nền
giáo dục hiện nay, trong đó có vấn đề văn hóa học đường, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội
khóa 14, trong phiên họp toàn thể thảo luận dự án luật giáo dục (sửa đổi) ngày
15/11/2018), đại biểu Phạm Trọng Nhân cho rằng: “để đáp ứng bối cảnh mới, với sự
thay đổi chóng mặt của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin thì một trong những
phương pháp giáo dục phải là khai phóng, hướng đến từng người học, giúp học sinh chủ
động trong nhận thức, độc lập trong tư duy sáng tạo để có thể tự kết nối, tự kiểm soát và
thích ứng với những thay đổi của thế giới hiện nay”. (Báo Tuổi trẻ ra ngày 16/11/2018)
Đây cũng là vấn đề cần được thức nhận khi đất nước đang trên con đường hội nhập và
phát triển. Bởi, “Khi tính chuyên nghiệp chưa được xã hội tôn vinh thì giáo dục sẽ không
có chỗ đứng trong xã hội và nó bị lợi dụng để thương mại hóa là xu hướng khó tránh
khỏi”.25 Tính chuyện nghiệp nhìn từ tinh thần khai phóng là một yêu cầu sống còn đối
với sự tồn sinh của nền giáo dục nói chung và lĩnh vực văn hóa học đường nói riêng.
Bởi, nếu không có một nền tảng văn hóa học đường mang tính khai phóng, chúng ta sẽ
không có một nền giáo dục có tính chuyên nghiệp và ngược lại. Vì thế, chúng ta cần đào
tạo được một “Đội ngũ thầy giáo biết dạy cách học, cách làm người trong xã hội hiện
đại. Đó là thế hệ thầy giáo có tri thức khoa học công nghệ thấm đẫm trong chất văn hóa
của dân tộc và nhân loại”.26 Đây là yêu cầu, nhiệm vụ nhưng cũng là thách thức đối với
việc đào tạo thầy cô giáo hiện nay, khi chúng ta đang thực hiện chương trình thay sách
giáo khoa các cấp theo hướng dạy tích hợp mà giảng viên trong các trường sư phạm chưa
được đào tạo về kiến thức, về phương pháp dạy học tích hợp thì làm sao có đủ năng lực
I.Kant, Toàn tập, tập 8, Kant nói về sư phạm học, K.Vorlader ấn hành, tr.195
Phạm Duy Hiển, Bằng chứng và lý giải, Nxb. Trẻ, 2007, tr. 232
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sư phạm để đào tạo những giáo viên dạy tích hợp ở các trường phổ thông và đây là một
khoảng trống không dễ bù đắp!? Bởi lẽ, đây cũng là yêu cầu của tính chuyện nghiệp và
tính khai phóng, một bình diện của văn hóa học đường trong nhà trường mà chúng ta
không thể không quan tâm trong thời kỳ hội nhập của xu hướng toàn cầu hóa.
3. Thay lời kết
Như đã phân tích ở trên, văn hóa học đường là một trong những hệ giá trị căn bản
của nền giáo dục, thể hiện triết lý giáo dục. Bởi, triết lý giáo dục chính là con đường, là
phương thức cũng là cái đích đến của một nền giáo dục và chi phối trực tiếp và sâu sắc
nền văn hóa học đường. Vì vậy, khi chưa hình thành được một triết lý giáo dục đúng
nghĩa, nghĩa là chúng ta chưa tìm ra được con đường, phương thức xây dựng nền văn hóa
học đường nhằm thực hiện mục tiêu của nền giáo dục. Lâu nay, những gì chúng ta đã làm
trong những lần cải cách, đổi mới giáo dục, thực ra cũng chỉ bàn đến những vấn đề mang
tính “sự vụ, sự việc” như ý kiến của đại biểu Quốc hội Phan Trọng Nhân đã đề cập khi
thảo luận dự án luật giáo dục (sửa đổi) mà chúng ta chưa quan tâm xây dựng một hệ giá
trị của triết lý giáo dục có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm định hướng dài lâu cho sự
phát triển của nền giáo dục, từ đó góp phần tạo nên sự phát triển bền vững cho đất nước.
Vì thế, nền giáo dục của chúng ta vẫn ở trong tình trạng thử nghiệm, chưa bao giờ hoàn
thiện, thậm chí ở một số phương diện còn có biểu hiện lúng túng và bế tắc nên theo chúng
tôi cần có một cuộc cách mạng trong giáo dục, trong đó quan niệm như thế nào về những
phẩm tính của nền văn hóa học đường chứ không chỉ đơn thuần là sự thay đổi phương
pháp dạy học, thi cử, thay sách giáo khoa như chúng ta vẫn cứ mãi làm mà hiệu quả thì
không như mong muốn. Đó là chưa nói, mỗi lần thay đổi, cải tiến là mỗi lần gây biết bao
bất ổn trong nền giáo dục, rõ nhất là việc thay đổi sách giáo khoa các cấp mà những tranh
luận trái chiều về việc biên soạn sách giáo khoa hiện nay trên các phương tiện truyền
thông đại chúng là một minh chứng. Vì vậy, theo chúng tôi việc hướng đến một nền Văn
hóa học đường nhìn từ phương diện giáo dục tinh thần: Nhân văn, Dân tộc và Khai phóng
cũng là một vấn đề chúng ta cần quan tâm khi xây dựng những tiêu chí mang tính chuẩn
mực của văn hóa học đường trong xu hướng toàn cầu hóa. Bởi, như Thiền sư Thích Nhất
Hạnh đã chia sẻ với học sinh trong tiểu luận Nói với tuổi hai mươi, (Lá Bối xuất bản, Sài
Gòn, 1968), khi ông cho rằng: “Tôi có nói với em một lần rằng trong ta luôn luôn có nhu
yếu khám phá. Chỉ tại vì ta đã tiêu phí năng lực của ta vào những hoạt động không chính
đáng và không cần thiết ta mới trở thành lơ lửng không thiết tha đến sự học hỏi tìm biết”.27
Lời tâm sự của Thiền Sư cũng là những gợi ý sâu sắc về phương thức giáo dục mang tinh
thần khai phóng.
Để giải quyết bài toán này, vấn đề cần làm ngay là phải nhận thức rõ văn hóa học
đường là một hệ giá trị nền tảng, căn cơ của một nền giáo dục chi phối toàn bộ mọi
phương diện của nền giáo dục từ mục tiêu giáo dục, phương thức giáo dục, nội dung giáo
dục… Có như thế, mới mong tìm được một hướng đi rõ ràng nhằm đưa nền giáo dục nước
nhà phát triển bền vững, thích nghi và hòa nhập nhanh với các nền giáo dục tiên tiến, hiện
đại của thế giới. Thức nhận được vấn đề này trong tư duy giáo dục, chắc chắn nền giáo
dục nước nhà sẽ khai thông bế tắc, giải quyết được những bất cập để vươn đến tầm cao
mới trong cộng đồng giáo dục thế giới của thời kỳ hội nhập và phát triển.
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ĐI TÌM CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Trương Thị Mai *
1. Văn hóa học đường là vấn đề đã tồn tại ở nước ta qua hàng nghìn năm lịch sử.
Từ thời nhà Lý với việc hình thành Quốc Tử Giám thì cũng đồng thời mở ra văn hóa học
đường ở Việt Nam. Văn hóa học đường trong kỷ nguyên Đại Việt của phong kiến Việt
Nam đã góp phần tạo ra đội ngũ trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, ghi dấu ấn sâu đậm
trong việc tạo nên tinh hoa khí phách của văn hóa, văn hiến Việt Nam.
Trong công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước từ năm 1986 đến nay có sự
đổi mới của giáo dục và đào tạo. Đương nhiên có sự thay đổi về văn hóa học đường ở
Việt Nam. Trước đổi mới, văn hóa học đường ở Việt Nam gắn với cơ chế tập trung bao
cấp và điều này được thể hiện thành văn hóa học đường bao cấp. Người thầy quyết định
tất cả bằng sự bao cấp tư duy, tri thức, trí tuệ với phương pháp chủ yếu là trao truyền mà
ta thường gọi một cách nôm na là thầy đọc trò chép. Ngược lại, người học thụ động, nổ
lực làm theo những quyết định của người thầy, cho gì nhận nấy, không thắc mắc, không
tư biện, phản biện, làm theo bài mẫu. Đây là văn hóa học đường “an toàn”nhưng thiếu
thách thức, thiếu năng động sáng tạo cả ở phía người dạy và người học. Bệnh từ chương,
lý thuyết dập khuôn theo hình mẫu trở thành phổ biến. Hậu quả của nó tác động đến xã
hội là sự tồn tại phổ biến của tư duy trì trệ, bảo thủ, công thức giáo điều. Cơ chế và địa
dư để mở cửa tiếp thu cái mới, nhất là cái mới của khu vực, của thế giới ngoài các nước
xã hội chủ nghĩa bị xem nhẹ, thậm chí bác bỏ. Nhận thức được hạn chế này, Đại hội lần
thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam (12/1986) đã đề ra phương châm nhìn thẳng vào sự
thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật để đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có giáo
dục đào tạo và văn hóa học đường. Điều đáng nói là tính tàn dư của văn hóa học đường
thời bao cấp tồn tại rất dai dẳng ngay cả khi đất nước đã đổi mới hàng thập kỷ. Sự lạc hậu
của văn hóa học đường Việt Nam có thể được coi là một trong những nguyên nhân cản
trở sự đổi mới về chất trong giáo dục Việt Nam. Hôm nay ta vẫn thấy nó lẩn khuất ở đâu
đó trong dạy và học, với các căn bệnh trầm kha như bệnh thành tích; bệnh chỉ dạy chữ mà
chưa thực sự coi trọng dạy người, dạy nghề; bệnh bạo lực học đường…
Hơn 35 năm qua, giáo dục đào tạo luôn đồng hành với sự nghiệp đổi mới toàn diện,
đồng bộ đất nước ở vị thế giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ trở thành quốc
sách hàng đầu tác động trực tiếp đến chất lượng và trình độ của phát triển đất nước. Đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nhằm xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Việt Nam, nhằm đảm bảo cho phát
triển nhanh, bền vững đất nước. “Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào
dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam”(1). Quyết tâm
chiến lược của Đảng và Nhà nước là phải đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng thiết thực,
thưc học, thực nghiệp thì việc xây dựng văn hóa học đường, kể cả các giá trị vật thể và phi
vật thể của nó trở thành sự quan tâm hàng đầu và là một nội dung không thể thiếu của nền
giáo dục đào tạo ở nước ta. Không phải ngẫu nhiên mà hơn 20% ngân sách quốc gia hàng
năm được đầu tư cho giáo dục và đào tạo, chưa kể quỹ đất và nguồn nhân lực chất lượng
*
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cao được ưu tiên cho lĩnh vực này nhằm tạo điều kiện cho giáo dục đào tạo cất cánh. Các
nội dung cải cách giáo dục đào tạo được xây dựng thành các chương trình quốc gia và nhận
được những nguồn đầu tư lớn từ ngân sách, trong đó có thể kể đến chương trình đổi mới
sách giáo khoa, đổi mới chế độ thi cử, xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia, chuẩn hóa
đội ngũ giảng viên, giáo viên trên tất cả các cấp giáo dục đào tạo. Trong sự thay đổi tích
cực đó của giáo dục đào tạo, diện mạo của văn hóa học đường ở Việt Nam đã có sự thay
đổi và chuyển biến rõ rệt, sâu sắc. Theo GS.TS Phạm Minh Hạc “văn hóa học đường là
hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy, cô giáo, các vị phụ huynh
và các em học sinh có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”(2).
Chuyển biến dễ nhận thấy đầu tiên là mô hình văn hóa học đường thụ động, thầy
đọc trò chép, người thầy quyết định tất cả chuyển sang mô hình văn hóa học đường năng
động, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm; biến sự trao truyền kiến thức để nhồi nhét tri
thức học thuật, từ chương cho người học, chuyển sang mô hình giáo dục dựa trên sự tôn
trọng tính độc lập trong tư duy và phát huy năng lực của người học. Đi liền với phương
châm lấy ngươi học làm trung tâm là hàng loạt các phương pháp giảng dạy, học tập tích
cực hình thành. Đối thoại, tư biện, phản biện xuất hiện trong nhà trường và lớp học ở nước
ta. Người thầy trở thành người truyền cảm hứng, tổ chức môi trường giáo dục học tập, định
hướng thông tin tri thức, kiến thức; khơi dậy những năng lực tiềm ẩn trong người học và
từng bước hình thành môi trường học thuật có sự tranh luận, thảo luận giữa người dạy và
người học. Bầu không khí dân chủ trong nhà trường, môi trường văn hóa học đường tích
cực này giúp cho người dạy tránh khiên cưỡng, xơ cứng, áp đặt từ chương, giáo điều và tiếp
thu được những cái mới dù nhỏ nhất từ phía người học. Đồng thời giúp cho người học trở
thành “đồng tác giả” với người thầy trong từng buổi lên lớp, trong từng bài giảng, trong
từng môn học và trong các quá trình của một chu trình nghiên cứu, học tập.
2. Xây dựng văn hóa học đường hiện nay đang diễn ra trong bối cảnh và điều kiện
như thế nào? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quá trình chủ động, tích cực hội
nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới ngày nay; sự bùng nổ như vũ bão của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0…đã và đang tác động vừa tích cực, vừa tiêu cực; tạo ra cả cơ hội
vận hội và thách thức cho sự đổi mới phát triển giáo dục đào tạo nói chung và văn hóa
học đường nói riêng ở Việt Nam.
3. Để góp phần xây dựng văn hóa học đường ở Việt Nam trong bối cảnh thực tiễn
hiện nay phải chăng cần quan tâm đến các giá trị sau.
Thứ nhất là kỷ cương, kỷ luật. Đây là nội dung đầu tiên mà văn hóa học đường
hôm nay phải hướng tới. Giáo dục là môi trường đòi hỏi sự nghiêm cẩn là bệ đỡ để triển
khai những nội dung trong sự nghiệp trồng người. Môi trường giáo dục nghiêm túc đòi
hỏi rất cao đối với người dạy, người học, người quản lý trên tinh thần tự giác, trách nhiệm
của kỷ luật. Không thể chấp nhận sự hỗn loạn, thiếu kỷ cương kỷ luật trong đào tạo. Phải
xây dựng được bộ quy chế quy định nguyên tắc ứng xử, tư duy, hành động trong hệ thống
giáo dục trên cơ sở mô tả chính xác trách nhiệm của từng đối tượng tham gia trong môi
trường hoạt động này. Thầy phải ra thầy, trò phải ra trò, trường phải ra trường, lớp phải
ra lớp. Ngay cả khi áp dụng các phương pháp, hình thức giáo dục mới như dạy trực tuyến
cũng phải có cương thường chuẩn mực, nhằm tránh tình trạng thiếu văn hóa học đường
đã từng diễn ra thời gian qua, như thầy chửi trò và trò thì cự cãi lại thầy, người dạy và
người học “lộ” hành vi, việc làm thiếu chuẩn mực mô, làm vẩn đục môi trường giáo dục…

279

Thứ hai là sáng tạo. Sáng tạo là biểu hiện của nền giáo dục dân chủ, khai phóng.
Chỉ có dân chủ mới là bà đỡ cho sự sáng tạo và chỉ có sự sáng tạo mới làm cho con người
được thăng hoa. Đây là bản ngã của giáo dục, khi chức năng cơ bản nhất của nó là gieo
trồng tri thức và vun bồi cho các giá trị nhân văn cho các thế hệ nhằm khai sáng con người.
Một môi trường học thuật cởi mở, tôn trọng cái mới nhưng trên nền tảng của những tri
thức đã được tổng kết từ thực tiễn có giá trị bền vững lâu dài, chính là những giá trị văn
minh thể hiện trình độ phát triển của các dân tộc, nhân loại giúp cho con người hướng tới
các giá trị chân - thiện - mĩ. Trong đặc trưng sáng tạo thì người thầy phải tiêu biểu và là
trụ cột của văn hóa học đường bằng sự thông tuệ, bao dung, nhân ái, luôn khuyến khích
và tôn trọng cái mới, biết đòi hỏi người học trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, dẫn dắt, động
viên người học dấn thân cho sự đam mê, sáng tạo. Ngược lại, người học cũng là chủ thể
năng động, mạnh dạn khám phá với tinh thần và ý chí tự tôn không sợ sai, dám chấp nhận
thách thức và kể cả sai lầm để đào sâu suy nghĩ, thay đổi tư duy, cách làm nhằm khẳng
định giá trị bản thân và từng bước dấn thân vào vườn ươm sáng tạo. Làm sao để người
học sớm hình thành thói quen tư duy phản biện, luôn biết nghi ngờ khoa học, trên cơ sở
biết ơn người dẫn dắt, huấn luyện mình, nhưng lại có khát khao đi xa hơn để tiến tới những
đỉnh cao của tri thức mà thực tiễn của cuộc sống, của thời đại đang thôi thúc gợi mở. Có
như vậy thì giáo dục đào tạo mới đưa ra những sản phẩm là nhân lực chất lượng cao, đáp
ứng những yêu cầu của đất nước, xã hội, doanh nghiệp cần chứ không phải đưa ra những
sản phẩm mình có. Trong bối cảnh bùng nổ của tri thức dưới tác động của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 và hơn thế nữa thì sự sáng tạo càng đặt ra một cách cấp thiết. văn hóa
học đường phải thấy được yêu cầu này để giáo dục tự cải cách và cất cánh, đi trước một
bước nhằm tạo ra động lực, nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, giúp cho Việt Nam không tụt hậu, lạc hậu trước sự bùng nổ của văn minh nhân
loại, với tốc độ một ngày bằng cả trăm năm như hiện nay trên phạm vi toàn cầu.
Thứ ba là nhân văn. Khi người dạy, người học, nhà quản lý, nhà đầu tư, các phụ
huynh…đều chung sức đồng hành hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
đào tạo, thì yếu tố con người trở thành vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự nghiệp này.
Không chỉ lấy người học làm trung tâm mà trước hết phải lấy người thầy làm chủ đạo. Câu
nói của người xưa “không thầy đố mày làm nên” về bản chất chưa bao giờ lạc hậu. Người
thầy chính là trụ cột của giáo dục. Tấm gương văn hóa của người thầy là trụ cột của văn
hóa học đường. Thầy nào, trò đó. Phải có chiến lược đầu tư cho người thầy. Hiện nay phải
chăng chúng ta đòi hỏi quá cao ở người thầy, từ nhân cách, trí tuệ, phong thái, đức
hạnh…mà không tự hỏi nhà nước và xã hội đã quan tâm, đãi ngộ, tôn vinh xứng đáng cho
vị trí của họ là người “kĩ sư tâm hồn”, “vô danh anh hùng” trong sự nghiệp trồng người hay
chưa? Lĩnh vực lao động nghề nghiệp nào cũng vinh quang, nhưng làm thầy chắc chắn là
một trong những lĩnh vực vinh quang nhất. Với vị thế của người thầy, được đất nước, xã
hội tôn vinh thì người học cũng cảm thấy sự tự hào khi được làm học trò của những bậc
danh sư khả kính. Không đòi hỏi đặc quyền, đặc lợi cho người thầy cao hơn, vượt trội hơn
so với các lĩnh vực lao động nghề nghiệp khác trong xã hội, nhưng đãi ngộ tương xứng với
giá trị lao động họ cống hiến cho đất nước và xã hội chính là sự công bằng và đây là một
biểu hiện văn minh của văn hóa học đường. Kéo dài mãi tình trạng người thầy phải vướng
bận, với nổi lo cơm áo, gạo tiền và cuộc sống thường nhật thì thử hỏi họ có thể toàn tâm,
toàn ý và thăng hoa sáng tạo trong sự nghiệp cao quý của mình hay không? Đối với người
học cũng vậy. Ngân sách đầu tư cho giáo dục đào tạo cần được kiểm soát chặt chẽ, phân bổ
hợp lý, công khai, công bằng để người học trên cả nước dù ở miền núi hay miền xuôi;
nông thôn hay thành thị; dân tộc thiểu số hay đa số; ở các độ tuổi…đều có cơ hội được
tiếp cận và hưởng thụ môi trường giáo dục bình đẳng, thuận lợi ngang nhau để tiến tới
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một nền giáo dục nhân văn khi chỉ có một chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập và
chất lượng sản phẩm giáo dục. Khi nào còn trường chuyên, lớp chọn; còn cử tuyển; còn
tiêu cực trong thi cử…thì chưa thể xóa hết sự bất bình đẳng và chênh lệch trong giáo dục
đào tạo. Đây là biểu hiện của thiếu nhân văn trong giáo dục nói chung và văn hóa học
đường nói riêng. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói ngày 29- 12-1966
tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ, hôm nay còn nguyên giá trị “Chúng ta không sợ thiếu,
chỉ sợ không công bằng. Chúng ta không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên” (3).
Thứ tư là hiện đại. Nói đến giáo dục là nói đến sự biến đổi không ngừng trong dòng
chảy tri thức của nhân loại trên phạm vi toàn cầu. Biên giới quốc gia không có ý nghĩa
đối với khoa học công nghệ nói chung và giáo dục đào tạo nói riêng. Các thể chế chính
trị chỉ có giá trị tương đối. Mẫu số chung của văn minh nhân loại là hướng tới sự tiến hóa
với các làn sóng văn minh, sẽ cuốn các quốc gia dân tộc đi theo mà không một thế lực
nào có thể cưỡng lại được. Môi trường văn hóa học đường của giáo dục Việt Nam từ xưa
đến nay tự hào là đã tự tạo ra những giá trị mang tính bản sắc của riêng mình, nhưng nếu
chỉ dừng lại như vậy sẽ mất đi sự cân đối toàn diện khi bế quan tỏa cảng, tự mình hạn chế
trong vỏ ốc hẹp hòi của chính mình. Môi trường văn hóa học đường của Việt Nam cần
phải tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại về môi trường văn hóa học đường của các quốc
gia có nền giáo dục tiên tiến, như Israel, Phần Lan, Singapore, Hoa Kỳ…Một nền giáo
dục tiên tiến với văn hóa học đường dân chủ, cởi mở, khai phóng, thiết thực, tùy biến, lấy
con người làm trung tâm đã cổ xúy cho sự sáng tạo và chấp nhận cả những sai lầm, rủi ro
đã tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy đây làm tài nguyên đặc biệt của nguồn nhân
lực - nhân tố quyết định giúp cho các quốc gia đó phát triển nhanh, bền vững, có vị thế
xứng đáng trên bản đồ thế giới về trình độ văn minh.
Thứ năm là một nền văn hóa học đường mở. Bản thân văn hóa học đường đang
tồn tại, đang vận động, không bao giờ có điểm dừng. Kinh tế xã hội phát triển sẽ thúc đẩy
giáo dục đào tạo tiến bộ. Một nền giáo dục đạt được những đỉnh cao trong thành tựu của
nó lại là tiền đề thúc đẩy cho kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Giáo dục đào
tạo luôn thay đổi thì văn hóa học đường đường cũng phải đổi thay. Điều quan trọng là
không để xuất hiện sự đứt gãy trong giá trị văn hóa học đường đã được xác lập từ trước
đến nay và hướng tới tương lai. Phát huy những giá trị tích cực từ trong quá khứ. Xây
dựng những giá trị mới phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn hôm nay. Dự báo được các giá
trị tương lai của văn hóa học đường Việt Nam phải hướng tới. Đó phải chănglà con đường
vận động và phát triển của văn hóa học đường Việt Nam đương đại.
Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng
người”, văn hóa học đường là vườn ươm của sự nghiệp trồng người. Xây dựng phát triển
văn hóa học đường Việt Nam là một mục tiêu cấp thiết trong sự nghiệp đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay. Những thành tựu trên lĩnh vực này đang
gợi mở cho sự phát triển của chính nó và chúng ta tin chắc rằng sẽ có thêm nhiều thành
tựu mới trên con đường vận động và phát triển.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG: NỀN TẢNG ĐỂ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Võ Văn Minh*
Tóm tắt: Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của
Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Mặc dù Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, nhưng thực
tế đến nay, giáo dục và đào tạo của nước ta phát triển chưa đáp ứng được mong đợi của toàn xã
hội. Thực trạng môi trường giáo dục trong cả nước vẫn còn nhiều vấn nạn và ngày càng phát
sinh những vấn đề mới trên cả môi trường thực lẫn không gian mạng. Để giáo dục làm tròn sứ
mệnh xây dựng con người ngày càng văn minh, xã hội thái bình, quốc gia phát triển bền vững,…
rất cần kiến tạo trên nền tảng văn hóa. Trong đó văn hóa học đường phải là “tiểu văn hóa” trung
tâm, cốt lõi để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: văn hóa, học đường, giáo dục, chân-thiện-mĩ, tôn trọng

1- Một số bất cập trong giáo dục và nhu cầu cần đổi mới
Ngay từ những năm đầu khi bước vào thế kỉ XXI, nền giáo dục Việt Nam đã từng
bị nhận định là có quá nhiều bất cập. Trong đó, “bệnh thành tích” từng được nhắc đến như
một nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Nạn “dạy thêm và học thêm tràn lan” gây ra nhiều
hệ lụy và được đánh giá là phản giáo dục. Bạo lực học đường, xâm hại tình dục… cũng
từng làm “vẩn đục” môi trường giáo dục nước ta.
Hơn 10 năm trước, nhiều vấn đề về giáo dục đã được mỗ xẻ và năm 2013, Hội nghị
Trung ương 8 khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo. Đây được xem là chủ trương lớn nhất của Đảng, khẳng định:
“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi,
cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế,
chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý
của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia
của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học,
ngành học.”
Nếu xét về chủ trương và đường hướng thì Nghị quyết này đã rất rõ ràng, đáp ứng
được kì vọng, mong mỏi của toàn xã hội. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện vẫn chưa
đồng nhịp, chưa đạt được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, nên gặp không ít khó khăn
nhất định.
Hiện nay, công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo vẫn tiếp tục
triển khai; nhiều vấn đề liên quan, nhất là môi trường học đường cũng cần tiếp tục nghiên
cứu, triển khai. Những “căn bệnh”, vấn nạn từng được nhắc đến ở thập niên trước vẫn
chưa giải quyết dứt điểm; tình trạng dạy-học theo khuôn mẫu, chờ đợi, đối phó vẫn còn
diễn ra… Nếu nhìn xa, có thể nhận thấy “bệnh thành tích” một thời được đề cập là nguyên
nhân gốc rễ tạo nên sự bất cập trong giáo dục Việt Nam, nhưng để giải quyết cái gốc rễ
đó không chỉ dựa trên các chế tài, biện pháp hành chính, mà có lẽ chính là ở vấn đề liên
quan đến mối quan hệ giữa văn hóa và giáo dục.
2- Văn hóa và giáo dục: mối quan hệ hữu cơ
*

Phó giáo sư, tiến sĩ; Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

282

Văn hóa và giáo dục không thể tách rời nhau. Văn hóa được xem là những giá trị
tốt đẹp của dân tộc hay quốc gia; của gia đình, tổ chức hay của từng cá nhân. Chính văn
hóa là đặc điểm để nhận diện quốc gia, tổ chức… Theo UNESCO “văn hóa bao gồm tất
cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc kia”. Ở một góc nhìn khác, đã là con
người trên thế gian này thì cũng có những chuẩn mực chung, để phân biệt với loài vật. Và
dựa trên nền tảng những giá trị chung đó, tùy mỗi dân tộc, quốc gia hình thành những nét
riêng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, lịch sử… tạo nên sự khác biệt.
Văn hóa là “khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên
quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người”. Có thể khái quát văn
hóa của cá nhân hay rộng hơn là với cộng đồng, dân tộc, xét cho cùng là sự TÔN TRỌNG.
Cá nhân hay cộng đồng có văn hóa là có tôn trọng tự nhiên và tôn trọng con người. Tôn
trong tự nhiên là ứng xứ phù hợp với thiên nhiên. Tôn trọng con người xét từ nhiều góc
độ như tôn trọng lịch sử, có trách nhiệm với thế hệ tương lai và ngay ở hiện tại là tôn
trọng quyền con người, tôn trọng sự khác biệt. Xuất phát từ sự tôn trọng đã hình thành
nên nhiều chuẩn giá trị tốt đẹp khác.
Để lưu truyền và phát triển văn hóa cộng đồng, dân tộc qua các thế hệ cũng như
phát triển giá trị bản thân (văn hóa cá nhân) cần phải có giáo dục. Giáo dục trước tiên là
khai tâm, rèn sức, mài trí, luyện ý chí, trải nghiệm… để sống và sống tốt hơn. Như vậy,
giáo dục mang hàm nghĩa rộng nhưng cốt yếu, với cá nhân là hướng đến phát triển con
người “có văn hóa”, với xã hội là gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Giáo dục để sống
chính là thích ứng với môi trường tự nhiên và xã hội. Chính vì vậy, cách ứng xử với thiên
nhiên và con người là văn hóa.
Giáo dục để sống tốt hơn là tốt hơn với chính mình ngày hôm qua, tức là sự phát
triển. Giáo dục xác định mục tiêu là để con người sống và sống tốt hơn, có nghĩa là vừa
hướng đến giải phóng cá nhân vừa giữ gìn giá trị chân-thiện-mĩ. Mỗi cá nhân có tố chất
khác nhau, điều kiện sống khác nhau,… nên gìn giữ được giá trị chung và phát triển theo
những hướng riêng biệt, sáng tạo... Môi trường giáo dục như vậy sẽ không có hơn-thua,
đố-kị… Đó chính là gìn giữ những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội...
Giáo dục dựa trên nền tảng văn hóa và cũng nhằm phát triển nâng tầm văn hóa. Do
đó giáo dục và văn hóa không thể tách rời nhau. Khi những chuẩn giá trị “ăn sâu vào máu
thịt” của từng người sẽ làm cho văn hóa của dân tộc được trường tồn và phát huy. Khi
văn hóa được gìn giữ, phát huy ắt sẽ làm cho xã hội phát triển lành mạnh, yên bình. Cho
nên quốc gia nào xem trọng văn hóa và giáo dục, ở đó có xã hội thái bình và phát triển.
3- Văn hóa học đường: nền tảng căn bản để giáo dục phát triển
Văn hóa là chuẩn giá trị của cá nhân, tổ chức hay cộng đồng, dân tộc… được gìn
giữ và phát triển với những trình độ khác nhau. Giáo dục có sứ mệnh xây dựng con người,
tổ chức, xã hội… phát triển, sáng tạo và gìn giữ các giá trị tốt đẹp. Văn hóa học đường ở
nghĩa hẹp là văn hóa tổ chức, nhưng ở khía cạnh rộng hơn cần xem xét ở chuẩn giá trị
được xác lập trong môi trường học đường.
Giáo dục không chỉ có ở trường học mà còn ở gia đình và xã hội. Một cá nhân
được giáo dục đầu tiên ở môi trường gia đình, cộng đồng nhỏ và sau đó đến môi trường
học đường, ngày càng mở rộng ra môi trường xã hội và cả không gian mạng… Tất cả sẽ
tích lũy, thẩm thấu tạo nên giá trị con người. Con người tốt hay xấu phần nhiều phụ thuộc
vào môi trường sống và học tập. Môi trường sống luôn biến động, tồn tại đủ các mặt tốt
xấu và thời nào cũng có, chỉ khác là ít hay nhiều mà thôi. Tuy nhiên, môi trường học
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đường thì cần phải gìn giữ những chuẩn mực tốt đẹp nhất, trong lành và trong sạch nhất.
Bởi vì môi trường giáo dục không chỉ phục vụ giáo dục trong nhà trường mà còn có sự
mệnh gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của xã hôi. Môi trường học đường là nơi để
thầy và trò tu rèn đạo đức; luyện tập để phát triển thể chất; trau đồi trí tuệ để hiểu biết,
hướng đến sự sáng tạo và trở thành người tự do.
Nếu xem giáo dục là công việc trồng và chăm sóc cây cối, thì môi trường sống của
cây cối chính là văn hóa. Môi trường sống của cây cối do nhiều yếu tố cấu thành nên,
trong đó có yếu tố thiết yếu và thứ yếu. Tương tự như vậy, văn hóa của cá nhân được hình
thành từ gia đình, xã hội và học đường… Trong đó, văn hóa học đường là “yếu tố thiết
yếu” kết hợp với các đặc điểm riêng biệt từ gia đình, cộng đồng, tôn giáo khác nhau tạo
nên những con người văn hóa của xã hội vừa có nét chung và vừa có nét riêng; tạo nên
sắc màu đa dạng và không ngừng phát triển. Văn hóa học đường được xác định trên giá
trị CHÂN – THIỆN – MĨ. Đó là nền tảng để giáo dục cá nhân, cộng đồng, tổ chức, dân
tộc… gìn giữ giá trị nguyên bản. Tùy vào cấp học, bậc học mà nội dung chương trình
được thiết kế khác nhau theo từng bậc thang năng lực, nhưng vẫn xoay quanh trụ cột giá
trị cao quý đó.
4- Văn hóa học đường: từ nghiên cứu đến vận dụng
Khái niệm “văn hóa học đường” đã được các nhà Tâm lí học và Giáo dục nghiên
cứu, phân tích kĩ từ những năm 2009. Điển hình là các công trình của Phạm Minh Hạc và
Nguyễn Ngọc Phú và mới nhất là các công trình của Nguyễn Ngọc Thơ vừa công bố năm
2021. Theo Phạm Minh Hạc (2009), văn hóa học đường “là thuật ngữ còn khá mới mẻ”,
nhưng “văn hóa học đường góp phần quan trọng chấn hưng – cải cách nền giáo dục nước
nhà” và tác giả đã đề cập đến việc cần thiết xây dựng hệ giá trị làm chuẩn mực trong nhà
trường. Còn với Nguyễn Ngọc Phú (2009) xem xét văn hóa học đường ở góc nhìn về các
mối quan hệ giao tiếp, ứng xử của các bên liên quan trong nhà trường. Trong khi các công
trình nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Thơ (2021), đề cập văn hóa học đường như “tiểu văn
hóa” “xuất phát điểm là kích thích, thúc đẩy đa dạng văn hóa, song điểm kết thúc của nó
là sự thống nhất về phổ giá trị”. Ngoài ra, còn nhiều công trình nghiên cứu khác cũng
khai thác ở các khía cạnh ứng dụng các giá trị văn hóa học trường qua giáo dục kĩ năng
sống cho sinh viên, học sinh… Nếu nhìn từ khía cạnh học thuật, thì văn hóa học đường là
lĩnh vực được rất nhiều nhà khoa học giáo dục quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, nhìn từ
khía cạnh vận dụng thì cũng cần xem xét đến tính thực tế của vấn đề.
Trước hết, tại Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Ban chấp hành trung trung ương (2013),
tất cả mọi vấn đề liên quan đến lí luận và thực tiễn về giáo dục và đạo tạo của Việt Nam
đã được đúc kết và xác định đường hướng khá rõ ràng. Thế nhưng khi triển khai hành
đông cụ thể hóa Nghị quyết vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Chính vì vậy, cần nhìn
nhận vấn đề giáo dục và quản lí giáo dục không đơn thuần chỉ là hiện thực hóa các chủ
trương bằng các quyết định, mà phải bắt đầu từ những vấn đề rất căn bản, trong mối quan
hệ hữu cơ giữa văn hóa và giáo dục. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng (2021) đã khẳng định “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội,
sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển
văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định
hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Như vậy rõ ràng
rằng “văn hóa là nền tảng” thì giáo dục phải phát triển trên nền tảng văn hóa. Giáo dục
trong nhà trường phải phát triển trên nền tảng văn hóa học đường.
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Thứ hai, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo việc cần làm ngay là
xây dựng môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, đúng bản chất giáo dục, đồng nghĩa với
việc minh định chuẩn giá trị chân-thiện-mĩ. Giá trị cốt lõi để gìn giữ và phát triển văn hóa
học đường cần xem xét ở sự TÔN TRỌNG. Cho dù hiện nay trong xã hội của chúng ta
vẫn còn tồn tại sự lệch lạc, sai trái, tệ nạn… nhưng đừng nghĩ rằng môi trường giáo dục
“nước trong quá, cá khó sống”. Ngược lại, ngay lúc này cần phải phục dựng lại môi
trường giáo dục - văn hóa học đường - thực sự lành mạnh. Đây là mấu chốt để giáo dục
con người tương lai và làm cơ sở để thay đổi xã hội hiện tại theo hướng lành mạnh hơn.
Môi trường giáo dục phải thực sự dân chủ và kỉ cương. Tất cả các bên liên quan đến nhà
trường và trong nhà trường đều phải tôn trọng nhau; cùng tôn trọng môi trường sống; tôn
trọng văn hóa học đường; tôn trọng tính dân chủ và kỉ luật. Kỉ luật nhà trường được thiết
lập dựa trên nền tảng dân chủ và cùng tuân thủ. Khen thưởng được thực hiện một cách
thực chất để động viên, khích lệ là chính và lấy đó làm động lực để giáo dục. Thầy cô có
vai trò định hướng, tạo động lực để người học chủ động học, chủ động rèn luyện thể chất,
trí tuệ; dưỡng bồi nhân cách, tiếp cận tri thức và sáng tạo… Như vậy, thiết lập và tôn trọng
văn hóa học đường là điều kiện tiên quyết để tiến hành đổi mới giáo dục.
Thứ ba, cần xem xét khía cảnh đổi mới giáo dục là quá trình tiến hóa chứ không
phải là một cuộc cách mạng. Nhận thức là một quá trình, vì vậy giáo dục từng bước và
liên tục để mỗi cá nhân sống (tứ tồn tại) và sống tốt hơn ngày hôm qua (tức phát triển).
Và như vậy, trong giáo dục không có sự hơn-thua, đố-kị; thành tích là ghi nhận kết quả
của từng cá nhân không ngừng rèn luyện, phấn đấu với chính mình để phát triển,… chứ
không phải so đo thành tích với người khác. Tương tự như vậy, khen thưởng, động viên
tập thể, cá nhân thầy cô, viên chức, người lao động cũng dựa trên nền tảng đó.
Thứ tư, cần xác định rằng khoa học và công nghệ là rất cần thiết đối với giáo dục
và đào tạo, nhất là trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ như hiện nay. Tuy
nhiên đừng nên xem khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định mọi vấn đề. Công nghệ
là công cụ để triển khai giáo dục và đào tạo hiệu quả hơn. Khoa học là tri thức cần tiếp
cận để phát triển tư duy và sáng tạo. Nhưng đó cũng chỉ là 1 trong 3 yếu tố cấu thành con
người toàn diện mà thôi. Khoa học, nghệ thuật và đạo đức là ba yếu tố cần được xem xét
trong mối quan hệ cân bằng để thiết kế giáo dục và xây dựng con người trên nền tảng văn
hóa.
Kết luận
Xã hội không ngừng phát triển. Những vấn đề phát sinh, bất cập trong xã hội không
thời nào là không có. Tuy nhiên để gìn giữ được những giá trị tốt đẹp, hạn chế những bất
cập nảy sinh rất cần một nền giáo dục và đào tạo thực sự chuẩn mực. Để giáo dục và đào
tạo thực hiện đúng sứ mệnh của mình dựa trên “nền tảng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc” cần phải thiết lập văn hóa học đường chuẩn mực, đảm bảo các giá trị
phổ quát về chân-thiện-mĩ và giá trị cốt lõi của văn hóa học đường nên khái quát ở một
từ “TÔN TRỌNG” và cần truyền thông thông để toàn xã hội tôn trọng văn hóa học đường.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG: NHỮNG ĐẶC TRƯNG TỪ VĂN HÓA
Nguyễn Hữu Hồng Trinh*
Tóm tắt: Văn hóa học đường gần đây được giới học thuật Việt Nam quan tâm nghiên
cứu, phát triển từ nền tảng học thuật Tây phương và có chú ý đến tính đặc thù giáo dục Việt Nam.
Tuy vậy, khái niệm và nội hàm văn hóa học đường trên thế giới và ở Việt Nam nhìn chung còn
khá mơ hồ bởi nhiều quan điểm đan chéo nhau (quan điểm tổ chức và quản lý, quan điểm sư
phạm, quan điểm giá trị, quan điểm tâm lý học đường, v.v.). Văn hóa học đường mang bản chất
là một tiểu văn hóa nên phải được đánh giá bằng giá trị và phải được tiếp cận từ góc nhìn đa
ngành như văn hóa nói chung. Bài viết phân tích, đánh giá các đặc trưng cơ bản của văn hóa học
đường từ góc độ văn hóa. Việc nắm bắt đầy đủ các đặc trưng sẽ giúp giữ thế cân bằng giữa các
quan điểm nói trên, đồng thời có thể dễ dàng tiếp cận nghiên cứu liên ngành trong nghiên cứu,
xây dựng một nền văn hóa học đường Việt Nam tiến bộ, phù hợp với bối cảnh xã hội đương đại.
Từ khóa: văn hóa học đường, đặc trưng, tiểu văn hóa, tiếp cận liên ngành.

1. Giới thiệu
Văn hóa học đường (VHHĐ) là hệ thống các giá trị chuẩn mực được kiến tạo và
không ngừng hoàn thiện qua các quá trình tương tác, ứng xử giữa nhà quản lí giáo dục,
cán bộ giảng viên, sinh viên và cộng đồng với nhau trong hoạt động dạy - học, trong ứng
xử với thế giới bên ngoài nhằm xây dựng môi trường học đường nhân văn lành mạnh, tạo
tiền đề phát huy hiệu quả truyền thống dạy và học đặc thù của các đơn vị giáo dục hướng
tới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có đầy đủ tài - trí- đức, có tư duy sáng tạo đa văn hóa
cho xã hội (Nguyễn Ngọc Thơ 2020a, 2020b). Nhiều tác giả thế giới và Việt Nam nghiên
cứu sâu, kiến giải nhiều vấn đề về cấu trúc, thành tố, chức năng, và ý nghĩa của VHHĐ.
Một vài tác giả như Deal & Kennedy (1982), Kuh & Whitt. (1988), Deal &
Peterson (1994, 1999, 2002), Prosser (1999), Gruenert & Whitaker (2015), Nguyễn Lộc
(2018), Trần Ngọc Thêm (2018)... đã thảo luận đặc trưng VHHĐ, song chưa cấu thành hệ
thống. VHHĐ là một “tiểu văn hóa”, vậy nó cũng mang đầy đủ các đặc trưng của văn hóa.
Tác giả Trần Ngọc Thêm (2001) xác định thành bốn đặc trưng của văn hóa, bao gồm tính
hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh và tính lịch sử. Nhiều tác giả ở Việt Nam về sau dựa
vào bốn đặc trưng này để suy luận, phát triển các đặc trưng cụ thể của các thành tố của
văn hóa. Tác giả Jon Prosser (1999: 1-14) từng xác định hai hướng nghiên cứu văn hoá
học đường là văn hóa tổ chức (organizational culture) văn hóa ứng xử, coi đó là kết quả
sự tương tác của nhiều người, có thể hiện cụ thể dưới dạng các hiện vật và các chuẩn mực
hành vi; các thuật ngữ, các ẩn dụ và các nghi thức (xem thêm Trần Ngọc Thêm 2018).
Về đặc trưng của văn hóa tổ chức, Edgar H. Schein (2010) xác định có ba đặc trưng
gồm sự ổn định trong cấu trúc; tính chiều sâu; độ rộng và sự hội nhập của tổ chức. Nhóm
tác giả Nguyễn Lộc, Nguyễn Việt Hồng (2018: 62-63) kết hợp cách xác định của Trần
Ngọc Thêm và của Edgar H. Schein nói trên để đề xuất năm đặc trưng của văn hóa tổ
chức trong môi trường học đường, gồm tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh, tính lịch
sử và tính lan tỏa. Cũng đứng từ góc nhìn văn hóa tổ chức, hai tác giả Hofstede & Hofstede
(2005: 282) xác định thành các đặc điểm tính toàn diện (đề cập đến các toàn thể hệ thống);
*
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tính lịch sử (phản ánh lịch sử đơn vị và do lịch sử quyết định); gắn với thế giới con người
(thể hiện qua nghi thức, ký hiệu, biểu tượng); cấu thành trên phương diện xã hội (do các
cá nhân sáng lập, phát triển); tính mềm mỏng (mềm mỏng để bao lấy sự cứng rắn, kiên
định); và tính khó thay đổi (một phần do sự bảo thủ, sự chế ngự của truyền thống).
Điểm qua một vài nhận định trên đây cho thấy giữa các tác giả có nhiều điểm chung
khi coi vấn đề VHHĐ là một tiểu văn hóa, trong khi những khác biệt nếu có chính là sản
phẩm của từng góc nhìn riêng (như góc nhìn tổ chức chẳng hạn). Trong công trình nghiên
cứu này nhóm chúng tôi kế thừa các đánh giá trên, xem xét vấn đề VHHĐ dưới góc nhìn
liên ngành để xác định nhóm đặc trưng tựu chung nhất.
2. Đặc trưng của Văn hóa học đường
2.1. Tính hệ thống
Giống như văn hóa nói chung, VHHĐ mang tính hệ thống. VHHĐ là một tiểu văn
hóa (subculture), xác định hướng nghiên cứu VHHĐ là hướng nghiên cứu liên ngành
trong đó góc nhìn chủ đạo là góc nhìn văn hóa học. Đã là một tiểu văn hóa, trước hết
VHHĐ mang đặc trưng tính hệ thống của văn hóa - quan điểm được các tác giả Trần Ngọc
Thêm (2001), Edgar H. Schein (2005), Nguyễn Lộc, Nguyễn Việt Hồng (2018) cùng chia
sẻ. VHHĐ phải được coi là một tiểu văn hóa trong hệ thống văn hóa chính trị quốc gia,
khu vực, tỉnh/thành phố, thậm chí là một địa phương nhỏ lẻ (Johansson 1999: 54). Ngoài
VHHĐ đương nhiên ta vẫn có thể tìm thấy những ảnh hưởng của các tiểu văn hóa khác
như văn hóa giới trẻ (youth culture), văn hóa địa phương, văn hóa vùng miền, văn hóa
quốc gia, văn hóa quốc tế, và gần đây nhất là văn hóa internet (vốn chi phối mạnh mẽ
VHHĐ). Khi những tiểu văn hóa này tương tác nhau, chúng trộn lẫn và thấm đẫm vào
trong những giá trị mà từng tiểu văn hóa theo đuổi (Johansson 1999: 54), đồng thời từng
tiểu văn hóa này tương tác với nhau và cùng hướng tới văn hóa học đường. Dù cho sự
tương tác và khía cạnh tương tác là hết sức phức tạp song chúng ta vẫn có thể nhận diện
được các giá trị cốt lõi, giá trị gần lõi và giá trị xa lõi (Lundmark 1995, dẫn theo Johansson
1999: 55). Giá trị cốt lõi là những giá trị hình thành bản chất của văn hóa; giá trị gần lõi
tương cận nhưng chưa hẳn là một thành phần của nền văn hóa, song có xu hướng phấn
đấu để trở thành một phần giá trị cốt lõi (thường do cộng đồng tương cận sáng tạo nên, và
có quan hệ giao lưu văn hóa), trong khi giá trị xa lõi ít gắn bó và ít có quan hệ hữu cơ với
nền văn hóa nhất.
Với tư cách là một tiểu văn hóa, VHHĐ thể hiện ra thành một cấu trúc trọn vẹn mà
tính tương tác của từng thành tố (bộ phận) của nó phải được xem xét trong bối cảnh của
toàn bộ hệ thống chứ hoàn toàn không phải là sự chấp nối hay phép cộng của từng phần.
Theo hai tác giả Nguyễn Lộc, Nguyễn Việt Hồng (2018: 62), tính hệ thống của VHHĐ
giúp phát hiện những mối liên hệ mật thiết giữa các hiện tượng, sự kiện trong trường đại
học; phát hiện các đặc trưng, những quy luật hình thành và phát triển VHHĐ. Do vậy,
ngoài việc phân tích các hiện tượng, nghiên cứu VHHĐ phải tính đến mối quan hệ ứng
xử giữa từng nhóm đối tượng (hay khách thể) từ nhà quản lý, giảng viên, sinh viên, tri
thức, môi trường học đường cùng các thể chế hay “phần mềm” (software) đang vận hành
trong nền VHHĐ của một đơn vị. Do vậy, khi đánh giá VHHĐ sẽ khó có thể phân độc lập
từng nhóm đối tượng để nghiên cứu riêng mà ngược lại ta chỉ có thể phân tách dựa trên
các mối quan hệ, chẳng hạn quan hệ quản lý, quan hệ giáo dục, quan hệ ứng xử... Trong
quan hệ quản lý ta có thể xác định một bên là nhà quản lý cùng hệ thống cơ chế, chính
sách còn bên kia là giảng viên, sinh viên cùng hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao khoa học ra xã hội. Trong quan hệ giáo dục thì cốt lõi của nó là sự tương
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tác thầy, trò và tri thức, trong khi ở quan hệ ứng xử chúng ta nhận diện bức tranh rộng lớn
hơn giữa nhà quản lý, giảng viên, sinh viên, cộng đồng xã hội và tri thức học đường. Theo
Gruenert & Whitaker (2017: 47), muốn nâng cao VHHĐ thì điểm mấu chốt là phải nâng
cao chất lượng giảng dạy… Ngược lại, việc nâng cao chất lượng dạy cũng hẳn đã trực
tiếp nâng cao VHHĐ, có điều nó thúc đẩy làm cho quá trình thúc đẩy nâng cao VHHĐ
trở nên dễ dàng hơn.
Tác giả Mintzberg (1983) cho rằng trong một tổ chức tốt phải có 05 yếu tố: (1) hạt
nhân vận hành (những con người làm việc); (2) đỉnh chiến lược (quản lý tầng cao); (3)
đường trung tuyến (đẳng cấp giữa các nhóm); (4) cấu trúc kỹ thuật (nhân sự cung cấp ý
tưởng); và (5) nhân viên phục vụ (Hofstede & Hofstede 2005: 252-253). Các đơn vị
thường sử dụng một hay nhiều cơ chế trong bộ 05 yếu tố ấy để tổ chức/vận hành các hoạt
động: (1) điều chỉnh lẫn nhau (điều chỉnh hành vi con người thông qua giao tiếp); (2) giám
sát trực tiếp (bởi một lãnh đạo cấp cao); (3) chuẩn hóa các tiến trình công việc (chuyên
sâu hóa các nội dung công việc); (4) chuẩn hóa sản phẩm đầu ra (chuyên sâu hóa các kết
quả mong muốn); (5) chuẩn hóa các kỹ năng (chuyên sâu hóa việc đào tạo kỹ năng thực
hiện công việc) (dẫn lại trong Hofstede & Hofstede 2005: 253). Theo đó, các đơn vị
thường thể hiện một trong 05 loại cấu hình tiêu biểu:
● Đơn vị có cấu trúc đơn giản: phần chủ chốt bao gồm đỉnh chiến lược; cơ chế
phối hợp: giám sát trực tiếp;
● Đơn vị phụ thuộc nhiều vào máy móc, kỹ thuật: phần chủ chốt bao gồm cấu trúc
kỹ thuật; cơ chế phối hợp: chuẩn hóa quá trình công việc;
● Đơn vị chú trọng quản lý chuyên môn: phần chủ chốt bao gồm hạt nhân vận
hành; cơ chế phối hợp: chuẩn hóa kỹ năng;
● Đơn vị có hình thức phân hóa cao: phần chủ chốt nằm ở đường trung tuyến; cơ
chế phối hợp rõ ràng: chuẩn hóa sản phẩm đầu ra;
● Đơn vị có cấu trúc tổ chức linh hoạt: phần chủ chốt chỉ bao gồm nhân viên hỗ
trợ (đôi khi có thêm hạt nhân vận hành; cơ chế phối hợp thể hiện ở sự điều chỉnh lẫn nhau
(dẫn theo Hofstede & Hofstede 2005: 253).
Nói tóm lại, khi xem xét VHHĐ ta nhấn mạnh đến cái toàn thể các mối quan hệ
hơn là cái cụ thể, trong đó trọng tâm nằm ở các quan hệ ứng xử giữa các đối tượng, nhóm
đối tượng với nhau. Việc bóc tách từng yếu tố bộ phận trong phân tích, đánh giá chỉ có
giá trị cục bộ.
2.2. Tính giá trị
VHHĐ mang tính giá trị. Trong cuốn Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện
tại và hướng tới tương lai, tác giả Trần Ngọc Thêm (2015: 39-40) 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”. Giá trị có thể hiểu
“là thuộc tính, đặc điểm của sự vật hiện tượng được cộng đồng xã hội đánh giá là tích cực,
có lợi cho sự tiến bộ của cộng đồng mình trong những phối cảnh thời gian và không gian
cụ thể của nó” (Trần Ngọc Thêm 2018).
Cũng theo tác giả này, văn hóa do con người tạo ra nhằm mục tiêu góp phần xây
dựng và phục vụ cho sự tiến bộ xã hội của con người, nó ắt phải có giá trị. Ngay khi cái
từng có giá trị trước đây thể hiện điều phi giá trị ắt nó phải được thay đổi (Trần Ngọc
Thêm 2001). Theo Gruenert & Whitaker (2015: 41), văn hóa được tạo dựng xung quanh
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những giá trị, được hiển thị thành thái độ. Sự thay đổi ở thái độ sẽ đóng góp vào sự thay
đổi của văn hóa nếu như thái độ ấy kéo dài và đủ hiệu quả. Hai tác giả Nguyễn Lộc,
Nguyễn Việt Hồng dựa vào quan điểm của Trần Ngọc Thêm phát triển thêm rằng VHHĐ
theo mục đích có thể phân theo nhiều tiêu chí, chẳng hạn theo thành tố thì phân thành giá
trị vật chất (phục vụ cho nhu cầu vật chất) và giá trị tinh thần (phục vụ cho nhu cầu tinh
thần), phân theo ý nghĩa có thể chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm
mĩ, còn phân theo thời gian thì có các giá trị vĩnh cửu và giá trị nhất thời.
Trong VHHĐ, giá trị tạo nên cảm giác thống nhất trong khuôn viên học đường
cũng như cung cấp những kim chỉ nam cho hết thảy cung cách, thái độ thường nhật của
thành viên. VHHĐ chỉ thực sự xây dựng thành công khi toàn thể thành viên có thể nhận
thức, nắm bắt và hành động dựa theo chuẩn giá trị, chuẩn mực và lý tưởng chung mà đơn
vị dốc công xây dựng. Theo Kuh & Whitt (1988: 25), giá trị cung cấp nền tảng cho một
hệ thống niềm tin, chúng vốn là những kinh nghiệm học được khi đối mặt với thử thách
trong đơn vị, là cái thúc đẩy những ảnh hưởng lớn lên suy nghĩ của con người. VHHĐ là
lực lượng có uy lực bởi các quy định của nó đều là bất thành văn. Chúng ấn vào trong bộ
óc từng thành viên khi ta trở thành thành viên trung thành của mái trường mình. Nó không
phải là tôn giáo, song nó có sức mạnh giúp phát triển học đường. VHHĐ mạnh có thể cho
phép con người cảm giác tốt hơn về những hoạt động họ đang tham gia, và vì thế họ tham
gia tích cực hơn, VHHĐ mạnh có thể giúp xóa bỏ những mối hồ nghi, những điều mơ hồ
bởi nó cung cấp một cấu trúc và các chuẩn mực, hệ thống giá trị hữu hiệu(1). Nhà trường
có thể xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin trong toàn thể đơn vị, từ lãnh đạo cấp cao đến,
giảng viên, nhân viên phục vụ và sinh viên. Các giá trị văn hóa được chia sẻ sẽ giúp kiến
tạo sức mạnh chung của trường, bởi khi các thành viên đều hiểu nhà trường phấn đấu vì
cái gì, họ sẽ hiểu họ cần đạt đến những chuẩn mực nào. Dưới góc nhìn văn hóa, khuôn
viên đại học được tạo lập trên các mối quan hệ xã hội cũng như các cách quan sát, định
nghĩa và tái diễn giải ý nghĩa khái niệm môi trường học.
Hệ giá trị được chia sẻ quy định tính cách, thái độ chung của toàn trường, là bản
sắc của nhà trường so với các đơn vị khác. Hệ giá trị trực tiếp tạo dựng diện mạo bản sắc
chung cho toàn đơn vị, tạo nên cảm giác “thuộc về” (sense of belonging) cho từng thành
viên, và sâu sắc hơn nữa là lòng tin (xem Valimaa 1998), đồng thời cũng tăng cường mối
quan hệ tương thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân (xem Gruenert & Whitaker 2017: 11). Ở
VHHĐ, giá trị không phải chỉ tồn tại suông trong đầu óc nhà quản lý cao cấp hay trong
các diễn ngôn chính trị - quản lý thuần tuý mà phải lan toả rộng khắp trong các nhóm
khách thể. Thay vào đó, các quá trình xã hội hóa có chức năng giúp gạn lọc những yếu tố
quan trọng đối với đơn vị (Tierney 2008: 28). Như vậy, VHHĐ đặc biệt nhấn mạnh đến
tầm hiểu biết văn hóa và năng lực sử dụng nguồn lực văn hóa như là một thứ “nguồn vốn”
đặc biệt. Các trường đại học có VHHĐ mạnh mẽ thường phản ánh chính thức các giá trị
của mình trong cách tổ chức đơn vị (xem Deal & Kennedy 1982: 31). Nhà trường phải tự
xây dựng bản sắc của mình bằng việc kiến tạo phông văn hóa, xây dựng bộ nhận dạng
thương hiệu, chuẩn hoá và phổ biến hệ thống nghi thức - nghi lễ, cung cách ứng xử,
khuyến khích và phát triển các mạng lưới tiểu văn hóa tồn tại bên trong nhà trường. Bởi
con người là tài nguyên lớn nhất, cái điều khiển con người hữu hiệu nhất không phải là
cơ chế, chính sách mà là nguồn lực văn hóa.
VHHĐ thúc đẩy con người hướng tới những giá trị tốt hơn trong quá trình thực
tiễn. Đó là quá trình không ngừng nâng cao năng lực tổ chức và giao tiếp văn hóa, thường
trải qua ba bước: (1) nhận thức (thừa nhận rằng mình mang “phần mềm” tinh thần đặc
biệt được nuôi dưỡng trong bầu khí quyển VHHĐ đặc biệt; (2) kiến thức (theo sau nhận
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thức, đòi hỏi ta tự tìm hiểu, học hỏi ý nghĩa các ký hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu, nghi
thức, giá trị của tha nhân (đơn vị khác) nhằm nắm bắt kiến thức về họ khi ta muốn tiếp
xúc; và (3) kỹ năng (dựa vào nhận thức và kiến thức, hấp thu và sử dụng tinh hoa văn hóa
của tha nhân để làm giàu cho chính mình) (tham khảo Hofstede & Hofstede 2005: 358359). Đương nhiên thay đổi văn hóa là điều không dễ dàng nếu không nói là rối rắm
(Fullan 2014). Thay đổi bắt đầu từ sự quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo, và nhất là cần có
những nguồn lực hỗ trợ (Gruenert & Whitaker 2017: 11).
Tính giá trị của VHHĐ chỉ được xác định trong phạm vi toạ độ văn hóa nhất định
của đơn vị (rộng hơn là của địa phương, của quốc gia). Mỗi đơn vị có đặc điểm chuyên
môn, đặc điểm khách thể và đặc điểm quan hệ ứng xử khác nhau (chẳng hạn môi trường
học đường khối kỹ thuật khác khối khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn, môi
trường khối sư phạm khác các khối khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng v.v.); do vậy sẽ
không thể có một hệ thống tiêu chí chung về giá trị để đánh giá VHHĐ. VHHĐ phụ thuộc
vào thời gian, không gian, chủ thể, môi trường học đường, tầm nhìn - sứ mạng và độ năng
động học đường của từng đơn vị, song thước đo vạn năng nhất vẫn là hiệu quả giáo dục
tri thức - thái độ - kỹ năng - hành vi của thế hệ trẻ để đóng góp cho xã hội. Nói cách khác,
sự công nhận của xã hội về những đóng góp của sản phẩm giáo dục mới là thước đo cuối
cùng. Việc xác định hiệu quả cuối cùng sẽ cần khoảng thời gian dài, trong những khoảng
thời gian ngắn hơn sẽ chỉ có thể xác định qua tính hiệu quả vận hành của phong cách học
đường, không khí học đường, qua động lực giảng dạy - học tập và nghiên cứu khoa học
hơn là kết quả cuối cùng của quá trình giáo dục.
Trong quá trình kiến tạo và phát triển VHHĐ, các đơn vị có thể tham khảo mô hình
của nhau, song việc học tập một cách thụ động kinh nghiệm từ bên ngoài sẽ là tai họa.
VHHĐ được xây dựng theo phương thức “dĩ hạ hướng thượng”, nhà quản lý chỉ có thể
đóng vai trò khơi nguồn, kích thích, điều chỉnh nó chứ không thể sắm vai cho từng nhóm
khách thể và áp đặt mô hình vận hành. Cơ chế, chính sách và các quyết định lý tính không
thể ngăn cản và cũng không thể thổi bùng lên ngọn lửa VHHĐ, bởi mấu chốt quyết định
của VHHĐ là con người và xúc cảm của họ. Xây dựng VHHĐ cần có cách tiếp cận văn
hóa – nhân văn.
Nếu muốn thúc đẩy VHHĐ, hãy thúc đẩy phát triển các tiểu văn hóa bên trong đơn
vị mình, nhất là ở những nhóm giảng viên, sinh viên tích cực nhất (theo Gruenert &
Whitaker 2015: 20). VHHĐ bao trùm nhiều dòng tiểu văn hóa do giảng viên và sinh viên
với các thế mạnh khác nhau tạo dựng nên. Có ba thành tố cơ bản, liên hệ chặt chẽ nhau
cùng chi phối quá trình tiến triển của môi trường học đường là (1) mục tiêu giáo dục rõ
ràng dựa trên phát triển và đánh giá năng lực sinh viên hơn là dàn trải cho đều các môn
học; (2) kiến tạo môi trường học đường biết quan tâm nhau với các giá trị cốt lõi nhất; và
(3) khuyến khích hình thành và phát triển nhiều loại hình hợp tác/phối hợp giữa giảng với
sinh viên và với cộng đồng (Wagner 1994: 235). Hợp tác học đường có thể sẽ dẫn đến
tình trạng tương thuộc lẫn nhau giữa lãnh đạo, cán bộ - giảng viên và sinh viên với nhau,
mặt khác cũng không loại trừ hình thành các mâu thuẫn mới.
Các mâu thuẫn này xuất phát từ chủ ý, mục tiêu, phương tiện và lý tưởng khác
nhau của những người tham gia (Pfeffer 1981). Vì vậy, bàn chuyện tăng cường hợp tác
làm việc trong đơn vị phải đi đôi với việc phòng ngừa xảy ra xung đột và chuẩn bị cách
đối phó nếu chúng xảy ra thật sự (Barott & Raybould 1998: 30). Tương tự, trong quá trình
xây dựng VHHĐ cần chú ý đến tính nhạy cảm văn hóa (cultural sensitivity). Câu chuyện
giáo dục ở Mỹ trước đây là một thí dụ điển hình. Năm 1976, chiến tranh kết thúc, một bộ
phận người dân Việt Nam sang Mỹ định cư rải rác ở các thành phố nhỏ, Bộ Giáo dục Hoa
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Kỳ ra chỉ thị cho giáo viên mang tiêu đề “Về việc giáo dục con em người Việt Nam”,
trong đó có đoạn viết: “…Các trường học ở Việt Nam không khuyến khích sinh viên tham
gia vào bài học, nếu không sẽ bị phạt đòn, sinh viên bắt buộc chỉ ngồi học thụ động và chỉ
phát biểu khi được mời. Môi trường giáo dục như vậy khiến cho sinh viên Việt Nam trở
nên nhút nhát khi phát biểu trên lớp. Chính vì thế, chúng ta không được nhầm lẫn giữa sự
nhút nhát và sự thờ ơ”. Trên thực tế đây là một thành kiến mang tính quy chụp, họ lấy tiêu
chí của học sinh Hoa Kỳ để gán cho người Việt Nam, trong đó lấy sự trừng phạt đòn roi
để gán cho sự kính trọng. Trong một buổi hội thảo khoa học ở Thụy Điển, một nghiên
cứu sinh đã phản biện và đề xuất rằng sinh viên Mỹ nên tham gia khoá học ở các trường
học Việt Nam, bởi “sự kính trọng của sinh viên đối với giáo viên ở Mỹ bị giảm sút bởi sự
quản lý lỏng lẻo và thay vào đó sinh viên được tạo nhiều điều kiện ứng xử mất trật tự
trong lớp như nói chuyện và làm việc riêng trong lớp. Môi trường giáo dục như vậy khiến
cho học sinh Mỹ không thể hiện hành vi tôn trọng người khác. Chính vì thế, đừng nhầm
lẫn giữa sự thô lỗ và sự tôn kính” (tham khảo Hofstede & Hofstede 2005: 362). Thiết
nghĩ, điểm ưu thế của cả hai xu hướng trong phần tranh cãi trên đây cần được hấp thụ vào
nhau trong VHHĐ hiện đại để thúc đẩy giá trị giáo dục đạt tính tuyệt đối. Bài học của
Nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Malaysia có thể bổ ích cho các trường đại học Việt
Nam, song con đường tiếp cận VHHĐ hiệu quả nhất vẫn là con đường vận động từ các
yếu tố nội sinh.
2.3. Tính nhân sinh
Như đã phân tích một phần ở đặc trưng tính giá trị, VHHĐ có điểm mấu chốt là
con người và xúc cảm của họ trong quan hệ ứng xử với nhau và với tri thức trong môi
trường học đường. Chính vì thế, VHHĐ mang đậm tính nhân sinh. Dấu ấn rõ nét nhất của
tính nhân sinh của VHHĐ thể hiện qua sự dấn thân trải nghiệm của sinh viên, sự uyên
bác, nhiệt thành trong giảng dạy và giao tiếp với sinh viên của cán bộ, giảng viên và sự
nhọc tâm đầu tư của nhà quản lý giáo dục. Ở nhóm khách thể sinh viên, trong trường đại
học luôn có ba nhóm đối tượng bao gồm nhóm sinh viên nòng cốt của VHHĐ (college
men/women), nhóm bàng quan (the outsiders) và nhóm chống đối (Horowitz 1987: x),
song cả ba nhóm này đều có một điểm chung mà quá trình xây dựng VHHĐ có thể khai
thác, đó là tinh thần sùng bái sự trải nghiệm. Phần đông sinh viên thích những trải nghiệm
riêng tư mà không cần phải tham khảo ở người khác, ở các chuẩn mực xã hội, ở quá khứ
hay ở tương lai... Họ đang tìm kiếm cái tôi chính mình trong thế giới cái tôi nhỏ bé hơn
là trong xã hội rộng lớn (Keniston 1968: 51). Sinh viên đại học có xu hướng tự tin và tự
coi trọng chính mình hơn, họ có phần bảo thủ, kiên nhẫn (Jacob 1968: 312) và ít chịu tác
động từ bên ngoài một cách lý tính. Chính vì thế các cơ chế chính sách ép buộc, áp đặt
của nhà trường hẳn nhiên không mang lại hiệu quả, thậm chí vô tình còn làm cho số lượng
nhóm bàng quan và nhóm chống đối ngày càng nhiều lên thêm. Ở nút giao này, quan điểm
về sự chia sẻ hệ thống ký hiệu, hệ thống nghi thức - nghi lễ và những trải nghiệm/kinh
nghiệm chung được chia sẻ của hai tác giả Seligman và Weller (2012) trên đây là hết sức
hiệu quả, bởi con đường xây dựng VHHĐ theo cách tiếp cận này chủ yếu thông qua năng
lực xúc cảm. Những sinh viên sáng tạo nên được khuyến khích tìm hiểu ý nghĩa, tầm quan
trọng của từng giai đoạn cuộc đời mình và trong từng sự kiện hay vấn đề có ảnh hưởng.
Một số trường đại học tiến bộ chú trọng khía cạnh này trong giáo dục, họ đầu tư công sức
và cả tiền của để được “đồng hành” cùng sinh viên của họ trong những chuyến đi xúc cảm
cuộc đời (Keniston 1968: 58).
Ở nhóm người giảng viên, sinh viên cần ở họ sự uyên bác, sự nhiệt thành và cả một
chút sự hy sinh. Ở nhiều xã hội Đông Á, trong đó có Việt Nam, mối quan hệ thầy trò đã

292

sớm định chế hoá bằng quan niệm “quân-sư-phụ” hay trật tự ngũ luân quá nghiêm khắc,
phần nào hạn chế khả năng chủ động tư duy và xúc cảm của sinh viên. Hai nhà nghiên
cứu Hofstede & Hofstede (2005) xếp Việt Nam vào nhóm các xã hội có độ né tránh sự
mơ hồ cao, ở đó sinh viên dễ chấp nhận những điều giáo viên dạy. Điều này càng dẫn đến
sự tuyệt đối hóa vai trò người giảng viên. Trên thực tế, một số giảng viên lớn tuổi hay có
học hàm, học vị cao có xu hướng tạo ra và duy trì khoảng cách với sinh viên, điều này
làm giảm tính tương tác, đối thoại đa chiều trong giáo dục đại học. Quá trình giáo dục
phải lấy sinh viên làm trung tâm; phải ưu tiên chú trọng vào ý tưởng của sinh viên; sinh
viên cần phải tự tìm kiếm con đường tri thức của mình, do vậy họ cần có không gian tương
tác.
VHHĐ hiện đại đặt trọng tâm vào yêu cầu giảng viên là người dẫn dắt và khơi dậy
niềm tin, niềm đam mê cho sinh viên (chủ trương lấy trò làm trung tâm, định hướng giáo
dục nhằm phục vụ phát triển xã hội - theo Trần Ngọc Thêm 2018). Giảng viên đương
nhiên cần có độ uyên bác về chuyên môn, song tính uyên bác ấy phải thể hiện ra ở việc
kích thích khả năng tư duy, cho phép sinh viên dựa vào năng lực của bản thân để tranh
luận, ngay cả ở những điểm bất đồng. Giảng viên là đối tượng chính kiến tạo và dẫn dắt
sinh viên vào những trải nghiệm mới trong chuyên môn và trong sinh hoạt học đường. Họ
gần gũi hơn với sinh viên so với nhà quản lý, là người có “quyền lực” trực tiếp với sinh
viên, do vậy khả năng thúc đẩy sinh viên vào các quá trình trải nghiệm chung, từ những
case study được học trên lớp, các hoạt động thực tế, hoạt động nghiên cứu khoa học, các
sinh hoạt văn - thể - mỹ, thậm chí ở những buổi pot-luck dinner, buổi hòa nhạc chung,
những buổi ăn trưa chung giữa giảng viên và sinh viên... Nói cách khác, tính tương tác,
chia sẻ hai chiều giữa giảng viên và sinh viên là một trong những động lực chính thúc đẩy
VHHĐ. Đồng thời, người giảng viên cần được trao quyền thử nghiệm những cách tiếp
cận mới cũng như sự khuyến khích trong chia sẻ những phát hiện mới với nhau và với
sinh viên (Gruenert & Whitaker 2015: 148). Thứ ba là nhóm người quản lý học đường.
Mặc dù VHHĐ gắn với trái tim và khối óc của cán bộ - giảng viên và sinh viên song xây
dựng và củng cố VHHĐ lại là nhiệm vụ của lãnh đạo trường (Schein 1985; Peterson &
Deal 2002: 12). Theo Deal & Peterson (1999: 87-88, 92-92). Trong VHHĐ, người lãnh
đạo phải thể hiện đồng thời tám vai trò chủ chốt sau: (1) Nhà sử học: phải tổ chức tìm
hiểu truyền thống và chuẩn mực của đơn vị mình; (2) Thám tử nhân học: phân tích, đánh
giá, xây dựng và thăm dò hệ tiêu chuẩn, giá trị và niềm tin hình thành nên dòng VHHĐ
đương đại; (3) Nhà hoạch định chiến lược có tầm nhìn xa: xây dựng bức tranh giá trị của
tương lai nhà trường; luôn giữ cho tầm nhìn ấy luôn phát triển; chia sẻ phác đồ trong toàn
trường để kích thích sinh viên, giảng viên và cộng đồng xã hội tiến tới cái chung tốt đẹp
(xem thêm Deal & Peterson 1994); (4) Một biểu tượng: tính biểu tượng của nhà quản lý
thể hiện qua trang phục, thái độ, sự quan tâm, lề lói làm việc và sinh hoạt, bên cạnh đó là
cung cách bố trí các bộ phận trong nhà trường (văn phòng/lớp học); khả năng sử dụng
thời gian như một nguồn tài nguyên quý để giao tiếp và xử lý những thứ quan trọng cần
được quan tâm hơn; biết vinh danh những giá trị chính mà các nhóm khách thể khác đạt
được; biết thăm dò và đánh giá giá trị, không ngừng củng cố những giá trị đang phổ biến,
phát triển và gieo trồng những giá trị mới; (5) Người thợ gốm: nhào nặn, đúc khuôn và tô
vẽ VHHĐ qua hệ thống nghi thức - lễ nghi, truyền thống, biểu tượng hay các nhân vật
tiêu biểu; phổ biến chúng trong cán bộ - giảng viên và sinh viên thông qua những dịp lễ
lạt hay buổi gặp gỡ; thấm nhuần các giá trị và niềm tin chung vào từng khía cạnh của văn
hóa, xây dựng các slogan để tuyên truyền quảng bá đặc điểm của trường; bầu chọn và
vinh danh các nhân vật tiêu biểu, tôn vinh và công nhận những nhân tố, tập thể có vai trò
tốt nhất trong đơn vị; quan sát lễ nghi coi đó như là phương tiện xây dựng và duy trì đời
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sống tinh thần; duy trì truyền thống và các nghi lễ gắn với giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh
của trường (tham khảo Deal & Peterson1999: 93-94); (6) Nhà thơ: sử dụng ngôn ngữ sáng
tạo để củng cố giá trị và duy trì hình ảnh tốt nhất của trường; (7) Diễn viên: biết ứng biến
với từng tình huống, vở diễn bi - hài kịch của trường; (8) Người thầy thuốc: quan sát mọi
sự chuyển dịch và thay đổi trong trường, chữa lành những vết thương vì mâu thuẫn hay
do mất mát. VHHĐ luôn khiến nhà trường thay đổi, phát triển, khó tránh khỏi bấp bênh;
nhà lãnh đạo phải trở thành “người thầy thuốc” mỗi khi cán bộ - giảng viên và sinh viên
gặp phải những gút mắc cuộc đời, trực tiếp đối mặt với chỉ trích - chống đối hay những
thời khắc khó khăn trong đời sống các thành viên; biết đau nỗi đau của thành viên
(Gruenert & Whitaker 2015: 15); và biết “gia giảm thành phần và liều lượng gia vị” để
biến tất cả thay đổi trở thành trải nghiệm chung được chia sẻ toàn trường.
Muốn làm được như vậy, nhà quản lý phải biết vượt qua hàng loạt những nghịch
lý, bao gồm nghịch lý về mục tiêu (xây dựng, duy trì mục tiêu chung trong khi phải khuyến
khích sự đa dạng (Rossman, Corbett và Firestone 1988: 7-8); truyền thống và cách tân),
về nhân sự (phải quan tâm hết thảy song phải chinh phục và bảo vệ sự hài hòa), về hành
động (vừa vạch mục tiêu - chiến lược, vừa phải hành động), về cung cách lãnh đạo (vai
trò lãnh đạo cá nhân và sự chia sẻ quyền lực lãnh đạo với tập thể) v.v. (tham khảo Deal &
Peterson 1999: 138). Đồng thời họ phải nắm bắt tất cả các cơ hội, như cơ hội về mục tiêu
(lấy sinh viên làm trung tâm khi xây dựng VHHĐ), về không gian (xây dựng không gian
học đường thể hiện cảm xúc lành mạnh, cởi mở và an toàn cho mọi người), về nhân sự
(xây dựng và truyền cảm hứng cho đội ngũ giúp việc và thành phần cốt cán), về quyền
hạn và trách nhiệm (nuôi dưỡng năng lực và ước vọng cán bộ - giảng viên và sinh viên;
xây dựng và duy trì sự gắn kết và cam kết từ nhà quản lý, cán bộ - giảng viên và sinh viên
với nhà trường; xây dựng môi trường học đường luôn quan tâm chia sẻ lẫn nhau; chủ động
tìm phương thức phù hợp tôn vinh, duy trì và phát triển VHHĐ) (tham khảo Noddings
1992; Beck 1994; Deal & Peterson 1999: 140).
2.4. Tính lịch sử
Bàn về tính lịch sử, hai tác giả Nguyễn Lộc và Nguyễn Việt Hồng (2018: 62) dựa
trên quan điểm của Trần Ngọc Thêm (2001) diễn giải rằng tính lịch sử tạo cho VHHĐ
“tính bề dày một chiều sâu, nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân
loại và phân bố lại các giá trị”. Là một tiểu văn hóa, VHHĐ được xây dựng, được vận
hành và phát triển trên nền tảng tính lịch sử; đồng thời VHHĐ tốt có thể tạo ra truyền
thống mới trong nhà trường. Theo tác giả Edgar H. Schein (1992), văn hóa không phải là
vấn để để giải quyết mà nó là một phông nền để cả nhóm (cộng đồng) sử dụng để giải
quyết vấn đề; nó chỉ cách chúng ta tồn tại và đúc kết kinh nghiệm từ thế hệ trước sang thế
hệ sau. Văn hóa cơ bản là sự tồn tại và phát huy giá trị của những điều luật bất thành văn
mà con người phải học để hoà nhập vào nhóm cộng đồng. Tính lịch sử của VHHĐ thiên
về sự kế thừa từ truyền thống, không phải áp đặt dựa vào truyền thống một cách hoàn toàn
bởi một trong những sứ mệnh quan trọng của VHHĐ là tạo ra sự thay đổi tiến bộ hơn
trong học đường.
Nhà trường nên xây dựng mối quan hệ chặt với cộng đồng; gắn lịch sử nhà trường
với lịch sử địa phương (Deal & Peterson 1999:130- 131), xây dựng VHHĐ dựa trên nền
tảng văn hóa địa phương song phải có tính điển hình, tức vừa kế thừa truyền thống vừa
tạo động lực để kích thích phát triển văn hóa các nhóm cộng đồng. Theo Hofstede &
Hofstede (2005: 264), “động lực (motivation) có thể hiểu là sức mạnh vận hành nội tại
của mỗi cá thể/nhóm, thúc đẩy cá nhân/nhóm ấy lựa chọn hoạt động có lợi nhất. Văn hóa
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là một lập trình tập thể của tinh thần có vai trò thúc đẩy động lực. Văn hóa ảnh hưởng tới
hành vi chúng ta, đồng thời cũng giải thích tại sao chúng ta lựa chọn hành vi ấy”.
Nhiều thuyết động lực khác nhau trên thế giới hiện nay đều có thể được ứng dụng
vào nghiên cứu VHHĐ. Sigmund Freud dựa vào góc độ phân tâm học để xác định động
lực ở nhiều cấp độ khác nhau. Abraham Maslow tương tự đề xuất thuyết thang nhu cầu;
còn David McClelland thì có thuyết mô típ thành quả. Trong khi đó, Frederick Herzberg
đề xuất thuyết động lực và môi trường/bối cảnh, phân động lực thành động lực nội tại (do
bản thân công việc) và động lực ngoại tại (do yếu tố môi trường). Động lực ở ngay bản
thân công việc, bao gồm thành quả, sự công nhận, trách nhiệm và sự tiến bộ, cái được gọi
là các thành tố nội tại của công việc. Các yếu tố môi trường tồn tại để phòng tránh mất
động lực nhưng bản thân chúng không tự tạo ra động lực; chúng đi kèm với chính sách
và quản lý, sự giám sát, lương bổng và điều kiện làm việc, hợp thành các yếu tố ngoại tại
của công việc. Theo Herzberg, sự phân lập này là phổ quát, tuy nhiên yếu tố nội tại khiến
con người làm việc chứ không phải bối cảnh môi trường (tham khảo Hofstede & Hofstede
2005: 264-265). Do đó, xây dựng VHHĐ phải chú ý vai trò bản thể và động lực của
VHHĐ, các nhân tố môi trường tốt sẽ giúp yếu tố bản thể thể hiện và vận hành hiệu quả
hơn. Tác giả Douglas McGregor dùng hai thuyết song hành là Thuyết X và Thuyết Y để
tranh luận về động lực. Thuyết X - thuyết tiêu cực, khẳng định con người căn bản không
thích làm việc và luôn tìm cách né tránh nó ngay khi có thể; vì vậy nhà quản lý phải ép
buộc, xử phạt và điều khiển để họ làm việc theo tôn chỉ, mục đích (Hofstede & Hofstede
2005: 266). Quan điểm này khá gần với thuyết Pháp gia ở phương Đông cổ đại, nhấn
mạnh tính răn đe của luật pháp, chính sách “thượng nhi hạ”. Thuyết Y - thuyết tích cực,
có hạt nhân nằm ở chỗ cho rằng sự tiêu hao năng lượng về thể chất và tinh thần khi ta làm
việc cũng giống như việc ta chơi hay nghỉ ngơi, do vậy khi có điều kiện phù hợp, con
người không chỉ chấp nhận thực trạng mà còn nỗ lực thúc đẩy trách nhiệm trong công
việc để đạt thành quả mong muốn (Hofstede & Hofstede 2005: 266). Tuy nhiên, khi áp
dụng vào không gian văn hóa Đông Nam Á, ông cho rằng cả thuyết X và thuyết Y đều
không phù hợp bởi đối với các cộng đồng Đông Nam Á dường như công việc là một nhu
cầu nhưng không phải mục tiêu, con người có xu hướng tìm kiếm vị trí đúng với mình
trong sự thanh bình và hài hòa với môi trường sống, mục tiêu cao nhất chỉ nằm ở Đấng
siêu nhiên được đại diện bởi những người có quyền chức, vì vậy con người phải nghe theo
họ, con người sống và hành xử như thành viên gia đình/nhóm; nếu không sẽ bị xã hội loại
trừ (Hofstede 1980: 42-63; Hofstede & Hofstede 2005: 266). Thay vì lựa chọn X hay Y,
tác giả đề xuất thuyết T với các điểm mấu chốt: (1) Tồn tại một trật tự bất bình đẳng trên
thế giới mà trong đó con người tìm thấy vị trí đúng của mình; vị trí cao hay thấp trong trật
tự ấy do Đấng siêu nhiên sắp đặt và duy trì; (2) Trẻ em phải học hoàn thành trách nhiệm
của mình ở nơi họ được sinh ra; chúng có thể nâng cao vị thế của mình thông qua học tập
với thầy giáo tốt, làm việc với đồng nghiệp tốt và lấy vợ/chồng tốt; (3) Truyền thống là
nguồn lực trí tuệ; bởi vậy một người bình thường vốn có sẵn thái độ không thích thay đổi,
và sẽ tìm cách chối từ nếu có điều kiện (xem Hofstede & Hofstede 2005: 267).
Với động lực tốt, nhà trường có thể tạo dựng không khí học đường năng động và
khoẻ khoắn. VHHĐ có nền tảng từ không khí học đường. Không khí học đường là bối
cảnh văn hóa thể hiện thái độ chung của đơn vị, nó chỉ trạng thái tinh thần, dễ dàng được
người ngoài cảm nhận qua tiếp xúc và dễ thay đổi theo thời gian (tham khảo Gruenert &
Whitaker 2015: 10). Không khí học đường chỉ cảm giác và giai điệu tức thời của nhà
trường, cảm giác về các mối quan hệ và cung cách đạo đức của không gian hiện hữu
(Peterson & Deal 2002: 9). VHHĐ rộng hơn không khí học đường, nó là tính cách của cả
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trường, nó cho phép không khí học đường thể hiện theo cách của nó (Gruenert & Whitaker
2017: 4). VHHĐ tồn tại sâu hơn trong các thành tố của trường học: những quy tắc và giả
định bất thành văn, sự kết hợp giữa lễ nghi và truyền thống, danh mục các biểu tượng và
vật mẫu, chuỗi ngôn ngữ và diễn ngôn đặc biệt mà giảng viên và sinh viên sử dụng, những
kỳ vọng về thành quả giáo dục cũng như sự thay đổi theo hướng tiên bộ của nhà trường
(Peterson & Deal 2002: 9). VHHĐ không phải là cái gì đó hình thành đột nhiên và cứng
nhắc, nó tiến triển mỗi ngày, khi chậm khi nhanh. Nó tạo năng lượng và ảnh hưởng đến
suy nghĩ của từng cá nhân mà người bên ngoài cảm nhận rõ nét hơn người bên trong
(Gruenert & Whitaker 2017: 9).
Đi từ không khí học đường đến VHHĐ là một quá trình mang tính kế thừa. Nhà
quản lý cần lưu ý rằng VHHĐ thay đổi cần có thời gian, cần nhiều năm để thay đổi niềm
tin mới dẫn dắt thái độ mới. Nhiều lãnh đạo nôn nóng, thúc đẩy quá mạnh trong thời gian
quá ngắn thường kết quả không khả thi (Gruenert & Whitaker 2015: 16). Con người dễ
dàng nhận biết phải làm gì (what to do) hơn là tại sao phải làm như vậy (why to do).
Không khí học đường tồn tại mỗi ngày xung quanh ta, song nó là cái bối cảnh, VHHĐ
mới là nội dung của bối cảnh ấy. Vận dụng quan điểm của Deal và Kennedy (1982: 4),
VHHĐ trở nên hay nhất khi nó chỉ ra những cách thức mà mọi người đang thực hiện xung
quanh (trong không khí học đường), nó quy định chuẩn mực và phổ đạo đức cho các thành
viên. Do cùng chịu sự quản lý theo chiều dọc (của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Văn phòng
Chính phủ v.v.), các trường học đều có những quy định na ná nhau song do VHHĐ giữa
chúng là không giống nhau người ngoài dễ dàng nhận diện sắc thái riêng của từng trường.
Tính lịch sử của VHHĐ đòi hỏi nhà quản lý phải không ngừng học hỏi từ lịch sử
của trường hay mô hình thành công của đơn vị bạn. Satis Arnold (2008) từng nói: “các
trường đại học là một phần của hội nhập toàn cầu về văn hoá, công nghiệp và xã hội” (dẫn
lại trong Huỳnh Quốc Thắng 2018: 101). Nhiều mô hình VHHĐ ở phương Tây xây dựng
thành công một phần nằm ở tính kế thừa và phát triển tiếp nối từ lịch sử. Họ sử dụng lịch
sử của nền văn hóa hiện hành để củng cố giá trị và niềm tin cốt lõi; duy trì những chuẩn
mực, giá trị và niềm tin cốt lõi trong từng hoạt động của nhà trường; bổ sung những cái
mới, cái mang tính xây dựng vào hiện tại dựa trên truyền thống và giá trị có sẵn; chủ động
tăng cường các yếu tố trong môi trường hiện tại miễn là chúng trợ giúp củng cố các giá
trị cốt lõi; xây dựng sứ mệnh và mục tiêu lấy sinh viên làm trung tâm để kích thích cái
đầu, trái tim của giảng viên, sinh viên và cộng đồng; tuyển dụng và tạo điều kiện cho nhân
viên phát triển giao tiếp xã hội, họ sẽ là người chia sẻ giá trị của VHHĐ và là người bổ
sung những sáng tạo và kỹ năng mới cho đơn vị (Deal & Peterson 1999: 115-116).
Tính lịch sử của VHHĐ đòi hỏi sự không ngừng gạn lọc tinh hoa và thay đổi để
phát triển VHHĐ. Có một thực tế là ngay khi xây dựng được một nền tảng VHHĐ mạnh,
nhà trường càng khó thay đổi do quán tính vận hành. Tuy nhiên, nhà quản lý phải thật sự
sáng suốt để nhận ra rằng cứ mải mê chạy theo quán tính sẽ dẫn đến lối mòn làm tổn hại
VHHĐ về sau. Khi VHHĐ trở nên yếu kém, không có hệ giá trị và niềm tin rõ ràng, hoặc
có xây dựng niềm tin nhưng các thành viên không thừa nhận; các bộ phận trong đơn vị
lại tự xây dựng niềm tin riêng; các nhân vật tiêu biểu không mang tính xây dựng, hệ thống
nghi thức - nghi lễ không phát huy hiệu quả tốt... là các dấu hiệu nội tại đòi hỏi sự thay
đổi. Khi gặp phải những dấu hiệu sau đây do tác động của môi trường nhà quản lý cần
thay đổi VHHĐ: (1) khi môi trường đang diễn ra thay đổi căn bản mặc dù đơn vị vẫn đang
gặt hái thành quả tốt, vì nếu không các giá trị cũ sẽ xuống cấp ngay sau đó; (2) khi môi
trường xã hội thay đổi nhanh chóng; (3) khi đơn vị xuống cấp, gặp phải bấp bênh; (4) khi
đơn vị đứng trước ngưỡng cửa sáp nhập hay phân tách, sắp xếp lại cấu trúc; (5) khi các
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đơn vị bạn đồng thời lớn mạnh nhanh chóng (Deal & Kennedy 1982: 135-136, 159-161).
Trong quá trình cách tân VHHĐ, nhà quản lý không nên e ngại những bài học không
thành công ban đầu. Nếu nhà trường chỉ mải mê chăm chú vào những thất bại trong quá
khứ và cho rằng nguyên nhân nằm ngoài phạm vi quản lý, đơn vị này sẽ khó có thể tiến
bộ được do nhà quản lý không thể nhìn thấy được những cơ hội từ những thất bại ấy
(Gruenert & Whitaker 2015: 21). Treasure (2014) từng khẳng định việc chia sẻ cách thức
những thất bại diễn ra trở thành chiếc vé cho thành công, nó hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách
thức nhà quản lý diễn giải chúng. “Thất bại không phải là một lựa chọn. Nhưng khi chúng
ta không vướng thất bại, chúng ta sẽ chưa nỗ lực hết mình” (dẫn trong Gruenert &
Whitaker 2017: 16). Tuy nhiên, nhà quản lý cần nhận thức rằng phương thức thay đổi từ
trên xuống (thượng nhi hạ) cũng có giới hạn của nó bởi tính áp đặt và sự thiếu cảm xúc
của người trong cuộc, đồng thời nó chỉ có thể tạo hiệu ứng ban đầu chứ không đạt kế quả
lâu dài. Trong khi đó người trực tiếp làm thay đổi việc dạy và học là giảng viên chứ không
phải lãnh đạo, thế nhưng nếu họ không được chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, trong
trao đổi với sinh viên đương nhiên hiệu quả xây dựng VHHĐ sẽ giảm đi. Vì thế người
giảng viên phải được tạo điều kiện và động lực để tích cực tham gia vào quá trình thay
đổi giáo dục ngay từ đầu (Wagner 1994: 78-79, 235-236). Với sự tôn trọng từ nhà quản
lý và với sự tự tin lớn hơn, giảng viên sẽ sẵn lòng phối hợp/hợp tác với nhà quản lý, với
nhau và cộng đồng. Đây là hướng xây dựng VHHĐ từ trái tim và khối óc, trực tiếp nuôi
dưỡng các giá trị cốt lõi.
Việc tăng cường sự phối hợp và xây dựng bộ giá trị cốt lõi là một việc không dễ,
song việc hình thành các mục tiêu giáo dục rõ ràng càng khó hơn: xác định đầu ra rõ ràng;
cho pháp sinh viên đối thoại với nhà trường về mục tiêu giáo dục; sự tự do được lựa chọn
tham gia các hoạt động nhóm học tập theo sở trường, kỹ năng của mình (Wagner 1994:
237).
Tính lịch sử của VHHĐ thúc đẩy giáo dục đại học phải thích ứng và đi trước sự
phát triển kinh tế xã hội. Sản phẩm của giáo dục đại học không phải là những cái đầu có
kiến thức uyên bác mà là những bộ óc biết tự tìm tòi, phát triển tri thức và kỹ năng. Kỹ
năng đầu tiên mà sinh viên cần chính là năng lực tự học tập, một sự tập dượt hữu hiệu cho
nghề nghiệp tương lai. Thời đại mới người cử nhân lành nghề phải biết tự giải quyết các
vấn đề cũng như luôn sáng táo các ý tưởng mới. Người giảng viên không đặt quá nặng sự
chú ý vào kiến thức đại học mà hãy chú tâm vào giảng dạy kỹ năng nhiều hơn (Wagner
1994: 254-255).
Giáo dục phải định hướng cho mục tiêu học tập suốt đời. Thời đại công nghệ phát
triển mọi kiến thức, kỹ năng sẽ lạc hậu nhanh chóng, con người cần định hướng học tập
suốt đời. Các kỹ năng cần thiết không phải nằm ở chỗ ghi nhớ thông tin mà là phải sử
dụng thông tin cho cuộc sống một cách hữu hiệu. Tác giả Hirsch (1987) từng gọi đó là
“học vấn văn hóa/cultural literacy”, ám chỉ những điều sinh viên cần biết và phải làm
được, là sự phát triển khả năng học tập suốt đời và sử dụng kiến thức bằng những phương
pháp khác nhau ghi đè lên các mục tiêu của sách giáo khoa. Sinh viên cần học cách giải
quyết vấn đề và sáng tạo nên cách hiểu mới, kiến thức mới. “Học vấn văn hóa… sẽ là một
công cụ hữu ích khi nó trở thành phương tiện khi sinh viên đạt được những kỹ năng nói
trên” (Wagner 1994: 255).
3. Kết luận
VHHĐ trên thế giới đang dần dà chuyển hướng tiếp cận độc quyền từ văn hóa tổ
chức - quản lý sang tiếp cận liên ngành, lấy giá trị văn hóa làm tiêu chí đánh giá cơ bản
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và chú trọng đến tính chủ động của người học hơn là người dạy và nhà quản lý. Hướng
tiếp cận “cung cấp những gì người học cần” hơn là “trưng bày những gì ngành giáo dục
có” đã và đang thể hiện hết sức thành công trên thế giới, gợi mở thêm nhiều hướng tiếp
cận bổ sung mới hơn như tiếp cận tâm lý, tiếp cận nhân học, tiếp cận văn hóa tộc người,...
Hướng tiếp cận liên ngành này đã “hoàn nguyên” giá trị của khái niệm văn hóa học đường,
trước tiên coi đó là một bộ phận của văn hóa (tiểu văn hóa), mang đầy đủ bốn đặc trưng
của văn hóa: tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh, và tính lịch sử. Nghiên cứu này về
cơ bản chỉ mới dừng lại ở phân tích lý luận, hoàn toàn chưa gắn vào thực tiễn Việt Nam,
và do vậy các luận cứ từ thực tiễn chưa được sử dụng. Trong thời gian tới, các nghiên cứu
thực tiễn sẽ tiếp tục được triển khai để xác định rõ nét và sinh động hơn nội hàm các đặc
trưng cơ bản của VHHĐ ở Việt Nam đương đại.
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PHẦN THỨ HAI
VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NHÀ TRƯỜNG
VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG NHÌN TỪ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG
TS. Đinh Công Tuấn*
Tóm tắt: Văn hóa học đường liên quan đến toàn bộ hoạt động vật chất, tinh thần của một
nhà trường; biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý giáo dục, mục tiêu, các giá trị,
phong cách lãnh đạo, quản lý... Văn hóa học đường thể hiện thành hệ thống các chuẩn mực, các
giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử tốt đẹp và được mọi thành viên trong nhà trường chấp nhận. Văn
hóa học đường có vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo của nhà trường, phát triển nhân cách
để sinh viên trở thành con người toàn diện. Vì thế, trường học cần có văn hóa học đường để hoạt
động giáo dục hướng tới mục tiêu, sứ mệnh của nhà trường.
Từ khóa: văn hóa; văn hóa học đường; văn hóa ứng xử

Đặt vấn đề
Văn hóa học đường là một lĩnh vực của văn hóa, định hướng và chuẩn mực của nó
phải phù hợp với đặc trưng văn hóa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý
của Nhà nước. Thế nhưng hiện nay, một số trường đại học chỉ tập trung dạy tri thức, kỹ
năng mà ít chú trọng giáo dục nhân cách, ứng xử cho sinh viên. Nhận thức về vai trò của
văn hóa học đường chưa đúng, giáo dục văn hóa học đường chưa đạt hiệu quả. Vì vậy,
đặt trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam, xây dựng văn hóa học đường
nhìn từ văn hóa ứng xử trở thành vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hiện nay.
1. Văn hóa và văn hóa học đường
1.1. Văn hóa là thuật ngữ quen thuộc trong đời sống hiện nay, được các nhà khoa
học giải thích bằng những cách diễn đạt khác nhau khác nhau tùy theo cách tiếp cận. Có
người khẳng định: văn hóa là thứ duy nhất còn lại sau khi mọi cái đã mất đi. Ý kiến khác
lại cho rằng văn hóa là sinh hoạt, là phong tục, thói quen. Theo Hồ Chí Minh: “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 cho
sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo
và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng
sự biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với những nhu cầu đời
sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”1. Theo đó, văn hóa bao gồm các giá trị, quan niệm, thái
độ, hành vi và các mối quan hệ tạo nên ý nghĩa, niềm tin và sự thống nhất, thể hiện trình
độ phát triển và đặc tính riêng của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc. Giá trị của văn hóa là đáp
ứng với những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.
Một cách tiếp cận khác của giáo sư Ngô Đức Thịnh: “Văn hóa là hệ thống hữu cơ
các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy trong quá trình hoạt
động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và môi trường
*
1

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 3, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr, 431.
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xã hội, nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình” 2. Như vậy, nói đến
văn hóa là nói đến giá trị. Giáo sư Trần Ngọc Thêm cũng đồng quan điểm trên khi cho
rằng: “Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo
ra và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với
môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của mình” 3. Xuất phát từ lý thuyết hệ thống,
nhà nghiên cứu đã trình bày mô hình văn hóa gồm ba thành tố cơ bản. (1) Văn hóa nhận
thức: Mỗi nền văn hóa đều là tài sản của một cộng đồng người nhất định - một chủ thể
văn hóa. Trong quá trình tồn tại và phát triển, cộng đồng người - chủ thể văn hóa đó luôn
có nhu cầu tìm hiểu, tích lũy được một lượng kinh nghiệm và tri thức phong phú về vũ trụ
và bản thân con người - đó chính là văn hóa nhận thức. (2) Văn hóa tổ chức: là những giá
trị văn hóa tổ chức của cộng đồng như văn hóa tổ chức 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 văn hóa tổ chức 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...). (3) Văn hóa ứng xử: Cộng đồng người - chủ thể văn hóa - tồn tại trong quan hệ
với hai loại môi trường - môi trường tự nhiên (thiên nhiên, khí hậu...) và môi trường xã
hội (hiểu ở đây là các xã hội, dân tộc, quốc gia). Do đó có văn hóa ứng xử với môi trường
tự nhiên và văn hóa ứng xử với môi trường xã hội 4.
Theo cách hiểu của chúng tôi, văn hoá là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần
được sáng tạo, tích luỹ trong lịch sử nhờ quá trình hoạt động thực tiễn của con người;
được cộng đồng chấp nhận, vận hành trong đời sống xã hội, được xã hội giữ gìn, trao
chuyển cho thế hệ sau; trở thành thước đo trình độ phát triển và dấu ấn bản sắc dân tộc.
Khái niệm này thể hiện được những tính chất cơ bản của văn hoá: tính hệ thống, tính giá
trị, tính sáng tạo, tính truyền thống, tính dân tộc.
Văn hóa nếu tiếp cận từ những lĩnh vực cụ thể sẽ có: văn hóa doanh nghiệp, văn
hóa đạo đức, văn hóa thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật, văn hóa công sở, văn hóa trang phục,
văn hóa học đường, văn hóa giao thông,… Dù được diễn đạt theo cách nào thì văn hóa là
sự phát triển những năng lực bản chất của con người hướng tới các giá trị nhân văn. Mỗi
một cộng đồng xã hội có một mô thức văn hóa riêng. Trường đại học là một thiết chế xã
hội, vì vậy việc hình thành văn hóa riêng để góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo, sứ mệnh
của mình là một tất yếu khách quan.
1.2. Văn hóa học đường là một lĩnh vực của văn hóa, liên quan đến văn hóa và giáo
dục, những nội dung luôn được Đảng quan tâm lãnh đạo, phát triển. Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định mục tiêu: “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước
ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” 5. Để thực hiện mục tiêu
đó, Đảng ta xác định nhiệm vụ quan trọng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức
mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển
sự nghiệp văn hoá. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất
để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là
Ngô Đức Thịnh (Chủ biên - 2010), Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong
đổi mới và hội nhập, Nxb Khoa học xã hội, tr.19
3
Trần Ngọc Thêm (2001), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. TP Hồ Chí Minh, tr, 27.
4
Trần Ngọc Thêm (2001), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. TP Hồ Chí Minh, tr, 28-29.
5
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
t2, tr, 326; tr, 330; tr, 127; tr, 329 - 330.
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trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”6. Đảng ta xác
định: “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao,
trọng tâm là hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát
triển trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu
rộng”7. Xây dựng văn hóa gắn với giáo dục nghĩa là phải xây dựng văn hóa học đường,
nhằm “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi
dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm,
mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”8 . Bởi vì nền giáo dục Việt
Nam không chỉ coi trọng tri thức và kỹ năng, mà còn 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 lý lứa tuổi và khả năng của người học”9. Điều 2 Luật Giáo dục chỉ rõ: “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”10 .
Văn hóa học đường bắt đầu xuất hiện tại các nước phương Tây vào những năm
1990. Tại Việt Nam, khái niệm này cũng không còn mới lạ, tuy nhiên nó vẫn là khái niệm
đa nghĩa tùy cách tiếp cận. Có người hiểu đó là tổng hòa các mối quan hệ mang tính văn
hóa giữa các cá nhân và các tổ chức thành viên trong nhà trường trên cả hai phương diện
vật chất và tinh thần trong một không thời gian xác định nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo
con người có trình độ chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng sống, khỏe mạnh
về thể chất và phong phú về tinh thần, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao
động trong công cuộc đổi mới đất nước. Người khác hiểu văn hoá học đường là sản phẩm
văn hóa tinh thần của xã hội, của tập thể người trong mỗi trường học và được biểu hiện
thông qua nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức bộ máy hoạt
động của nhà trường. Có ý kiến khẳng định văn hoá học đường là tập hợp các chuẩn mực,
giá trị và niềm tin, các lễ nghi và nghi thức, các biểu tượng và truyền thống tạo ra vẻ bề
ngoài của trường học. Ý kiến khác cho rằng văn hoá học đường là một cấu trúc, một quá
trình, là các giá trị và chuẩn mực dẫn dắt giảng viên và sinh viên đến việc giảng dạy và
học tập có hiệu quả. Khuynh hướng khác đưa ra quan điểm về sự vận động, khẳng định
văn hoá học đường không phải là một thực thể tĩnh mà luôn được hình thành và định hình
thông qua các tương tác với người khác và thông qua những hành động đáp lại trong cuộc
sống nói chung. Sau khi khảo cứu các quan niệm đã được xã hội hóa, tác giả Phạm Ngọc
Trung định nghĩa: “Văn hoá học đường là hệ thống những giá trị vật chất và tinh thần
được hình thành và tích luỹ trong lịch sử bao gồm những suy nghĩ, quan niệm thói quen,

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
t2, tr, 326.
7
Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr, 330.
8
Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr 127.
9
Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr 329 - 330.
9
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, thông qua ngày 14/6/2019.
11
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Điều 2
6

302

tập quán, tư tưởng, luật pháp... nhằm thiết lập mối quan hệ giữa thầy, trò và các thành
viên có liên quan để việc dạy và học đạt kết quả cao”11.
Có thể hiểu: Văn hóa học đường là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần được tích
lũy qua quá trình phát triển của nhà trường; những giá trị đó tác động trực tiếp đến nhận
thức, thái độ, hành vi của các thành viên nhằm tạo nên môi trường văn hóa chuẩn mực,
phù hợp với mục đích giáo dục và tạo nên bản sắc riêng cho nhà trường.
Văn hóa học đường là phức hợp văn hóa với nội dung phong phú, bao gồm: Thứ
nhất, là hệ giá trị. Đó là các giá trị đã được kết tinh trong cả quá trình xây dựng và trưởng
thành của nhà trường hoặc những giá trị mới mà các thành viên mong muốn nhà trường
mình có và tạo lập từng bước nhằm đem đến sự phát triển mới phù hợp với yêu cầu của
xã hội. Thứ hai, là những thiết chế, thể chế trong trường học đảm bảo cho hệ giá trị được
hiện thực hóa (tổ chức, quản trị). Thứ ba, là những chuẩn mực hành vi được thực hiện
thông qua các mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường. Mục tiêu chung
nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân
thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển thương hiệu của nhà trường. Trên cơ sở
mục tiêu đào tạo chung ở bậc đại học, mỗi trường học có mục tiêu, nội dung văn hóa học
đường của trường mình. Căn cứ hoàn cảnh cụ thể, điều kiện của mình mà các trường xây
dựng một hệ chuẩn mực, giá trị phù hợp được các thành viên trong nhà trường cùng tham
gia xây dựng với những biện pháp tổ chức thực hiện. Hệ chuẩn mực, giá trị đó phải tương
hợp với một mức độ nhất định với các giá trị truyền thống và thời đại. Hệ giá trị làm nên
cốt lõi của văn hóa học đường sẽ là chuẩn mực để mọi thành viên đồng thuận, là cơ sở
xác định nội dung, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, thước đo thành quả của bản thân, của
lớp, của trường, đặc biệt về mặt đạo đức xã hội, giá trị nhân cách… thường được gọi là
dạy người bên cạnh dạy chữ, dạy nghề. Hệ giá trị của mỗi trường là yếu tố cốt lõi của
thương hiệu nhà trường, của cơ sở giáo dục. Từ đây, từng người và tập thể phát huy sở
trường, tiềm năng của mình, đồng thời kế thừa và phát huy hệ giá trị của cả quốc gia - dân
tộc, làm đất nước ngày càng giàu mạnh.
2. Vai trò của văn hóa học đường ở trường đại học
Văn hoá học đường ở trường đại học có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong đời
sống văn hóa xã hội, trong hoạt động giáo dục nhà trường bởi nó tham gia trực tiếp vào
quá trình hoàn thiện nhân cách sinh viên, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện sứ
mệnh, mục tiêu đào tạo và thương hiệu của các trường đại học. Quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế
giới như hiện nay đòi hỏi chất lượng nguồn lực lao động ngày càng cao hơn trước, do đó
xây dựng văn hóa học đường trong các trường đại học trở thành một trong những vấn đề
thời sự được xã hội quan tâm. Văn hoá học đường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất,
tinh thần của một nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong sứ mệnh, triết lý, chiến lược,
mục tiêu, hệ thống các giá trị, chuẩn mực cốt lõi, phong cách lãnh đạo, quản lý... bầu
không khí dân chủ, tinh thần sáng tạo. Sau đó văn hoá học đường được biểu lộ thành hệ
thống các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử... được xem là tốt đẹp và được
mỗi thành viên trong nhà trường chấp nhận.
Văn hoá học đường phát triển ngay khi các thành viên tương tác với nhau, thầy với
thầy, trò với trò, nhà trường với xã hội, cá nhân với cộng đồng. Nó trở thành chỉ dẫn cho
hành vi giữa các thành viên của nhà trường. Theo đó, văn hoá học đường có các chức
Phạm Ngọc Trung (2011), Văn hóa và phát triển từ lý luận đến thực tiễn, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội,
tr. 51
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năng biểu tượng, chức năng xây dựng, chức năng hướng dẫn và chức năng gây cảm xúc.
Nếu các chức năng ấy của văn hoá học đường được làm tốt, mỗi thành viên trong trường
sẽ vừa thấm nhuần, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và những phẩm giá quý báu
của dân tộc: như tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, đoàn kết vì
đại nghĩa; tính trung thực, cần cù sáng tạo trong mọi hoạt động; sự hiếu học và tôn sư
trọng đạo… vừa đầy đặn lòng nhân ái, tình cảm vị tha và khoan dung; có hành động và
thái độ rõ ràng đối với những hiện tượng phản văn hóa.
Theo chúng tôi, yếu tố cốt lõi trong văn hóa học đường là văn hóa ứng xử trong
các mối quan hệ giữa những thành viên trong nhà trường. Nói cách khác, văn hóa học
đường được biểu hiện tập trung nhất, rõ nhất ở hành vi ứng xử của các thành viên trong
không gian trường học, tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo trong nhà trường, là lối
sống văn minh trong trường học thể hiện trong quan hệ với môi trường tự nhiên. Các
thành viên trong nhà trường cần hình thành thói quen giữ gìn, bảo vệ và làm đẹp cảnh
quan tự nhiên của nhà trường; có ý thức giữ gìn vệ sinh chung; có ý thức trách nhiệm
trong việc giữ gìn, bảo vệ của công; có ý thức tiết kiệm trong sử dụng trang thiết bị phục
vụ giảng dạy học tập. Trong quan hệ xã hội ở nhà trường, quan hệ giữa các thành viên
thực sự phải là quan hệ có văn hóa, lịch sự; phải có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành
viên: lãnh đạo quản lý, giảng viên, sinh viên và cán bộ, viên chức… Từ đó mới xây dựng
được sự đoàn kết, nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo. Ngoài quan hệ mang tính
chất hành chính bắt buộc đó còn có quan hệ tình người. Ứng xử của thầy, cô giáo với sinh
viên được thể hiện như sự quan tâm đến học sinh, sinh viên, biết tôn trong người học, biết
phát hiện ra ưu điểm, nhược điểm người học để chỉ bảo… Thầy, cô luôn gương mẫu trước
học sinh, sinh viên. Ứng xử của học sinh, sinh viên với thầy, cô giáo thể hiện bằng sự kính
trọng, yêu quí của người học với thầy, cô giáo. Trân trọng những tri thức, kỹ năng và sự
chỉ dẫn giáo dục của thầy, cô và thực hiện điều đó tự giác, có trách nhiệm. Ứng xử giữa
lãnh đạo, quản lý với giáo viên, nhân viên thể hiện người lãnh đạo phải có năng lực tổ
chức các hoạt động giáo dục. Người lãnh đạo có lòng vị tha, độ lượng, tôn trọng giáo viên,
nhân viên; xây dựng được bầu không khí dân chủ, tôn trọng trong tập thể nhà trường. Ứng
xử giữa các đồng nghiệp, học sinh, sinh viên với nhau phải thể hiện qua cách đối xử mang
tính tôn trọng, tin tưởng, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả các ứng xử trong nhà trường
là nhằm xây dựng một môi trường sống văn minh, lịch sự.
Văn hóa học đường có ý nghĩa quyết định tới chất lượng giáo dục và có ảnh hưởng
rất lớn tới cộng đồng xã hội. Tháng 11/2009, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố lấy ngày 18/7
hằng năm là Ngày Quốc tế Nelson Mandela (Nelson Mandela International Day) để ghi
nhận những cống hiến của cố Tổng thống Nam Phi cho nhân loại, tự do và chính nghĩa.
Những câu nói để đời của huyền thoại Nelson Mandela là những câu nói truyền cảm hứng
cho muôn người, trong đó có câu nói về giáo dục là vũ khí tối thượng nhất bạn có thể
dùng để thay đổi thế giới. Tại cổng trường Đại học Nam Phi có ghi những dòng chữ cho
thấy tầm trí tuệ trong nhận thức của ông về giáo dục và văn hóa học đường: “Để phá hủy
bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ
cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên”; “Sự
sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”... Đây là những triết lý của Nelson
Mandela - vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, người dành cả một đời để đấu
tranh mang lại quyền tự do cho những người da màu trên toàn thế giới, bởi sản phẩm của
giáo dục chính là con người.
Về góc độ tổ chức, văn hóa nhà trường được coi như một mẫu thức cơ bản, tạo ra
một môi trường quản lý ổn định, giúp cho nhà trường thích nghi với môi trường bên ngoài,
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tạo ra sự hoà hợp môi trường bên trong. Một tổ chức có nền văn hóa mạnh sẽ hội tụ được
cái tốt, cái đẹp cho xã hội. Văn hóa học đường 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 sản phẩm giáo dục toàn diện. Trong môi trường học
đường, văn hóa được chia làm văn hóa vật chất biểu hiện qua cơ sở vật chất nhà trường,
khuôn viên trường và văn hóa tinh thần như: tinh thần dân chủ, giao tiếp, ứng xử... Như
vậy, có thể hiểu nội dung văn hóa học đường là các yếu tố vật chất như giảng đường,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, không gian, cảnh quan… đảm bảo tạo nên môi trường
và phương tiện giáo dục tốt nhất; nội quy, quy chế của nhà trường phù hợp với chuẩn mực
văn hóa chung của xã hội, phù hợp với nội quy, quy định của môi trường học đường đảm
bảo cho các hoạt động trong trường học diễn ra lành mạnh, đạt mục tiêu giáo dục là đào
tạo những con người toàn diện nhu quan điểm của Đảng ta. Xây dựng văn hóa học đường
là việc vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên những thành công lớn trong sự nghiệp giáo
dục cho các trường đại học.
Nội

3. Văn hóa học đường nhìn từ văn hóa ứng xử tại trường Đại học Văn hóa Hà

Văn hóa ứng xử chỉ là một phương diện trong toàn bộ hoạt động giao tiếp của con
người, nhưng trong văn hóa học đường, giao tiếp ứng xử có vai trò quan trọng. Nhiệm vụ
cơ bản của giáo dục là hình thành con người không chỉ có tri thức mà phải có năng lực
ứng xử trong giao tiếp. Tính chất giao tiếp bộc lộ rõ nhất trong hoạt động giáo dục, vì
hình thức giảng dạy cũng là hoạt động giao tiếp, dựa trên mối quan hệ giữa người dạy và
người học. Thầy giáo muốn thực hiện hành động giáo dục thì cách tốt nhất là phải giao
tiếp với sinh viên. Mục tiêu giáo dục là hình thành quan niệm về giá trị, lòng yêu ghét, vì
vậy, sự tác động chủ yếu không thông chỉ qua con đường nhận thức lí trí mà còn thông
qua tình cảm - một hình thức giao tiếp tinh vi và phong phú, phức tạp nhất trong những
hoạt động giao tiếp của con người.
Giáo dục văn hóa trên phương diện này cũng chính là giáo dục thẩm mĩ và đạo
đức. Biết ăn nói, ứng xử có văn hóa cũng là một hành vi thẩm mĩ, tạo nên vẻ đẹp của con
người. Sinh viên cần làm chủ các phương tiện giao tiếp, có được những kỹ năng giao tiếp,
biết ứng xử có văn hóa trong những tình huống khác nhau. Đây là một biểu hiện của văn
hóa học đường, giúp mối quan hệ giữa thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò, nhà trường
với gia đình được xây dựng tốt đẹp hơn dựa trên cơ sở hiểu biết tôn trọng lẫn nhau.
Quy định về giao tiếp và ứng xử là nội dung của xây dựng văn hóa học đường tại
ở các trường đại học, trong đó có trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Nhà trường đã ban
hành Quyết định Số: 954 /QĐ-ĐHVHHN ngày 13/12/2019 về Quy tắc ứng xử văn hóa
của sinh viên, học viên. Theo đó, ứng xử văn hóa được hiểu là “những biểu hiện thông
qua hành vi, thái độ, lời nói của người học trong các mối quan hệ ứng xử đối với bản thân,
bạn bè, gia đình, Nhà trường và các mối quan hệ khác phù hợp với văn hóa, đạo đức và
quy định của Pháp luật” (Điều 1, Chương I của Quy định).
Mục đích ban hành quyết định được xác định rõ tại điều 2 của chương 1, đó là để
văn hóa ứng xử “phù hợp với phong tục tập quán, đạo đức xã hội và các quy định chung
nhằm đảm bảo kỷ cương, dân chủ trong Nhà trường. Xây dựng môi trường văn hóa học
đường văn minh, hiện đại, hội nhập, góp phần hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, tạo
chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của người học; xây dựng môi trường giáo dục
lành mạnh trong Nhà trường. Bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả trong hoạt động đào tạo
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và quản lý sinh viên của Nhà trường. Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây
dựng văn hóa ứng xử của người học trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường”.
Nội dung ứng xử bao hàm rộng các mối quan hệ: ứng xử với bản thân; ứng xử đối
với giảng viên, cán bộ và nhân viên của Nhà trường; ứng xử đối với khách đến thăm và
làm việc tại Trường; ứng xử đối với bạn bè; ứng xử đối với môi trường và tài sản công
của nhà trường. Theo đó, sinh viên phải không ngừng học tập, sáng tạo, tu dưỡng và tích
cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực và khiêm
tốn; luôn có ý thức vượt khó vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Phải có thái
độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên của Nhà trường; tích cực
hợp tác với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trong các hoạt động giáo dục, đào
tạo của Nhà trường. Sinh viên phải dũng cảm đấu tranh, lên án những hành vi vụ lợi, vi
phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối quan hệ giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Không được sử dụng mạng xã hội để cổ súy, đăng tải thông tin sai trái, lệch lạc, vi phạm
chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được xuyên tạc, nói xấu
cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường. Với bạn bè, phải đoàn kết, giúp đỡ nhau
trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện; lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của nhau.
Trong giao tiếp, lời nói, hành vi, cử chỉ phải có văn hóa; phải giữ gìn sự bình đẳng, trong
sáng trong mối quan hệ bạn bè. Đối với môi trường và tài sản công của nhà trường, phải
có ý thức giữ gìn, bảo vệ và xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Sinh viên phải có trách
nhiệm thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, đồng thời vận động, nhắc nhở bạn bè trong
lớp, trong khoa cùng tham gia thực hiện. Cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường
phải gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc
thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa của người học, nếu phát hiện người học vi phạm thì
nhắc nhở và báo cáo với Nhà trường để xử lý.
Quyết định này là cơ sở để Trường Đại học Văn hóa Hà Nội giám sát việc chấp
hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành
Văn hóa và của nhà trường; đồng thời xem xét khen thưởng, kỷ luật và xử lý trách nhiệm
khi người học vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống trong học tập, rèn luyện và các
mối quan hệ xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới căn bản và toàn
diện trong giáo dục và đào tạo. Quy tắc ứng xử văn hóa cho thấy rõ nhận thức sâu sắc của
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về vai trò quan trọng của văn hóa học đường, gắn liền
với mục tiêu đào tạo, với sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường trong tương lai.
Kết luận
Xây dựng văn hóa học đường từ quan hệ ứng xử là xây dựng hệ thống giá trị văn
hóa gắn với môi trường văn hóa là trường học. Đây là xây dựng nề nếp làm việc khoa học,
có trật tự kỷ cương, tuân theo những nội quy, quy định chung nhưng không mất đi tính dân
chủ, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết nhất trí của cả tập thể trong việc nâng cao
hiệu quả và chất lượng hoạt động của nhà trường. Văn hóa học đường chính là thước đo
trình độ văn hóa của mỗi cán bộ công chức, giảng viên, sinh viên, phản ánh ý thức của mỗi
người trong môi trường giáo dục. Văn hóa học đường với những giá trị bền vững được kế
thừa và tiếp thu có chọn lọc; từ môi trường bên trong đến bên ngoài nhà trường có tác động
trở lại góp phần hoàn thiện nhân cách cán bộ công chức, giảng viên, sinh viên. Xây dựng
văn hóa học đường chính là xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp,
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thân thiện, tổng hòa các giá trị hữu hình và vô hình, để văn hóa thực sự là” nguồn lực nội
sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”12.
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MÔ HÌNH THAM VẤN 3C TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
Nguyễn Xuân Khang*

1. Văn hoá học đường là gì? Mối quan hệ trong nhà trường là những mối quan
hệ nào?
Hiểu một cách chung nhất, văn hoá học đường là giá trị cần có của một nhà
trường [Đào Thị Oanh] 1. Văn hoá học đường bao gồm 3 thành tố có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau: Hệ thống thái độ và niềm tin của tất cả cá nhân trong, ngoài nhà trường;
Hệ thống các chuẩn mực văn hoá của nhà trường; Hệ thống các mối quan hệ giữa
những cá nhân bên trong nhà trường với nhau, giữa các cá nhân của nhà trường với
cộng đồng.
Với tôi, học sinh quan trọng, nhưng giáo viên của tôi cũng quan trọng, chị lao công
hay anh bảo vệ trong trường cũng quan trọng. Tôi không xem mối quan hệ nào là mối
quan hệ cốt lõi trong nhà trường. Bởi lẽ, giáo viên không hạnh phúc thì không thể tạo ra
những đứa trẻ hạnh phúc. Anh bảo vệ là người đầu tiên đón học sinh vào trường, nếu anh
ấy không vui thì học sinh của tôi cũng sẽ ít nhiều cảm thấy “tụt cảm xúc” trong suốt buổi
học. Ai cũng có vai trò quan trọng làm văn hoá nhà trường trở nên tích cực hơn. Tại Marie
Curie, chúng tôi chọn yêu thương là văn hóa cơ bản nhất trước khi nói đến những điều
lớn lao kia. Tại sao chúng tôi lại chọn như vậy? Bởi:
Thứ nhất: Học trò là những trẻ dưới 18 tuổi được cả thế giới công nhận và bảo vệ,
cụ thể là Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em năm 1989, Việt Nam cũng đã luật hóa
bằng Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, nay là Luật Trẻ em 2016.
Trong tất cả các văn bản luật đó không có chỗ nào, câu nào nói về “Nghĩa vụ” của trẻ em
cả, bởi vậy chúng ta cũng không nên đặt ra quá nhiều yêu cầu với trẻ em và học trò.
Thứ hai: Học trò là lứa tuổi chưa hoàn thiện về cả thể chất cũng như tâm sinh lý,
do đó mong các em hiểu và thông cảm hoặc hợp tác là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy,
thay vì chọn đối đầu chúng tôi chọn đối thoại, chọn yêu thương: thầy cô, học trò, gia đình
phải đứng về một phía trong học tập hoặc các vấn đề xã hội khác.
Thứ ba: Thời gian học trò ở trường rất dài, nếu ở đó không có sự yêu thương thì
nó sẽ trở thành nỗi sợ, khi đó mục tiêu đến trường là để được học và giáo dục sẽ không
thể thực hiện được.
Thứ tư: Tôi nhận thấy mọi chuẩn mực văn hóa kể trên nếu xuất phát từ yêu
thương thì mới dẫn đến kết quả tốt đẹp được:
Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn bản thân mình được đối xử.
Bạn muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng mọi người trước tiên.
Bạn muốn được quý mến, hãy thật chân thành.
2. Chúng ta đã quan tâm đến văn hoá học đường chưa?
Năm 2008, Bộ GD&ĐT đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”. Điều này chứng tỏ giáo dục Việt Nam đã quan tâm nhiều
hơn đến sự phát triển về đời sống tinh thần nói chung và chất lượng các mối quan hệ nói
*
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riêng trong môi trường học đường. Đây chính là một tín hiệu rất đáng mừng cho những
người làm trong ngành giáo dục, quan tâm đến giáo dục và muốn xây dựng phát triển nó.
Xây dựng một môi trường học đường thân thiện, lành mạnh, an toàn không những giúp
cho giáo viên cảm thấy yêu công việc, phụ huynh tin tưởng nhà trường mà quan trọng
nhất là giúp học sinh của chúng ta hứng thú với việc đến trường, yêu trường, yêu lớp…
Năm 2017, Bộ GD&ĐT đưa ra thông tư 31 về việc thực hiện công tác tư vấn tâm
lý cho học sinh trong trường phổ thông với mục đích phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp đối
với học sinh đang gặp khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải
quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra, góp phần xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.
Nhưng…
Sự quan tâm của chúng ta là chưa đủ. Chúng ta mới chỉ đang lấy điểm số, kết quả
từ những kì thi để làm thành tích báo cáo, để đánh giá chất lượng. Việc giáo viên trong
trường mâu thuẫn, giáo viên gây khó dễ với học sinh, học sinh và học sinh bạo lực…
Những thứ rất thật như thế, ảnh hưởng to lớn đến chất lượng trường học như thế, nghiễm
nhiên không bao giờ được đề cập đến trong các báo cáo. Thiết nghĩ, nếu bây giờ chúng ta
cũng lấy thước đo văn hoá học đường của mỗi trường làm thành tích, thống kê về mức độ
hài lòng của học sinh, của giáo viên… để làm thành tích đánh giá, so sánh, thì có lẽ sẽ có
nhiều thay đổi.
3. Chúng ta đã làm gì?
Hầu hết các trường học hiện nay đều đi đúng theo chủ trương, phương hướng của
Bộ GD&ĐT, các trường đã có Phòng hoặc Tổ tư vấn tâm lý cho học sinh, tuy nhiên chủ
yếu đều là giáo viên kiêm nhiệm với vai trò tư vấn tâm lý. Điều bất cập ở đây chính là,
nếu ai cũng có thể làm các công việc như nhau thì cần gì phải phân chia thành ngành tâm
lý, ngành sư phạm…, phải đào tạo 4 năm Đại học để lấy tấm bằng đúng chuyên ngành.
4. Trường học của tôi đã làm gì?
Năm 2018, trường tôi đã thành lập Phòng tham vấn tâm lý, với đội ngũ 5 nhân
viên. Kế thừa và phát huy các mô hình Phòng tham vấn trên thế giới, đồng thời hiểu rõ về
tình hình thực tế môi trường giáo dục tại Việt Nam, Phòng tham vấn học đường trường
Marie Curie được xây dựng và vận hành theo nguyên tắc 3C, viết tắt của ba chữ: “Chuyên
môn - Chuyên nghiệp - Chuyên trách”.
Chuyên môn là đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chuyên gia phải được đào tạo chuyên sâu
để thực hiện các công việc theo chức năng của Phòng tham vấn học đường. Bên cạnh các
kiến thức chuyên môn, cán bộ tham vấn cần đáp ứng các kỹ năng mềm như: Kỹ năng lắng
nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng diễn thuyết
trước đám đông, kỹ năng ghi nhớ... Đồng thời, cần có kỹ thuật làm chủ cảm xúc, quản lý
thời gian và kỹ năng phát triển vấn đề để có thể xác định được đúng vấn đề của học sinh.
Chuyên nghiệp là các hoạt động của phòng từ hoạt động phòng ngừa (giảm thiểu
những rủi ro về sức khoẻ tinh thần có thể ảnh hưởng đến học sinh) đến hoạt động tham
vấn đều được phân công phù hợp và xác định đối tượng rõ ràng trong quá trình hỗ trợ. Tất
cả mỗi thành viên phai đảm bảo đúng quy trình và đạo đức nghề nghiệp. Kết quả tham
vấn được thể hiện trên các mẫu biểu đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện.
Chuyên trách là người được tuyển dụng, để đảm nhiệm công việc thường
xuyên, chỉ làm và chỉ chịu trách nhiệm theo phạm vi công việc được giao.
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Sau hơn 2 năm hoạt động, chúng tôi đã hỗ trợ được gần 2.000 học sinh và phụ
huynh với khoảng 10.000 lượt tham vấn (1 học sinh/ phụ huynh không chỉ cần 1 lần hỗ
trợ về mối quan hệ mà thường sẽ cần trung bình 5 lần khi họ có khó khăn về tâm lý).
Biểu đồ 1: Tổng số học sinh được hỗ trợ tham vấn từ năm 2019 - 2021
Số học sinh được hỗ trợ tại phòng tham vấn qua các năm
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Tôi hiểu rằng học sinh có nhiều tâm tư, cần sự thấu hiểu, điều này từ phía giáo viên
trên lớp là chưa đủ. Cụ thể các nhóm vấn đề trong hơn 2 năm vận hành phòng tham vấn
được thống kê dưới biểu đồ sau:
Biểu đồ 2: 9 vấn đề học sinh cần hỗ trợ
Tổng hợp các vấn đề học sinh cần hỗ trợ
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Nhìn lại chặng đường hơn 2 năm qua, cá nhân tôi nhận thấy, mô hình này thực sự rất
hiệu quả và đáng nhân rộng. Sự chuyên môn - chuyên trách - chuyên nghiệp của Phòng tham
vấn học đường không chỉ mang lại sự tin tưởng với riêng học sinh, phụ huynh mà đối với cả
giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường cũng tìm đến để được hỗ trợ.
5. Chúng ta nên làm gì?
Từ sự thành công trong việc xây dựng mô hình tham vấn tại trường Marie Curie
và rộng hơn là một số trường công lập, tư thục khác đã áp dụng, dù là một minh chứng
rất nhỏ trong việc giải quyết các mối quan hệ trong nhà trường - một bộ phận quan trọng
của văn hoá học đường. Tôi đưa ra khuyến nghị Uỷ ban Văn hoá Giáo dục của Quốc hội,
Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu triển khai mô hình này tại những trường học có đủ
điều kiện hoặc theo hướng xã hội hoá để góp một phần vào công cuộc đổi mới giáo dục
căn bản và toàn diện hiện nay.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NHÀ TRƯỜNG
Nguyễn Kim Hồng*
Văn hoá học đường hiện nay đối với giáo dục nước ta là một vấn đề vô cùng quan
trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ - những công dân tương lai sống có
hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp. Xây dựng văn hoá học đường phải được coi là trọng tâm và
quan trọng nhất trong từng trường học. Nếu môi trường học đường thiếu văn hoá thì không
những không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị kiến thức nhân văn cho thế
hệ trẻ mà còn làm suy hại đến thế hệ tương lai.
Môi trường giáo dục là nơi đào tạo những lớp người có tri thức để phục vụ xã hội.
Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, là giường cột của nước nhà. Một môi trường giáo dục
lành mạnh là điều kiện tiên quyết để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt có tài
năng, đạo đức. Trường học không chỉ là trang bị kiến thức cho học sinh, mà còn là nơi rèn
đức, luyện tài cho từng học sinh theo học. Trong môi trường này, học sinh phải biết về trách
nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với thầy cô, bạn bè và ngược lại, thầy cô giáo cũng phải
biết trách nhiệm của mình đối với các em học sinh, với phụ huynh và xã hội.
Văn hóa học đường được hiểu là các chuẩn mực mang tính đạo đức, thẩm mĩ chi
phối hành vi ứng xử của con người trong môi trường học đường, được thể hiện qua thái
độ, lời nói, cử chỉ, hành động… trong những tình huống, hoàn cảnh cụ thể của hai chủ thể
chính là lực lượng giáo dục nhà trường và học sinh/sinh viên. Văn hóa học đường được
cụ thể hóa qua các biểu hiện ứng xử tương tác giũa người với người, giữa người với đồ
vật, cảnh quan trong nhà trường. Ứng xử giữa con người với con người trong nhà trường
được thể hiện qua tương tác giữa Lãnh đạo nhà trường với Giáo viên (GV)/Nhân viên,
Giữa GV với GV, giữa GV với Học sinh (HS)/Sinh viên (SV), giữa học sinh/sinh viên
với học sinh/sinh viên; giữa Nhà trường (BGH, GV và các đoàn thể nhất là chi đội/chi
đoàn) với Cha mẹ HS. Giữa nhà trường với xã hội và các lực lượng giáo dục khác.
Theo Nguyễn Dục Quang (2016): Sự ứng xử phù hợp chuẩn mực của các thành
viên trong nhà trường là một nội dung, một biểu hiện của văn hóa nhà trường hay còn gọi
là văn hóa học đường. Trong cuốn sách “Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
cho HS”, tác giả đã nhận định rằng: “Các mối quan hệ ứng xử trong nhà trường là một
thành phần trong hệ thống các giá trị cốt lõi để phát triển văn hóa nhà trường. Mỗi nhà
trường tự đề ra bộ quy tắc ứng xử và cụ thể hóa các quy tắc ứng xử có văn hóa trong mọi
hoạt động giáo dục để tạo bầu không khí nghiêm túc nhưng cởi mở, thân thiện trong mối
quan hệ người - người: GV, HS, cha mẹ HS, khách đến trường... cũng như sự ứng xử phù
hợp với môi trường.”1
Trong một tác phẩm khác “Xây dựng văn hóa học đường - Giải pháp nâng cao chất
lượng giáo dục trong nhà trường”, (2007), Kỉ yếu hội thảo khoa học, Viện Nghiên cứu Sư
phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) các tác giả cho rằng: ý nghĩa của văn
hóa ứng xử học đường tạo nên bản sắc của nhà trường, tạo dựng môi trường sư phạm lành
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến; Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;
Cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (1999-2001)
1
Trích theo Nguyễn Dục Quang và Nguyễn Thị Ngọc Hà (2016), “Nghiên cứu về văn hóa ứng xử học đường và
giáo dục văn hóa ứng xử học đường”, Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
*
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mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và góp phần vào sự thành bại
của nhà trường. Vì vậy, văn hoá ứng xử (VHƯX) trong nhà trường là một nét đẹp cần giữ
gìn. Bên cạnh đó, trên cơ sở phân tích các biểu hiện hành vi của các mối quan hệ sư phạm
như là thành tố quan trọng làm nên văn hóa học đường, nghiên cứu của nhiều tác giả đã
chỉ ra các chuẩn mực của ứng xử người - người. Đó là: Tôn trọng, trung thực, quan tâm,
dân chủ, lắng nghe, chia sẻ, biết ơn, giúp đỡ.
Trong phần tham luận của mình, chúng tôi không chú trọng tới những hiện tượng,
hành vi cụ thể ứng xử thiếu văn hoá trong nhà trường mà đi sâu vào việc làm thế nào để
xây dựng văn hóa học đường có hiệu quả trong nhà trường phổ thông. Bởi việc trích
dẫn những hiện tượng cụ thể chỉ làm cho bài viết của chúng tôi dài hơn chứ không làm
cho các phân tích của chúng tôi về tình trạng xuống cấp của văn hoá sâu sắc hơn.
Trước khi đến với hội thảo này, chúng tôi đã dự không ít hội thảo về văn hóa học
đường trong các trường đại học đặc biệt là ở các trường đại học sư phạm2. Và theo thiển
nghĩ của tôi, các nguyên nhân chính cũng đã được nhiều tác giả đưa ra, nhiều nhà trường
phổ thông áp dụng nhưng vẫn chưa có kết quả rõ rệt.
Khi quyết định tham gia hội thảo này, chúng tôi nghĩ đến đặc trưng của thời kỳ
hiện nay đó là kỷ nguyên 4.0 thể hiện vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông
trong tất cả các lĩnh vực trong đó có giáo dục. Ý định về một giải pháp thực hiện văn hóa
học đường trên các trang Web của các trường phổ thông được thực hiện sau khi chúng tôi
“vào” trang web của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
từ địa chỉ các trang Web do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công bố.
Vào các trang Web của các trường trung học tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi
nhận thấy đa phần các trang Web đều thể hiện cơ cấu tổ chức, lịch sử của trường, các
danh nhân mà nhà trường lấy tên đặt cho tên trường.Cũng trong trang Web này, nhiều nhà
trường đã đưa ra ba công khai theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo. Ở hầu hết các
trang Web đều đưa ra các chính sách, các tin hoạt động về giáo dục trong nhà trường
mình, sở quản lý mình…
Chúng tôi thấy hầu hết trang Web của các trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh đều nêu các điển hình về học tập của học sinh chẳng hạn như thành tích của
những học sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực, học sinh giỏi của thành phố và
cả nước. Rất tiếc rằng (hy vọng là chúng tôi quên hoặc là chúng tôi đã chưa đọc được)
trong các trang web này thiếu hẳn những bài viết về tấm gương đạo đức của học trò, của
thầy cô giáo một cách cụ thể. Nói như vậy có thể không công bằng lắm, vì trong số các
trang Web mà chúng tôi xem đã đăng một vài thông tin về sự giúp đỡ của thầy cô giáo,
của tổ chức đoàn thanh niên, của từng học sinh cụ thể đối với những gia đình, những cá
nhân bị F0 trong dịch covid vừa qua.
Bài viết này, chúng tôi muốn bạn đến một hình thức tuyên truyền để văn hóa nhà
trường văn hóa học đường ngày càng tốt hơn. Muốn được như thế các học sinh có thành
tích học tập tốt cũng như các hoạt động giúp đỡ bạn bè, cộng đồng phải luôn được xuất
hiện trên các trang Web của nhà trường với tư cách là những gương điển hình cho mọi
người học tập. Tuyên dương trên Website của trường, tổ chức thảo luận qua các chatroom
về văn hóa học đường cần được cổ vũ.

2

một ấn phẩm về “Văn hóa giao tiếp trong nhà trường” đã được xuất bản sau một Hội thảo Về văn hóa giao tiếp
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Khen chê không dễ nếu chúng ta không có những quy định rõ ràng trong khuôn
khổ của nhà trường.
Phỏng vấn một cán bộ lãnh đạo của sở giáo dục và đào tạo về công tác văn hóa học
đường ở các trường phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý của ông, chúng tôi được biết: Vấn
đề văn hóa học đường cũng được đưa ra trong các cái thảo luận nhưng thực sự có đi vào
từng trường học hay không, nhất là bằng các văn bản hay không lại là một chuyện khác.
Hỏi chuyện một hiệu trưởng đã về hưu ở một trường phổ thông tại thành phố Hồ
Chí Minh về những quy định văn hóa học đường được trong nhà trường như thế nào? Ông
đã trả lời chúng tôi rằng ở trường ông thì không thấy việc này và các Trường khác theo
ông biết thì cũng không thể hiện điều này bằng các văn bản quy định trong nhà trường.
Tại sao chúng tôi lại đặt vấn đề cần xuất hiện các văn bản được quy định của nhà
nước, của ngành đối với thầy cô giáo và học sinh mỗi cấp học. Bởi vì, đây chính là những
văn bản để nhìn vào đó mà soi xét hoạt động của thầy cô giáo, học sinh đã đúng trong các
khuôn khổ quy định trong nhà trường hay chưa?
Có rất nhiều ý kiến của phụ huynh, và xã hội khi lên án nhà trường mà cụ thể ở
đây là lên án thầy cô giáo, ban lãnh đạo nhà trường đã có những kỷ luật học sinh mà theo
phụ huynh và xã hội là quá nặng. Việc có hình phạt được coi là nặng hay nhẹ nếu có
những quy định chặt chẽ thì không thể gây nên sự tranh cãi và nếu có tranh cãi thì cũng
có thể phán xử công bằng bằng các qui định. Quy định giúp việc phán xử trở nên công
bằng hơn.
Thông thường, nếu đã có những quy định thì khi xảy ra những hình thức kỷ luật
không phù hợp nặng hoặc nhẹ đều dễ dàng nhìn thấy, dễ phân sử và không tạo nên những
hiệu ứng xấu cho thầy cô hay học sinh. Tất nhiên không ngoại trừ những tác động cả tích
cưc lẫn tiêu cực trên các trang mạng xã hội có liên quan đến văn hóa nhà trường. Nhiều
biểu hiện phi giáo dục trong nhà trường đã được không những các phương tiện truyền thông
“chính thống” phản ánh mà còn nhận được sự phản ánh trên nhiều phương tiện truyền thông
“phi chính thống”, những phản ánh rất “mạnh mẽ” trên Facebook (và Messenger có liên kết
với Facebook), TikTok, WeChat, Instagram, QZone, Weibo, Twitter… trong thời gian qua.
Văn hóa học đường trong trường học mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay gói gọn
trong môi trường trường học, thể hiện quan hệ đồng nghiệp giữa thầy và thầy, giữa cán
bộ quản lý với thầy/cô, giữa thầy/cô với học trò, giữa học trò với học trò. Văn hóa học
đường được quy định bởi pháp luật, trong luật giáo dục 2018, trong các văn bản qui định
về thầy cô giáo, về cán bộ quản lý, đặc biệt là đạo đức nhà giáo.
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
trong đó nêu rõ phẩm chất “là tư tưởng, đạo đức, lối sống” của giáo viên trong thực hiện
công việc nhiệm vụ. Giáo viên phải đạt một trong 3 cấp độ sau: mức đạt tức là có phẩm
chất, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong dạy học và giáo dục học sinh
theo quy định; mức khá là giáo viên có phẩm chất, năng lực tự học, tự rèn luyện, chủ động
đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao; và mức tốt là có ảnh hưởng tích cực đến học
sinh, đồng nghiệp cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trong việc thực hiện mục tiêu
giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.
Về phẩm chất nhà giáo, Thông tư trên cũng quy định có hai tiêu chí để đánh giá:
tiêu chí một là đạo đức nhà giáo và tiêu chí hai là phong cách nhà giáo.
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Trong thông tư cũng đã quy định xây dựng môi trường giáo dục với các tiêu chí
như: 1) Xây dựng văn hóa nhà trường, 2) Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường và
3) Thực hiện xây dựng trường học an toàn phòng chống bạo lực học đường.
Đối với các nhà lãnh đạo, Thông tư số 14/2018/TTBGDĐT ngày 20 tháng 7 năm
2018 Ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư quy định
chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông là hệ thống phẩm chất, năng lực mà hiệu
trưởng cần đạt để lãnh đạo và quản trị trưởng. Hiệu trưởng phải thực hiện tốt đạo đức
nghề nghiệp có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường. Hiệu trưởng phải có
trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các nội
quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định. Hướng tới tạo lập được môi
trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản
lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng văn hóa trường. Hiệu trưởng còn phải là người
thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường, tạo lập được môi trường dân chủ trong nhà
trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về thực hiện dân
chủ trong nhà trường. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực nhà trường: tạo
lập các mô hình trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và hướng dẫn, tổ
chức hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng trường học an toàn,
phòng chống bạo lực học đường.
Rõ ràng là các quy định của nhà nước, cụ thể đây là bộ giáo dục và đào tạo đối với
giáo viên, cán bộ quản lý là hết sức rõ ràng trong việc xây dựng văn hóa nhà trường văn
hóa học đường.
Tuy nhiên, khi khảo sát các trường học bằng cách vào các trang Web của nhiều
trường phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi chưa thấy các trường phổ thông
trung học của thành phố xây dựng bộ tiêu chí văn hóa nhà trường. Và vì thế, có thể nói
rằng ba năm đã qua các cơ sở giáo dục phổ thông chưa hết lòng trong việc xây dựng văn
hóa học đường trong trường học của mình. Đó cũng là lý do để giải thích hàng loạt những
vi phạm không đáng có trong cán bộ quản lý nhà trường, trống đọi ngũ giáo viên, học
dinh của nhà trường.
Một trường học có văn hóa phải là một trường học đề cao sự tôn trong của học trò
đối với học trò, học trò với thầy cô giáo, thầy cô giáo với thầy cô giáo và nhân viên trong
nhà trường, thầy cô giáo với cán bộ quản lý. Nhà trường phải dân chủ. Các trang web của
nhà trường cần có chỗ để thầy cô, học sinh phản ảnh cả về những điều tốt lẫn những điều
xấu xảy ra trong nhà trường.
Không khí dân chủ: Từng giáo viên, nhân viên, từng học sinh phải thể hiện tinh
thần dân chủ trong trường học. Có lẽ trường học của chúng ta còn thiếu vắng tinh thần
dân chủ nên ít có những tranh luận thẳng thắn về những biểu hiện đúng sai trong nhà
trường. Quy định về qui chế dân chủ không chỉ có trên giấy tờ mà nó cần được sống trong
một môi trường thật của giáo dục thông qua quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường với đội ngũ
giáo viên, nhân viên và học sinh; thông qua cách thức ứng xử giữa thầy và trò, giữa trò và
trò. Chỉ khi nào, mọi thành viên trong trường sẵn sáng “mổ xẻ” mọi hành vi sai trái diễn
ra trong trường học và ngoài xã hội mới hy vọng dân chủ học đường đã đi vào cuộc sống
trường học. Ở một trường học mà khi một bất công xảy ra không nhận được thái độ phẫn
nộ của học sinh và giáo viên thì không thể nói đó là một trường học dân chủ.
Thái độ thờ ơ, phi cảm đối với các hành vi sai trái trong nhà trường hôm nay sẽ là
tai họa của ngày mai.

314

Nhà tư vấn tâm lý Phạm Thị Thuý cho rằng: Văn hoá ứng xử học đường Việt Nam
đã ở vào cấp độ báo động đỏ. Đã có quá nhiều hành vi thiếu văn hoá của cả học sinh và
giáo viên. Văn hoá học đường đang xuống cấp nghiêm trọng, là sự xuống cấp đáng sợ
nhất của một nền giáo dục. Hiện nay có rất nhiều người đồng tình với ý kiến này khi cho
rằng văn hoá ứng xử học đường đang bị xem nhẹ. Nhà trường chỉ tập trung vào việc dạy
kiến thức tự nhiên xã hội mà quên đi giáo dục nhân cách sống cho học sinh. Thực tế cho
thấy trong môi trường học đường, nơi văn hoá được coi trọng, được xây dựng và phát huy
lại đang diễn ra những điều thiếu văn hoá.
Trong môi trường giáo dục hai mối quan hệ chính là quan hệ giữa thầy và trò và
quan hệ giữa các trò với nhau. Trong đó mối quan hệ giữa thầy và trò là mối quan hệ cốt
lõi nhất để xây dựng môi trường giáo dục. Những vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài
trường học, trong đó có các vụ án hình sự ngày càng gia tăng. Học sinh đánh nhau không
chỉ dùng chân tay hay cặp sách nữa mà là những hình ảnh các học em sinh mặc đồng phục
tuổi từ 10 đến 18 cầm dao, côn, kiếm và cả súng tự chế hay súng mua chui trên thị trường
để “xử nhau” chỉ vì những lí do rất trẻ con như “nhìn đểu”, không cho chép bài, nói xấu,
ghen tuông hoặc chỉ đơn giản là đánh “cho bõ ghét”.
Văn hoá ứng xử giữa học trò với nhau ngày nay mang nhiều màu sắc biến tướng.
Tình trạng kết bè, kết phái tạo thành băng, hội cũng là vấn đề nhức nhối nó không những
làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục mà còn làm cho xã hội quan tâm lo lắng. Hiện
tượng lập băng nhóm rồi đi cướp, trấn lột, dằn mặt lẫn nhau, thanh toán ân oán cá nhân
của học trò làm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các nhà làm công tác giáo dục và
quản lí giáo dục.
Vai trò của người thầy trong thực thi văn hóa học đường là rất lớn. Thầy giáo cần
phải hướng dẫn các bạn học sinh nên “ăn như thế nào, mặc như thế nào, ứng xử như thế
nào, trong nhà ra sao, trong rạp hát làm cách nào” như GS Trần Văn Khê đã nói trong một
buổi giao tiếp với học sinh tại một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây cả chục
năm. Nói về việc ứng xử trong quan hệ trò - thầy, GS Khê khuyên răn: “Thầy cô mình
cực nhọc, chịu khó soạn bài, giảng bài để trao cho mình kiến thức, cũng như người mẹ
cho con một giọt sữa, mớm cho con một miếng cơm. Mẹ cho giọt sữa để nuôi thân thể
mình, mớm một ít cơm để mình ăn mình lớn, còn thầy mớm những kiến thức để tư tưởng
mình lớn. Dù có chuyện gì không bằng lòng với thầy cũng phải biết tôn sư trọng đạo”.
Không phải là tín đồ cổ vũ học theo noi gương nhưng tôi thấy nhà giáo quả thực cần là
một tấm gương để học sinh noi theo. Một trường học sẽ không thể có học sinh tốt nếu
không có những thầy cô giáo yêu thương học trò, tận hiến cho nghề nghiệp…
Thật không thể tưởng tượng học sinh chỉ vì một một cái nhìn và câu hỏi “nhìn đểu
hả” lại xông vào đánh nhau. Hiện tượng đánh nhau trong nhà trường hôm nay lại có cả sự
cổ vũ của cả học sinh, kể cả việc học sinh quay video tung lên mạng thay vì xông vào can
bạn. Nhiều người khi được hỏi vì sao học sinh lại có thái độ lãnh đạm khi bạn trong
lớp/trong trường bị đánh, họ đã trả lời rằng: nhiều điều tốt, hành vi đẹp hiện nay trong nhà
trường chỉ còn lại trong bài giảng – tương phản với hiện trang phũ phàng được phô bày
hàng ngày, hàng giờ ở quá nhiều ở ngoài trường học. Tôi nghĩ, nếu trong trường học, học
sinh được học (và hành) về tình thương yêu con người – một đức tính cao đẹp không chỉ
riêng của con người nhưng lại đậm chất con người của riêng loài người – thì khó có thể
xảy ra các hiện tượng phản cảm như trên.
Vậy nhà trường, các chủ thể trong trường học phải làm thế nào để chống lại các
hành vi phản giáo dục trong trường học. Tất nhiên, trước tiên là cần phải có qui định –
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qui định để dựa vào đấy mà xử lý, nhưng quan trọng hơn là cần phải tổ chức cho học sinh,
giáo viên có thể thể hiện văn hóa học đường trên thực tế (các chatroom trên website, các
câu lạc bộ, hoạt động của đoàn thanh niên, mời các diễn giả nói chuyện về văn hóa ứng
xử…).
Nói về văn hóa ứng xử trong nhà trường là nói về cái đẹp, nói đến điều thiện, và
trước hết học trò phải xử sự như thế nào cho đúng trong quan hệ với bạn, với thầy cô giáo.
Ngày nay, nhiều trường học đã tổ chức những buổi học kỹ năng giúp cho những nhà giáo,
học sinh nhiều kinh nghiệm quí giá để hoàn thiện bản thân và giúp thầy cô giáo dục học
sinh của mình về văn hóa ứng xử trong trường học và rộng hơn là ngoài cuộc sống. Thầy
cô giáo cũng phải học như học sinh – kĩ năng học tập suốt đời là một trong “tru cột” của
giáo dục Thế kỉ XXI.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Lê Thị Bừng, (1997), Tâm lí học ứng xử, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Nguyễn Khắc Hùng (Chủ biên), (2011), Văn hóa và văn hóa học đường, NXB Thanh niên, Hà Nội.
Nguyễn Văn Hộ - Trịnh Trúc Lâm, (2000), Ứng xử sư phạm, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội.
Vũ Lệ Hoa, (2010), Khéo léo trong giao tiếp, ứng xử sư phạm - Một yếu tố nâng cao hiệu quả dạy học,
Tạp chí Giáo dục số 61 (236), (kì 2 – 4/2010).
Nguyễn Thị Kim Ngân tuyển chọn, (2011), Văn hóa giao tiếp trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm
TP.HCM.
Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, (2016), Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện
nay - Thực trạng và giải pháp (Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia), NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Dục Quang, (2016), Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
Nguyễn Dục Quang và Nguyễn Thị Ngọc Hà(2018): Nghiên cứu về văn hóa ứng xử học đường và giáo
dục văn hóa ứng xử học đường, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 2/2018
Xây dựng văn hóa học đường - Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, (2007), Kỉ yếu
hội thảo khoa học, Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

316

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ
SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Nguyễn Vũ Bích Hiền*,
Nguyễn Thị Thanh Hòa, Vũ Thị Quỳnh*
Tóm tắt: Xây dựng văn hóa ứng xử trong các trường học là một hoạt động giáo dục hệ giá
trị, các chuẩn mực văn hóa giúp cho các thành viên trong nhà trường có nhận thức đúng, suy nghĩ,
tình cảm, hành vi tốt đẹp, thực hiện văn hóa ứng xử lành mạnh, xây dựng cơ sở để đảm bảo chất
lượng giáo dục của Nhà trường. Để định hướng và đánh giá văn hóa ứng xử trong nhà trường một
điều tất yếu cần phải có Bộ Quy tắc ứng xử. Bài viết sẽ tập trung phân tích vai trò, định hướng xây
dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tại trường Đại học Thủ đô
Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Văn hóa ứng xử; Văn hóa; Bộ Quy tắc ứng xử.

1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo và Nghị quyết 33/NQ-TW của Trung ương về Xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã nhấn mạnh đến tầm
quan trọng của đổi mới giáo dục và hoạt động xây dựng, phát triển con người Việt Nam
trong môi trường văn hóa lành mạnh [5;6]. Gần đây, ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử
trong trường học giai đoạn 2018- 2025”. Mục tiêu chung là “Tăng cường xây dựng văn
hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán
bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện
nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng
cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước,
nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”[7]. Điều này cho thấy, văn
hóa ứng xử trong trường học là vấn đề hết sức quan trọng, được cả xã hội quan tâm.
Các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đang
thực hiện xây dựng Bộ quy tắc ứng xử theo Thông tư số 06 ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành [11]. Là một ngôi trường trực thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân
dân Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đang từng bước xây dựng phấn
đấu trở thành cơ sở đào tạo có uy tín về chuyên môn, văn minh và thanh lịch về lối sống.
Nhà trường đang thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được ban hành theo Quyết định số
522/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 [8] và cũng đã ban hành Quy chế văn hóa
công sở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 982/QĐ-ĐHTĐHN ngày 09
tháng 12 năm 2019 [9]. Tuy nhiên trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa xây dựng Bộ Quy
tắc ứng xử riêng. Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa dành riêng cho các bộ, viên
chức, người học phù hợp với đặc điểm truyền thống giáo dục và những giá trị cốt lõi mà
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tạo dựng và tuyên truyền trong nhiều năm qua là nhiệm
vụ cần thiết trong năm học này và những năm học tới. Mặt khác cũng để đáp ứng yêu cầu
*

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
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của bối cảnh hiện nay khi mà hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội
nói riêng và trên cả nước nói chung đã và đang xây dựng bộ quy tắc ứng xử phù hợp với
đặc điểm tình hình của Nhà trường.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái niệm văn hóa ứng xử
* Ứng xử:
Tác giả Lê Thị Bừng chia khái niệm ứng xử theo hai nghĩa. Nghĩa hẹp, chỉ những
phản ứng thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ của con người trong tình huống giao tiếp.
Nghĩa rộng là toàn bộ những phản ứng thể hiện ở thái độ của chủ thể trước các tác động
của thế giới khách quan [1, tr. 30].
Trên cơ sở tổng hợp các quan niệm của nhiều nhà nghiên cứu đi trước, tác giả đề
tài cho rằng, ứng xử là cách thức tận dụng và ứng phó trong các mối quan hệ giữa con
người với môi trường tự nhiên, xã hội, bản thân của con người nhằm bảo tồn và phát triển
cuộc sống của cá nhân và cộng đồng. Như vậy, với cá nhân, có ứng xử đúng mực và
không (hoặc chưa) đúng mực theo các tiêu chí chung của cộng đồng. Với một cộng đồng,
có ứng xử “hay” hoặc “không hay” theo đánh giá, hoặc tiêu chí của một cộng đồng khác.
* Văn hóa ứng xử
Tác giả Lê Như Hoa khẳng định, văn hóa ứng xử là hệ thống tinh tuyển những
nếp ứng xử, khuôn mẫu ứng xử, chuẩn mực ứng xử, trong mối quan hệ ứng xử giữa con
người và các đối tượng khác nhau, thể hiện qua ngôn ngữ, hành vi, nếp sống, tâm sinh
lý… trong quá trình phát triển và hoàn thiện đời sống, đã được tiêu chuẩn hóa, xã hội
hóa, trở thành chuẩn mực của cá nhân, nhóm xã hội, với đặc trưng, bản sắc của văn hóa
một dân tộc, một quốc gia… được cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng, toàn bộ xã hội, thừa
nhận và làm theo” [3, tr. 5].
Tác giả Nguyễn Thanh Tuấn quan niệm, văn hóa ứng xử là hệ thống các khuôn
mẫu ứng xử được thể hiện ở thái độ, kỹ năng ứng xử của cá nhân và cộng đồng người
trong mối quan hệ với môi trường thiên nhiên, xã hội và bản thân, trên cơ sở những chuẩn
mực văn hóa - xã hội nhất định, để bảo tồn, phát triển cuộc sống của cá nhân và cộng đồng
nhằm làm cho cuộc sống của cá nhân và cộng đồng giàu tính người hơn [11, tr. 36]. Như
vậy, các tác giả trên đã đồng nhất quan niệm, văn hóa ứng xử gồm ba chiều quan hệ: với
tự nhiên, xã hội và bản thân. Văn hóa ứng xử gắn liền với các thước đo mà xã hội dùng
để ứng xử. Đó là các chuẩn mực xã hội.
Trên cơ sở tổng hợp quan điểm của các tác giả đi trước, dựa vào các tiêu chí của ứng
xử, tác giả đề tài đưa ra quan niệm: Văn hóa ứng xử (hiểu theo nghĩa là ứng xử theo chuẩn
mực chung) là hệ thống các giá trị, khuôn mẫu ứng xử trong mối quan hệ giữa con người với
tự nhiên, với xã hội, với bản thân được cộng đồng thừa nhận, chia sẻ, có ý nghĩa định hướng
hành vi của mỗi chủ thể để bảo tồn, phát triển cuộc sống của cá nhân và cộng đồng.
2.2. Khái niệm Quy tắc ứng xử
Quy tắc ứng xử bao gồm các quy định nhằm điều chỉnh các hành vi ứng xử, là thái
độ, là hành động của cá nhân trong mối quan hệ với các chủ thể khác ở bên trong và ngoài
tổ chức. Đây thực chất là các hành vi ứng xử được tổ chức mong đợi đạt được trong tương
lai và theo kế hoạch của mình. Ngoài ra, các hành vi ứng xử này cũng là các hành vi được
chấp nhận bởi tổ chức, quy định pháp luật, bởi chính các cá nhân hoặc các yếu tố khác.
Nói cách khác, các hành vi ứng xử mong đợi hoặc được chấp nhận chính là một phần của
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văn hóa mà tổ chức đó đang hướng tới. Như vậy, hành vi ứng xử mà chúng ta nói ở đây
sẽ là các hành vi ứng xử mang tính văn hóa, văn minh, và được thừa nhận trong phạm vi
rộng lớn hơn là mong muốn của chủ thể xây dựng lên bộ quy tắc ứng xử. [11, tr. 56]
2.3. Vai trò của Quy tắc ứng xử trong nhà trường hiện nay
Bộ Quy tắc ứng xử có ảnh hưởng tích cực tới hoạt động quản trị nhà trường, đặc
biệt là trong việc ngăn chặn những hành vi phi đạo đức thông qua việc khuyến khích con
người hành xử đúng đắn. Cụ thể:
Thứ nhất, quy tắc ứng xử mang tính quy phạm, chuẩn mực, và có tính áp đặt đối
với các đối tượng trong phạm vi điều chỉnh. Trong phạm vi nhà trường, quy tắc ứng xử
được thể hiện dưới dạng các quy định, quy chế áp dụng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên
và sinh viên. Các quy định này sẽ trở thành kim chỉ nam định hướng cho việc thực hiện
xây dựng bộ quy tắc trong nhà trường.
Thứ hai, bộ quy tắc ứng xử có thể được coi như một công cụ hoặc phương tiện
quản lý các hành vi ứng xử trong nhà trường. Chính vì vậy việc xây dựng bộ quy tắc ứng
xử chất lượng và hiệu quả cũng chính là một trong những nhiệm vụ của nhà quản lý nhằm
giúp họ điều hành tốt hoạt động tổ chức và đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Thứ ba, quy tắc ứng xử hoàn toàn có thể giúp nâng cao sự hài lòng với công việc,
lòng trung thành, sự cố gắng, sự tự hào, động cơ làm việc của họ. Bởi xét cho cùng, mỗi
cá nhân đều có những mong muốn và nhu cầu làm việc trong một môi trường làm việc
văn hóa mà ở đó họ tôn trọng, được đối xử công bằng, được trao quyền và được đánh giá
đúng năng lực.
Thứ tư, quy tắc ứng xử giúp trả lời cho các câu hỏi “Như thế nào ? Làm thế nào?”.
Tức là làm thế nào để đạt được các hành vi ứng xử mong đợi, hay nói cách khác làm thế nào
để một chủ thể thực hiện các hành vi ứng xử của mình. Trong các mối quan hệ chẳng hạn,
quy tắc ứng xử hướng dẫn cho cá nhân các hành vi và tình huống nên và không nên làm giữa
họ với đồng nghiệp, với cấp trên, với sinh viên, với cha mẹ sinh viên và với cộng đồng.
Thứ năm, quy tắc ứng xử không chỉ điều chỉnh các hành vi trong nội bộ mà cả các
hành vi ứng xử đối với bên ngoài của tổ chức. Các yếu tố bên ngoài nói đến ở đây là
những ý thức, mối quan tâm, trách nhiệm của tổ chức đối với cộng đồng và xã hội.
Việc xây dựng quy tắc ứng xử, đó là việc điều chỉnh các hành vi thái độ của mỗi
cá nhân trong môi trường giáo dục. Đây là một trong các yếu tố then chốt cho phát triển
bền vững của nhà trường.
2.4. Thực trạng thực hiện văn hóa ứng xử tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Qua đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, chúng tôi đã tập trung làm rõ thực trạng về văn
hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên đối với sinh viên và ngược lại của sinh viên đối với
cán bộ và giảng viên trong trường Đại học Thủ đô Hà Nội [4]. Trong đó tập trung làm rõ
thêm về thực trạng ứng xử của sinh viên đối với giảng viên trong bối cảnh hiện nay. Với
khách thể khảo sát tổng 368 trong đó 68 cán bộ, nhân viên, 100 giảng viên và 200 sinh
viên ở các khoa chuyên môn khác nhau. Cụ thể kết quả nghiên cứu được biểu đạt qua
những biểu đồ sau:
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Cứng nhắc, thiếu sự
quan tâm tới sinh viên
5%
Bình thường, giữ
khoảng cách với SV
13%

Quan liêu, hách dịch,
vòi vĩnh SV
2%

%

Hòa nhã, thân thiện,
nhiệt tính hướng dẫn
SV
80%

Hòa nhã, thân thiện, nhiệt tính hướng dẫn SV

Bình thường, giữ khoảng cách với SV

Cứng nhắc, thiếu sự quan tâm tới sinh viên

Quan liêu, hách dịch, vòi vĩnh SV

Biểu đồ 2.1. Đánh giá kết quả khảo sát hành vi ứng xử của cán bộ, giảng viên
và nhân viên đối với sinh viên trong nhà trường.
Nhìn vào biểu đồ chúng ta có thể thấy bên cạnh sự hòa nhã, thân thiện và nhiệt
tình, quan tâm hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện thì qua đánh giá
vẫn có cán bộ, giảng viên và sinh viên có thái độ cứng nhắc, thiếu sự quan tâm tới sinh
viên (5%), quan liêu, hách dịch với sinh viên (2%) và một bộ phận thì lại bình thường và
giữa khoảng cách với sinh viên. Điều này là một thực trạng cần phải thay đổi thông qua
các biện pháp tổ chức nâng cao hành vi ứng xử cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trong
nhà trường để tiến tới xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh và thân thiện.
Thực trạng hành vi ứng xử của sinh viên – chủ thể của quá trình đào tạo trong nhà
trường được tập trung làm rõ qua các nội dung sau:
Biểu đồ 2.1. Thái độ ứng xử của sinh
viên với GV

Ứng xử của SV với CBNV

Luôn luôn tôn trọng thầy cô

92.1

Chỉ lễ phép với thầy cô dạy mình

97.6

Chỉ lễ phép trước mặt thầy cô
Thầy cô nào mình quý mến thì
mình tôn trọng

2.11.34.5

0.6 1.8
Lễ phép
Chỉ lễ phép khi giải quyết công việc
Không cần lễ phép vì họ không phải là giảng viên
dạy mình

Theo kết quả thể hiện ở biểu đồ 2.2 cho thấy, sinh viên thể hiện thái độ tôn trọng
thầy cô chiếm tỷ lệ cao nhất 92.1% SV (sinh viên); Chiếm tỷ lệ thấp nhất là thái độ chỉ lễ
phép trước mặt thầy cô với 1.3% SV. Điều này thể hiện văn hóa ứng xử của sinh viên với
các thầy cô giáo trong nhà trường hiện nay luôn giữ gìn những biểu hiện tốt đẹp qua hành
vi, thái độ, giao tiếp hàng ngày.
Thái độ lễ phép với các cán bộ, nhân viên trong Nhà trường chiếm tỷ lệ cao nhất
97.6%; chỉ có 0.6% sinh viên cho rằng chỉ lễ phép với cán bộ nhân viên trong Nhà trường
khi cần gặp họ để giải quyết công việc. 1,8% SV cho rằng không cần phải lễ phép vì họ
không phải là giáo viên dạy mình (Kết quả thể hiện ở biểu đồ 2.3). Như vậy, hầu hết sinh
viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đều có những ứng xử văn hóa đúng mực với các cán
bộ, nhân viên công tác tại Trường.
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Theo kết quả thể hiện tại biểu đồ 2.4 thì
hành vi giúp đỡ bạn lúc khó khăn, thái độ sống
vô tư, không lợi dụng bạn bè chiếm tỷ lệ cao nhất
88.5%. Tuy nhiên vẫn còn tỉ lệ sinh viên vi nói
xấu bạn bè để người khác không chơi với bạn là
5.5%, kết bè chia rẽ nội bộ là 4.5% và sống thu
mình là 1.5%. Chứng tỏ hành vi ứng xử của sinh
viên tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội vẫn chưa
hoàn toàn chuẩn mực.

Biểu đồ 2.4.

Hành vi ứng xử của SV đối với
bạn bè trong nhà trư

88.5

Kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu
với một số giảng viên về thái độ và hành vi ứng
5.54.5 1.5
xử của sinh viên hiện nay để có kết quả toàn diện
hơn về văn hóa ứng xử của người học. Chúng tôi
Nói xấu bạn bè để người khác không chơi
thu được một số thông tin như cô N.V.A ở Khoa
với ban
Văn hóa Du lịch thấy rằng sinh viên hiện nay các
Chỉ chơi theo nhóm, kết bè, chia rẽ
em có cá tính khá mạnh, thường các em hay thể
hiện quan điểm và chính kiến của mình khi gặp
Giúp đỡ bạn lúc khó khăn
phải vấn đề trái chiều. Đó là một phần thể hiện
của tư duy phản biện tuy nhiên có nhiều em thể
Sống co cụm không chơi với ai
hiện trên mức cho phép như dùng lời lẽ chưa
chuẩn mực để bảo vệ quan điểm cá nhân và không chú ý tới sự góp ý của thầy cô. Mặt
khác có những em thì lại không nói lên quan điểm của mình mà lại xúi giục các bạn khác
hoặc thể hiện hành động không tôn trọng các thầy cô như hôm khác gặp thì lờ đi không
chào, hoặc chào qua loa. Đây là một biểu hiện ứng xử mà phải thông qua hoạt động quan
sát thường ngày và tiếp xúc trực tiếp với các em mới mô tả được.
Thầy V.C.H công tác tại Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thì lại thấy một nét
văn hóa ứng xử mà sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần phải thay đổi đó chính
là văn hóa chào hỏi. Lâu nay sinh viên thường có thói quen chỉ chào thầy cô giảng dạy
mình hoặc thầy cô mà mình quen biết. Cách chào thì biểu hiện rất khác nhau. Có bạn
thấy thầy cô thì đứng lại và thể hiện hành vi lịch sử như cúi chào hoặc nói dõng dạc. Có
bạn thì vừa ăn quà vừa chào, vừa chạy vừa chào rất khiếm nhã. Có những sinh viên chỉ
mới rời ghế nhà trường được một thời gian ngắn quay lại trường xin bảng điểm hay lấy
bằng cũng đã không chào hỏi các thầy cô khi gặp. Thật là đáng lo ngại. Đăc biệt là các
bạn khi thấy người lạ như là cán bộ giảng viên, các vị khách là chuyên gia hoặc thầy cô
khác ở trường khác tới trường thì thường lờ đi và không có lời chào. Thầy đã chứng kiến
nhiều lần khi khách tới thăm và làm việc tại Khoa của thầy công tác. Cũng là một chuyên
gia nghiên cứu về Khoa học xã hội nhân văn nói chung và văn hóa giao tiếp nói riêng,
thầy chỉ ra ở những quốc gia trên thế giới như Nhật Bản và Hàn Quốc, học sinh trong
nhà trường thể hiện cách chào hỏi và giao tiếp rất chuẩn mực với thầy cô và các vị khách
tới thăm trường. Hành động chào của các em khi gặp thầy cô là cúi chào và dừng mọi
công việc đang làm. Điều này đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng tại các trường học
của hai quốc gia này. Chính vì thế tại các nhà trường ở Việt Nam nói chung và trường
Đại học Thủ đô Nội cần thiết biện pháp giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử cho sinh
viên. Các em sẽ mang hình ảnh của nhà trường đi mọi nơi và các em là niềm tự hào của
nhà trường cho nên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường cần phải giáo dục và định hướng
để sinh viên thay đổi hành vi ứng xử của mình. Mục tiêu là hình thành được những nét
văn hóa chuẩn mực hướng tới tạo một văn hóa nhà trường bền vững.
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Về văn hóa ứng xử giữa sinh viên với sinh viên chúng tôi cũng thu thập được thông
tin qua một số bạn sinh viên. Có những bạn sinh viên trong lớp chỉ tập trung thể hiện bản
thân và dùng những đặc điểm nổi bật của mình để lôi kéo các bạn khác nghe theo mình.
Đôi lúc còn thành lập nhóm nói chuyện riêng trên các mạng xã hội để nói xấu cán bộ lớp
hoặc thậm chí là thầy cô. Đây quả thực là một thực tế đáng buồn.
Qua kết quả khảo sát về thực trạng của văn hóa ứng xử trong nhà trường Đại học
Thủ đô chúng tôi có đánh giá chung như sau:
- Điểm mạnh:
Tập thể nhà trường, nhất là cán bộ quản lý đã nhận thức rõ tầm quan trọng, tình
cấp thiết của việc xây dựng văn hóa và Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Ý thức được
nhiệm vụ và quyền lợi của mình trong công tác này. Công tác xây dựng và phát triển văn
hóa ứng xử trong nhà trường tận dụng được những ưu thế của một ngôi trường có bề dày
thành tích, tính tích cực của văn hóa ứng xử là cơ bản, phổ biến, các hiện tượng tiêu cực
trong văn hóa ứng xử chỉ là nhất thời, không phổ biến.
Tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị cốt lõi của nhà trường đã thể hiện được mục tiêu
đào tạo những công dân có phẩm chất toàn cầu và đặc trưng của Thủ đô nghìn năm văn
hiến. Nhà trường đã có một học phần Hà Nội học trong chương trình đào tạo môn chung
cho sinh viên toàn trường. Đây là một điều kiện thuận lợi để nhà trường lồng ghép các
nội dung giáo dục về văn hóa ứng xử cho sinh viên hướng tới những phẩm chất của công
dân Thủ đô thanh lịch và chuẩn mực.
- Điểm yếu:
Văn hóa, văn hóa ứng xử là thói quen ăn sâu, bám rễ trong mỗi người, nên việc tác
động, thay đổi nó theo một chiều hướng khác là việc rất phức tạp, lâu dài.
Nhà trường chưa có chế tài đủ mạnh để điều chỉnh hành vi ứng xử của các thành
viên trong nhà trường. Cho nên cần thiết phải có những tiêu chí cụ thể quy định về sự
chuẩn mực trong ứng xử như thế nào? Và làm thế nào để đạt được sự chuẩn mực trong
giao tiếp ứng xử trong môi trường giáo dục của nhà trường?
Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường còn khiêm tốn để tổ chức và thực hiện các
hoạt động giáo dục và nâng cao để hình thành văn hóa ứng xử phù hợp với đặc trưng của
nhà trường.
Các hoạt động ngoại khóa của sinh viên nhà trường còn hạn chế bởi năng lực và
điều kiện tổ chức. Sinh viên chưa được trải nghiệm nhiều với môi trường giao tiếp và
trưởng thành nhiều qua các hoạt động để các em rèn luyện văn hóa ứng xử giao tiếp. Đặc
biệt sự định hướng về các phẩm chất công dân Thủ đô và công dân toàn cầu còn nghèo
nàn khiến sinh viên khó hòa nhập được với môi trường bên ngoài.
- Thời cơ:
Nhà trường nhận được sự quan của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà
Nội để tạo điều kiện được tham gia vào các hoạt động giáo dục đạo đức chính trị, tư tưởng,
văn hóa cho cán bộ giảng viên và sinh viên.
Công tác xây dựng văn hóa văn hóa ứng xử là có cơ sở pháp lý, lý luận, được xã
hội và các cấp chính quyền quan tâm. Cụ thể đã có Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt
Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025”, Bộ Quy tắc
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành
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phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 522/QĐ năm 2017 của UBND Thành phố Hà
Nội và một số văn bản quy pháp phạm luật có liên quan. Hiện nay, hệ thống thông tin, tài
liệu tham khảo mang tính tuyên truyền giáo dục văn hóa ứng xử rất nhiều, trên nhiều
phương tiện, phù hợp với mọi đối tượng.
- Thách thức:
Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực duy nhất trình độ đại học trực thuộc Ủy ban nhân
dân Thành phố Hà Nội cho nên việc xây dựng và tạo dựng văn hóa nhà trường nói chung
thông qua văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên và sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm mà
nhà trường cần thực hiện. Tuy nhiên hiện nay cùng với nhiệm vụ dạy học nặng nề, áp lực
thi cử cao, giảng viên và sinh viên đều căng thẳng, mệt mỏi chạy theo các chỉ tiêu, thành
tích giáo dục.
Sự tác động của xã hội, có lối sống thực dụng, mạng thông tin trái chiều khó chọn
lọc vào một số đối tượng sinh viên chưa có quan điểm sống rõ ràng, chưa có kỹ năng sống
dẫn đến thái độ thờ ơ, vô cảm, lối cư xử thiếu văn hóa.
Mặt trái của quá trình hội nhập khiến các giá trị lai- căng, chưa tích cực len lỏi vào
trong nhà trường và một bộ phận giảng viên, sinh viên chưa có lập trường vững vàng dễ
bị dụ dỗ và lôi kéo vào các hoạt động tiêu cực.
Từ việc đánh giá về thực trạng văn hóa ứng xử trong nhà trường, chúng tôi nhận
thấy để gìn giữ và phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện
văn hóa ứng xử, cần thiết phải ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường Đại học Thủ đô
Hà Nội để thể chế hóa những quy định về văn hóa ứng xử hướng đến việc thâm nhập vào
bên trong nhận thức và hành động của mỗi thành viên của nhà trường. Bộ Quy tắc ứng xử
là sẽ điểm sợi dây kết nối và ràng buộc hành vi và thái độ ứng xử của cán bộ, giảng viên
và sinh viên trong nhà trường, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa tốt đẹp và bền vững
trong nhà trường.

2.5. Xây dựng và vận dụng Bộ Quy tắc ứng xử tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
2.5.1. Định hướng xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Dựa trên các căn cứ thực tiễn như Bộ quy tắc ứng xử của Thành ủy Hà Nội, đặc
điểm trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thực trạng văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên
và sinh viên trong trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tác giả đề xuất xây dựng Bộ Quy tắc
ứng xử dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bao
gồm 3 chương, 12 điều và được khái quát như sau:
- Chương 1. Quy định chung, gồm các quy định về: (1) Đối tượng và phạm vi áp
dụng; (2) Mục đích và (3) Nguyên tắc chung.
- Chương II. Ứng xử của cán bộ, giảng viên, người học, gồm các quy định về:
+ (4) Ứng xử của cán bộ lãnh đạo, quản lý: (i) Trong quan hệ công tác (gồm các
nội dung: ứng xử với đồng nghiệp; ứng xử với cấp trên; ứng xử với cấp dưới; ứng xử với
người học); (ii) Đối với công việc và (iii) Đối với chính mình.
+ (5): Ứng xử của cán bộ, giảng viên, gồm các nội dung: (i) Trong quan hệ công
tác (ứng xử với đồng nghiệp; ứng xử với người học); (ii) Đối với công việc và (iii) Đối
với chính mình.
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+ (6) Ứng xử của cán bộ tại phòng, ban, trung tâm, gồm các nội dung: (i) Trong
quan hệ công tác (gồm: Ứng xử với đồng nghiệp; ng xử với cấp trên; Ứng xử với người
học); (ii) Đối với công việc và (iii) Đối với chính mình.
+ (7) Ứng xử của người học về các nội dung: (i) Trong quan hệ công việc (Mối
quan hệ với giảng viên; Ứng xử với cán bộ, viên chức của nhà trường; Ứng xử với cán
bộ phòng, ban, trung tâm; Ứng xử giữa người học với người học ); (ii) Đối với nhiệm vụ
học tập, rèn luyện và (iii) Đối với chính mình.
+ (8) Ứng xử của CB, GV, NH với các đối tác đến làm việc tại trường ĐHTĐHN.
+ (9): Ứng xử của CB, GV, NH với tài sản công, cảnh quan, môi trường giáo dục.
- Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
+ (10): Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
+ (11): Khen thưởng, kỷ luật

2.5.2. Định hướng thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Việc xây dựng và áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường rất được coi trọng
nhằm mục đích điều chỉnh các hành vi ứng xử cá nhân nhằm phục vụ cho các mục tiêu
giáo dục của nhà trường. Nhằm đưa Bộ Quy tắc ứng xử được hiện thực hóa góp phần xây
dựng môi trường văn hoá, văn minh, hiện đại trong trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần:
Thứ nhất: Xin ý kiến của Đảng ủy và Hội đồng trường nhà trường thông qua và
ban hành Bộ Quy tắc ứng xử. Nhà trường cần xác định được tầm quan trọng của việc xây
dựng và ban hành Bộ tiêu chí này trong việc tạo ra thống nhất trong quá trình thể hiện
hành vi và thái độ văn hóa ứng xử của các thành viên. Đây cũng là chế tài để ràng buộc
việc thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa trong nhà trường.
Thứ hai: Cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên trong
nhà trường về mục đích xây dựng văn hóa ứng xử và Bộ Quy tắc ứng xử. Đó là thiết chế
định hướng thực hiện hành vi ứng xử của các cá nhân để trở thành thói quen trong giao
tiếp ứng xử và qua thời gian sẽ tạo thành giá trị truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
Thứ ba: Giảng viên cần thực hiện lồng ghép hoạt động giáo dục sinh viên nhằm
thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử để các em hình thành được thói quen tích cực
trong văn hóa giao tiếp. Cần chú ý trong bối cảnh hiện nay mối quan hệ giữa thầy – trò
được chuyển dịch theo “mở” hơn. Tức người thầy không phải là người độc tôn trong
truyền thụ tri thức mà phải là người hướng dẫn, truyền được cảm hứng và động lực cho
người học. Người học thì không thụ động trong tiếp thu tri thức mà rất chủ động trong
học tập bằng cách thể hiện quan điểm, chính kiến cá nhân trong quá trình học tập. Tư duy
phản biện được đề cao trong hoạt động học tập hiện nay. Tuy nhiên cần phải thể hiện như
thế nào cho phù hợp. Chính vì thế Bộ Quy tắc ứng xử sẽ là những nội dung định hướng
về cách ứng xử cho người dạy và người học để thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong
quá trình giao tiếp.
Thứ tư: Các thành viên trong nhà trường cần xác định xây dựng văn hóa ứng xử
là một quá trình lâu dài vì công tác này không dừng lại ở nhận thức, mà đòi hỏi mỗi người
thay đổi hành vi, thao tác đó trở thành phản xạ, kỹ năng sau khi tự bản thân mỗi người
cảm nhận được giá trị của hành vi ứng xử có văn hóa. Bộ Quy tắc ứng xử chỉ là một chế
tài ràng buộc hành vi nhưng không thể quyết định sự thay đổi hoàn toàn của văn hóa ứng
xử nếu mỗi cá nhân không tự nhận thức được hành vi và thái độ của mình. Mặt khác văn
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hóa ứng xử là vấn đề phức tạp, không thể thấy ngay kết quả trước mắt, mà đó là quá trình
lâu dài, từ từ. Vì vậy, công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường Đại học Thủ đô Hà
Nội cần được rút kinh nghiệm, bổ sung và thực hiện lâu dài, đồng bộ.
3. Kết luận
Xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường là một vấn đề phức tạp, khó khăn, đòi
hỏi sự khéo léo linh hoạt, tế nhị và phải trải qua một quá trình lâu dài, từng bước bổ sung
và thực hiện. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường ngày một chuẩn mực đi
vào nề nếp là cả một quá trình kiên trì chỉ đạo và phấn đấu của cán bộ - giảng viên - nhân
viên – sinh viên nhà trường. Qua kết khảo sát thực trạng, cán bộ, giảng viên và sinh viên
tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội đều nhận thức được về tầm quan trọng, đều phấn khởi
và tin tưởng vào sự phát triển của nhà trường. Đây là điều kiện thuận lợi để hoàn thiện và
đưa Bộ Quy tắc ứng xử vào thực tiễn. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng sai lệch trong hành
vi ứng xử của người dạy, người học, Chính vì thế muốn duy trì và phát huy tốt môi trường
văn hóa đòi hỏi sự đồng tâm nhất trí của cả tập thể nhà trường mà trong đó mỗi cá nhân
cần phải tự thay đổi hành vi và thái độ ứng xử của bản thân để hướng tới các chuẩn mực
chung và cùng xây dựng một môi trường văn hoá sư phạm lành mạnh, nơi mà mọi thành
viên đều được tôn trọng, được bộc lộ khả năng, được cống hiến vì một mục tiêu chung.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ BÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG
PGS.TS Trần Lê Bảo*
Muốn đổi mới toàn diện và triệt để sự nghiệp giáo dục và đào tạo, không thể
không xem xét đến nhà trường, một cơ sở quan trọng của hệ thống giáo dục, là nơi hiện
thực hóa những định hưởng về tư tưởng giáo dục, nội dung giáo dục, có chức năng giáo
dục và đào tạo con người, là nơi diễn ra quá trình học tập và xã hội hóa dưới góc độ truyền
bá kiến thức và xây dựng tư cách công dân.
Văn hóa học đường thể hiện ở những giá trị và cách thức quản lý, ứng xử của con
người với con người trong nhà trường và ngoài xã hội, của con người với cảnh quan, cơ
sở vật chất trong không gian của một ngôi trường cụ thể.
Mặc dù báo cáo với tiêu đề “Văn hóa học đường từ các mối quan hệ bên trong nhà
trường”, song không thể không xem xét nhà trường với những mối quan hệ tổng thể, tác
động ảnh hưởng tới nhà trường, như điều kiện kinh tế xã hội, sự phát triển vượt bậc của
khoa học công nghệ trong thời đại toàn cầu hóa.
1. Khái niệm nhà trường và những yếu tố tác động tới nhà trường
1.1 Nhà trường là một cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo con người, là nơi diễn
ra quá trình học tập và xã hội hóa dưới góc độ truyền bá kiến thức và xây dựng tư cách
công dân.
Hoạt động đặc trưng của trường học là hoạt động dạy học. Đó là hoạt động có tổ
chức, có nội dung, có phương pháp và phương tiện, có mục đích, có sự tương tác chỉ đạo
của nhà giáo dục, với sự hoạt động tích cực, tự giác của người học.
Nhà trường còn là một hệ thống xã hội mang tính sự phạm. Hệ thống này đòi hỏi
những tác động có mục tiêu, định hướng, có kế hoạch, có phương pháp của chủ thể quản
lý đến mọi mặt của đời sống nhà trường, nhằm đảm bảo sự vận hành tối ưu về các mặt xã
hội - kinh tế, tổ chức - sư phạm của quá trình dạy - học và xây dựng tư cách công dân.
Trường học là đơn vị cơ sở nằm trong hệ thống giáo dục và hiện thực hóa quá trình
giáo dục và đào tạo. Nhà trường còn là một thiết chế đặc biệt của xã hội, thực hiện chức
năng đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội. Trường học với tư cách là một tổ
chức giáo dục cơ sở vừa mang tính giáo dục vừa mang tính xã hội, là tế bào quan trọng
của hệ thống giáo dục từ Trung ương đến địa phương. Như vậy nhà trường vừa chịu sự
tác động của kinh tế - xã hội, của tiến bộ khoa học kỹ thuật và truyền thống giáo dục cũng
như cần quan tâm đến đặc thù mỗi ngôi trường. Có thể thấy công tác quản lý nhà trường
bao gồm xử lý các tác động qua lại giữa trường học và xã hội, đồng thời quản lý chính
nhà trường là sự vận hành hài hòa, khoa học các mối quan hệ giữa con người với con
người, chủ yếu quan hệ thày trò, giữa con người với tri thức; giữa con người với cảnh
quan và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo.
Trước khi đi sâu vào xen xét mối quan hệ bên trong của nhà trường cũng cần xem
xét những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới giáo dục mà nhà trường là nơi hiện thực hóa
của công tác quản lý giáo dục.
*

Nguyên GV Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
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1.2 Trong thời đại mới, giáo dục trong nhà trường chịu tác động từ những biến đổi
lớn lao của nhân loại. Đó là toàn cầu hóa, là những điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội và
khoa học công nghệ.
a. Toàn cầu hóa và yêu cầu đổi mới giáo dục.
Toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ đã đem lại những cơ hội và thách thức
cho mỗi dân tộc. Điều này đòi hỏi giáo dục, trước hết trong từng nhà trường đều phải đổi
mới cho phù hợp và thích ứng với thời đại. Để vượt qua được những thách thức và cơ hội
này, mỗi cộng đồng, quốc gia dân tộc, mỗi con người, đều phải tăng cường giáo dục, học
tập không mệt mỏi… nhằm nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ
cho sự phát triển đất nước và tăng cường giao lưu hội nhập khu vực và quốc tế. Rất nhiều
mô hình nhà trường liên kết với nước ngoài có chất lượng đào tạo tốt, diễn ra ở nhiều nơi
trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là cơ hội lựa chọn cơ sở đào tạo của nhiều
phụ huynh cho con em mình.
b. Điều kiện chính trị - kinh tế - xã hội. Sau thế chiến thứ II, các nhà giáo dục trên
thế giới đã đưa ra quan điểm: giáo dục là quyền của mỗi công dân, là điều kiện cho sự phát
triển phong phú cá nhân, cần có sự bình đẳng về cơ hội học tập trong các tầng lớp, mọi lứa
tuổi trong cộng đồng… Vì vậy tư tưởng giáo dục liên tục, học tập suốt đời được quảng bá
rộng rãi. Sau đó là tư tưởng giáo dục cho mọi người, là nhận thức về bốn trụ cột của giáo
dục: học để biết, học để làm, học để tồn tại, học để chung sống, ngày càng được cụ thể hóa
thành các chính sách giáo dục của các quốc gia. Tất nhiên những quan điểm này phải được
hiện thực hóa trong chính sách giáo dục ngay trong trường học mỗi quốc gia.
Nhờ khoa học kỹ thuật phát triển đã làm thay đổi mạnh mẽ sản xuất và cuộc sống
xã hội, kích thích nhu cầu học tập để tăng cường hiểu biết, phát triển nghề nghiệp, làm
phong phú cho cuộc sống cá nhân và để có thể giao lưu hội nhập với toàn thế giới… ngày
càng trở nên cấp thiết. Vì vậy sự nghiệp giáo dục được hiện thực hóa trong mỗi nhà trường
đều phải thay đổi mạnh mẽ và toàn diện mới đáp ứng được nhu cầu học tập, nhu cầu vì
văn hóa con người đang đặt ra trong thời đại mới.
Tình hình đại dịch covid 19 đã làm đảo lộn và thay đổi nhiều mặt của văn hóa xã
hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống giáo dục, đến quá trình và chất lượng đào tạo, cũng
như diện mạo văn hóa, thói quen của những chủ thể trong nhà trường.
c. Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, dẫn đến sự “bùng nổ” tri thức.
Hệ quả là làm cho sản xuất và mọi lĩnh vực của văn hóa xã hội trong đó có văn hóa học
đường cũng sẽ phải đổi mới nhanh chóng để thích ứng với sự thay đổi từng ngày từng giờ
của những tri thức mới, kỹ năng mới.
Mặt khác khoa học công nghệ phát triển cao đã và đang tạo ra những phương tiện
truyền thông, máy tính, mạng internet, cùng các sản phẩm nghe nhìn, những công cụ có
thể tích hợp kiến thức, thay đổi cả quan niệm lẫn nội dung và phương pháp học tập trong
nhà trường, thay đổi cả quan niệm về lao động xã hội. Lao động giờ đây phải có tri thức
cao hơn, “phi vật chất” hơn, đồng thời cũng làm thay đổi bản chất của lao động, của công
tác quản lý sản xuất cũng như quản lý xã hội và con người. Điều này đòi hỏi nhà trường
cần đổi mới về tư duy, hướng cộng đồng về một xã hội học tập với nền kinh tế tri thức,
đồng thời làm cho những quan niệm về văn hóa của nhân loại cũng phải thay đổi, phải
chủ động hội nhập và đối thoại giữa các nền văn hóa, để có thể sống bao dung với các giá
trị văn hóa của cộng đồng khác, cùng chia xẻ những giá trị chung của nhân loại như tự do
dân chủ, bình đẳng bác ái, hòa bình hữu nghị…
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2. Tình hình chung của giáo dục quốc tế và trong nước
2.1 Những thách thức đối với giáo dục
a. Sự thiếu hụt năng nề về thị trường lao động và chất xám. Do cách mạng khoa
học kỹ thuật trong đó có công nghệ thông tin, phát triển mạnh mẽ đã thúc đẩy nhanh quá
trình phi tập trung hóa mọi sinh hoạt xã hội, làm biến đổi sâu sắc diện mạo văn hóa và cơ
cấu kinh tế - xã hội, cũng như cơ cấu lao động xã hội trên phạm vi quốc gia và quốc tế.
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng ở nhiều nước, cũng tạo ra
sự thiếu hụt khổng lồ ở thị trường lao động có chất xám cũng như công nhân kỹ thuật lành
nghề có tri thức cao. Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục chẳng những phải đào tạo những
lao động lành nghề, có kỹ năng tốt làm chủ một quy trình công nghệ, mà còn cần đào tạo
những người lao động mới, có khả năng phát triển và thích ứng với biến đổi liên tục của
thị trường lao động và môi trường xã hội cũng như sự phát triển vượt bậc của khoa học
công nghệ. Việc đào tạo mới và đào tạo lại cho mỗi cá nhân và cộng đồng để thích ứng
với việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu phân công lao động, chỉ có thể diễn ra trong
sự quản lý của nhà trường.
b. Sự suy giảm chất lượng đào tạo và lúng túng trong việc định hướng giáo dục.
Toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống văn hóa xã
hội, các quốc gia dân tộc đang tỏ ra lúng túng, mơ hồ trong việc xử lý và định hình một
chiến lược giáo dục tổng thể, để có thể đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của thời đại.
“Tấm áo giáo dục” đang trở nên chật chội đối với sự biến đổi như vũ bão của khoa học
công nghệ mới và toàn cầu hóa. Nhiều chuyên gia giáo dục quốc tế cho rằng nền giáo dục
hiện nay trở nên lạc hậu (kể cả những nước công nghiệp phát triển), về cả mục tiêu, đối
tượng, cơ cấu lẫn nội dung, phương thức giáo dục.
c. Mâu thuẫn giữa quá trình tất yếu của khu vực hóa, toàn cầu hóa các hoạt động
của đời sống quốc tế với việc bảo vệ và phát huy tính phong phú và đa dạng của bản sắc
văn hóa; cùng với sự chênh lệch về mặt bằng dân trí, về trình độ phát triển của các quốc
gia cũng rất khác nhau. Điều này dẫn đến sự lúng túng và khó thống nhất trong việc xác
định và đánh giá những tiêu chuẩn chung, về nội dung, hình thức, cũng như chất lượng
đào tạo của ngành giáo dục trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.
d. Vấn đề tài chính cho giáo dục bị hạn chế. Mặc dù các quốc gia đều thấy tầm
quan trọng của giáo dục – đào tạo, đều có những cố gắng ưu tiên nhất định, tăng ngân
sách cho ngành này, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, kể cả chủ quan và khách
quan, nhìn chung đầu tư vào giáo dục ở nhiều quốc gia, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ cho sự
phát triển toàn diện của giáo dục.
e. Nạn mù chữ tuy tỷ lệ giảm, nhưng số lượng thực tiễn vẫn tăng. Do sự phân hóa
giầu nghèo ngày càng lớn, việc gia tăng dân số ở các nước phát triển và chậm phát triển
khó kiểm soát, tình trạng tái mù chữ, bỏ học, và lưu ban đang trở thành vấn đề đáng báo
động, nhất là ở các nước đang phát triển. Vì vậy công tác xóa nạn mù chữ, luôn đòi hỏi
tính xã hội hóa cao, không thể chỉ là công việc của cơ quan giáo dục, mà phải được diễn
ra trong từng nhà trường ở khắp cả nước.
2.2. Xu hướng phát triển của giáo dục
Những thay đổi về kinh tế xã hội, về khoa học công nghệ, cũng như thời đại toàn
cầu hóa trong những thập niên qua, cùng thực tiễn giáo dục thế giới, đã buộc các cộng
đồng phải thay đổi nhận thức về văn hóa giáo dục, trong đó có văn hóa học đường. Giáo
dục ngày nay đã thay đổi cả về vai trò, chức năng, mục đích, nội dung và cả phương thức...
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Nhiều hiện tượng mới nảy sinh trong giáo dục, nhiều vấn đề bức xúc đặt ra mà hệ thống
giáo dục cũ trong đó có nhà trường đã không thích ứng hòa nhịp được với thực tiễn kinh
tế xã hội và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó là những ý tưởng, quan niệm mới về văn
hóa giáo dục, văn hóa học đường ngày càng được chấp nhận rộng rãi.
a. Giáo dục không còn là đặc quyền dành cho một bộ phận có quyền, có tiền trong
xã hội mà là quyền của mọi công dân, trước hết là của trẻ em, đồng thời cũng là nghĩa vụ
của mọi công dân đều phải thực hiện giáo dục bắt buộc để có trình độ ngày càng cao.
Cùng với những cam kết của Chính phủ và sự giác ngộ học tập đã trở thành nhu cầu thực
sự của người dân trong việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ học tập ngày càng được phổ
biến và hiện thực hóa trong thực tiễn phát triển giáo dục.
b. Đối tượng của giáo dục cũng thay đổi, không chỉ trẻ em mới là đối tượng giáo
dục, mà “giáo dục cho mọi người” mới là đối tượng thật sự và rộng lớn hơn; giáo dục
không chỉ nhằm phát triển nhân cách của thế hệ trẻ mà còn “nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực, bồi dưỡng nhân tài”
c. Các hoạt động giáo dục được mở rộng, không chỉ trong nhà trường mà trở thành
một lĩnh vực hoạt động thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, thu hút sự đầu tư nguồn lực
từ mọi phía của xã hội.
d. Nhiều lĩnh vực khoa học tham gia vào nghiên cứu, lý giải những vấn đề bức xúc
của giáo dục. Triết học, Xã hội học, Kinh tế học, Đạo đức học, Văn hóa học và nhiều
ngành khoa học xã hội khác liên quan, đều phải nhập cuộc, tham gia để lý giải những hiện
tượng giáo dục cả những mặt tích cực và tiêu cực, đang diễn ra trong nhà trường.
e. Vai trò và vị trí người giáo viên cũng có những thay đổi căn bản và ngày càng
quan trọng hơn. Người giáo viên không chỉ thuần túy truyền đạt kiến thức mà còn giúp
cho học viên cách thức tiếp cận các kiến thức rộng lớn bên ngoài nhà trường. Giáo viên
và học viên cùng hợp tác, học tập, khám phá và sáng tạo.
3. Những mối quan hệ bên trong của văn hoá học đường.
Từ những tiền đề trên liên quan đến văn hóa giáo dục và văn hóa học đường, chúng
ta cần xem xét những mối quan hệ từ bên trong nhà trường. Đó là vấn đề quản lý nhà
trường một cách văn hóa, khoa học và toàn diện. Đó là việc vận hành một cách sáng tạo
và hài hòa nhất các mối quan hệ để tạo nên cá giá trị mới của văn hóa học đường. Đó là
các mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt quan hệ thày trò mới; quan hệ về tư tưởng
tinh thần, lộ trình cá nhân và những giá trị chung, quan hệ mới với tri thức; quan hệ về
cảnh quan và xây dựng kết cấu hạ tầng mới. Đương nhiên những quan hệ này chủ yếu
diễn ra trong nhà trường, do lãnh đạo nhà trường quản lý chỉ đạo. Nhưng nhiều lúc nhiều
nơi không thể tách biệt với xã hội với sự quản lý của Nhà Nước, thông qua hệ thống giáo
dục quốc gia và tác động của mối quan hệ gia đình – học đường - xã hội.
3.1 Mối quan hệ thầy trò mới như điểm nút của thông tin tương tác
a. Thật ra mối quan hệ giữa người với người trong văn hóa học đường luôn diễn ra
những mối quan hệ phức tạp, có quan hệ giữa những người quản lý và người được quản
lý, có quan hệ đồng cấp giữa các giáo viên với nhau, giữa học sinh với học sinh. Hệ thống
giáo dục cũ với những tiêu chuẩn về giáo dục “tiên học lễ hậu học văn” đã có những hiệu
quả nhất định trong các nhà trường xưa khi yêu cầu học cách thức ứng xử tốt đẹp giữa
người với người trước khi trang bị kiến thức. Tuy nhiên ngày nay do mặt trái của kinh tế
thị trường, của những định hướng không chưa chuần về giáo dục, đã đem lại những điều
đáng tiếc, thậm chí phi văn hóa trong quan hệ giữa người với người trong học đường ở

329

Việt Nam. Mối quan hệ thày trò bị phá vỡ, bạo lực học đường diễn ra ngày một nhiều
hơn, mối quan hệ của nhà trường đối với gia đình và xã hội cũng nhiều lần bị lên án, vấn
đề trang bị tri thức và cách thức kiểm tra, thi cử cũng làm nhiều người quản lý rơi vào
vòng lao lý, giáo dục chạy theo thành tích, đã tạo nên những thành tích ảo chưa thể một
sớm một chiều chấm dứt được…
Trong các mối quan hệ giữa người với người trong văn hóa học đường, thì mối
quan hệ thầy – trò là cơ bản nhất. Đó là hai chủ thể chính của nhà trường, làm nên văn
hóa học đường. Còn các quan hệ quản lý từ lãnh đạo nhà trường, nhân viên các phòng ban
đều thực hiện điều hành, phục vụ tốt cho hai chủ thể chính là thầy vào trò trong việc giáo
dục và đào tạo. Xét từ góc độ tiền đề, trước hết phải có trò mới có thầy, có trò có thầy mới
cần có các phòng ban phục vụ. Vì vậy hai chủ thể quan trọng nhất phải được coi trọng,
trong nhà trường chính là thầy và trò. Tuy nhiên sau khi hình thành nhà trường, hai chủ
thể này bị đẩy xuống bậc chịu quản lý, thậm chí còn bị bóc lột và áp bức.
b. Trong quan hệ văn hóa học đường, chúng tôi lựa chọn trình bầy mối quan hệ
thày – trò mới, coi giáo dục như điểm nút của thông tin tương tác.
Sự trì trệ của hệ thống giáo dục cũ được diễn ra trong nhà trường với chức năng là
tái sản xuất và giữ gìn tri thức hơn là sự sáng tạo. Nhà trường phải là nơi sáng tạo tiêu
biểu, đòi hỏi những cải cách về cấu trúc và đào tạo, phải vượt qua tình trạng học tập dồn
vào một thời gian – đó là thời tuổi trẻ - trong một không gian – đó là nhà trường – và giao
duy nhất cho một người thầy hoặc một nhóm thầy kế tiếp nhau giảng dạy. Cần đa dạng
hóa các chủ thể hoạt động, đa dạng hóa phương pháp tiếp cận và nội dung đào tạo, đa
dạng hóa về không gian và thời gian học tập, sẽ tạo nên nền giáo dục không còn khoảng
cách, đảm bảo cho xã hội không còn khoảng cách.
Nhà trường luôn duy trì chức năng tập hợp, học tập và xã hội hóa dưới góc độ
truyền bá kiến thức và xây dựng tư cách công dân. Như vậy nhà trường không chỉ là
“mạng lưới thông tin” mà còn là “mạng lưới xã hội” trong mối quan hệ với môi trường
xung quanh, với các gia đình. Trường học sẽ nằm trên điểm gặp gỡ, hội tụ của một tổng
thể các phương tiện thông tin, giao tiếp và học tập, cho phép định hướng giáo dục mới,
tiếp cận các nguồn lực địa phương, hướng dẫn các lộ trình cá nhân và thường xuyên đánh
giá về các kết quả.
Tuy nhiên, dù có đưa các công nghệ mới vào quá trình học tập, thì cơ bản giáo dục
vẫn là mối quan hệ tương tác giữa người với người qua quan hệ thầy – trò, giữa cách nhìn
của họ về thế giới, giữa năng lực và toàn bộ giá trị mà họ gắn bó. Công nghệ mới chỉ có
thể mở rộng hơn làm đa dạng hơn mối quan hệ này. Cho dù máy vi tính có hoàn hảo, cũng
không thể thay thế được người thầy bên học trò.
Thay đổi bộ mặt của trường học và đa dạng hóa chức năng của nó, không thể bỏ
qua vai trò quan trọng của người thầy giáo – nhân vật trung tâm của sự nghiệp giáo dục
và đào tạo. Tất nhiên thày giáo sẽ không chỉ là người truyền thụ đơn độc các kiến thức
chuyên ngành, mà vai trò của thầy giáo sẽ trở nên đa dạng và phong phú hơn, miễn là xã
hội công nhận và đánh giá đúng với vai trò và trách nhiệm của họ thông qua việc trả lương
phù hợp, để họ có ý chí hoàn thành nhiệm vụ người thầy giáo.
Tuyền thụ kiến thức sẽ vẫn là chức năng chính, nhưng sẽ đòi hỏi người thầy phải
làm sáng tỏ các mục tiêu và ý nghĩa của hành vi học tập, hướng dẫn các lộ trình học tập,
truyền đạt hấp dẫn nội dung học tập, tạo ra sự năng động tập thể trong các nhóm học tập,
đánh giá thường xuyên học sinh và đồng thời đánh giá xếp loại các nguồn lực phục vụ
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học tập. Như vậy, trách nhiệm của thầy giáo sẽ bao gồm việc làm chủ các lĩnh vực kiến
thức, sự hiểu biết về học sinh và khả năng nhận biết và quản lý môi trường học tập.
Cần coi trọng việc đào tạo giáo viên như là một tiêu chí quyết định đối với công
việc đào tạo các thế hệ mới. Cần có những quan hệ đối tác giữa Nhà nước và khu vực tư
nhân, nhất là liên quan đến việc làm chủ các kỹ thuật mới, về xử lý và truyền đạt thông
tin, chính người thầy là người cần được đào tạo thường xuyên.
Đã đến lúc cần thừa nhận, trách nhiệm ngày càng cao của người thầy giáo, trong
việc nâng cao dân trí, đào tạo những người công dân, những nhà chuyên môn có chất
lượng cao, khi cấu trúc xã hội và gia đình đang đòi hỏi phải thích ứng với những nhu cầu
phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng.
đường

3.2 Lộ trình cá nhân và những giá trị chung của văn hóa giáo dục và văn hóa học

Quá trình giáo dục và đào tạo luôn phải thể hiện thiên hướng nhân bản và đa dạng.
Giáo dục phải đặt con người làm trung tâm, đào tạo họ thành người làm chủ cuộc đời, tự
xác định được tương lai của mình, hệ thống giáo dục phải các cách tiếp cận phù hợp với
từng con người. Cần có những giáo viên theo sát tiến bộ của từng học sinh và biết phát
huy tiềm năng của mỗi em, bởi vì mỗi em là duy nhất trong số các em. Nhà trường cần
phát triển được khả năng và tài năng đặc biệt của mỗi cá nhân, đoạn tuyệt với mô hình
nhà trường đơn điệu áp đặt một lộ trình gần giống nhau cho tất cả học sinh. Như vậy nhà
trường cần có chương trình phong phú và phong cách dạy đa dạng, tạo điều kiện để phát
huy tối đa các tiềm năng của mỗi cá nhân, cho phép họ hiện thực hóa điểm mạnh trong
nhân cách của mình.
Nền giáo dục mới vừa phải thích hợp với mỗi cá nhân người học vừa phải xây
dựng được những giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức cho xã hội công dân. Nhờ tính
năng động của tri thức và công nghệ không ngừng làm biến đổi thế giới, mà cách tư duy
có phê phán trong quá trình tiếp nhận những tri thức cần thiết cho mỗi người học đã được
tăng cường. Ở đây cần thấy vai trò quan trọng của hai bộ môn triết học và lịch sử, trong
việc hình thành trí tưởng tượng tập thể, bản sắc của các nhóm văn hóa và cả trong việc
học cách tư duy độc lập.
Các giá trị cơ bản mà con người truyền lại cho thế hệ sau bằng giáo dục được phản
ảnh trong lịch sử và triết học, chính là cơ sở tái lập tầm nhìn dài hạn và đạo đức tương lai.
Việc toàn cầu hóa tri thức, cho phép hình thành một cộng đồng người ở phạm vi quốc gia,
châu lục và thế giới. Vì vậy môn giáo dục công dân phải là môn được ưu tiên trong nhà
trường, ngay từ bậc tiểu học cho đến bậc trung học. Trong đó nhà trường cần dạy bốn trụ
cột của giáo dục: học để biết, để làm, để tồn tại và để cùng chung sống.
Điều này cho thấy vai trò chủ yếu của nhà trường trong việc xây dựng tính công
dân của các em học sinh. Vì vậy đi đôi với việc cải cách chương trình giáo dục, hướng tới
việc vừa tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, lại vừa giao lưu, tiếp nhận tinh hoa văn hóa
của khu vực và quốc tế; thực hiện toàn cầu hóa giáo dục với tất cả ý nghĩa của nó, nhằm
chuẩn bị và khuyến khích thế hệ trẻ vừa thực hành đối thoại xã hội, góp phần vào mục
tiêu chung của học tập trong một thế giới vừa mang tính toàn cầu, vừa đa dạng và có nhiều
thông tin tốt.
3.3 Nhà trường trong mối quan hệ với tri thức
Đổi mới tư duy về giáo dục, trước hết là tiếp nhận tri thức ngày càng đa dạng và
mênh mông, đặc biệt là những tri thức gắn với khoa học và công nghệ. Vì vậy chương
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trình giáo dục mới phải đưa những tri thức mới vào, chẳng hạn như những tiến bộ trong
lĩnh vực sinh học, vật lý thiên văn... Các phương pháp dạy học và đánh giá kiến thức,
cũng phải gắn với nhu cầu tiến triển của thị trường lao động, công nghệ và xã hội. Trong
quá trình soạn thảo chương trình mới vừa phải bao quát cả những tri thức mới lại vừa phải
tính tới sự đa dạng của học sinh là đối tượng tiếp nhận tri thức.
Cùng với việc trang bị kiến thức mới là trang bị phương pháp “học cách học”. Đó
là việc làm giầu và phong phú hơn cách thức học, là cách làm chủ và thích nghi các bước
tiếp cận tri thức với đối tượng. Đó là khả năng gắn kết các dữ liệu đã biết và chưa biết để
làm sáng tỏ nó là bước đi quan trọng trong quá trình chiếm lĩnh tri thức mới. Bởi lẽ trong
quá trình học, lộ trình đi qua bao giờ cũng quan trọng hơn mục tiêu đạt đến. Biến cái học
được thành của mình, đồng hóa nó để rồi lại tiếp bước chiếm lĩnh những tri thức mới ngày
một cao hơn, phong phú hơn. Điều này phải chăng chính là ý nghĩa sâu sắc của hành vi
học tập?
Điều đáng quan tâm là những nguyên tắc làm cơ sở cho việc vận dụng công nghệ
mới cũng chính là những nguyên tắc đặc trưng cho quá trình học. Một mặt quá trình này
thiết lập mối quan hệ giữa các nhân với cá nhân, một sự trao đổi giữa thày và trò; mặt
khác, việc học lại càng được đảm bảo tốt hơn, khi nó được tiến hành với sáng kiến của
học sinh, dưới sự hướng dẫn của hệ thống giáo dục hoàn hảo là những giáo viên thông
thạo các phương pháp tiếp cận này và những cơ chế đánh giá tin cậy. Rõ ràng công nghệ
mới đã tạo ra phương thức học tập mới nhờ kết nối được mạng lưới xây dựng theo nguyên
tắc sáng kiến cá nhân và cho phép phát huy tính tương tác giữa các ý tưởng hoặc dữ liệu
cũng như con người. Chúng không những giúp mỗi người thăm dò, tìm kiếm kiểm nghiệm
các giá trị mà còn khuyến khích sự phối hợp giữa thầy và trò trong quá trình tạo ra tri
thức. Hơn nữa chúng còn cho phép thực hiện lộ trình tiếp thu tri thức một cách hệ thống
và khoa học. Từ nay việc học tập nhờ máy vi tính và việc tạo thành mạng lưới công nghệ,
tất nhiên có sự quản lý tốt, đã cung cấp cho chúng ta một khả năng to lớn về hỗ trợ và mở
rộng lộ trình tiếp thu tri thức, tiếp cận các cơ sở dữ liệu, khả năng quan sát và đặc biệt
việc trao đổi giữa người dạy và người học.
Mối quan hệ với tri thức trong văn hóa giáo dục nhà trường sẽ tiến xa hơn nhờ sự
thích nghi với khoa học và công nghệ. Khi nào người ta thực sự quan tâm tới tính phức
tạp của các vấn đề, tính tổng thể và đa diện của các sự kiện, có khả năng tạo ra cầu nối
giữa các quy luật của thực tiễn và tri thức, thì cuộc “cải cách thực sự về tư tưởng” được
diễn ra. Ở đây, các nhà quản lý giáo dục phải giải quyết bài toán nam giải về mối quan hệ
giữa “cải cách về thiết chế” và “cải cách về tư duy”. Không thể cải cách thiết chế mà
không cải cách trước hết về tư duy, nhưng người ta sẽ không thể cải cách tư duy nếu
không cải cách trước hết về thiết chế. Cải cách về tư duy là chìa khóa cho sự tham gia vào
nền dân chủ thông qua tiếp thu tri thức dựa trên truyền bá giáo dục cho mọi người suốt cả
cuộc đời.
4. Văn hóa học đường với cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và giáo dục có hiệu
quả nhất.
Cơ sở vật chất phục vụ cho công việc đào tạo có hiệu quả trong văn hóa nhà trường
là những cảnh quan trong khuôn viên nhà trường, là hệ thống trường lớp, là những phương
tiện công nghệ thông tin, là các thiết chế trong nhà trường như thư viện, phòng thí nghiệm,
vườn trường…
a. Cảnh quan môi trường trong nhà trường
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Đó là hệ thống kiến trúc không gian sinh hoạt học tập, phục vụ cho việc bảo vệ và
giáo dục môi trường sinh thái trong nhà trường, bao gồm vườn hoa cây cảnh, đường đi lối
lại, những tiểu cảnh tượng đài, hệ thống trường lớp khang trang…
Chính những cảnh quan văn hóa trong nhà trường này, đã góp phần tích cực trong
việc giáo dục nhân cách cho học sinh, thông qua nhận thức khoa học về môi trường sinh
thái, từ đó có quan điểm chính trị - xã hội đúng đắn, xây dựng đạo đức môi trường và tình
cảm thẩm mỹ tích cực, về môi trường sinh thái. Cuối cùng chuyển hóa thành hành động
thực tiễn bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái (hành động, kỹ năng, tổ chức, quản lý…)
Để có cảnh quan môi trường khang trang phục vụ giáo dục và đào tạo, đúng như ý
kiến của nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đến thăm trường Đại học Sư phạm:
“Thầy ra thầy trò ra trò, trường ra trường lớp ra lớp”. Ý kiến chỉ đạo này nhấn mạnh hai
mối quan hệ cơ bản của văn hóa học đường mang tính sư phạm là quan hệ thầy và trò, và
quan hệ cơ sở vật chất đối với chất lượng đào tạo.
b. Xây dựng kết cấu hạ tầng
Văn hóa học đường trong thời đại mới không chỉ cần những thiết chế giáo dục như
thư viện, phòng thí nghiệm, cung thể thao… mà quan trọng là những thiết bị tối thiểu
trong lĩnh vực công nghệ mới. Tổn phí đầu tư vào kết cấu hạ tầng sẽ được bù đắp xứng
đáng nhờ sự giàu có về thông tin được truyền tải, cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, cái mà
lâu nay chúng ta phải tìm kiếm ở các trung tâm được ưu đãi. Đầu tư vào công nghệ thông
tin đem lại những hiệu quả lâu bền và sâu sắc cho giáo dục và đào tạo. Đầu tư cho giáo
dục là đầu tư vào phát triển, đó là đầu tư phi vật chất và vô hình đảm bảo vững chắc cho
chính sách phát triển
Nhờ công nghệ thông tin, kết nối mạng trong nhà trường có thể kết nối thành mạng
lưới rộng hơn xa hơn, chất lượng nhanh hơn để tiếp nhận những thông tin về nội dung,
phương pháp học tập ngày càng kịp thời và phổ cập hơn. Nhà nước cần quan tâm tái phân
bổ những trung tâm công nghệ chất lượng cao cho những vùng sâu vùng xa gặp khó khăn.
Các thiết chế khác trong nhà trường như thư viện, cung thể thao cũng cần đầu tư
công nghệ thông tin để còn kết nối với bên ngoài nhà trường, gửi những thông tin của nhà
trường đến gia đình và xã hội, đồng thời nhà trường cũng cập nhật những thông tin mới
về giáo dục, về hệ thống hệ thống sách vở, đặc biệt sách học của học sinh phổ thông các
cấp, đang còn có những ý kiến trao đổi chưa thống nhất…
Kiến nghị thay lời kết
Văn hóa học đường luôn chịu tác động của tiềm lực kinh tế, các phương thức mới
trong quản lý các cơ sở giáo dục và nhu cầu của xã hội cần có kết quả giáo dục rốt hơn
trước những thử thách của thị trường lao động, cạnh tranh kinh tế thế giới và thái độ xử
sự của học sinh (bạo lực học đường và kỷ luật trong các trung tâm giáo dục…)
Luôn quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ thầy trò trong sự nghiệp giáo dục dưới mái
trường. Giáo dục trong nhà trường phải đồng thời xây dựng xã hội và đào tạo con người.
Vì vậy một mặt phải đào tạo thường xuyên và cập nhật hóa kiến thức cho đội ngũ cán bộ
giảng dạy nhằm tạo ra một không gian tương tác để đối tượng học tập được học suốt đời.
Cần gắn chặt giữa nhà trường với địa phương, với thế giới, mối quan hệ cá nhân
với tập thể và nghĩa vụ công dân: coi trọng mối quan hệ cá nhân trong hành vi ứng xử và
trao đổi thông tin.
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Luôn làm phong phú quan niệm về tri thức: chuyển từ quan niệm tri thức qua tích
lũy sang quan niệm về sự hiểu biết có ý thức, về các phương pháp và mục tiêu của tri
thức; tức là giáo dục cho học sinh đến trường không những cần phải học mà còn phải học
cách học.
Nhà trường khuyến khích tiếp cận phổ biến các công nghệ mới trong đó có công
nghệ thông tin, nhằm thiết lập một mạng lưới thế giới về giáo dục, cho mọi người, không
có khoảng cách nào.
Đảm bảo tính linh hoạt và bình đẳng của cơ sở giáo dục, Nhà nước cần phát triển
các thiết chế giáo dục sao cho đảm bảo được tính linh hoạt và ít phân thứ bậc hơn, tạo
điều kiện cho các cơ sở giáo dục có tính tự chủ cao hơn trong việc lựa chọn nội dung
chương trình, không phân biệt trường công hay tư, lợi nhuận và phi lợi nhuận… nhưng
vẫn phải giữ những chuẩn mực giáo dục chung, để có thể giao tiếp và chuẩn bị cho công
dân tương lai những tri thức và trách nhiệm cần thiết.
Hướng tới một hệ thống giáo dục đa dạng: đa dạng về chủ thể, đa dạng về phương
pháp, về quá trình; đa dạng về phương tiện công cụ mới và cũ, đa dạng về không gian
(nhà trường, thư viện, bảo tàng, tập thể và cộng đồng địa phương, gia đình xí nghiệp…),
đa dạng về thời gian (tuổi ấu thơ, tuổi học nghề, lúc giải trí hay về hưu…).
Tóm lại, quản lý nhà trường là một bộ phận của quản lý giáo dục. quản lý nhà
trường là một hệ thống những tác động sư phạm khoa học và có tính định hướng của chủ
thể quản lý đến tập thể giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà
trường nhằm làm cho nhà trường vận hành theo đúng đường lối và nguyên lý giáo dục
của Đảng trong thực tiễn Việt Nam.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NHÀ TRƯỜNG
Trần Trung Hiếu*, Hồ Tuấn Anh**
1.
Văn hóa học đường trong sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện
ngành giáo dục và đào tạo.
Văn hóa học đường là một môi trường hoạt động đặc biệt của con người, mang
tính xã hội và lịch sử. Tùy theo triết lý giáo dục của từng thời đại hoặc của từng quốc gia
mà người ta có thể xây dựng những cấu trúc khác nhau của văn hóa học đường. Có thể
nhận thấy văn hóa học đường bao gồm một tập hợp những mối quan hệ khăng khít, không
thể tách rời, giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, hoặc cá nhân với thiết chế xã
hội...
Nhiều người quan niệm rằng không gian văn hóa học đường được hình thành và
thiết lập ở ngay trong lớp học. Nhưng thực tế lại cho thấy: thư viện, câu lạc bộ, giờ học
thể dục hoặc thậm chí những giờ nghỉ giải lao cũng là lúc rất cần thiết phải xây dựng một
trật tự văn hóa học đường. Như vậy, không gian văn hóa học đường là một môi trường
diễn ra quá trình tương tác giữa người thầy với học trò, hoặc giữa những người học trò
với nhau ở một trường học nào đó nhằm thực hiện quá trình truyền thụ và tiếp thu kiến
thức. Dù muốn hay không, từ lúc vào trường đến khi tốt nghiệp, mỗi học sinh cũng phải
có sự tương tác bởi nhiều mối quan hệ cơ bản.
Quan hệ giữa giáo viên và học sinh.
Đây là mối quan hệ quan trọng nhất trong văn hóa học đường, bởi vì thầy cô giáo
là người giảng dạy, người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh. Thông qua những
buổi học, học sinh sẽ được đón nhận lượng thông tin cần thiết và bổ ích để có thể từng
bước đi lên trong quá trình tự học tập.
Trong quá trình giao lưu, trao đổi trên lớp học, thầy giáo không chỉ truyền thụ kiến
thức mà còn truyền đạt về đạo đức, về cách suy nghĩ và ứng xử để các em từng bước
trưởng thành. Có thể nhận thấy, sự hình thành thế giới quan, nhân sinh quan của người trí
thức được bắt đầu định hình khá rõ nét trong giai đoạn học ở trường phổ thông. Chỉ sau
một vài tháng học tập trong môi trường phổ thông, các em học sinh sẽ cảm thấy bản thân
mình có những bước phát triển cả về khối lượng kiến thức tiếp thu được và cả về cách
nhìn nhận, đánh giá các vấn đề trong cuộc sống.
Trên lớp học, thước đo chuẩn xác nhất cho văn hóa học đường chính là những giờ
giảng chất lượng cao mà biểu hiện sinh động nhất của mối quan hệ tương tác giữa thầy
với trò. Trong trường hợp này là thầy có cảm hứng để trình bày bài giảng một cách khúc
chiết, mạch lạc và hấp dẫn, còn học sinh tập trung tư tưởng lắng nghe thầy giáo giảng
bài, ghi chép bài đầy đủ và có thể hiểu bài ngay trên lớp học.
Một nội dung quan trọng trong chủ trương cải cách giáo dục ở nước ta hiện nay
là lấy người học là trung tâm. Như vậy, học sinh là người chủ động trong quá trình học
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tập, không ngồi nghe giảng một cách thụ động như trước kia mà phải thay đổi hoàn toàn
quan niệm cũng như cách thức học tập. chất lượng học tập.
Thầy và trò phải cùng nhau xây dựng một không gian văn hóa học đường vừa thân
thiện, cởi mở, vừa nghiêm túc, vui vẻ. Không gian văn hóa học đường đòi hỏi người thầy
phải luôn luôn giữ đúng chuẩn mực sư phạm từ trang phục, đầu tóc đến lời nói, từ dáng
điệu đi đứng đến cử chỉ diễn đạt và cách phát ngôn. Ảnh hưởng của người thầy đến các
thế hệ học sinh là vô cùng đậm nét. Đạo đức, chuẩn mực, cốt cách của người thầy là nguồn
sức sống vô tận truyền bá cho các em học sinh.
Văn hóa học đường hiện đại ngày nay khác với văn hóa học đường thời phong
kiến. Để thiết lập trật tự trong lớp học, để tạo ra văn hóa học đường thời phong kiến thì
các thầy đồ thường sử dụng nhiều hình phạt hà khắc đối với người học: phạt đứng trên
bảng, phạt quỳ xuống đất hoặc quỳ trên vỏ quả mít đầy gai, thậm chí dùng thước gỗ lim
đánh vào tay, vào đầu người học. Trong một số trường hợp, các thầy đồ ngày xưa còn sử
dụng cách giáo dục bằng những lời chì chiết, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của sĩ
tử. Trên một phương diện nào đó, cách giáo dục cổ xưa đó cũng có tác dụng nhất định để
thiết lập kỷ cương, trật tự trên lớp học, nhưng nó đã bộc lộ rất nhiều hạn chế vì như vậy
không khí học đường trở nên căng thẳng, học trò sợ thầy, kính thầy nhưng không dám
gần thầy và cũng có khi họ còn oán thầy vì cách giáo dục cổ hủ, lạc hậu, gây ức chế tâm
lý cho cả người học và người dạy.
Ngược lại, văn hóa học đường hiện đại đòi hỏi thầy và trò phải có quan hệ gần
gũi, thân thiện, cởi mở và được tôn trọng. Tính văn hóa và nhân văn được đề cao trong
mối quan hệ thầy - trò. Ngày nay, để đạt được mục tiêu đào tạo có chất lượng cao trong
một không gian văn hóa học đường hiện đại, đòi hỏi cả thầy và trò đều phải tự thay đổi
và vươn lên cho phù hợp với thời đại. Hình ảnh một người thầy nghiêm túc, chuẩn mực
thôi vẫn chưa đủ, mà bên cạnh đó đòi hỏi bài giảng của thầy phải luôn luôn đổi mới cả về
phương pháp và nội dung, phải phù hợp với những yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Có như
vây, người học mới thấy hấp dẫn, gần gũi, thiết thực, dễ tiếp thu. Những giờ giảng theo
cách hàn lâm, lý luận dài dòng, phi thực tế dễ làm người nghe mệt mỏi, chán nản và kém
hứng thú.
Mặc khác, cách ứng xử của thầy với trò phải nghiêm túc nhưng vẫn gần gũi, chuẩn
mực nhưng vẫn độ lượng, bao dung, như vậy sẽ tạo ra niềm tin yêu, sự say mê và hứng
khởi cho cả người học và người dạy.
Quan hệ giữa phụ huynh với học sinh.
Thực tế cho thấy: khi học sinh đang học ở trường phổ thông, sự phối hợp giữa gia
đình với nhà trường được tiến hành thường xuyên hơn. Hàng tháng, hàng quý nhà trường
dùng sổ liên lạc để thông báo cho gia đình các em học sinh về tình hình học tập và quá
trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của các em, hoặc tổ chức những buổi nhà trường họp
với phụ huynh học sinh để thông tin, trao đổi những vấn đề cần thiết xảy ra trong sinh
hoạt, học tập của các em ở nơi học đường. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ đó mà các em học
sinh phổ thông được quan tâm nhiều hơn và các em cũng ít mắc phải khuyết điểm hơn.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường có tác dụng động viên, khuyến khích
các em rất nhiều đồng thời có tác dụng vừa nhắc nhở, phê bình khi các em mắc lỗi, vừa
động viên, khen thưởng khi các em có thành tích.
Học sinh phổ thông là thời kỳ các em đang dần tập làm người lớn, đang đứng trước
ngưỡng cửa của cuộc đời. Ở giai đoạn này, các em chưa được hoàn thiện về tâm lý và

336

sinh lý, đồng thời lại được tiếp thu một lượng kiến thức của nhiều môn học, do đó các em
thường thích thể hiện và khẳng định mình. Nếu thầy cô và phụ huynh không trao đổi
thường xuyên qua các hình thức khác nhau thì khó lòng hiểu được tình cảm, tâm lý và
tính cách của các em. Như vậy là, có thể chúng ta đã không nhen nhóm được ngọn lửa
nhiệt tình say mê học tập.
Gia đình học sinh và thầy cô chủ nhiệm cần phối hợp chặt chẽ để tạo thành điểm
tựa vững chắc cho các em học sinh yên tâm phấn đấu học tập và rèn luyện. Chúng ta cần
có thái độ dân chủ, thân thiện, cởi mở và tin tưởng vào các em, luôn luôn tôn trọng cá tính
cùng những sáng tạo của học sinh , nhưng cũng rất cần sự tham gia, góp ý, tư vấn kịp thời
đẻ các em có thể tránh được những sai lầm đáng tiếc trong nhận thức, ứng xử, sinh hoạt
của mình.
Nhiều gia đình vì hạn chế trình độ và điều kiện kinh tế nên đã phó mặc tất cả cho
nhà trường. Thậm chí, khi con em họ mắc phải những khuyết điểm trầm trọng vì nghỉ học
quá nhiều, hoặc vi phạm nội quy kỷ luật của nhà trường dẫn đến bị đuổi học thì gia đình
mới biết. Mối quan hệ huyết thống và với họ hàng, quê hương vẫn là bệ đỡ quan trọng và
cần thiết cho các em đi hết quãng đời học sinh của mình.
Trong những năm tháng đang độ tuổi mới lớn, các em có rất nhiều thay đổi về cả
thể chất và tinh thần, cả lý trí và tình cảm. Đây là thời kỳ nhạy cảm nhất của cuộc đời vì
trong thời gian này các em có nhiều hy vọng nhưng cũng dễ rơi vào bi quan, thất vọng.
Nếu thiếu vắng sự định hướng, quan tâm kịp thời của gia đình, có thể các em sẽ từ bỏ con
đường đèn sách học hành và rẽ sang một ngả khác. Cha mẹ cần phải nghiêm khắc với con
em mình, nhưng đồng thời cũng phải sẵn sàng chia sẻ, động viên, bao dung để các em
không cảm thấy cô đơn, nhất là khi gặp phải những khó khăn, thử thách.
Tình cảm gia đình, điểm tựa gia đình đối với học sinh tưởng chừng như không có
liên quan đến chất lượng học tập, đến văn hóa học đường, nhưng thực ra đó là nguồn động
lực mạnh mẽ, vô tận với để các em yên tâm, phấn khởi đèn sách trong quá trình học tập.
Quan hệ giữa nhà trường với học sinh.
Học sinh là một thành tố quan trọng để xây dựng nên các trường phổ thông và tạo
lập nên văn hóa học đường. Nếu thiếu vị trí, vai trò của học sinh thì không thể có trường
phổ thông và văn hóa học đường. Trong quá trình giảng dạy, học sinh là trung tâm, là đối
tượng được nhà trường quan tâm, giúp đỡ.
Để tạo điều kiện cho thầy và trò có những giờ giảng dạy và học tập có chất lượng
cao thì lãnh đạo của trường phải thường xuyên hoạt động trên cơ sở những quy chế, nội
quy mang tính kỷ luật và đồng thời cũng phải mang theo tính sáng tạo và năng động, phù
hợp với tình hình, điều kiện cụ thể. Tất cả nội quy, quy chế học đường cần được tuyên
truyền, phổ biến, quán triệt cho từng học sinh và ngay trong phòng học khi mới vào
trường.
Rất nhiều quy định nhằm thiết lập văn hóa học đường cần phải được thực hiện
thường xuyên, mà nếu thiếu đi những điều đó thì không gian văn hóa học đường bị xâm
phạm. Ví dụ như: đến lớp phải đúng giờ, ra vào lớp phải xin phép, trong lớp phải trật tự
nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, trang phục phải gọn gàng sạch sẽ, không được sử dụng
tài liệu khi thi... Có những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ như việc sử dụng điện thoại di
động hoặc ăn uống trong giờ giải lao, nhưng nếu không được thực hiện và duy trì một
cách nghiêm túc, bằng nhiều biện pháp và mức độ khác nhau từ hình thức nhắc nhở đến
khiển trách, cảnh cáo hoặc kỷ luật thì hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại sẽ gây ra những hiệu
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ứng xấu với tâm lý của đa số thầy và trò trên lớp, làm mất đi vẻ trang nghiêm cần thiết ở
nơi học đường.
Nội dung của quy định, quy chế cần phải được nghiên cứu tỉ mỉ sao cho vừa bảo
vệ quyền lợi được học hành, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của học sinh, vừa nhắc nhở, cảnh
báo và điều chỉnh được hành vi ứng xử của học sinh sao cho những điều khoản trong quy
chế trở nên gần gũi, cần thiết với tất cả học sinh.
Chúng ta cần hướng tới xây dựng và thực hiện văn hóa học đường vừa theo truyền
thống văn hóa Việt Nam, vừa mang tính chất hiện đại giúp cho quan hệ giữa thầy cô với
học sinh ngày càng gần gũi, thân thiện. Muốn được như vậy, cần thay đổi cách nhìn, cách
nghĩ về quá trình giáo dục cũng như các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
2.Thực trạng cần báo động về văn hóa học đường trong nhiều năm gần đây.
Nhiều năm gần đây, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều biểu hiện lệch chuẩn về
đạo đức, lối sống trên bình diện xã hội nói chung, trong môi trường học đường nói riêng
ở nhiều trường phổ thông.
Có thể thấy, phần lớn thế hệ trẻ ngày nay có vốn kiến thức rộng, nhanh nhạy nắm
bắt thông tin, có tinh thần học hỏi và tư duy sáng tạo.Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận
học sinh vì nhiều nguyên nhân đã ứng xử một cách thiếu văn hóa, kém hiểu biết, gây ảnh
hưởng đến tinh thần và môi trường văn hóa giáo dục tốt đẹp trong trường học. Nói thẳng
ra rằng hiện nay, văn hóa ứng xử học đường đang trong tình trạng đáng báo động. Có
nhiều hành vi và lối ứng xử thiếu văn hóa của cả học sinh và giáo viên.
Đối với học sinh, biểu hiện nói xấu người khác, dối trá, nói tục, chửi thề, cãi vã, đánh
nhau giữa học sinh với học sinh diễn ra ở nhiều trường học trong cả nước nói chung, đặc
biệt là học cuối cấp 2.
Thực tế cho thấy, những năm gần đây, trên cả nước diễn ra không ít vụ học sinh
đánh nhau ở cả trong và ngoài trường học. Học sinh bây giờ đánh nhau không chỉ dùng
chân tay nữa mà còn cầm dao, kiếm và cả súng tự chế để “xử nhau” chỉ vì những lý do
rất trẻ con như “nhìn đểu”, không cho chép bài, nói xấu, ghen tuông, đố kỵ nhau trên
mạng xã hội hoặc đơn giản là đánh cho bõ ghét.
Một thực tế rất lạ là trước đây, học sinh đánh nhau chủ yếu ở học cấp 3, nay chuyển
sang đối tượng là học sinh cấp 2, trước đây chủ yếu là nam sinh đánh nhau, ngày nay chủ
yếu là nữ sinh đánh nhau và đánh theo kiểu “hội đồng”. Hẳn chúng ta còn nhớ trường hợp
2 học sinh Trường THCS Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa) dùng dao đâm chết bạn
cùng trường vì mâu thuẫn cá nhân cách đây ít năm. Không chỉ đánh nhau, nói tục, chửi
thề, cãi vã, hiện tượng học trò vô lễ, không tôn trọng thầy cô, gọi thầy cô bằng những từ
ngữ vô văn hóa, xé bài kiểm tra trước mặt thầy, cãi thầy khi bị la mắng... diễn ra khá phổ
biến ở nhiều trường học. Nhiều nề nếp, tôn ti trật tự trong trường học bị đảo lộn. Ngày
xưa trò sợ thầy, ngày nay nhiều thầy sợ trò.
Giáo viên thì bạo lực với học sinh, sàm sỡ, gạ tình học sinh, gây nên sự xuống cấp
nghiêm trọng của văn hóa học đường. Chúng ta đã từng chứng kiến sự việc một giáo viên
của Trường Tiểu học An Đồng, An Dương (Hải Phòng) bắt học sinh uống nước giặt giẻ
lau bảng, khi phát hiện học sinh nói chuyện riêng trong giờ học xảy ra hồi tháng 4/2018.
Hành động này đã “dậy sóng” trong dư luận xã hội. Cũng vì nói chuyện riêng trong giờ
học, một cô giáo của Trường THCS Thọ Xuân, Đan Phượng (Hà Nội) yêu cầu 2 em học
sinh đứng trên bục giảng và tát vào mặt nhau cho đến khi bạn khóc thì dừng. Không chỉ
vậy, cô giáo này còn quát mắng 2 học sinh với những từ ngữ không đúng mực xảy ra hồi
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tháng 10-2018; cô giáo ở Trường THCS Duy Ninh (tỉnh Quảng Bình) bắt cả lớp tát bạn
đến mức nhập viện...
Những sự việc trên đã gây bức xúc trong dư luận xã hội và làm phương hại đến
văn hóa học đường, đến hình ảnh người giáo viên nhân dân. Trong khi một số giáo viên
có những biểu hiện vượt quá chuẩn mực sư phạm, thì không ít phụ huynh lại “cậy quyền”,
“cậy tiền” có những hành động thiếu nhân văn, xem thường thầy, cô giáo như, trường hợp
nhóm phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An bắt một cô giáo của trường này quỳ xuống xin lỗi phụ huynh diễn ra vào tháng 3-2018.
Những cái tát hay hành động bắt giáo viên quỳ gối... không chỉ làm đau một người mà
còn làm đau lớp lớp nhà giáo, ảnh hưởng tới danh dự của ngành giáo dục và truyền thống
cao quý “tôn sư trọng đạo”.
Theo thống kê mới nhất của Bộ GD&ĐT thì trong một năm học trên toàn quốc có
hơn 1.600 vụ học sinh đánh nhau, trung bình có 5 vụ/1 ngày và cứ trên 5.200 học sinh lại
có 1 học sinh đánh nhau. Điều mà nhiều người thấy ngạc nhiên và lo ngại hơn là nạn bạo
lực học đường lại xảy ra ở nữ giới với độ tuổi chủ yếu dao động từ 14 đến 17 tuổi.
Từ thực tế công tác giảng dạy và giáo dục học sinh ở bậc phổ thông nhiều năm
qua, tôi cho rằng bạo lực học đường xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản sau.
Thứ nhất, do sự chuyển biến về tâm sinh lý của lứa tuổi dậy thì khi chưa có kiến
thức và nhận thức đầy đủ trước những tác động xấu từ bên ngoài.
Thứ hai, ở nhiều trường phổ thông còn nặng về giảng dạy kiến thức văn hóa mà
quên đi nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống, về những kiến thức và nhận thức các bài học về
lòng nhân ái, vị tha, sự tôn trọng và trách nhiệm của bản thân với người xung quanh.
Thứ ba, sự thiếu quan tâm từ phía gia đình của ông bà, cha mẹ.
Thứ tư, sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin trong thời đại công nghệ 4.0 với internet,
mạng xã hội với rất nhiều sách báo, phim ảnh, game bạo lực...Chính mạng xã hội với đủ
loại thông tin không thể kiểm soát vô tình đã định hướng ngôn ngữ, sở thích và hành vi
của các em theo hướng trào lưu bởi hiệu ứng đám đông.
3. Không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường là một bất cập
Trong những năm gần đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều thông tư, văn bản mới
ở bậc giáo dục phổ thông. Bên cạnh những điểm mới để đáp ứng yêu cầu mới cho công
cuộc đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục, một số nội dung của nhiều thông tư đã
bộc lộ nhiều điểm bất cập, chưa phù hợp và gây nên sự phản ứng, phản biện nhiều chiều
của dư luận xã hội, đặc biệt là ngay trong đội ngũ các nhà giáo. Liên quan đến vấn đề văn
hóa học đường và công tác giáo dục đạo đức với học sinh trong các trường phổ thông
chính là vài bất cập trong Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là về xử lý kỷ luật học
sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập.
Trong khoản 2, điều 42 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDDT (gọi tắt là Thông tư
12) quy định học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được
khuyên răn hoặc xử lý kỷ luật theo hình thức phê bình trước lớp, trước trường; khiển trách
và thông báo với gia đình; cảnh cáo ghi học bạ; buộc thôi học có thời hạn.
Tuy nhiên, theo Thông tư 32/2020/TT-BGDDT (gọi tắt là Thông tư 32) về ban
hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều
cấp học của Bộ GD&ĐT thì giáo viên không được xử lý kỷ luật học sinh vi phạm khuyết
điểm trong quá trình học tập, rèn luyện bằng hình thức phê bình trước lớp, trước trường.
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Đó là điều rất không thực tế và một trong những cội nguồn dễ tạo ra nhiều hệ lụy cho giáo
viên.
Trong cuộc sống cũng như khi làm việc ở bất cứ mọi ngành nghề, lĩnh vực và công
tác giáo dục đều luôn phải duy trì 2 yếu tố “pháp trị” và “đức trị”. Nêu gương, khen thưởng
khi có ưu điểm, thành tích đồng thời cũng cần có phê bình, kỷ luật khi vi phạm kỷ cương,
kỷ luật của nhà trường.
Học sinh trong thời 4.0 ngày nay có nhiều yếu tố tác động trong quá trình học tập
và cuộc sống, có nhiều thứ để vui, có nhiều trò để mê, có nhiều thứ để nghiện. Cách ứng
xử và hành xử giữa trò với thầy, giữa học sinh và giáo viên trong thời nay đã có nhiều sự
thay đổi so với các thế hệ học trò chúng ta ngày trước. Việc ngồi học trong lớp học không
tập trung, nói chuyện riêng, làm việc riêng, nhác học bài cũ, lười làm bài tập cùng với tác
phong ăn mặc, đầu tóc, đi đứng, nói năng theo cách hồn nhiên của tuổi học trò thì việc sơ
suất, thiếu sót, vi phạm nội quy, kỷ luật của nhà trường cũng là chuyện bình thường và
cũng là điều dễ hiểu. Những lúc như vậy, các em rất cần sự góp ý, phê bình của thầy cô,
cha mẹ để giúp các em nhận thức được đúng sai mà sửa chữa.
Vì vậy, với góc độ là 1 giáo viên phổ thông, đồng thời là một phụ huynh, tôi cho
rằng việc Thông tư 32 có nội dung không được xử lý kỷ luật học sinh vi phạm khuyết
điểm bằng hình thức phê bình trước lớp, trước trường là rất không thực tế. Bất kỳ mỗi
quốc gia, dân tộc nào, dù ở trình độ văn minh hay kém phát triển, một xã hội mà không
còn sự nhắc nhở, phê bình hay xử lý kỷ luật thì đó là một xã hội không còn kỷ cương,
phép nước.
Trong một gia đình, ông bà và cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên để dạy
dỗ, giáo dục con cháu từ những bài học đầu tiên trước khi đến trường. Trong các nhà
trường, giáo viên chính là những người thầy cùng một lúc gánh vác 2 thiên chức :vừa dạy
chữ và kiến thức văn hóa, vừa dạy ý thức, nhận thức và giáo dục nhân cách, đạo đức. Giáo
viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt lãnh đạo nhà trường để quản lý lớp trong nhiều năm
học và các giáo viên bộ môn sẽ cùng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giảng dạy và
cùng giáo dục các em trong lớp, trong trường.
Việc không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường đã tước bỏ quyền giáo
dục của giáo viên, của nhà trường và vô tình tạo cơ hội cho học sinh hành xử với giáo
viên theo kiểu “dân chủ quá trớn”, tạo tiền lệ nguy hiểm cho nhiều hành vi học sinh xem
thường giáo viên –một điều khó chấp nhận trong ngành giáo dục từ xưa đến nay. Và khi
đối mặt với học sinh cá biệt có những biểu hiện bất ổn như vậy, nếu giáo viên thiếu đi sự
tinh tế, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm thì chính họ lại đón nhận sự chỉ trích dữ dội từ
báo chí, mạng xã hội, của các phụ huynh và nhận kỷ luật của ngành.
Là một giáo viên, tôi luôn phản đối các giáo viên mạt sát, chửi bởi, đánh đập học
trò khi sai phạm, nhưng tôi không đồng thuận việc không được phê bình học sinh trước
lớp, trước trường. Có thể bớt đi nội dung không phê bình học sinh trước trường, nhưng
phê bình trước lớp là một động thái cần thiết. Vấn đề quan trọng là cách thức, hình thức
nhắc nhở như thế nào của giáo viên để học sinh tâm phục, khẩu phục nhận ra cái sai của
mình để sửa chữa và tiến bộ.
Giáo dục là 1 quá trình và cũng là một nghệ thuật. Nó là nghệ thuật của nghệ thuật
nên sẽ không có một công thức chung cho tất cả học sinh. Có nhiều học sinh thì nhờ sự
động viên kịp thời, sự tuyên dương, khen thưởng đúng lúc mà tiến bộ nhanh và sớm
trưởng thành. Có những học sinh nhờ có thầy cô tận tâm, trách nhiệm và nghiêm khắc,
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nhờ phê bình, kỷ luật mà trưởng thành. Điều cốt lõi là mỗi thầy cô giáo phải tùy vào điều
kiện, hoàn cảnh, tình cảnh cụ thể vào những đối tượng học sinh cụ thể để ứng xử cho phù
hợp và linh hoạt. Chỉ có nghề giáo và những nhà giáo tâm huyết, có kinh niệm và kỹ năng
giảng dạy và giáo dục mới làm tốt việc đó.
Giáo dục muốn hiệu quả phải là tổng của những phép cộng hài hòa của 3 yếu tố
:gia đình, nhà trường và xã hội. Một nền giáo dục phát triển là một nền giáo dục có kỷ
cương, kỷ luật, tình thương, trách nhiệm.
4. Đôi điều đề xuất, kiến nghị.
Về phía học sinh, cần có ý thức rèn luyện và tìm hiểu, nâng cao thái độ và trách
nhiệm về hành động cũng như hậu quả của những hành động bạo lực đó. Trong lớp, cần
tổ chức những nhóm bạn cùng tiến để nâng cao nhận thức và tăng cường sự trao đổi, tự
khắc phục lẫn nhau trong học tập. Chấp hành tốt nội quy trường lớp, tránh xa bạo lực, nói
không với bạo lực. Tích cực tham gia vào các câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng sống và hoạt
động tình nguyện mà nhà trường tổ chức nhằm tăng tính hướng thiện trong con người các
em. Đối với một số học sinh cá biệt, cần có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường để uốn
nắn, điều hướng các em vào phong trào của lớp, tránh sự phân biệt đối xử.
Về phía gia đình, bố mẹ cần quan tâm và tạo ra một môi trường sống lành mạnh,
yêu thương cho con cái. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ
nhiệm để kịp thời cập nhật, nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện của con em mình tại
trường học thông qua các trang zalo (nhóm kín) của Hội cha mẹ học sinh.
Với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối
sống cho học sinh, chủ động trong việc trao đổi thông tin với gia đình học sinh để có thể
nắm bắt tình hình cũng như biểu hiện của học sinh. Tổ chức các hoạt động mang tính
hướng thiện và định hướng nhân cách cho học sinh, giúp học sinh phát huy những đức
tính tốt đẹp trong bản thân. Đội ngũ giáo viên thường xuyên quan tâm, lắng nghe, theo
dõi và nắm bắt tình hình của các em học sinh trong lớp mình chủ nhiệm hoặc tham gia
giảng dạy, cần chủ động nắm chắc tình hình để có biện pháp ngăn chặn kịp thời những
biểu hiện của những hành vi tiêu cực và bạo lực. Nhà trường cũng cần chú trọng trong
việc giảng dạy một số môn học như kỹ năng sống, giáo dục công dân, trang bị nhận thức
đúng đắn cho học sinh về hành động đẹp, tăng cường tinh thần trách nhiệm cũng như ý
thức đấu tranh đẩy lùi bạo lực học đường. Phối hợp với gia đình để quan tâm và hỗ trợ
kịp thời những khó khăn vướng mắc của học sinh. Giữ mối liên hệ thường xuyên với cha
mẹ học sinh và cơ quan Công an để xử lý nhanh kịp thời các vụ việc xảy ra.
Về phía xã hội, tổ chức tuyên truyền tác hại và cách phòng tránh bạo lực học đường
đối với giáo viên và học sinh. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp, các chế tài
hạn chế sự ảnh hưởng của văn hoá độc hại ảnh hưởng đến nhân cách của học sinh. Thực
hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ “Quy định
về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”
và Quyết định 5886 của Bộ GD&ĐT về chương trình phòng chống bạo lực học đường
trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn
2017-2021.
Về phía Bộ GD&ĐT, tôi kiến nghị :
Thứ nhất, Bộ GD&ĐT và lãnh đạo các địa phương cần dũng cảm để thẳng thắn
nhìn nhận một thực trạng có nhiều sự bất ổn về văn hóa học đường trong nhiều trường
phổ thông những năm gần đây. Thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, sòng phẳng chỉ ra những
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nguyên nhân của thực trạng đó mới có những giải pháp giáo dục phù hợp với tâm sinh lý
lứa tuổi học đường thường hay “nổi loạn”. Trách nhiệm để triển khai những giải pháp đó
không chỉ của các thầy cô, của nhà trường mà là sự phối hợp nhịp nhàng và thường xuyên
giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
Thứ hai, để thông tư, văn bản có tính khoa học và khả thi, trước khi ban hành, Bộ
GD&ĐT nên có các kênh thăm dò, lấy ý kiến tham vấn, góp ý, phản biện tới tất cả các địa
phương, các chuyên gia giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông trên toàn
quốc. Tránh việc ban hành một chủ trương lớn nhưng lại áp đặt theo kiểu “trên bảo dưới
phải nghe” và không nên lấy một mô hình, trình độ giáo dục của một địa phương để áp
dụng cho toàn ngành trên phạm vi toàn quốc.
Thứ ba, trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục mà nhiệm
vụ hiện tại và trong những năm tới là từng bước triển khai Chương trình giáo dục phổ
thông 2018, ngành giáo dục sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một cái mới ra
đời không phải bao giờ được dễ dàng đón nhận và tiếp nhận đồng thuận từ tất cả mọi
người. Nhưng đổi mới không có nghĩa là phủ nhận sạch trơn cái cũ, từ bỏ tất cả cái cũ khi
vẫn còn phát huy tác dụng. Chủ trương và cách làm cũ nhưng vẫn còn tác dụng, hiệu quả
thì cần vận dụng một cách linh hoạt. Cái mới nhưng xa lạ, chưa phù hợp với thực tiễn
hiện tại và điều kiện kinh tế xã hội thì cần thận trọng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có quan điểm chỉ đạo ngành giáo dục
hướng tới “Học thật, thi thật, nhân tài thật”. Đó là mục tiêu và động lực để ngành giáo
dục giảm áp lực, tăng động lực với đổi mới giáo dục phổ thông. Để triển khai quan điểm
chỉ đạo đó, ngành giáo dục rất cần nhiều việc phải làm và càng phải có sự chung tay,
chung sức, chung trí tuệ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trong công tác nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật, giám sát việc
thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục để xây dựng môi trường văn hóa học đường
trong tình hình mới.
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ỨNG XỬ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI
Lý Thị Vân Chinh, Đoàn Thị Thu Huyền*
Tóm tắt: Bài viết vận dụng lý luận về ngôn ngữ học xã hội, lý luận về ứng xử văn hoá và
đặc điểm của sinh viên trường Đại học Tân Trào để khảo sát, điều tra về việc ứng xử của sinh
viên khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non từ các phương diện: trên lớp học và trong đời thường
dưới tác động của các nhân tố xã hội như: tuổi tác, thành phần xuất thân, năng lực hiểu biết,...
Từ việc khảo sát, nghiên cứu, chúng tôi chỉ ra các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm nâng
cao văn hoá ứng xử cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non trường Đại học Tân Trào
về ứng xử văn hóa trong học đường của sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non nhìn từ
góc độ ngôn ngữ học xã hội.
Từ khóa: Ứng xử, học đường, sinh viên, Đại học Tân Trào, Ngôn ngữ học xã hội.

1. Đặt vấn đề
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người. Cùng với sự biến
đổi của xã hội, ngôn ngữ không ngừng biến đổi theo để có thể hoàn thành sứ mệnh của
mình. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, Tiếng Việt đang có biến đổi sâu
sắc tạo ra nhiều phương ngữ xã hội khác nhau cùng hoạt động. Trong đó, ngôn ngữ giới
trẻ trong môi trường học đường là một nội dung nghiên cứu mới lạ, nổi bật.
Văn hóa là giá trị vật chất và giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra. Mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội đều có giá trị văn hóa của nó như: văn hóa công sở, văn hóa giao
thông, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp..., văn hóa học đường. Văn hóa học đường lành
mạnh giúp các thành viên trong trường chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với nhau, đồng
thời trau dồi khả năng hợp tác của các thành viên trong mọi lĩnh vực hoạt động của trường.
Từ đó tạo môi trường tốt đẹp, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, giúp mọi thành viên trong nhà
trường quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực hoạt động vì sự phát triển chung
của nhà trường. Bác Hồ đã nói: "Ngôn ngữ là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý
báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phát triển ngày một
rộng khắp". Theo thời gian, ngôn ngữ trong học đường ngày càng phong phú và phát triển
mạnh mẽ, tạo ra nhiều từ mới.
2. Nội dung
2.1. Một số lí luận về văn hóa học đường và ngôn ngữ học xã hội
2.1.1. Văn hóa học đường
Bàn về văn hóa học đường, Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc cho rằng: “Văn hóa
học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các
vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên (SV) có các cách thức suy nghĩ, tình cảm,
hành động tốt đẹp”. [2]
Trong giáo dục việc xây dựng văn hóa học đường là thực hiện một quá trình quản
lý giáo dục nhằm mục đích xây dựng, phát triển trường học thành môi trường văn hóagiáo dục lành mạnh, các thành viên trong trường có hành vi văn hóa chuẩn mực và ngày
*
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càng ổn định theo chiều hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong thực tế ở rất nhiều
trường học chưa quan tâm xây dựng văn hóa học đường. Điều này đã nảy sinh những
hành vi lệch chuẩn trong trường học có cơ hội phát sinh, nảy nở, trong đó có bạo lực học
đường đang là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục và của xã hội.
2.1.2. Một số lí luận về ngôn ngữ học xã hội
Nghiên cứu về ngôn ngữ của giới trẻ trong đó có ngôn ngữ của SV của Ngôn ngữ
học xã hội đang là một trong những nội dung thu hút được rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà
giáo dục quan tâm tìm hiểu. Dựa vào việc chỉ ra các nhân tố xã hội và có cách nhìn nhận
dưới “nhãn quan” liên ngành cho phép luận giải và chỉ ra những đặc điểm ngôn ngữ của
con người vận động trong từng giai đoạn nói riêng và tiến trình lịch sử nói chung. Các
nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học xã hội đề cập đến ngôn ngữ của giới trẻ như: tác
giả Nguyễn Văn Khang trong các công trình nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội như: Ngôn
ngữ học xã hội của Nguyễn Văn Khang (2012), Tiếng lóng Việt nam (2001), Ngôn ngữ
mạng (2019),… đã cung cấp sơ sở lý luận và gợi mở vấn đề ngôn ngữ giới trẻ. Những
công trình nghiên cứu trên khẳng định có những hình thức phi ngôn ngữ trong Tiếng Việt
và có những hệ thống các tri thức lý thuyết ngôn ngữ học xã hội và tiếp xúc ngôn ngữ.
Các công trình nghiên cứu biến đổi ngôn ngữ dưới tác động của nhân tố xã hội
như: Ngôn từ, giới, nhóm xã hội từ thực tiễn Tiếng Việt của Lương Văn Hy (2000), Ngôn
ngữ teen trong giao tiếp của giới trẻ hiện nay của Đặng Thị Diệu Trang (2015)…Các
nghiên cứu ở Việt Nam đều cho thấy một bộ phận giới trẻ trong môi trường học tập xuất
hiện những hình thức phi chuẩn trong Tiếng Việt cần được bàn luận. [5]
Các vấn đề ngôn ngữ học giới trẻ trên thế giới tập trung vào hai vấn đề: về sử dụng
tiếng lóng và hiện tượng chêm xen Tiếng Anh vào ngôn ngữ bản địa. The latest youth
slang của Thome (2007), Kansas university slang: A new generation của Dundes
(1963),….Các nghiên cứu trên khẳng định tiếng lóng là hiện tượng ngôn ngữ lệch chuẩn
có tính phổ biến trong nhiều ngôn ngữ. Hiện tượng chêm xen Tiếng Anh vào ngôn ngữ
bản địa có: Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc trong The effects of the English language on
the cultural identity of Chinese iniversity students của Seppale (2011), Language contact
and English borrowings on a Vietnamese magazine for teenagers của Nguyễn Thúy Nga,
Đại học Queensland, Úc. Nhưng công trình nghiên cứu khẳng định sự ảnh hưởng của
Tiếng Anh đến các ngôn ngữ bản địa đặc biệt là trong giới trẻ học đường.
2.2. Ứng xử văn hóa học đường vủa sinh viên Đại học Tân Trào
2.2.1. Ngôn ngữ trong giao tiếp của sinh viên Đại học Tân Trào
Trong giao tiếp hằng ngày trên lớp của SV, các bạn hay sử dụng tiếng lóng, chêm
xen tiếng Anh, kết cấu lạ, chẳng hạn như: “giờ cao su”, “a cay”, “gấu bông”,… Đặc biệt,
SV sử dụng tiếng lóng như một kiểu tín hiệu truyền tin tức giữa hai người cùng trang lứa.
Lí do của hiện tượng bởi đời sống hiện đại khiến lối sống của bộ phận SV ngày trở nên
năng động, không ít người sử dụng tiếng lóng khia giao tiếp khiến đoạn hội thoại trở nên
mới mẻ hơn.
Chúng tôi đã quan sát và thu thập các đoạn hội thoại của các bạn và đưa ra bảng
khảo sát về hình thức thể hiện tiếng lóng, chêm xen tiếng Anh và kết cấu lạ của SV Khoa
Giáo dục Tiểu học – Mầm non như sau:
Bảng khảo sát các hình thức thể thức thể hiện ngôn ngữ (tiếng lóng, chêm xen tiếng
Anh và kết cấu lạ) của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
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Các hình thức thể hiện
Chêm xen Tiếng Anh
Tiếng lóng
Kết cấu mới lạ

Ví dụ
Voucher, shipper, story,
status, mood,….
Gấu, thả thính, bánh bèo, trẻ
trâu, sửu nhi,….
Thích thì chiều, ảo tưởng
sức mạnh,….

Ngữ liệu
Hôm nay, shoppe
voucher hoàn xu đấy.
Bạn đã có gấu chưa?

tung

Bạn đừng có ảo tưởng sức
mạnh quá đà.

Với cuộc sống đời thường, các bạn còn chêm xen tiếng Anh vào để tăng màu sắc
cho câu chuyện chẳng hạn như: “Thật unverlivable”, “đang load”, “đi shopping”... Việc
chêm xen Tiếng Anh vào các đoạn hội thoại có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Tác hại của việc
lạm dụng chêm xen tiếng Anh sẽ gây khó hiểu cho đối tượng giao tiếp, gây ảnh hưởng
đến thể diện của họ, phá vỡ tính chuẩn mực của tiếng mẹ đẻ… Nhưng chêm xen ngôn
ngữ (tiếng Anh) cũng không hoàn toàn là cái xấu. Nó giúp tiếng mẹ đẻ thêm phong phú,
đa dạng. Chẳng hạn, dùng từ “hotel” (nói là “hâu theo”) thì lịch sự hơn việc dùng từ “nhà
nghỉ” - tránh nói đến những điều không hay. Hơn hết, đi “hâu theo” có vẻ sang trọng và
“thành phố” hơn.
Biến thể ngôn ngữ giới trẻ rất đa dạng với 3 hình thức chính: Chêm xen Tiếng Anh
sử dụng tiếng lóng và kết cấu mới lạ. Như vậy, có thể nói ngôn ngữ giới trẻ thể hiện sự
kế thừa, cách tân, sang tạo của giới trẻ trên con đường làm mới ngôn ngữ của tầng lớp
thanh, thiếu niên trong môi trường học đường.
2.2.2. Sự hình thành văn hóa ứng xử của sinh viên Đại học Tân Trào
a) Về phía sinh viên: Tuổi SV là tiếp nối giữa giai đoạn cuối vị thành niên sang gia
đoạn người lướn trưởng thành. Đây là gia đoạn quan trọng cho rèn luyện kỹ năng giao
tiếp cho SV. “Tính nhạy bén cao độ” là một trong đặc trưng cơ bản của sự phát triển trí
tuệ của thời kỳ này. Các bạn SV hiện nay được sống trong một xã hội tự do về ngôn từ.
Các bạn lạm dụng sự tự do ấy coi thường về các vấn đề văn hóa ứng xử. Sự phát triển
thiếu toàn diện, thiếu khả năng kiểm soát hành vi ứng xử, ngôn ngữ khiến nhiều từ trong
Tiếng Việt bị hiểu sai. Do lối sống thiếu ý thức, tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin không
chính thống.
b) Về phía gia đình của học sinh, sinh viên: Không quan tâm đến việc xậy dựng nề
nếp có văn háo trong gia đình, cha mẹ thiếu gương mẫu về chuẩn mực ngôn từ, lối sống
không lành mạnh cũng không quan tâm dạy bảo con cái. Người thân trong gia đình không
chịu bỏ thời gian để uốn nắn ngôn ngữ lời nói con cái sao cho phù hợp với độ tuổi, môi
trường và hành vi.
c) Về phía nhà trường: Nhà trường chưa thực sự quan tâm sát sao đến từng ngôn
ngữ nói của SV. Nhà trường còn đôi chút thiếu sót trong công tác quản lý ngôn ngữ lời
nói sao cho phù hợp với hoàn cảnh của từng đối tượng
d) Về phía xã hội: Xã hội hiện nay đi theo số đông, khi một bộ phận người lên án
một vấn đề nào đó thì quy chụp người ấy sai nhưng chính các phần tử ấy cũng chưa rõ
tường tận đúng sai như thế nào.
2.3. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao văn hoá ứng xử ngôn ngữ cho sinh
viên khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non trường Đại học Tân Trào
Một là, Đảng ủy, Ban giám hiệu, các Khoa, Trung tâm phải nhận thức được tầm
quan trọng và tính cấp thiết của việc giáo dục văn hóa ứng xử ngôn ngữ nói chung và văn
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hóa ứng xử ngôn ngữ trong SV nói riêng. Nhà trường phải ban hành được qui định, nội
qui về giao tiếp, ứng xử ngôn ngữ trong môi trường giáo dục đại học.
Hai là, các chi bộ, Khoa, các Trung tâm, phòng ban cần phối hợp chặt chẽ với
phòng công tác học sinh SV, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, cán bộ các lớp trong
công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt là định hướng chuẩn về văn hóa ứng xử ngôn ngữ
trong SV.
Ba là, giảng viên phải là người gương mẫu về đạo đức, lối sống, nhân cách, là một
tấm gương về văn hóa ứng xử ngôn ngữ để SV noi theo. Giảng viên cần thể hiện năng lực
chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn có hành vi và thái độ chuẩn mực trong
giao tiếp, ứng xử.
Bốn là, có sự phối hợp giữa công đoàn trường, đoàn thanh niên với chính quyền
địa phương tổ chức các hoạt động đào tạo, hoạt động ngày hội việc làm, hoạt động tình
nguyện, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động vì cộng đồng, hoạt động tri ân… nhằm hướng
SV tích cực, chủ động tham gia, tự giác rèn luyện và bồi dưỡng về nhân cách, đạo đức,
lối sống cho bản thân.
Năm là, tạo kênh truyền thông cho SV chia sẻ các bài viết hay, hành động đẹp,
chia sẻ kiến thức, kỹ năng mình học được cho các bạn trong trường. Tạo sân chơi bổ ích,
tăng tính thi đua, cạnh tranh lành mạnh giữa các khoa, các lớp, các ngành và các SV thông
qua các cuộc thi như Olympic, thể thao, thi tay nghề. Khuyến khích SV nghiên cứu khoa
học, tham gia các cuộc hội thảo giúp SV được trải nghiệm thực tế, được tiếp xúc với nhiều
môi trường khác nhau để qua đó được thể hiện và phát triển bản thân.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần làm lành mạnh hóa môi trường
giáo dục đại học, giúp cải thiện mối quan hệ của SV, tăng cường khả năng thích nghi với
môi trường, công việc sau này. Nhiệm vụ trọng tâm của SV là học tập, rèn luyện, tu dưỡng
đạo đức, văn hóa, lối sống.
3. Kết luận
Văn hóa học đường là một mảng văn hóa quan trọng được xã hội Việt Nam chú ý
nhất là dưới góc nhìn từ ngôn ngữ học xã hội. Tiếp xúc và vay mượn ngôn ngữ là hiện
tượng bình thường, phổ biến của hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Ngày nay, cùng với
sự quá trình toàn cầu hóa rất nhiều từ vay mượn tiếng nước ngoài du nhập vào nước ta.
Bằng việc tìm hiểu thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đưa tiếng lóng,
hiện tượng chêm xen Tiếng Anh vào lời ăn tiếng nói hàng ngày, giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc Viêt Nam. Vấn đề xây dựng văn hóa học đường trong đó có văn hóa ứng xử phải
được coi là trọng tâm và quan trọng nhất. Nếu môi trường học đường thiếu đi văn hóa thì
không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị về kiến thức nhân văn cho thế hệ
trẻ. Đã đến lúc ta cần nhìn lại văn hóa học đường đặc biệt là văn hóa ứng xử trong SV và
thấy được sự cần thiết của việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối ứng xử có văn hóa cho
học sinh, SV. Xây dựng một thế hệ trẻ có sức khỏe có tinh thần sống đẹp.
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NGÔN NGỮ HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HỘI NHẬP
TS. Lê Thị Thùy Vinh*
Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ kĩ thuật số, tiếng Việt cũng đã có những thay đổi nhanh
chóng xét trên nhiều phương diện. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất cũng như luôn
dành được sự quan tâm của xã hội là ngôn ngữ học đường – ngôn ngữ của những chủ nhân tương
lai của đất nước. Hiện nay, vấn đề ngôn ngữ học đường càng trở nên “nóng” hơn bởi việc sử
dụng ngôn ngữ lệch chuẩn đang diễn ra dưới nhiều dạng thức khác nhau. Điều này đang dần
làm mất đi sự trong sáng của tiếng nước ta và gây những ảnh hưởng nguy hại đối với văn hóa
ứng xử của con người. Ở một phương diện nào đó, thực trạng sử dụng ngôn ngữ lệch chuẩn trong
ngôn ngữ học đường cũng có những ảnh hưởng nhất định đến việc giáo dục ngôn ngữ và học tập
Tiếng Việt trong nhà trường phổ thông. Vì thế, trong báo cáo này chúng tôi đặt vấn đề tìm hiểu
ngôn ngữ học đường, từ đó hướng đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhằm nâng cao
ý thức giữ gìn những giá trị tốt đẹp của tiếng Việt. Đây là công việc cần thực hiện một cách
nghiêm túc và đầy trách nhiệm cũng như cần sự chung tay của các lực lượng xã hội bởi giữ gìn
thứ tiếng nói của dân tộc mình chính là giữ gìn văn hóa dân tộc, giữ gìn truyền thống dân tộc
qua ngàn đời.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xã hội Việt Nam hiện nay đã bước vào thời kì đổi mới toàn diện đất nước được trọn
hai thập niên của thiên niên kỉ mới. Phát triển xã hội và hội nhập quốc tế là định hướng cơ
bản trong sự phát triển toàn diện của dân tộc trong thời đại mới. Hàng loạt các nhân tố xã
hội như quá trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa, tác động của nền kinh tế thị trường, tác động
của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ kĩ thuật số của cuộc cách mạng công nghệ
4.0… đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến bức tranh ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay.
Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất cũng như luôn dành được sự quan tâm của xã
hội là ngôn ngữ học đường – ngôn ngữ của những chủ nhân tương lai của đất nước.
Ngôn ngữ học đường là ngôn ngữ của tầng lớp học sinh, sinh viên, được hình thành
trên cơ sở của sự tác động và chi phối của nhiều nhân tố xã hội – ngôn ngữ như: nhu cầu,
tâm lí sử dụng ngôn ngữ, cộng đồng giao tiếp, thái độ ngôn ngữ… Việc hình thành ngôn
ngữ học đường trong xã hội hiện nay đã khiến ngôn ngữ trong sử dụng trở nên “đổi mới”,
gây ấn tượng mạnh đáp ứng bối cảnh chung của đất nước cũng như đời sống của học sinh,
sinh viên vốn rất tươi trẻ, trí tuệ. Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề ngôn ngữ học đường đang
là vấn đề “nóng” bởi việc sử dụng ngôn ngữ lệch chuẩn đang diễn ra dưới nhiều dạng thức
khác nhau. Điều này có những ảnh hưởng không nhỏ đến việc gìn giữ sự trong sáng của
tiếng nước ta cũng như có những ảnh hưởng nhất định đến việc giáo dục ngôn ngữ và học
tập tiếng Việt trong nhà trường phổ thông.
Trong bài viết này, trên cơ sở trình bày thực trạng về việc sử dụng ngôn ngữ lệch
chuẩn trong giao tiếp của học sinh, sinh viên, chúng tôi bước đầu đề xuất những định
hướng, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức giữ gìn những giá trị tốt đẹp của tiếng Việt
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đồng thời có những tác động trực tiếp đến quá trình giáo dục ngôn ngữ, học tập tiếng Việt
của học sinh, sinh viên.
2. NỘI DUNG
2.1. Một số hiện tượng sử dụng ngôn ngữ lệch chuẩn trong giao tiếp của học
sinh, sinh viên
Hiện tượng sử dụng ngôn ngữ lệch chuẩn trong giao tiếp của học sinh, sinh viên là
hiện tượng học sinh, sinh viên sử dụng ngôn ngữ (cách phát âm, dùng từ, đặt câu) không
phù hợp với chuẩn của cấu trúc ngôn ngữ, không phù hợp với khuynh hướng phát triển
ngôn ngữ theo tác động mong muốn của ý thức xã hội.
Chúng tôi nhận thấy hiện tượng sử dụng ngôn ngữ lệch chuẩn trong giao tiếp của
học sinh, sinh viên tập trung ở ba nội dung cơ bản: hiện tượng trộn mã dày đặc trong giao
tiếp; hiện tượng biến âm, viết tắt tràn lan; hiện tượng dùng từ lóng phản cảm. Để nghiên
cứu, tìm hiểu ngôn ngữ của học sinh, sinh viên trong môi trường học đường, chúng tôi
lựa chọn ngữ liệu trên một số báo mạng của học sinh, sinh viên như kenh14.vn;
hoahoctro.tienphong.vn; svvn.tienphong.vn… ; một số trang mạng xã hội của học sinh,
sinh viên ở các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học cũng như lời ăn tiếng nói trong đời
sống của các bạn học sinh, sinh viên mà chúng tôi đã tiếp xúc. Đây là nguồn ngữ liệu tin
cậy và điển hình giúp người nghiên cứu ngôn ngữ có thể “thâm nhập” vào đời sống ngôn
ngữ của giới trẻ hiện đại.
2.1.1. Hiện tượng trộn mã dày đặc trong giao tiếp
Do tác động của nhân tố toàn cầu hóa, thị trường ngôn ngữ (language market) ở
Việt Nam đã có những nét mới. Tiếng Anh, thứ ngôn ngữ tham gia vào mọi lĩnh vực đời
sống xã hội của các quốc gia trên thế giới trở thành ngoại ngữ dẫn đầu trong sử dụng và
trong giáo dục ở Việt Nam. Sự lan tỏa, xâm nhập của ngôn ngữ Anh vào ngôn ngữ Việt
đang diễn ra mạnh mẽ dưới hai hình thức chuyển mã và trộn mã đòi hỏi cộng đồng người
sử dụng ngôn ngữ phải có thái độ ngôn ngữ phù hợp.
Chuyển mã và trộn mã là kết quả của hiện tượng tiếp xúc ngôn ngữ. Tùy từng hoàn
cảnh giao tiếp cụ thể, với những mục đích giao tiếp khác nhau, người Việt thường dùng
sự chuyển mã (codes switching) hoặc sự trộn mã (codes mixing). Xét một cách chung
nhất, chuyển mã và trộn mã đều là hiện tượng sử dụng thành phần mã ngôn ngữ A (tiếng
Anh) “trộn” ở một mức độ nhất định vào mã ngôn ngữ B (tiếng Việt). Có điều nếu trong
chuyển mã, hai mã ngôn ngữ được sử dụng ngang nhau, không có mã nào chịu áp lực của
mã nào thì ở trộn mã lại có một mã chính và một mã phụ, mã phụ chịu ảnh hưởng của mã
chính (Nguyễn Văn Khang, 2012, tr389). Tất nhiên, việc phân biệt chuyển mã và trộn mã
trong những trường hợp cụ thể nhiều khi không đơn giản. Theo chúng tôi, sự lệch chuẩn
trong việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh, sinh viên là ở hiện tượng trộn mã trong giao
tiếp. Hiện tượng này không chỉ là hiện tượng ngôn ngữ thuần túy mà còn là hiện tượng
của đời sống xã hội văn hóa, một sản phẩm của “sự xúc hợp văn hóa”.
Dưới đây là một số thí dụ về việc sử dụng hiện tượng trộn mã:
(1)
Nhưng bất ngờ hơn cả, nổi bật hẳn lên trong số bình luận đó chính là loạt
icon từ Nathan Lee - "thánh thị phi" trong làng drama gây tranh cãi nảy lửa thời gian
gần đây. Chỉ sau vài tiếng, lượt reaction của bình luận này đã lên tới vài nghìn và hiện
tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không ai có thể ngờ rằng sau lần livestream về Sơn
Tùng, Nathan lại thể hiện thái độ không khác gì fanboy cuồng "sếp" như thế này.
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(Nguồn:https://kenh14.vn/bi-netizen-phat-hien-binh-luan-dao-anh-son-tungkhoe-xe-chuc-ty-nathan-lee-nguong-chin-mat-len-luon-facebook-thua-nhan-1-dieu20210507143513294.chn)
(2)
Hè này muốn diện đồ trendy mà kém khoản mix & match thì nàng có thể
tham khảo ngay set áo sơ mi jeans phối cùng croptop 2 dây và chân váy chữ A ton sur
ton. Cả 3 item basic này đều cực dễ phối đồ, riêng áo sơ mi jeans thì có phom rộng thoải
mái, chất vải lại dày dặn nên vừa giúp nàng tránh nắng vừa không hề bị nóng.
(Nguồn:https://kenh14.vn/sai-gon-mac-gi-mua-nong-gat-tam-tia-ngay-loat-itemxinh-xiu-dien-len-auto-ton-dang-ma-gia-chi-tu-200k-20210521125107794.chn)
(3)
Ngược lại với Karina búng ngón cái ra dấu hiệu good job về phía camera,
cô nàng Winter lại tinh nghịch giơ ngón tay tạo thành biểu tượng dislike nhằm trêu chọc
người hâm mộ.
(Nguồn:
https://hoahoctro.tienphong.vn/karina-aespa-thuc-hien-ending-fairynhung-man-ket-gay-bao-lai-thuoc-ve-thanh-vien-khac-post1343030.tpo )
(4)
"Chào anh, anh có thể cho em hỏi điều gì khiến anh để tâm và mail cho em
không? Em để lại contact ở đây nếu em chưa kịp check mail. Ins: @vee_b.o.n.g. Cảm ơn
anh vì đã mail". Cả 2 bắt đầu biết đến nhau từ đây.
(Nguồn: https://kenh14.vn/thanh-nien-gui-mail-lam-quen-gai-xinh-tuong-rep-vilich-su-ai-ngo-hen-ho-3-lan-la-chot-yeu-luon-20210506122001897.chn)
(5)
Cô cũng khẳng định luôn hâm mộ Lady Gaga và cho rằng sai sót xung
quanh việc không để tên Lady Gaga ở phần credit 1 clip cover thuộc về editor của
fanpage, song người này đã khắc phục ngay sau đó.
(Nguồn: https://kenh14.vn/fan-lady-gaga-khong-chap-nhan-loi-xin-loi-cua-vanmai-huong-ma-doi-bang-chung-den-cung-dan-mang-thay-toxic-qua20210602111518002.chn)
(6) Chủ xị của kênh YouTube này là một beauty blogger chính hiệu, bởi cô nàng
thường xuyên đăng tải các nội dung như review mỹ phẩm, mẹo skincare, make-up..
(Nguồn:
https://hoahoctro.tienphong.vn/muon-co-anh-can-cuoc-cong-dan-dedoi-nghe-hoi-youtuber-chi-cach-make-up-suong-suong-post1331789.tpo
Những từ ngữ tiếng Anh được sử dụng “pha trộn” trong văn bản tiếng Việt, lời nói
tiếng Việt chính là các mã trộn tiếng Anh được trộn vào tiếng Việt và chịu áp lực của mã
chính là tiếng Việt. Hiện tượng “trộn mã” này đã trở thành trào lưu ở khắp các nước trên
thế giới và cũng là kết quả tất yếu của quá trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa dưới ảnh hưởng
của văn hóa Mỹ và Anh. Trong các thí dụ trên, ý nghĩa của nhiều mã trộn tiếng Anh đa
dạng, mới mẻ đến mức làm cho những độc giả bình thường cảm thấy khó hiểu như các từ
chỉ những hiện tượng âm nhạc: icon (hình vẽ, biểu tượng đại diện cho một cái gì đó);
drama (câu chuyện mang tính kịch tính, gay cấn); reaction (sự phản ứng, phản hồi); credit
(danh sách những người thực hiện chương trình); clip cover (đoạn hát lại)… ; hiện tượng
thời trang: beauty blogger (người viết nhật kí về làm đẹp); mix & match (phối đồ); trendy
(hợp thời trang); item basic (trang phục cơ bản). Những từ ngữ này xuất hiện ồ ạt theo các
xu hướng, trào lưu thời thượng của giới học sinh, sinh viên.
Việc sử dụng hiện tượng “trộn mã” tiếng Anh vào lời nói tiếng Việt này có nhiều
mục đích 1) làm nổi bật tiêu điểm của câu; 2) do thói quen sử dụng ngôn ngữ; 3) thiếu
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phương thức biểu đạt thỏa đáng; 4) ảnh hưởng của truyền thông; 5) theo kiểu “sành điệu”;
6) để nâng cao vốn tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu “lạm dụng” những từ ngữ tiếng Anh, hoạt
động giao tiếp của học sinh, sinh viên có thể bị “pha tạp” thậm chí “ô nhiễm”, vốn từ ngữ
tiếng Việt bị giảm thiểu, năng lực tiếng Việt trở nên hạn chế. Vì thế, chúng ta cần phải có
thái độ ngôn ngữ rõ ràng và có định hướng trong việc sử dụng tiếng Anh trong văn bản
tiếng Việt. Định hướng này tất nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đối tượng giao tiếp,
hoàn cảnh giao tiếp, mục đích giao tiếp… nhưng dù thế nào cũng không nên và không
cần thiết dùng “tràn lan” những từ ngữ ngoại lai bởi tiếng của ta thì phải dùng năng lực
của tiếng ta là chủ yếu. “Chúng ta không chống mượn tiếng ngoại quốc để làm cho tiếng
ta đầy đủ thêm. Nhưng chúng ta phải chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi bỏ
cả tiếng ta, đến nỗi quần chúng không hiểu” (Hồ Chí Minh).
2.1.2. Hiện tượng biến âm, thay đổi chữ viết tràn lan
Hiện nay, sự xuất hiện của Internet và sự phát triển mang tính phổ quát của nó đã đem
lại một cuộc cách mạng về ngôn ngữ giao tiếp của học sinh, sinh viên. Cụ thể là giới học sinh,
sinh viên đã thiết lập được một loại hình ngôn ngữ riêng được gọi là ngôn ngữ tuổi teen hay
ngôn ngữ a còng. Loại hình ngôn ngữ này mang theo những đặc trưng của một tầng lớp được
cho là năng động, nhạy bén, sáng tạo, luôn hướng tới cái mới, cái khác biệt.
Một trong những đặc trưng nổi bật của dạng thức ngôn ngữ học sinh, sinh viên là
việc sử dụng nhiều hiện tượng biến âm cũng như sử dụng những hình thức thay đổi chữ
viết mang phong cách “chệch chuẩn”.
Biến âm là hiện tượng biến đổi âm đọc của các từ mà không làm ảnh hưởng đến
cấu trúc ngữ nghĩa của từ. Hiện tượng biến âm đã tạo ra cách phát âm có tính chất “lạ
hóa” phù hợp với tư duy, hành động cũng như cách thể hiện của người trẻ. Theo thống kê
của chúng tôi, hiện tượng biến âm của học sinh, sinh viên được thể hiện qua 22 kiểu biến
âm. Dưới đây là một số kiểu biến âm phổ biến:
Bảng 1: Một số kiểu biến âm phổ biến trong ngôn ngữ của học sinh, sinh viên
STT
1
2

Kiểu biến âm
ô, uô → u
ê, iê, yê, ây → i

3
3
4

i→ê
ă→e
o, ơ, ôi, a → oa

5
6
7
8

â→ư
y→i
b→p
qu → w

Thí dụ
rồi → rùi, muốn →mún
êu → iu, biết → bít, nhiều → nhìu, yêu → iu, bây
→ bi
tình yêu → tềnh iu
lắm → lém
trời → troài, choài; nó → nóa; thôi → thoai, nhá →
nhóa
nhất → nhứt
này → nài
bà → pà; bé → pé, buồn → pùn
quá → wá

Những kiểu biến âm này được thể hiện rất rõ trong lời ăn tiếng nói của tầng lớp
học sinh, sinh viên như:
-

Không biết viết bài này làm chi nữa, hứng lên thì làm thôi (Không bít vít bài nì
làm chi nữa, hứng lên thì làm thoai).
Anh có biết là em buồn lắm không? (Anh có bít là em pùn lém không?)
Đâu rồi, sao không trả lời gì hết vậy? (Đâu rùi, sao hông trả lời giề hít vậy?)
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Sự biến âm trong lời ăn tiếng nói của học sinh, sinh viên về cơ bản dựa trên nguyên
tắc chung về mặt cấu âm: những âm có cấu âm gần nhau thì dễ dàng biến đổi cho nhau.
Thí dụ, sự biến đổi của các nguyên âm ô, uô → u (đều là nguyên âm hàng sau); ê, iê, yê
→ i (đều là nguyên âm hàng trước); b → p (đều là phụ âm môi); y →i (đều là bán âm âm
cuối i)…
Bên cạnh hiện tượng biến âm trong lời ăn tiếng nói là hiện tượng thay đổi chữ viết
trong các loại hình tương tác như nhật kí điện tử (blog), diễn đàn (forum), mạng xã hội
(social network), các công cụ trò chuyện trực tuyến (zalo, messenger…) đặc biệt là trong
tin nhắn điện thoại (sms). Hiện tượng thay đổi chữ viết đã tạo thành một loại “mật mã”
của giới học sinh, sinh viên. Chúng tôi đã thống kê được 16 kiểu thay đổi chữ viết. Dưới
đây là một số hiện tượng thay đổi chữ viết phổ biến:
Bảng 2: Một số kiểu thay đổi chữ viết phổ biến trong ngôn ngữ của học sinh,
sinh viên
STT
1
2
3
4
5
6

Kiểu thay đổi chữ viết
i→j
gi → dz, j
ph → f
d, v → z
v → dz
ng, nh, c, ch → k

7

ch, c → x

Thí dụ
Rồi → rôj
Giữ gìn → ju jin
Phải → fải
Vào → zào
Vậy → dzậy
Chồng → chồk ; được → đk ; sách → sák; linh tinh
→ lik tik.
Nhóc → nhox; thích →thix.

Có thể nói, sự thay đổi chữ viết trong các từ ngữ toàn dân để tạo thành từ ngữ riêng
của học sinh, sinh viên là bắt nguồn từ quy luật tiết kiệm thời gian thông tin cũng như cá
tính, tâm lí mang đặc trưng phong cách của lứa tuổi. Những hình thức thay đổi về con chữ
này có những trường hợp có thể giải thích theo quy luật của ngôn ngữ và cũng có những
trường hợp khó giải thích mà chỉ là sự thống nhất chung giữa những người trong nhóm
xã hội. Thí dụ ph → f, s → sh, gi → dz, c→ k… là bắt nguồn từ sự giống nhau hoặc gần
giống nhau về âm đọc của những con chữ khác nhau trong một ngôn ngữ hoặc nhiều ngôn
ngữ; v → dz là bắt nguồn từ sự biển âm trong phương ngữ… Những trường hợp ch, c→
x; i →j; nh, ch →k … theo chúng tôi không có cơ sở về ngôn ngữ mà có thể chỉ bắt nguồn
từ sự tiện lợi trong việc nhắn tin trên điện thoại hay chat qua mạng.
Không chỉ thay đổi các con chữ trong từ ngữ, học sinh, sinh viên còn sử dụng các
cách thức thêm bớt các con chữ để tạo ra những hiệu ứng khác biệt. Thí dụ:
Thêm h vào sau một số thán từ như uh (ừ), oh (ồ), ah (a, à, ạ)
Bớt các con chữ để tắt hóa từ ngữ: ko, k, kh, kg, 0 (không), a (anh), e (em), ng
(người), đc (được), trc (trước), tgian, tg (thời gian), msg (message), hgirl (hot girl)…
Hiện tượng này khi phát triển đến mức cực điểm của nó sẽ tạo ra những cách viết
phức tạp, vừa thay đổi các con chữ, vừa thay đổi dấu mũ, dấu thanh. Thí dụ “tuj wen^ rỌi
di3n cho4 yOu mờ yOu zận d3n 1 tu4n l3. N3u h3m thyk chOj zOj tuj nữ4 thuj! (Tôi quên
gọi điện cho bạn mà bạn giận đến một tuần lễ. Nếu không thích chơi với tôi thì thôi); “mài
bj’k kai’ chje^n kon Bjk’ bj mẹ nóa ka^’m hem choa la^’y xe dj hem? ku~g bun` choa nóa
thjk!” (Mày biết cái chuyên con Bích bị mẹ nó cấm không cho lấy xe đi không? Cũng buồn
cho nó thật). Chắc chắn nếu không phải thuộc giới mình thì có lẽ phải “bó tay” hoặc “nát
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óc” mới có thể chuyển mã được. Chúng tôi coi những trường hợp như thế này sẽ có những
tác động tiêu cực đến ngôn ngữ Việt làm cho tiếng Việt trở nên tạp nham và bị bóp méo.
Như thế, có thể thấy, hiện tượng biến âm và thay đổi chữ viết trong ngôn ngữ của
học sinh, sinh viên là một hiện tượng ngôn ngữ trong sự phát triển không ngừng của tiếng
Việt hiện đại. Chúng ta không thể áp đặt tầng lớp học sinh, sinh viên xóa bỏ hiện tượng
này bởi vì nó được sản sinh trong môi trường ngôn ngữ của xã hội hiện đại khi lưu hành
mạng internet đồng thời nó mang theo cá tính và tâm lí của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, không
vì thế mà chúng ta thả nổi việc dùng những hiện tượng này một cách bừa bãi và tùy tiện.
Bởi vì, nếu lạm dụng cách biến âm và thay đổi chữ viết thì sẽ tạo ra một thói quen vô thức
ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt đặc biệt là khi các em phải nói và viết trong
những ngữ cảnh chính thống. Sử dụng theo khuynh hướng chọn lọc và có chừng mực sẽ
giúp cho việc dùng những hiện tượng ngôn ngữ này trở nên sáng tạo, sinh động và phù
hợp với văn hóa – ngôn ngữ của một thứ tiếng vừa trong sáng vừa giàu đẹp.
2.1.3. Hiện tượng sử dụng từ ngữ lóng phản cảm
Tiếng lóng là một biến thể đặc thù của ngôn ngữ học xã hội, chúng được các nhóm
xã hội tạo ra để giao tiếp nội bộ và nhằm bảo vệ lợi ích của nhóm xã hội đó. Trong tất cả
các nhóm xã hội, học sinh, sinh viên là những người sử dụng tiếng lóng một cách rầm rộ
và độc đáo nhất. Nó đã làm thành một cuộc cách mạng sáng tạo ngôn ngữ, một thế hệ mới
trong ngôn ngữ (new generation).
Với xu hướng tạo ra và sử dụng ngôn ngữ riêng của mình như một minh chứng về
sự khác biệt tâm hồn giữa các thế hệ, tiếng lóng học sinh, sinh viên thường xuất hiện ở
những phương tiện truyền thông của người trẻ, tin nhắn, ngôn ngữ giao tiếp ở trường phổ
thông, trường đại học. Thực tế cho thấy rằng, việc sử dụng tiếng lóng của học sinh, sinh
viên sẽ góp phần làm tăng thêm sắc thái trẻ trung, dí dỏm, hấp dẫn, phong phú của lời nói.
Tuy nhiên, nếu dùng tràn lan những từ ngữ lóng này thì dù cho từ ngữ lóng có phản ánh
một cuộc sống năng động và xu hướng say mê, sáng tạo không ngừng thì cũng kèm theo
những phản tác dụng. Bởi vì về mặt nguyên tắc từ ngữ lóng mang tính chất “khẩu ngữ”,
không sử dụng ở phong cách giao tiếp chính thức cho nên ít nhiều có ảnh hưởng nhất định
đến ngôn ngữ văn hóa. Mặt khác, bên cạnh những từ ngữ lóng tích cực, tốt cũng tồn tại
nhiều từ ngữ lóng gây ấn tượng phản cảm đối với người nghe. Chúng tôi đã thống kê được
35 từ ngữ lóng gây những ấn tượng phản cảm trong giao tiếp. Dưới đây là một số từ ngữ
lóng phổ biến:
Bảng 3: Một số từ ngữ lóng phổ biến của học sinh, sinh viên

4

Từ ngữ
Nghĩa lóng
lóng
Từ kết hợp với từ khác dùng để nhấn
Vãi
mạnh sự bất thường (thường có ý thô
tục, không lịch sự)
Bựa
Chơi bẩn, hành xử không đẹp
Chi trạng thái của con người thấp thỏm,
Xoắn
lo âu, sợ sệt về sự việc, hành động gì đó
Nhọ
Ý chỉ số đen

5

Sủi

STT
1
2
3

Thí dụ
TD: vãi nồi, chuối vãi, vãi
hàng, ngu vãi…
TD: hài bựa, chơi bựa
TD: Sao mày cứ phải xoắn
lên thế

TD: Sủi – trào lưu sống
Sự thể hiện bản thân, giải phóng bản
mới nhất hiện nay, bạn có
thân của giới trẻ
tò
mò?
(kenh14.vn
4/5/2016)
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6

Quẩy

7

Ngáo

8

Thánh

9

Đú

10

Quất

11

Chiến

12

Truất

13

Hàng

Hoạt động vui chơi, bộc lộ bản chất của TD: Quẩy lên nào anh em
mình bất chấp hoàn cảnh xung quanh.
ơi
TD: Shark Nguyễn Hòa
Bình: Startup thất bại bởi
Biểu hiện của sự ngơ ngác, chậm chạp,
đã “ngáo giá” còn “ngáo
vụng về trong các hoạt động
nghệ”
(baodautu.vn
27/09/2019)
Chỉ những người bất chợt hoặc siêu giỏi
trong việc gì hoặc làm một việc gì mà TD: Thánh quẩy
người khác không dám làm
Đua đòi, học theo và ăn theo những hành
động, phong trào hay việc làm của người
TD: Nhận dạng teen “đú”
khác (Việc làm theo này thường không
đến nơi đến chốn nên mang nghĩa xấu)
TD: “Quất” con xe đấy đi,
Thực hiện hành động nhanh, mạnh
đừng chần chờ nữa
Tham gia thực hiện một hoạt động nào
TD: Chiến thôi!
đó
Hơn mức bình thường
TD: Style cực truất
Bộ phận nhạy cảm trên cơ thể (thường là
TD: lộ hàng, khoe hàng
phụ nữ)

Những từ ngữ lóng này được tạo ra bằng cách sáng tạo ra những đơn vị ngôn ngữ
mới (âm thanh mới, ý nghĩa mới) hoặc biến đổi những đơn vị có sẵn trong tiếng Việt dựa
trên yếu tố ngữ nghĩa (âm thanh đã có, ý nghĩa mới). Theo chúng tôi, những từ ngữ lóng
phản ánh những sự vật, hiện tượng có tính tiêu cực, phản cảm nếu được sử dụng đúng lúc,
đúng chỗ thì có thể thực sự mang lại những ý nghĩa tích cực như bầu không khí vui vẻ,
hài hước hay châm biếm một cách dí dỏm, thông minh hoặc nói tránh về những hiện tượng
có tính “nhạy cảm”.
2.2. Giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ học đường
Hiện tượng nói và viết của giới trẻ như những trường hợp vừa kể trên theo chúng
tôi là hiện tượng có tính tất yếu trong sự tác động của hàng loạt các nhân tố xã hội ngôn
ngữ tới cảnh huống ngôn ngữ. Theo Nguyễn Văn Khang “chừng nào còn tồn tại nhóm xã
hội của giới trẻ thì còn ngôn ngữ đó. Quy luật phát triển là xã hội luôn vận động, ngôn
ngữ cũng vậy, có cái sẽ được tiếp nhận nhưng có cái sẽ bị đào thải” (Nguyễn Văn Khang,
2012, tr75). Điều đó có nghĩa là chúng ta cần bình tĩnh, khoan dung đối với ngôn ngữ này
của giới trẻ hơn là vội vàng tìm cách “bóp chết” nó. Bởi vì, đây là những cách nói có tính
chất đùa vui, tếu táo, mang lại nhiều ý nghĩa giải trí đối với người trẻ. Mặt khác việc sử
dụng ngôn ngữ học sinh, sinh viên cũng là một hình thức để các bạn tự khẳng định tâm lí
và cá tính của mình đồng thời cũng là một phương cách để giải tỏa những stress trong
cuộc sống. Tất nhiên, trong việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh, sinh viên, chúng ta cũng
cần phải lưu ý những trường hợp có tính chất thiếu chuẩn mực, có khả năng phá hỏng
ngôn ngữ của thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. Công
việc giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ học đường sẽ được thể hiện một cách rõ rệt thông
qua những hiện tượng có tính chất lệch chuẩn, mất phông văn hóa này.
Để giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ học đường trong việc sử dụng ngôn ngữ
của học sinh, sinh viên, chúng tôi có một số đề nghị như sau:
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-Ngôn ngữ của học sinh, sinh viên là ngôn ngữ tồn tại của một nhóm xã hội. Vì
thế, nếu ngôn ngữ này được sử dụng trong phạm vi giao tiếp của nhóm thì không cần đòi
hỏi quá khắt khe về sự chuẩn mực ngôn ngữ.
-Mặc dù việc sử dụng ngôn ngữ này tạo ra sự sáng tạo, tiện lợi, tươi mới trong giao
tiếp của giới trẻ nhưng cần tránh sự lạm dụng bởi sẽ làm mất đi sự trong sáng cần thiết
của tiếng Việt. Trong môi trường học đường, thầy cô đóng vai trò quan trọng trong việc
định hướng cho học sinh, sinh viên cách tôn trọng và yêu tiếng Việt. Ngoài ra các cơ quan
chức năng, các cơ quan ngôn luận, các tổ chức giáo dục gia đình và toàn xã hội cũng cần
có sự chung tay trong việc giáo dục nhận thức ngôn ngữ ở các em.
-Cần sớm ban hành chính sách về ngôn ngữ trong học đường. Bởi ngôn ngữ không
chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là văn hóa giao tiếp, là bộ mặt của cá nhân người sử
dụng – học sinh, sinh viên, rộng hơn là bộ mặt của gia đình và toàn thể nhà trường. Việc
làm này sẽ tạo điều kiện hướng đến bảo tồn và phát triển ngôn ngữ quốc gia trong thời kì
hội nhập và toàn cầu hóa, đồng thời tạo cơ sở và hành lang pháp lý để điều tiết ngôn ngữ
nói chung và ngôn ngữ của học sinh, sinh viên trong học đường nói riêng.
2. KẾT LUẬN
Ngôn ngữ của học sinh, sinh viên trong môi trường học đường là một biến thể của
ngôn ngữ Việt. Sự xuất hiện và biến động của nó được coi là tất yếu trong nội tại ngôn
ngữ trên con đường ngày càng ổn định và phát triển theo hướng hoàn thiện, hiện đại.
Những hiện tượng mà báo cáo đặt ra như trộn mã, biến âm, thay đổi chữ viết, dùng tiếng
lóng… theo thời gian sẽ được sàng lọc, điều tiết theo cơ chế ngôn ngữ của riêng nó. Với
ý thức giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ học đường, chúng tôi tin rằng những biểu hiện
của ngôn ngữ “lệch chuẩn” sẽ bị đào thải, lãng quên. Ngôn ngữ học sinh, sinh viên sẽ vẫn
bảo tồn được những nét đẹp của nó đồng thời liên tục phát triển để đáp ứng được nhu cầu
giao tiếp của thời đại, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới và hội nhập.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
TS. Trần Thị Tùng Lâm*
Tóm tắt: Văn hóa học đường (VHHĐ) có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt
động giáo dục của trường đại học. Nó tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành nhân cách
sinh viên, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện sứ mạng, mục tiêu đào tạo và thương hiệu
của các trường đại học. Văn hóa học đường trong các trường đại học được xem là điều kiện, môi
trường cho thực hiện đổi mới căn bản toàn diện bậc đại học thành công. Bài viết luận giải nội
dung cơ bản VHHĐ và vai trò của VHHĐ đối với sự phát triển bền vững của trường đại học cũng
như góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường đại học trong điều kiện chuyển đổi số
mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay.
Từ khóa: Văn hóa học đường, vai trò của văn hóa học đường, trường Đại học

1.

MỞ ĐẦU

Văn hoá học đường là một loại hình văn hoá được hiểu theo nghĩa hẹp, cũng như
khi ta nói đến văn hoá đạo đức, văn hoá chính trị, văn hoá nghệ thuật, văn hoá ngoại giao,
văn hoá kinh tế... Văn hoá học đường là một thuật ngữ khoa học còn mới mẻ nhưng lại
đang là một vấn đề thực tiễn có tính cấp thiết, nhận được sự quan tâm của xã hội, của
những nhà quản lý giáo dục. Văn hoá học đường có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong
đời sống văn hóa xã hội và trong hoạt động giáo dục của trường đại học, bởi vì nó tham
gia trực tiếp vào quá trình hoàn thiện nhân cách sinh viên, là nhân tố quan trọng góp phần
thực hiện sứ mạng, mục tiêu đào tạo cũng như chất lượng đào tạo của trường đại học cam
kết với xã hội. Văn hoá học đường phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của xã hội, của
tập thể người trong mỗi trường học nơi trao chuyền tri thức và kỹ năng cho các thành viên
và được biểu hiện thông qua nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức
bộ máy hoạt động của nhà trường.
Tổng hợp các quan niệm của nhiều nhà khoa học nghiên cứu về VHHĐ, có thể
hiểu: Văn hoá học đường là hệ thống những giá trị, những chuẩn mực văn hoá được tích
lũy qua quá trình phát triển của nhà trường. Những giá trị đó tác động trực tiếp đến nhận
thức, thái độ, hành vi của các thành viên nhằm tạo nên môi trường văn hóa phù hợp với
mục đích giáo dục và tạo nên bản sắc, đặc trưng cho mỗi tổ chức sư phạm.
2.

NỘI DUNG

Văn hoá học đường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một nhà
trường. Nó biểu hiện trước hết trong sứ mạng, triết lý, chiến lược, mục tiêu, hệ thống các giá
trị, chuẩn mực cốt lõi, phong cách lãnh đạo, quản lý, bầu không khí dân chủ, tinh thần sáng
tạo. Sau đó VHHĐ được biểu lộ thành hệ thống các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc
ứng xử... được xem là tốt đẹp và được mỗi thành viên trong nhà trường chấp nhận. Việc xây
dựng VHHĐ phải được thực hiện trong thời gian dài mới đạt được kết quả tốt đẹp, bền vững.
Nội dung của VHHĐ trong trường đại học bao gồm những yếu tố cơ bản:

*
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Thứ nhất, hệ giá trị được chia thành 2 loại. Loại thứ nhất đã được kết tinh trong cả
quá trình xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Loại thứ hai là những giá trị mới mà
các thành viên mong muốn nhà trường mình có và tạo lập từng bước nhằm đem đến sự
phát triển mới phù hợp với yêu cầu của xã hội.
Thứ hai, là những thiết chế, thể chế trong trường học đảm bảo cho hệ giá trị được
hiện thực hóa (tổ chức, quản trị).
Thứ ba, là những chuẩn mực hành vi được thực hiện thông qua các mối quan hệ
giữa các thành viên, các hoạt động trong nhà trường.
2.1. Hệ giá trị
Giá trị thường được hiểu là những cái cần và có ích cho con người, cho xã hội. Nó
được coi như là thước đo, xác định những gì nên làm và không nên làm trong cách hành
xử chung và riêng của con người trong một tổ chức, một cộng đồng. Tùy vào triết lý giáo
dục của mình, có trường đề cao các giá trị nhân văn, tình yêu thương giữa những thành
viên. Có nhà trường đề cao tính cộng đồng trách nhiệm và sự sáng tạo trong công việc;
có nhà trường đề cao các giá trị như sự trung thực, tính sáng tạo... có trường lại đề cao
tinh thần dân chủ, khả năng đổi mới thường xuyên để nâng cao chất lượng các hoạt động
dạy học. Đây là những giá trị mới mà cán bộ quản lý hoặc tập thể giáo viên, người học
mong muốn nhà trường mình có và tạo lập từng bước nhằm đem đến sự phát triển mới
phù hợp với yêu cầu của xã hội.
Ở Việt Nam, hệ thống các giá trị cốt lõi của giáo dục trong lịch sử đều nói đến sự tôn
trọng người thầy với “tôn sư trọng đạo”, nhấn mạnh “tiên học lễ, hậu học văn”... Trong quá
trình phát triển và hội nhập, nhất là ở bậc giáo dục đại học những giá trị cốt lõi còn được bổ
sung như đề cao sự sáng tạo, trí tuệ, tinh thần dân chủ, tinh thần phản biện ...[Xem 1,3 ].
2.2. Những thiết chế, thể chế trong trường học để hiện thực hóa hệ giá trị
Trường học là một tổ chức nên VHHĐ là văn hóa tổ chức. Một tổ chức sau khi
được hình thành, tồn tại và phát triển, tự nó sẽ hình thành nên những quy chuẩn, nề nếp,
chuẩn mực, lễ nghi và những giá trị cốt lõi. Đó là sợi dây vô hình gắn kết các thành viên
trong tổ chức lại với nhau cùng phấn đấu cho những giá trị chung của tổ chức. Những
thiết chế, thể chế trong trường học có thể nhìn thấy, dễ cảm nhận khi tiếp xúc như:
- Phong cách thiết kế kiến trúc xây dựng, nội - ngoại thất, trang thiết bị, các vật
dụng (cơ sở vật chất), lô-gô, biểu trưng...
- Cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế điều hành, hoạt động.
- Những yếu tố vô hình như: triết lý, nguyên tắc, phương pháp, phương châm, quy
trình giải quyết vấn đề; hệ thống thủ tục, quy định...
- Các nghi thức trong các hoạt động sinh hoạt tập thể, cách thức tổ chức các hội
nghị, ngày lễ, các hoạt động văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ...
- Ngôn ngữ, cách ăn mặc, chức danh...
- Các hình thức sử dụng ngôn ngữ như: các băng rôn, khẩu hiệu, ngôn ngữ xưng
hô, giao tiếp... các bài hát, các truyền thuyết, câu chuyện vui...
- Các hình thức giao tiếp và ứng xử với bên ngoài.
Văn hóa tổ chức, quản lý là yếu tố cơ bản trong VHHĐ, nó hiện diện trong tất cả
các bộ phận, các hoạt động của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường phải biết tổ chức, điều
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hành hoạt động giảng dạy, học tập, vui chơi của giảng viên, sinh viên và hoạt động của
các phòng, ban, khoa, trung tâm một cách khoa học, có hiệu quả. Quan hệ giữa lãnh đạo
nhà trường với các thành viên khác phải được thực hiện trong không khí dân chủ, đồng
thuận. Đây là điều kiện quan trọng, môi trường phát huy có hiệu quả nhất mọi năng lực
của nhà trường vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo của mình. Giảng viên phải biết tổ chức
hoạt động giảng dạy, hoạt động giáo dục một cách khoa học, hợp lý, đáp ứng tối đa mục
tiêu đào tạo của nhà trường. Sinh viên phải có phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp
và phải biết tổ chức cuộc sống một cách khoa học, hiệu quả. Cán bộ viên chức các phòng,
ban, trung tâm chức năng dưới sự lãnh đạo của nhà trường phải phối hợp nhịp nhàng tạo
ra sự thống nhất trong quản lý, phục vụ tốt nhất hoạt động của nhà trường.
2.3. Những chuẩn mực hành vi được thực hiện thông qua các mối quan hệ
giữa các thành viên và các hoạt động trong nhà trường
Văn hoá học đường được biểu hiện tập trung nhất, rõ nhất ở hành vi ứng xử của
các thành viên trong không gian trường học, tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo
trong nhà trường, là lối sống văn minh trong trường học. Trong quan hệ với môi trường
cảnh quan, các thành viên trong nhà trường phải hình thành thói quen giữ gìn và bảo vệ,
làm đẹp cảnh quan tự nhiên của nhà trường. Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, có ý thức
trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ của công (trang thiết bị trường học), có ý thức tiết
kiệm trong sử dụng trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập.
Trong quan hệ xã hội ở nhà trường, quan hệ giữa các thành viên thực sự phải là
quan hệ có văn hóa, lịch sự. Phải có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên (lãnh đạo
quản lý, giảng viên, sinh viên và cán bộ, viên chức), tiếp đó là sự đoàn kết, nhất trí trong
việc thực hiện mục tiêu đào tạo. Ngoài quan hệ mang tính chất hành chính bắt buộc đó
còn có quan hệ tình người. Ứng xử của thầy, cô giáo với sinh viên được thể hiện như sự
quan tâm đến học sinh, sinh viên, biết tôn trong người học, biết phát hiện ra ưu điểm,
nhược điểm người học để chỉ bảo… Thầy, cô luôn gương mẫu trước học sinh, sinh viên.
Ứng xử của học sinh, sinh viên với thầy, cô giáo thể hiện bằng sự kính trọng, yêu quí của
người học với thầy, cô giáo. Trân trọng những tri thức, kỹ năng và sự chỉ dẫn giáo dục
của thầy, cô và thực hiện điều đó tự giác, có trách nhiệm. Ứng xử giữa lãnh đạo, quản lý
với giáo viên, nhân viên thể hiện người lãnh đạo phải có năng lực tổ chức các hoạt động
giáo dục. Người lãnh đạo có lòng vị tha, độ lượng, tôn trọng giáo viên, nhân viên xây
dựng được bầu không khí dân chủ , tôn trọng trong tập thể nhà trường. Ứng xử giữa các
đồng nghiệp, học sinh, sinh viên với nhau phải thể hiện qua cách đối xử mang tính tôn
trọng, tin tưởng,thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.
Tất cả các ứng xử trong nhà trường là nhằm xây dựng một môi trường sống văn
minh, lịch sự trong nhà trường. Mục tiêu của xây dựng VHHĐ là xây dựng trường học
lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển thương
hiệu của nhà trường. Trên cơ sở mục tiêu đào tạo chung ở bậc đại học, mỗi trường có mục
tiêu và nội dung, chương trình giáo dục riêng, nội dung VHHĐ vì thế vừa có chuẩn mực
chung vừa mang đặc trưng của trường mình. Căn cứ hoàn cảnh cụ thể, điều kiện của mình
mà các trường xây dựng một hệ chuẩn mực, giá trị phù hợp được các thành viên trong nhà
trường cùng tham gia xây dựng với những biện pháp tổ chức thực hiện. Hệ chuẩn mực,
giá trị đó phải tương hợp với các giá trị truyền thống và thời đại. Hệ giá trị làm nên cốt
lõi của VHHĐ sẽ là chuẩn mực để mọi thành viên đồng thuận, là cơ sở xác định nội dung,
lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, thước đo thành quả của bản thân, của lớp, của trường, đặc
biệt về mặt đạo đức xã hội, giá trị nhân cách… thường được gọi là dạy người bên cạnh
dạy chữ, dạy nghề. Hệ giá trị của mỗi trường là yếu tố cốt lõi của thương hiệu nhà trường,
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của cơ sở giáo dục, điều tiết quan hệ ứng xử, hoàn thiện bộ máy tổ chức. Từ đây, từng
người và tập thể phát huy sở trường, tiềm năng của mình, đồng thời kế thừa và phát huy
hệ giá trị của cả quốc gia dân tộc, làm đất nước ngày càng giàu mạnh. [Xem. 1]
2.4. Xây dựng và thực hiện văn hóa học đường có vai trò quan trọng với sự
phát triển bền vững của trường đại học trong điều kiện hiện nay.
Nhìn chung, đại đa số sinh viên vẫn giữ và phát huy tốt những giá trị truyền thống
như: yêu nước, hiếu học, đoàn kết, tự tin, sáng tạo, lạc quan, dấn thân và ủng hộ công
cuộc đổi mới của đất nước. Kết quả điều tra về thực hiện kỷ cương, mục tiêu đào tạo, chất
lượng đào tạo của một số trường đại học của những công trình nghiên cứu các cấp, báo
cáo tổng kết năm học của một số trường đại học cho thấy đa số sinh viên sống có ước mơ,
hoài bão trong sáng, sống có mục đích, năng động, sáng tạo, nhạy bén tiếp thu cái mới,
tiến bộ, có ý thức tự chủ, tự lập, trước hết là trong học tập, rèn luyện; nỗ lực tu dưỡng,
chăm chỉ học tập chuẩn bị hành trang cho tương lai, chủ động khắc phục những khó khăn
trong cuộc sống để vươn lên học tập tốt. Nhiều sinh viên học thêm trường, thêm nghề,
học thêm ngoại ngữ, tin học... phát huy được sở trường của cá nhân, tích cực chuẩn bị
hành trang cho tương lai. Phần lớn sinh viên sống giản dị, tiết kiệm, phù hợp với hoàn
cảnh chung của đất nước và gia đình. sinh viên cũng rất quan tâm đến chính trị - xã hội,
đến những vấn đề chung của đất nước và nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể. Các chiến
dịch “ánh sáng văn hoá”, “Mùa hè xanh”, các phong trào “sinh viên tình nguyện”, “Hiến
máu nhân đạo”, “Sinh viên khởi nghiệp”, các câu lạc bộ... đã và đang góp phần tạo ra diện
mạo mới cho các phong trào của tuổi trẻ học đường, chẳng những đem lại hiệu quả kinh
tế - xã hội thiết thực mà còn nâng cao vị thế xã hội của sinh viên trong thời kỳ mới.
Bên cạnh những mặt tích cực là chủ yếu, trong sinh viên hiện nay cũng có những
biểu hiện tiêu cực khiến cho gia đình, nhà trường và xã hội lo lắng, phê phán. Đó là tư
tưởng thực dụng, tuỳ tiện, cơ hội, thiếu văn hoá, sống ảo, mắc vào các tệ nạn xã hội, như
nghiện ma tuý, trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, rượu chè, bạo lực học đường, coi thường pháp
luật... Một bộ phận sinh viên thiếu ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện, có hành vi
gian lận trong thi cử, sống buông thả, bạo lực học đường, tự do, vô kỉ luật, chạy theo lối
sống tầm thường, thờ ơ với tập thể, ít quan tâm đến hoạt động chung. Một số khác thiếu
ý thức chính trị, thiếu trách nhiệm, tôn trọng với bản thân, gia đình và tập thể trường, lớp,
với Đoàn, Hội thể hiện mờ nhạt trong sự phát triển chung của tập thể dẫn đến các tệ nạn
xã hội và hiện tượng vô văn hóa trong học đường không được đẩy lùi và điễn biến ngày
càng khó lường. Điều này được biểu hiện trong báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại
Hội nghị Tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2018 – 2019, trong năm
2018 có khoảng trên 9.000 vụ tội phạm do học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên gây ra,
giảm 9,6% so với năm 2017 nhưng tính chất phạm lại ngày càng nghiêm trọng. Từ số liệu
khảo sát kết quả đào tạo, rèn luyện và quan niệm của sinh viên cho thấy quá trình thực
hiện mục tiêu đào tạo nói chung còn hạn chế trong đó cho thấy sự bất cập của việc dạy
người mà môi trường văn hóa trong trường học (VHHĐ) chưa được coi trọng, chưa thấy
được vai trò quan trọng của nó trong nâng cao chất lượng đào tạo cũng như thương hiệu
của nhà cơ sở đào tạo.
Đối với người học
Văn hóa học đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách người
học, cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường; góp phần xây dựng và giáo dục môi
trường học tập, rèn luyện, giao tiếp... lành mạnh, văn minh. Nhờ đó, mỗi cá nhân có thể
nâng cao kết quả học tập, rèn luyện; tích cực hoạt động, giao lưu để phát triển bản thân
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và cống hiến tích cực cho sự phát triển của nhà trường, xã hội. Vì vậy, từ năm học 20082009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện,
sinh viên tích cực", mục đich là xây dưng và thực hiện những hành vi chuẩn mực trong
nhà trường (VHHĐ).
Kết quả thực hiện VHHĐ góp phần hình thành nên thương hiệu của nhà
trường.Nhân cách của sinh viên không phải bẩm sinh, sẵn có mà nó được hình thành và
phát triển thông qua quá trình tham gia hoạt động thực tiễn của sinh viên trong đó giáo
dục giữ vai trò chủ đạo. Nội dung đào tạo, môi trường hoạt động dạy và học, rèn luyện
của các thành viên trong trường đại học đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và
phát triển nhân cách chosinh viên. Trong đó, VHHĐ là một nhân tố góp phần quan trọng
trong việc phát triển nhân cách của sinh viên thông qua xây dựng, củng cố nhận thức, thái
độ và hành động thực tiễn của họ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng cho quá
trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đặc biệt là đào tạo bậc đại học.
VHHĐ được xây dựng tốt tạo ra những chuẩn mực, những giá trị tích cực riêng có,
là nét độc đáo của nhà trường góp phần hoàn thiện nhân cách sinh viên và các thành viên,
biến nó trở thành động lực bên trong, tự thân thúc đẩy thành hành động cụ thể. Khi VHHĐ
trở thành nét tính cách của sinh viên, thành chuẩn mực cho mọi hoạt động thực tiễn, họ
sẽ kiên định hơn trước những diễn biến phức tạp của đời sống xã hội, có ý chí mạnh mẽ,
tự tin trong cuộc đấu tranh với những hiện tượng lệch chuẩn mà mình cần tự giác thực
hiện. Chẳng hạn, như các chuẩn mực về trang phục, giao tiếp ứng xử, về tổ chức hoạt
động của nhà trường.
Có VHHĐ tốt, sinh viên, đến lớp với trang phục sạch sẽ, gọn gàng, nghiêm túc;
trong giao tiếp ứng xử với thầy, cô giáo phải tôn trọng, lễ độ; trong giao tiếp ứng xử với
bạn học phải tôn trọng, thân thiện, hòa nhã.
Có VHHĐ tốt, SV sẽ tự giác tuân thủ kỷ luật, nội quy, quy chế đào tạo và rèn luyện
của nhà trường, biết sắp xếp tổ chức quá trình tự học, tổ chức cuộc sống cá nhân khoa học
và hiệu quả. Tham gia tích cực, có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh với những hành vi,
biểu hiện tiêu cực, vô văn hóa, các tệ nạn xã hội trong lớp, trong trường và nơi sinh hoạt.
SV có VHHĐ tích cực trong hoạt động chính trị - xã hội có trách nhiệm cao về nghĩa vụ
công dân.
Thực hiện VHHĐ tác động tích cực đến công tác tổ chức, quản lý
Hoạt động tổ chức quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động. Có VHHĐ
tốt sự phân công, hợp tác lao động hài hòa, uyển chuyển, có hiệu quả nhiều hơn, năng
suất cao hơn.
Văn hóa học đường với mối quan hệ giữa các thành viên
VHHĐ trong trường đại học được xây dựng tốt làm tăng tính chủ động, tính tích
cực, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn của sinh viên và các hoạt động xã hội khác của
họ. Đó là tính tích cực trong hoạt động học tập trang bị tri thức, chuyên môn nghề nghiệp
và tính tích cực chính trị - xã hội trong rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa trong hoạt
động xã hội và sinh hoạt đời thường, biểu hiện thông qua hành vi ứng xử trong các mối
quan hệ xã hội đa chiều trong nhà trường.
Có VHHĐ tốt sẽ có sự bố trí một cách hợp lý, khoa học về cơ cấu tổ chức các khoa,
phòng, ban, tổ bộ môn... , cán bộ, giảng viên ở từng bộ phận với sự phân công nhiệm vụ
rõ ràng, cụ thể khoa học, hợp lý cũng là biểu hiện rõ nét về VHHĐ. [Xem. 9, 10]
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- Văn hóa học đường tác động tốt đến việc xây dựng và bảo quản ở cơ sở vật chất
Cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường đại học có VHHĐ tốt sẽ giữ gìn,
bảo quản cơ sở vật chấtcủa nhà trường bao gồm: nơi làm việc của cán bộ quản lý (nhà
hiệu bộ), nơi làm việc, sinh hoạt chuyên môn của giảng viên (văn phòng khoa, ban, trung
tâm), nơi học tập củasinh viên (giảng đường, xưởng thực hành), nơi sinh hoạt của sinh
viên (ký túc xá), nơi tự học (thư viện, phòng truyền thống), nơi rèn luyện thân thể (sân
vận động,nhà giáo dục thể chất), vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, câu lạc
bộ(nhà văn hóa)…và các thiết bị phục vụ học tập và sinh hoạt.
Sự tham gia thực hiện nghiêm túc của tất cả cán bộ, giảng viên, công nhân viên,
sinh viên trong quá trình sử dụng và quản lý cơ sở vật chất phương tiện, thiết bị kỹ thuật
chính là điều kiện để phát huy tinh thần làm chủ, là sự biểu hiện văn hóa ứng xử tích cực
của mọi thành viên đối với cơ sở vật chất của nhà trường, đây cũng chính là yếu tố góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Dưới tác động của cách mạng 4.0, những vấn đề toàn cầu như dịch viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) (gọi tắt là Đại dịch COVID-19) đã tạo ra
sự thay đổi lớn trong đời sống kinh tế-xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong
đó có Việt Nam và giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề
nhất. Theo tổ chức UNESCO, kể từ khi đại dịch bùng phát đến ngày 8/4/2020, trên thế
giới có gần 1,6 tỉ học sinh và sinh viên bị ảnh hưởng; 188 quốc gia buộc phải đóng cửa
các trường học trên toàn quốc, gây tác động đến 91.3% tổng số học sinh, sinh viên trên
toàn thế giới [13]. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch bệnh
COVID-19 ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.
Hoạt động giáo dục ở Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn. Từ đợt dịch khoảng tháng 4
năm 2020 khi đợt dịch đầu tiên bùng phát trong nước, tất cả các trường học buộc phải
đóng cửa và toàn bộ học sinh, sinh viên phải nghỉ học để phòng dịch theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Chính phủ. Đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Việt
Nam đã nhiều lần thực hiện các đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố
hoặc thậm chí trên quy mô toàn quốc.
Trong bối cảnh đó, nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19; vừa
duy trì chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình đúng tiến độ, đảm bảo việc học tập
của học sinh, sinh viên; nhiều trường học đã áp dụng việc dạy học bằng hình thức trực
tuyến (online) đối với hầu hết các cấp học. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi hình thức
học tập truyền thống sang học tập trực tuyến đã tạo ra không ít những thách thức đối với
học sinh, sinh viên và giáo viên như vấn đề về phương tiện kỹ thuật (thiết bị tham gia,
chất lượng đường truyền, hệ thống tài liệu, học liệu…). Trong đó có vấn đề văn hóa (thái
độ, hành vi, tính tự giác, những quy chuẩn, đánh giá, kiểm soát) trong quá trình dạy, học
và quản lý các lớp học trực tuyến dẫn đến việc lúng tungs trong xử lý các tình huống sư
phạm [xem14].
Chính vì lẽ đó phải xây dựng và thực hiện VHHĐ không chỉ trong không gian
trường học truyền thống mà còn cả học trực truyến, lớp học ảo, nhất là đối với các trường
đại học nơi tạo ra môi trường thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên (GV), SV, là
nơi hoạt động thực tiễn thể hiện văn hóa cao.
Thực tiễn đã tạo ra cú hích để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong
lĩnh vực giáo dục trường đại học tạo ra môi trường sinh thái đại học điện tử giúp hoạt
động dạy và học diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn
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quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân. Các lớp học truyền thống với những
nhược điểm như: chi phí tổ chức cao, không gian phục vụ hạn chế, không thuận lợi cho
một số đối tượng… sẽ được thay thế bằng các lớp học trực tuyến, lớp học ảo. tạo ra không
gian mở để trường học là chỗ SV sử dụng, nó làm nơi tranh biện, đọ sức, thảo luận và
giao lưu một cách dân chủ, khai phóng giúp SV tự tin tranh luận về các vấn đề có thực
cũng như giả định trong cuộc sống liên quan đến họ và đi liền với nó phải xây dựng và
thực hiện những chuẩn mực văn hóa qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
3. KẾT LUẬN
Xây dựng và thực hiện văn hóa học đường cho sinh viên là một hoạt động quan
trọng nhằm trang bị tri thức, chuẩn mực, thái độ hành vi ứng xử có văn hóa trong không
gian trường học và cổ vũ tính tích cực hoạt động thực tiễn của sinh viên trong học tập và
sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi cũng như mục tiêu đào tạo của bậc đại học
theo hướng tích cực và yêu cầu cao về chất lượng, hiệu quả. Vì vậy,văn hóa học đường
có vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng, hoàn thiện nhân cách sinh viên đồng thời
là điều kiện cho quá trình đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại phù hợp với yêu cầu mới
của sự phát triển, cũng như khẳng định thương hiệu của một trường đại học.
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PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TS. Võ Thanh Hải *
1.Đặt vấn đề
Có thể khẳng định rằng, việc xây dựng môi trường văn hóa học đường hiện nay,
trong bối cảnh đất nước đang thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị
quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI; đáp ứng nhu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là việc rất quan trọng và cần thiết; Cần sự
quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội về thực trạng văn hóa học đường, cũng
như tìm ra các giải pháp hay nhằm xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục
nói chung, về văn hóa học đường nói riêng, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát
triển toàn diện.
Mục tiêu chung nhất của Văn hóa học đường (VHHĐ) là xây dựng trường học lành
mạnh - cơ sở quan trọng để đảm bảo chất lượng thật. VHHĐ là môi trường rất quan trọng
để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước trở
thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có đủ tri
thức để trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn
vinh. Một khi Nhà trường làm tốt công tác xây dựng và phát triển VHHĐ phù hợp với mục
tiêu giáo dục và đào tạo thì sẽ góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện cho sinh viên,
nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đó là sự phối hợp, là mối
quan hệ gắn kết giữa trong và ngoài nhà trường cụ thể là mối quan hệ giữa Nhà trường –
Gia đình – Xã hội. Bên cạnh đó, cần giải quyết các vấn đề có liên quan đến thời đại công
nghệ chuyển đổi số và môi trường hội nhập. Có thể nói VHHĐ đang là một vấn đề thời sự
nổi cộm không chỉ trong các nhà trường mà trong toàn xã hội chúng ta hiện nay.
2. Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục
2.1. Nhận thức về Văn hóa học đường
Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số quan niệm về văn hóa ứng xử, văn
hóa học đường, văn hóa ứng xử trong nhà trường, cụ thể sau:
“Văn hóa học đường là hệ thống các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản lí nhà
trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có cách thức suy nghĩ,
tình cảm, hành động tốt đẹp"[1]. “Văn hóa ứng xử trong nhà trường là những biểu hiện
hoạt động của mỗi cá nhân (hoặc nhóm người), được thể hiện ở lối sống, nếp sống, suy
nghĩ, sự giao tiếp và cách ứng xử của con người đối với bản thân, với những người xung
quanh, trong công việc và môi trường hoạt động giáo dục hằng ngày”[2]. Văn hóa học
đường VHHĐ là tập hợp các tiêu chuẩn, giá trị và niềm tin, nghi lễ, kí hiệu và câu chuyện
tạo thành “nét đặc trưng riêng” của trường (Deal & Peterson, 1999) [3]. Hành vi VHHĐ
là một trong những thành tố cấu thành của VHHĐ, là hành vi mang tính thẩm mĩ và chuẩn
mực (thẩm mĩ, đạo đức, pháp luật, văn hóa, nội quy, quy chế, quy định) có trong các mối
quan hệ học đường (MacNeil và cộng sự, 2009)[4].
*
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VHHĐ có thể được hiểu là một khung nhận thức được truyền tụng trong lịch sử về
các giá trị, chuẩn mực, hành động được chia sẻ được cho là quan trọng, là niềm tin và
thực hành ổn định, lâu dài về những gì các thành viên tổ chức cho là quan trọng. VHHĐ
xác định tính cách của trường học. Những giả định, quy tắc bất thành văn và niềm tin bất
thành văn này định hình cách các thành viên trong tập thể suy nghĩ và thực hiện công việc
của họ. Chúng ảnh hưởng đến các mối quan hệ, kỳ vọng và hành vi giữa giảng viên, ban
giám hiệu, sinh viên và phụ huynh. Chúng mang lại ý nghĩa cho những gì mọi người nói
và đúc kết cách giải thích của họ về ngay cả những sự kiện nhỏ nhặt nhất hàng ngày. Mọi
thứ trong tổ chức đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa cũng như các hình thức và đặc tính cụ thể
của nó. Được hình thành, ăn sâu và củng cố qua nhiều năm.
VHHĐ tạo ra một môi trường tâm lý xã hội sâu sắc tác động đến giảng viên, nhà
quản lý và người học. Văn hóa của một trường học định hình tổ chức của nó. Bằng cách
tăng cường ý nghĩa chia sẻ giữa các nhân viên; văn hóa phục vụ nhiều chức năng khác
nhau trong trường học, cụ thể:
Bản sắc: những nhận thức và giá trị được xác định rõ ràng và được chia sẻ giúp
các thành viên trong tổ chức cảm nhận được họ là ai và sự khác biệt của họ với tư cách là
một nhóm.
Cam kết: văn hóa tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của cam kết đối với một cái
gì đó lớn hơn lợi ích cá nhân.
Tiêu chuẩn hành vi: văn hóa hướng dẫn lời nói và hành động của nhân viên, cung
cấp sự nhất quán về hành vi bằng cách chỉ định các chuẩn mực thích hợp và các quy tắc
bất thành văn về những gì nhân viên nên nói và làm trong các tình huống nhất định.
Kiểm soát xã hội: các giá trị, niềm tin và thực hành văn hóa được chia sẻ định
hướng hành vi thông qua các quy tắc không chính thức (chuẩn mực được thể chế hóa) mà
các thành viên thường tuân theo, nâng cao tính ổn định của hệ thống xã hội, củng cố và
định hình văn hóa theo một chu trình tự lặp lại.
2.2. Kết quả khảo sát điều tra về VHHĐ trong sinh viên
Để có cái nhìn đầy đủ hơn về VHHD trong sinh viên hiện nay, kết quả khảo sát
775 sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy: khi hỏi sinh viên hiểu biết về
“Mức độ quan tâm của sinh viên đối với hành vi VHHĐ” có 84,1% sinh viên có quan tâm
đến rất quan tâm đến hành vi VHHĐ, thể hiện qua hình 1 dưới đây:
40.5%
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tâm
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Hình 2. Mức độ quan tâm của sinh viên đối với hành vi VHHĐ
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Khi hỏi về “Tầm quan trọng của VHHĐ” thì có 71,6% sinh viên cho rằng VHHĐ
quan trọng trong quá trình học tập, thể hiện qua hình 2:
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Hình 2. Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của VHHĐ

Như vậy, qua kết quả khảo sát về mức độ quan tâm và nhận thức về tầm quan trọng
của sinh viên về VHHĐ cho thấy, mặc dù tỷ lệ sinh viên có nhận thức tốt về VHHĐ, tuy
nhiên số sinh viên cho rằng VHHD không và rất không quan trọng chiếm tỷ lệ 28,4% là
tỷ lệ còn cao so với mức kỳ vọng của nhà trường.
Kết quả khảo sát tiếp tục được thực hiện đối với 775 sinh viên, với mức thang đo
từ 1 đến 5 tương ứng với mức đánh giá từ Rất không quan trọng đến Rất quan trọng, kết
quả cho thấy mức điểm trung bình của các ứng xử trong thực hiện VHHD của sinh viên:
Bảng 1. Ứng xử của sinh viên trong thực hiện VHHĐ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nội dung
Các công cụ truyền thông số đến sinh viên
Thái độ SV giao tiếp với GV và CBNV nhà trường
Tham gia giao thông
Thực hiện văn hóa chào hỏi với GV và CBNV nhà trường
Tham gia các hoạt động đoàn thể, CLB, tình nguyện
Giữ gìn môi trường Xanh - Sạch- Đẹp
Trang phục học đường
Bảo vệ tài sản nhà trường
Thái độ SV giao tiếp với SV
Giữ gìn an ninh trật tự

ĐTB

4,2
4,0
3,7
3,5
2,9
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7

Kết quả bảng 1 cho thấy, “Thái độ giao tiếp với giảng viên, cán bộ nhân viên nhà
trường” và “các công cụ truyền thông số” được sinh viên đánh giá mức cao nhất với điểm
trung bình đạt mức từ 4 đến 4,2/5 điểm. Bên cạnh đó, Văn hóa chào hỏi đối với Thầy, cô
giáo sịnh viên quan tâm và đánh giá cao với mức 3,5/5 và văn hóa tham gia giao thông
đánh giá 3,7/4.
Kết quả khảo sát trên cũng cho thấy, sinh viên chưa quan tâm nhiều đến Thái độ
giao tiếp giữa sinh viên với sinh viên(2,7/5), bảo vệ tài sản nhà trường(2,7/5), trang phục
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học đường(2,7/5), giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp (2,8/5) và các hoạt động đoàn thể,
CLB, tình nguyện (2,9/5).
Bảng 2. Ứng xử của sinh viên trong thực hiện VHHĐ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nội dung
Các công cụ truyền thông số đến sinh
viên(face,zalo,web…)
Thái độ SV giao tiếp với GV và
CBNV nhà trường
Tham gia giao thông
Thực hiện văn hóa chào hỏi với GV
và CBNV nhà trường
Tham gia các hoạt động đoàn thể
Thái độ SV giao tiếp với SV
Trang phục học đường
Giữ gìn môi trường Xanh,Sạch,Đẹp
Giữ gìn an ninh trật tự
Bảo vệ tài sản nhà trường

1

Mức độ đánh giá
2
3
4

5

0,8%

2,5%

17,0%

34,6%

45,2%

1,2%
1,9%

7,0%
10,5%

18,8%
22,6%

37,3%
44,1%

35,7%
20,9%

1,4%
13,3%
12,1%
18,6%
14,1%
21,3%
16,5%

17,0%
18,3%
30,2%
27,7%
33,0%
26,5%
34,5%

28,8%
34,6%
34,5%
25,5%
22,7%
24,1%
18,7%

34,2%
28,1%
21,3%
18,7%
23,9%
20,1%
21,3%

18,6%
5,7%
1,9%
9,4%
6,3%
8,0%
9,0%

Xét cụ thể hơn về mức độ đánh giá của sinh viên, cho thấy, “Thái độ giao tiếp với
giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường” và “các công cụ truyền thông số” trên 90% sinh
viên đánh giá từ mức quan trọng đến rất quan trọng; trong đó kết quả đánh giá của sinh
viên về ứng xử thông qua các công cụ truyền thông số chiếm tỷ lệ 96,8% ở các mức từ
quan trọng đến rất quan trọng. Bên cạnh đó, văn hóa chào hỏi đối với Thầy, cô giáo cũng
được sinh viên quan tâm và đánh giá cao với 81,5%; và văn hóa tham gia giao thông được
đánh giá 87,6% tổng số sinh viên khảo sát đánh gia từ mức quan trọng đến rất quan trọng.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát trên cũng cho thấy, sinh viên chưa quan tâm nhiều đến
Thái độ giao tiếp giữa sinh viên với sinh viên, bảo vệ tài sản nhà trường, trang phục học
đường, giữ gìn môi trường và các hoạt động đoàn thể, cụ thể: Đối với các hoạt động đoàn
thể, CLB, tình nguyện có 31,6% sinh viên khảo sát đánh giá là không quan trọng. Điều
này đã ảnh hưởng lớn đến kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên sau khi ra trường. Có
46,3% sinh viên không chú ý đến trang phục học đường, 47,1% không quan tâm đến giữ
gìn môi trường Xanh-Sạch-Đẹp và 51% sinh viên đánh giá thờ ơ với việc bảo vệ tài sản
của Nhà trường.
2.3. Một số tồn tại trong thực hiện VHHĐ
Từ kết quả khảo sát trên, có thể nhận xét sơ bộ thực trạng hiện nay cho thấy rằng,
sinh viên có xu hướng ít quan tâm đến tập thể, quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Điều
này xuất phát từ các nguyên nhân: vẫn còn nhiều sinh viên chưa quan tâm đến các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động xã hội do trường tổ chức và phát động.
Việc ứng xử, phát ngôn, giao tiếp, ăn mặc trang phục ở một số sinh viên chưa đúng chuẩn
mực, vi phạm nội qui học đường, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt. Thêm vào
đó, mạng Internet đang được sử dụng rộng rãi và ngày càng phổ biến nên sinh viên thường
giải trí qua mạng Internet, phim ảnh, truy cập những thông tin, hình ảnh có nội dung không
lành mạnh nên gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi sinh viên. Hiện tượng
“nghiện điện thoại” là rất phổ biến trong sinh viên. Sinh viên dành quá nhiều thời gian
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cho Internet, mạng xã hội kể cả lúc lên lớp học. Một số sinh viên thiếu ý thức tu dưỡng
đạo đức, rèn luyện, có lối sống buông thả đua đòi, không chăm chỉ trong học tập, ít quan
tâm nghiên cứu. Tình trạng vi phạm pháp luật trong sinh viên tuy không phổ biến nhưng
vẫn còn xảy ra tại nơi cư trú.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý người học giữa Nhà trường–Gia đình-Xã
hội còn chưa chặt chẽ, chưa được quan tâm đúng mức; tác động tiêu cực của mạng xã hội
& báo chí mạng quá lớn; chương trình giáo dục tập trung vào việc dạy tri thức, kỹ năng…
mà ít chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh và tích cực cho sinh viên.
Và quan trọng hơn là vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, văn hóa cho người
học.
Kết quả là môi trường học đường nơi văn hoá đáng được coi trọng lại đang diễn ra
thực trạng thiếu chuẩn mực ứng xử văn minh, lịch thiệp. Điều này chứng tỏ kết quả giáo
dục VHHĐ chưa cao, nhận thức chưa đúng, giáo dục VHHĐ chưa thực sự đạt hiệu quả
như mong đợi đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp.
3. Kinh nghiệm xây dựng văn hóa học đường tại Trường Đại học Duy Tân
Những năm qua, Trường Đại học Duy Tân đã triển khai tốt các phong trào thi đua,
các Nghị quyết, Kế hoạch, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn của ngành giáo dục trong nhà
trường. Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản có liên quan và thường xuyên kịp thời bổ
sung các văn bản chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo nhà trường đến toàn thể đội ngũ cán bộ,
nhân viên, giảng viên và sinh viên. Các tổ chức: Đảng ủy, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh
niên, Hội Sinh Viên, Chi hội Nữ tri thức căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cũng đã xây
dựng kế hoạch và triển khai những hoạt động thiết thực.
Nhà trường thực hiện tốt Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/01/2016 của Bộ
GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020". Nhà trường
đã thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trường. Thực hiện
dạy và học thực chất, đúng giờ, thi cử nghiêm túc, không gian dối, không tiêu cực và
chống bệnh thành tích trong giáo dục.
Nhà trường nhận thức việc xây dựng môi trường VHHĐ là công việc rất cần thiết
nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; là xây dựng một trường học thân thiện Xanh
- Sạch - Đẹp. Nhà trường không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, chương trình đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ để đảm bảo các điều kiện chất lượng về dạy và học. Nhà trường
cũng ban hành, cập nhật, bổ sung các qui định thực hiện Văn hóa đại học Duy Tân; Nội
quy học đường; Nội quy khu lưu trú sinh viên; công tác Cố vấn học tập; thực hiện Qui
chế phối hợp giữa Nhà trường – Công An – Ban Tuyên giáo địa phương nơi nhà trường
đặt cơ sở đào tạo; các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trường học và
quản lý sinh viên ngoại trú theo từng năm học.
Làm tốt công tác phối hợp, thường xuyên tăng cường phối hợp giữa các cấp có liên
quan, chính quyền địa phương, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục
người học bằng quy chế phối hợp với công an các quận, phường nơi trường đặt cơ sở đào
tạo. Làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa sinh viên vi phạm pháp luật.
Kết quả thực hiện những nhiệm vụ trên đã mang lại cho Nhà trường nhiều thành
tích đáng khích lệ như:
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Trường học an toàn, xanh - sạch - đẹp; Trường học không khói thuốc lá...tỉ lệ sinh
viên vi phạm qui chế, qui định rất thấp; sinh viên vi phạm pháp luật mức độ nặng, có yếu
tố hình sự nhiều năm liền không có sinh viên vi phạm; có năm chỉ có 1-2 sinh viên vi
phạm mức độ nhẹ so với qui mô viên gần 25.000 sinh viên đang theo học các trình độ,
hình thức đào tạo.
Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên từ học kỳ, từng năm học luôn đạt ở mức cao,
chỉ có 0,6% sinh viên xếp loại rèn luyện dưới trung bình (thuộc diện sinh viên không tham
gia đánh giá do thôi học, chuyển trường). Việc đánh giá rèn luyện sinh viên luôn gắn liền
với nhận thức của sinh viên trong VHHĐ đó là: Thái độ và ý thức trong giao tiếp giữa
sinh viên với giảng viên, cán bộ, nhân viên; giữa sinh viên với sinh viên; trang phục học
đường; ý thức bảo vệ tài sản nhà trường; ý thức giữ gìn, vệ sinh, cảnh quan, môi trường
học tập; ý thức học tập, thi cử, NCKH, Khởi nghiệp; ý thức tham gia các câu lạc bộ, hoạt
động đoàn thể, tình nguyện; ý thức giữ gìn an ninh trật tự, văn hóa ứng xử trên không gian
mạng; và ý thức tham gia giao thông…
Trang phục học đường của sinh viên khi đến trường cũng như của giảng viên khi
lên lớp được thực hiện nghiêm túc và lịch sự, phong cách ăn mặc đã phân biệt rõ giữa
thầy và trò. Văn hóa giao tiếp trong trường học được thể hiện thân thiện, hòa nhã, văn
minh, lịch sự, luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, nhã nhặn, khiêm tốn, vui vẻ trong mọi tình
huống.
Công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ nhiện, nhân đạo, phong trào sinh viên tình
nguyện, hiến máu nhân đạo được đẩy lên mạnh mẽ trong những năm gần đây đã thể hiện
khá rõ nét công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên của Nhà trường.
4. Giải pháp phát triển VHHĐ trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo
Nâng cao hiệu quả giáo dục VHHĐ trong trường đại học là điều kiện để thực hiện
tốt mục tiêu giáo dục và đào tạo và nâng cao chất lượng, để đào tạo ra những sinh viên có
đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và xu thế hội nhập quốc tế nhất
là trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của thị trường lao động trong kỷ
nguyên số nền sản xuất của con người đạt đỉnh cao của sự thông minh, với các ứng dụng
kỹ thuật sáng tạo không ngừng, với nền tảng công nghệ số, với mạng lưới internet của
vạn vật và trí tuệ nhân tạo… Giáo dục VHHĐ chính là hình thành nhân cách, thái độ cho
sinh viên.
Thực tiễn hiện nay, nhà tuyển dụng luôn quan tâm tuyển dụng người học ở 3 góc
độ Kiến thức – Kỹ năng - Thái độ. Kiến thức và kỹ năng có thể đào tạo nhưng thái độ thì
phải được hình thành ở mỗi sinh viên trong suốt quá trình học tại trường. Thái độ có thể
quyết định đến hơn 80% sự thành công của mỗi con người. Thái độ là thứ mà sinh viên
phải tự mình rèn luyện cho mình, tự mình bồi đắp ngay từ khi còn nhỏ; không dễ dàng để
có một thái độ tốt với công việc, trừ khi bạn thật sự có trách nhiệm và đam mê với công
việc của mình. Chỉ khi chúng ta tự mình thay đổi và bồi đắp thái độ làm việc nghiêm túc,
trách nhiệm thì khi ấy chúng ta mới có thể có một thái độ làm việc được người khác
ngưỡng mộ.
VHHĐ trong trường đại học biểu hiện tập trung ở các phương diện: văn hóa dạy,
văn hóa học, văn hóa thi cử, trang phục; giao tiếp, ứng xử; tổ chức hoạt động thực hiện
mục tiêu đào tạo của nhà trường. Do đó, giải pháp để xây dựng VHHĐ là cần sự đồng bộ
không phải chỉ phía giáo dục cho sinh viên mà cả từ cấp lãnh đạo đến cả nhân viên trong
tổ chức đó.

368

4.1. Đối với ngành giáo dục
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ chị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Khóa XI; và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị
quyết về văn hóa học đường của ngành Giáo dục.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục giáo dục pháp luật thông qua
các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà, ngoại khóa online trên
môi trường mạng, trong đó có văn hóa học đường.
Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội bùng nổ rất mạnh
mẽ, cần bổ sung thêm các kênh truyền thông, tuyên truyền chính thống qua Facebooka,
Zalo, Tiktok... để thêm kênh tương tác với người học và phụ huynh về văn hóa học đường.
4.2. Đối với Nhà trường
Nhà lãnh đạo của một trường, một đơn vị là hình mẫu chính cho một tổ chức. Mọi
thứ mà một nhà lãnh đạo làm - những tuyên bố và triết lý của lãnh đạo, phản ứng với các
sự kiện quan trọng, năng lượng và phong cách tương tác - đều ảnh hưởng đến văn hóa
một cách mạnh mẽ. Nếu lãnh đạo muốn một nhân viên hợp tác, hãy hỏi ý kiến đồng nghiệp
sớm và thường xuyên. Nếu lãnh đạo muốn giáo viên giữ được sinh viên kỳ vọng cao, hãy
khẳng định lại niềm tin của chính mình không chỉ ở những người trẻ mà còn ở đội ngũ
nhân viên của mình.
Đầu tư ngân sách phù hợp để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, hội trường văn
hóa, văn nghệ, sân vận động, khu luyện tập thể dục thể thao... đủ đảm bảo nhu cầu tối
thiểu của sinh viên.
Tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò của dư luận xã hội trong việc nâng cao
nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa học đường trong trường đại học
Rà soát, chuẩn hóa các quy định, xác lập các tiêu chí về văn hóa học đường, quy
chế sinh viên, quy định văn hóa đại học và quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
Thường xuyên cập nhật các qui định, nội qui ... để triển khai thực hiện tốt công tác sinh
viên và thực hiện văn hóa học đường lành mạnh trong trường đại học
Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục văn hóa học đường phù hợp với mục
đích giáo dục. Sử dụng các kênh thông tin đang là xu hướng để làm công cụ hỗ trợ cho
việc triển khai hiệu quả các nội dung, phương pháp giáo dục (Facebook, Zalo, Tiktok... ).
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp không phải chỉ nhằm trang bị kiến
thức mà phải được trao truyền cả tình cảm, tâm huyết để kiến thức biến thành niềm tin,
trở thành động lực bên trong điều chỉnh thái độ, hành vi của đối tượng được giáo dục;
Tạo kênh truyền thông cho sinh viên chia sẻ các bài viết hay, hành động đẹp, chia
sẻ kiến thức, kỹ năng mình học được cho các bạn trong trường. Tạo sân chơi bổ ích, tăng
tính thi đua, cạnh tranh lành mạnh giữa các khoa, các lớp, các ngành và các sinh viên
thông qua các cuộc thi như Olympic, thể thao, thi tay nghề. Khuyến khích sinh viên nghiên
cứu khoa học, tham gia các cuộc hội thảo giúp sinh viên được trải nghiệm thực tế, được
tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau để qua đó được thể hiện và phát triển bản thân.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, nề nếp văn
hóa học đường đảm bảo môi trường giáo dục văn hóa, văn minh, an ninh và an toàn. Đồng
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thời phối hợp tốt giữa Nhà trường, Gia đình và Xã hội để giáo dục và quản lý tốt sinh
viên.
Đổi mới hình thức đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những gương
tốt về thực hiện văn hóa học đường, xử lý nghiêm khắc những thành viên có hành vi sai
phạm về văn hóa, đạo đức, lối sống. Tạo ra nhiều hình thức khen thưởng, động viên khác
nhau và nên thực hiện nhiều hơn các lời động viện, khen thưởng sẽ giúp cho người học
cảm thấy được tôn trọng được chú ý và có giá trị. Phát huy mạnh mẽ những gương người
tốt việc tốt trong sinh viên.
4.3. Đối với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
Bên cạnh việc ban hành các chuẩn mực, quy tắc ứng xử văn hóa học đường trong
nhà trường cần phối hợp xây dựng nhiều loại hình hoạt động xã hội nhằm lan tỏa và cụ
thể hóa các nội dung của văn hóa học đường. Để làm được điều này, cần có sự đồng thuận
và phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên và các khoa, phòng, ban trong nhà trường, trong đó Đoàn thanh
niên – Hội sinh viên đóng vai trò nòng cốt. Các hoạt động Đoàn – Hội cần được đa dạng
hóa, qua đó rèn đào tạo ra những lớp sinh viên vừa hồng, vừa chuyên.
Thứ nhất, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh trong toàn trường, Đoàn
trường xây dựng chuyên mục tuyên dương các gương nhà giáo, sinh viên tiêu biểu, điển
hình trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp hay các hoạt động cộng đồng. Hình
thức tuyên truyền nên được thể hiện bằng các inforgraphic, clip ngắn trên mạng xã hội
hay qua các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật, lịch sử Đảng, Đoàn, các anh hùng
dân tộc….Song song, các tổ chức đoàn thể cần tích cực tuyên truyền VHHĐ trên website,
diễn đàn sinh viên, bản tin Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Đồng thời, Đoàn Thanh niên,
Hội Sinh viên tiếp tục đổi mới các hoạt động phong trào mang tính định hướng, giáo dục
để thu hút SV tham gia các hoạt động lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.
Thứ hai, mở rộng các sân chơi văn hóa, thể chất, tinh thần cho sinh viên tham gia
thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ theo sở thích, đam mê.
Nhà trường và các đơn vị cần ưu tiên tạo các điều kiện về cơ sở vật chất, không gian, thời
gian cho các hoạt động này. Bên cạnh đó tổ chức nhiều cuộc thi mang tính thử thách, gần
gũi với đời sống của sinh viên trên các nền tảng facebook, tik tok, youtube để thu hút và
lan tỏa sâu rộng trong sinh viên. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chú trọng công tác tổ
chức xây dựng và thực hiện VHHĐ lồng ghép vào các hoạt động, phong trào tập thể: các
phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào SV tình nguyện, ... trong
những buổi học tập, sinh hoạt ngoại khóa của các lớp sinh viên.
Thứ ba, thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng mềm, kỹ năng hội
nhập, nhất là các kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội thông minh,
kỹ năng thuyết trình, thiết kế slide chuyên nghiệp, kỹ năng team work, ngoại ngữ….Tổ
chức các hoạt động cung cấp kỹ năng, kiến thức, phương pháp nền tảng trong nghiên cứu
khoa học, khởi nghiệp như các chương trình talkshows, tập huấn, cuộc thi, ngày hội sáng
tạo, không gian sáng tạo trong nhà trường, qua đó tạo môi trường thúc đẩy sinh viên tích
cực học tập, rèn luyện và trau dồi bản thân.
Thứ tư, thường xuyên tổ chức và phát động các chương trình tình nguyện trong
sinh viên, đẩy mạnh các chương trình Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn nhằm bồi
đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước của tuổi trẻ, thành lập các đội hình tình nguyện
về các vùng sâu, vùng xa, khó khăn thông qua các chiến dịch Tình nguyện mùa đông,
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Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh nhằm mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Các
chương trình Hiến máu nhân đạo, thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh cần được triển
khai rộng rãi, khuyến khích sinh viên xây dựng cho bản thân lối sống tiết kiệm, tạo thói
quen sinh hoạt lành mạnh, có ý thức bảo vệ môi trường sống.
Thứ năm, đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đưa Danh hiệu Sinh viên 5 tốt
trở thành mục tiêu phấn đấu của sinh viên trong nhà trường, coi đây là chuẩn mực của
một sinh viên hội tụ đầy đủ Đức – Trí – Tài. Bên cạnh đó tích cực phát huy vai trò của
sinh viên 5 tốt sau tuyên dương, kết nối và giới thiệu những điển hình sinh viên 5 tốt đến
với doanh nghiệp.
Thứ Sáu, linh động, đổi mới trong cách tổ chức các hoạt động, chương trình, kết
hợp giữa hình thức online và offline, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID 19 diễn
biến phức tạp và khó lường. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt VHHĐ
trong đoàn viên, thanh niên và kịp thời tuyên dương những gương sáng điển hình.
4.4. Đối với Giảng viên, Cố vấn học tập
Xây dựng môi trường học đường có văn hóa, lành mạnh là trách nhiệm của mỗi
thầy cô giáo và sinh viên. Để làm được điều đó, việc đầu tiên cần làm là người thầy phải
làm gương sáng trong việc xây dựng và thực hiện nét đẹp VHHĐ trong trường học. Giảng
viên phải xây dựng mối quan hệ tốt giữa thầy và trò một cách đúng mực, nghiêm túc, thân
mật, giản dị và chân thành. Giảng viên phải xác định đúng vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm
đối với việc dạy chữ và dạy người. Các thầy cô cần thường xuyên động viên, nhắc nhở và
khuyến khích sinh viên tự giác và tích cực thực hiện VHHĐ. Lồng ghép công tác giáo dục
việc thực hiện VHHĐ cho SV vào bài giảng, các tiết sinh hoạt lớp một cách hợp lý, sinh
động, hấp dẫn.
Nâng cao vai trò của đội ngũ giảng viên đứng lớp, cố vấn học tập, tăng cường giáo
dục tư tưởng và đạo đức, lối sống cho sinh viên, khơi dậy ý thức tự giác của sinh viên
trong quá trình tự giáo dục và thực hiện văn hóa học đường. Cách thức này thực hiện
thông qua các bài giảng, các bài chuyên đề - vận dụng các ví dụ thực tiễn minh họa sinh
động vào bài giảng chuyên môn liên quan… Mỗi cán bộ đứng lớp hay ở bất kỳ một cương
vị nào cũng là một người thầy tâm huyết, mẫu mực và có trách nhiệm sẽ là giải pháp hữu
hiệu để truyền tải đến cho người học.
4.5. Đối với Sinh viên
Mỗi một sinh viên cần có thái độ và sự nhận thức đúng đắn, tích cực về tầm quan
trọng của VHHĐ và có ý thức tự giác thực hiện VHHĐ. Thực hiện nghiêm túc mọi nội
qui do nhà trường ban hành, Mặt khác, sinh viên phải tích cực tham gia các hoạt động
lành mạnh của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các CLB Sinh viên.
4.6. Đối với Phụ huynh
Phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục sinh viên. Phụ
huynh phải là tấm gương, là điểm tựa vững chắc cho sinh viên noi theo. Song song, gia
đình cần quan tâm chăm sóc, động viên con em kịp thời. Không phó mặc con em mình
cho nhà trường và xã hội.
Tóm lại, VHHĐ được hình thành trong quá trình hoạt động của các thành viên
trong nhà trường và mối quan hệ giữa các thành viên: quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường
với giảng viên và sinh viên; quan hệ giữa thầy với thầy; quan hệ giữa thầy với trò và quan
hệ giữa thầy, trò với cán bộ công nhân viên nhà trường, giữa nhà trường với gia đình
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người học và với xã hội. Xây dựng và phát triển VHHĐ sẽ quyết định đến Thái độ của
người học, góp phần phát triển toàn diện năng lực cho sinh viên, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực của nước nhà.
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THƯ VIỆN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỐI SỐ
Phạm Thị Phương Liên*
Tóm tắt: Bối cảnh và xu thế giáo dục mở, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập cùng
với sự phát triển vượt bậc của công nghệ số, công nghệ truyền thông đã và đang tác động mạnh
mẽ tới giáo dục. Chuyển đổi số trong giáo dục đang là vấn đề được giới khoa học và các nhà quản
lý, hoạch định giáo dục nước ta đặt ra như một xu thế tất yếu. Từ kỳ vọng mang lại một diện mạo
mới cho giáo dục, bên cạnh những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, nhiều thách thức và nguy cơ
mới đã được đặt ra, trong đó có sự biến đổi của văn hóa học đường. Giáo dục văn hóa học đường
trong giai đoạn chuyển đổi số cần được thực hiện trên cơ sở kết hợp các giải pháp đồng bộ cũng
như cần sự tham gia của nhiều tổ chức trong xã hội. Trước bối cảnh đó, thư viện nói chung và thư
viện trong các nhà trường nói riêng cũng có sự thay đổi về vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Không
chỉ dừng lại ở các cơ quan truyền thông trong nhà trường, thư viện còn trở thành phương tiện góp
phần giáo dục văn hóa học đường. Bài viết đề cập đến vai trò của thư viện đối với giáo dục văn
hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng
cao vai trò của mạng lưới thư viện đối với giáo dục văn hóa học đường.

Mở đầu
Giáo dục văn hóa học đường là một trong những nội dung của giáo dục, đảm nhiệm
việc giáo dục hệ thống các giá trị để biến thành ý thức, thái độ, hành vi cá nhân phù hợp
với các chuẩn mực văn hóa của một xã hội. Văn hóa học đường đóng vai trò quan trọng
để rèn luyện nhân cách và đào tạo thế hệ công dân có lý tưởng sống, hoài bão, có đủ nhân
– trí – đức – tài đáp ứng được sự phát triển xã hội. Trong quá trình đổi mới giáo dục căn
bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, để đạt mục tiêu “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về
chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân” như Nghị quyết số 29-NQ/TW đã đề
ra thì vai trò giáo dục văn hóa học đường càng được khẳng định mạnh mẽ. Trong quá
trình đổi mới đó các yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục văn hóa học đường (sự du nhập của
văn hóa ngoại lai, xu hướng xâm nhập của thiết bị số, sự tăng trưởng nóng về kinh tế,...)
đã đặt ra những tồn tại trong văn hóa học đường như: đạo đức nhà giáo, thái độ và ý thức
của người học, văn hóa ứng xử trong nhà trường, sự đảm bảo công bằng trong đánh giá,
tiêu cực gian lận trong giáo dục, hành vi lệch chuẩn của người dạy, người học, sự lệch lạc
về đạo đức và tha hóa về tư tưởng lối sống của người học, sự tự chuyển biến của người
dạy và người học,... Những tồn tại đó đã tác động tiêu cực tới mỗi cá nhân, nhà trường
và cả xã hội.
Hơn bất kỳ tổ chức nào trong xã hội, học đường (nơi tổ chức hoạt động dạy – học)
luôn là tổ chức có hàm lượng văn hóa cao nhất, hay nói khác đi đó là nơi hội tụ, kết tinh
văn hóa để tạo ra những chuẩn mực văn hóa cho xã hội. Văn hóa học đường sẽ giúp cho
các các cơ sở giáo dục (nhà trường) khổng chỉ là trung tâm văn hóa giáo dục mà còn là
nơi bồi dưỡng trí tuệ, lòng nhân ái, con người với đủ trí, đức, thể, mỹ - sản phầm của giáo
dục toàn diện và hiện đại. Đối với mỗi nhà trường, văn hóa học đường là tạo ra một môi
trường dạy và học tích cực, xây dựng niềm tin và hệ giá trị theo đúng chuẩn mực, đồng
*
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thời có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức công
dân và tri thức cho người học. Hoạt động giáo dục văn hóa học đường trong bối cảnh
chuyển đổi số giáo dục là vấn đề bức thiết được đặt ra hiện nay. Hiệu quả của giáo dục
văn hóa học đường không chỉ phụ thuộc vào các chủ thể: nhà quản lý giáo dục, các thiết
chế trong nhà trường, người dạy mà sự kết hợp của các chủ thể tạo nên quan hệ tương tác
làm tăng cường các trách nhiệm của chủ thể cũng là nhân tố quan trọng. Trong số các chủ
thể của hoạt động giáo dục văn hóa học đường, các thiết chế thư viện (đặc biệt là thư viện
trường học, thư viện đại học và thư viện công cộng) cũng đóng góp vai trò nhất định.
Là một phần không thể thiếu trong mỗi trường học, thư viện là một bộ phận, là
trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường. Thư viện trường học tham gia
trong mọi hoạt động của nhà trường từ thay đổi phương pháp dạy học đến xây dựng nếp
sống văn hóa, tác động vào mọi thành tố trong quá trình dạy – học, đồng thời góp phần
nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập, xây dựng thói quen tự học cho người
học – yếu tố quyết định trong xây dựng xã hội học tập. Phát huy vai trò của thư viện nhà
trường trong giáo dục văn hóa học đường trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo
dục trước sự tác động của chuyển đổi số là một vấn đề thực tiễn đáng lưu tâm hiện nay.
1. Sự biến đổi của văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục
Chuyển đổi số (digital transformation) là khái niệm rất được quan tâm hiện nay.
Ra đời trong thời đại Internet bùng nổ và trở nên phổ biến khi cuộc cách mạng khoa học
công nghệ lần thứ tư hình thành, chuyển đổi số ở nước ta đang xâm nhập vào mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Khái niệm chuyển đổi số được nhiều nhà khoa học đưa ra trên cơ sở các cách tiếp
cận và khía cạnh khác nhau nhưng tựu chung lại đều đi đến quan điểm tương đối thống
nhất đó là chuyển đổi là xu thế tất yếu và không chỉ tác động đến các tổ chức, doanh
nghiệp,... mà còn tác động mạnh mẽ tới các hoạt động xã hội. Có nhiều định nghĩa khác
nhau về chuyển đổi số nhưng tựu chung lại, đó là chuyển các hoạt động của chúng ta từ
thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trường mạng. Theo đó, mọi người tiếp cận thông
tin nhiều hơn, rút ngắn về khoảng cách, thu hẹp về không gian, tiết kiệm về thời gian.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về chuyển đổi
số như Anh, Úc, Đan Mạch, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… Các lĩnh vực chuyển đổi số
rất rộng và đa dạng, nội dung chính gồm chính phủ số (như dịch vụ công trực tuyến, dữ
liệu mở), kinh tế số (như tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số (như giáo dục, y tế,
văn hóa) và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như nông nghiệp, du lịch, điện
lực, giao thông).
Chuyển đổi số trong giáo dục nghĩa là việc áp dụng công nghệ, dựa vào mục đích,
cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và được ứng dụng dưới 3 hình thức chính: Ứng dụng
công nghệ trong lớp học: Cơ sở vật chất lớp học, công cụ giảng dạy; Ứng dụng công nghệ
trong phương pháp dạy học: Áp dụng các xu hướng giáo dục công nghệ như Lớp học
thông minh, Game hóa (Gamification), Lập trình,… vào giảng dạy; Ứng dụng công nghệ
trong quản lý: Công cụ quản lý và vận hành. Trên thực tế những lợi ích của chuyển đổi số
trong giáo dục đã mang lại một diện mạo mới cho ngành giáo dục, làm thay đổi căn bản
giáo dục truyền thống như: Tổ chức hiệu quả trong quản lý và vận hành hệ thống giáo
dục; linh hoạt và chủ động trong giảng dạy; Kho học liệu không giới hạn; Nâng cao chất
lượng giảng dạy; Giảm chi phí học tập. Quá trình chuyển đối số giáo dục ở nước ta cũng
đạt được một số kết quả: toàn ngành đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng
chung từ Trung ương đến 63 sở GDĐT, 710 phòng GDĐT và khoảng 53.000 cơ sở giáo
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dục. Hiện nay đã số hóa và định danh dữ liệu của khoảng 53.000 trường học, 1,4 triệu
giáo viên, 24 triệu học sinh. Cơ sở dữ liệu này đã hỗ trợ đắc lực công tác tuyển sinh và
thống kê, báo cáo trong toàn ngành; giúp các cấp quản lý ban hành chính sách quản lý có
hiệu quả, đã góp phần giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên ở các nhà trường theo từng
địa phương, môn học. Khối phổ thông khoảng 82% các trường sử dụng phần mềm quản
lý trường học, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử và hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đều
sử dụng phần mềm quản trị nhà trường. Hệ thống quản lý hành chính điện tử kết nối 63
sở GDĐT và hơn 300 trường đại học, cao đẳng trên cả nước với Bộ GDĐT hoạt động
thông suốt, ổn định, phát huy hiệu quả tích cực.Về dạy - học, giáo viên được huy động
tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào kho học liệu số ; đóng góp lên Hệ tri thức Việt số
hóa gần 7.000 bài giảng điện tử e-learning có chất lượng, kho luận văn tiến sĩ với gần
7.000 luận văn, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với trên 31.000 câu hỏi…Về nhân lực số,
ở bậc phổ thông, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Tin học được đưa
vào giảng dạy bắt buộc ngay từ lớp 3; giáo dục STEM được lồng ghép trong các môn học,
gắn việc học của học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ để giải quyết các
bài toán và hiện tượng trong cuộc sống. Trong giáo dục đại học, triển khai cơ chế đặc thù
đào tạo nhân lực CNTT, qua đó giúp các cơ sở đào tạo gia tăng cơ hội hợp tác với doanh
nghiệp, các tổ chức quốc tế để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia vào quá trình
đào tạo nhân lực CNTT, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực ở các doanh nghiệp và
nhu cầu của xã hội.
Sự chuyển biến của giáo dục dưới tác động của quá trình chuyển đổi số không chỉ
ở những lợi ích mà còn là những thách thức. Trước tiên, điều dễ thấy là chuyển đổi số đòi
hỏi hạ tầng viễn thông phát triển ở một mức độ nhất định, mà yếu tố này liên quan nhiều
đến mức độ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Do vậy, ngành giáo dục không
thể đi một mình mà phải đồng hành, phối hợp với các ngành khác. Việc này có thể là
thách thức đáng kể bởi thói quen hoạt động và vận hành độc lập. Thêm vào đó, khi chuyển
đổi số phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố bối cảnh, nó là cơ hội cho nhóm đối tượng này,
cho địa phương hay quốc gia này lại là thách thức cho đối tượng khác, địa phương và
quốc gia khác. Cách thức và quá trình chuyển đổi không có một công thức chung, đòi hỏi
lãnh đạo ngành cần phải đề ra chiến lược, giải pháp và lộ trình chuyển đổi riêng cho mình
mà không có nhiều sự tham khảo từ kinh nghiệm và thực tiễn từ các ngành khác, các quốc
gia khác. Thứ ba, chuyển đổi số trong giáo dục được kỳ vọng sẽ giúp tối đa hóa hiệu quả
đào tạo. Tuy nhiên nếu bài toán về hạ tầng mạng, thiết bị và giải pháp công nghệ không
được đáp ứng, bài toán về chuyển đổi năng lực của giáo viên không được giải quyết, trải
nghiệm học tập ‘số’ đối với cả giáo viên và người học có thể trở thành thảm họa. Một loạt
các nguy cơ hiển hiện như hành vi học tập có thể bị lệch lạc, hoạt động giáo dục không
được kiểm soát; chất lượng giáo dục bị thả lỏng. Sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta ‘đánh
rơi’, để lạc mất người học trong không gian ảo mênh mông. Vấn đề thứ tư, chuyển đổi số
sẽ liên hệ thế nào với câu chuyện bất bình đẳng trong giáo dục. Ta thường nghĩ việc số
hóa hoạt động giáo dục sẽ đem lại ‘sự bình đẳng số’ (digital equity) nhờ ưu thế tiếp cận
công nghệ không giới hạn không gian và thời gian. Tuy nhiên việc này cũng có thể đào
sâu hơn nữa sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền và học sinh có
điều kiện kinh tế xã hội (SES) khác nhau. Những học sinh không được tiếp cận hạ tầng
viễn thông tốt ở miền núi hoặc vùng nông thôn sẽ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, không
chỉ trong tiếp cận giáo dục chất lượng cao mà còn cả giáo dục căn bản như các nguồn tài
liệu, học liệu quan trọng cho việc học tập. Những học sinh xuất thân từ những gia đình
khó khăn không có những thiết bị tối thiểu hoặc không đủ khả năng chi trả chi phí dịch
vụ viễn thông cũng sẽ là đối tượng có nguy cơ tụt hậu. Học sinh khuyết tật (khiếm thính,
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khiếm thị hoặc các khuyết tật vận động cản trở thao tác, điều khiển thiết bị) cũng có nguy
cơ lớn phải hứng chịu bất bình đẳng số do những vấn đề liên quan tới các yếu tố đầu vào
(sách vở, tài liệu, ngôn ngữ, trang thiết bị…) lẫn quá trình giáo dục (thao tác điều khiển,
giao tiếp với thiết bị, phần mềm, giáo viên…). Đơn cử việc số hóa tài liệu, học liệu cho
nhóm đối tượng phải sử dụng hệ ngôn ngữ riêng như ngôn ngữ ký hiệu chắc chắn sẽ có
nhiều hạn chế, không được ưu tiên, gây nhiều bất lợi, thiệt thòi cho nhóm người học này.
Chuyển đổi số tạo điều kiện phát triển các cộng đồng học tập chuyên nghiệp cho
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên quy mô rộng thông qua các diễn đàn trực tuyến.
và nhiều công cụ hay hỗ trợ giáo viên thiết kế tài liệu, xây dựng bài dạy. Đây được xem
là cơ hội phát triển nghề nghiệp chuyên môn rất tốt cho đội ngũ giáo viên, nhưng những
công cụ công nghệ này cũng khiến cho việc sao chép, nhân bản hồ sơ, giáo án, bài soạn,
thậm chí cả việc đánh giá, nhận xét người học trở nên đơn giản và dễ dàng. Điểm thách
thức lớn nhất đối với chuyển đổi số có lẽ là làm thế nào để đảm bảo việc học tập và giảng
dạy cũng như các hoạt động giáo dục là thực chất.
Một trong những thách thức của quá trình chuyển đổi số giáo dục là sự biến đổi
mạnh mẽ của văn hóa học đường: sự biến đổi từ văn hóa truyền thống sang văn hóa số
đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Trong khi văn hóa truyền thống mang các đặc trưng
như: tính quyết định của chủ thể, tính phục tùng và có thiên hướng duy trì sự ổn định thì
văn hóa số lại có các ưu thế vượt trội như: được dẫn dắt từ khách thể, trên cơ sở lấy khách
thể làm trung tâm và có xu hướng đề cao tiềm năng, khả năng hợp tác mạnh,... Năm 2017,
trong một khảo sát kết hợp với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Capgemini đã công
bố báo cáo “Thách thức Văn hoá số: Thu hẹp khoảng cách giữa nhân viên và lãnh đạo”.
Báo cáo này đã chỉ rõ 7 đặc tính của văn hoá số, đó là: Lấy khách hàng làm trung tâm,
Đổi mới, Quyết định dựa trên dữ liệu, Tư duy ưu tiên số, Linh hoạt, Văn hoá mở và Hợp
tác. Như vậy có thể nhận thấy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục tất yếu sẽ dẫn tới sự
thay đổi văn hóa trong giáo dục, văn hóa học đường.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ, Văn hóa học đường là một dạng thức tiểu
văn hóa đặc thù của tổng thể xã hội, là hệ thống các giá trị chuẩn mực được kiến tạo và
không ngừng hoàn thiện trong các quá trình tương tác ứng xử giữa nhà quản lý giáo dục,
cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và cộng đồng với nhau trong hoạt động
giảng dạy và học tập, trong ứng xử với thế giời bên ngoài nhằm xây dựng môi trường học
đường nhân văn, lành mạnh, tạo tiền đề để phát huy hiệu quả truyền thống dạy và học
trên cơ sở tôn trọng đặc thù của các đơn vị giáo dục hướng tới đáp ứng nhu cầu nguồn
nhân lực có đầy đủ tài – trí – đức có có tư suy sáng tạo đa văn hóa cho xã hội. Biểu hiện
của văn hóa học đường là các cung cách, quy tắc, giá trị ứng xử trong các hoạt động dạy
và học nhằm đạt mục tiêu và sứ mệnh của nhà trường. Đích đến của văn hóa học đường
không chỉ là xây dựng nhà trường lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng
giá dục thực chất mà còn hướng vào việc thực hiện chức năng giáo dục và nâng cao dân
trí, đào tạo, cung cấp cho xã hội thế hệ công dân tốt, nguồn nhân lực có phẩm chất, năng
lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Về bản chất, văn hóa học đường được nhận thức bao
gồm:
Văn hóa môi trường: là môi trường dạy – học với sự tham gia của cơ sở vật chất
trường học, cán bộ quản lý giáo dục, người dạy – người học, chương trình và nội dung
giáo dục.
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Văn hóa tổ chức: nề nếp, chuẩn mực, lễ nghi, niềm tin và giá trị trong đó giá trị
đóng vai trò cốt lõi. Đây là yếu tố cơ bản của văn hóa học đường, hiện diện trong mọi
hoạt động của nhà trường.
Văn hóa ứng xử: văn hóa giao tiếp ứng xử trong môi trường học đường và giữa các
thành tố của nhà trường với xã hội, được thể hiện thông qua: ứng xử của người dạy –
người học, ứng xử của người học – người dạy, ứng xử của nhà quản lý với người dạy,
người học, ứng xử của nhà trường với các thành tố khác trong xã hội.
Xây dựng văn hóa học đường là xây dựng yếu tố cốt lõi đó là hệ giá trị giáo dục
trong mỗi trường học. Hệ giá trị này được hình thành trên cơ sở hệ giá trị chung của xã
hội có tính tới sự phù hợp với các đặc điểm của địa phương, nhà trường và trên tình thân
dân chủ, bao gồm các nội dung: sứ mệnh của nhà trường, tầm nhìn, chiến lược phát triển,
hệ thống giá trị.
Dưới sự tác động của quá trình chuyền đổi số giáo dục, văn hóa học đường đã và
đang có sự thay đổi về nội dung và cách biểu hiện. Cụ thể
Sự biến đổi của hệ giá trị từ chỗ hướng người dạy là trung tâm chuyển sang hướng
người học là trung tâm. Quá trình học cần được dẫn dắt bởi nhu cầu và yêu cầu của người
học, chú trọng vào quá trình giáo dục kỹ năng, xây dựng thói quen và năng lực tự học cho
người học, sử dụng các phương pháp tăng tính chủ động tiếp nhận kiến thức cho cả người
học và người dạy, luôn khuyến khích, cổ vũ sự đổi mới, sáng tạo của người dạy và người
học, tạo ra sự thích ứng linh hoạt trong giáo dục.
Mục tiêu của văn hóa học đường với tư cách là văn hóa môi trường là biến trường
học không chỉ là nơi cung cấp cho người học tri thức mới, hiện đại mà còn là môi trường
văn hóa nhân văn, thân thiện, gần gũi, lành mạnh. Về môi trường tự nhiên cần đạt tiêu chí
xanh – sạch – đẹp, gắn bó và hòa đồng với thiên nhiên, coi trọng các giá trị tư nhiên mạng
lại. Môi trường xã hội là môi trường có các chuẩn mực tuân thủ quy tắc đạo đức xã hội,
chuẩn mực chung xã hội. Sự tác động của chuyển đổi số làm biến đổi môi trường học tập
truyền thống thành môi trường học tập mở: việc học tập không chỉ gói gọn trong môi
trường giảng đường, lớp học mà mở ở nhiều không gian, thời gian, đáp ứng nhu cầu học
tập suốt đời của người học. Bên cạnh xây dựng môi trường học đường có cơ sở vật chất
hiện đại, các nhà trường và người dạy cần có sự chuyển đổi kết hợp giữa giáo dục trực
tiếp và giáo dục trực tuyến thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Trong môi trường học tập
mở được xây dựng dựa trên sự số hóa và các nền tảng kỹ thuật số, người dạy, người học
có thể trao đổi về bài học mọi lúc, mọi nơi. Việc hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở vật chất
phục vụ đào tạo được quan tâm bên cạnh đó là an toàn và an ninh trong môi trường học
đường số.
Chuyển biến rõ ràng nhất của văn hóa học đường đó là văn hóa chia sẻ, văn hóa
dùng chung để tạo nên giá trị to lớn hơn. Chuyển đổi số tạo ra cơ hội sử dụng cơ sở dữ
liệu dùng chung như là công cụ, phương tiện nâng cao hiệu quả của quản lý giáo dục, xây
dựng môi trường học tập thông minh trên các nền tảng số.
Các tiện ích của ứng dụng công nghệ thông tin giúp quá trình đào tạo của nhà
trường có thêm chức năng đào tạo công dân số - thế hệ công dân làm chủ công nghệ số,
có trình độ về công nghệ, hiểu được thực tế của thế giới ảo và văn hóa số, có khái niệm
sâu rộng về Internet, cẩn trọng trong giao tiếp, các trách nhiệm và thái độ tích cực với đạo
đức thông tin truyền thông xã hội đa phương tiện, có những nhận thức về sự tôn trọng cá
nhân và quyền riêng tư trong tranh luận.
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Hình thức giáo dục trực tuyến phát triển nhanh chóng giúp tăng cường cơ hội học
tập của người học, thay đổi về bản chất của phương thức dạy – học. Phương thức dạy –
học thay đổi từ trực tiếp sáng trực tuyến, từ “đóng” sang “mở” khiến văn hóa học đường
cũng có sự thay đổi rõ rệt: khó kiểm soát người học khi tham gia lớp học trực tuyến, một
số thói quen xấu hình thành trong quá trình chuyển đổi phương thức dạy – học như trang
phục không chỉn chu, làm việc riêng, nói chuyện phiếm trong giờ học, đôi khi người học
còn thiếu tôn trọng người dạy, không hợp tác trong quá trình thảo luận, lạm dụng ngôn
ngữ mạng khi thể hiện bài viết, bài nói, có nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội hoặc
không mang tính xây dựng khi bình luận, gian lận trong thi cử, hiện tượng đạo văn, dẫn
ý, không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, trích dẫn sai, làm sai lệch ý tác giả, lạm dụng các
thiết bị thông minh trong tra cứu tài liệu, tra cứu, dẫn tài liệu thiếu kỹ năng đánh giá, lan
tràn các thông tin xấu trong môi trường mạng, vấn nạn quảng cáo, kinh doanh, thương
mại điện tử trái phép,...
Văn hóa ứng xử học đường có sự thay đổi, không chỉ là văn hóa giao tiếp giữa cá
nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể mà còn là ứng xử trong môi trường số: sự
tương tác trong môi trường số khiến hành vi, thái độ ứng xử của người dạy và người học
có sự thay đổi. Nhiều hiện tượng tiêu cực trong ứng xử trên môi trường mạng hình thành
như: bạo lực mạng, thông tin xấu, độc gia tăng và phát tán trên môi trường học đường số,
nạn tin giả được người học chia sẻ do chưa có năng lực, kỹ năng đánh giá thông tin,
Sự chuyển biến của văn hóa học đường trước sự tác động của chuyển đổi số bao
hàm cả chuyển biến tích cực và tiêu cực, xong không thể phủ nhận đó là xu thế tất yếu,
hướng giáo dục nước ta theo hướng tiệm cận với xu hướng giáo dục thế giới.
2. Thư viện đối với giáo dục văn hóa học đường
Hiện nay, giáo dục văn hóa học đường ở nước ta đang là vấn đề trở nên cấp bách,
thu hút sự quan tâm và tham gia của toàn thể xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi
số. Giáo dục truyền thống đi theo lối mòn nặng về dạy chữ, truyền thụ kiến thức, khiến
các mảng dạy về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống bị xem nhẹ. Các kiến thức về văn hoa
học đường được lồng ghép vào các môn học như giáo dục công dân, lý luận chính trị,
các sự kiện mang tính lễ nghi như hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, các cuộc
thi mang nặng tính hình thức,... khiến cho hoạt động giáo dục văn hóa học đường trở nên
khô khan, giáo điều, khiến người học không coi trọng. Các hoạt động ngoại khóa, giao
lưu, tọa đàm, sinh hoạt được tổ chức rời rạc, nội dung còn nghèo nàn, chưa mang tính
thực tế khiến hiệu quả chưa cao, đôi khi gây phản tác dụng, công tác quản lý còn sai sót
mang tính chiếu lệ, chú trọng thành tích, số lượng hình thức mà không tập trung vào chất
lượng. Mức độ nhận thức của người dạy và người học đối với giáo dục văn hóa học
đường tuy không đồng nhất những đều nhận thức đúng về vai trò của giáo dục văn hóa
học đường.
Các mục tiêu của giáo dục văn hóa học đường được các nghiên cứu chỉ ra là giúp
các thành viên trong nhà trường chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức phát triển khả năng hợp
tác giữa các thành viên trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường, từ đó tạo ra môi
trường học đường, an toàn, thân thiện, trong lành. Ở các cấp học, mỗi nhà trường đều đề
ra các quy định, quy chế về văn hóa học đường, song việc thực hiện các quy định, quy
chế đó còn khá lúng túng, chưa thể hiện rõ cách thức, nội dung, biện pháp và kế hoạch
thực hiện. Việc giáo dục văn hóa học đường ở các cấp học còn mang tính chồng chéo,
chưa rõ mục đích, đôi khi còn chưa phù hợp với các đặc điểm về độ tuổi, tâm sinh lý của
người học. Nội dung giáo dục học đường chưa hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục người học;
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hình thức, phương pháp giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
Để đạt được mục tiêu của giáo dục văn hóa học đường, nâng cao hiệu quả của
giáo dục văn hóa học đường, đã có nhiều giải pháp được đặt ra như:
+ Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa học đường
+ Ban hành các quy định, xác lập các tiêu chí về văn hóa học đường
+ Phối hợp giữa các tổ chức – chính quyền – gia đình – xã hội trong giáo dục văn
hóa học đường
+ Phát huy các vai trò của chủ thể giáo dục văn hóa học đường như các cấp quản
lý giáo dục, đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường, đội ngũ nhà giáo
+ Đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức phương tiện, huy động các nguồn
lực cho hoạt động giáo dục văn hóa học đường.
Để thực hiện các giải pháp giáo dục văn hóa học đường một cách có hiệu quả,
không thể thiếu vai trò của các tổ chức trong nhà trường và ngoài xã hội trong đó có thư
viện. Thư viện nói chung và thư viện trường học nói riêng gắn liền với nhà trường, phát
huy vai trò của thư viện trong giáo dục văn hóa học đường chắc chắn sẽ là một trong
những đề xuất mang tính thực tiễn nhằm giúp giáo dục văn hóa học đường đạt hiệu quả
đặc biệt trong giai đoạn chuyển đối số.
Từ xa xưa, thư viện đã được coi là một thành tố không thể thiếu trong hệ thống
giáo dục. Ở đâu có trường học, ở đó có hoạt động thư viện. Trong Cẩm nang hướng dẫn
của IFLA (Liên đoàn quốc tế của các tổ chức và hiệp hội thư viện) về thư viện trường
học năm 2015 có đưa ra định nghĩa về thư viện trường học “là không gian học tập cung
cấp cả cơ sở vật chất và số hóa để học sinh đến đọc, khám phá thông tin, nghiên cứu,
phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo”. Cũng trong Cẩm nang này, thư viện trường học
đóng vai trò quan trọng và vận hành như một:
Không gian thông tin cũng cấp sự truy cập mở và công bằng đến các nguồn thông
tin chất lượng, đa dạng về hình thức vật mang tin,
Không gian an toàn để phát huy sự khám phá, sáng tạo và định hướng học tập,
nơi học sinh có thể tìm hiểu những vấn đề, đề tài trong sự riêng tư và an toàn,
Không gian hướng dẫn cho học sinh học các khả năng và sắp xếp, liên kết thông
tin để kiến tạo ra kiến thức,
Không gian kỹ thuật để tạo nhiều loại công cụ, phần mềm kỹ thuật, và sự thông
thạo để tạo lập, trình bày và chia sẻ kiến thức,
Trung tâm tri thức để toàn thể nhà trường nuôi dưỡng và phát huy kiến thức cũng
như kỹ năng đọc đối với các hình thức sáng tác và xuất bản,
Trung tâm công dân số hóa để cộng đồng học tập sử dụng các thiết bị số phù hợp,
có trách nhiệm đạo đức, an toàn và học cách bảo mật thông tin và định danh cá nhân,
Môi trường thông tin cho tất cả cộng đồng để bình đẳng truy cập sử dụng các
nguồn tài nguyên và công nghệ, phát triển kỹ năng thông tin, không gian xã hội mở với
các sự kiện giáo dục, nghề nghiệp và văn hóa.
Nhiệm vụ chính của thư viện trong môi trường học đường là:
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- Dựa vào nhu cầu nghiên cứu - trang bị kỹ năng và cơ hội tìm kiếm, truy cập,
đánh giá nguồn lực thông tin ở nhiều hình thức mang tin khác nhau, bao gồm cả con
người, hiện vật văn hóa cũng được xem là nguồn thông tin. Những khả năng này bao gồm
ứng dụng công nghệ thông tin để tra cứu, sử dụng, đánh giá các nguồn và hình thành kỹ
năng thông thạo thông tin xuất bản ở dạng in ấn hay số hóa.
- Dựa vào tư duy - đem đến khả năng và cơ hội tập trung vào việc tích cực sử
dụng dữ liệu thông tin thông qua quá trình tìm kiếm thông tin và nghiên cứu, quá trình tư
duy và phân tích phản biện để phát triển kỹ năng tạo lập sản phẩm thể hiện được trình độ
kiến thức và hiểu biết sâu sắc.
- Dựa vào kiến thức – đảm bảo khả năng và cơ hội tìm kiếm, nghiên cứu tập trung
vào việc tạo ra cấu trúc, chia sẻ sản phẩm kiến thức để miêu ta hiểu biết và kiến thức sâu
sắc.
- Khả năng đọc và cảm thụ văn chương – tạo ra khả năng và cơ hội để thưởng
thức, đọc, đọc để giải trí, đọc để học tập, đọc để học trên nhiều nền tảng khác nhau, đọc
để chuyển hóa, giao tiếp và tiếp thu văn bản dưới nhiều hình thức và cách thức trình bày
khác nhau nhằm phát triển sự hiểu biết và nhận ra ý nghĩa
- Khả năng cá nhân hóa và liên hệ - mang lại khả năng và cơ hội thâm nhập văn
hóa, xã hội dựa trên các yêu cầu tìm hiều tài nguyên thông tin để khám phá bản thân và
người khác như những người nghiên cứu, người sử dụng thông tin, người sáng tác và công
dân có trách nhiệm .
- Khả năng quản lý việc học hành – trang bị khả năng và cơ hội giúp người học
chuẩn bị, lập kế hoạch và thành công trong việc nắm bắt từng bài hay chương học trong
chương trình.
Thư viện nhà trường trong xu thế chuyển đổi số không chỉ là không gian học tập,
nghiên cứu, giúp người học và người dạy cập nhật kiến thức, là trung tâm kết nối, làm
việc nhóm của người học, phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của người học,
nhằm phát triển các kỹ năng mềm cho người học: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,
năng lực ngôn ngữ và sáng tạo, hình thành và nuôi dưỡng các phẩm chất tốt đẹp cho
người học như chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái. Chức năng của thư viện học
đường là các chức năng kết hợp bao gồm thông tin – giáo dục – chia sẻ - giải trí – sáng
tạo – kết nối cộng đồng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng: 8 nội dung
thể hiện vai trò của thư viện trong bối cảnh hiện nay là: hình thành môi trường học tập
kiểu mới; cung cấp kinh nghiệm học tập đa dạng; hỗ trợ việc phát triển kỹ năng một cách
có hệ thống, cung cấp các điểm truy cập tới nhiều nguồn thông tin khác nhau, khuyến
khích và hỗ trợ học tập, tạo cơ hội tiếp cận chương trình học bình đẳng, nâng cao sự tự
tin và khả năng học tập độc lập của người học, cung cấp các dịch vụ hướng nghiệp.
Trong giáo dục văn hóa học đường, trước xu thế tất yếu của chuyển đổi số, vai
trò của thư viện được thể hiện qua các chức năng nhiệm vụ sau:
(1) Góp phần xây dựng văn hóa môi trường thân thiện, an toàn
Một trong những thành tố của văn hóa học đường là văn hóa môi trường. Văn hóa
môi trường được thể hiện thông qua môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả.
Môi trường giáo dục trước hết phải trong lành, điều này cũng được thể hiện trong các
hoạt động của thư viện như việc bổ sung tài liệu cho thư viện nhà trường cần ưu tiên
những tài liệu “sạch”, phong phú, hấp dẫn, phù họp với nhu cầu và hữu ích cho người
dạy, người học. Về môi trường cảnh quan, các thư viện trường học hiện nay đang được
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đầu tư và phát triển theo hướng thư viện thân thiện là trung tâm của hoạt động kết nối
giáo dục. Theo đó, hầu hết các thư viện trường học được thiết kế thành các không gian
mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp học liệu, cách bài trí hấp
dẫn, khoa học, dễ sử dụng với các trang thiết bị phù hợp với lứa tuổi nhằm tạo bầu không
khí thân thiện, thoái mái, thích thú nhằm kích thích hứng thú đối với người dùng, tạo cơ
hội cho người học được tham gia vào các hoạt động thư viện, phát huy tính tự chủ của
người học. Các hoạt động của thư viện trường học được quản lý bằng hệ thống thuận tiện,
phù hợp, dễ dàng cho cả sử dụng và người quản lý (hệ thống phân loại theo mã màu, hệ
thống mượn trả tự động, hệ thống quản lý hiện đại nhưng gần gũi với người dùng....).
Hoạt động của thư viện phong phú, đa dạng, phù hợp nhằm thúc đẩy tính tích cực chủ
động khám phá kiến thức mới, nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của người học, các
góc, câu lạc bộ như: góc viết, góc nghệ thuật, góc trò chơi,... nhằm hình thành các kỹ
năng nhận thức và kỹ năng xã hội (giao tiếp, tự nhận thức, xác định giá trị, giải quyết vấn
đề....) Thư viện thân thiện cũng huy động sự tham gia tích cực, chủ động không chỉ của
giáo viên, học sinh mà còn huy động sự tham gia của các thành viên khác trong cộng
đồng, cha mẹ học sinh. Có thể nhận thấy xây dựng thư viện thân thiện là một phần của
xây dựng môi trường văn hóa học đường, thực hiện các biện pháp giáo dục văn hóa học
đường một cách hữu hiệu
(2) Tham gia xây dựng các quy chế, quy định về văn hóa học đường
Một giải pháp quan trọng của giáo dục văn hóa học đường là việc các nhà trường
đề ra các quy chế, quy định về văn hóa học đường và quy tắc ứng xử văn hóa cho người
học. Giải pháp này được nhiều nhà trường thực hiện. Cụ thể các ở các cấp học phổ thông,
100% các nhà trường đề ra nội quy, quy chế chủ yếu tập trung vào rèn luyện nề nếp như:
giờ sinh hoạt đầu tuần, lễ phép, biết ơn, an toàn và quy tắc giao thông, nề nếp đi học,
trang phục học đường, ngôn ngữ ứng xử, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn đồ dùng học
tập, thái độ ứng xử với bạn bè, thầy cô.... Để thực thi nội quy, nhà trường cũng đề ra các
mức và hình thức xử lý, kỷ luật nếu học sinh vi phạm. Các hình thức kỷ luật tích cực cũng
đang được áp dựng như: trồng cây, dọn vệ sinh, làm thêm bài tập, giúp đỡ bạn bè...Trong
quá trình chuyển đổi số, nội quy các lớp học online cũng được các nhà trường nhanh
chóng xây dựng và phổ biến cho học sinh. Nội quy học online chủ yếu tập trung vào các
nội dung như: nề nếp học tập và rèn luyện trong môi trường lớp học online, bật cam tắt
mic, phát biểu theo yêu cầu của giáo viên, không làm việc riêng hoặc các hành vi, thái độ
trong quá trình tham gia lớp học: chào hỏi, ngôn ngữ trên các nền tảng số, chia sẻ, bình
luận thông tin ...Đối với các nhà trường đại học, việc đề ra các quy chế, nội quy, quy tắc
ứng xử cho người học và người dạy cũng được quan tâm đúng mức. Nhiều trường đại học
cũng đã xây dựng và ban hành nội quy phòng học, nội quy thi, quy tắc ứng xử giữa người
dạy – người học, bên cạnh đó cũng có chế tài xử lý, kỷ luật như trừ đình chỉ thi, buộc thôi
học, trừ điểm rèn luyện ....
Thư viện nhà trường với tư cách là một bộ phận không thể thiếu trong trường học
cũng đặt ra các quy chế, quy định khi người học, người dạy sử dụng thư viện. Về nội
dung, nội quy thư viện thường tập trung vào các nội dung như: quyền và trách nhiệm của
người sử dụng thư viện, các quy định về ứng xử trong thư viện, quy định về ứng xử đối
với tài liệu và các trách nhiệm khi sử dụng tài sản của thư viện, các quy định về trách
nhiệm trong sử dụng tài liệu của thư viện (bao gồm cả tài liệu in và tài liệu số)... những
quy định này nằm trong các quy tắc văn hóa học đường .
(3) Định hướng, tuyên truyền văn hóa tổ chức và văn hóa ứng xử
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Với mục tiêu biến thư viện là giảng đường, lớp học thứ hai, cán bộ thư viện không
chỉ là các thư viện viên mà có chuyên môn và năng lực để trở thành những trợ giáo, trợ
giảng cho người học. Giáo viên – thư viện định hướng, tuyên truyền cho người học về
văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động của thư viện. Với nhiều chương trình được tổ
chức như: “Đọc sách cùng bạn” “Đọc truyện thiếu nhi”, “ Giới thiệu sách “, “ Chuyến xe
lưu động Ánh sáng tri thức”, thông qua sách, tài liệu, thư viện định hướng, tuyên truyền
những tấm gương tốt cho người học về văn hóa ứng xử.
Văn hóa ứng xử học đường thể hiện qua ngôn ngữ, hành động, giao tiếp hàng ngày
của người học và người dạy. Trong đó hàm chứa những hành động rất nhỏ như bỏ rác
đúng nơi quy định, không bẻ cây, khạc nhổ, không nói tục, chửi thề..những đó lại là nền
tảng hình thành chuẩn mực đạo đức của mỗi người. Người dạy phải là tấm gương tốt cho
người học thông qua việc xây dựng mối quan hệ tốt, nghiêm túc, đúng mực, thân mật,
giản dị, chân thành và công bằng; truyền cho người dạy cảm hứng sáng tạo không ngừng,
phát huy tính tích cực, tự giác, có tinh thần trách nhiệm. Giáo viên thư viện thông qua
hoạt động thư viện và hành động cử chỉ của mình cũng sẽ là những tấm gương tốt cho
người học.
Giáo dục văn hóa ứng xử không chỉ thông qua các hình thức giờ giảng, tiết học về
đạo đức, lối sống mà cần được lồng ghép, tích hợp trong nhiều hoạt động khác như: hoạt
động trải nghiệm, phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa, và đặc biệt có thể thông qua
công cụ gần gũi với người học – sách vở.
Việc xây dựng và sử dụng hiệu quả “Thư viện thân thiện” theo mô hình Room to
Read đã tạo một luồng cảm hứng mới, giúp học sinh đam mê đọc sách hơn. Thông qua mô
hình “Thư viện thân thiện”, học sinh được tiếp cận kiến thức thông qua đọc sách vô cùng
hiệu quả, việc triển khai đưa tiết “Đọc sách thư viện” vào thời khóa biểu chính khóa, giáo
viên đã hướng dẫn các em hàng ngày đến “Thư viện thân thiện” tìm hiểu các loại sách, đọc
sách, truyện đã góp phần hình thành không chỉ cho cá nhân mà cho cả tập thể nét “văn hóa
đọc” tích cực, đó là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc. Thông qua đó góp phần giúp
học sinh có thái độ, hành vi chuẩn mực hơn trong học tập, cuộc sống.
(4) Đào tạo kỹ năng thông tin – kỹ năng cơ bản của công dân số
Kỹ năng thông tin là một trong những kỹ năng cơ bản của quá trình học tập và
tương lai sẽ là kỹ năng không thể thiếu của thế hệ công dân toàn cầu, công dân số. Theo
Bản ghi nhớ về vấn đề Học tập suốt đời của Uỷ ban châu Âu thì “mọi người cần phải
được trang bị các kỹ năng học hỏi, thích ứng với sự thay đổi và hiểu được quá trình luân
chuyển của dòng thông tin”. Ở Việt Nam, giáo dục, đào tạo kỹ năng thông tin quan trọng
bởi lẽ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là bắt buộc cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đến
trường, và nhiều em sau khi hoàn thành bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở không theo học
ở cấp cao hơn nữa, vì vậy điều cần thiết là phải trang bị cho các em những kỹ năng cần
thiết này để các em có thể áp dụng chúng trong cuộc sống sau này. Trong một xã hội cần
những người lao động có nhiều kỹ năng để có thể hoà nhập tốt vào môi trường thay đổi
nhanh chóng, bao gồm cả thế giới kỹ thuật số, trọng tâm của việc dạy học phải là cung
cấp cho học sinh những kỹ năng cho phép mỗi cá nhân có thể sử dụng vào việc học tập
suốt đời chứ không chỉ là trong những năm ngồi trên ghế nhà trường.
Thư viện trường học ngày nay đóng vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa
đọc, đồng thời là môi trường giúp người học có sự trải nghiệm, hướng dẫn về phương
pháp, kỹ năng thông tin, kỹ năng tiếp cận thông tin và tri thức gắn với học tập và giải trí.
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Đối với người học, bên cạnh việc cung cấp nguồn học liệu mở phục vụ cho việc
học tập nghiên cứu và giải trí, thư viện còn giúp trang bị các kiến thức, giáo dục kỹ năng
ứng xử với tri thức, tài liệu. Học sinh có kỹ năng thông tin sẽ khiến việc tự học hiệu quả,
tự nhận thức được nhu cầu thông tin và tham gia vào quá trình sáng tạo ý tưởng, tự tin
trong việc giải quyết vấn đề tìm và sử dụng thông tin tin cậy, đúng pháp luật, làm chủ các
phương tiện công nghệ để truy cập thông tin và truyền đạt thông tin kiến thức. Người học
có kiến thức và kỹ năng thông tin linh hoạt, có khả năng thích ứng cao, có thể làm việc
độc lập hoặc theo nhóm có hiệu quả. Xu hướng mới của thư viện trường học trong đào
tạo năng lực và kiến thức thông tin cho người dùng tin là chuyển từ kỹ năng nghe – nhìn
sang kỹ năng đa phương tiện, từ lựa chọn tài liệu sang đặt câu hỏi, phân tích vấn đề. Xu
thế này làm thay đổi vai trò của cán bộ thư viện thành giáo viên thư viện. Giáo viên - thư
viện phối hợp với giáo viên để thiết kế các bài giảng có lồng ghép kiến thức thông tin (kỹ
năng phân tích, tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin),
Ngoài vai trò đào tạo kiến thức thông tin cho học sinh, thư viện còn có thể đóng
góp tích cực vào việc học tập của học sinh thông qua các hoạt động và dịch vụ như tổ
chức các hoạt động như các giờ kể chuyện, mời các diễn giả đển nói chuyện về các chủ
đề liên quan đển chủ đề học tập của học sinh, mời các tác giả văn học đến giao lưu. Cán
bộ thư viện trường học cũng có thể cung cấp dịch vụ tham khảo cho học sinh để hỗ trợ
cho học sinh làm bài tập, ví dụ như hướng dẫn cách tìm kiếm các tài liệu tham khảo cho
một bài tập cụ thể của học sinh, hay cung cấp danh mục các tài liệu tham khảo cho một
môn học. Thư viện trường học cũng có thể vận động cha mẹ, gia đình của học sinh tham
gia vào các hoạt động của mình. Ví dụ: hội những người bạn của thư viện, trong đó sẽ có
những người tình nguyện tham gia vào việc sửa chữa, bổ sung tài liệu, tổ chức các giờ kể
chuyện, làm các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, vv. Tất cả những hoạt động này sẽ giúp cho thư
viện trường học cải thiện hình ảnh và vai trò của mình.
3. Một số kiến nghị nâng cao vai trò của mạng lưới thư viện đối với giáo dục văn hóa
học đường
Nhằm phát huy vai trò của thư viện trong giáo dục văn hóa học đường, đáp ứng
yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, các thư
viện cần có sự đổi mới rõ nét trong cả tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh cũng như hoạt động
thực tiễn.
Thứ nhất: thư viện nhà trường cần thay đổi mục tiêu: lấy người sử dụng là trung
tâm. Đặc biệt trong xây dựng thư viện số , cần lấy người dùng tin làm trung tâm chứ không
phải lấy nội dung làm trung tâm. Bản thân các thư viện nhà trường cần có sự chuyển biến
rõ rệt về mặt nhận thức như biến thư viện trở thành lớp học, giảng đường thứ hai với mục
tiêu đưa các hoạt động đọc trở thành nhu cầu tất yếu của ngưởi học, người dạy.
Thứ hai: Tăng cường vốn tài liệu, đảm bảo về nội dung và hình thức của tài liệu
phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dạy – người học. Đặc biệt chú trọng khai thác
các nguồn học liệu mở sẵn có. Các thư viện trường phổ thông cần được thoát khỏi mô
hình cứng (quy định phải có các dạng tài liệu nào trong thư viện trường học). Việc quy
định một mô hình cứng cho thư viện trường học vô tình loại trừ các tài liệu không có trong
khung ra khỏi nhu cầu của người dạy và người học, khiến cho thư viên trường học trở nên
nhàm chán, cũ kỹ với những “mớ” tài liệu không có ích cho người dạy, người học, điều
này làm cho các hoạt động đọc của người học, người dạy rơi vào tình huống đọc miễn
cưỡng, không phát huy vai trò trong phát triển nhân cách và bồi dưỡng tri thức kỹ năng
cho người học.

383

Thứ ba: chương trình Thư viện, trường học cần đảm bảo chất lượng của “môn học
đặc biệt” này với kế hoạch giảng dạy ưu việt, giáo trình giá trị và đội ngũ giáo viên là những
chuyên gia, những nhân viên giỏi chuyên môn, tâm huyết, yêu nghề và có kỹ năng hướng
dẫn học sinh tìm tòi, khám phá, phát triển sâu rộng hơn ngoài lớp học. Theo đó, các kỹ năng
tiếp thu thông tin nên là một phần của chương trình Thư viện ở tất cả các lớp, giúp học sinh
rèn luyện kỹ năng đọc sách, tra cứu, nghiên cứu, viết tiểu luận, học tập độc lập và khả năng
nhận biết thấu đáo về tính xác thực và độ tin cậy của thông tin.
Thứ tư: Thư viện sẽ là nơi diễn ra các hoạt động khuyến đọc, hình thành thói quen
đọc, hướng dẫn sử dụng thư viện, tìm hiểu tra cứu thông tin, phát triển tài nguyên; đồng
thời rèn kĩ năng đọc, tạo điều kiện cho học sinh củng cố kiến thức, mở rộng và hệ thống
lại kiến thức, hỗ trợ giáo dục suốt đời. Thư viện cần phát huy chức năng giải trí - sáng tạo
thông qua việc tổ chức các trò chơi, hoạt động khám phá và sáng tạo. Thư viện sẽ kết nối
cộng đồng - tạo môi trường nuôi dưỡng văn hóa thông qua việc kết nối giữa phụ huynh,
cộng đồng với nhà trường bằng các hoạt động tìm hiểu văn hóa lịch sử tại địa phương,
ngày hội đọc sách trong nhà trường.
Thứ năm: Về cơ sở vật chất thư viện, ngoài trang thiết bị có tích hợp công nghệ
thông tin cùng hệ thống dữ liệu, thư viện cần có không gian sáng tạo truyền cảm hứng
đọc sách; các khu trưng bày sách thông minh và khoa học; các khu vực đặc biệt để tổ chức
các lớp học thư viện của từng khối lớp cũng như các sự kiện giao lưu, gặp gỡ các chuyên
gia/tác giả liên quan đến sách, các kỹ năng tiếp thu thông tin và văn hóa đọc. Quá trình
“xanh hóa” thư viện và mở rộng không gian đọc sách gần gũi thiên nhiên là xu hướng
phát triển của thư viện thế giới ngày nay.
Thứ sáu: Đẩy mạnh liên kết thư viện với các thành tố khác của hoạt động giáo dục:
Người dạy cũng cần tham gia nhiều hơn đến các hoạt động thư viện như góp ý, đề xuất
bổ sung tài liệu, tận dụng nguồn tài liệu, dịch vụ của thư viện, khuyến khích người học sử
dụng tài liệu của thư viện để đạt được những kết quả sau: hoàn thiện bộ sưu tập, hiểu rõ
hơn về thư viện của trường, có cái nhìn mới về thư viện, người học có thêm kiến thức
ngoài giáo trình, sách giáo khoa. Những người quản lý cần nhận thấy vai trò điều tiết, thúc
đẩy trong việc tăng cường hợp tác chặt chẽ của người dùng và thư viện, cần nhìn nhận sự
phát triển thư viện song hành với sự phát triển của trường và nâng cao chất lượng giáo
dục. Nói cách khác, trường cần xem xét và đầu tư phát triển thư viện trên nhiều mặt: con
người, tài liệu, hạ tầng công nghệ thông tin và kiến trúc. Nhân viên thư viện muốn có sự
nhìn nhận đúng đắn của người dùng về mình, trước hết nhân viên phải hoàn thiện chính
mình, không ngừng bồi dưỡng nghiện vụ, chuyên ngành thông tin mà mình phụ trách, làm
tốt các dịch vụ thư viện, xóa bỏ định kiến nghề thư viện. Thư viện và người dùng cần có
thêm những diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, giao lưu để hiểu thêm về nhau như tổ chức hội
thảo, tập huấn, buổi nói chuyện, trong đó nhân viên thư viện phát huy vai trò hướng dẫn
thông tin của mình, còn người dạy giúp nhân viên có thêm kiến thức chuyên môn mà họ
phụ trách.
Kết luận
Văn hóa học đường là chìa khóa của quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục trong
bối cảnh đổi mới, không chỉ tạo động lực làm việc cho các thành viên, văn hóa học đường
còn là nền tảng tinh thần cho sự sáng tạo, được tôn trọng và thừa nhận. Giáo dục văn hóa
học đường là cơ sở để giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm
công dân cho người học từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong bối
cảnh chuyển đổi số, giáo dục văn hóa học đường cần được chú trọng hơn nữa bởi đó là
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thành tố cốt lõi của giáo dục, đảm bảo giáo dục đi đúng mục tiêu “đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội
nhập quốc tế. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao,
tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân”
Để xây dựng văn hóa học đường trước tiên mỗi thành tố tham gia trong hoạt động
giáo dục cần phải có nhận thức sâu sắc về giá trị, vai trò của văn hóa học đường, bộ máy
quản lý lãnh đạo cần xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị mà nhà trường cần đạt được;
người dạy, cán bộ giáo dục phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, tác phong, nhân cách
thông qua năng lực chuyên môn, thái độ, hành vi trong ứng xử; các tổ chức trong nhà
trường phải có sự phối hợp, hợp tác và tổ chức đa dạng, linh hoạt các hoạt động tuyên
tuyền, hướng dẫn, định hướng về văn hóa học đường; tận dụng các kênh truyền thông
trong giáo dục văn hóa học đường. Xây dựng văn hóa học đường không chỉ cần sự nỗ lực
của các thành viên trong hoạt động giáo dục mà còn cần sự tham góp của các thành tố
khác trong xã hội và phải đi từ những hành động, việc làm gần gũi, hàng ngày.
Với tư cách là một trung tâm kết nối các hoạt động giáo dục trong nhà trường, hệ
thống thư viện trường học cũng đóng vai trò nhất định trong giáo dục văn hóa học đường.
Mạng lưới gồm hơn 400 thư viện đại học và hơn 26.000 thư viện trường học trải đều ở
mọi cấp học từ mầm non tới đại học, có đặc thù và có vị trí quan trọng trong đào tạo giáo
dục kỹ năng thông tin cho người học, các thư viện đã và đang góp phần không nhỏ trong
giáo dục văn hóa học đường, nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường, thực
hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện.
Văn hóa luôn gắn với giáo dục và giáo dục luôn đi liền với văn hóa. Mục tiêu của
giáo dục cần đề cao những giá trị của văn hóa vì chỉ khi những giá trị của văn hóa được
tôn trọng, những giá trị sáng tạo, dân chủ, thân thiện được đưa đến cho học sinh không
phải là các khẩu hiệu mà là hành động, cử chỉ trong cuộc sống học đường hàng ngày,
chúng ta mới có được một nền giáo dục hiện đại, hòa nhập với thế giới.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC:
GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
TS. Trương Đình Thăng*
Tóm tắt: Bài báo tập trung phân tích tổng quan lý thuyết về văn hóa nhà trường, trong
đó khái quát lại vai trò và các đặc điểm của nó và thực trang của văn hóa nhà trường ở Việt Nam
hiện nay. Từ đó, bài báo đưa ra các nội dung cần tập trung thực hiện nhằm xây dựng văn hóa
nhà trường tích cực trong bối cảnh văn hóa xã hội của Việt Nam, chỉ rõ và phân tích hai yếu tố
chính: (1) Phát huy vai trò của người hiệu trưởng và (2) Cải thiện vị thế của giáo viên. Bài báo
cũng đưa ra các khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo nhà trường, các
nội dung đó được xem như là các biện pháp cần thực hiện để thúc đẩy và xây dựng văn hóa nhà
trường tích cực.

1. Mở đầu:
Tác giả Sumantra Ghoshal ví von về vai trò của văn hóa nhà trường như sau: “Cũng
giống như việc đi dạo trong khu rừng Fontainebleau vào mùa xuân làm cho con người ta
cảm thấy trong lành và muốn chạy nhảy”.[9]
Vài trò của văn hóa nhà trường không chỉ gần đây mới được đề cập đến. Những
năm 30 của thế kỷ XIX, Willard Waller (1932), nhà xã hội học giáo dục, đã đề cập đến
khái niệm và vai trò của văn hóa nhà trường. Ông cho rằng mỗi trường học đều có văn
hóa riêng của nó, đó là tập hợp các lễ nghi (rituals), truyền thống và các chuẩn mực đạo
đức trường học để điều chỉnh các hành vi và các mối quan hệ trong nhà trường. [12]
Các nhà nghiên cứu về xã hội và giáo dục đều cho rằng mọi tổ chức đều có văn
hóa riêng của nó. Vấn đề là con người có ý thức được sự tồn tại của nó để xây dựng, quản
lý và sử dụng sức mạnh của nó nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả làm việc hay không.
Ở Việt nam, trong những năm gần đây, nghiên cứu về văn hóa tổ chức được quan
tâm nhiều hơn và văn hoá tổ chức được nhận diện như một tiêu chí khi xây dựng hoạt
động của các tổ chức mang tính chuyên nghiệp. Tầm quan trọng của văn hoá tổ chức ngày
càng được chú trọng và được quy định bằng các văn bản luật và văn bản quản lý nhà nước.
Ở lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày
03/10/2018 về “Phê duyệt Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn
2018-2025” [3]. Tiếp đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1506/QĐBGDĐT ngày 31/5/2019 nhằm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ [1]. Hiện nay, đối với giáo dục bậc học mầm non và phổ thông, Bộ Giáo dục
và Đào tạo có quy định chung nhằm thực hiện toàn ngành bằng Thông tư số 06/2019/TTBGDĐT ngày 12/4/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cở sở giáo dục mầm non, cơ sở
giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên [2]. Những văn bản này một phần chứng
minh rằng vai trò của văn hóa nhà trường ngày càng được chú trọng bởi vì 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 đào tạo ra những chuẩn mực văn hoá cho xã hội” [10].
Ở trong bài báo này, tác giả muốn khái quát lại các vấn đề chính của văn hóa nhà
trường, vai trò của nó trong việc góp phần vào sự phát triển và thành công của một trường
*
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học, những vấn đề cần lưu ý trong xây dựng văn hóa nhà trường và cuối cùng là các
khuyến nghị dành cho các cơ quan quản lý nhà nước và những người làm chính sách.
2. Văn hóa nhà trương: đặc điểm và vai trò của nó
Một đặc điểm chung của văn hóa là càng ở lâu trong văn hóa đó thì càng ít nhận
biết hoặc quan tâm đến sự sự tồn tại của nó. Chỉ khi người ta thoát ra khỏi văn hóa đó và
bắt đầu làm việc hoặc sinh sống ở một môi trường mới thì người ta dễ nhận ra văn hóa
mà mình đã từng trải qua. Giống như Deal và Perterson (2016) mô tả:
“Khi nhân viên bước vào một ngôi trường mới, họ ngay lập tức chú ý đến các đặc
điểm văn hóa của nhà trường. Họ dùng cả trực giác và lý trí để cố gắng hiểu những quy
tắc bất thành văn, những kỳ vọng chung ko thể hiện trên văn bản và những quy định
“ngầm hiểu”. [4, tr. 8]
Mọi thành viên trong nhà trường và kể cả cha mẹ học sinh đều “cảm nhận” sự tồn
tại của văn hóa, nhưng khó mô tả một cách chính xác. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng văn
hóa nhà trường hiện hữu nhưng nó “hiện hữu hiển nhiên” (taken-for-granted aspect). Vì
vậy, ít khi trong các cuộc họp chủ đề “văn hóa nhà trường” được thảo luận một cách chính
thống như là một nhân tố để cải thiện chất lượng giáo dục. Thi thoảng người ta lại được
nghe nhắc đến một vài khía cạnh của văn hóa nhà trường chứ ít khi thảo luận nó một cách
toàn diện và tổng thể. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì bản thân văn hóa nói chung rất đa
dạng, phức tạp và “mơ hồ”. Văn hóa nhà trường do đó cũng có những đặc tính như vậy.
Trong lúc nhiều trường học đang chạy đua để theo kịp sự thay đổi trong giáo dục, văn hóa
nhà trường có thể dễ dàng bị bỏ qua do nhà trường có nhiều mối quan tâm cấp bách và
cần giải quyết hơn.
Khi có những tiếp cận nghiên cứu khác nhau sẽ có những quan niệm về văn hóa
khác nhau, không thống nhất. Có hàng trăm định nghĩa về văn hóa nhà trường, nhưng tựu
chung lại, các định nghĩa của các nhà nghiên cứu đều có các đặc điểm chung và được khái
quát như sau: Văn hoá nhà trường là hệ thống các giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền
thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà trường, được các thành viên trong nhà
trường thừa nhận, chia sẻ, thực hiện và được thể hiện trong các hình thái vật chất và tinh
thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi trường học.
Văn hóa nhà trường tích cực là một môi trường để nuôi dưỡng khát khao, đam mê
cống hiến đối với đội ngũ các nhà giáo, là môi trường để cung cấp nguồn năng lượng tích
cực giúp các em học sinh cảm nhận “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, để nỗ lực
học tập và chiếm lĩnh tri thức. Văn hóa nhà trường khó đo đếm được, nhưng sự ảnh hưởng
của nó đến sự vận hành và hoạt động của nhà trường là không thể phủ nhận. Không phải
người ta phóng đại tầm quan trọng đối với việc hiểu biết sâu sắc văn hóa nhà trường là
trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường bởi vì chỉ khi hiểu được các giá trị vô hình và hành
vi của các thành viên trong cộng đồng nhà trường, lãnh đạo nhà trường mới có thể có các
kế hoạch, biện pháp để thay đổi nhằm làm cho văn hóa nhà trường tích cực hơn.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng (ví dụ: Demirtas [5], MacNeil [8]) văn hóa nhà
trương tích cực cải thiện tỷ lệ đến trường và thành tích học tập, hạnh phúc của học sinh
được nhân lên, giữ chân vào tạo động lực làm việc giáo viên và nhân viên.
3. Thực trạng của văn hóa nhà trường ở Việt Nam
Đất nước mở cửa, chúng ta chuyển từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới đã đem lại cho đất nước
nhiều cơ hội phát triển và đạt được những thành tựu to lớn về khoa học, kỹ thuật và công
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nghệ. Theo đó là những thay đổi trong lối sống, trong các mối quan hệ, những “giá trị
mới” được du nhập, những chuẩn mực đạo đức truyền thống cũng bị ảnh hưởng. Có nhưng
“giá trị mới” không phù hợp với đạo đức, truyền thống của dân tộc nhưng lại được giới
trẻ đón nhận và cổ xúy. Văn hóa của xã hội thay đổi tất yếu ảnh hưởng đến văn hóa nhà
trường. Những “giá trị” mới được du nhập và trong số những “giá trị” mới đó có những
giá trị không phù hợp với chuẩn mực đạo đức truyền thống.
Có thể lấy một vài ví dụ về biểu hiện của sự biến dạng và những biểu hiện xuống
cấp của văn hóa nhà trường mà đã được các báo chí chính thống đưa tin: Thanh thiếu niên
đua đòi ăn chơi, sa vào các tệ nạn xã hội; thực trạng bạo lực học đường; đạo đức nhà giáo
xuống cấp; tình trạng thiếu công bằng, gian lận trong thi cử; chuyện mua bán các kết quả
học tập; chạy theo thành tích ảo....
Có một thực tế mà nhiều nhà nghiên cứu cũng như nhiều nhà giáo dục đã từng chỉ
ra đối với văn hóa dạy học của nước ta, đó là chúng ta quá coi trọng dạy kiến thức mà lơ
là việc trau dồi kỹ năng cho học sinh, nói rộng hơn là dạy người; coi trọng số lượng hơn
là chất lượng. Cả một thời gian rất dài trước đây chúng ta đề cao dạy kiến thức và vai trò
của người thầy trong truyền thụ kiến thức hơn là kỹ năng tự học, tự sáng tạo của người
học. Vì chạy theo thành tích mà và theo số lượng mà chúng ta chưa quan tâm đến phương
thức tạo ra sản phẩm đó một cách đầy đủ; dạy thêm học thêm tràn lan; một số nhỏ bộ phận
giáo viên thực dụng trong thực hiện nhiệm vụ. Tất cả những yếu tố đó một phần tạo dựng
và ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa nhà trường.
Thực tế, cũng đã có rất nhiều giải pháp của các nhà nghiên cứu nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục. Dưới góc nhìn của một người làm công tác quản lý cơ sở thực tiễn, tác
giả cho rằng việc xây dựng văn hóa nhà trường là vô cùng quan trọng, bởi nhà trường là
cơ sở nền tảng, là tế bào của hệ thống giáo dục. Cũng như cơ thể người, chỉ khi có được
những tế bào lành mạnh thì cơ thể mới phát triển bình thường.
4. Xây dựng văn hóa nhà trường
4.1. Phát huy vai trò của người hiệu trưởng
Xây dựng văn hóa nhà trường bắt đầu từ người hiệu trưởng. Hiệu trưởng được ví
là “người tạo dựng văn hóa nhà trường” (school culture builder). Như định nghĩa về văn
hóa nhà trường đã được phân tích ở phần trên, nói đến văn hóa nhà trường là nói đến đời
sống vật chất, tinh thần của tất cả các thành viên nhà trường. Nó biểu hiện trước hết là
trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý và
tất cả các yếu tố đó phải được khởi xướng và dẫn dắt bởi người hiệu trưởng chứ không có
ai khác. Hiệu trưởng cần phải là người năng động, sáng tạo để dẫn dắt tập thể tạo ra những
thành tích và giá trị mới. Một người hiệu trưởng thụ động thì sẽ không bao giờ tạo ra được
văn hóa nhà trường năng động và tích cực.
Có nhiều nghiên cứu và thực tiễn hoạt đã chỉ ra rằng, còn nhiều hiệu trưởng trường
học thiên nhiều về tính thụ động, trông chờ chỉ đạo của cấp trên, quản lý theo phong cách
“đóng tròn vai”, thiếu sáng tạo và cứng nhắc trong điều hành và chỉ đạo. Nghiên cứu của
Dimmock và các cộng sự trong các trường học ở Việt Nam cho thấy: hầu hết hiệu trưởng
các trường khá là thụ động, chưa chủ động hỗ trợ các sáng kiến đổi mới của giáo viên
nhằm cải thiện phương pháp sư phạm và học tập; hiệu trưởng các trường thường nhận
thấy vai trò chủ yếu của họ là cung cấp nguồn lực, hoặc đơn giản là “hỗ trợ” bằng cách
không cản trở, thay vì áp dụng đầy đủ hơn các vai trò lãnh đạo chuyên môn và chuyển đổi
(instructional and transformational leadership roles) [6].
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Trong bối cảnh đất nước đang có những bước phát triển và hội nhập sâu rộng trong
tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục và toàn ngành Giáo dục đang thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, hiệu trưởng phải là những người dẫn dắt cho
sự thay đổi. Đổi mới giáo dục phải từ sự thay đổi của hiệu trưởng, muốn giáo dục thay
đổi phải thay đổi giáo viên và quan trọng nhất là thay đổi hiệu trưởng, đây là nguyên tắc
vàng trong cải cách giáo dục. Hiệu trưởng là chủ trường, hiệu trưởng hiểu nội dung đổi
mới giáo dục đến đâu thì dắt nhà trường đó sẽ thay đổi đến đó.
Khi mục tiêu giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới hình
thành những năng lực, phẩm chất cho học sinh, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm
chính đễ dẫn dắt toàn thể thành viên nhà trường hướng đến mục tiêu đó. Nếu tiếp tục quản
lý nhà trường theo cơ chế cũ thì không thể thực hiện công tác đổi mới. Trong bối cảnh đổi
mới giáo dục hiện nay, quản lý nhà trường truyền thống (quản lý theo mệnh lệnh hành
chính, theo chỉ đạo từ cấp trên, quản lý tập trung vào sự vụ hành chính nhà trường…) phải
cần đổi mới để chuyển sang quản trị nhà trường. Ở đó, “tự chủ”, “tự chịu trách nhiệm”
gắn với “trách nhiệm giải trình” phải được dẫn dắt bằng vai trò của hiệu trưởng. Vì vậy,
yếu tố cốt lõi là vấn đề dân chủ và tự chủ trong mỗi nhà trường, cần làm sao để các trường
được “cởi trói”, phát huy hết khả năng vốn có của nhà trường nói chung và vai trò lãnh
đạo và quản lý của hiệu trưởng nói riêng. Văn hóa nhà trường mới phải là văn hóa mà nới
đó phát huy quyền dân chủ, sáng tạo, chủ động và không tồn tại “truyền thống” nhất nhất
mọi hoạt động đều phải xin ý kiến cấp trên.
4.2. Cải thiện vị thế của giáo viên
Nói đến vị thế là nói đến sự tôn trọng của xã hội nói chung và sự tôn trọng của
người học nói riêng đối với giáo viên. Nâng cao và tôn trọng vị thế giáo viên là một trong
những nội dung cần được chú trọng trong xây dựng văn hóa nhà trường tích cực.
Theo UNESCO, vị thế nhà giáo được hiểu “một mặt là sự trọng thị, thể hiện ở mức
độ đánh giá cao tầm quan trọng của chức năng giáo dục và năng lực cần có để thực hiện
chức năng của nhà giáo; mặt khác là các điều kiện làm việc, sự đãi ngộ và những lợi ích
vật chất khác được quy định cho họ trong tương quan với những nhóm nghề nghiệp khác”
[11, tr.5]. Nói cách khác, có hai yếu tố chính thể hiện vị thế nhà giáo: (1) Mức lương và
thu nhập trung bình của giáo viên (2) Nhận thức của xã hội về trách nhiệm và vai trò giáo
dục của nhà giáo.
Cải cách mức lương và thu nhập của giáo viên
Về chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ với nhà giáo, Nghị quyết 29 của Ban
chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam xác định lương
giáo viên “được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp
và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”, song vẫn còn nhiều bất cập.
Lương của giáo viên còn thấp so với mặt bằng của đời sống kinh tế. Theo Thông tư
02/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày
20/3/2021, mức lương cao nhất của giáo viên mầm non là 9.506.200 đồng/tháng, giáo
viên tiểu học và trung học cơ sở là 10.102.200 đồng/tháng, tương đương với khoảng
450USD/tháng (5400USD/năm).
So với mức lương của các nước (Bảng 1) công bố năm 2018, mức lương cao nhất
của giáo viên Việt Nam bằng 1/2 mức lương trung bình của giáo viên ở Ai Cập (nước có
mức lương giáo viên thấp nhất trong 35 nước được khảo sát) và bằng 1/17 mức lương
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trung bình của giáo viên ở Thụy Sĩ (nước có mức lương giáo viên cao nhất trong 35 nước
được khảo sát) [7].

Bảng 1. Mức lương và kỳ vọng về mức lương của giáo viên của các nước
(nguồn The Varkey Foundation, 2018, tr, 62)
Những số liệu trên có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên đã cũng cấp bức tranh
tổng thế về mức lương của giáo viên Việt Nam so với các nước.
Đội ngũ nhà giáo là lực lượng chính để xây dựng và vun đắp cho văn hóa nhà
trường. Một trong những yếu tố quan trọng của người giáo viên nhằm góp phần xây dựng
văn hóa nhà trường lành mạnh đó là yếu tố về nhân cách, đạo đức của người thầy. Các
nghiên cứu chỉ ra rằng đạo đức và nhân cách của từng giáo viên trong một nhà trường là
yêu tố quan trọng tác động đến văn hóa tích cực của nhà trường và ngược lại văn hóa tích
cực của nhà trường tác động trở lại nhân cách và đạo đức của giáo viên. Đứng trên góc
độ của quản lý, giáo viên phải là những người cần toàn tâm, toàn ý cho công việc giảng
dạy của mình mới có thể góp phần xây dựng văn hóa nhà trường tích cực, và người hưởng
lợi trực tiếp đó chính là học sinh và gián tiếp là toàn xã hội. Tuy nhiên, với mức lương
như hiện nay vẫn khiến họ chưa yên tâm công hiến và tâm huyết với nghề. Bên cạnh đó,
chính sách tiền lương còn nhiều bất cập dẫn đến khó duy trì nghiêm được tính kỷ luật, thứ
bậc và không tạo được tính cạnh tranh trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo.
Việc đãi ngộ về tiền lương, về các quyền lợi vật chất là điều rất quan trọng. Xét
trên lăng kính của Thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow (Maslow’s hirerarchy of needs),
khi giáo viên chưa được hài lòng (thỏa mãn) với bậc thang nhu cầu thấp nhất (tiền
lương/thu nhập) thì khó tạo động lực để cho họ hướng đến những nhu cầu cao hơn nhằm
cống hiến hơn cho nghề, phát triển hết khả năng đóng góp của họ.
Động lực làm việc của giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc và
hành vi công sơ và gián tiếp ảnh hưởng đến văn hóa nhà trường. Thực tế là có rất nhiều
vụ việc liên quan đến đạo đức của giáo viên được đề cập nhiều trên các phương tiện truyền
thông, vì dụ như không thực hiện hết trách nhiệm của giáo viên ở trên lớp để ép buộc học
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sinh học thêm. Ngoài lý do như “không trau dồi về đạo đức của nhà giáo”, “không thực
hiện đúng chức trách nhiệm vụ của giáo viên” thì có một thực tế chúng ta cần chỉ rõ: mức
lương của giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống cũng là một trong những
yếu tố trực tiếp thúc đẩy những hiện tượng xấu trong giáo dục.
Ngoài việc cần tạo điều kiện để ghi nhận thành tích của giáo viên; lắng nghe và sử
dụng những ý kiến đóng góp, xây dựng một môi trường làm việc đầy cảm hứng, khích lệ
sự đóng góp của họ vào công việc phục vụ nhà trường, phục vụ cộng đồng, củng cố mối
hệ gắn bó giữa giáo viên với học sinh, với đồng nghiệp và nhà trường thì yếu tố “lương
và thu nhập” cần được cải thiện. Và như thế, khi môi trường sư phạm mẫu mực được xây
dựng trong các nhà trường, người giáo viên được tôn vinh, mức lương đủ tốt để đáp ứng
cuộc sống thì việc lựa chọn ngành sư phạm để trở thành các nhà giáo trong tương lai được
nhiều học sinh xuất sắc lựa chọn. Với đối tượng tuyển sinh tốt, môi trường đào tạo tốt,
chắc chắn chất lượng đào tạo giáo viên trong tương lai sẽ được cải thiện. Và đó cũng là
cách để xây dựng văn hóa nhà trường tích cực.
Cải thiện nhận thức về vai trò và trách nhiệm của nhà giáo
Hiện nay, chưa có một nghiên cứu chính thức nào về vị thế nhà giáo ở Việt Nam. Tuy
nhiên, trên thế giới, đã có nghiên cứu chính thức về vị thế nhà giáo. Trung Quốc là nước có
nhận thức về vị thế nhà giáo cao nhất trong 35 quốc gia được khảo sát (xem Bảng 2)

Bảng 2: Chỉ số vị thế giáo viên toàn cầu (nguồn The Varkey Foundation,
2018, tr, 10)
Một trong những yếu tố được xác định ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức về vị thế
giáo viên ở Trung Quốc là do các đặc điểm của xã hội ảnh hưởng các giá trị Nho giáo. Xã
hội Việt Nam cũng có những đặc điểm tương đồng về giá trị văn hóa Nho giáo, trong đó
truyền thống “tôn sư trọng đạo” luôn đề cao vai trò của nhà giáo: “Nhất tự vi sư, bán tự
vi sư”, “không thầy đố mày làm nên”; “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ muốn con hay chữ
thì yêu lấy thầy”...

391

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vấn đề giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông làm
ảnh hưởng đến cách đánh giá, nhìn nhận của xã hội về nhà giáo làm ảnh hướng đến giáo
dục nói chung và vị thế nhà giáo nói riêng. Những cách ứng xử thiếu tôn trọng nhà giáo
của xã hội ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa nhà trường, làm cho hình ảnh của nhà trường
và nhà giáo bị méo mó. Ví dụ: bắt nhà giáo quỳ xin lỗi, hành hung và xúc phạm nhà giáo
của phụ huynh và có nhiều trường hợp học sinh hành hung giáo viên. Tất cả những điều
đó đều làm ảnh hưởng đến vị thế của nhà giáo, mà cụ thể là đánh giá của xã hội với nghề
giáo nói chung không còn là truyền thống “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Thời gian gần đây thì các nhà giáo dục bàn nhiều về các hình thức kỷ luật học sinh
và nói đến vị thế nhà giáo bị hạ thấp trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Thực tế học
đường ở trên cả nước cho thấy, những năm gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành
học đường như phụ huynh, học sinh đánh, mắng thầy cô dẫn đến mất sự tôn nghiêm trong
môi trường giáo dục. Văn hóa nhà trường thiếu đi sự tôn nghiêm làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến vị thế nhà giáo mà đáng lẽ ra là vị thế của những người làm “nghề cao quý nhất
trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo vì nó tạo ra những
con người sáng tạo”1 phải tuyệt đối được bảo vệ.
Trong rất nhiều nguyên nhân, một phần cũng xuất phát từ những quy định kỷ luật
học sinh: như thầy cô không được trách phạt học trò, không được nhắc nhở trước lớp,
không có những hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Ngoài ra, sự nuông chiều của gia đính,
sự bất hợp tác của phụ huynh với nhà trường cũng một phần ảnh hưởng tiêu cực đến xây
dựng môi trường giáo dục “trọng thầy” như truyền thống của dân tộc. Có nhiều bài báo
đã chỉ ra rằng “Học sinh luôn trở thành trung tâm, thành “thượng đế” mà thầy cô chỉ đóng
vai trò phục vụ.”
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại “nhận thức của xã hội đối với vị thế của
nhà giáo” để quay trở lại với những giá trị truyền thống của dân tộc đối với vị thế nhà
giáo. Mở cửa, hội nhập, thực hiện giáo dục hiện đại không có nghĩa là phủ nhận những
giá trị truyền thống tốt đẹp về giáo dục và nhà giáo mà đã tồn tại ở xã hội Việt Nam cả
trăm năm. Trong đó cần phải luật hóa vị trí, vai trò, trách nhiệm của nhà giáo trong thực
hiện nhiệm vụ giáo dục tương đồng với giá trị truyền thống và bối cảnh văn hóa xã hội cụ
thể của Việt Nam. Những quy định mà là một trong các nguyên nhân làm thầy/cô bất lực
với những học trò hư và giáo viên chỉ còn cách im lặng thì cần phải xem xét và sửa đổi.
Khi không có kỷ luật nghiêm khắc, bạo hành học đường cũng khó chấm dứt.
5. Những kiến nghị
Như đã phân tích một số vấn đề về xây dựng văn hóa nhà trường ở phần 4, ở đây
tác giả xin đưa ra một vài kiến nghị chính sách liên quan trực tiếp đến những nội dung đã
phân tích.
Đối với Chính phủ:
Cải tiến chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ với nhà giáo. Chính sách tiền
lương của nhà giáo cần được thể chế thành văn bản riêng và tương xứng với đặc thù của
ngành có vị trí đặc biệt theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương
Đảng. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện làm việc và sinh hoạt cá nhân cho nhà giáo, nhất là
nhà giáo vùng nông thôn và các khu vực hẻo lánh. Hỗ trợ các điểm trường, trường học ở
các vùng điều kiện kinh tế, giao thông khó khăn các nhu cầu tối thiểu, như: sách giáo
khoa, sách tham khảo, hạ tầng internet... . Việc thiếu thốn các điều kiện đáp ứng nhu cầu
1

Lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
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cá nhân trong điều kiện mức sống cơ bản được nâng cao làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà
giáo nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung như đã phân tích. Do đó, nâng cao đời
sống cho giáo viên qua chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác nhằm hai mục
đích, đó là: (1) khẳng định và nâng cao vị thế nhà giáo trong bối cảnh hiện nay; (2) tạo
động lực làm việc, giúp đội ngũ nhà giáo toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ, thúc đẩy các nhu
cầu cao hơn (nhu cầu công hiến, nhu cầu cao nhất trong 5 nhu cầu của Bậc thang nhu cầu
của Maslow). Đây là hai yếu tố quan trọng để xây dựng văn hóa nhà trường tích cực.
Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:
 Cần có các văn bản hướng dẫn về mục đích và mục tiêu của việc phát triển văn
hóa nhà trường phù hợp với nội dung đổi mới và cải cách giáo dục trong giai đoạn mới.
Mỗi trường học có mỗi đặc thù khác nhau và phụ thuộc vào tình hình thực tiễn và bối
cảnh xã hội địa phương để xây dựng văn hóa nhà trường của riêng mình. Tuy nhiên, mục
tiêu xây dựng “văn hóa nhà trường tích cực” là mục tiêu chung và có các đặc điểm chung
cơ bản đổi với mỗi trường học. Vì vậy cần có những quy định chung nhằm hướng dẫn tổ
chức thực hiện, ví dụ: ban hành sổ tay hướng dẫn xây dựng văn hóa nhà trường tích cực;
Quy định về cách thức hoạt động của các tổ/nhóm chuyên môn để hình thành văn hóa tích
cực nhằm góp phần ứng dựng các phương pháp sư phạm mới; Hướng dẫn thử nghiệm vai
trò mới cho người lãnh đạo/quản lý nhằm thực hiện chức năng lãnh đạo chuyên môn để
hỗ trợ giáo viên; Quy định vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo trong việc thiết lập và duy
trì văn hóa nhà trường tích cực. Để làm được việc đó thì hiệu trưởng và nhà trường được
giao quyền tự chủ nhiều hơn, bớt phụ thuộc vào “mệnh lệnh” của các cấp quản lý; tăng
cường trách nhiệm giải trình đối với xã hội và đối với các cơ quan quản lý cấp trên; cần
có cơ chế lựa chọn nhân sự để tìm ra được lãnh đạo nhà trường thực sự năng động, sáng
tạo, không ngại đổi mới và cơ chế đó phải bảo vệ được những người “dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm”.
 Chỉ đạo, đặt hàng các tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học nhằm cung
cấp đầy đủ bằng chứng khoa học trong quá trình xây dựng các văn bản luật và các văn
bản chỉ đạo để phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục đồng thời phù hợp với hoàn cảnh và
văn hóa của Việt Nam nói chung và văn hóa nhà trường nói riêng. Ví dụ các văn bản quy
định về vai trò và trách nhiệm của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và quyền
hạn của giáo viên trong thực hiện quản lý, điểu chỉnh hành vi và kỷ luật học sinh. Có rất
nhiều ý kiến trái chiều trong các văn bản mới quy định về khen thưởng và kỷ luật học
sinh, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng quy định mới “nhân văn hơn”, theo đúng tinh thần
của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật trẻ em năm 2016. Nhưng khi thực
hiện trong thực tiễn của bối cảnh văn hóa Việt Nam thì nhiều ý kiến từ các nhà nghiên
cứu giáo dục, những người làm quản lý giáo dục và của đội ngũ nhà giáo cho rằng quy
định mới đã “tước đi vị thế” và quyền hạn của giáo viên trong giáo dục học sinh và không
phù hợp với văn hóa thứ bậc của xã hội Việt Nam và các giá trị truyền thống “thầy phải
ra thầy, trò phải ra trò”, những giá trị văn hóa mà đã giúp giáo viên làm tốt hơn công tác
giáo dục của mình. Hình 1 là một ví dụ của giáo viên khi tranh luận về đề tài này.
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Đối với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng là người tạo dựng văn hóa nhà
trường, vì vậy phải là người chủ động đễ dẫn dắt
và chỉ đạo cả tập thể nhà trường hướng đến và xây
dựng văn hóa nhà trường tích cực. Mỗi trường có
một đặc thù riêng, tuy nhiên những đặc điểm sau
một người hiệu trưởng cần xem xét thực hiện
nhằm lãnh đạo phát triển văn hóa nhà trường tích
cực:
 Xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi
mở, thẳng thắn, cùng cùng chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau;
mọi người đều được coi trọng và tôn trọng, được
khuyến khích và tạo điều kiện để có cơ hội thể
hiện, phát triển các khả năng của mình; xây dựng
nhà trường trở thành một “ngôi nhà chung” để mọi Hình 1. Trao đổi của GV về phương
pháp giảng dạy
người đều cảm thấy mình là một thành viên có
trách nhiệm để xây dựng ngôi nhà chung đó. Xây
dựng văn hóa nhà trường để ở đó học sinh được yêu thương, được quan tâm chăm sóc
nhưng không đồng nghĩa với nuông chiều; môi trường văn hóa mà ở đó các em hiểu và
thực hiện đúng vị trí và nghĩa vụ của học sinh, được khuyến khích bày tỏ chính kiến, sáng
tạo những không đồng nghĩa với là “tự do vô tổ chức”.
 Nêu gương là nhiệm vụ của những người thực hiện vai trò lãnh đạo. Hãy làm
cho các thành viên trong nhà trường biết mình đang làm việc với cương vị là một hiệu
trưởng, đầy nhiệt tâm, luôn trách nhiệm và đầy tình yêu thương học trò. Thực hiện bầu
không khí dân chủ nhưng vẫn phải giữ kỷ cương, nền nếp, “trên ra trên, dưới ra dưới”,
thực hiện đúng vai trò của xã hội, tổ chức phân công.
 Hiệu trưởng cần biết chia sẻ quyền lực, trao quyền cho giáo viên trong đó đề cao
vai trò lãnh đạo hoạt động dạy và học của giáo viên và thực hiện các nội dung đổi mới
giáo dục; trau dồi kỹ năng giao tiếp, lắng nghe tất cả mọi người.
 Hiệu trưởng là nhân tố dẫn dắt đổi mới. Vì vậy bản thân mình phải là người tiên
phong đổi mới, sử dụng vai trò “lãnh đạo chuyên môn” để hỗ trợ đội ngũ giáo viên thực
hiện đổi mới. Trong một xã hội biến động và phát triển liên tục, không đổi mới đồng nghĩa
với tụt hậu, vì vậy đổi mới chính là phát triển và nâng cao uy tín của mình trong nhà
trường.
6. Kết luận
Văn hóa nhà trường tích cực tạo nên giá trị đạo đức, các chuẩn mực chung, các sắc
thái truyền thống đặc sắc của nhà trường đó và có vai trò điều chỉnh hành vi, hướng đến
những giá trị tốt đẹp cho toàn bộ một tập thể, là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng
dạy và học. Khi được học trong một môi trường văn hóa tích cực, học sinh không những
hình thành được những hành vi chuẩn mực mà quan trọng hơn là ẩn chứa trong tiềm thức
các em là niềm tin nội tâm sâu sắc vào những điều tốt đẹp, từ đó, khao khát cuộc sống
hướng thiện và sống có lý tưởng. Chính vì vậy, xây dựng văn hóa nhà trường tích cực là
vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nó đòi hỏi sự vào cuộc của những người làm
chính sách, của các cấp quản lý và đặc biệt là sự chủ động của từng nhà trường trong đó
hiệu trưởng đóng vai trò vô cùng quan trọng đễ dẫn dắt và tạo dựng.
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Mục đích cuối cùng của việc xây dựng văn hóa nhà trường tích cực, như Đề án “Xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của Chính phủ đã xác định,
“nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân
viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa;
xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào
tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực,
đoàn kết, cần cù, sáng tạo” [3].
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PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GẮN VỚI YÊU CẦU BỘ TIÊU CHUẨN
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỞ GIÁO DỤC
Võ Ngọc Hà, Nguyễn Giang Lam*
Tóm tắt: Phát triển văn hóa học đường trong trường đại học hiện nay đang là một trong
những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khi giáo dục đại học Việt Nam muốn hướng đến quá trình
chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Trong bài tham luận này, tác giả trình bày cơ sở nhận thức và
những hoạt động của trường đại học cần thực hiện khi phát triển văn hóa học đường từ các mối
quan hệ bên trong của nhà trường đáp ứng các yêu cầu trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
cơ sở giáo dục năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa: Văn hóa học đường, trường đại học, chất lượng giáo dục.

1. Mở đầu
Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động và các mối quan hệ trong trường học của
chúng ta hiện nay phức tạp hơn trước rất nhiều. Ở một số địa phương, một số trường học,
giáo dục và văn hoá biểu hiện thiếu sự gắn kết, mối quan hệ giữa trình độ học vấn càng
cao, văn hoá ứng xử càng đẹp, đang bộc lộ những mâu thuẫn. Xã hội đang rất quan tâm
đến đạo đức của học sinh, sinh viên, đạo đức của các nhà giáo, yếu tố góp phần quyết định
chất lượng của giáo dục và đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, quy định quy tắc
ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường
xuyên. Đối với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, thông qua Bộ tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng cơ sở giáo dục đại học, được ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT
ngày 19/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định tiêu chuẩn về văn hoá học đường
được chính thức sử dụng để đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Như vậy, một
trong những chiến lược phát triển bền vững của trường đại học phải đầu tư vào xây dựng
văn hóa học đường, đặc biệt là văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong nhà trường.
2. Nội dung
2.1 Nhận thức về văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong trường đại học
Văn hóa được xác định là hệ thống những giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu hành vi
trong một cộng đồng nhất định. Fullan (2007) quan niệm văn hóa học đường là những hệ
thống niềm tin và giá trị có tính định hướng về các hoạt động của nhà trường.
Phạm Minh Hạc (2010) định nghĩa văn hóa học đường là hệ thống các chuẩn mực,
giá trị, định hướng cho cán bộ quản lý nhà trường, nhà giáo dục, phụ huynh và người học,
nhận thức sâu sắc, thể hiện tình cảm tích cực và hành động tốt đẹp đối với nhau và đối
với xã hội. Văn hóa học đường không thể tách rời văn hóa xã hội, bởi vì nhà trường là hệ
thống mở, luôn tương tác với môi trường xã hội, vận hành và đổi mới nhằm đào tạo nguồn
nhân lực đáp ứng tốt các yêu cầu của xã hội. Việc phát triển văn hóa học đường cần chú
trọng vào ba định hướng cơ bản: thứ nhất, từ các mối quan hệ trong trường đại học; thứ
hai, từ các mối quan hệ ngoài nhà trường; thứ ba, từ bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập
*
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quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam. Trong đó, mối quan hệ trong nhà trường là nền
tảng, nội lực của việc hình thành văn hóa học đường.
Như vậy, trên cơ sở tiếp cận khái niệm về văn hóa học đường, tác giả xác định văn
hóa học đường từ các mối quan hệ bên trong trường đại học là hệ thống những giá trị, tiêu
chuẩn quy định mối quan hệ ứng xử của lãnh đạo nhà trường, giảng viên, nhân viên, sinh
viên và các bên liên quan.
Schein (1985) xác định ba giai đoạn phát triển văn hóa từ các mối quan hệ bên
trong của một tổ chức, trong đó có trường đại học, bao gồm:
Giai đoạn đầu, trường đại học mới hình thành, các giá trị chủ đạo về văn hóa học
đường được định hình từ những người sáng lập là lãnh đạo nhà trường và họ cố gắng thể
hiện các giá trị văn hóa này một cách rõ ràng thông qua tài sản hữu hình (artifacts) như:
kiến trúc, cách bài trí nơi làm việc; logo, khẩu hiệu, các tài liệu quảng cáo, giới thiệu về
trường; triết lý giáo dục, hệ thống giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển nhà trường; cơ
cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của cơ quan và các đơn vị; các qui định và
nguyên tắc hoạt động; trang phục, cách giao tiếp, quy tắc ứng xử, giải quyết công việc.
Lãnh đạo Nhà trường cởi mở chia sẻ hệ thống giá trị văn hóa học đường đến đồng nghiệp,
giảng viên, sinh viên và phụ huynh và các bên liên quan. Văn hóa học đường tạo nên sự
gắn kết mọi người lại với nhau, là động lực phát triển trường đại học một cách tích cực.
Đến giai đoạn thứ hai, trường đại học đã đi vào hoạt động ổn định, niềm tin và giá
trị được các thành viên trong một tổ chức thể hiện (Espoused beliefs and values). Đặc biệt
ở các cấp lãnh đạo, các giá trị văn hóa học đường được thể hiện khi điều hành tổ chức,
giải quyết công việc, khi ứng xử với các vấn đề bên trong và bên ngoài của tổ chức.
Những thay đổi của bối cảnh xã hội và các hoạt động bên trong nhà trường, sẽ tác động
và làm thay đổi điểm mạnh và điểm yếu của các giá trị văn hóa học đường đã hình thành.
Các khía cạnh quan trọng nhất của văn hóa học đường giờ đây đã được lãnh đạo nhà
trường, giảng viên, nhân viên, sinh viên thừa nhận sự tồn tại tất yếu. Tuy nhiên, một số
giá trị văn hóa học đường sẽ lạc hậu theo thời gian và cần phải cải tiến phù hợp với tình
hình thực tế. Nhà trường sẽ gặp những khó khăn và thử thách nhất định, do các giá trị văn
hóa lạc hậu đã in sâu vào tiềm thức, thói quen của một số nhà giáo dục hoặc người học,
họ trở nên cố chấp, ngại thay đổi hoặc chống đối lại sự thay đổi. Trường đại học đứng
trước yêu cầu phải đưa ra những kỷ luật giới hạn hành vi ứng xử tiêu cực và những hình
thức tuyên dương, khen thưởng đối với hành vi ứng xử tích cực. Việc này sẽ đưa các mối
quan hệ bên trong nhà trường đi vào nền nếp.
Giai đoạn phát triển bền vững, chính những mâu thuẫn trong các giá trị văn hóa
học đường ở giai đoạn thứ hai vừa là thách thức, cũng là cơ hội cho nhà trường đưa ra
những quyết định cải tiến mạnh mẽ, quyết đoán để hoàn thiện hệ thống các giá trị văn hóa
học đường từ các mối quan hệ bên trong. Lúc này, nhà trường vươn lên tầm cao mới,
khẳng định thương hiệu và chất lượng đào tạo và sự thống nhất trong nhận thức, thái độ
và hành động của lãnh đạo, giảng viên và sinh viên và các bên liên quan. Niềm tin, nhận
thức và hành động theo các giá trị văn hóa học đường đã nhất quán trong mỗi thành viên
của trường đại học. Những giá trị này đã chuyển hóa trở thành phẩm chất và năng lực cá
nhân (Underlying assumptions), được mọi người trong tổ chức thừa nhận, họ sẽ ứng xử
một cách tự nhiên với những gì không phù hợp.
Ba giai đoạn này không chỉ diễn ra theo chiều thuận mà còn theo chiều ngược lại,
khi các giá trị tiềm ẩn mới hình thành cần được thể hiện thành các giá trị tài sản hữu hình.
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2.2 Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong trường đại học theo Bộ tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm 2017
Với mục tiêu tạo điều kiện cho giáo dục đại học ở Việt Nam tiếp cận và khẳng định
vị thế với giáo dục các nước trong khu vực Đông Nam Á, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa
chọn, sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học (phiên bản 2.0, ban hành
năm 2016) của AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance), có sự điều
chỉnh cho phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam. Trên cơ sở này, Bộ Giáo dục và Đào
tạo đã xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm 2017 (ban
hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017). Lần đầu tiên, tiêu chuẩn về
văn hóa được đưa vào đánh giá chất lượng của trường đại học tại Việt Nam.
Trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm 2017, có 07
tiêu chí trực tiếp của tiêu chuẩn về văn hóa, nội dung phát triển văn hóa học đường từ các
mối quan hệ bên trong trường đại học thể hiện ở Bảng 2.2.1
Bảng 2.2.1 Nội dung phát triển văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong
trường đại học gắn với Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm
2017
Nội dung tiêu chí

Yêu cầu
đánh giá

1.2

Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc
đẩy các giá trị văn hóa phù
hợp với tầm nhìn và sứ mạng
của cơ sở giáo dục

P

1.3

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
của cơ sở giáo dục được phổ
biến, quán triệt và giải thích rõ
ràng để thực hiện

D

1.4

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
của cơ sở giáo dục được rà soát
để đáp ứng nhu cầu và sự hài
lòng của các bên liên quan

C

Tiêu
chí
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Nội dung phát triển văn hóa
học đường từ mối quan hệ
bên trong trường đại học
Lãnh đạo nhà trường, giảng viên, sinh
viên cùng xây dựng kế hoạch phát
triển các giá trị văn hóa học đường
thiết thực, phù hợp nhằm hỗ trợ nhà
trường đạt được tầm nhìn và sứ mạng
Các giá trị về văn hóa học đường quy
định mối quan hệ ứng xử của lãnh đạo
nhà trường, giảng viên, sinh viên và
các bên liên quan cần được thể hiện rõ
thông qua các chính sách, hướng dẫn,
chương trình đào tạo, môi trường
thông tin; và được lan tỏa đến mọi
thành viên trong nhà trường dựa trên
nền tảng của sự gương mẫu thực hiện
của lãnh đạo nhà trường các cấp,
giảng viên và cán bộ quản lý ở các lớp
học là sinh viên.
Các giá trị văn hóa học đường quy
định mối quan hệ bên trong của
trường đại học cần được định kỳ đánh
giá theo hướng đáp ứng nhu cầu và sự
hài lòng của các bên liên quan. Đánh
giá này có thể được thực hiện công
khai, khách quan, kết hợp giữa đánh
giá nội bộ trường đại học và đánh giá
bên ngoài nhà trường.

1.5

3.1

3.2

4.1

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
của cơ sở giáo dục cũng như
quá trình xây dựng và phát
triển chúng được cải tiến để
đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng
của các bên liên quan
Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết
lập cơ cấu quản lý trong đó
phân định rõ vai trò, trách
nhiệm, quá trình ra quyết định,
chế độ thông tin, báo cáo để đạt
được tầm nhìn, sứ mạng, văn
hóa và các mục tiêu chiến lược
của cơ sở giáo dục
Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham
gia vào việc thông tin, kết
nối các bên liên quan để định
hướng tầm nhìn, sứ mạng,
văn hóa và các mục tiêu chiến
lược của cơ sở giáo dục
Thực hiện việc lập kế hoạch
chiến lược nhằm đạt được tầm
nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng
như các mục tiêu chiến lược
trong đào tạo, nghiên cứu khoa
học và phục vụ cộng đồng.

A

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và hoạt
động phát triển văn hóa học đường từ
các mối quan hệ bên trong, trường đại
học thực hiện các cải tiến, cập nhật
nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu
cầu và sự hài lòng của các bên liên
quan.

P

Văn hóa học đường từ các mối quan
hệ bên trong của trường đại học cần
được phản ánh thông qua việc thiết
lập: bộ máy quản lý và nhân sự, các
phương pháp ra quyết định và cách
thực hiện các báo cáo.

D

Lãnh đạo của trường đại học có các
hoạt động nhằm quảng bá, triển khai
hệ thống các giá trị văn hóa của nhà
trường đến giảng viên, sinh viên, phụ
huynh và các bên liên quan

P

Chiến lược phát triển của trường đại
học chú trọng nội dung và kế hoạch
nhằm phát triển văn hóa học đường từ
các mối quan hệ bên trong bên cạnh
các các mối quan hệ khác.

Shen và Tian (2012) khẳng định văn hóa học đường ở trường đại học (Campus
culture) bao gồm ba thành tố: văn hóa vật chất, văn hóa quản trị và văn hóa tinh thần.
Trong đó, văn hóa tinh thần thể hiện giá trị văn hóa học đường từ các mối quan hệ giữa
lãnh đạo nhà trường, giảng viên, sinh viên và các bên liên quan, đóng vai trò cốt lõi.
2.3 Phát triển văn hóa học đường từ các mối quan hệ bên trong của trường
đại học
Trên cơ sở nhận thức về giá trị văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong nhà
trường gắn với Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học năm 2017, trường đại
học sẽ cần thực hiện rất nhiều hoạt động phát triển bền vững các giá trị văn hóa này nhằm
khẳng định vị thế của mình.
Mục tiêu của việc xây dựng văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong trường
đại học là tạo dựng môi trường giao tiếp nhân văn dựa trên sự thấu hiểu, đề cao tinh thần
trách nhiệm, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau giải quyết những khó khăn, thúc đẩy nhau
cùng tiến bộ. Bản chất của việc xây dựng văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong
trường đại học là hoạt động cộng tác giữa lãnh đạo nhà trường, giảng viên, sinh viên và
các bên liên quan. Trong đó, tập thể nhà trường kiến tạo môi trường văn hóa học đường,
đưa ra những định hướng giá trị văn hóa, tác động đến nhận thức, tình cảm, hành động
của từng thành viên nhằm đạt được tầm nhìn và sứ mạng của trường đại học đã xác định.
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Những hoạt động trường đại học cần tiến hành nhằm phát triển văn hóa học đường
từ các mối quan hệ bên trong, bao gồm:
Thứ nhất, trường đại học bắt đầu từ kế hoạch phát triển các giá trị văn hóa hữu
hình (tiêu chí 1.2, 1.3, 3.1, 4.1) như: ban hành văn bản xác định tầm nhìn, sứ mạng, triết
lý giáo dục thể hiện đặc trưng riêng mối quan hệ bên giữa lãnh đạo, giảng viên, sinh viên
và các bên liên quan; tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng và đề cao tinh
thần trách nhiệm giữa các bên liên quan thông qua kiến trúc tổng thể của nhà trường, vị
trí làm việc, thiết kế văn phòng làm việc, các lớp học – thực hành, giảng đường, định
hướng phong cách ứng xử dân chủ trong giao tiếp giữa lãnh đạo nhà trường, giảng viên,
cán bộ phòng ban, sinh viên và các bên liên quan; công khai kế hoạch phát triển nhà
trường, các chính sách của nhà trường, thông tin về những hoạt động đã tổ chức trên
phương tiện thông tin đại chúng.
Thứ hai, trường đại học chú trọng triển khai các giá trị văn hóa hữu hình và thường
xuyên quan sát, đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện các giá trị văn hóa học đường từ mối
quan hệ bên trong . Kế hoạch phát triển các giá trị văn hóa hữu hình sẽ hiệu quả nếu nhà
trường triển khai và đảm bảo thông tin đến từng lãnh đạo, giảng viên, nhân viên, sinh viên
và các bên liên quan. Cụ thể, triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường cần được
thể hiện thông qua chương trình đào tạo, nội dung dạy học và các phương pháp giảng dạy,
hình thức đánh giá được sử dụng trong nhà trường. Hệ thống giá trị văn hóa học đường
cốt lõi cần được phản ánh thông qua các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động
quản trị và phát triển nhà trường, hoạt động đào tạo, hoạt động thi đua khen thưởng đối
với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. Định hướng quy tắc ứng xử cần
được sử dụng trong giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày giữa các thành viên bên trong nhà
trường và các bên liên quan.Việc thực hiện phải bắt đầu từ sự gương mẫu và tự giác tuân
thủ các giá trị hữu hình này ở cấp lãnh đạo trường, giảng viên, nhân viên, sinh viên là cán
bộ quản lý lớp học, sinh viên là thành viên trong ban chấp hành các đoàn thể (tiêu chí 1.3,
3.2). Điều này đảm bảo, việc thực hiện và vận dụng giá trị văn hóa học đường lan tỏa tinh
thần thống nhất giữa nhận thức và hành động đến từng thành viên trong trường đại học.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần vận hành, phát triển theo xu hướng tất yếu của bối cảnh
văn hóa xã hội và yêu cầu hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam. Do đó, trường
đại học cần tiếp tục quan sát, đánh giá và điều chỉnh phù hợp các giá trị văn hóa hữu hình,
đáp ứng yêu cầu về sự phát triển năng lực của người học, yêu cầu của nhà tuyển dụng và
các bên liên quan (tiêu chí 1.4, 1.5).
Thứ ba, nhà trường phát triển các hoạt động phục vụ cộng đồng từ lãnh đạo nhà
trường, giảng viên, nhân viên và sinh viên (tiêu chí 3.2, 4.1). Epstein (2010), xác định yếu
tố quan trọng thể hiện vai trò của văn hóa học đường ở trường đại học là việc tạo ra sự
cân bằng giữa hoạt động phát triển các mối quan hệ bên trong với hoạt động thể hiện trách
nhiệm xã hội và cộng đồng mà trường đại học nên thực hiện một cách tự nguyện, phù hợp
với chức năng, điểm mạnh của tập thể. Trường đại học là tổ chức mạnh về nghiên cứu
học thuật ở lĩnh vực đào tạo, vì vậy, lãnh đạo nhà trường khuyến khích giảng viên, nhân
viên và sinh viên công bố, chuyển giao kết quả nghiên cứu ra bên ngoài phục vục cộng
đồng, ứng dụng vào đời sống. Hoạt động thứ hai, trường đại học cần chú trọng là cử đội
ngũ giảng viên, nhân viên, sinh viên có năng lực tốt tham gia tư vấn, huấn luyện, bồi
dưỡng phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu của các bên liên quan bên ngoài xã
hội. Trường đại học cũng là cầu nối quan trọng giữa nhà tuyển dụng và đội ngũ lao động
tương lai (sinh viên trong và ngoài nhà trường), có thể tổ chức các sự kiện, chương trình
tư vấn, giới thiệu việc làm. Với nguồn nhân lực mạnh về thế hệ trẻ (giảng viên, sinh viên,
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nhân viên), trường đại học cũng là tổ chức phát huy tốt về các chương trình tình nguyện
hỗ trợ cộng đồng khắc phục những biến cố, khó khăn do vị trí địa lý, bối cảnh xã hội,
thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Thông qua các hình thức hoạt động phục vụ cộng đồng là môi
trường rèn luyện, vận dụng và phát huy các giá trị văn hóa bên trong nhà trường như sự
thấu hiểu, sự đồng hành, chia sẻ và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đồng chí,
đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên, cấp dưới. Trong các hoạt động thực tiễn này, mỗi thành
viên trong nhà trường sẽ nhận thức sâu sắc và chuyển hóa thành phẩm chất, năng lực của
cá nhân. Đồng thời, hoạt động cộng đồng là minh chứng quan trọng xác định chất lượng
đào tạo và cam kết hoàn thành sứ mạng của nhà trường với xã hội.
3. Kết luận
Việc phát triển văn hoá học đường từ các mối quan hệ bên trong trường đại học,
tâp thể nhà trường phải làm nhiều việc, bằng nhiều cách thức. Kế hoạch và việc thực hiện
phải bắt đầu từ lãnh đạo trường có chủ trương, có kế hoạch triển khai, có kiểm tra, nhắc
nhở, đánh giá thường xuyên và định kỳ. Đó là điều kiện tiên quyết. Tiếp đến, đội ngũ
giảng viên, viên chức nói chung phải chú ý giáo dục giá trị văn hoá học đường cho sinh
viên tạo nên sự nhất quán trong tư tưởng và hành động của người học, đây là nhân tố rất
quan trọng. Và tất yếu, sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động của cả tập thể nhà
trường, ai cũng phải chú trọng đến hình thành và phát triển nhân cách văn hoá. Đây là yếu
tố giữ vai trò quyết định của hoạt động phát triển văn hóa học đường từ các mối quan hệ
bên trong nhà trường.
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VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NHÀ TRƯỜNG
PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận*
Đặt vấn đề
Trong bối cảnh oàn cầu hóa, cơ chế thị trường đã đi vào mọi lĩnh vực của đời sống
kinh tế-xã hội; trong đó có cả nhà trường, dẫn đến những biến đổi, thậm chí xung đột và
khủng hoảng về đạo đức và hệ giá trị văn hoá trong mỗi quốc gia, cộng đồng, tổ chức xã
hội, trường học và trong mỗi cá nhân. Do đó, với tư cách là một thiết chế xã hội nằm trong
hệ thống kinh tế - xã hội toàn vẹn; nhà trường cũng phải đương đầu với một số thách thức
mới, đang có nguy cơ làm xói mòn bản sắc văn hoá con người Việt Nam và văn hoá sư
phạm của mỗi nhà trường. mà một số biểu hiện bên ngoài của nó là gian lận thi cử, bạo
lực, tham nhũng học đường…Vì vậy, trong không gian môi trường sư phạm (trường học)
đó cần định hướng những giá trị nổi trội và tạo nên bản sắc văn hóa riêng. Bài viết này sẽ
tập trung khai thác vấn đề văn hoá học đường từ tiếp cận các mối quan hệ trong trường
học. Từ đó, phân tích các khía cạnh hay mặt biểu hiện cụ thể của các mối quan hệ giữa
các thành viên trong nhà trường, gồm: (i)Văn hoá ứng xử; (ii) Cảm nhận hạnh phúc và
nhận ra mặt tích cực của mỗi thành viên.
1. Phạm trù “văn hoá học đường”
Trường học là một thiết chế xã hôi đặc thù, vừa có các quan hệ hoạt động nghề
nghiệp, vừa có quan hệ và hoạt động chính trị - xã hội; mà ở mỗi bình diện đó đều mang
đậm yếu tố văn hoá, như: văn hoá dạy và học, văn hoá giao tiếp - ứng xử, văn hoá thẩm
mỹ…. Hình thức biểu hiện văn hóa trong nhà trường gồm phần nổi có thể nhìn thấy như:
không gian cảnh quan nhà trường, logo, khẩu hiệu, hành vi giao tiếp - ứng xử...; và phần
chìm không quan sát được như: quan điểm, tầm nhìn, niềm tin, trí tuệ, cảm xúc...
Tựu chung lại, có thể khái quát phạm trù “Văn hóa học đường” là: tập hợp các giá
trị vật chất và tinh thần (như: môi trường cảnh quan trường, lớp; niềm tin, sự hiểu biết,
thái độ, hành vi cùng với hệ thống chuẩn mực cơ bản mang tính sư phạm…) được tích luỹ
qua thời gian bởi các thành viên trong trường học và được đồng thuận thực hiện, tạo nên
bản sắc riêng của môi trường học đường.
Lý luận và thực tiễn đều khẳng định văn hóa là cái nôi giúp nhân cách con người
được hoàn thiện, hướng con người có khát vọng vươn tới chân - thiện - mỹ. Chính vì vậy,
với chức năng giáo dục con người, mỗi nhà trường
nhất thiết phải xây dựng được môi trường văn hoá
đặc thù và chuẩn mực.
2. Văn hoá ứng xử trong trường học
Về văn hoá ứng xử trong trường học hiện nay,
đa số học sinh tuy có một số kiến thức về đạo đức, lối
sống nhưng năng lực thực hành, vận dụng vào ứng xử
trong các mối quan hệ trong nhà trường và ngoài xã
hội còn hạn chế; dẫn đến gia tăng các hành vi lệch với
chuẩn mực xã hội, thậm chí có hành vi bạo lực, vi
*

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
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phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên, thậm chí cả nhà giáo, nhân viên,
cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh. Theo kết quả nghiên cứu (công bố năm 2020) trong khuôn
khổ Dự án xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực học đường, do
tổ chức PLAN International Vietnam và Bộ GD-ĐT phối hợp; nhóm nghiên cứu Viện Khoa
học Giáo dục Việt nam thực hiện; tình trạng bạo lực học đường hiện nay đang ở mức độ đáng
để chúng ta phải quan tâm. Dưới đây là số liệu về trải nghiệm bạo lực học đường của nhóm
học sinh THCS thuộc vùng Dự án được khảo sát.

Biểu đồ 1: Các loại hình BLHĐ (thể chất, tinh thần, XHTD) (Nguồn: PLAN, 2020)
Các đối tượng gây bạo lực đối với các em cũng khá đa dạng, nhưng tập trung
nhiều hơn vào các thành viên của trường học, như: giáo viên, cán bộ và nhân viên
trường học, học sinh và một số đối tượng ngoài trường học. Số liệu cụ thể như sau:
Người ở ngoài trường

20.38%

Người yêu học cùng trường

29.10%

2.56%
4.43%

Bạn nữ trong trường

11.79%
6.94%

Bạn nam trong trường

46.92%
43.28%

Cán bộ nhà trường (không phải GV)

3.21%
3.40%

Cô giáo trong trường

5.01%
5.33%

Thầy giáo trong trường

5.01%
10.21%
0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%

Nữ

Nam

Biểu đồ 2– Đối tượng gây ra bạo lực ở học sinh (Nguồn: PLAN, 2020)
Trước thực trạng khá phổ biến như đã nêu trên, Chính phủ đã xem xét và ban hành
Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017, theo yêu cầu của Luật Trẻ em,
2016; quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo
lực học đường trong trường học. Đồng thời, để đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa
trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra CV số 282/BGDĐT-CTHSSV, ngày 25
/01/2017, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học;
và sau đó đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019, quy định Quy tắc
ứng xử trong các cơ sở giáo dục.
Quy tắc ứng xử trong trường học (gọi tắt là quy tắc) là các quy định về chuẩn mực
đạo đức và ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và khách
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đến làm việc với nhà trường; được các thành viên nhà trường đồng thuận và cam kết thực
hiện.
Về quy trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (QTUX). Theo nội dung hướng dẫn
trong các văn bản nói trên, mỗi cơ sở giáo dục, căn cứ Khung Quy tắc ứng xử chung của
Bộ GD&ĐT, sẽ chủ động xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử riêng cho trường mình, theo quy
trình 4 bước sau đây:
Bước 1: Thành lập Nhóm biên soạn, do 01 Lãnh đạo nhà trường (Trưởng nhóm)
và các thành viên khác là cán bộ, giáo viên, người học, đại diện cha mẹ học sinh. Nhóm
này có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập tài liệu, dự thảo mẫu khảo sát, biên soạn dự thảo
Quy tắc ứng xử.
Bước 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng để xác định các nội dung trọng tâm cần đưa
vào QTUX. Đối tượng khảo sát là học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường và một số cha mẹ học sinh, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến giáo dục đạo
đức, lối sống cho học sinh của nhà trường. Một trong các nội dung cần đưa vào khảo sát
là các hành vi hay vi phạm của học sinh, nhà giáo, nhân viên, cán bộ, phụ huynh học sinh.
Từ đó sẽ lựa chọn nội dung để đưa vào QTUX, tạo nên nét riêng của nhà trường, phù hợp
với việc tổ chức thực hiện, đáp ứng thiết thực tình trạng vi phạm của một số thành viên
trong nhà trường.
Bước 3: Phổ biến, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nội
dung khung Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
Bước 4: Xây dựng dự thảo Nhóm biên soạn tổng hợp, trao đổi, xây dựng Dự thảo
1 và gửi cho các lớp, các Ban đại diện cha mẹ học sinh mỗi lớp, các tổ chức, đoàn thể
trong nhà trường xin ý kiến.
Bước 5: Ban hành, khi đã thống nhất trong Nhóm biên soạn; sau đó trình Hiệu
trưởng báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.
Bộ QTUX của mỗi nhà trường, được dựa trên hệ giá trị cốt lõi, kế thừa tinh hoa
văn hoá nhân loại, truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp của dân tộc, phù hợp chuẩn mực
văn hóa - xã hội của địa phương và phù hợp với quy tắc ứng xử của ngành Giáo dục. Đây
là bộ chuẩn quy định về nhận thức, hành vi, thái độ trong giao tiếp, ứng xử, đối với tất cả
các nhóm đối tượng bên trong trường học hoặc có liên quan đến nhà trường; nên đòi hỏi
các quy tắc phải phù hợp các mối quan hệ và đặc thù của từng nhóm đối tượng đó.
Quá trình xây dựng và thực thi hóa bộ QTUX phải được dựa trên sự phối hợp chặt
chẽ, hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương. Nội dung này phải
được thảo luận dân chủ và có sự đồng thuận của các thành viên trong nhà trường với đại
diện các bên liên quan.
Bộ QTUX của mỗi nhà trường có thể được xây dựng và thiết kế dưới nhiều dạng
thức khác nhau để mỗi thành viên/đối tượng liên quan dễ dàng tiếp cận và áp dụng/thực
hiện, như: Bảng nội quy/quy tắc, logo, slogan (khẩu hiệu), tờ rơi, tài liệu mềm, trình chiếu
điện tử, video....
Mọi thành viên của nhà trường cần ghi nhớ, hiểu và chủ động tuân thủ bộ quy tắc
ứng xứ của trường; thường xuyên được củng cố nhằm nâng cao các nhận thức, kĩ năng,
thái độ và giá trị văn hóa, đạo đức, góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách của mỗi cá
nhân.
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Về việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử, cần đảm bảo đồng thời các giải pháp chủ yếu
sau đây:
(i) Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng văn
hóa ứng xử trong trường học
Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, các bộ
quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về:
Các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối
sống, văn hóa ứng xử trong trường học;
Mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ
chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong
trường học;
Thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, người dạy, cán bộ quản lý,
nhân viên trong trường học;
Nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây
dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốtcông tác
xây dựng văn hóa ứng xử.
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên các báo chí, các kênh
truyền hình và các phương tiện thông tin, truyền thông khác của Trung ương, địa phương,
nhà trường, như: internet, mạng xã hội,...
Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi thực hành, hội nghị, hội thảo, tọa đàm,
diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học để các nhà giáo, người học tham gia.
(ii) Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cấp, các ngành,
chính quyền địa phương; trong đó:
*Nhà trường
Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua
các hoạt động chính khóa, ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực
giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường.
Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, gặp gỡ với gia
đình người học để phối hợp, thông tin, xử lí trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.
Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây
dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh
viên trong và ngoài trường học.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Đội TNTP
Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường
*Gia đình
Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng
xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lí các tình
huống có liên quan.
Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người
học trong ứng xử văn hóa.
*Chính quyền địa phương
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Chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong
trường học theo thẩm quyền. Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối
hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho người học
tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lí kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn
cho người học.
Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một nội
dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm. Huy động, sử dụng các
thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà
trườngcho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.
3. Kỷ luật tích cực học sinh trong trường học
Trong xã hội ngày nay, vấn đề giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ nói
chung và giáo dục cho học sinh tính kỷ luật, sự kỷ cương trong môi trường học đường nói
riêng đang là một thách thức lớn đối với nhà trường, gia đình và cả xã hội. Xu hướng hiện
nay cho thấy ngày càng có nhiều hơn những học sinh có biểu hiện bướng bỉnh, hay quậy
phá, thiếu tôn trọng thầy cô và người lớn, có hành vi, thái độ không phù hợp với chuẩn
mực chung về đạo đức và văn hóa. Đặc biệt là, có một số học sinh đã xem nhẹ và vi phạm
những chuẩn mực văn hóa học đường. Vấn đề đặt ra là, cách ứng xử và giải quyết vụ
việc của một bộ phận giáo viên và người lớn trong gia dình của những học sinh vi phạm
kỷ luật thường là áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, tác động lên thân thể
học sinh (như: đánh, véo tai, tát,...) hoặc tác động về tinh thần (chỉ trích, đe dọa, quát
mắng,...); hoặc thậm chí đưa ra những hình phạt hà khắc để răn đe với mong muốn các
em điều chỉnh hành vi và không lặp lại lỗi lầm. Tuy nhiên, cách trừng phạt nghiêm khắc
này không đem lại những kết quả như mong đợi và thực tế cho thấy nhiều học sinh đã có
phản ứng tiêu cực hơn như trở nên bướng bỉnh, bất cần, thậm chí chống đối thầy cô; và
trong một số trường hợp, các em lại trở nên lì lợm, thu mình, tự ti và đôi khi dẫn đến trầm
cảm. Các biện pháp kỷ luật này đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, thể chất
của học sinh và có thể dẫn đến việc học tập của các em bị sa xút và thất bại. Nhiều thầy
cô cảm thấy bất lực vì không tìm giải pháp nào hữu hiệu; đồng thời, mối quan hệ thầy trò
thì lại ngày càng xấu đi...
Một giải pháp giáo dục kỷ luật mang tính chiến lược, đang là xu thế chung, được
vận dụng phổ biến trong nhà trường hiện đại, đó là ‘kỷ luật tích cực’.
*Nguyên tắc giáo dục kỷ luật tích cực học sinh
(i) Tôn trọng, không định kiến: Tôn trọng của giáo viên thể hiện ở sự trò chuyện
không phê phán và không đánh giá học sinh theo cách nhìn hay quan điểm của mình. Tôn
trọng cũng đồng nghĩa với việc giáo viên tin tưởng vào khả năng thay đổi của học sinh từ
chính năng lực của các em và không nên để học sinh lệ thuộc vào mình.
Học sinh vi phạm kỷ luật cũng gặp khó khăn tâm lý nên cần được giáo viên chào
đón trong không khí thân tình, cởi mở và thoải mái khi bắt đầu mối quan hệ này. Các em
được quyền thể hiện là chính mình mà không phải lo lắng bất cứ điều gì từ giáo viên. Giáo
viên cần chấp nhận vấn đề của học sinh, không đánh giá, phán xét và chỉ trích các em mà
chỉ gợi mở để học sinh hiễu rõ hơn bản thân mình, về mối liên hệ với vấn đề mà học sinh
đang gặp phải.
(ii) Động viên, khích lệ: Học sinh vi phạm kỷ luật thường có tâm lý sợ hãi, lo lắng,
mặc cảm, tự ti và cho rằng thầy cô, bạn bè và người thân không tin tưởng vào mình. Thậm
chí, các em còn có tâm lý phòng vệ, ngại chia sẻ hoặc đưa ra thông tin không xác thực.
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Vì vậy, nhà giáo dục, người thân cần có lời nói, hành động thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận
những điểm mạnh của học sinh, giúp các em tìm lại chính mình và tự tin, tự giác, chủ
động thay đổi bản thân.
(iii) Thấu hiểu, bao dung; Mọi sự việc hay hành vi sai lệch của học sinh, khi tìm hiểu
kỹ thì đều nhận thấy những căn nguyên, lý do chủ quan và khách quan mang đến. Giáo
viên và cha mẹ cần hiểu được bản chất sự việc, hiểu suy nghĩ, nhận thức, trạng thái tâm
lý và động cơ hành vi của học sinh. Từ đó, có những cách nhìn nhận vấn đề, thâm chí biết
chấp nhận và ứng xử hay giải quyết vấn đề đó một cách nhân văn và bao dung hơn đối
với các em. Tình yêu thương là sức mạnh vô hình, giúp GV có thể gẫn gũi học sinh, nhận
được sự tin tưởng từ học sinh, có khả năng thuyết phục học sinh nhận ra khuyết điểm và
chủ động thay đổi.
(iv) Lắng nghe, đồng cảm: Sự tôn trọng, thấu hiểu hay tin tưởng của GV đối với học
sinh cần được thể hiện rõ đề học sinh có thể nhận ra được điều đó. Biểu hiện đặc trưng,
quan trọng có thẻ dễ dàng nhận thấy là việc nhà GD thể hiện sự mong muốn, sẵn sàng,
kiên nhẫn, nghiêm túc lắng nghe học sinh rãi bày về những tâm trạng, suy nghĩ và hành
động của bản thân. Từ đó, GV cần thể hiện sự đồng cảm, muốn chia sẻ với học sinh, thể
hiện sự gẫn gũi thân thiện với học sinh để các em tin tưởng và cởi mở khi chia sẻ thông
tin với GV.
(v) Không bạo lực, không gây tổn thương: Mục tiêu của việc giáo dục kỷ luật học
sinh là làm cho các em nhận thức được vấn đề một cách đúng đắn và đầy đủ, nhận ra
khuyết điểm của mình và mong muốn, chủ động được sửa chữa, khắc phục. Vì vậy, viêc
dùng bạo lực hay gây tổn thương có thể chỉ làm cho các em cảm thấy sợ hãi, lo lắng mà
phải thay đổi chứ không có động cơ thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Thâm chí,
nhiều trường hợp do không được học sinh tìm cách đối phó lại hoặc một số trường hợp,
các em phản ứng lại/trả thù giáo viên hoặc người thân do bị xúc phạm và không tin tưởng
vào nhà giáo dục.
(vi) Đảm bảo sự công bằng, khách quan giữa các đối tượng học sinh: để mỗi học
sinh, dù có bị xử lý vi phạm cũng cảm thấy thoả đáng, và tự giác chấp hành; tránh những
mâu thuẫn và giảm thiểu những phản ứng tiêu cực không đáng có.
(vii) Cá nhân hóa: Mỗi học sinh là một phiên bản về nhân cách, năng lực,... với
những hoàn cảnh hay yêu cầu mới. Vì thế, khi lựa chọn phương pháp giáo dục và kế hoạch
GD cần xem xét yếu tố cá nhân học sinh để lựa chọn hình thức xử phạt hay giáo dục cho
phù hợp và mang tính tích cực.
Hiệu quả của kỷ luật tích cực
(i) Làm cho HS tự nhận thức đúng về bản thân;
(ii) Giúp học sinh tự nhận ra sự sai lệch và hệ lụy của hành vi, thái độ của bản thân;
(iii) Giúp học sinh tự giác điều chỉnh hành vi, thái độ của bản thân;
(iv) Làm cho HS nhận thức được trách nhiệm về hành vi của bản thân;
(v)Tạo cơ hội để học sinh tự khắc phục hoặc tham gia khắc phục hậu quả do mình gây ra.
Yêu cầu đối với nhà giáo dục
(i) Trước hết, nhà trường cần phải tuyên truyền cho các đối tượng nên hiểu rằng kỉ
luật là bắt buộc để có được một môi trường học tập và sự tương tác tốt hơn;
(ii) Cần vận động, thuyết phục các thành viên thực thi các qui định về kỉ luật vì đây là
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cách hiệu quả nhất giúp giảm thiểu các vấn đề phát sinh ở trường và cải thiện kết quả học tập.
(iii) Nhà trường cần phải đảm bảo với học sinh rằng kỉ luật không nhằm mục đích
làm cho các em phải chịu đựng sự tổn thương về thân thể hoặc tinh thần, hay bị bẽ mặt
trước bạn bè;
(iv) Quan tâm đến việc quản lí thực hiện nội qui lớp học và sử dụng sức mạnh tập
thể để điều chỉnh nhận thức và hành vi của từng thành viên;
(v) Nhà trường cần phải hợp tác với phụ huynh, chính quiền hoặc các trường học
khác để cùng giáo dục ý thức kỉ luật cho học sinh.
(vi) Các thầy/cô và người lớn phải nêu gương, tuân theo kỉ luật, liêm chính, mẫu
mực để những điều răn dạy và yêu cầu tôn trọng nội qui trở nên có ý nghĩa.
Tóm lại, nếu trong trường học, mọi thành viên có hiểu biết và tự giác thực hiện
QTUX đã cam kết và sẽ giảm thiểu những hành vi sai lệch
4. Cảm nhận hạnh phúc của các thành viên trong trường học
“Cảm nhận hạnh phúc” (well –being) được hiểu là đánh giá chủ quan của cá nhân
về sự hài lòng với cuộc sống, về trạng thâí tinh thần khoẻ mạnh cho phép họ ứng phó với
các vấn đề trong cuộc sống và hiện thực hoá mục tiêu bản thân, đồng thời, đạt được sự
hài hoà trong quan hệ với những người xung quanh. Như vậy, cảm nhận hạnh phúc đảm
bảo được khía cạnh cá nhân, đồng thời với mối quan hệ liên nhân cách.
Biểu hiện cảm nhận hạnh phúc trong học tập của học sinh, khi xem xét ở 5 khía
cạnh (theo Seligman), có thể được mô tả như sau: i/ Luôn biểu lộ các cảm xúc tích cực
như vui vẻ, lạc quan và cởi mở với bạn bè, thầy cô; hài lòng, mãn nguyện với bản thân,
hài hoà với người khác và môi trường xung quanh ii/ Có tính chủ động, độc lập, sáng tạo,
trách nhiệm và tâm huyết khi thực hiện nhiệm vụ học tập hoặc tham gia hoạt động chung;
iii/ Đồng cảm, quan tâm, trợ giúp bạn bè và người khác, thể hiện sự hài lòng về các mối
quan hệ xã hội đó; iv/ Luôn tin vào giá trị bản thân và người khác, tin tưởng về ý nghĩa
của những việc làm đúng, điều tốt đẹp với cá nhân, với cộng đồng/hoặc người khác; v/
Hướng đến mục tiêu trong quá trình học tập và kỳ vọng thành công; đồng thời hài lòng
với những kết quả học tập mình đã đạt được. Những biểu hiện cảm nhận hạnh phúc đã
nêu ở trên chính là mục tiêu mà nhà nhà trường/hay nhà giáo dục đang hướng đến để giúp
học sinh cải thiện sức khoẻ tâm thần, góp phần phát triển nhân cách và nâng cao hiệu quả
hoạt động học tập của các em.
Dưới góc nhìn quản lý tổ chức nói chung, có thể hiểu quản lý hạnh phúc là quá trình
sử dụng trí tuệ, điểm mạnh của mọi thành viên và nguồn lực khác của tổ chức để vận hành
hoạt động nhằm mục tiêu tối đa hoá hạnh phúc của các cá nhân trong tập thể đó.
Đối với quản lý trường học, có thể hiểu “xây dựng trường học hạnh phúc là quá
trình huy động và sử dụng hiệu quả tiềm lực của nhà trường và các lực lượng phối hợp
để điều phối hoạt động của nhà trường, nhằm nâng cao cảm nhận hạnh phúc của mỗi
thành viên của trường”. (N.H. Thuận & nhóm NC, 2021)
Từ đó, việc xây dựng trường học hạnh phúc có thể được thiết kế và tổ chức triển khai
dựa trên việc thao tác hoá khung khái niệm về trường học hạnh phúc đã phân tích ở trên.
5. Kết luận
Trường học là một thiết chế xã hôi đặc thù mà ở mỗi bình diện đó đều mang đậm
yếu tố văn hoá sư phạm; được bao hàm các thành tố: không gian cảnh quan nhà trường,
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logo, khẩu hiệu, hành vi giao tiếp - ứng xử, quan điểm, tầm nhìn, niềm tin, trí tuệ, cảm
xúc... Từ tiếp cận các mối quan hệ trong trường học thì mục tiêu mỗi nhà trường hướng
đến sẽ là sự cảm nhận hạnh phúc khi ở trường của mỗi thành viên; trong một không gian
văn hoá sư phạm. Văn hoá học đường chỉ được đảm bảo khi mọi thành viên đều đồng
thuận và tự giác tuân thủ quy tắc ứng xử chung; cùng nhìn nhận về bản thân và các thành
viên khác với những mặt tích cực, có giá trị, có bản sắc. Khi mỗi thành viên vi phạm quy
định chung, giáo viên cần theo quan điểm kỷ luật tích cực, trên cơ sở tôn trọng, lắng nghe,
thấu hiểu học sinh; không gây tổn thương và tin tưởng vào những tiềm năng để các em có
thể tự điều chỉnh bản thân. Các em sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin vì mình đang được học
tập trong một môi trường an toàn, thân thiện với những giá trị mang bản sắc văn hoá riêng.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG GẮN VỚI GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRONG
NHÀ TRƯỜNG – MỘT SỐ VẤN ĐỀ GỢI MỞ
TS. Đậu Thị Hồng*
Tóm tắt: Văn hóa học đường đang là một vấn đề thời sự nổi cộm không chỉ trong các nhà
trường mà trong cả toàn xã hội hiện nay. Việc xây dựng văn hóa học đường nhằm mục đích xây
dựng, phát triển trường học thành môi trường văn hóa - giáo dục lành mạnh, trong đó các thành
viên có hành vi văn hóa chuẩn mực, từ đó tạo ra môi trường thân thiện, an toàn để thực hiện mục
tiêu đào tạo. Rõ ràng muốn xây dựng văn hóa học đường lành mạnh và bền vững cần có các biện
pháp giáo dục văn hóa học đường; trong đó giáo dục giá trị được xem như một định hướng không
thể thiếu trong tổng thể quá trình giáo dục trong nhà trường. Có thể khẳng định, ở góc độ tiếp
cận này, giáo dục giá trị là một lĩnh vực rất rộng, nó bao gồm toàn bộ các họa động giáo dục
hướng tới việc hình thành đời sống tinh thần, nhân cách, đạo đức và ý thức của người học.
Từ khóa: Văn hóa học đường, nhà trường, giáo dục giá trị, nhân cách, đạo đức

1.Đặt vấn đề
Thực tiễn đã chứng minh giáo dục và đào tạo có vị trí hết sức quan trọng đối với
sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã đạt được
những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển nhờ các chính sách đầu tư trong lĩnh vực
giáo dục và đào tạo. Ở Mỹ chủ trương “tập trung cho đầu tư giáo dục - đào tạo và thu hút
nhân tài” được đưa ra từ rất lâu hay chính quyền Liên xô trước đây cũng đã khẳng định
“Chính sách về con người là điểm bắt đầu và là điểm kết thúc của mọi chính sách kinh tế
- xã hội”. Ở Châu Á tiêu biểu như Nhật Bản với quan điểm coi “Giáo dục đào tạo là quốc
sách hàng đầu; cần kết hợp hài hoà giữa bản sắc văn hóa lâu đời phương Đông với những
tri thức Phương Tây hiện đại”; hay Singapore với phương châm “Thắng trong cuộc đua
về giáo dục sẽ thắng trong cuộc đua về phát triển kinh tế”. Đây đều là những quốc gia có
sự phát triển nhanh và ổn định. Đối với Việt Nam, sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã
từng căn dặn thế hệ trẻ “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt
Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không,
chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Trong suốt tiến trình cách mạng,
Đảng và Nhà nước ta đã luôn khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là
những chính sách trọng tâm, có vai trò chính yếu của Nhà nước, được ưu tiên trước nhất,
thậm chí đi trước một bước so với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác.
Văn hóa học đường là lĩnh vực văn hóa đặc thù trong môi trường giáo dục và đào
tạo. Đó chính là hành vi, thái độ, ứng xử của giữa các thành viên trong nhà trường với
nhau, giữa nhà trường và ngoài xã hội. Những vấn đề liên quan đến giáo dục con người
bao gồm cả trước, trong và sau quá trình đào tạo đều liên quan đến vấn đề văn hóa học
đường. Xét về mặt học thuật, văn hóa học đường là một thuật ngữ khoa học còn khá mới
mẻ nhưng lại đang là một vấn đề thực tiễn có tính cấp thiết, nhận được sự quan tâm lớn
của xã hội, trong đó có những nhà quản lý giáo dục. Văn hoá học đường có vị trí và tầm
quan trọng đặc biệt trong đời sống văn hóa xã hội, trong hoạt động giáo dục nhà trường
bởi vì nó tham gia trực tiếp vào quá trình hoàn thiện nhân cách sinh viên, là nhân tố quan
trọng góp phần thực hiện sứ mạng, mục tiêu đào tạo. Hiện nay, quá trình CNH, HĐH đất
*
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nước cùng với toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi nguồn nhân lực
chất lượng cao và ngày càng toàn diện cả tâm lực, trí lực, thể lực, do đó xây dựng văn hóa
học đường trở thành một trong những vấn đề thời sự được xã hội quan tâm. Mặt khác,
dưới ảnh hưởng của những điều kiện xã hội trong nước và quốc tế của thời kỳ hội nhập,
nhiều học sinh, sinh viên có ý chí vươn lên trong học tập, có hoài bão khát vọng lớn. Tuy
nhiên, cũng dưới tác động của nền kinh tế thị trường, cơ chế mở cửa và do nhiều nguyên
nhân khác, hành vi lệch chuẩn trong học đường có xu hướng ngày càng tăng. Văn hóa học
đường là môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ trở thành
những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp. Vì thế, việc xây dựng văn hóa
học đường phải được coi là có tính sống còn đối với nhà trường nếu muốn hoàn thành
được sứ mệnh giáo dục của mình là chuyển tải kiến thức và các giá trị nhân văn cho thế
hệ trẻ.
2. Văn hóa học đường và nội dung văn hoá học đường
Thuật ngữ văn hóa học đường xuất hiện trong các nước nói tiếng Anh vào khoảng
đầu những năm 1990 (Deal, T.& Peterson, 1993). Ở Mỹ cũng thời gian đó, có một số công
trình nghiên cứu về văn hóa học đường như Boys in white của Beeker và Student culture
in Vassar. Đến cuối thế kỷ XX, văn hóa học đường trở thành một vấn đề nghiên cứu được
quan tâm trong giới học thuật trên thế giới với các hướng tiếp cận liên ngành và đa ngành
cũng như tiếp cận cụ thể ở các góc độ văn hóa học, giáo dục học, tâm lý học. Ở Việt Nam,
Văn hóa học đường là vấn đề lý luận khá mới trong nghiên cứu với một số quan niệm tiêu
biểu sau: Phạm Minh Hạc cho rằng “văn hóa học đường là cac giá trị, cac chuẩn mực
giúp cho các nhà quản lý, thầy co giáo, học sinh, sinh viên, các cán bộ trong nhà trường
có suy nghĩ, tình cam và hành động tốt đẹp”1; và theo ông văn hóa học đường Việt Nam
cần đảm bảo 3 yếu tố: cơ sở vật chất đảm bảo, môi trường giáo dục tốt và văn hóa ứng
xử, giao tiếp chuẩn mực. Hay Thái Duy Tiên, cho rằng văn hóa học đường (hay văn hóa
nhà trường) là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã được
tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân và quá trình hình thành nhân
cách.
Nhìn chung các tác giả trong và ngoài nước dù có góc độ tiếp cận khác nhau nhưng
đều thống nhất với nhau ở những nội dung sau: thứ nhất, văn hóa học đường liên quan
đến toàn bộ hoạt động vật chất và hoạt động tinh thần trong nhà trường; thứ hai, văn hóa
học đường có liên quan mật thiết tới các vấn đề của giáo dục như triết lý giáo dục, tầm
nhìn, sứ mạng, mục tiêu, định hướng giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý...; thứ ba, văn
hóa học đường được cụ thể hóa 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; thứ tư,
văn hóa học đường có vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà
trường, góp phần tích cực trong quá trình hoàn thiện, phát triển nhân cách con người theo
hướng Chân, Thiện, Mỹ.
Như vậy, có thể thấy văn hoá học đường trước hết nó là một dạng thức của văn hóa
trong một môi trường hẹp cũng giống như các dạng thức khác: văn hoá đạo đức, văn hoá
chính trị, văn hoá nghệ thuật, văn hoá ngoại giao, văn hoá kinh tế... và có mối liên hệ chặt
chẽ với các dạng thức văn hóa đó. Văn hoá học đường là một bộ phận của văn hóa tinh
thần của xã hội và được biểu hiện thông qua nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử văn hóa
1
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của cá nhân, tổ chức bộ máy hoạt động trong phạm vi nhà trường. Trong nghiên cứu này,
tôi đưa ra quan điểm về văn hóa học đường như sau: Văn hóa học đường là hệ thống
những giá trị, những chuẩn mực bao gồm cả vật chất và tinh thần có tác động trực tiếp
đến nhận thức, tình cảm, thái độ của các thành viên trong nhà trường từ đó có khả năng
điều chỉnh các hành vi theo chiều hướng có văn hóa tạo nên môi trường giáo dục chuẩn
mực, phù hợp với mục đích giáo dục. Văn hoá học đường liên quan đến toàn bộ đời sống
vật chất, tinh thần của một nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong sứ mạng, triết lý,
chiến lược, mục tiêu, hệ thống các giá trị, chuẩn mực cốt lõi, phong cách lãnh đạo, quản
lý... bầu không khí dân chủ, tinh thần sáng tạo. Văn hóa học đường được biểu lộ thành
hệ thống các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử... được xem là tốt đẹp và
được mỗi thành viên trong nhà trường chấp nhận. Tuy nhiên khi xét về nội hàm khái niệm,
chúng ta dễ thấy khái niệm văn hóa học đường là một khái niệm động, có sự thay đổi cùng
với việc ngày càng hoàn thiện các nhận thức về đạo đức, về sứ mệnh giáo dục và cả về
chiến lược giáo dục hay thậm chí có cách thức tiếp cận giáo dục.
Nội dung của văn hóa học đường bao gồm những yếu tố cơ bản: Thứ nhất, là hệ
giá trị. Thứ hai, là những thiết chế, thể chế trong nhà trường đảm bảo cho hệ giá trị được
hiện thực hóa (tổ chức, quản trị), thứ ba, là những chuẩn mực hành vi văn hóa được thực
hiện thông qua các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường.
Hệ giá trị trong văn hóa học đường bao gồm nhiều giá trị liên kết với nhau theo
một hệ thống thứ bậc, đảm nhiệm các chức năng định hướng, đánh giá, điều chỉnh các
quan hệ trong nhà trường. Nó chính là thước đo, xác định những gì nên làm và không nên
làm trong cách hành xử chung và riêng của con người trong một tổ chức, một cộng đồng.
Hệ giá trị trong văn hóa học đường gồm 2 cấp độ: một là, các giá trị đã được kết tinh trong
cả quá trình xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Hai là, những giá trị mới mà các
thành viên mong muốn nhà trường mình có và tạo lập từng bước nhằm đem đến sự phát
triển mới phù hợp với yêu cầu của xã hội. Đối với các không gian và tiêu chí, cũng như
triết lý giáo dục khác nhau, có sự khác nhau về hệ giá trị. Tuy nhiên, sẽ có những giá trị
giữ vị trí quan trọng trong hệ giá trị của tất cả các môi trường giáo dục, nó chính là các
giá trị phổ quát; ngoài ra có những tiêu chí giá trị khác nhau mà mỗi trường học xây dựng.
Có trường đề cao các giá trị nhân văn, tình yêu thương giữa những thành viên. Có nhà
trường đề cao tính cộng đồng trách nhiệm và sự sáng tạo trong công việc; có trường đề
cao các giá trị như sự trung thực, tính sáng tạo... có trường lại đề cao tinh thần dân chủ,
khả năng đổi mới thường xuyên để nâng cao chất lượng các hoạt động dạy học... Ở Việt
Nam, hệ thống các giá trị cốt lõi của giáo dục trong lịch sử là các giá trị: tôn trọng, nhân
ái, đề cao đạo đức nhân cách… Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển và hội nhập, những
giá trị cốt lõi còn được bổ sung như đề cao sự sáng tạo, trí tuệ, tinh thần dân chủ, tinh thần
phản biện ...
Yếu tố thứ hai là những thiết chế, thể chế trong nhà trường đảm bảo cho hệ giá trị
được hiện thực hóa. Để có thể xây dựng và hiện thực hóa hệ giá trị thì cần có các thiết chế
trong nhà trường. Trường học là một thiết chế trong đó có những bộ phận hay mảng tác
động lớn đến việc xây dựng văn hóa học đường. Những thể chế vật chất như kiến trúc,
cảnh quan, trang thiết bị, các vật dụng (cơ sở vật chất), lôgô, biểu trưng... Và cơ cấu tổ
chức bộ máy, cơ chế điều hành, hoạt động. Bên cạnh đó là yếu tố rất quan trọng để hình
thành và vận hành văn hóa học đường như triết lý, nguyên tắc, phương pháp, phương
châm, quy trình giải quyết vấn đề; hệ thống thủ tục, quy định... Yếu tố thứ 3 của văn hóa học đường là văn hóa ứng xử và văn hóa giao tiếp của
các thành viên trong không gian trường học, tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo
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trong nhà trường. Nó thể hiện trong quan hệ với môi trường tự nhiên và trong quan hệ
giữa con người với con người. Đặc biệt đó là các quan hệ ứng xử: Ứng xử của thầy, cô
giáo với học sinh và ngược lại, ứng xử giữa lãnh đạo, quản lý với giáo viên, nhân viên,
ứng xử giữa các đồng nghiệp, học sinh, sinh viên với nhau. Tất cả các ứng xử trong nhà
trường là nhằm xây dựng một môi trường sống văn minh, lịch sự trong nhà trường. Mục
tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan
hệ thân thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển thương hiệu của nhà trường.
mạnh

3. Vai trò của giáo dục giá trị trong việc xây dựng văn hóa học đường lành

Ngay từ việc tiếp cận khái niệm văn hóa học đường và các nội dung của văn hóa
học đường chúng ta đã thấy vai trò của hệ giá trị đối với việc xây dựng hướng tới hoàn
thiện môi trường văn hóa học đường. Khi tiếp cận văn hóa học đường là một dạng thức
của văn hóa chúng ta hiểu rằng cái cốt lõi của nó là giá trị. Để có thể xây dựng văn hóa
học đường lành mạnh cần nhiều biện pháp, hình thức nhưng có thể nói giáo dục có ý nghĩa
quan trọng nhất. Trong đó, giáo dục giá trị đươc đặt ra như một yếu tố căn bản nhằm
hướng tới xây dựng môi trường văn hóa học đường tạo điều kiện để các chủ thể ngày càng
hoàn thiện những năng lực cần có.
Có nhiều góc tiếp cận khác nhau về khái niệm giá trị trong đó một trong những
định nghĩa được chấp nhận rộng rãi trong các tài liệu khoa học xã hội là của Kluckhonln2,
trong phạm vi nghiên cứu này tác giả bài viết xác định, giá trị là quan niệm, thái độ về
những điều được xem là có ý nghĩa tích cực, có đóng góp vào những vấn đề của cuộc
sống của cá nhân con người hay các nhóm xã hội và nó có ảnh hưởng đến việc lựa chọn
các phương thức, phương tiện hay mục tiêu hành động của cá nhân con người hay các
nhóm xã hội đó. Như vậy, giá trị mang yếu tố nhận thức và thể hiện sự đánh giá về đối
tượng nhất định, đồng thời là cơ sở cho các quyết định trong hành vi, hay nói cách khác
là mang ý nghĩa chuẩn mực hay tiêu chuẩn có liên quan tới những đánh giá đã được xác
định của các nhóm xã hội. Khi nói đến giá trị phải đặt nó tương quan với phản giá trị.
“Phản giá trị” là khái niệm phủ định về “giá trị”, tức là có ý nghĩa trái ngược với khái
niệm “giá trị” đã trình bày ở trên.
Trước hết, cần thấy rằng giáo dục giá trị là một bộ phận của giáo dục; nó mang bản
chất của quá trình giáo dục đồng thời nó có những đặc thù riêng. Giáo dục giá trị khác
giáo dục kiến thức trước hết sự cá thể hóa. Nếu như giáo dục kiến thức phương diện giáo
dục có thể được truyền đạt đồng loạt và tính chính xác của nó được chứng minh bằng
khoa học thì giáo dục giá trị nó được tiến hành trên từng cá nhân người học, nó bị chi phối
bởi tâm sinh lý và hệ tư tưởng. Vì thế, nó không thể là sự truyền đạt thông thường mà
quan trọng là sự gợi mở để người học có đánh giá, nhìn nhận chính xác của riêng bản
thân. Giáo dục giá trị đòi hỏi phải có sự tiếp cận riêng với từng cá nhân, với mỗi học sinh.
Từng học sinh có cách nhìn nhận, đánh giá hay thái độ riêng của mình với các sự việc,
hành động của người khác.
Các đặc trưng của giáo dục giá trị:
Thứ nhất, giáo dục giá trị chủ yếu không phải là giảng dạy về các giá trị cụ thể mà
là bồi dưỡng ý thức giá trị, tức là ý thức về sự cần thiết các phán xét giá trị, của sự đánh
Kluckhonln cho rằng, “giá trị là quan niệm và điều mong muốn đặc trưng hay ẩn cho một cá nhân hay một nhóm
và ảnh hưởng tới việc lựa chọn các phương thức, phương tiện hoặc mục tiêu của hành động” (Endrewil và cộng sự,
2001:56, dẫn theo Mai Văn Hai và Mai Kiệm, 2009:114).
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giá con người và hiện tượng dưới góc độ tư tưởng, đạo đức hay thẩm mĩ. Nó không đơn
thuần là kết quả của quá trình nhận thức sự vật hiện tượng một cách chính xác, khoa học;
mà nó nghiêng về lĩnh vực giáo dục cảm xúc để từ đó nhận chân ra những điều tốt đẹp,
lương thiện trong cuộc sống.
Thứ hai, bản chất của giáo dục giá trị không phải là cung cấp cho học sinh một
bảng giá trị được xã hội công nhận để các em noi theo. Vì thế nó không phải là sự áp đặt,
mệnh lệnh hay những phương thức có tính giáo huấn mà thông qua văn hóa giao tiếp, văn
hóa ứng xử hình thành nên ý thức về các giá trị đó. Tức là người học sẽ hình thành nên ý
thức về hệ giá trị, biến bảng giá trị xã hội thành bảng giá trị cá nhân. Đó là phương thức
giáo dục nhân văn và khai phóng, tôn trọng tính cá thể của mỗi người. Khi con người
được tự do lựa chọn với sự gợi mở những điều tốt đẹp trong cuộc sống chắc chắn họ sẽ
có sự thăng hoa trong hoàn thiện nhân cách. Không một sự điều chỉnh nào tối ưu bằng sự
tự điều chỉnh của bản thân chủ thể. Đó chính là văn hóa học đường mà giáo dục đang
hướng tới.
Thứ ba, giáo dục giá trị mục đích cao nhất là phát triển nhân cách học sinh, nhưng
có cách tiếp cận khác với cách giáo dục truyền thống thể hiện phương châm bồi dưỡng,
phát triển phẩm chất của người học. “Giáo dục phẩm chất” cũng nhấn mạnh đến giáo dục
đạo đức, hoàn thiện nhân cách nhưng nó nặng về cách giáo dục học sinh từ bề ngoài, tức là
nhấn mạnh sự truyền đạt các hệ thống chuẩn mực xã hội để học sinh lĩnh hội. Giáo dục giá
trị đòi hỏi tiếp cận “từ bên trong”, nhận mạnh sự chủ động của học sinh, sự lựa chọn hệ giá
trị phù hợp của xã hội bằng cách thức tự nhận thức thông qua các hoạt động giáo dục.
Sự cần thiết phải giáo dục giá trị trong mục tiêu xây dựng văn hóa học đường
lành mạnh
Một là, xuất phát từ mục tiêu của nền giáo dục. Trong tuyển tập “Sự biến đổi, giá
trị và xã hội hóa: Sự phát triển của con người trong bối cảnh giáo dục”, Branco và Oliveria
khẳng định rằng giá trị luôn tiến hóa theo tiến trình thời gian. Giá trị là hệ thống năng
động cao và đan cài chặt chẽ vào các phương diện khác nhau của đời sống xã hội và tiến
trình tạo ra ý nghĩa của mỗi cá nhân. Giá trị tác động đến việc nhận diện con người với tư
cách là thành viên của một cộng đồng…Trường học với đặc điểm là một thiết chế giáo
dục trong cấu trúc xã hội đảm đương chức năng nuôi dưỡng sự phát triển trong diễn giải
ý nghĩa của giá trị trong cá nhân mỗi học sinh và đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính
văn hóa xã hội của nó trong xã hội (Branco và Oliveira, 2018, tr.215). Nhiệm vụ của
ngành giáo dục là đào tạo ra những con người có sự phát triển toàn diện để bước vào cuộc
đời lập thân, lập nghiệp thì việc rèn luyện đạo đức với định hướng giá trị đúng đắn lại
càng trở nên quan trọng. Nếu không có sự chuẩn bị sớm về những phẩm chất, những yêu
cầu về xây dựng nhân cách trong nghề nghiệp, trong ứng xử, trong các mối quan hệ xã
hội thì họ có thể vào đời chỉ với một định hướng nghề nghiệp thuần túy chuyên môn mà
xa lạ với trọng trách, ý thức, bổn phận của công dân với xã hội.
Hai là, xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của học sinh sinh viên trong nhà trường.
Lứa tuổi thiếu niên, thanh niên đang trong quá trình hình thành giá trị đạo đức, văn hóa
để hướng tới hoàn thiện nhân cách con người. Đây cũng là lứa tuổi rất nhanh nhạy, ưa tìm
tòi, hiểu biết nhưng sự hiểu biết sâu sắc về xã hội và kinh nghiệm sống còn chưa có nhiều
nên dễ bị ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài tác động vào tâm lý, tình cảm và thái độ
sống. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường,
sự tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, những giá trị nền tảng vốn
được hình thành trong quá trình sống và giáo dục tương tác với các luồng tư tưởng, văn
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hóa mới hội nhập. Cho nên, để có sự định hướng giá trị đúng đắn không thể để các giá trị
này hình thành một cách tự phát. Nhờ giáo dục giá trị có thể khắc phục các hiện tượng
lệch lạc giá trị ở đối tượng dễ bị ảnh hưởng.
Ba là, xuất phát từ thực trạng và những bức xúc về sự xuống cấp đạo đức và văn
hóa trong xã hội trong đó có môi trường nhà trường. Hiện nay, học sinh, sinh viên đang
đứng trước những báo động về sự suy thoái, xuống cấp những nhận thức sai lệch của thế
hệ trẻ. Chúng ta cũng không phủ nhận được một thực tế là sự bành trướng của văn hóa
với những yếu tố không phù hợp với lối sống người Việt và sự phát triển mạnh mẽ của
công nghệ thông tin hiện đại đang góp phần truyền bá lối sống sùng bái vật chất, cá nhân,
vị kỷ, thực dụng, đua đòi, ăn chơi xa hoa, lãng phí, ưa dùng bạo lực đang ảnh hưởng đến
sự hình thành hệ giá trị.
Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề hoàn toàn mới. Trong lĩnh vực giáo dục,
chúng ta rất quan tâm và đề cao giáo dục phẩm chất đạo đức, tư tưởng cho học sinh. Vấn
đề đặt ra là cách tiếp cận nội dung bảng giá trị và phương pháp giáo dục sẽ dẫn tới hiệu
quả giáo dục. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng giáo dục giá trị tuy hết sức
quan trọng nhưng không phải là mục tiêu duy nhất của nhiệm vụ hình thành nhân cách
trong hệ thống giáo dục phổ thông. Bên cạnh giáo dục giá trị, việc nâng cao trình độ nắm
vững tri thức, đặc biệt là phát triển kỹ năng đều là những mục tiêu giáo dục của nhà
trường. Sự liên hệ lẫn nhau giữa các phương diện giáo dục đó sẽ tạo nên hiệu quả trong
công tác giáo dục toàn diện trong nhà trường.
4. Một số giải pháp nâng cao giáo dục giá trị bồi dưỡng văn hóa học đường
hiện nay
Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể giáo dục văn hóa
học đường
Giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa học
đường trong nhà trường có ý nghĩa to lớn. Điều này rất cần thiết vì thực chất đây là hoạt
động nhằm tạo ra sự hiểu biết sâu sắc, toàn diện về môi trường văn hóa học đường cho
các thành viên trong nhà trường qua đó học sinh, sinh viên, thầy cô cán bộ quản lý giáo
dục, nhân viên... hình thành thái độ đúng đắn đối với những giá trị, chuẩn mực, mục tiêu
phát triển của nhà trường, bồi đắp các quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường theo
hướng tích cực. Phát huy được vai trò tích cực của chủ thể, đối tượng trong thực hiện văn
hóa học đường sẽ làm cho hiệu giáo dục văn hóa học đường ngày càng cao và phát triển
theo chiều sâu, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu đào tạo của nhà trường
cũng như khẳng định được thương hiệu của trường với xã hội.
Thứ hai, giải pháp về chính sách
Ban hành quy định, xác lập các tiêu chí về văn hóa học đường, thực hiện văn hóa
học đường lành mạnh. Đây là giải pháp nhằm tác động vào những điều kiện trực tiếp, quy
trình cụ thể, nội dung chi tiết của văn hóa học đường. Về phía Bộ Giáo dục - Đào tạo cần
có các văn bản pháp quy, quy định những nội dung về xây dựng môi trường văn hóa học
đường, những quy tắc, chuẩn mực cơ bản trong trường học vừa mang tính định hướng,
chỉ đạo, vừa gợi mở những giải pháp tổng thể cho hoạt động này. Về phía các trường, trên
cơ sở định hướng mỗi trường phải xây dựng kế hoạch (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), ban
hành nội quy, quy chế, xác lập các tiêu chí cụ thể về văn hóa học đường ở trường mình
một cách sát thực và phát huy được hiệu quả cao nhất. Điều quan trọng cần xây dựng nội
dung và hoạt động giáo dục giá trị trong văn hóa học đường một cách khoa học, đồng bộ.

415

Cần lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó
cũng cần xây dựng các nội quy, hoàn thiện nội dung văn hóa học đường để điều chỉnh
nhận thức của các chủ thể giáo dục, hình thành nên những chuẩn mực về văn hoá đạo đức
phù hợp với môi trường học đường. Kết hợp với các nội quy, quy chế của trường học do
Bộ giáo dục ban hành cần xây dựng và hình thành các quy chế, quy định, chuẩn mực về
văn hoá, đạo đức trong các trường học
Thứ ba, phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, gia đình và xã hội trong giáo
dục giá trị
Trong quá trình định hướng và phát triển nhân cách học sinh, sinh viên, mối quan
hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội là môi trường sống, môi trường giáo dục suốt đời
đối với người học nếu phối hợp tốt thì quá trình giáo dục sẽ đạt hiệu quả tốt. Gia đình là
môi trường đầu tiên vào đời của mỗi con người. Trong gia đình, mỗi cá nhân được học
những kinh nghiệm sống, những tri thức, những cách thức ứng xử đầu tiên của mình, mỗi
con người lớn lên trong tình cảm, sự thương yêu quan tâm, chăm sóc của người thân. Họ
không chỉ được học cách ứng xử trong gia đình, mà còn được giáo dục cách ứng xử với
các quan hệ xã hội thông qua kinh nghiệm của người thân. Giáo dục nhà trường là sự tiếp
tục của giáo dục gia đình. Ở đó giáo dục giá trị được kết hợp với nhiều loại hình giáo dục
khác nhau nhằm phát triển hoàn thiện nhân cách. Giáo dục nhà trường là giáo dục có bài
bản, hệ thống nhất được chọn lọc và đạt chuẩn mực vì thế đây được xem là con đường
ngắn nhất, trực tiếp nhất để giáo dục những giá trị nhân văn, giáo dục nhân cách, lối sống
cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu của xã hội. Giáo dục xã hội là sự tiếp tục của
giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, nó sẽ củng cố và làm phong phú thêm những điều
con người học được ở nhà trường và gia đình. Giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình,
giáo dục xã hội kết hợp nhuần nhuyễn tạo ra thể thống nhất trong giáo dục con người phát
triển toàn diện cả Đức, Trí, Thể, Mỹ đặc biệt là cho thế hệ trẻ thanh niên, sinh viên. Sự
kết hợp giữa gia đình và nhà trường thể hiện ở việc cùng hợp tác, cùng trao đổi thông tin
để nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống của sinh viên
từ đó tìm ra phương pháp tác động vào họ phù hợp đem lại hiệu quả cao nhất. Gia đình
phải thường xuyên quan tâm đến tâm tư, tình cảm hay việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng
đạo đức, ứng xử trong các mối quan hệ của con em mình, có liên hệ thường xuyên với
nhà trường để kết hợp với nhà trường uốn nắn những biểu hiện lệch chuẩn đồng thời tăng
cường phối hợp với các tổ chức xã hội, nhằm phát huy tiềm năng xã hội hoá trong giáo
dục giá trị cho các em.
Thứ tư, giải pháp về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện và
huy động các nguồn lực cho hoạt động giáo dục giá trị
Kết hợp giáo dục giá trị vào chương trình học hiện hành. Chương trình học quá tải
không cho phép việc giáo dục giá trị thành một môn học riêng. Do đó, chỉ có thể kết hợp
hoạt động giáo dục giá trị với một số môn học và hoạt động giáo dục như môn Ngữ văn,
Lịch sử, Giáo dục công dân, Thể dục và các môn liên quan đến nghệ thuật như Âm nhạc,
Mỹ thuật. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có một ưu thế riêng cho việc tổ chức các
hoạt động giáo dục giá trị sống. Các môn khoa học xã hội có ưu thế trong kết hợp giá trị
sống. Tuy nhiên, trong một số đơn vị kiến thức của môn Vật lý, Sinh học, Hóa học cũng
có thể kết hợp giáo dục giá trị sống. Lồng ghép các nội dung giáo dục giá trị trong các hoạt
động của nhà trường như các hoạt động văn nghệ, các phong trào hoạt động của học sinh, sinh
viên, các cuộc thi, hoạt động dã ngoại, tăng cường đưa học sinh, sinh viên đi tham quan di tích
lịch sử… Tại môi trường giáo dục nhà trường, sinh viên không chỉ thực hiện thuần túy các
nhiệm vụ học tập mà họ còn tham gia các hoạt động tập thể, do vậy nhà trường phải lồng ghép
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nội dung đạo đức qua các phong trào này sẽ thu được kết quả cao trong việc giáo dục đạo đức
nhằm củng cố nhận thức, hình thành niềm tin, rèn luyện kỹ năng… để xây dựng lối sống cho
họ. Ngoài ra, cần phát huy các phương tiện thông tin như phát thanh, truyền hình, internet,
báo chí trong việc giáo dục, bồi dưỡng giá trị cho thế hệ trẻ nhằm hoàn thiện nhân cách.
5. Kết luận
Văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội và thúc đẩy phát triển kinh
tế. Trong lịch sử loài người, văn hóa và giáo dục luôn song hành cùng nhau. Đối với đất
nước ta, nguồn lực con người luôn được xác định là động lực và đích đến của mọi quá
trình phát triển và vì thế phát triển toàn diện cả đức, trí, thể mỹ cho học sinh, sinh viên –
tương lai của đất nước là vun bồi một nguồn lực quý báu góp phần quan trọng trong kiến
tạo tiền đồ, tương lai của dân tộc. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 20212030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành
sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát
triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận
lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam
là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”. Đây là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm, trụ cột của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Trách
nhiệm đó trước hết thuộc về ngành giáo dục. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, một trong
những biện pháp quan trọng là xây dựng trường học thật sự trở thành môi trường văn hóa
vì chỉ khi xây dựng được môi trường giáo dục học đường lành mạnh thì các mục tiêu giáo
dục mới đạt được hiệu quả tốt nhất và làm những giá trị, chuẩn mực hành vi văn hóa đó
thấm sâu và chuyển hóa thành những phẩm chất và năng lực tốt đẹp định hình nên nhân
cách thế hệ trẻ phù hợp với mục tiêu giáo dục và đào tạo và đáp ứng được yêu cầu của xã
hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Xây dựng văn
hóa học đường lành mạnh do đó trở thành vấn đề bức thiết trong bối cảnh đổi mới giáo
dục hiện nay.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG
ThS. Chế Long Mỹ*
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa việc xây dựng đời sống văn hóa ngày
càng được nhiều quốc gia, dân tộc quan tâm giữ gìn, phát triển và sẵn sàng đón nhận giao
thoa văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc. Văn hóa ngày càng được đi sâu, phân vùng nghiên cứu thành mảng nhỏ
khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Văn hóa học đường (VHHĐ), văn hóa giao,
thông văn hóa doanh nghiệp, văn hóa làng xã…
VHHĐ là một trong những mảng văn hóa trong đời sống xã hội liên quan đến nhà
trường, nơi giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ của đất nước. Do vậy, VHHĐ được nhiều đối
tượng quan tâm từ cán bộ quản lý đến thầy cô giáo, người học, cha mẹ học sinh…
“VHHĐ là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo,
các vị phụ huynh và các em học sinh, SV có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động
tốt đẹp” [1].
VHHĐ là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục SV, học sinh
có ước mơ, có nhân cách tốt, được học tập đầy đủ về kỹ năng nghiệp vụ để trở thành
những con người toàn diện, góp phần xây dựng đất nước.
VHHĐ là tập hợp các tiêu chuẩn, giá trị và niềm tin, nghi lễ, kí hiệu và câu chuyện
tạo thành “nét đặc trưng riêng” của trường (Deal & Peterson, 1999).
Hành vi VHHĐ là một trong những thành tố cấu thành của VHHĐ, là hành vi mang
tính thẩm mĩ và chuẩn mực (thẩm mĩ, đạo đức, pháp luật, văn hóa, nội quy, quy chế, quy
định) có trong các mối quan hệ học đường (MacNeil và cộng sự, 2009).
Xây dựng VHHĐ nhằm mục đích phát triển nhà trường thành môi trường văn hóa,
giáo dục lành mạnh, giáo viên, SV, học sinh và các thành viên trong nhà trường có hành
vi văn hóa chuẩn mực.
Trong những năm học vừa qua, tỷ lệ SV trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương –
Nha Trang thực hiện tốt các tiêu chí về VHHĐ ngày càng tăng; việc chấp hành quy định
về giờ giấc, trang phục, vệ sinh môi trường, thái độ giao tiếp ứng xử… được phòng chức
năng đánh giá cao và đề xuất khen thưởng nhiều SV trong các buổi giao ban công tác SV
và xét điểm rèn luyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận SV chưa thật sự thực
hiện tốt một số chuẩn mực văn hóa theo quy định như vi phạm giờ giấc học tập, sinh hoạt,
đánh nhau, không tham gia các hoạt động chung, giao tiếp ứng xử...
Cho đến nay, việc nghiên cứu tìm ra giải pháp để hỗ trợ SV tránh vi phạm quy định
về VHHĐ, đồng thời nâng cao VHHĐ cho SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương –
Nha Trang vẫn còn bỏ ngỏ, chưa được nghiên cứu.

*

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang
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Chính vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng
việc thực hiện VHHĐ và ý thức xây dựng VHHĐ của SV. Từ đó tìm ra giải pháp nâng
cao VHHĐ cho SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha trang góp phần nâng
chất lượng dạy và học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
- Để tiến hành nghiên cứu, tác giả tổ chức khảo sát SV khóa 2018, ngành Giáo dục
Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
Số lượng SV được khảo sát: 330
Giới tính: Nữ
Ngành học: Ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng
Độ tuổi: 21 – 22
Năm học: Năm thứ 3
- Nội dung phiếu điều tra tập trung vào việc đánh giá tầm quan trọng của VHHĐ
của SV; đánh giá về sự cần thiết của việc xây dựng VHHĐ trong bối cảnh hiện nay; về
vấn đề nhận biết biểu hiện của VHHĐ hoặc các nội dung cụ thể được đề ra trong quá trình
xây dựng VHHĐ; việc thực hiện VHHĐ của SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
- Nha Trang hiện nay.
Ngoài ra, tác giả tổ chức khảo sát kết quả điểm rèn luyện của 330 SV nêu trên trong
năm học 2020 – 2021 làm cơ sở để đánh giá việc chấp hành các quy định của VHHĐ tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
- Đánh giá các nội dung theo mức độ như rất quan trọng chiếm, quan trọng, ít quan
trọng, không quan trọng chiếm; hoặc rất cần thiết, cần thiết phải xây dựng VHHĐ, bình
thường, không cần thiết phải xây dựng VHHĐ trong nhà trường hiện nay. Đối với đánh
giá điểm rèn luyện theo mức xuất sắc, tốt khá, trung bình khá, trung bình, yếu kém.
Bảng 1: Mẫu nghiên cứu
Ngành học

Năm học

Số lượng

Giới tính

Độ tuổi

Giáo dục mầm non

Năm thứ 3

330

Nữ

21 - 22

- Hình thức khảo sát: Tác giả thực hiện khảo sát bằng hình thức online thông qua
ứng dụng google forms, kết quả khảo sát được xử lý bằng bảng tính Excel. Thời gian khảo
sát tháng 9 năm 2021.
Phương pháp khảo sát, phân tích tài liệu được sử dụng trong bài viết nghiên cứu
giúp đưa ra được góc nhìn tổng quát về thực trạng việc thực hiện VHHĐ và ý thức xây
dựng VHHĐ của SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang. Dữ liệu thu
thập được thông qua bảng câu hỏi có nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đồng
thời, khảo sát kết quả điểm rèn luyện của SV khóa 2018, ngành Giáo dục Mầm non.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Kết quả khảo sát bằng phiếu điều tra
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Tác giả tổ chức khảo sát một số nội dung liên quan đến nhận thức của SV về VHHĐ
hiện nay tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang và thu được kết quả như sau:
Thứ nhất: Đánh giá về tầm quan trọng của VHHĐ, có 228 SV (76%) cho rằng rất
quan trọng; 43 SV chiếm 14.3% cho rằng quan trọng; 23 SV cho rằng ít quan trọng chiếm
7.7% và có 6 SV cho rằng không quan trọng chiếm 2% (Biểu đồ 1).
Biểu đồ 1: Đánh giá tầm quan trọng của VHHĐ hiện nay

Như vậy, trên 90% SV nhận biết được vai trò quan trọng của VHHĐ đối với SV
đang học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang, đây là yếu tố quan
trọng trong việc thực hiện và nâng cao VHHĐ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận SV (9.4%)
chưa nhận thức được tầm quan trọng của VHHĐ, điều này cũng làm ảnh hưởng đến việc
thực hiện và xây dựng VHHĐ, công tác đào tạo và kết quả học tập của SV.
Thứ hai: Đánh giá về sự cần thiết của việc xây dựng VHHĐ trong bối cảnh hiện
nay có 271 (82.2%) SV cho rằng rất cần thiết; có 40 (12.1%) SV cho rằng cần thiết phải
xây dựng VHHĐ; có 15 (4.5%) SV lựa chọn mức bình thường có nghĩa là có xây dựng
VHHĐ cũng được mà không xây dựng cũng được; có 4 (1.2%) đánh giá không cần thiết
phải xây dựng VHHĐ trong nhà trường hiện nay. (Biểu đồ 2)
Như vậy, đa số SV (94.3%) cho rằng việc xây dựng VHHĐ là cần thiết và rất cần
thiết, điều này cho thấy VHHĐ có ảnh hưởng tích cực đến việc học tập, rèn luyện của SV
dưới mái trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang. Ngược lại, một số SV (5.7%)
thể hiện thái độ không quan tâm và cho rằng không cần thiết phải xây dựng VHHĐ. Từ vấn
đề trên đặt ra câu hỏi vì sao SV không quan tâm đến việc xây dựng VHHĐ và điều này ảnh
hưởng như thế nào đến hoạt động chung và chất lượng đào tạo của nhà trường.
Biểu đồ 2: Đánh giá sự cần thiết của việc xây dựng VHHĐ
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Thứ ba: Về vấn đề nhận biết biểu hiện của VHHĐ hoặc các nội dung cụ thể được
đề ra trong quá trình xây dựng VHHĐ trong đó giao tiếp, ứng xử (100%), trang phục trên
giảng đường (98.5%), tham gia các hoạt động tập thể (97.3%), thực hiện quy định chung
(81.8%), môi trường học tập (69.7%), biểu hiện khác (46.1%). (Biểu đồ 3)
Biểu đổ 3: Nhận biết các biểu hiện của VHHĐ

Như vậy, vấn đề giao tiếp, ứng trong nhà trường là biểu hiện dễ nhận biết, tiếp đến
là trang phục khi tham gia học tập trên giảng đường. Trong khi đó môi trường học tập SV
ít nhận biết hơn chiếm 69.7%.
Thứ tư: Việc thực hiện VHHĐ của SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang hiện nay không có sự đồng đều, mức thực hiện tốt chiếm từ 69.1% đến 75.2%,
mức khá từ 14.2% đến 22%, mức trung bình từ 6.1% đến 10.6%, mức yếu kém từ 0% đến
5.2%. (Bảng 2)
Bảng 2: Việc thực hiện VHHĐ của SV Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang
Nội dung VHHĐ

Mức độ thực hiện
Tốt

Khá

Trung bình

Yếu kém

71.8%

22%

6.2%

0

Tham gia các hoạt động tập thể

70%

17.3%

8%

4.7%

Giao tiếp, ứng xử

72%

20%

6.7%

1.3%

75.2%

14.2%

10.6%

0

74%

16.2%

6.8%

3%

Trang phục trên giảng đường

Bảo vệ môi trường, cảnh quan
Giữ gìn an ninh trật tự

Riêng từng nội dung cụ thể như Trang phục trên giảng đường việc thực hiện tốt
chiếm 71.8%, số SV còn lại chấp hành quy định về trang phục chưa đầy đủ (khá 22%),
thậm chí vi phạm quy định (trung bình 6.2%).
Về tham gia các hoạt động tập thể có 70% thực hiện tốt, 17.3% có tham gia nhưng
chưa đầy đủ, 8% vi phạm ở mức trung bình và 4.7% thường xuyên không tham gia.
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Về giao tiếp, ứng xử của SV trong môi trường sư phạm có 72% thực hiện giao tiếp
tốt, 20% thực hiện khá, những SV còn lại 7% trung bình, 1.3% yếu kém.
Về bảo vệ môi trường, cảnh quan có 75.2% có ý thức thực hiện tốt, 14.2% khá và
10.6% thực hiện ở mức trung bình, không có yếu kém.
Về giữ gìn an ninh trật tự có 74% thực hiện tốt, 16.2% thực hiện ở mức khá, số
còn lại thực hiện ở mức trung bình và yếu kém.
Như vậy số SV thực hiện các nội dung VHHĐ ở mức trung bình và yếu kém nhà
trường cần rà soát và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
2.2.2. Kết quả khảo sát điểm rèn luyện
Tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện hàng năm gồm ý thức học tập; việc chấp hành
nội quy, quy chế nhà trường; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; phẩm chất công dân
dân, quan hệ cộng đồng.
Kết quả điểm rèn luyện của 330 SV ngành Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư
phạm Trung ương Nha Trang năm học 2020 – 2021 có 9.4% (31 SV) xếp loại xuất sắc,
78.8% (260 SV) xếp loại tốt, 10.3% (34 SV) xếp loại khá, 0.9% xếp loại trung bình khá (3
SV) và 0.6% (2SV) xếp loại trung bình, không có SV xếp loại yếu kém (Biểu đồ 4).
Biểu đồ 4: Kết quả rèn luyện khóa 2018 ngành Giáo dục Mầm non,
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, năm học 2020 – 2021

Như vậy, phần lớn SV chấp hành các quy định về rèn luyện ở mức khá trở lên
(98.5%), số còn lại (1.5%) còn vi phạm một số quy định như chấp hành nội quy, quy chế
của nhà trường; không tham gia các hoạt động chính trị xã hội…
2.3. Đề xuất giải pháp nâng cao VHHĐ cho SV Trường Cao đẳng Sư phạm
Trung ương – Nha trang
Thứ nhất: Tiếp tục rà soát, bổ sung các tiêu chí để hoàn thiện nội dung quy định VHHĐ
bám sát thực tiễn của Nhà trường; thành lập tổ nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện VHHĐ
theo chu kỳ (1 đến 2 năm) từ đó đề ra các yêu cầu phù hợp theo hướng phát triển.
Thứ hai: Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, thường xuyên các nội dung VHHĐ đến
SV qua nhiều kênh thông tin như: Tuần giáo dục công dân, giao ban công tác chủ nhiệm,
sinh hoạt chính trị đầu năm toàn trường, các buổi sinh hoạt đoàn – hội SV, đăng thông tin
trên website trường và các bảng tin, các nhóm lớp trên mạng xã hội…
Thứ ba: Nâng cao nhận thức cho SV về vai trò, lợi ích của việc xây dựng VHHĐ
trong môi trường sư phạm, từ đó SV có nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm thực hiện
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tốt VHHĐ trong Nhà trường. Để làm được điều này Đoàn trường và Hội SV thường xuyên
tổ chức các cuộc thi liên quan đến việc thực hiện VHHĐ; tuyên dương kịp thời các mô
hình, việc làm sáng tạo của cá nhân và tập thể trong việc xây dựng VHHĐ.
Thứ tư: Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương đối với cán bộ, viên
chức trong Nhà trường về việc thực hiện VHHĐ. Trên tinh thần đó SV tự nhận thấy cần
phải có trách nhiệm làm theo và dần sẽ lan tỏa và hình thành ý thức thực hiện VHHĐ.
Thứ năm: Giáo viên chủ nhiệm kịp thời động viên, nhắc nhở SV chưa chấp hành tốt
VHHĐ, đồng thời có các biện pháp xử lý tùy theo mức độ nếu SV cố tình vi phạm quy định.
3. Kết luận
Sau khi khảo sát 330 SV khóa 2018 ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao
đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang, tác giả thống kê có trên 90% cho rằng VHHĐ
có vai trò quan trọng đối với SV đang học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
- Nha Trang, và 9.4% SV chưa nhận thức được tầm quan trọng của VHHĐ.
Có trên 94% SV cho rằng rất cần thiết và cần thiết phải xây dựng VHHĐ; có trên 5%
SV đánh giá không cần thiết phải xây dựng VHHĐ trong nhà trường hiện nay.
Về nhận biết các biểu hiện của VHHĐ, 100% SV cho rằng giao tiếp, ứng xử trang;
phục trên giảng đường 98.5%; tham gia các hoạt động tập thể (97.3%)…
Về thực hiện VHHĐ các mức độ tốt, khá, trung bình, yếu kém đều có, tuy nhiên
mức tốt vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Ngoài ra, tác giả cũng khảo sát kết quả rèn luyện của
330 SV trên trong năm học 2020 – 2021.
Từ kết quả khảo sát, tác giả đề xuất 5 giải pháp nhằm nâng cao VHHĐ cho SV
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trong thời gian đến đó là tiếp tục
hoàn thiện nội dung của VHHĐ; tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho SV về việc thực
hiện VHHĐ; Đề cao trách nhiệm nêu gương và có biện kịp thời xử lý các vi phạm về
VHHĐ của SV.
Trong bối cảnh xã hội phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống đòi
hỏi các trường đào tạo trình độ đại học, cao đẳng cần có lộ trình từng bước xây dựng Văn
hoá học đường phù hợp với đặc điểm của nhà trường và yêu cầu của văn hóa trường học.
Các trường đào tạo trong giai đoạn hiện nay không chỉ đào tạo SV có đầy đủ kiến thức kỹ
năng mà còn là trường học văn hóa, nhân văn. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương –
Nha Trang cũng không nằm ngoài các yêu cầu trên./.
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG NHA TRANG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Th.S. Nguyễn Thế Lâm*
Tóm tắt: Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng
nói chung và trường Cao đẳng sư phạm Trung ương (CĐSPTƯ) Nha Trang nói riêng là một
nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện cho sinh viên (SV). Bởi vì bên cạnh việc
chuẩn bị về tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thì SV cũng cần được trang bị giáo dục
đạo đức, lối sống sao cho phù hợp và chuẩn mực. Để giáo dục đạo đức cho sinh viên, cần phải
xây dựng cơ chế phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới
giáo dục, phù hợp với xu thế chung hiện nay. Đặc thù của Nhà trường là SV nữ nên công tác giáo
dục đạo đức, lối sống cho SV luôn được các Khoa chuyên môn và nhà trường chú trọng. Tuy
nhiên, vẫn còn một bô phận SV bộc lộ những hạn chế về đạo đức, lối sống chưa phù hợp với
chuẩn mực của người SV. Trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến một số nhận xét về thực
trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho SV trường CĐSPTƯ Nha Trang, từ đó đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho SV của Nhà trường.
Từ khóa: Đạo đức, lối sống sinh viên; nhà trường, gia đình, xã hội và đề xuất giải pháp.

1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế đã đề ra mục tiêu đối với giáo dục đại học là: “Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao,
bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng
tạo của người học”.[1]
Mục tiêu này đòi hỏi các Trường Đại học, Cao đẳng không chỉ đào tạo người học
thành những người có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải giáo dục SV là những
người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống trong sáng, lành
mạnh, có lòng yêu nước, có trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức sáng tạo, cống hiến.
Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương (CĐSPTƯ) Nha Trang hiện đào tạo, quản
lý khoảng gần 1.500 SV theo học, trong đó chủ yếu là các SV nữ thuộc chuyên ngành
Giáo dục mầm non. Trong quá trình đào tạo, Nhà trường không chỉ chú trọng trang bị
kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho SV mà còn đặc biệt quan tâm đến công
tác giáo dục đạo đức, lối sống cho người học. Với mục tiêu giáo dục toàn diện cho SV,
trong những năm qua, nhà trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ SV vững vàng về chuyên
môn, nghiệp vụ; có tư cách đạo đức, lối sống phù hợp với chuẩn mực của xã hội, của
người giáo viên. Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương SV tiêu biểu về ý thức, kết quả
học tập, rèn luyện và những đóng góp hữu ích cho cộng đồng, vẫn còn một bộ phận không
nhỏ SV rất thụ động trong quá trình học tập, sa đà vào các tệ nạn xã hội, có thái độ bàng
quan với cuộc sống xung quanh…không đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng.
Chính vì thế, việc tìm ra một số giải pháp nhằm năng cao chất lượng giáo dục đạo đức,
*

Trường CĐSP Trung Ương – Nha Trang
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lối sống cho SV ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm vô cùng cần thiết
nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện cho SV, đáp ứng yêu cầu vể chất lượng giáo dục của
Nhà trường trong bối cảnh hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan
trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức được hiểu “Là hệ thống các quy tắc, chuẩn
mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi
ích của cộng đồng, của xã hội” [2].
Theo Phạm Hồng Tung: “Lối sống bao gồm tất cả những hoạt động sống và
phương thức tiến hành các hoạt động sống được một bộ phận lớn hoặc toàn thể nhóm hay
cộng đồng người chấp nhận và thực hành trong một khoảng thời gian tương đối ổn định,
đặt trong mối tương tác biện chứng của các điều kiện sống hiện hữu và trong các mối liên
hệ lịch sử của chúng” [3]. Như vậy, lối sống là một thói quen có định hướng, là phương
cách thể hiện tổng hợp tất cả các cấu trúc, nền văn hóa, đặc trưng văn hóa của con người
hay cộng đồng.
Giáo dục đạo đức, lối sống là quá trình biến các chuẩn mực đạo đức, lối sống từ
những đòi hỏi bên ngoài của xã hội thành những đòi hỏi bên trong của mỗi cá nhân thành
niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục. Giáo dục đạo đức, lối sống trong
phạm vi bài viết này bao gồm giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, giáo dục tư tưởng
chính trị và giáo dục các phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người cho người học.
2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống
cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang
* Thuận lợi:
- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV luôn nhận được sự quan tâm của Ban
giám hiệu, các phòng ban và các khoa chuyên môn. Trong quá trình đào tạo, bên cạnh việc
trang bị kiến thức, kỹ năng nghề cho SV, Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng và triển khai
công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV bằng nhiều nội dung, hình thức và các biện
pháp khác nhau. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục đạo đức lối sống cho SV toàn trường;
- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV cũng được chú trọng lồng ghép, tích
hợp đa dạng trong các môn học. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên không chỉ truyền
đạt kiến thức khoa học mà còn rất chú ý giáo dục đạo đức, lối sống cho SV thông qua các
ví dụ, tình huống cụ thể của đời sống thực nhằm giúp SV dễ hình dung nhất .
- Đoàn thanh niên, Hội SV, các câu lạc bộ kỹ năng sống của nhà trường thường
xuyên phối hợp tổ chức cho SV tham gia các hoạt động lao động tập thể, chương trình
ngoại khóa, trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp... nhằm giúp SV hiểu rõ hơn về vai
trò của việc giáo dục và tự giáo dục đạo đức, lối sống của bản thân. Nhiều SV của Nhà
trường đã đạt danh hiệu SV 5 tốt và có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào
của Tỉnh, trở thành những thanh niên tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa. Điều đó khẳng định,
những đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho SV
của nhà trường đã tạo điều kiện phát huy phẩm chất, năng lực người học, góp phần giáo
dục toàn diện cho SV.
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- Đa số SV Nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với bản thân, gia
đình và xã hội; luôn kính trọng ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo; có tinh thần đoàn kết, tích
cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; có ý thức chấp hành pháp luật tốt; có lối sống
đẹp, lành mạnh; có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tham gia nhiều hoạt động vì
cộng đồng. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tấm gương SV nghèo vượt khó, tự giác tu dưỡng,
học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động phong trào.
* Khó khăn:
Tuy nhiên, bên cạnh những SV tốt thì vẫn còn một bộ phận SV có những biểu hiện
về đạo đức, lối sống chưa phù hợp với chuẩn mực: sống ích kỷ, không lành mạnh và có
những hành vi thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng thầy, cô giáo, coi thường kỷ cương, kỷ luật
của nhà trường...Đặc biệt đáng lo ngại là có một số ít bộ phận SV có tình trạng suy thoái
về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập
nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước…
- Không tự tin vào năng lực, trình độ của mình, cho rằng mình không có khả năng
tự học, khả năng nghiên cứu nên không thực sự hứng thú trong học tập. Vì vậy, trong các
giờ lên lớp, những sinh viên này rất thụ động, không tập trung nghe giáo viên giảng bài,
không tham gia các hoạt động nhóm, không đưa ra các ý kiến đóng góp vào hoạt động
học tập. Trong quá trình rèn luyện, SV không tham gia các hoạt động tập thể của lớp,
khoa và Nhà trường; các hoạt động do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phát động. Chính
vì thế, điểm rèn luyện hàng năm của các SV này chỉ đạt trừ mức trung bình khá, hoặc khá.
- Tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống khép mình, ích kỷ, không thích giao lưu với bạn
bè, thầy cô giáo và mọi người xung quanh; có lối sống thực dụng, coi trọng vật chất, thích
hưởng thụ, thiếu ý thức rèn luyện, không dám đấu tranh với cái sai, sống thờ ơ vô cảm
với gia đình và những người xung quanh.
- Sống thiếu mục đích, bê tha, buông thả, đua đòi, hoặc chìm đắm trong thế giới
ảo. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập diễn ra với tốc độ nhanh, phạm vi rộng tác động mạnh
vào đời sống xã hội. Những luồng văn hóa, những giá trị khác lạ, trong đó, có những văn
hóa đi ngược với thuần phong, mỹ tục của dân tộc cũng đã tràn vào và tác động không
nhỏ đến lối sống của SV. Bên cạnh đó, tình trạng SV có lối “sống thử” và quan hệ tình
dục trước hôn nhân có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Tình trạng này không
chỉ ảnh hưởng của văn hóa phương tây mà còn do lối sống dễ dãi, buông thả, coi thường
chuẩn mực đạo đức văn hoá dân tộc của một bộ phận SV.
- Nhiều sinh viên chưa thật sự coi trọng việc học tập, rèn luyện, nghỉ học không có
lý do, nghỉ học giữa chừng diễn ra thường xuyên, là do xã hội ngày càng phát triển, gia
đình có điều kiên, lo công việc làm ăn không quan tâm chăm sóc tới con cái. Bố mẹ thiếu
sự gương mẫu, tình trang tổ ấm gia đình bị rạn nứt, cách dạy bảo con cái chưa thật sự
chu đáo, nhiều sinh viên là con em dân tộc, vùng sâu, vùng xa khả năng nhận thức của
cha mẹ còn thấp nên chưa quan tâm tới việc học tập của con cái, tâm lý của phụ huynh
việc giáo dục, quản lý con em của họ là trách nhiệm của Nhà trường.Vì vậy mỗi liên kết
giữa gia đình, nhà trường, xã hội còn lỏng lẻo, không đồng nhất đây cũng là nguyên nhân
dẫn đến tình trang sinh viên của nhà trường vi phạm pháp luật.
- Chương trình đào tạo giáo dục đạo đức, lối sống cho SV được lồng ghép trong
các môn học cho nên thiếu hiệu quả, không phù hợp với yêu cầu phát triển nhân cách của
con người. Bên cạnh đó vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn chưa thực
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sự phát huy được hiệu quả cao; khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó
khăn mà SV gặp phải trong học tập, đời sống còn hạn chế.
- Kết quả học tập và rèn luyện của 282 SV năm thứ nhất ngành ngành Giáo dục
mầm non năm học 2020 – 2021 chưa thật sự cao. Cụ thể như sau:
+ Về học tập: Trong tổng số 282 SV năm thứ nhất (M25) có 0 SV xếp loại Giỏi
(chiếm tỷ lệ 0.0%), 82 SV xếp loại Khá (chiếm tỷ lệ 29.07%), 170 SV xếp loại Trung bình
khá (chiếm tỷ lệ 60.28%), 27 SV xếp loại Trung bình (chiếm tỷ lệ 9.57%), 3 SV xếp loại
Yếu (chiếm tỷ lệ 1.06%).
Từ kết quả này cho thấy, số SV xếp loại học lực Khá chưa cao 82 SV (chỉ chiếm
29.07%); số SV xếp loại Trung bình khá chiếm tỷ lệ cao 170 (60.28%). Bên cạnh đó còn
có 9.57% SV xếp loại học lực Trung bình và 1,06% SV xếp loại học lực Yếu.
Thông qua việc phỏng vấn các giáo viên chủ nhiệm lớp năm thứ nhất về các trường
hợp xếp loại học lực Trung bình và Yếu, chúng tôi đều nhận câu trả lời giống nhau về
nguyên nhân: Đa số những SV này thường xuyên vắng học không lý do, không tích cực,
cố gắng trong học tập; các bài tập giáo viên giao ít khi hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng
với chất lượng thấp; bên cạnh đó còn một số SV bỏ thi, không tham gia thi kết thúc học
phần dẫn đến bị nợ môn.
+ Về rèn luyện: có 18 SV xếp loại rèn luyện Xuất sắc (chiếm tỷ lệ 6.38%),190 SV
xếp loại Tốt (chiếm tỷ lệ 67.38%), 63 SV xếp loại Khá (chiếm tỷ lệ 22.34%) và 11 SV
xếp loại Trung bình khá (chiếm tỷ lệ 3.9%).
Kết quả này cho thấy, số lượng SV xếp loại rèn luyện Khá, Trung bình khá còn
tương đối nhiều (Khá: 22.344%; Trung bình khá: 3.9%). Khi hỏi về nguyên nhân các SV
bị xếp loại rèn luyện Khá, Trung bình khá thì câu trả lời của các giáo viên chủ nhiệm đều
cho rằng: các SV này không hoặc ít tham gia các hoạt động phong trào của lớp, trường,
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; còn vi phạm một số quy định về rèn luyện của SV như:
chưa chuyên cần trong học tập, vi phạm qui chế đào tạo, thi, kiểm tra; vi phạm qui chế SV
nội trú, ngoại trú; vi phạm đạo đức, lối sống và các mối quan hệ trong cộng đồng, tập
thể…
2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống
cho sinh viên trường CĐSPTƯ Nha Trang trong bối cảnh hiện nay
Xuất phát từ những thực trạng về đạo đức, lối sống của một bộ phận SV rất đáng
báo động như hiện nay, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường, gia đình
và xã hội nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên. Trong khuôn khổ
bài viết này, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay như sau:
2.3.1. Đối với Nhà trường
- Tiếp tục xây dựng có hiệu quả môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, nhằm
ngăn ngừa những tác động phức tạp tới đạo đức, lối sống của SV.
Môi trường giáo dục là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc giáo
dục hành vi đạo đức, lối sống cho sinh viên. Đây không chỉ là môi trường vật chất, môi
trường thiên nhiên mà còn là môi trường tâm lý - xã hội. Được thể hiện trong mối quan
hệ thân thiện, tích cực giữa cán bộ, giảng viên với nhau; giữa người quản lý và nhân viên;
giữa thầy cô giáo với sinh viên, giữa SV với SV... Trong môi trường giáo dục đó, mỗi
người giảng viên phải là tấm gương về lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết,
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say mê nghiên cứu và thái độ quan tâm tới sinh viên, đồng nghiệp và cộng đồng. Những
bài học đạo đức chỉ thực sự có giá trị, có tính thuyết phục khi người thuyết giảng bài học
đó là tấm gương mẫu mực của giảng viên ngoài việc truyền đạt tri thức còn phải khơi gợi,
truyền cảm hứng cho sinh viên về tinh thần, ý thức, niềm say mê học tập, nghiên cứu;
đồng thời, phải định hướng và kịp thời uốn nắn hành vi, thái độ của sinh viên, tạo điều
kiện thuận lợi cho sinh viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giữ gìn và phát huy các giá trị
văn hoá truyền thống và tiếp thu một cách có chọn lọc những giá trị văn hóa mới.
Trong những năm qua, trường CĐSTƯ Nha Trang đã xây dựng được môi trường
giáo dục rất lành mạnh, thân thiện. Tuy nhiên, vẫn cần không ngừng thay đổi và cải tiến
môi trường đó cho phù hợp với xu thế chung của xã hội mà vẫn đảm bảo, trong môi trường
ấy, SV được giáo dục, tự giáo dục đạo đức, lối sống tốt nhất. Một môi trường không có
tiêu cực, không có sự phân biệt đối xử, luôn hướng đến sự bình đẳng, công bằng cho người
học; một môi trường mà ở đó cả thầy lẫn trò đều được tôn trọng, người học luôn nhận
được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo cùng với phương pháp giáo dục hiện
đại, tiên tiến, đảm bảo chất lượng…
- Xây dựng đổi mới nội dung, chương trình giáo dục đạo đức đức, lối sống cho
sinh viên.
Chương trình đào tạo của Nhà trường hiện nay được thiết kế theo hướng tăng cường
rèn luyện kỹ năng nghề cho người học, còn nội dung giáo dục đạo đức, lối sống hiện tại
chỉ được lồng ghép, đan xen trong những giờ giảng, môn học khác nhau. Các chuyên đề
về đạo đức, lối sống do Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức chưa đủ sức
hấp dẫn, lôi cuốn SV cho nên dẫn đến thực tế vân còn một số SV chưa nhận thức đúng về
giá trị đạo đức truyền thống, phát sinh những hiện tượng tiêu cực, các hành xử không đẹp
trong học đường . Do vậy, việc cần phải thay đổi nội dung, chương trình để giáo dục toàn
diện cho SV, cần có sự tích hợp nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống trong một số môn
học phù hợp là rất cần thiết. Mặt khác, phải đa dạng hoá hình thức, phương pháp dạy học
để tạo cảm hứng tiếp thu tri thức chuyên môn và tiếp nhận những nội dung giáo dục về
đạo đức, lối sống cho SV.
- Tăng cường công tác tư vấn tâm lý để hỗ trợ cho sinh viên
Hiện nay nhà trường đang quản lý gần 1.500 SV, chủ yếu là SV nữ, các em rất cần
được tư vấn tâm lý về các vấn đề tình bạn, tình yêu, giới tính và các vấn đề sức khỏe sinh
sản nhằm hạn chế tình trạng SV có thai ngoài ý muốn dẫn đến việc phải nghỉ học hay bảo
lưu kết quả học tập. Do đó các Khoa cần phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên,
Phòng công tác SV thành lập tổ hỗ trợ, tư vấn cho SV về mọi mặt nhằm tháo gỡ kịp thời
những vướng mắc, mâu thuẫn của SV nảy sinh trong cuộc sống. Cần nâng cao trách nhiệm
của mỗi cán bộ giảng viên của nhà trường, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học
tập trong việc nắm bắt tư tưởng, tâm lý của SV để kịp thời tư vấn, chia sẻ và giáo dục các
em có những hành vi, lối sống cho phù hơp với chuẩn mực của SV sư phạm và người giáo
viên tương lai. Để làm tốt điều đó, các thầy cô giáo bộ môn, các giáo viên chủ nhiệm lớp
phải luôn tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện với SV, để các em cảm thấy an toàn,
tin tưởng, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em từ đó nắm bắt được
tâm lí kịp thời hỗ trợ cho các em.
- Phát huy vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của sinh viên
Giáo dục, phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức, lối sống là biện pháp
quan trọng giúp SV tiến bộ và trưởng thành. Quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối
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sống sẽ hình thành ở SV nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, có ý thức làm
chủ, ham học hỏi, vươn lên tự khẳng định mình.
Trường CĐSP TW – NT đã và đang tiếp tục chú trọng tạo dựng môi trường giáo dục
lành mạnh, thân thiện để SV nhận thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Từ đó các em
sẽ tự rèn luyện, tu dưỡng và học tập, hướng đến việc hình thành và phát triển những phẩm
chất sống yêu thương, có trách nhiệm, khát khao sáng tạo, khát khao cống hiến.
Để làm tốt điều này, điều quan trọng phải làm cho bản thân mỗi SV tự nhận ra vai
trò, tầm quan trọng của việc tự rèn luyện đạo đức, lối sống cho phù hợp với chuẩn mực
của một người giáo viên tương lai. Từ đó, SV nhận ra trách nhiệm của bản thân mình
trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Vì vậy, nhà trường, các khoa chuyên
môn, phòng công tác sinh viên cần phối hợp và tăng cường tổ chức các chuyên đề bồi
dưỡng giáo dục đạo đức, lối sống cho SV; tổ chức các Hội thảo khoa học về đạo đức, lối
sống để cán bộ giáo viên, SV tham gia viết bài; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tăng cường
tổ chức các hoạt động phong trào, các cuộc thi… gắn với các bài học thực tế, gần gũi,
sinh động nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho SV.
2.2.2. Đối với gia đình
Gia đình là nền tảng để hình thành đạo đức, nhân cách, lối sống cho con người, Vì
vậy, mỗi gia đình có vai trò quan trọng trong giáo dục, bởi trước khi đến trường học tập,
trở thành người công dân có ích cho đất nước, mỗi người đều bắt đầu từ một đứa trẻ trong
gia đình, hưởng thụ nền giáo dục của gia đình.
Xây dựng gia đình thân thiện, yêu thương, quan tâm lẫn nhau, gương mẫu trong
mọi hành động để mỗi SV luôn được sống trong môi trường gia đình lành mạnh, các thành
viên trong gia đình luôn yêu thương, tôn trọng lẫn nhau.
Việc tổ chức kết hợp các mối liên hệ giáo dục, gia đình có vai trò và tác động vô
cùng quan trọng, là trọng tâm của các hoạt động kết hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho
các em. Gia đình là cái nôi văn hoá hình thành và nuôi dưỡng đạo đức cho SV. Bởi gia
đình là nơi lưu truyền các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc như tình yêu
quê hương, đất nước, tình yêu thương đồng loại, tình cảm gia đình. Những giá trị đạo đức
tốt đẹp đó sẽ nuôi dưỡng, hun đúc những tình cảm cao đẹp cho các thế hệ con cháu.
Để giáo dục gia đình có hiệu quả, các bậc phụ huynh cần quan tâm xây dựng một
gia đình đầy đủ toàn vẹn, mỗi thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm thương yêu
nhau, quan tâm nhau, cha mẹ phải gương mẫu để các thành viên trong gia đình noi theo.
Bên cạnh đó, mỗi gia cần phải quan tâm, quản lý chặt chẽ con em, nhắc nhở, động viên
khi các em học tập xa gia đình, chủ động phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm
để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của các em trên cơ sở đó phối hợp với nhà trường
giáo dục con em mình.
2.3.3. Đối với xã hội
Trong hoạt động giáo dục, xã hội là đối tượng gián tiếp nhưng lại có ảnh hưởng rất
lớn đến kết quả giáo dục của nhà trường. Bởi xã hội là lực lượng đông đảo vừa là nguyên
nhân, vừa là hưởng thụ thành quả chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho SV. Đối với
xã hội thì cần quan tâm định hướng cho SV nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của
người công dân trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện tốt lối sống văn hóa; kiên quyết
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức, bạo lực diễn ra
ngoài xã hội, phải quản lý tốt các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, công nghệ thông tin, xây
dựng xã hội lành mạnh, an toàn.
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Xã hội văn minh chính là môi trường tốt cho SV phấn đấu, rèn luyện và trưởng
thành. Bởi vậy, rất cần ý thức trách nhiệm của các cá nhân, các cơ quan, tổ chức, Đoàn
thể, Hội sinh viên, trong việc xây dựng môi trường thân thiện, nhân văn để SV rèn luyện
và phát huy lý tưởng sống trong sáng, cao đẹp.
Vì vậy, ngoài việc dạy kỹ năng nghề cho SV, trường cần phải chú trọng dạy đạo
đức, lối sống cho SV, bên cạnh đó phải đề cao trách nhiệm của gia đình, xã hội và sự phối
hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục SV. Sự phối hợp này phải thể hiện bằng những
việc làm cụ thể và thiết thực nhất, trong đó nhà trường đóng vai trò chủ đạo trong sự phối
hợp, thống nhất giữa gia đình và xã hội về mục đích, phương pháp giáo dục, lối sống, kịp
thời ngăn chặn các thói quen và ảnh hưởng xấu từ bên ngoài vào nhà trường dẫn đến hành
vi vi phạm của SV.
3. Kết luận
Sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước, có vai trò rất quan trọng trong sự
phát triển bền vững của quốc gia. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn lao động
chất lượng cao trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nhà trường không chỉ dạy
chữ, rèn nghề mà còn phải chú ý dạy người, tức là, cần tăng cường công tác giáo dục đạo
đức, lối sống cho SV.
Hiện nay, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV trong nhà trường là một
nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo giáo dục toàn diện cho người học. Từ thực trạng
một bộ phận SV nhà trường còn có những biểu hiện lệch chuẩn đạo đức về lý tưởng sống,
ý thức, thái độ học tập, lối sống chưa phù hợp với chuẩn mực của xã hội, đòi hỏi nhà
trường phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV theo nhiều
phương thức, hình thức khác nhau. Tuy nhiên công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV
là một quá trình lâu dài và liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, đòi hỏi phải có
sự phối kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, nhất là sự quan tâm đúng cách của nhà
trường, gia đình và xã hội. Một số giải pháp chúng tôi nêu ra trong bài viết có thể chưa
thật đầy đủ nhưng cũng hy vọng sẽ góp một phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức, lối sống cho SV nhà trường, góp phần vào việc giáo dục SV toàn diện, nâng cao
chất lượng đào tạo của nhà trường trong bối cảnh hiện nay.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO
DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
Ths. Nguyễn Thị Thu Nga*
1. Mở đầu
Để trở thành người giáo viên (GVMN) mầm non có trình độ chuyên môn vững
vàng, có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt với mọi người, mỗi sinh viên (SV) Mầm non, ngay
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, không chỉ cần được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng
chăm sóc, giáo dục trẻ mà còn cần được giáo dục cách ứng xử sao cho có văn hóa, phù
hợp với chuẩn mực người giáo viên mầm non.
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang (CĐSPTƯNT) là cơ sở đào tạo
GVMN trình độ Cao đẳng với hơn 30 năm xây dựng và phát triển ở khu vực miền Trung
và Tây Nguyên. Chất lượng đầu ra của SV ngành GDMN của nhà trường luôn được xã
hội đánh giá cao trên mọi phương diện. Để được kết quả đó, không thể không nhắc đến
vai trò của Ban Giám hiệu nhà trường và các khoa chuyên môn trong công tác giáo dục
VHƯX cho SV ngành GDMN. Bởi vì mục tiêu của nhà trường đặt ra là không chỉ dạy
chữ, rèn nghề mà còn chú trọng dạy văn hóa ứng xử, dạy cách làm người cho SV.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do mặt trái của kinh tế thị trường tác động
dẫn đến đạo đức xã hội phần nào bị ảnh hưởng và xuống cấp; nhiều giá trị, chuẩn mực
truyền thống bị đảo lộn làm cho 1 bộ phận SV nói chung và SV mầm non nói riêng bị mất
phương hướng trong việc định hướng giá trị sống. Đa số các SV mầm non biết ứng xử
giao tiếp có văn hóa, phù hợp chuẩn mực của xã hội nhưng cũng có không ít SV còn ứng
xử lúng túng, vụng về, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; thiếu tinh tế
trong cách ứng xử với thầy cô, bạn bè; thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành nội quy,
quy chế của nhà trường.… Vì vậy, việc đề ra giải pháp giáo dục văn hóa ứng xử (VHƯX)
cho SV ngành GDMN trường CĐSPTƯ Nha Trang là cần thiết nhằm nâng cao văn hóa
chất lượng nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Một số khái niệm về giáo dục văn hóa ứng xử
Văn hóa
“Văn hóa” là một khái niệm đa nghĩa, thể hiện sự phong phú, đa dạng của bản thân
nó và sự bao trùm, chi phối mạnh mẽ của nó lên toàn bồ hoạt động, mỗi lĩnh vực của xã
hội, của mỗi cộng đồng, mỗi gia đình cho tới từng cá nhân. Có nhiều nhà nghiên cứu đã
đưa ra các khái niệm về văn hóa như: Nhà nhân chủng học E.B. Taylor, Herskovis (1967),
Herriot, Ơng Federico Mayor (Tổng Giám đốc UNESCO), Chỉ tịch Hồ Chí Minh…
Tóm lại, các nhà nghiên cứu đã quan niệm văn hóa theo hai nghĩa: Theo nghĩa hẹp,
văn hóa thường là một tổng thể những hệ thống giá trị chi phối một cộng đồng. Theo
nghĩa rộng, văn hóa bao gồm tất cả những gì do con người tạo ra.
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Như vậy, VĂN HÓA là một hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội biểu hiện ra
trong mọi lối sống, nếp sống vật chất và tinh thần của một cộng đồng người hay một quốc
gia [1].
Ứng xử: Là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác
động của người khác với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ,
hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người nhằm đạt kết quả tốt trong mối quan hệ giữa
con người với nhau [2]. Xét trên bình diện nhân cách thì bản chất của ứng xử chính là
những đặc điểm tính cách của cá nhân được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ và cách
nói năng của cá nhân với những người xung quanh.
Văn hóa ứng xử: Văn hóa ứng xử được hiểu là dùng thái độ, cử chỉ, hành vi của
con người trong giao tiếp đời sống với con người và môi trường xung quanh. [2]. Hành
vi ứng xử văn hóa là những biểu hiện hoạt động bên ngoài của con người, được thể hiện
ở lối sống, nếp sống, suy nghĩ và cách ứng xử của con người đối với bản thân, với những
người xung quanh, trong công việc và môi trường hoạt động hàng ngày. VHƯX đòi hỏi
con người phải được học tập, rèn luyện và tu dưỡng. Đây là những tiền đề nhận thức cần
thiết để xác định quan niệm về VHƯX và giáo dục VHƯX cho SV trong mỗi nhà trường.
Giáo dục văn hóa ứng xử: Là quá trình trang bị cho SV những tri thức, hiểu biết
về khuôn mẫu ứng xử, những chuẩn mực hành vi đạo đức, phát triển khả năng giao tiếp,
giúp SV có thái độ, cách thức quan hệ, hành động và kỹ năng lựa chọn, ứng xử linh hoạt,
phù hợp trong mọi tình huống đa dạng của cuộc sống [3].
2.2. Một vài nét về thực trạng công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên
trường CĐSPTƯNT
2.2.1. Thực trạng công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho SV trường CĐSPTƯNT
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát việc giáo
dục nhận thức về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của VHƯX cho cán bộ, giáo viên,
công nhân viên (CB, GV, CNV) và SV trong toàn trường. Điều đó được thể hiện thông
qua các văn bản cụ thể như: Quyết định Ban hành “Quy định về đào tạo theo hệ thống tín
chỉ tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang” (Quyết định số 280/QĐ-CĐSPTW NT);
Quyết định Ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện, tự rèn luyện của SV” (Quyết
định số 375/QĐ-SPTWTN).
Phòng CTSV xây dựng kế hoạch giáo dục VHƯX cho SV thông qua tuần giáo dục
công dân đầu năm học, thông qua các chuyên đề, qua các buổi họp giao ban chủ nhiệm,
sinh hoạt sinh viên toàn trường…
Đoàn trường, Hội SV, Liên chi đoàn các khoa tổ chức nhiều hoạt động phong trào
để SV nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của VHƯX cho SV thông
qua các hoạt động tình nguyện; chiến dịch mùa hè xanh; tiếp sức mùa thi; thanh niên với
biển đảo quê hương…
CB,GV,CNV trong Nhà trường luôn quan tâm đến việc giáo dục VHƯX cho SV
mọi lúc mọi nơi: trong các buổi sinh hoạt lớp; lồng ghép trong các học phần giảng dạy
trên lớp; trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày của SV…. Mỗi thầy cô giáo luôn nhẹ nhàng
uốn nắn, nhắc nhở các em mọi lúc mọi nơi nếu thấy các em có những hành vi ứng xử chưa
hay chưa tốt, chưa phù hợp với chuẩn mực của một giáo viên mầm non tương lai.
Bản thân mỗi CB, GV, CNV nhà trường luôn là một tấm gương sáng về văn hóa
ứng xử; Mỗi GV luôn cư xử nhẹ nhàng, hòa nhã, vui vẻ với đồng nghiệp, với sinh viên và
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với mọi người xung quanh. Đó chính là nguồn động lực to lớn để các em SV học tập và
noi gương theo.
2.2.2. Thực trạng nhận thức sinh viên về vai trò và ý nghĩa của giáo dục văn hóa
ứng xử cho sinh viên.
Trường CĐSPTƯ NT với nhiệm vụ là cái nôi đào tạo GVMN non của các tỉnh khu
vực miền Trung và Tây Nguyên, trong những năm qua nhà trường đã quan tâm đến việc
trang bị cho SV những tri thức tối thiểu về VHƯX, để mỗi SV sau khi tốt nghiệp ra trường
có thể tự tin bước vào cuộc sống, tự tin trên cương vị công tác của mình. Tuy nhiên, trên
thực tế hiệu quả của việc quan tâm giáo dục VHƯX của Nhà trường vẫn chưa thực sự làm
thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử của một bộ phận SV ngành GDMN, vẫn còn khá
nhiều SV bị coi là thiếu kỹ năng ứng xử trong giao tiếp, có lối sống buông thả chưa phù
hợp với chuẩn mực của một GVMN.
Trong công tác giáo dục nhận thức cho sinh viên ngành GDMN về vai trò và ý
nghĩa của giáo dục văn hóa ứng xử, nhìn chung SV đã nhận thức đúng tầm quan trọng của
giáo dục VHƯX trong thời kỳ giao thoa và hội nhập văn hóa hiện nay. Giáo dục VHƯX
giúp các em linh hoạt trong xử lý tình huống, tự tin trước đám đông…Tuy nhiên, vẫn còn
một bộ phận SV không thừa nhận vai trò của giáo dục vì theo quan điểm của các em, giáo
dục của nhà trường chỉ có nhiệm vụ cung cấp tri thức chuyên môn nghề nghiệp, còn ứng
xử như thế nào trong các mối quan hệ không phải là nhiệm vụ của nhà trường mà đó là
khả năng, năng khiếu của mỗi người. Vì vậy, cần phải tác động vào nhận thức của SV
nhiều hơn nữa nhằm nâng cao sự hiểu biết của các em về vấn đề này.
2.2.3. Thực trạng về thực hiện nhiệm vụ giáo dục giáo dục văn hóa ứng xử cho
sinh viên ngành GDMN.
Trong quá trình tìm hiểu thực trạng vấn đề này, chúng tôi nhận thấy phần lớn SV
ngành GDMN đều cho rằng các thầy cô trong trường đều đã thực hiện việc giáo dục
VHƯX cho SVvới cả ba nhiệm vụ: giáo dục cho SV có tri thức về chuẩn mực đạo đức xã
hội; giáo dục cho SV có xúc cảm, tình cảm tích cực đối với các chuẩn mực đạo đức xã
hội; giáo dục cho SV có hành vi, thói quen ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội.
2.2.4. Thực trạng về nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên ngành
GDMN.
Tìm hiểu nội dung giáo dục VHƯX cho SV ngành GDMN, chúng tôi nhận thấy
rằng nhận thức đúng là cơ sở để có hành vi đúng. Bởi đa số những thầy cô nhận thức đúng
về ý nghĩa, vai trò của giáo dục VHƯX cho SV thì đều tiến hành giáo dục cho SV đầy đủ
các nhiệm vụ của VHƯX với những nội dung phong phú, đa dạng. Một số thầy cô cho
rằng mình đã giáo dục cho các em tất cả các nhiệm vụ nêu trên. Còn một số thầy cô nhận
thức chưa đầy đủ về khái niệm, ý nghĩa, vai trò của giáo dục VHƯX nên các thầy cô mới
chỉ tiến hành giáo dục những nội dung đơn lẻ, mới chỉ dừng lại ở việc giáo dục cho SV
chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường.
Giáo dục VHƯX là giáo dục SV cách ứng xử trong mọi mối quan hệ. Thực tế cho
thấy SV ngành GDMN được đào tạo để trở thành những GVMN tương lai nên nhà trường
rất chú ý, quan tâm đến việc rèn kỹ năng ứng xử cho sinh viên trong các mối quanh hệ
với thầy cô, bạn bè, với phụ huynh, với trẻ…thông qua các môn học chuyên ngành. Còn
các môn học đại cương thì SV không dành nhiều sự quan tâm, trong khi đó giáo dục
VHƯX thông qua việc tích hợp, lồng ghép vào những môn học đó lại là một con đường
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có ưu thế. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà SV ít nhận ra được những nội dung giáo dục
có liên quan đến VHƯX được GV lồng ghép trong nội dung những môn học.
2.2.5. Thực trạng biểu hiện hành vi văn hóa ứng xử của sinh viên ngành GDMN
Khi tìm hiểu về những biểu hiện trong VHƯX của SV, chúng tôi quan tâm đến một
số hoạt động cơ bản trong đời sống của SV trong học tập, trong mối quan hệ với thầy cô,
bạn bè và trong việc chấp hành nội qui, qui định của nhà trường.
* Biểu hiện hành vi ứng xử trong học tập
Về cơ bản đa số SV ngành GDMN Trường CĐSPTƯ NT đều xác định động cơ
học tập là để có tri thức và nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Nhiều tấm gương SV tiêu
biểu về ý thức, kết quả học tập, rèn luyện và những đóng góp hữu ích cho cộng đồng. Tuy
nhiên, vẫn còn một bộ phận SV rất thụ động trong quá trình học tập, không tập trung nghe
giáo viên giảng bài, không quan tâm đến kết quả học tập của bản thân, thường xuyên nghỉ
học không có lý do, không tự tin vào năng lực, trình độ của mình, không đưa ra các ý kiến
đóng góp vào hoạt động học tập, không tham gia các hoạt động nhóm… Bên cạnh đó, do
ảnh hưởng của dịch Covid 19, trong suốt thời gian qua, SV của nhà trường tham gia học
tập bằng hình thức online. Trong quá trình học online, còn nhiều SV chưa tích cực, tự
giác trong học tập, sự tương tác với GV rất hạn chế. Khi GV gọi SV trả lời và yêu cầu bật
camera, có một số SV cố tình không bật micro với lí do micro hư, camera hỏng…
* Biểu hiện hành vi trong quan hệ giao tiếp - ứng xử với thầy cô, bạn bè
Những hành vi biểu hiện thông qua quan hệ giao tiếp - ứng xử có thể cho chúng ta
biết trình độ văn hoá, lối sống đạo đức của SV. Đa số SV ngành GDMN đều có thái độ
kính trọng, lễ phép trong quan hệ với thầy cô giáo và CBNV nhà trường; cư xử hòa nhã
với bạn bè, có trách nhiệm với các hoạt động phong trào của nhà trường.
Tuy nhiên,vẫn còn một số SV chưa có những hành vi trong giao tiếp ứng xử phù
hợp với chuẩn mực đạo đức như: nói năng chưa lễ phép với thầy cô, dùng câu thiếu thành
phần trong giao tiếp với giáo viên và một số hành vi ứng xử thiếu tôn trọng đối với
CB,GV,CNV trong trường khi bị nhắc nhở về vấn đề học tập, lao động... Vẫn còn tình
trạng SV cùng lớp, cùng phòng ở ký túc xá đánh nhau do không giải quyết được mâu
thuẫn, xung đột cá nhân; sử dụng những lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực trong môi trường
sư phạm.
* Biểu hiện hành vi ứng xử văn hóa trong thực hiện nội qui, qui chế của nhà trường
Về cơ bản, đa số các SV ngành GDMN chấp hành tương đối nghiêm túc nội qui,
qui định của nhà trường, xếp loại rèn luyện hàng năm đều được loại tốt trở lên. Tuy nhiên,
vẫn còn một bộ phận nhỏ SV không nghiêm túc trong chấp hành nội qui, qui chế nhà
trường như: đi học không đầy đủ, đúng giờ; tác phong, trang phục không đúng qui định;
vi phạm qui chế thi, vi phạm nội qui ký túc xá…Kết quả rèn luyện hàng năm vẫn có một
số SV bị xếp loại rèn luyện trung bình khá, trung bình do vi phạm nội qui, qui đinh; một
số sinh viên phải bảo lưu kết quả học tập vì mang thai ngoài ý muốn do lối sống buông
thả của bản thân.
2. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường CĐSPTƯ
Nha Trang.
2.1. Giáo dục VHƯX cho SV qua các hình thức học tập, sinh hoạt
2.1.1. Giáo dục VHƯX cho SV trong các giờ dạy chính khóa
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Trong quá trình giảng dạy trên lớp, mỗi giáo viên bộ môn cần tiếp tục chú ý lồng
ghép nội dung giáo dục VHƯX cho SV, đặc biệt là trong các môn học có ưu thế như: Cơ
sở văn hoá Việt Nam, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi & sư phạm…Khi giảng
dạy các học phần này, giáo viên cần chú ý lồng ghép nội dung giáo dục VHƯX vào nội
dung môn học tạo thành một khối thống nhất để giáo dục SV. Qua đó, không chỉ thực hiện
được mục tiêu vốn có của môn học mà còn thực hiện được nhiệm vụ giáo dục VHƯX cho
SV. Lồng ghép nội dung giáo dục VHƯX vào một số môn học có ưu thế để giảng giải cho
các em hiểu và nắm bắt những giá trị đạo đức, cách sống và lối sống lành mạnh, biết kính
trên nhường dưới, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh... Từ đó giúp SV
biết tự giác điều chỉnh hành vi, biến kiến thức đã được trang bị thành hành vi cụ thể để thể
hiện với mọi người xung quanh, cái tốt thì học, cái xấu phải biết tránh xa. Mỗi giáo viên
cũng cần giáo dục các em cách giao tiếp, ứng xử có văn hoá, cách cư xử với mọi người
trong cuộc sống hàng ngày, ý thức chấp hành nội quy, quy chế, chấp hành pháp luật...
Việc lồng ghép các nội dung giáo dục VHƯX với việc giảng dạy các môn học
nhằm làm cho nội dung các môn học thêm phong phú, không xa rời thực tiễn sinh động,
SV sẽ nắm được cách ứng xử có văn hoá trong những trường hợp cụ thể. Trên cơ sở đó,
SV sẽ có định hướng đúng đắn, phù hợp văn hóa ứng xử, có ý thức rèn luyện, tránh mắc
phải những hành vi lệch chuẩn.
Đối với một GVMN, điều quan trọng nhất không chỉ vững về kiến thức chăm sóc,
giáo dục trẻ mà hơn thế chính là văn hóa ứng xử của cô giáo với trẻ, với phụ huynh và
đồng nghiệp được thể hiện qua cách giao tiếp, ứng xử hàng ngày. Để trở thành một cô
giáo mầm non, SV cần học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mỗi khi nóng giận, học
cách cư xử với trẻ sao cho trẻ luôn cảm thấy vui vẻ, thích được đi học, đến trường; trẻ
cảm nhận được tình yêu thương, ấm áp từ cô giáo; phụ huynh luôn tin tưởng gửi gắm con
mình vì tin vào một con người, một nhân cách tốt… Chính vì thế, khi SV được học những
điều này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là vô cùng cần thiết và hữu ích.
2.1.2. Giáo dục VHƯX cho SV trong các hoạt động ngoại khóa
Nhà trường cần xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo các tổ chức chính trị, giáo
dục trong nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục VHƯX cho SV. Phát
huy vai trò tiên phong của các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh viên, Hội sinh viên, các
Câu lạc bộ… Một số hình thức giáo dục VHƯX cho SV thông qua tổ chức hoạt động
ngoại khóa như: Tổ chức hội thi SV thanh lịch; Thi văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao
theo định kì; Thi tìm hiểu và thể hiện về văn hóa ứng xử; Tổ chức triển lãm tranh theo các
chủ đề giáo dục VHƯX; Tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề, diễn
đàn về lối sống văn hoá, ứng xử văn hóa của SV...
Bên cạnh đó, cần thường xuyên phân tích, đánh giá các phương pháp và hình thức
đã và đang thực hiện để kịp thời phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế. Cụ thể
hóa việc xây dựng các phương pháp, mô hình tổ chức đặc thù gắn với nhiệm vụ giáo dục
VHƯX, đáp ứng nhu cầu hoạt động của SV và điều kiện tổ chức của nhà trường. Bồi
dưỡng và phát huy vai trò chủ thể của SV trong tất cả các khâu của hoạt động, đáp ứng
nhu cầu và tính tự chủ của SV. Tổ chức cho SV thiết kế, thực hiện hoạt động, đóng góp ý
tưởng và sáng tạo, mở rộng nhiều cách thức thể hiện, làm phong phú các phương pháp và
hình thức giáo dục văn hóa ứng xử của SV.
2.2. Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, có tính thẩm
mỹ, trong đó mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức và văn hóa ứng xử
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Môi trường giáo dục là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc giáo
dục hành vi đạo đức cho sinh viên. Môi trường giáo dục ở đây không chỉ là môi trường
vật chất, môi trường thiên nhiên mà còn là môi trường tâm lý - xã hội. Nó thể hiện trong
mối quan hệ thân thiện, tích cực giữa cán bộ, giáo viên với nhau, giữa người quản lý và
nhân viên, giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với sinh viên, sinh viên với sinh viên...
Một môi trường học tập mà ở đó không có các tệ nạn xã hội, không có nhưng tiếng nói
tục, chửi thề...Những con người sống trong môi trường đó đều có lời nói, cử chỉ có văn
hoá phù hợp với chuẩn mực của người giáo viên, phù hợp với môi trường sư phạm; môi
trường “thầy ra thầy, trò ra trò”; SV tự giác, tự nguyện chấp hành nghiêm túc các nội quy,
quy định của nhà trường. Và trong môi trường giáo dục đó, mỗi người GV phải là tấm
gương về lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, say mê nghiên cứu và thái độ
quan tâm tới sinh viên, đồng nghiệp và cộng đồng. Những bài học về văn hoa sứng xử chỉ
thực sự có giá trị, có tính thuyết phục khi người thuyết giảng bài học đó là tấm gương mẫu
mực. Người thầy, ngoài việc truyền đạt tri thức còn phải khơi gợi, truyền cảm hứng cho
sinh viên về tinh thần, ý thức, niềm say mê học tập, nghiên cứu; đồng thời, phải định
hướng và kịp thời uốn nắn hành vi, thái độ của sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho SV
rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống và tiếp
thu một cách có chọn lọc những giá trị văn hóa mới.
2.3. Kịp thời uốn nắn những biểu hiên lệch lạc trong VHƯX, nêu gương sáng,
nhân rộng điển hình tiên tiến
Để đảm bảo hạn chế tối đa những biểu hiện tiêu cực và đồng thời nhân rộng những
điển hình tích cực trong VHƯX, lối sống của SV gắn với quá trình giáo dục, hình thành
phát triển nhân cách của SV cần xây dựng và thực hiện phong trào thi đua của thầy và trò
trong việc thực hiện chương trình, mục tiêu của năm học, giai đoạn gắn với chủ đề giáo
dục đạo đức văn hoá học đường, VHƯX.
Xây dựng các điển hình “người tốt, việc tốt, tập thể tốt” có tác dụng giáo dục thiết
thực như các tấm gương thầy, cô giáo tận tụy với nghề, hết lòng vì SV thân yêu; những
tấm gương SV vượt khó, học giỏi, SV giúp đỡ nhau trong học tập; những SV chấp hành
tốt mọi nội quy, quy chế của nhà trường, đạt thành tích cao trong các cuộc thi...
Xây dựng và duy trì tốt các phong trào có tính qui định như đeo biển tên, mặc đúng
trang phục qui định, lên lớp đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ giảng đường.... Có quy định về môi
trường học đường trong sạch, lành mạnh như nề nếp, nội quy sinh hoạt, học tập tại giảng
đường, thư viện, kí túc xá, quy định về lối sống và phong cách ứng xử tạo nên truyền
thống văn hoá của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cần có những biện pháp trách
phạt nghiêm khắc đối với những hành vi ứng xử vi phạm chuẩn mực đạo đức: hiện tượng
SV vô lễ với GV, SV đánh nhau, có lối sống thiếu lành mạnh...Đồng thời, phối hợp với
các cơ quan, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn thực hiện phong trào bài trừ các tệ nạn xã
hội, hủ tục lạc hậu, thiếu văn hoá, “sống thử” trong SV.
2.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá; khuyến khích sinh viên tự kiểm tra, tự
đánh giá VHƯX của SV
Phòng CTSV, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cần phối hợp thường xuyên kiểm tra
lối sống, hành vi, cách giao tiếp ứng xử của SV, việc chấp hành nội quy của SV, các quan
hệ xã hội, việc làm thêm, nơi ở của SV... Kiểm tra, đánh giá để kịp thời thu được những
thông tin phản hồi về nhiều vấn đề, trong đó có đạo đức, lối sống, cách ứng xử của SV,
để từ đó có biện pháp giáo dục hợp lý và hiệu quả hơn. Đồng thời khuyến khích SV tự
kiểm tra, đánh giá VHƯX của bản thân và bạn bè xung quanh một cách chủ động, tích
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cực, tự giác. Tích cực khen thưởng, khuyến khích, động viên những SV có thành tích cao
trong học tập, gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Nhà trường trong lối
sống, trong giao tiếp ứng xử. Đồng thời có mức độ trách phạt và xử lý nghiêm khắc đối
với những biểu hiện tiêu cực (lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, vi phạm nội quy,
quy định của trường, vô lễ với GV....).
2.5. Phối hợp đồng bộ giữa gia đình – nhà trường để nâng cao nhận thức về
văn hóa ứng xử cho SV
Gia đình là nơi nuôi dưỡng hình thành nhân cách đầu tiên cho mỗi con người, là
môi trường đầu tiên hình thành cách giao tiếp, ứng xử cho SV. Khi GVCN nhận thấy có
những biểu hiện sa sút về học tập, thái độ ứng xử của SV với mọi người xung quanh thì
cần trao đổi qua điện thoại với gia đình và đề nghị gia đình cùng phối hợp với Nhà trường
để giáo dục các em. GVCN nên mời phụ huynh SV đến trao đổi về việc giáo dục SV khi
có những hiện tượng bất thường và khẩn cấp về thái độ ứng xử nhằm để phối hợp giáo
dục VHƯX cho SV.
Nhà trường không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà còn là nơi dạy SV làm người. Thầy
cô giáo trong Nhà trường chính là mẫu mực cho SVm trong ứng xử. Do đó, mỗi lời nói,
thái độ, hành động, của thầy, cô giáo phải thực sự là chuẩn mực để SV noi theo. Bên cạnh
đó cần phát huy vai trò của GVCN lớp. GVCN cần thường xuyên giáo dục VHƯX cho
SV thông qua các buổi sinh hoạt lớp cũng như phải nắm bắt được kế hoạch chung của
Nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để phối hợp và phổ biến kịp thời đến HSSV.
Thường xuyên động viên, đôn đốc nhắc nhở các em tham gia tốt các hoạt động đoàn thể,
phong trào thi đua do Đoàn trường, Hội sinh viên phát động cũng như thực hiện tốt các
các nội quy, quy định của trường đề ra.
III. Kết luận
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “Văn hóa là hiểu biết, hiểu biết làm người
xử sự, xử thế với bản thân, gia đình, xã hội, thiên nhiên là đẹp đẽ nhất của văn hóa”. Vì
thế vấn đề xây dựng văn hóa ứng xử được coi là trọng tâm và quan trọng trong mỗi Nhà
trường trong giai đoạn hiện nay. Nếu môi trường học đường thiếu VHƯX thì không thể
làm được chức năng truyền tải những giá trị, những tri thức quý báu và rèn luyện tu dưỡng
đạo đức cho mỗi SV được. Vì vậy, mà văn hóa ứng xử có tầm ý nghĩa vô cùng quan trọng
trong việc khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Tóm lại, công tác giáo dục VHƯX cho SV ngành GDMN trường CĐSPTƯNT phải
được triển khai đồng bộ theo nhiều phương thức, hình thức khác nhau nhằm giúp SV nâng
cao văn hóa ứng xử của bản thân, góp phần xây dựng văn hóa chất lượng Nhà trường đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
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GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
THÔNG QUA DẠY ĐỌC HIỂU TRONG BỐI CẢNH
ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
ThS. Phan Thị Quỳnh Như, ThS Nguyễn Ngọc Trác*
Tóm tắt: Giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh tiểu học thông qua dạy đọc hiểu là rất
cần thiết. Điều này mang tính lồng ghép “dạy chữ dạy người” cho trẻ trong bối cảnh đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng có tính khả thi, thiết thực nếu như giáo viên nhận
thức được tầm quan trọng, chức năng của tác phẩm văn học. Phương pháp dạy học là phương
thức tích hợp thông qua giáo dục học sinh trong những giờ dạy học. Tiết học thật nhẹ nhàng mà
sâu sắc, khó quên thông qua dạy học thực nghiệm. Chính thông qua dạy đọc hiểu, học sinh sẽ
được bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mình một cách bền vững ngay từ cấp học đầu tiên trong
cuộc đời.
Từ khóa: Hành vi văn hóa, giáo dục đạo đức, nhận thức, bồi dưỡng, hoàn thiện.

1. Đặt vấn đề
Có thể nói vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức trong nhà trường là một trong những
vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Thực trạng xuống cấp về đạo đức đang được báo
động, đặc biệt là bạo lực học đường- đây là vấn đề nhức nhối hiện nay. Học sinh (HS) cần
được giáo dục hành vi. Vậy giáo dục hành vi văn hóa (GDHVVH) cho HS cần phải thế
nào? Để trả lời cho câu hỏi đặt ra là cả một vấn đề nhìn lại và đi tới. Theo chúng tôi, giáo
dục đạo đức phải từ cội rễ, từ bậc thềm đầu tiên- tức là ở cấp học tiểu học. Đó là cái nền
vững bền nhất giúp cho học sinh tiểu học (HSTH)- những chủ nhân tương lai của đất nước
có được những phẩm chất đạo đức, những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp. Xuất phát từ những
vấn đề này, chúng tôi đã có nhiều năm tìm hiểu và trông đợi nhiều trong Giáo dục hành
vi văn hóa cho HSTH thông qua dạy hoạt động đọc hiểu. Chính quá trình nghiên cứu này
đã giúp chúng tôi có những kinh nghiệm hay, hữu ích cho bản thân trong việc nâng cao
chất lượng dạy học nói chung và GDHVVH thông qua quá trình rèn luyện, hoàn thiện
nhân cách, tâm hồn cho HSTH nói riêng trong dạy học đọc hiểu.
2. Nội dung
2.1. Một số vấn đề về giáo dục, hành vi văn hóa và chức năng của văn học
2.1.1. Định nghĩa về giáo dục, hành vi văn hóa
Về định nghĩa “giáo dục”, có nhiều quan điểm định nghĩa về chúng, chúng tôi
chọn ra một vài quan điểm cơ bản. Theo Từ điển tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên, Nxb
KHXH, 1988) [5] thì giáo dục được hiểu là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ
thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng
ấy dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra. Theo quyển Tâm lí
học (do Nguyễn Quang Uẩn chủ biên, Nxb Giáo dục và Nxb Đại học sư phạm, 2007) [10]
thì giáo dục được định nghĩa như sau: “Giáo dục là hoạt động nhận thức của xã hội, là
quá trình tác động tự giác, chủ động đến con người nhằm hình thành và phát triển nhân
cách con người theo yêu cầu xã hội. Theo nghĩa rộng, giáo dục là toàn bộ tác động tự
*
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giác của gia đình, nhà trường, xã hội bao gồm cả việc dạy học và tác động khác đến con
người. Theo nghĩa hẹp, giáo dục là quá trình tác động tự giác đến tư tưởng, đạo đức,
hành vi của con người” [10, tr.70].
Về định nghĩa “hành vi văn hóa”, hành vi văn hóa (HVVH) được hiểu là cách ứng
xử của con người trong một hoàn cảnh nhất định, bị chi phối bởi hệ thống giá trị văn hóa
của dân tộc (hay của một nhóm người trong đó), mà cốt lõi là giá trị văn hóa, giá trị thẩm
mĩ, khiến cho cách ứng xử mang tính tính đặc thù của dân tộc ấy [8; tr.8]. Chẳng hạn như
cách thể hiện bên trong và bên ngoài trong: văn hóa học đường, văn hóa giao thông, văn
hóa ứng xử giao tiếp «kính trên nhường dưới», văn hóa biết từ chối, văn hóa xin lỗi, văn
hóa cảm ơn,...
Từ các định nghĩa trên, chúng ta có thể hiểu GDHVVH là hoạt động nhận thức của
con người nhằm tiếp nhận những tư tưởng, tình cảm, đạo đức tốt đẹp để hình thành nhân
cách của con người theo yêu cầu mà xã hội quy định. Từ đó, chúng ta có thể nhận thấy
vai trò của giáo dục là mang tính nhân văn sâu sắc.
2.1.2. Chức năng của văn học
Nhà văn Sécnưsevki đã nhận định: “Văn học là sách giáo khoa về cuộc sống” [3].
Như vậy khi nói đến chức năng của văn học là nói đến ý nghĩa của nó đối với cuộc sống
tinh thần của con người. Xét về lí luận văn học truyền thống, người ta thường nhắc đến
Chân- Thiện- Mĩ của văn học và người ta xem văn học có ba chức năng chính là: nhận
thức, giáo dục và thẩm mĩ [3], [7].
2.1.2.1. Chức năng nhận thức
Về chức năng nhận thức, ở quyển Văn học do Cao Đức Tiến, Dương Thị Hương
(2007), Văn học, Nxb Giáo dục và Nxb ĐHSP, Hà Nội [7] thì các tác giả cho rằng ngay
từ những mầm mống đầu tiên của mình, văn học đã bao gồm nhân tố nhận thức.Văn học
phản ánh đời sống xã hội, giúp người đọc hiểu biết về cuộc sống và con người. Văn học
có thể đem lại cho con người những tri thức về các mặt lịch sử, địa lí, văn hóa, xã hội,
quân sự, ngôn ngữ, phong cách tập quán...Đồng thời với việc giúp con người nhận thức
những quy luật khách quan của cuộc sống, văn học giúp con người tự nhận thức về bản
thân mình [7; tr.68]. Ví dụ, khi dạy bài “Nắng phương Nam” (tuần 12, TV 3, tập một) [9;
tr. 94] ở chủ điểm “Bắc- Trung- Nam” cho HS, Giáo viên (GV) cần giúp cho HS sau khi
học xong bài Tập đọc này các em cần phải tiếp nhận những tri thức gì, học hỏi được những
gì và có nhận thức như thế nào về bài vừa học. GV giúp HS cảm nhận được tình bạn đẹp
đẽ, thân thiết, gắn bó giữa thiếu nhi hai miền Nam- Bắc qua sáng kiến của bạn nhỏ miền
Nam gửi tặng cành mai vàng cho bạn nhỏ ở miền Bắc. Đối với bài “Hội đua voi ở Tây
Nguyên” (tuần 25, TV 3, tập hai) [9; tr.60] ở chủ điểm Lễ hội, GV phải giúp HS sau khi
học xong bài Tập đọc này các em cần phải tiếp nhận những tri thức gì, học hỏi được những
gì và có nhận thức như thế nào về bài vừa học. Sau khi học xong bài Tập đọc này, HS sẽ
biết được các nét độc đáo trong sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên, sự thú vị và bổ ích
của hội đua voi.
2.1.2.2. Chức năng giáo dục
Chức năng giáo dục thường được xem là giáo dục đạo đức phẩm chất con người.
Cách hiểu này đúng đắn và rất phổ biến. Ở Việt Nam, quan niệm xem văn học như một
hình thức giáo dục tư tưởng, tính cảm, đạo đức đã có truyền thống khá lâu đời. Văn học
có khả năng cho tâm hồn con người trở nên trong sáng, thánh thiện hơn và ý thức về cuộc
sống cũng trở nên tự giác hơn. Các hình tượng văn học giàu sức gợi cảm luôn luôn là mối
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kích thích đối với tư tưởng, tình cảm của con người, có thể giúp con người cải tạo quan
điểm tư tưởng hoặc giúp con người tự định hướng hành động nhằm hoàn thiện nhân cách
của mình [3; tr. 67-68]. Ví dụ, khi dạy bài: “Giọng quê hương” (tuần 10, TV 3, tập một)
[9; tr.76] chủ điểm Quê hương, cho HS, GV phải giáo dục cho HS có được những tình
cảm thiết tha, gắn bó với quê hương, đất nước, biết yêu quý giọng nói quê hương thân
quen, thể hiện lòng tự hào khi giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết về quê hương, đất nước
mình và tự hào vì mình là người Việt Nam. Đối với bài bài: “Hũ bạc của người cha” (tuần
15, TV 3, tập một) [9; tr. 121] ở chủ điểm Anh em một nhà cho HS, GV phải giáo dục cho
HS biết quý trọng sức lao động của mình, giúp cho HS hiểu được rằng hai bàn tay lao
động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải. Ta phải có lòng kiên trì, nhẫn nại
trong mọi việc thì mới có thể thành công và biết quý trọng những gì do mình tạo ra.
2.1.2.3. Chức năng thẩm mĩ
Về chức năng thẩm mĩ, khi phản ánh cuộc sống, văn học có chức năng làm thỏa
mãn những nhu cầu về cái đẹp, trau dồi năng lực và thị hiếu thẩm mĩ cho con người. Nhu
cầu về cái đẹp là nhu cầu rất quan trọng. Nhu cầu về cái đẹp là một nhu cầu có tính bản
chất của con người. Dù ở đâu, làm gì, khi nào, con người cũng luôn luôn có xu hướng
vươn lên cái đẹp. Ví dụ, khi dạy bài: “Nhà ảo thuật” (tuần 23, TV 3, tập hai) [9; tr.40] ở
chủ điểm Nghệ thuật. Khi dạy cho HS, GV phải giúp cho HS biết yêu thích, thưởng thức
các tiết mục xiếc có trong bài và liên hệ rộng ra để các em thể hiện tình yêu của mình đối
với các hoạt động nghệ thuật và các bộ môn nghệ thuật. Thể hiện lòng yêu quý, kính trọng
và ngưỡng mộ những người đã tạo ra cho chúng ta những giờ giải trí tuyệt vời, lí thú và
bổ ích. Đối với bài dạy: “Bài hát trồng cây” (tuần 31, TV 3, tập hai) [9; tr.109] ở chủ điểm
Ngôi nhà chung. Khi dạy cho HS, GV phải giúp HS biết yêu quý cái đẹp, ích lợi và hạnh
phúc của cây xanh đã mang lại cho con người, giúp các em biết hiểu biết tích cực hơn
trong việc trồng và bảo vệ cây xanh để cho cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp giữ màu xanh quê
hương; biết vận động mọi người trong gia đình và xã hội hiểu được những ích lợi mà cây
xanh mang lại để ra sức trồng và bảo vệ cây xanh.
2.2. Hoạt động dạy đọc trong chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học
2.2.1. Mục tiêu chương trình dạy Tập đọc
Ngoài hình thành và phát triển ở HS các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nói,
nghe) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi và cung cấp cho
HS những kiến thức sơ giản về tiếng Việt, những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và
con người, về văn hóa, văn học của Việt Nam, nước ngoài thì mục tiêu chương trình phân
môn Tập đọc hướng đến là bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn
sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt
Nam Xã hội Chủ nghĩa [4; tr.102].
2.2.2. Tóm lược kế hoạch bài dạy thực nghiệm có nội dung giáo dục hành vi văn
hóa cho người học
Để thiết kế kế hoạch bài dạy thực nghiệm như mong muốn trong việc góp phần
GDHVVH cho HSTH thông qua hoạt động đọc hiểu, GV cần có các tiêu chí trong thiết
kế: (1) Xác định mục tiêu bài học; (2) Xác định kiến thức- kĩ năng cơ bản, trọng tâm; (3)
Lựa chọn các PPDH thích hợp; (4) Tổ chức các hình thức hoạt động học tập; (5) Phân bố
thời gian hợp; (6) Sử dụng đồ dùng dạy học. Đồng thời, GV cần dự kiến các tình huống
có thể xảy ra trong dạy học để giải quyết chúng.
Một kế hoạch bài dạy bao giờ cũng dựa trên các tiêu chí (như đã trình bày ở mục
2.2.2) và quy trình các bước giảng dạy phù hợp với đặc trưng phân môn. Riêng dạy đọc
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hiểu, GV thường được lồng ghép vào trong nội dung Tìm hiểu bài và bước tìm nội dung
ý nghĩa của bài, liên hệ thực tế, đúc rút ra bài học đạo đức cho bản thân. Dưới đây chúng
tôi đơn cử một vài kế hoạch bài dạy thực nghiệm nội dung giáo dục trẻ ở lớp 3/1 trường
Tiểu học Trưng Vương, năm học 2011-2012 do giáo sinh thực tập Nguyễn Ngọc Hà
Phương, sinh viên lớp 31 GDTH5- giảng dạy trong đợt thực tập sư phạm 2.
* Bài Người mẹ, chủ điểm Mái ấm
Sau các hoạt động: (1) Luyện đọc, (2) Tìm hiểu bài thì hoạt động Liên hệ thực tế
(3) từ nội dung bài học với cuộc sống đời thường của các em. Ở hoạt động này, GV giúp
HS biết yêu thương, kính trọng những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình; biết vâng
lời ông bà cha mẹ; biết chăm chỉ hơn trong học tập để làm vui lòng ông bà, cha mẹ, không
được làm cho ông bà, cha mẹ phải buồn phiền. Giáo dục cho HS có được những tư tưởng,
tình cảm tốt đẹp. Cuối cùng là hoạt động (4) Giáo dục HS. GV cho HS kể lại những việc
mình đã làm được để giúp đỡ ông bà, cha mẹ. Biện pháp trên trong hoạt động (4) giúp HS
sẽ có ý thức được những việc mình đã làm được để giúp đỡ ông bà, cha mẹ; Tuyên dương
những HS đã biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ và khuyến khích các em cần phát huy hơn nữa
để làm vui lòng ông bà, cha mẹ; Giúp cho những HS chưa biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ sẽ
học hỏi ở bạn của mình để có thể chăm ngoan hơn và sẽ tự có ý thức hơn trong việc giúp
đỡ ông bà, cha mẹ.
* Bài Người lính dũng cảm, chủ điểm Tới trường
Sau các hoạt động: (1) Luyện đọc, (2) Tìm hiểu bài thì hoạt động (3) Liên hệ thực
tế từ nội dung bài học với cuộc sống đời thường của các em. Ở hoạt động này, GV giúp
HS hiểu được khi mình làm sai việc gì đó, nếu mình biết nhận lỗi và sửa lỗi thì mới là
người dũng cảm, khi ấy ta sẽ được mọi người kính trọng và yêu quý. Cuối cùng là hoạt
động (4) Giáo dục HS. GV cho HS kể lại trước lớp những việc mình đã mắc lỗi nhưng đã
biết nhận và sửa lỗi. Biện pháp trong hoạt động (4) giúp HS sẽ tự tin đứng trước lớp kể
lại cho bạn mình nghe những lỗi mình đã mắc phải nhưng đã biết dũng cảm, trung thực
nhận và sửa lỗi. Qua đó, em sẽ được mọi người tin tưởng và yêu quý hơn; Tuyên dương
những HS biết tự nhận lỗi và sửa lỗi, như vậy mới là người dũng cảm; Khuyên nhủ, nhắc
nhở những em chưa biết tự nhận lỗi và sửa lỗi hoặc những em đã biết nhận ra lỗi của mình
nhưng không chịu sửa lỗi mà còn tiếp tục phạm lỗi; Giáo dục HS biết nhận ra lỗi của mình
và sửa sai các lỗi lầm đó.
* Bài Các em nhỏ và cụ già, chủ điểm Cộng đồng
Sau các hoạt động: (1) Luyện đọc, (2) Tìm hiểu bài thì hoạt động (3) Liên hệ thực
tế từ nội dung bài học với cuộc sống đời thường của các em. Ở hoạt động này, GV giúp
HS hiểu được rằng trong cuộc sống chúng ta phải biết quan tâm, giúp đỡ mọi người trong
cộng đồng. Khi chúng ta biết quan tâm, giúp đỡ người khác thì chúng ta cũng sẽ nhận
được những quan tâm, giúp đỡ của mọi người khi chúng ta gặp khó khăn. Nếu chúng ta
biết quan tâm, giúp đỡ mọi người thì chúng ta sẽ được mọi người tin yêu và quý mến. GV
cũng giúp cho HS biết quan tâm đến cộng đồng, phê phán những hành vi thiếu đạo đức
trước những vấn đề bức thiết của xã hội mà báo chí hiện nay đang lên án và chúng cũng
đang là vấn nạn của xã hội, đó là bệnh vô cảm (mà đã là bệnh thì phải chữa!). Cuối cùng
là hoạt động (4) Giáo dục HS. GV cho HS kể lại những việc mình đã làm để giúp đỡ mọi
người xung quanh. Biện pháp trên trong hoạt động (4) là giúp HS sẽ tự tin đứng trước lớp
để kể lại những việc mình đã làm được để giúp đỡ mọi người xung quanh; Tuyên dương
những HS biết quan tâm, giúp đỡ mọi người; Khuyên nhủ, nhắc nhở những HS chưa biết
quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh để các em tự có ý thức trong việc quan tâm đến
mọi người trong cộng đồng, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn; Giáo dục HS biết quan tâm,
giúp đỡ mọi người xung quanh để được mọi người tin yêu và quý mến.
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2.3. Giáo dục hành vi văn hóa cho HSTH thông qua dạy học thực nghiệm
2.3.1. Mục tiêu
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm (TN) việc GDHVVH cho trẻ thông qua việc giáo
dục tư tưởng, tình cảm để hình thành HVVH cho HS theo phân phối chương trình dạy
Tập đọc ở trường Tiểu học Trưng Vương. Mục tiêu cơ bản được đặt ra như sau: Thứ nhất,
quá trình TN có tạo cơ hội cho HS thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc, những tư tưởng,
tình cảm tốt đẹp hay không. Thứ hai, quá trình TN có giúp cho HS trong việc thể hiện
HVVH tốt đẹp của mình trong học tập và trong cuộc sống hay không. Thứ ba, TN sư
phạm có giúp cho GV kiểm chứng và đánh giá tác dụng của việc sử dụng PPDH tích cực
có làm gia tăng sự hứng thú học tập của HS hay không.
2.3.2. Đối tượng HS
Chúng tôi tiến hành TN tại lớp 3/1, trường Tiểu học Trưng Vương, thuộc thành
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
2.3.3. Thời gian và phương pháp
Thời gian thực nghiệm 06 tuần (từ tuần 22 đến tuần 27). Về PPDH, chúng tôi chọn
ba PPDH cơ bản sau: PP đàm thoại (hỏi-đáp), PP nêu vấn đề, PP thảo luận nhóm.
2.3.4. Tiến trình thực hiện
Để thuận lợi cho việc thu nhận kết quả, đánh giá và rút kinh nghiệm, cách thức TN
của chúng tôi chia làm 2 giai đoạn (trước và sau TN) với tiến trình các bước. Thứ nhất,
trước TN với 5 bước như sau: Bước 1: Kiểm tra, khảo sát HS về những tư tưởng, tình cảm
của các em qua các bài Tập đọc mà các em đã học; Bước 2: Giảng dạy và hệ thống hóa
kiến thức các bài Tập đọc cho HS nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm cho các em; Bước 3:
Giáo dục HS. Từ kiến thức và ý nghĩa của bài học, GV liên hệ với thực tế cuộc sống của
các em nhằm GDHVVH giúp các em có được những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp cho bản
thân mình. Chúng tôi cho HS kể lại những việc mà các em làm được để giúp ích cho gia
đình và xã hội. Cuối cùng, GV hệ thống để HS có được những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp;
Bước 4: Hướng dẫn HS tự nhận xét, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau về những việc làm
mà các em đã làm để giúp ích cho gia đình và xã hội thông qua việc HS kể ở trước lớp;
Bước 5: Tiến hành thu thập, thống kê và xử lí số liệu. Sau khi TN, chúng tôi thu thập,
thống kê và xử lí số liệu TN từ những thông tin thu được (các loại phiếu, câu hỏi phỏng
vấn…) nhằm xác lập kết quả thu được từ TN.
2.3.5. Kết quả thực nghiệm
Quá trình TN của chúng tôi kéo dài trong 06 tuần, bắt đầu tuần 22 đến tuần 27 của
học kì 2, năm học 2011- 2012. Chúng tôi đã sử dụng các hình thức: dự giờ, ghi biên bản,
phát phiếu phỏng vấn, phỏng vấn trực tiếp bằng cách ghi âm, chụp ảnh trong giờ dạy,…để
làm cơ sở nhận xét, đánh giá. Sau mỗi tiết dạy TN, chúng tôi có cuộc trao đổi nhỏ với HS
nhằm tìm hiểu mức độ hiểu bài, tác động từ bài đọc hiểu, PPDH để có sự điều chỉnh kịp
thời. Với việc TN như thế, chúng tôi đã thu được kết quả sau TN như sau:
Sau khi chúng tôi dạy cho lớp TN, chúng tôi đã phát Phiếu thăm dò ý kiến HS sau
TN, Phiếu trưng cầu ý kiến GV sau dự giờ nhằm mục đích tìm hiểu, nghiên cứu suy nghĩ,
sự đánh giá, nhận xét của người học và GV dự giờ trong 06 tuần dạy TN.
Về Phiếu thăm dò ý kiến HS sau TN với số lượng 06 câu hỏi (xem phụ lục 2). Bảng
hỏi xoay quanh những vấn đề như: chương trình môn học (câu 1, 2, 3); suy nghĩ về các
tiết Tập đọc vừa học (câu 4, 5); thái độ của HS (câu 6). Qua sự thăm dò HS, chúng tôi
nhận thấy các em đã có thái độ đúng đắn đối với môn học, các em đã yêu thích học hoạt
động dạy đọc hiểu và cho rằng chúng hữu bổ ích, lí thú. Điều quan trọng mà chúng tôi thu
nhận được chính là HS đã có sự tiến bộ về sự tiếp nhận những những hành vi văn hóa
thẩm thấu trong suy nghĩ, tình cảm tốt đẹp, các em đã phát huy tối đa tính tích cực, lòng
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ham hiểu biết của mình trong giờ học. Chẳng hạn, khi được hỏi về thái độ của em đối với
thầy cô, bạn bè như thế nào, em Thanh Ngân chia sẻ rằng: “Em được giáo dục phải sống
tốt với mọi người, yêu quê hương, gia đình”. Riêng em Quốc Nam cho rằng: “Em nghĩ
mình không được bắt nạt bạn, phải biết vâng lời thầy cô, cha mẹ”, còn em Thanh Bình
thì biết giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho đẹp và trong sáng: “Em yêu tiếng Việt nên sẽ không viết
sai chính tả, không được nói tục, chửi thề”. Từ những chia sẻ trên, chúng tôi nhận thấy
qua những giờ dạy TN đã GDHVVH cho HSTH, từ đó trẻ có những tác động tích cực đến
tư tưởng, đạo đức, tình cảm của các em.
2.4. Đánh giá kết quả
Chúng tôi có thể khẳng định những mục tiêu của TN đặt ra là có tính khả thi và
tính ứng dụng cao, có thể là mô hình nhân rộng. Dưới đây là một số yếu tố tích cực mà
chúng tôi ghi nhận được như: Khơi gợi hứng thú học tập, Kĩ năng tự đánh giá và đánh
giá lẫn nhau, Tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm. Chỉ qua một số bài dạy TN nên
chúng tôi không đánh giá được nhiều về sự thay đổi nhận thức, giáo dục đạo đức của HS
nhưng bằng sự quan sát, ghi nhận tất cả những biểu hiện của HS qua các hoạt động học
tập và ngoài giờ lên lớp, phiếu khảo sát. Chúng tôi đơn cử một vài ví dụ trong chọn Phiếu
thăm dò HS sau TN để phân tích, tổng số phiếu phát ra cho lớp TN là 30 phiếu (thu vào
30 phiếu). Với câu hỏi 4: “Các em có suy nghĩ gì về các tiết dạy đọc hiểu mà các em đã
học ?”, kết quả chúng tôi thu được đa số các em đều khẳng định cách dạy này đã có sự
tác động đến cảm xúc, suy nghĩ trong các em. Chính việc thiết kế kế hoạch bài dạy có chủ
đích nhằm hướng đến cái đích cuối cùng là bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm của các em và
chúng đã có sự tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của HS. Câu hỏi 6 vừa mang tính
định tính vừa mang tính định lượng. Về ý hỏi mang tính định lượng, chúng tôi thu được
như Bảng 1 dưới đây:
LỚP TN (30 HS)
SỐ LƯỢNG HS
Tỉ lệ %
100 %
30
100 %
30

PHƯƠNG ÁN CHỌN
Ân cần, lễ phép
Kính trọng, yêu quý
Quan tâm, giúp đỡ

27

90 %

Chỉ chào hỏi thầy (cô) dạy lớp mình
Ở trường thì lễ phép, về nhà thì không

5
0

16.7 %
0%

Bảng 1. Kết quả thăm dò HS sau TN
Với phương án chọn như trên, chúng tôi nhận thấy trên 95 % HS đã có sự nhận
thức đúng đắn về thái độ, tình cảm trong giao tiếp ứng xử. Riêng ý câu hỏi mang tính định
tính giải thích Vì sao? (Bảng 1) các em điều cho rằng thông qua các giờ dạy TN đã giúp
cho các em nhận biết đúng sai, phải trái để xứng đáng trở thành con ngoan trò giỏi, cháu
ngoan Bác Hồ.
Nhìn chung từ việc vận dụng PPDH thích hợp trong việc dạy đọc hiểu cho HS cũng
như mục tiêu hướng đến GDHVVH cho HS, chúng tôi đã thu được những kết quả đáng
khích lệ. Tuy nhiên kết quả ấy là những tiến bộ nhỏ trong bước đầu vận dụng nhưng nó
đã có sự tác động tích cực đến hiệu quả giờ dạy môn đọc hiểu. Qua đó, người dạy
GDHVVH cho HS có được những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp, góp phần làm cho giờ học
trở nên sôi động, thú vị, hấp dẫn HS.
3. Kết luận
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Tóm lại, GV trong quá trình giảng dạy cho HS, ngoài việc cung cấp kiến thức cần
thiết của môn học thì bên cạnh đó cần phải GDHVVH cho các em, bồi dưỡng cho chúng
có được những hành vi văn hóa đạt chuẩn mực có đầy đủ phẩm chất “yêu nước, nhân ái,
chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm”. Đây là 05 phẩm chất cốt lõi mà HS ở Phổ thông cần
đạt theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 đặt ra [1]. Những tư tưởng, tình cảm tốt
đẹp đó là nền tảng để các em có được những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hoàn thiện nhân
cách của mình, được xã hội chấp nhận, tôn vinh. Cũng cần nói thêm, GV không chỉ lồng
ghép giáo dục trẻ ở hoạt động dạy đọc hiểu mà còn ở các hoạt động có trong chương trình
Tiếng Việt ở tiểu học và tích hợp liên môn các phân môn khác- sao cho đảm bảo thời gian
và tiến trình. Có như vậy thì việc dạy học của GV mới có ý nghĩa mang tính thực tiễn,
nhân văn chứ không thể lí thuyết suôn. Từ đó, chúng ta tin tưởng, kì vọng vào lớp trẻ- là
những con người Việt Nam hiện đại có hành vi văn hóa ứng xử đạo đức -theo đúng chuẩn
mực xã hội, tránh được căn bệnh vô cảm nhức nhối là bạo lực học đường như hiện nay./.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC MỞ RỘNG HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy*
Tóm tắt: Văn hoá học đường là môi trường để giáo dục và rèn luyện nhân cách
con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm không
chỉ những người công tác trong lĩnh vực giáo dục mà còn của toàn xã hội. Trong thời
gian qua, văn hóa học đường ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trở nên
nóng hơn, khi những câu chuyện về bạo lực học đường, cách cư xử thiếu văn hóa xảy ra
và xuất hiện trên mạng xã hội. Đối với giáo dục đại học, văn hóa ứng xử ở giảng đường
cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, trường đại học không chỉ cung cấp kiến
thức mà còn giúp cho người học hình thành những chuẩn mực văn hóa, kỹ năng tiếp nhận
để từ đó vận dụng vào cuộc sống và thực tiễn nghề nghiệp. Trong bối cảnh Cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ và trước yêu cầu đổi mới của giáo dục, các
trường đại học cần đặc biệt chú ý hơn đến sự phát triển cả về trí tuệ, tình cảm và nhân
cách của sinh viên. Điều đặc biệt quan tâm hiện nay là giáo dục Việt Nam ngày càng
khẳng định được vị trí trên hệ thống giáo dục đại học thế giới. Quá trình hội nhập, giáo
dục Việt Nam cũng trở thành lựa chọn của nhiều du học sinh nước ngoài. Tại Trường Đại
học Kiên Giang, hiện tại cũng có du học sinh đến từ Lào, Campuchia và Indonesia theo
học. Ở mỗi nước khác nhau, văn hóa ứng xử ở trường học cũng khác nhau thể hiện qua
các giá trị hướng tới của nó. Không chỉ có sự khác nhau giữa các quốc gia mà ngay cả
các cấp học khác nhau, ngành học khác nhau cũng có những sự khác nhau trong giáo
dục văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên. Vậy nâng cao hóa học đường tại Trường
Đại học Kiên Giang được đặt ra trong môi trường giáo dục đa quốc gia, đa văn hóa. Từ
kết quả khảo sát sinh viên, bài viết này sẽ trình bày những giải phát góp phần xây dựng
văn hóa học đường tại Trường Đại học Kiên Giang - nơi có nhiều sinh viên nước ngoài
đang theo học.
Từ khóa: Văn hóa học đường Trường Đại học Kiên Giang; Văn hóa ứng xử;
Trường Đại học Kiên Giang
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam cũng
dần khẳng định được vị thế trong khu vực và thế giới. Việt Nam cũng đã trở thành điểm
đến được các du học sinh lựa chọn theo học ở bậc đại học và sau đại học.
Tại Trường Đại học Kiên Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đồng ý chủ trương
cho Nhà trường liên kết và tuyển sinh đào tạo du học sinh nước ngoài. Trong những năm
qua, Trường Đại học Kiên Giang cũng đã thu hút được các du học sinh từ Lào, Campuchia.
Riêng năm nay thì nhà trường đào tạo thêm du học sinh đến từ Indonesia. Bên cạnh đó,
một số sinh viên của Trường Đại học Kiên Giang tham gia thực tập tại Israel. Trong một
môi trường giáo dục đa dân tộc, đa văn hóa như thế thì vấn đề làm thế nào để tạo nên môi
*

Trường Đại học Kiên Giang
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trường học tập tốt nhất luôn được nhà trường quan tâm. Đặc biệt là xây dựng môi trường
học tập không có sự kỳ thị, cách biệt về dân tộc, về văn hóa là rất quan trọng trong bối
cảnh hợp tác và mở rộng đào tạo như hiện nay. Bài viết này sẽ đề cập đến những giải pháp
góp phần tạo nên môi trường học tập thân thiện, nói không với bạo lực học đường và phân
biệt dân tộc, tôn giáo tại Trường Đại học Kiên Giang.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1 Thực trạng về môi trường giáo dục và đào tạo đa dân tộc, đa văn hóa
nhập

2.1.1 Khái quát chung về vai trò văn hóa học đường trong bối cảnh hội hội

Phát triển văn hóa, phát triển con người luôn là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt
trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta đã xác định văn hóa là
nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội.
Xuất phát từ quan điểm trên, trong những năm qua, ngành giáo dục nước ta có
những chuyển biến mạnh mẽ để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà. Nhiều
văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến giáo dục về nâng cao văn hóa, ý thức của
học sinh, sinh viên cũng đã ban hành, thực thi và đạt được những kết quả như mong muốn.
Trong đó, phải kể đến Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Một trong những vấn đề quan trọng
cần được thực hiện là phải chuyển mạnh quá trình giáo dục từ nặng về truyền thụ kiến
thức sang nền giáo dục trọng về hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học.
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 lý 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.
Cùng với đó, những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các Bộ,
Ban ngành và các địa phương tham mưu ban hành và ban hành các văn bản chỉ đạo các nhà
trường xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Cụ thể, ngày 22/7/2008, Bộ đã ban
hành Chị thị số 40/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào xây dựng Trường học thân
thiện, học sinh tích cực. Ngày 05/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành Chỉ thị
số 1537/CT-BGDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho
học sinh, sinh viên. Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt
Nam giai đoạn 2011-2020.
Từ việc ban hành, triển khai và áp dụng những văn bản trên, cho thấy tầm quan
trọng của việc đào tạo và phát triển người học đáp ứng cả về năng lực, phẩm chất lẫn thái
độ luôn được ngành giáo dục, nhà trường đề cao. Điều này cũng rất phù hợp trong bối
cảnh hội nhập và phát triển như hiện nay.
Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường phát triển và hội nhập kinh tế, quốc tế.
Cùng với những đổi thay về đời sống của người dân thì văn hóa cũng đang trở thành mối
quan tâm của nhiều người. Thêm vào đó, Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang
diễn ra đã tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống. Những ảnh hưởng của mạng xã hội
cũng có những tác động không tốt đến ý thức và văn hóa ứng xử của những người sử
dụng.
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Trong những năm qua, sự du nhập của văn hóa phương Tây tác động đến nhiều giá
trị, chuẩn mực văn hóa dân tộc bị biến đổi, đảo lộn, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ
thanh niên, sinh viên mất phương hướng trong việc định hình giá trị. Mỗi trường đại học,
cao đẳng hiện nay như một xã hội thu nhỏ với nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp, nhiều
tệ nạn như ma túy, cờ bạc, bạo lực học đường… đã len lỏi vào trong môi trường giáo dục.
Không ít các chuẩn mực, giá trị, niềm tin văn hóa truyền thống của nhà trường đã bị thay
đổi. Thái độ ứng xử, giao tiếp của sinh viên hiện nay đang gióng lên hồi chuông cảnh báo
về sự suy thoái, băng hoại trong môi trường giáo dục.
Trong mỗi giai đoạn phát triển của giáo dục, văn hóa học đường có vai trò và ý
nghĩa vô cùng quan trọng. Ở đó, vấn đề văn hóa giao tiếp ứng xử giữa thầy với trò, giữa
người học với nhau cần phải có chuẩn mực nhất định. Truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn
được thực hiện tốt ở mỗi nhà trường. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, văn hóa học
đường cần phải phát huy tốt hơn nữa ở mỗi cơ sở giáo dục. Bởi lẽ, giáo dục hiện nay đã
có những phát triển phù hợp với xu thế của thời đại, ở đó chuẩn mực giao tiếp trong môi
trường sư phạm cũng được. Cụ thể, thời gian qua, để thích ứng với tình hình phức tạp của
đại dịch Covid-19, dạy và học online được tiến hành. Thế nhưng, văn hóa ứng xử giữa
thầy và trò trong môi trường dạy học trực tuyến lại được dư luận đặc biệt quan tâm.
Chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa học đường cũng sẽ góp phần làm đẹp hơn
hình ảnh của một đất nước, nâng cao chất lượng giáo dục khi Việt Nam là nơi được sinh
viên nước ngoài lựa chọn du học. Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn trong
thời điểm hiện nay. Trong một môi trường giáo dục, sinh viên thuộc nhiều quốc gia, tôn
giáo thì vấn đề đảm bảo được hiệu quả đào tạo là điều cần thiết.
Tóm lại, văn hóa học đường có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của
giáo dục dù ở bất kỳ giai đoạn nào. Văn hóa nhà trường làm nên nét riêng, diện mạo của
trường học và hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao chất lượng. Chính vì vậy, việc xây dựng
văn hóa nhà trường sẽ là một nhân tố quan trọng đối với vấn đề đổi mới giáo dục.
2.1.2 Thực trạng về văn hóa học đường trong môi trường giáo dục đa dân tộc,
đa văn hóa
Giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định, trong đó có việc thu hút
các du học sinh ở các nước đến du học. Chính điều này đã đặt ra cho giáo dục một nhiệm
vụ vô cùng to lớn, đó là xây dựng môi trường học tập đa quốc gia, đa văn hóa và tôn giáo.
Văn hóa ứng xử ở giảng đường có sự tham gia của sinh viên quốc tế cũng cần có những
chuẩn mực nhất định. Trong vô số những vấn đề khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa,.... thì
ở những cơ sở giáo dục có sinh viên quốc tế theo học sẽ tồn tại một số thực trạng sau đây.
Trước hết, đó là từ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa giao tiếp sẽ dẫn đến những
bỡ ngỡ, rụt rè trong giao tiếp, thậm chí dẫn đến “sốc” văn hóa là điều hoàn toàn có thể
xảy ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kết quả học tập của
các du học sinh không được như mong muốn. Đôi khi, sự cảm thông vượt giới hạn của
giảng viên đối với du học sinh vô tình dẫn đến tình trạng lệch chuẩn trong văn hóa ứng
xử ở giảng đường.
Tại Trường Đại học Kiên Giang, Qua khảo sát, hầu hết các du học sinh khi chọn
quốc gia để du học đều chưa có tìm hiểu kỹ về văn hóa. Với ba lựa chọn: ngành học,
trường học, tập trung học ngoại ngữ và tìm hiểu về văn hóa, qua khảo sát có kết quả như
sau:
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Yếu tố quan trọng quan tâm
khi du học

Chú thích:
học

1. Ngành học, trường
2. Học ngoại ngữ

20%

1
2

50%
30%

3. Tìm hiểu văn hóa

3

Khi chưa có sự tìm hiểu về môi trường sống và học tập, sẽ khiến cho các du học
sinh gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian du học. Cụ thể là những bởi ngỡ, rụt rè trong
giao tiếp với các sinh viên bản xứ. Các em sống khép kín, ngại trao đổi từ cuộc sống đến
học tập. Sự hạn chế giao tiếp, trao đổi đã dẫn đến kết quả học tập của giai đoạn đầu không
được như mong muốn. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia, mỗi nền giáo dục sẽ có những quan
điểm khác nhau. Vì vậy, khi tiếp xúc với môi trường mới thì việc bỡ ngỡ với những điều
mới lạ là bình thường.
Bên cạnh đó, có thể xuất phát từ yếu tố chủ quan như khả năng ngoại ngữ chưa
thật sự giỏi, cùng với sự khác biệt về văn hóa, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của du học sinh
rất nhiều. Không ngoại trừ trường hợp sinh viên bỏ học giữa chừng để trở về nước. Sự
hạn chế trong giao tiếp khiến cho các em cảm thấy mình như bị “cô lập”, chưa kể các em
tìm đến game và trở thành những con nghiện game.
Ngoài ra, đối với giảng viên, khi tham gia giảng dạy trong lớp học có sinh viên
thuộc nhiều dân tộc, quốc gia khác nhau cũng có những trở ngại nhất định. Cụ thể, khi
sinh viên nước ngoài chưa hiểu rõ về văn hóa học đường ở Việt Nam, các em sẽ có những
hành động mà giảng viên cho là thiếu tôn trọng. Bản thân giảng viên cũng chưa thật sự
dành thời gian để hiểu về văn hóa, về con người, đất nước của các du học sinh.
Trong khi đó, đối với những sinh viên bản xứ, khi được học cùng lớp với du học
sinh nước ngoài đều tỏ ra thích thú. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề không hay xảy ra
khi giữa họ có sự khác biệt nhau về dân tộc, tôn giáo và giọng nói,... Sự thiếu hợp tác,
chia sẻ giữa sinh viên trong cùng một lớp hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng với đó, khi chưa
hiểu rõ về văn hóa của dân tộc bạn, đôi khi xảy ra sự xúc phạm tới văn hóa, tôn giáo là
điều khó tránh khỏi. Chưa kể, ngay cả bản thân của giảng viên đôi khi cũng gặp phải sự
lúng túng khi trao đổi, giao tiếp với các du học sinh.
Hiện nay, không riêng gì tại Trường Đại học Kiên Giang, du học sinh cũng đang
theo học tại rất nhiều trường đại học trên cả nước. Do vậy, để góp phần quảng bá hình
ảnh, chất lượng của giáo dục đến với các nước trong khu vực và thế giới thì mỗi trường
cần phải có những giải pháp xây dựng một môi trường học tập đa văn hóa trong bối cảnh
hiện nay.
2.2 Giải pháp nâng cao văn hóa học đường trong bối cảnh mở rộng và hợp tác
giáo dục tại Trường Đại học Kiên Giang
2.2.1 Xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa
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Hiện nay, Trường Đại học Kiên Giang cũng như nhiều trường đại học khác trong
khu vực và cả nước, không chỉ đầu tư nâng cao chất lượng mà còn tập trung hướng đến
mở rộng, hợp tác giáo dục với khu vực và thế giới. Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng
4.0 mang đến rất nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức cho Việt Nam. Trước
thực tế này, giáo dục đa văn hóa càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình
ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời đem kiến thức về văn hóa thế
giới đến gần hơn với sinh viên Việt Nam.
Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam thời đại hội nhập với nhiều cơ hội hợp
tác lẫn áp lực cạnh tranh, quốc tế hóa là một trong những xu hướng chiến lược phát triển
theo tinh thần của Nghị định số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục
đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. Ngoài ra, từ sau thời kỳ mở cửa và đổi mới, đặc
biệt là khi hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, nhu cầu đào tạo nguồn nhân
lực không những có trình độ chuyên môn cao mà còn vừa biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, vừa có hiểu biết rộng rãi, thấu đáo về các nền văn hóa của các quốc gia khác
để có thể hội nhập, hợp tác hiệu quả và phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Cần chuẩn bị năng lực toàn diện cho các “công dân toàn
cầu” thích nghi với môi trường quốc tế. Đa dạng văn hoá vốn được hiểu là sự đồng thời tồn
tại của nhiều nền văn hóa, tập quán khác nhau. Đa dạng văn hóa trong môi trường giáo dục
chính là tập thể bao gồm nhiều cá nhân khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ, tuổi tác, giới
tính, địa vị xã hội, tập tục sống…Xác định giáo dục đa văn hóa có vai trò quan trọng trong
bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang tăng cường hợp tác, hội nhập, Trường Đại học
Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực của giảng viên để đáp ứng tốt xu thế
mới của ngành giáo dục. Không còn các tiết học giảng viên đọc, sinh viên ghi chép, thay
vào đó là sự trao đôi, tương tác trực quan, sinh động giữa giảng viên và sinh viên.
Tại Trường Đại học Kiên Giang, các du học sinh Lào, Campuchia và Indonesia sẽ
có thời gian học tiếng Việt là một năm. Sau khi qua kỳ thi sát hạch, nếu đạt yêu cầu các
em sẽ được vào học đúng với chuyên ngành đã đăng ký. Như vậy, giảng viên ở Trường
Đại học Kiên Giang sẽ phụ trách đào tạo tiếng Việt cho các du học sinh. Đối với người
giảng viên, cùng với dạy ngôn ngữ, họ phải dạy luôn cả văn hóa, bởi lẽ ngôn ngữ và văn
hóa bao giờ cũng có mối quan hệ với nhau.
Chúng tôi đã có cuộc khảo sát đối với các du học sinh đang theo học tại trường về
vai trò của văn hóa ứng xử trong giảng đường, cũng như là việc học ngôn ngữ, văn hóa.
Kết quả đánh giá ở các mức độ Rất cần thiết, cần thiết, bình thường được thể hiện như
sau:
MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA
VIỆC TÌM HIỂU VĂN HÓA
1

2

Chú thích:

3

1. Rất cần thiết
2. Cần thiết

2%

3. Bình thường

28%
70%
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Rõ ràng, chúng ta nhận thấy rằng, khi du học sinh đã trải qua sự khó khăn thì lúc
bấy giờ các em mới bắt đầu nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề tìm hiểu môi
trường, văn hóa giao tiếp ở nơi mà mình theo học. Từ kết quả này, đội ngũ giảng viên
giảng dạy tiếng Việt cho du học sinh nước ngoài cũng đề ra những giải pháp cụ thể trong
việc giảng dạy và giới thiệu về văn hóa ứng xử, văn hóa học đường tại Trường Đại học
Kiên Giang. Văn hóa ứng xử, giao tiếp của sinh viên chính là nói đến chân thiện mỹ, là cái
đẹp, là các giá trị chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp. Chủ thể sinh viên phải ứng xử có
văn hóa, biểu hiện trong nhận thức, thái độ và hành vi trong các mối quan hệ, trước tiên
là quan hệ trong trường phù hợp với chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tác phong của xã hội.
Văn hóa ứng xử của sinh viên là một bộ phận của văn hóa học đường.
Cùng với việc giới thiệu các giá trị văn hóa của đất nước thì cần thiết phổ biến đến
sinh viên về phong tục, văn hóa của địa phương, cụ thể là địa bàn tỉnh Kiên Giang, do
Trường Đại học Kiên Giang đóng trên địa phương này. Đó là nơi có đông đồng bào dân
tộc Khmer sinh sống và với những nét đẹp về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng. Bên cạnh
đó, sinh viên Việt Nam theo học tại Trường cũng thuộc nhiều dân tộc như Kinh, Hoa và
Khmer.
Từng bước xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa, đây cũng là yêu cầu tất yếu
trong quá trình hội nhập quốc tế. Mục tiêu của giáo dục đa văn hóa là giúp người học làm
quen với sự bình đẳng trong các mối quan hệ ngay từ trong bối cảnh trường học, tránh
thái độ tự tôn cũng như tự ti trong ứng xử để có thế tiếp tục phát huy giá trị bình đẳng này
trong tương lai khi ra trường trong mọi tổ chức, đóng góp vào sự bình đẳng của xã hội
dân chủ. Do đó, giá trị bình đẳng rất quan trọng trong văn hóa ứng xử giữa các đối tượng
và nhóm đối tượng trong nhà trường. Cụ thể, tại Trường Đại học Kiên Giang là những giá
trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia và Indonesia, kể cả tôn giáo, tín
ngưỡng. Giảng viên, sinh viên tôn trọng lẫn nhau, không có sự kỳ thị hay xúc phạm.
thiện

2.2.2 Chú trọng xây dựng hình ảnh đội ngũ giảng viên, sinh viên bản xứ thân

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát sinh viên Việt Nam về vai trò cũng như tầm quan
trọng của việc tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa của bạn học cùng lớp là sinh
viên nước ngoài. Kết quả đều tập trung nhiều vào phương án là rất cần thiết.
Sinh viên Việt Nam theo học
tại Trường Đại học Kiên Giang
cũng được giảng viên nhắc nhở, rèn
luyện về một môi trường giáo dục
mà trong đó có nhiều du học sinh
đến từ các nước khác nhau. Cụ thể,
thông qua khóa Kỹ năng mềm, cụ
thể là kỹ năng giao tiếp, giảng viên
luôn lồng ghép vào đó là văn hóa
ứng xử với người nước ngoài. Để từ
đó, sinh viên bản xứ sẽ có cách giao
tiếp với bạn học mình một cách tốt
nhất và cùng nhau đạt kết quả cao
trong học tập.
Quan tâm đến giá trị truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Thông qua những
điều bình dị của cuộc sống như chúc mừng và tổ chức những ngày lễ của dân tộc các du
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học sinh. Thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam
với các sinh viên nước ngoài đang theo học tại Trường Đại học Kiên Giang. Qua đây, các
em sẽ hiểu hơn không những về nét đặc trưng văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc mà còn
thắt chặt thêm tình cảm, gần gũi nhau, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập.
Đối với giảng viên người bản xứ, ý thức khoan dung đi cùng ý thức giảm thành kiến,
không vội xét đoán, lắng nghe đa chiều để có cơ hội tìm hiểu sâu và xem xét lại định kiến
ban đầu của mình, cơ hội khám phá những điểm chung hay những điểm tốt đẹp có thể học
hỏi được và đặc biệt là cơ hội chung sống trong hòa bình qua cư xử khéo léo tế nhị, thông
cảm, tôn trọng các khác biệt, ý thức bình đẳng. Giáo dục đa văn hóa giúp tăng cường các mối
quan hệ tích cực, tôn trọng nhau và cam kết bình đẳng, giảm thành kiến, định kiến qua tương
tác giữa các nhóm. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên tổ chức, sắp xếp lớp học sao cho
hợp lý. Cụ thể, trong quá trình thảo luận nhóm thì không được để cho du học sinh thành một
nhóm biệt lập, tách biệt mà có sự phân tán. Trong các nhóm nên vừa có sinh viên Việt Nam
và sinh viên nước ngoài. Qua mỗi buổi thảo luận sẽ là cơ hội tốt để các em hiểu hơn, phát
triển tình cảm.
Bên cạnh đó, những năm qua, Trường Đại học Kiên Giang cũng đã tiếp nhận tình
nguyện viên tham gia giảng dạy cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường. Điều
này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa.
Sinh viên có thể học hỏi thêm về văn hóa giao tiếp, ứng xử của giảng viên nước ngoài.
Với những giải pháp cụ thể, trong những năm qua, tại Trường Đại học Kiên Giang
chưa từng xảy ra những xung đột hay mâu thuẫn giữa sinh viên Việt Nam với các du học
sinh. Đây là điều đáng được ghi nhận trong quá trình giáo dục và đào tạo tại Trường. Cùng
với môi trường học tập thân thiện, cùng giúp đỡ nhau, các du học sinh cũng đạt được kết
quả như mong muốn.
3. Kết luận
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển như hiện nay, giáo dục luôn cần vươn xa và
khẳng định vị thế của mình nhiều hơn. Xuất phát từ điều này, những cơ sở giáo dục có
hợp tác đào tạo và mang yếu tố nước ngoài cần chú trọng xây dựng môi trường học tập
đa văn hóa. Hòa nhập mà không hòa tan là giá trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm
trong cộng đồng thế giới, cùng giải quyết các vấn đề chung toàn cầu, tận dụng được những
cơ hội hợp tác để phát triển đất nước, tiếp thu chọn lọc tinh hoa các dân tộc để tự điều
chỉnh bản thân, được làm bạn với thế giới. Điều này cũng góp phần tránh những mâu
thuẫn giữa sinh viên các nước với nhau khi được học trong cùng một lớp. Sinh viên sẵn
sàng giúp đỡ lẫn nhau để đạt kết quả cao trong học tập. Với những giải pháp trên, trong
những năm qua, đào tạo sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang cũng đã đạt
những kết quả nhất định./.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TÍCH CỰC - YẾU TỐ GÓP PHẦN NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA
TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Thái Nguyên Hoàng Giang*
Tóm tắt: Văn hóa học đường được coi là “linh hồn của trường học”. Đây là môi trường
để giáo dục và rèn luyện nhân cách người học, nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt trong cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết này đề cập đến môi trường văn hóa học đường tích cực tác động
đến hiệu quả giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập. Từ
đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và trường Đại học Khánh
Hòa nói riêng.
Từ khóa: Văn hóa học đường; chất lượng giáo dục; chuyển đổi số giáo dục

Đặt vấn đề
Trong thời đại ngày nay, với xu thế bùng nổ công nghệ số và hội nhập toàn cầu,
yếu tố văn hóa ngày càng được nhiều quốc gia, tổ chức quan tâm, giữ gìn và phát triển.
Cùng với xu thế đó, giáo dục cũng phải chuyển mình cho phù hợp, nhà trường không chỉ
là là môi trường phát triển trí tuệ, mà còn là là cái nôi giữ gìn và phát triển văn hóa. Văn
hóa đi liền với giáo dục và giáo dục không thể bỏ văn hóa qua một bên. Nếu môi trường
học đường thiếu văn hóa thì sẽ không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị
kiến thức và nhân văn cho thế hệ trẻ. Văn hóa nhà trường có vai trò quan trọng, tác động
mạnh mẽ đến chất lượng giáo dục.
Xây dựng văn hóa học đường là yếu tố để phát triển nhà trường. Môi trường văn
hóa nhà trường tích cực, lành mạnh sẽ là yếu tố thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện, tạo động lực cho cả người dạy và người học trong các hoạt động của mình. Tuy
nhiên, phần lớn tại các trường đại học hiện nay, ngoài những giá trị truyền thống tốt đẹp
như tôn sư trọng đạo, tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động dạy học, có lý tưởng,
niềm tin,… thì bên cạnh đó dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ, bùng nổ thông
tin và sự vào cuộc nhanh chóng của các mạng xã hội, tính ỷ lại, sự đỗ lỗi cho nhau, lối
sống xa hoa chạy theo những trào lưu tiêu cực, không ý thức kỷ luật, xao nhãng trong việc
học tập, nghiên cứu… ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục. Xây dựng môi trường văn
hóa học đường là điều kiện để thực hiện mục tiêu của nhà trường trong bối cảnh chuyển
đổi số và hội nhập, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao,
vừa có năng lực chuyên môn, vừa có phẩm chất đạo đức, kỹ năng phục vụ nhu cầu ngày
càng cao của xã hội.
Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ tập trung vào tìm hiểu môi trường văn hóa học
đường tích cực tác động đến hiệu quả dạy học, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục tại trường Đại học Khánh Hòa trong giai đoạn giáo dục cả nước
đang chuyển mình và hội nhập cùng với xu thế giáo dục của thế giới.
1. Một số vấn đề cơ sở lý luận

*
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1.1. Khái niệm
Văn hóa học đường:
Thuật ngữ văn hóa học đường hay văn hóa trường học không còn mới mẻ trong
môi trường giáo dục. Nó được xem như một một loại hình văn hóa cộng đồng cần được
quan tâm. Văn hóa học đường được nhiều nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu
trong và ngoài nước tìm hiểu và đưa ra khá nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên đều
thống nhất mỗi trường học ngoài nhiệm vụ truyền tải kiến thức, còn là những tấm gương
phản chiếu những giá trị, những chuẩn mực đạo đức, và có những nét văn hóa riêng, độc
đáo tác động đến toàn bộ hoạt động của nhà trường. Theo GS Phạm Minh Hạc: “Văn hóa
học đường là hệ các chuẩn smực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy Cô giáo,
các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành
động tốt đẹp”. Theo GS Trần Ngọc Thêm: “Văn hóa học đường là một bộ phận của văn
hóa giáo dục nhằm thực hiện hóa triết lý giáo dục bao gồm 4 thành tố chính là chính sách
giáo dục, văn hóa giáo dục, tổ chức giáo dục và hạ tầng cơ sở”. Như vậy, có thể hiểu văn
hóa học đường là một tiểu văn hóa ứng với môi trường giáo dục, vừa chứa đựng sắc thái
văn hóa dân tộc vừa chuyển tải và chia sẻ các giá trị đặc thù chung toàn nhân loại. Văn
hóa học đường hình thành phải dựa trên những giả định ban đầu (niềm tin, giá trị, tầm
nhìn, sứ mệnh, mục tiêu v.v.), trở thành môi trường và chất xúc tác để hoạt động dạy và
học, các sinh hoạt gắn với môi trường học đường cũng như mục tiêu giáo dục con người
được thực hiện suôn sẻ và hiệu quả. Về bản chất, môi trường văn hóa học đường là nơi
mà mỗi cá nhân hoạt động trong đó có đủ điều kiện thể hiện mình một cách toàn vẹn nhất
vì mục tiêu chung của tổ chức, của cộng đồng.
Văn hóa học đường tích cực:
Văn hóa học đường mang tính đa diện, phản ảnh niềm tin, giá trị sống trong một
cơ sở giáo dục. Văn hóa học đường tích cực có thể đóng vai trò tích cực như một tấm lưới
an toàn của trường học, bảo vệ nhà trường khỏi những cú sốc không mong muốn. Văn
hóa học đường có thể tích cực hoặc tiêu cực. Nếu văn hóa học đường không tích cực thay
vì giúp cải thiện hoạt động dạy học, nó kích hoạt một vòng lẩn quẩn, dẫn đến việc làm
giảm thành tích học thuật, ảnh hưởng đến sự tự tin của giảng viên, sinh viên thì ngược lại,
văn hóa học đường tích cực sẽ mang lại kết quả tích cực, làm giảm bớt sự không hài lòng
của các thành viên trong nhà trường, tạo môi trường thuận lợi nâng cao chất lượng dạy và
học, khuyến khích giảng viên, sinh viên nỗ lực trong rèn luyện, nghiên cứu đạt thành tích
trong sự mong đợi của nhà trường và xã hội.
Văn hóa học đường tích cực liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của
nhà trường. Nó biểu hiện trước hết ở trong sứ mạng, triết lý, chiến lược, mục tiêu, hệ
thống các giá trị, chuẩn mực, bầu không khí tích cực, lành mạnh,.. của nhà trường. Sau
đó, văn học đường tích cực được cụ thể hóa thông qua các niềm tin, hành vi, ứng xử trong
các mối quan hệ giữa các cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức,… được xem là tốt đẹp và
mỗi thành viên trong tổ chức chấp nhận.
Chất lượng giáo dục:
Chất lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các cơ sở giáo dục và việc
phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo bao giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng
nhất của bất kỳ trường đại học nào. Có rất nhiều quan điểm đánh giá về chất lượng giáo
dục chẳng hạn như: chất lượng giáo dục được đánh giá bằng yếu tố “Đầu vào”; yếu tố
“Đầu ra”; yếu tố “Giá trị gia tăng”; yếu tố “Giá trị học thuật”; yếu tố “Kiểm toán”; và chất
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lượng giáo dục được đánh giá bằng yếu tố “Văn hóa tổ chức riêng”. Xét về khía cạnh
nghiên cứu của bài viết, tác giả đề cập đến việc đánh giá chất lượng giáo dục dựa trên yếu
tố “văn hóa tổ chức riêng”. Mỗi trường đại học phải tạo ra được môi trường văn hóa tổ
chức riêng hỗ trợ cho tiến trình liên tục cải tiến chất lượng. Hành vi, thái độ, các mối quan
hệ bên trong nhà trường, bên trong và bên ngoài nhà trường sẽ tạo nên một môi trường
văn hóa đặc trưng, từ đó xây dựng chất lượng đào tạo và nâng cao vị thế của các cơ sở
giáo dục.
Chuyển đổi số trong giáo dục đại học:
Chuyển đổi số là quá trình con người thay đổi cách sống, cách làm việc và phương
thức làm việc với công nghệ số; là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các
lĩnh vực nhằm thay đổi phương thức lãnh đạo, cách thức tổ chức và hoạt động của đơn vị.
Chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và bậc đại học nói riêng là một thay đổi trong đó
có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào dạy học, giáo dục và các hoạt động khác
nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên, giảng viên, tạo một môi
trường học tập nơi mà mọi thứ được kết nối, một trải nghiệm học tập hợp tác, tương tác
và cá nhân hóa. Nhờ chuyển đổi số trong giáo dục, người học chỉ cần một thiết bị thông
minh như điện thoại, máy tính bản hay máy tính xác tay để truy cập nhiều nội dung khác
nhau ở trường, ở nhà hay mở mọi nơi. Trước sự thay đổi của công nghệ, mọi cá nhân có
thể tiếp cận nguồn tri thức số khổng lồ và không giới hạn phụ vụ cho việc giảng dạy, học
tập và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh những thành tựu đó thì
công nghệ số cũng ảnh hưởng không ít đến thái độ, hành vi, đạo đức cũng như các mối
quan hệ qua lại giữa thầy với trò, giữa trò với trò và giữa nhà trường với xã hội. Vì thế,
xây dựng môi trường văn hóa học đường tích cực trong thời đại công nghệ số cũng là
nhiệm vụ nâng cao hiệu quả giáo dục.
1.2. Một số đặc điểm của văn hóa học đường tích cực
Văn hóa học đường tích cực sẽ tăng cường các mối quan hệ trong trường học: quan
hệ chủ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường chính là mối quan hệ
giữa thầy và trò. Người thầy không chỉ là người định hướng, hướng dẫn người học chủ
động lĩnh hội tri thức mà còn là người hình thành các giá trị, phẩm chất tốt đẹp cho người
học. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, quan hệ giữa nhà trường và xã hội càng bền chặt.
Xã hội đòi hỏi sản phẩm của giáo dục không chỉ về chuyên môn mà còn yêu cầu cao về
kỹ năng, phẩm chất, đạo đức. Môi trường văn hóa học đường tích cực tác động đến mối
quan tâm của phụ huynh, người học, người dạy cũng như các thành viên của cộng đồng
sẽ có cùng mục đích, nhu cầu và động cơ để phát triển. Khám phá các kỹ năng và năng
lực độc đáo của các bên liên quan cũng sẽ mang lại lợi ích cho trường học trong việc mở
rộng mạng lưới các nguồn lực. Văn hóa học đường tích cực sẽ có những đặc điểm sau:
vinh.

- Những thành công cá nhân của người dạy và người học được ghi nhận và tôn

- Các mối quan hệ và tương tác được đặc trưng bởi sự cởi mở, tin cậy, tôn trọng và
đánh giá cao.
- Mối quan hệ của nhân viên là tập thể, hợp tác và hiệu quả.
- Tất cả các thành viên cảm thấy an toàn về mặt tinh thần và thể chất, các chính
sách và cơ sở vật chất của nhà trường thúc đẩy sự an toàn của người học
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- Mỗi cán bộ, giáo viên đều biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm,
luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia vào việc dạy và học. Lãnh đạo
trường, nhân viên và giáo viên nêu gương các hành vi tích cực, lành mạnh cho người học.
- Khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học,
giáo viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong các hoạt động của nhà trường
- Người học luôn được đảm bảo với những kỳ vọng học tập cao, và phần lớn người
học đáp ứng và vượt qua những kỳ vọng đó.
- Các nguồn lực giáo dục và cơ hội học tập được phân bố công bằng cho tất cả các
đối tượng
Văn hóa học đường tích cực sẽ nuôi dưỡng một môi trường an toàn hỗ trợ cho người
dạy và người học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Elsie Jeremiah, nguyên Hiệu
trưởng tại 1 trường học ở Singapore, cho rằng: “Nếu mọi giáo viên tin rằng mọi đứa trẻ có
thể học và muốn học, và nếu mọi giáo viên có thể khuyến khích mọi đứa trẻ tham gia các
hoạt động của lớp học và làm cho hoạt động học tập trở nên thú vị gần như mỗi ngày thì
văn hóa học tập sẽ được nuôi dưỡng”. Xây dựng văn hóa học đường là thực hiện một quá
trình quản lý giáo dục nhằm mục đích xây dựng và phát triển trường học thành môi trường
văn hóa giáo dục lành mạnh, các thành viên trong nhà trường có những hành vi đúng đắn,
chuẩn mực, phát triển bền vững.
2. Môi trường văn hóa học đường tích cực tác động đến chất lượng giáo dục
tại trường Đại học Khánh Hòa
Văn hóa học đường là tài sản lớn của bất kỳ một tổ chức nào và Đại học Khánh
Hòa cũng không là ngoại lệ. Đại học Khánh Hòa là một trường được hình thành từ bề dạy
lịch sử của trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ
thuật và Du lịch Nha Trang. Phát huy truyền thống đặc trưng của 2 trường cao đẳng, Đại
học Khánh hòa đã xây dựng được môi trường văn hóa học đường tích cực, lành mạnh, cụ
thể:
Tạo môi trường dạy và học tích cực: Đại học Khánh Hòa đã tạo nên động lực sư
phạm để người dạy – dạy thật và người học – học thật mang lại kết quả tốt đẹp cho quá
trình sư phạm của nhà trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, đội ngũ giảng viên
của nhà trường đã tích cực trong việc tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học,
lấy người học làm trung tâm. Người dạy chủ động nâng mục tiêu dạy học từ truyền thụ
kiến thức sang hướng dẫn phương pháp và khơi gợi niềm sáng tạo của người học. Cũng
từ đó, sinh viên Đại học Khánh Hòa phần lớn tiếp thu tri thức không còn dưới dạng thụ
động, mà chuyển sang chủ động, tích cực trong việc lĩnh hội tri thức, biết cách vận dụng
và biến các tri thức thô sơ trở thành nhận thức của bản thân, phát huy năng lực tư duy,
sáng tạo. Dạy thật – học thật đã giúp nhà trường thu được kết quả thật. Số lượng tuyển
sinh ngày càng tăng đối với một trường Đại học còn non trẻ. Môi trường văn hóa tại ngôi
trường ven biển đã khơi gợi tinh thần dạy và học, là niềm tự hào của cán bộ giảng viên,
sinh viên trong những năm vùa qua.
Tạo động lực làm việc: Trường Đại học Khánh Hòa đã xây dựng một số chế độ,
chính sách cho giảng viên, nhân viên trong nhà trường để giúp mọi người yên tâm vào
công tác giảng dạy và phục vụ nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều chính
sách hỗ trợ sinh viên vượt khó nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em, đặc biệt
trong đại dịch Covid-19 như hiện nay. Một trong những yếu tạo động lực làm việc hiệu
quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục là nắm bắt và đáp ứng nhu cầu chính đáng của
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mọi người, từ nhu cầu vật chất đến tinh thần, do đó đội ngũ giảng viên, nhân viên và cả
sinh viên trong nhà trường phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân đáp
ứng với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
Xây dựng bầu không khí tập thể lành mạnh: Văn hóa học đường tích cực là những
nét đẹp trong môi trường sư phạm: từ môi trường cơ sở vật chất, môi trường quan hệ, môi
trường dạy – học. Những nét đẹp đó thể hiện trong hành vi của thầy, của trò, của cán bộ
quản lý và nhân viên trong nhà trường. Điều này dã tạo nên một bầu không khí tập thể
tích cực, sôi nổi, qua đó hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học, chú
trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong môi trường toàn cầu
hóa như hiện nay. Đối với sinh viên, các em cảm thấy thoải mái, tự tin, ham học hỏi, thích
nghiên cứu (cụ thể số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngày càng tăng, da
đạng chủ đề và mang lại hiệu quả ứng dụng trong nhà trường cao). Sinh viên cảm thấy
được thừa nhận, được tôn trọng, cảm thấy mình có giá trị. Từ đó, họ thấy rõ trách nhiệm
của mình, tích cực khám phá và tích cực tương tác với giảng viên, nhóm bạn, nỗ lực đạt
thành tích học tập tốt nhất, tạo ra môi trường thân thiện an toàn, cởi mở, tôn trọng và chấp
nhận các nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau. Bầu không khí tích cực của nhà trường đã xây
dựng hệ giá trị làm chuẩn mực để mọi thành viên đồng thuận, lấy đó làm mục tiêu phấn
đấu, thước đo thành quả của bản thân, đặc biệt hình thành các giá trị đạo đức xã hội, giá
trị nhân cách, điều mà chúng ta vẫn hay gọi “dạy người” bên cạnh “dạy chữ, dạy nghề”.
Văn hóa học đường tích cực sẽ biến nghịch cảnh thành lợi thế, hạn chế tiêu cực và
xung đột: Giai đoạn mới thành lập, nhà trường gặp không ít khó khăn trong việc dung hòa
các mối quan hệ của các thành viên của 2 trường cao đẳng trước kia. Xây dựng môi trường
văn hóa thống nhất là một vấn đề phức tạp vì nó liên quan đến vấn đề quan niệm, tâm lý,
thói quen của cán bộ, giảng viên, nhân viên của 2 trường. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian
ngắn, từ mội trường mô phạm (trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang) và môi trường văn
hóa (trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) đã tạo nên thế mạnh
cho Đại học Khánh Hòa. Nhà trường đã giúp các thành viên tổ chức thống nhất về cách
thức nhận thức vấn đề, cách đánh giá, lựa chọn, định hướng và hành động. Nó như chất
keo gắn kết các thành viên trong nhà trường thành một khối, tạo ra những dư luận tích
cực, hạn chế những biểu hiện tiêu cực trái quy tắc, chuẩn mực, giá trị của môi trường sư
phạm.
3. Một số giải pháp phát triển môi trường văn hóa học đường tích cực nhằm
nâng chất lượng giáo dục tại trường Đại học Khánh Hòa
Nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và
sinh viên nhà trường trong việc xây dựng và phát triển môi trường văn hóa học đường
tích cực: Mỗi thành viên trong nhà trường giữ vai trò quan trong trong việc hình thành và
phát triển môi trường văn hóa học đường. Do đó, việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức
về tầm quan trọng của văn hóa học đường tích cực là hết sức cần thiết và có ý nghĩa to
lớn. Thông qua các mối quan hệ đó, hình thành thái độ đứng đắn với những giá trị, chuẩn
mực, thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường. Lãnh đạo nhà trường tăng cường xây dựng
văn hóa ứng xử trong đơn vị, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ,
giảng viên, nhân viên và sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống
văn hóa. Đồng thời góp phần xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện, nâng
cao chất lượng đạo tạo. Trong thời kỳ công nghệ số, nhà trường có thể tuyên truyền văn
hóa học đường tích cực thông qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như: các trang mạng
xã hội (Facebook, Zalo, Twitter, Instagram, Youtube,…), báo chí, phát thanh, truyền hình,
hoặc bằng dư luận xã hội, từ đó tạo uy tín và nâng cao vị thế của nhà trường.
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Nhà trường xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, xác định các hệ thống giá trị cốt lõi nhằm
làm kim chỉ nam định hướng mọi hành vi của các thành viên làm nên chất lượng giáo
dục: Việc làm này là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, làm cho giảng viên
yên tâm giảng dạy và nghiên cứu, làm cho sinh viên nhận thức được giảng đường, nơi
mình học tập trở thành niềm tụ hào và là nơi phấn đấu của nhiều học sinh phổ thông. Cuối
cùng, với môi trường nhà trường đó làm cho phụ huynh yên lòng về một nơi mà con mình
có thể được tạo thành một người vừa chuyên nghiệp, vừa có nhân cách tốt.
Xây dựng môi trường sư phạm, khung cảnh sư phạm và giao tiếp sư phạm nơi
giảng đường: Lao động sư phạm là lao động đặc thù bởi ngoài “dạy chữ”, “dạy nghề” còn
phải “dạy người”. Do đó, tất cả hành vi, cử chỉ, ứng xử của người giảng viên cần được
chú ý, phải xây dựng được mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, phải mẫu mực, vừa nghiêm
túc vừa thân mật, chân thành và giản dị. Ngoài ra, cần phải trau đồi chuyên môn, là người
truyền lửa để sinh viên say mê, yêu nghề nghiệp, phát huy tính tự giác, sáng tạo.
Ban hành, xác lập các tiêu chí về văn hóa học đường tích cực trong trường đại
học: Đây là một trong những giải pháp mang tính pháp quy, yêu cầu mọi cá nhân trong tổ
chức tuân thủ theo nhằm thực hiện theo đúng quy định đề ra. Khi xây dựng các tiêu chí
phải đảm bảo tính chuẩn mực trong ứng xử văn hóa, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh
của nhà trường. Qua đó, điều chỉnh nhận thức, hành vi của một bộ phận sinh viên còn bị
tác động bởi những văn hóa tiêu cực, rèn luyện đạo đức, lối sống, hình thành ý thức chính
trị.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng để cán bộ, giảng viên và cả sinh
viên nhằm rèn luyện ý thức tự giác, tích cực: Nhà trường nên thường xuyên tổ chức các
hoạt động cộng đồng để sinh viên có thể phát huy những gì học được từ nhà trường phục
vụ xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Kết luận
G.C. Urben, L.W.Hugis, C.J. Noris (2004), “Một nhà trường tốt, có chuẩn chất
lượng cao, có kỳ vọng cao đối với học sinh, có môi trường giảng dạy và học tập tốt hay
nói cách khác là có môi trường văn hóa học đường tốt”. Trong bối cảnh đổi mới giáo
dục, hội nhập và phát triển, văn hóa nhà trường tích cực, lành mạnh sẽ là yếu tố thuận lợi
để phát triển giáo dục toàn diện, tạo động lực cho cả người dạy và người học thực hiện
mục tiêu của nhà trường. Xây dựng văn hóa học đường được xem là một biện pháp hữu
hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nhà trường thành một nhà trường trí tuệ
- văn hóa. Văn hóa học đường cũng như văn hóa giáo dục dưới tác động của cuộc cách
mạng công nghiệp có sự chuyển mình biến động dẫn đến những hành vi, thái độ, ứng xử
trong nhà trường thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên giá trị vốn có trong các hoạt động giáo
dục.
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VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN CÁN BỘ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TS. Nguyễn Hữu Sơn*
Tóm tắt: Sự phát triển của khoa học – công nghệ trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư với không gian mạng truyền thông internet đã mở rộng hoạt động giao
tiếp của con người không có giới hạn. Mỗi cá thể đều có thể tiếp cận thông tin một cách đa chiều
và với nguồn thông tin lớn, phong phú, đa dạng trong sự phát triển của bản thân. Điều này đòi
hỏi mỗi cá nhân phải có một kỹ năng giao tiếp văn minh và phù hợp bởi sự đa dạng văn hoá.
Trường học trở thành một trong những môi trường quan trọng trong việc nâng cao nhận thức,
hiểu biết và rèn luyện kỹ năng thực hành ứng xử, giao tiếp cho mỗi cá nhân khi tham gia vào quá
trình đào tạo, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu ở đây. Văn hoá giao tiếp, ứng xử trở thành một
trong những công cụ quan trọng góp phần vào sự thành công của mỗi người trong xã hội. Bài
viết trình bày về những hoạt động văn hoá giao tiếp, ứng xử của sinh viên, học viên trong quá
trình được học tập, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện tại Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí
Minh.
Từ khóa: văn hoá, giao tiếp, học viện

1. Đặt vấn đề
Trong ba môi trường giáo dục, gia đình – nhà trường và xã hội, nếu như giáo dục
gia đình là nền tảng cơ bản thì giáo dục nhà trường là trung tâm góp phần quan trọng vào
việc giúp mỗi cá nhân không ngừng nâng cao nhận thức và thực hành về hành vi ứng xử
văn hóa. Bên cạnh việc đào tạo để trở thành một người có năng lực về chuyên môn, trình
độ nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và xử dụng lao động thì việc nâng
cao phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, lối sống của mỗi cá nhân trong trường học là đáp
ứng yêu cầu chung của xã hội. Do đó, ứng xử có văn hóa là một trong những biểu hiện
góp phần quan trọng vào sự thành không của mỗi người dù là ở trong bất kỳ môi trường
nào và tiếp xúc với bất kỳ ai.
Bên cạnh những mặt tích cực của cơ chế kinh tế thị trường mang lại khi Đảng và
Nhà nước tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước thì cũng đồng thời xuất hiện những biểu
hiện tiêu cực tác động không nhỏ đến đạo đức xã hội, lối sống và phẩm chất của mỗi cá
nhân, cộng đồng. Môi trường giáo dục trong nhà trường cũng không nằm ngoài những
ảnh hưởng, tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường đến sinh viên, học viên và
giảng viên, cán bộ quản lý. Giao tiếp là một thuộc tính không thể thiếu của mỗi cá thể con
người góp phần vào sự tồn tài và phát triển xã hội. Vì vậy mà mỗi người trong cộng đồng
xã hội đều hình thành các kỹ năng giao tiếp ứng xử đi cùng với sự phát triển và trưởng
thành theo thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có tình trạng một bộ phận không
nhỏ sinh viên và học viên trong nhà trường còn lúng túng trong ứng xử, có những biểu
hiện chưa thật sự phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc cũng như là sự tinh tế trong
giao tiếp qua các mối quan hệ với nhau, với cán bộ quản lý, với giảng viên trong quá trình
học tập, sinh hoạt. Vì lẽ đó mà việc tiếp tục có những giải pháp mang tính đột phá góp
phần vào việc tăng cường văn hóa ứng xử cho sinh viên, học viên trong trường học nói
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chung và cho sinh viên, học viên của Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng
là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Văn hoá giao tiếp và thực tiễn văn hoá giao tiếp ở Học viện Cán bộ Thành
phố Hồ Chí Minh
Giao tiếp là quá trình mà trong đó, các bên tham gia nhằm tạo ra hoặc chia sẻ
những cảm xúc, thông tin đạt được mục đích được. Theo cách hiểu này, hành vi giao tiếp
là một chuỗi những hành vi và tư duy mang tính hệ thống trong chính bản thân của mỗi
bên tham gia vào cùng nhau. Quá trình giao tiếp có thể rộng hoặc hẹp nhưng đều thể hiện
sự phong phú và đa dạng giữa các bên ít nhất là từ hai trở lên. Vì vậy, giao tiếp không thể
nào mang tính một chiều dù có thể rằng về mặt hình thức thì có những tình huống mà một
bên tham gia giao tiếp hướng tới bên còn lại nhưng không nhận được sự hồi âm, phản hồi.
Như vậy, giao tiếp có thể được hiểu là các biểu hiện mang tính hướng ngoại và bề mặt khi
con người thể hiện các tiếp xúc tương tác với các cá nhân khác trong cộng đồng. Cái gốc
của các biểu hiện bề mặt đó là cách tiếp cận của cá nhân ứng với từng vấn đề như vụ việc,
con người, công việc hay cuộc đời nói chung. Ngoài ra, khi sử dụng tập hợp từ giao tiếp
ứng xử, chúng ta nhấn mạnh tính tình thế của các hành vi giao tiếp trong đó các bên tham
gia giao tiếp cần tính tới các đặc thù của bối cảnh như thời điểm, không gian hay các yếu
tố liên quan đến bên cùng tham gia giao tiếp để có nhận thức và hành vi phù hợp.
Văn hoá giao tiếp là tổng thể các hoạt động trò chuyện có văn hóa của một người
với một người khác nhau. Trước hết đó là một thái độ thân thiện, cởi mở, tôn trọng lẫn
nhau được tạo nên thông qua hành vi, lời nói, cách ứng xử …Đặc trưng văn hóa trong
giao tiếp tùy thuộc vào mỗi quốc gia, mỗi địa phương và thậm chí là bản sắc của dân tộc,
tộc người khác nhau.
Văn hoá giao tiếp của sinh viên, học viên ở Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh:
* Giao tiếp giữa sinh viên với sinh viên
Đại đa số sinh viên trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường có sự giao lưu, kết
bạn và ứng xử với nhau khá chha6n thành, với những mức độ lịch sự và văn minh tôn
trọng trong cách thể hiện cảm xúc, tình cảm ở những mức độ khác nhau. Trong đó, một
khi đã trở nên thân thiết và gần gũi sau một thời gia thì những rào cản rụt rè dần bị xoá
bỏ và thay vào đó là sự nhiệt tình, thẳng thắn hay thậm chí là ít nhiều không cần sự câu
nệ về tiểu tiết, hình thức. Tuy nhiên, một bộ phận khác sinh viên thì chọn cách duy trì các
mối quan hệ mang tính chất xã giao, do đó mà giao tiếp trở nên mang tính hình thức với
sự khách sáo, thậm chí đôi khi thái quá trở thành giả tạo. Mặt khác cũng có những sinh
viên hoàn toàn thờ ơ với những mối quan hệ xã hội trong quá trình học tập nên tỏ ra thờ
ơ, lạnh nhạt và thậm chí là chỉ khi thật sự cần thiết có liên quan đến lợi ích của bản thân
thì mới tiến hành các hoạt động giao tiếp. Họ không hề muốn nảy sinh bất kì mối quan hệ
nào với sinh viên khác, luôn luôn giữ khoảng cách và tự cô lập chính mình. Thái độ xa lạ,
không hòa hợp với tập thể, thiếu tinh thần hợp tác. Bên cạnh đó, vẫn có những sinh viên
gặp trở ngại giao tiếp, họ mong muốn kết bạn, nhưng không biết cách thể hiện. Đối với
người khác luôn quá cẩn trọng, rụt rè, không dám nói lên suy nghĩ của mình, tôn trọng
gần như tôn kính.
Một điều đặc biệt quan trọng trong quá trình giao tiếp giữa sinh viên với nhau chính
là khả năng làm chủ cảm xúc của bản thân. Đây là điều mà không phải bất kỳ một sinh
viên nào cũng có thể làm chủ cảm xúc của chính mình trong quá trình giao tiếp với các
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mối quan hệ xung quanh mình. Không những thế, còn có không ít sinh viên có thái độquá
khích nghĩa là đã để cảm xúc vướt khỏi tầm kiểm soát, sự tự chủ của bản thân, mất bình
tĩnh khi không cảm thấy hài lòng từ quá trình giao tiếp với mọi người xung quanh. Đôi
khi chỉ là một cái nhìn “không bình thường”, chỉ một va chạm nhẹ, một xích mích nhỏ là
có thể có những lời nói thô tục, khiếm nhã. Những hiện tượng như: chia bè, kết nhóm
nhưng lại nói xấu, công kích, lôi kéo giữa sinh viên với nhau là chuyện thường nhật. Tuy
nhiên, vấn đề ở đây chính là trong quá trình học tập, cách thức giao tiếp của sinh viên khi
ứng xử trước các tình huống gắn với hoạt động học tập chưa thực sự thể hiện một sự khéo
léo, tinh tế hoặc ít nhất là ở sự nhận thức chia sẻ, đồng cảm quan điểm hay góc nhìn vẫn
còn rất hạn chế như: khi đưa ra nhận xét, đánh giá bài tập nhóm của bạn, nhận xét đi thẳng
vào mặt hạn chế của nhóm bạn, không biểu dương tinh thần cố gắng làm việc nhóm của
các bạn. Đánh giá không mang tinh thần xây dựng, cách đánh giá tiêu cực, kích động gây
cảm giác bất mãn, mất đoàn kết trong lớp học.
* Giáo tiếp giữa học viên với học viên
Với đặc trưng vừa đào tạo đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, vừa là cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của một trường chính trị cấp tỉnh ở địa
phương, Học viện Cán Bộ có số lượng cán bộ là học viên theo học tương đối lớn cho với
số lượng sinh. Do đó, vấn đề giao tiếp của học viên cũng là một trong những yếu tố quan
trọng góp phần vào tổng thể văn hoá giao tiếp trong nhà trường học viện.
Tuy nhiên, do học viên đều là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã
trưởng thành với ít nhiều kinh nghiệm quá trình làm việc từ 5 - 10 năm trở lên khi đến
học tập tại học viện theo yêu cầu cử đi của cơ quan, đơn vị, tổ chức nên ý thức, thái độ
học tập, ứng xử của học viên hoàn toàn khác hẳn so với giao tiếp của sinh viên. Giao tiếp
giữa học viên với học viên trong quá trình học tập, sinh hoạt tại học viện luôn thể hiện
một thái độ chuẩn mực, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì sự tôn trọng lẫn nhau không
chỉ giới hạn giữa những con người đã trưởng thành với nhau mà họ còn là những đại diện
cho bộ mặt của cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình ở nơi công cộng. Việc giữ thể diện, sự
tôn trọng không còn là cho bản thân mà lớn hơn nữa còn là của tổ chức, cơ quan mà họ là
người được cử đi học.
* Giao tiếp giữa sinh viên, học viên với giảng viên
Nếu như giữa học viên với giảng viên là một sự tôn trọng, nghiên túc với chuẩn
mực giữa người học với người dạy có những ảnh hưởng tác động lớn đến quá trình làm
việc, công tác ở cơ quan, đơn vị, và uý tín của tổ chức thì giao tiếp giữa sinh viên với
giảng viên còn có những vấn đề rất cần phải có biện pháp nhằm tăng cường bảo đảm phát
huy các giá trị văn hoá giao tiếp của truyền thống tôn sư trọng đạo với thực tiễn xã hội
hiện đại ngày nay. Mặc dù, đại đa số khi bước chân vào học tập tại học viện, sinh viên
đều ít nhiều có những ý thức về vị thế, vai trò của ngôi trường mình đang theo học cùng
với ý nghĩa của nó trong hệ thống chính trị của địa phương nên thái độ giao tiếp, cách
thức giao tiếp có sự chua63nmu75c nhất định. Tuy nhiên, còn có không ít những sinh viên
quan niệm quá trình học tập, rèn luyện tại học viện chỉ là học để có nghề nghiệp, học để
lấy tấm bằng, giảng viên, cán bộ nhà trường chỉ là người làm công tác đào tạo cho mình.
Vì vậy sinh viên đã đánh mất những nét đẹp, xa rời các chuẩn mực trong cách ứng xử với
thầy cô giáo vốn đã được giáo dục từ thời phổ thông. Thái độ học tập của đa số sinh viên
hiện nay chưa tốt, thụ động, ỷ lại, trông chờ vào bài giảng của giảng viên còn là điều khá
phổ biến. Một bộ không nhỏ sinh viên coi thường người truyền thụ tri thức, thiếu tôn
trọng, lễ phép trong giao tiếp với giảng viên, cán bộ của học viện. cá biệt có tình trạng,
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khi gặp giảng viên, một số sinh viên “quên” chào, triệt để phương châm “học cô nào chào
cô đấy”, đơn giản hơn “học giờ nào chào giờ đấy”. Tệ hơn nữa, khi đi cầu thang, có sinh
viên “quyết tâm” không nhường đường cho giảng viên, không chào hỏi. Bên cạnh đó, một
số sinh viên còn sử dụng triệt để sức mạnh của khoa học và công nghệ trên các trang mạng
xã hội để lan truyền các thông tin nói xấu, chê bai thầy cô, nhà trường trên mạng xã hội:
Facebook, Zalo…

viện

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa giao tiếp của sinh viên, học viên trong học
* Những yếu tố khách quan

- Sự phát triển của các thành tựu khoa học kỹ thuật nhất là công nghệ thông tin
truyền thông đã tạo ra những cơ hội và thách thức cho xã hội hiện đại. Việc bị cuốn vào
các ứng dụng mạng xã hội đã làm cho sinh viên khó kiểm soát được thông tin cũng như
là phân loại thông tin một cách chọn lọc. Đa số sinh viên chỉ thích đọc các tin giật tít,
nhiều lượt chia sẻ, bình luận, lượt thích,… còn không quan tâm nhiều tới các tin tức chính
trị, xã hội, kinh tế,… Nhiều sinh viên thích đăng ảnh, câu lượt thích, hiện tượng “sống
ảo”, có một số sinh viên còn đăng những dòng trạng thái với cảm xúc tiêu cực, nói tục,
chửi bậy, nói xấu kèm với những bất mãn của mình lên mạng xã hội. Sự phát triển của
công nghệ đã ảnh hưởng rất lớn tới hành vi, nhận thức, cách ứng xử của sinh viên trong
trường học.
- Sự tác động của các cán bộ, giảng viên trong học viện có vai trò to lớn trong việc
hình thành văn hóa giao tiếp của sinh viên. Thông qua việc giảng dạy chuyên môn, bằng
những phương pháp, cách thức và thái độ, hành vi chuẩn mực nhưng không kém phần
tinh tế và lôi cuốn sinh viên là góp phần kích thích sự học tập, ham hiểu biết của sinh viên,
sinh viên hiểu bài, tập trung vào bài học, tự tin giao tiếp với giảng viên và yêu thích môn
học, yêu quý người truyền thụ kiến thức hơn. Do đó, phương pháp giảng dạy của giảng
viên có ảnh hưởng rất nhiều tới hành vi giao tiếp ứng xử của mỗi sinh viên.
- Các hoạt động rèn luyện, sinh hoạt do Đoàn – Hội tổ chức có là một trong những
yếu tố tác động góp phần vào ý thức và thái độ giao tiếp ứng xử có văn hoá của sinh viên.
Thực tế quá trình tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn – Hội cho thấy sinh viên
sẽ thúc đẩy sự tự tin giao tiếp, ứng xử của bản thân. Bản thân các hoạt động ngoại khoá
khi tham gia giúp sinh viên hình thành các kỹ năng, trong đó có những kỹ năng giao tiếp
ứng xử góp phần hiệu quả vào việc rèn luyện và nâng cao năng lực và phẩm chất của tuổi
trẻ.
- Sự xung đột giữa các yếu tố văn hoá truyền thống bản địa với những yếu tố văn
hoá ngoại trong xu thế ho65inha65p quốc tế và cơ chế kinh tế thị trường đã làm cho một
bộ phận không nhỏ sinh viên rơi vào sự khủng hoảng nhiều mặt, trong đó có sự khủng
hoảng về niềm tin, về ý thức và thái độ cùng với những giá trị sống mà sinh viên không
biết sẽ đi theo hướng nào khi không có sự định hướng đúng đắn và hướng dẫn từ gia đình,
nhà trường.
* Những yếu tố chủ quan
- Về độ tuổi: Ở môi trường giáo dục đại học, cụ thể là ở môi trường giáo dục về
chính trị của Học viện Cán Bộ, vấn đề độ tuổi là một trong những yếu tố quan trọng ảnh
hưởng đến văn hoá giao tiếp của cá nhân sinh viên, học viên. Sự gần gũi, thân mạt trong
giao tiếp nhưng không có nghĩa là xuề xoà, “cá mè một lứa”…mà trước hết phải theo độ
tuổi, đây là đặc trưng quan trọng của truyền thống văn hoá phương Đông nói chung và
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của Việt Nam nói riêng. Vì vậy, với những người lớn tuổi dù ở vị trí nào thì ít nhất trong
giao tiếp cần phải dùng kính ngữ. Mặt khác, các sinh viên, học viên lớn tuổi bao giờ cũng
có những cách giao tiếp ứng xử rất chừng mực hoặc thậm chí là giữa học viên với nhau
và với giảng viên là một sự chuẩn mực tôn trọng lẫn nhau.
- Về nhận thức: với sinh viên thì sự am tường và hiểu biết cùng với kỹ năng thực
hành về giao tiếp chưa thể đạt tới một hành vi văn hoá sâu sắc. Do đó, trong suy nghĩ của
hầu hết sinh viên chỉ đơn giản cho rằng, giao tiếp với người khác chỉ thuần tuý là một nhu
cầu của bản thân mà chưa chú ý đến sự lành mạnh tích cực hay tiêu cực và suy đồi. Sinh
viên chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, vai trò của việc duy trì giao tiếp với tư cách là
một biểu hiện hành vi văn hoá – đó là nét đẹp hay chuẩn mực trong ứng xử đã được hình
thành từ trong cộng đồng xã hội, dẫn đến chưa thực sự coi trọng nét văn hóa này.
- Ở yếu tố gia đình, sự giao tiếp của bố mẹ và các thành viên khác có một ý nghĩa
rất quan trọng tác động lớn đến việc hình thành tư duy và kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn
hoá của mỗi cá nhân. Đó là một quá trình ảnh hưởng dài thì khi sinh ra đến khi trưởng
thành rời khỏi gia đình và bước chân vào đời sống xã hội của mỗi cá thể. Do đó, khi sinh
viên trưởng thành, các hành vi ứng xử trong quan hệ xã hội nói chung và các bạn bè, giáo
viên, cán bộ trong trường nói riêng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ nền nếp, truyền thống
gia đình.
2.3. Một số biện pháp nhằm góp phần phát huy giá trị văn hóa giao tiếp cho sinh
viên, học viên của Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ nhất, các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các cấp của học viện cần tiếp tục đẩy mạnh
các hoạt động giáo dục nhằm tăng cường hơn nữa ý thức sinh viên, học viên về văn hoá
giao tiếp trong trường học, nhất là ở môi trường của một cơ sở đào tạo về lý luận chính
trị - hành chính và cán bộ các cấp của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp
tục tăng cường xây dựng văn hóa học viện là mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng
nhân cách sinh viên, nâng cao ý thức của học viên là cán bộ công chức, viên chức. Chi
tiết hoá các quy định chung trong giao tiếp ứng xử cho sinh viên, tạo tính ràng buộc đảm
bảo mọi sinh viên cùng thực hiện. Cần bổ sung những tiêu chí cụ thể có thể đo lường được
nội dung đánh giá về văn hoá giao tiếp của sinh viên, đồng thời cần đề ra các biện pháp
xử lý những lệch lạc trong văn hóa giao tiếp của sinh viên.
Thứ hai, mỗi giảng viên, cán bộ, chuyên viên của học viện là một tấm gương cho
sinh viên về sự chuẩn mực, lịch sự và đầy sự tinh tế trong thực hành giao tiếp xứng xử
văn hoá góp phần vào vể đẹp văn hoá của học viên với tư cách là một trường đào tạo cán
bộ cho Đảng và Nhà nước ở địa phương.
Thứ ba, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần quán triệt sâu sắc hơn đối với cán bộ khi
được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại học viện. Sự thể hiện trong văn hoá giao tiếp ứng xử
của mỗi học viên không chỉ là của cá nhân mà còn là văn hoá của cơ quan, đơn vị, tổ chức
cử cán bộ đi. Do đó, việc cơ quan, đơn vị tổ chức thường xuyên phối hợp nắm bắt thông
tin, trao đổi với học viện về tình hình học tập, ý thức, thái độ của học viên góp phần quan
trọng xây dựng văn hoá giao tiếp.
Thứ tư, cần có một cơ chế thúc đẩy sự đổi mới các hoạt động, chú trọng thực hiện
những phương thức mới trong đoàn kết, tập hợp đoàn viên, sinh viên tham gia các hoạt
động, phong trào của Đoàn – Hội. Triển khai phương thức tập hợp thanh niên trên mạng
Internet và các mạng viễn thông khác theo hướng xây dựng, hoàn thiện và kết nối các
nhóm của các tổ chức cơ sở đoàn của sinh viên. Từ đó, tạo môi trường thông tin lành
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mạnh, các sân chơi hấp dẫn trên mạng, từng bước khai thác các ứng dụng, tiện ích của các
mạng xã hội đang có số lượng thành viên đông để truyền tải thông tin, nắm bắt dư luận,
kịp thời định hướng, giáo dục cho sinh viên về các kỹ năng, trong đó có văn hoá giao tiếp
ứng xử không chỉ trên không gian mạng mà còn trong thực tế ở trường học và xã hội.
3. Kết luận
Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mà ý thức, hành vi của sinh viên
về việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá giao tiếp ứng xử còn có
nhiều hạn chế. Vấn đề văn hoá giao tiếp ứng xử trong trường học không phải là mới nhưng
là một trong những nội dung quan trọng trong điều kiện xã hội hiện nay trước những tác
động không nhỏ của mạng truyền thông và mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường làm cho
hệ giá trị đạo đức, phẩm chất của một bộ phận sinh viên đi xuống. Do đó, cần có những
hướng tác động, giáo dục phù hợp trên cơ sở kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội
nhằm góp phần ngày càng nâng cao nhận thức về văn hoá giao tiếp ứng xử của sinh viên
không chỉ trong môi trừng nhà trường mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
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THỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NGOẠI NGỮ- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRONG THỜI ĐẠI 4.0
Võ Thị Hà Liên*
Tóm tắt: Thông qua kết quả điều tra, khảo sát với các kết quả thống kê định lượng cụ thể,
tham luận này đã tiến hành tìm hiểu thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại
học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng trong thời đại 4.0. Ngoài phần mở đầu, kết luận, tham luận
của chúng tôi đi sâu vào 3 nội dung chính: 1. Trình bày ngắn gọn về khái niệm văn hóa học
đường. 2. Phân tích một số đặc điểm văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Ngoại
Ngữ - Đại học Đà Nẵng. 3. Khảo sát thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại
học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và đưa ra một vài kiến nghị liên quan.
Từ khóa: Văn hóa, học đường, đại học, ngoại ngữ, thời đại 4.0

1. Đặt vấn đề
Văn hóa học đường là một môi trường hoạt động đặc biệt của con người, mang
tính xã hội và lịch sử. Một ngôi trường có nền tảng văn hóa học đường là nơi thầy cô yêu
thương và nâng đỡ học sinh, nơi học sinh được tự do thỏa sức sáng tạo, thỏa sức phát huy
năng lực trí tuệ nhưng vẫn đảm bảo truyền thống tương thân tương ái giữa các bạn học,
đảm bảo được tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Đó chắc chắn là một ngôi
trường có tiềm lực mạnh mẽ, là bàn đạp cho các em học sinh bước vào cuộc sống xã hội
với tư tưởng lớn, đặc biệt với khí chất và lối sống, đạo đức tuyệt vời.
Thời đại 4.0 thực ra đã xuất hiện gần ba thập kỷ nay. Đây là thời đại mà các phương
thức tương tác, sự phân cấp, tính chân thực, tính ảo hóa, tính dịch vụ được mở rộng một
cách vô cùng nhanh chóng, thường xuyên, hàng ngày và vận chuyển nhanh đến mức chóng
mặt.
Từ năm 2019 đến nay, khi đại dịch Covid bắt đầu lan nhanh trong các cộng đồng
trên toàn thế giới, Việt Nam dù đã cố gắng kịp thời ngăn chặn bệnh dịch, nhưng đến nay
rất nhiều tỉnh thành phải tham gia lao động và học tập online. Trong đó có thành phố Đà
Nẵng. Đà Nẵng là một thành phố năng động và luôn bắt kịp nhịp thay đổi của xã hội.
Ngay khi dịch bệnh trở nên căng thẳng, sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng đã triển khai cho
các cơ sở giáo dục tại Thành phố áp dụng phương pháp giảng dạy online. Trong đó Trường
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng cũng đã tiến hành dạy và học online từ tháng 9
năm học 2019. Trong quá trình dạy và học, có lúc Nhà trường tiến hành dạy trực tiếp,
cũng có lúc áp dụng hình thức online (Căn cứ theo sự chỉ đạo của Chính phủ và sở Giáo
dục và Đào tạo sở tại). Hình thức học online có nhiều lợi thế, song cũng tồn tại những
điểm bất cập. Bài viết này sau khi thông qua khảo sát với 200 sinh viên Trường Đại học
Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, chúng tôi tổng hợp số liệu và đưa ra một vài nhận xét
bước đầu về thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Ngoại Ngữ thời 4.0. Tham luận
này không đi sâu tìm hiểu chất lượng và nội dung giảng dạy mà chủ yếu tiến hành khảo
sát, điều tra và tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa ứng xử giữa giảng viên với sinh viên, giữa
sinh viên với giảng viên, giữa sinh viên với sinh viên. Từ đó rút ra những ưu điểm và hạn
*

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
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chế trong văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà
Nẵng. Trên cơ sở đó đưa ra một số trao đổi nhằm nâng cao chất lượng văn hóa học đường
trong thời kỳ 4.0 của sinh viên Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng nói riêng sinh viên
nói chung. Hy vọng những ý kiến trao đổi này cũng góp phần nâng cao chất lượng văn
hóa học đường trong môi trường Đại học.
Nội dung chính của tham luận “Nghiên cứu về thực trạng văn hóa học đường của
sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng” gồm ba phần: (1) Khái niệm
về văn hóa học đường; (2) Đặc điểm văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học
Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng; (3) Thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm về văn hóa học đường
Đã có nhiều quan điểm khác nhau bàn về văn hóa và văn hóa học đường1,2. Theo
Giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc3: Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp
cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên
có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp.
Đối với các bạn sinh viên, nắm vững và vận dụng đúng văn hóa học đường sẽ giúp
cho các bạn trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp. Không phải
ngẫu nhiên mà ngay từ khi bước chân vào cấp 1, khẩu hiệu thể hiện rõ nội dung và mục
tiêu giáo dục của tuyệt đại đa số các trường học đều là: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Muốn
thành công, muốn được người khác tôn trọng và muốn được sống một cách tự trọng, thì
bản thân của mỗi cá nhân con người trước hết phải nắm được lễ nghĩa rồi sau đó mới học
văn hóa. Trong tiếng Việt văn hóa học đường không có gì là cao xa mà đó chính là cách
ứng xử của tất cả các thành viên tham gia học tập, làm việc và sinh hoạt trong các cơ sở
giáo dục đào tạo dành cho nhau.
Trong hệ thống giáo dục, văn hóa học đường được phân thành nhiều bộ phận khác
nhau tùy vào quan điểm, mục đích nghiên cứu của các nhà văn hóa, giáo dục. Theo chúng
tôi, có ba bộ phận cơ bản cần phải quan tâm, đó là: Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức,
Văn hóa ứng xử. Ba nhánh văn hóa này cũng chính là cơ sở để chúng tôi tiến hành điều
tra, khảo sát, phân tích, thống kê thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại
học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng trong thời đại 4.0.
(1)

Văn hóa nhận thức: Là nhận thức đúng đắn về văn hóa học đường (Lễ).

(2)
Văn hóa tổ chức: Là cách thức sắp xếp, cách quản lý đội nhóm của giảng
viên với sinh viên, và cũng là cách thức quản lý sắp xếp thời gian, việc học tập, phân chia
đội nhóm của giữa các sinh viên với nhau.
(3)
Văn hóa ứng xử: là nét đẹp, sự chuẩn mực trong giao tiếp. Trong văn hóa
học đường, văn hóa ứng xử là là quy định chuẩn mực của sự giao tiếp giữa những sinh
viên với nhau, giữa sinh viên và các thầy cô giáo, giữa sinh viên với các nhân viên trong
nhà trường, giữa sinh viên với cộng đồng cư dân nơi họ sinh sống v.v…
2.2. Đặc điểm văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng mang trong mình một mục tiêu to
lớn. Đó là: “Xây dựng Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng xứng tầm là trường
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Đại học nòng cốt của cả nước, hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế”. Điều này thể hiện
rõ nét không chỉ ở đội ngũ giảng viên trình độ cao, luôn đổi mới nội dung dạy học, thay
đổi cập nhật các phương thức giảng dạy tiên tiến nhất mà còn thể hiện rất rõ nét ở các thế
hệ sinh viên với những biểu hiện cụ thể trên các mặt sau:
Khả năng ngôn ngữ vượt trội.

(1)

Chúng tôi đã tiến hành một khảo sát thực tế với sự tham gia khảo sát của 200 sinh
viên thuộc các chuyên ngành: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái
của Trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Đối tượng khảo sát cụ thể là 50 sinh viên/ từng
niên khóa sinh viên, bao gồm: năm 1, năm 2, năm 3, năm 4. Kết quả thu được là:
TĐ Cơ bản
42
12
2
0

Sinh viên
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

TĐ Sơ cấp
6
24
8
3

TĐ Trung cấp
2
11
28
23

TĐ Cao cấp
0
3
22
24

Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành qua 4 năm học
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Năm 1
Trình độ cơ bản

Năm 2
Trình độ sơ cấp

Năm 3

Năm 4

Trình độ trung cấp

Trình độ Cao cấp

Căn cứ vào bảng số liệu và biểu đồ trên chúng ta có thể thấy rằng, sau các năm học
trình độ ngoại ngữ của sinh viên tăng trưởng mạnh mẽ, cụ thể là sinh viên năm 2 có trình
độ sơ cấp là 11/50 SV (22%), trình độ cao cấp chỉ là 3/50 (6%), thì khi sang năm 3, tỉ lệ
các bạn sinh viên đạt trình độ trung cấp đã là 28/50 (56%), trình độ cao cấp có tỉ lệ 22/50
SV (44%). Và đến năm 4, tỉ lệ sinh viên đạt trình độ trung cấp đã là 23/50 (46%), trình độ
cao cấp có tỉ lệ 24/50 SV (48%).
(2)

Khả năng sáng tạo, và tư duy mạnh mẽ

Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của Trường Đại học Ngoại Ngữ Đại học Đà Nẵng. Không chỉ giảng viên, mà từ năm 2019 đến nay có rất nhiều các bạn
sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, và số sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu
khoa học tăng lên theo hàng năm. Số liệu cụ thể trong bảng dưới đây:
Năm học
2019
2020
2021

Số lượng sinh viên nghiên
cứu khoa học
18
21
30

Số lượng sinh viên tham gia
các cuộc thi khác
15
17
5

Ngoài ra rất nhiều cuộc thi từ quy mô cấp trường đến quy mô cấp thành phố, khu
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vực hay quốc gia đều được các bạn sinh viên tham gia hết sức nhiệt tình, như: Cuộc thi
sao tháng Giêng, cuộc thi thiết kế phóng sự, clip ngắn về an toàn giao thông…
Ngoài tổ chức các chương trình nghiên cứu khoa học và các cuộc thi bổ ích cho
các bạn sinh viên, nhà trường còn tạo điều kiện cho sinh viên các khoa được tham gia các
chương trình hội thảo cấp Trường, cấp Đại học Đà Nẵng và hội thảo quốc gia, các chương
trình giáo dục trực tuyến, trao đổi sinh viên với các trường đại học nổi tiếng tại nhiều nơi
trên thế giới, như: Đại học Caen Normandie (Pháp), Đại học Nantes (Pháp), Đại học Ngôn
Ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc) v.v…
Chính những chương trình nghiên cứu khoa học, và các hội thảo, các cuộc thi mang
tính học thuật kể trên đã tạo nên một môi trường văn hóa học tập đầy hăng say và rộng
mở cho các sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Đồng thời cũng
giúp các bạn nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tư duy và sáng tạo. Và những đặc
điểm kể trên cũng là một nét đặc biệt của sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học
Đà Nẵng.
(3)

Tự tin, năng động và yêu thương

Qua khảo sát trực tuyến, chúng tôi được biết hiện này Trường Đại học Ngoại Ngữ
- Đại học Đà Nẵng có trên 10 câu lạc bộ, trong đó các câu lạc bộ (CLB) nổi tiếng có: CLB
tiếng Anh XCLUB, CLB dịch thuật – CETI, CLB Bread, CLB E4U, CLB M.Y.S.T hay
các CLB Múa nghệ thuật Dance House, CLB VO.VN (Võ cổ truyền Việt Nam). Ngoài ra
trường còn có rất nhiều các kênh truyền thông là nơi sinh viên chia sẻ thông tin, ví dụ như
trang Page Hội quán Sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng với 25.000 thành
viên, hay LCĐ Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng với
2.113 thành viên…
Những câu lạc bộ và các trang page này đã tạo ra những cầu nối giữa sinh viên với
sinh viên, với sinh viên với giảng viên, giữa sinh viên và cựu sinh viên, giữa nhà trường
và doanh nghiệp. Giúp các bạn sinh viên mở rộng các mối quan hệ xã hội, hoàn thiện kỹ
năng và phong cách sống của bản thân. Sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên được
thể hiện qua các trang hội nhóm online, qua các câu lạc bộ chính là minh chứng rõ nét
nhất cho sự tự tin, năng động của các bạn sinh viên.
Từ năm 2019-2021, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid, không ít các
bạn sinh viên bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và việc học tập
của các em. Trong suốt 2 năm xảy ra dịch bệnh covid (2020, 2021), Nhà trường không
ngừng đưa ra các chương trình hoạt động nhanh chóng, kịp thời nhằm giúp đỡ các bạn
sinh viên. Và đúng như mong đợi, các hoạt động ủng hộ các bạn sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn, hoặc các bạn sinh viên không kịp trở về nhà trong thời gian dịch bệnh đã được
các thầy cô, và đông đảo các bạn sinh viên hỗ trợ. Đến nay đã là đợt hỗ trợ tự phát thứ 7
của Nhà trường. Hoạt động thiết thực của Nhà trường với sự ủng hộ nhiệt tình của giảng
viên và sinh viên khẳng định mạnh mẽ tình yêu thương, chia sẻ, tinh thần tương thân
tương ái của thầy và trò Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ
-Đại học Đà Nẵng
Tham luận nghiên cứu thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại
học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng dựa trên 3 thực trạng chính. Đó là dựa vào: (1) Đặc
điểm về khái niệm thời gian; (2) Đặc điểm về mối quan hệ giữa sinh viên và sinh viên;
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(3) Đặc điểm về mối quan hệ giữa sinh viên và giảng viên.
Đặc điểm về khái niệm thời gian

(1)

Sau khi tiến hành khảo sát về tính đúng giờ của sinh viên trong quá trình học trực
tiếp, chúng tôi có kết quả như sau:
Trực tiếp
Đúng giờ
Không đúng giờ
48
2
45
5
38
12
34
16

Sinh viên
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Trực tuyến
Đúng giờ
Không đúng giờ
46
4
42
6
36
14
31
19

Biểu đồ tuân thủ thời gian
(học trực tiếp)
60

60

40

40

20

Biểu đồ tuân thủ thời
gian (học trực tuyến)

20

0
Năm 1

Năm 2

Đúng giờ

Năm 3

Năm 4

0
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Đúng giờ Không đúng giờ

Không đúng giờ

Từ bảng điều tra và biểu đồ về tính đúng giờ của sinh viên trong quá trình học trực
tiếp ở trên, chúng ta thấy: Tỉ lệ sinh viên vào lớp đúng giờ giảm dần theo từng năm học.
Nếu tỉ lệ sinh viên đi học đúng giờ của năm 1 (trực tiếp) là 48 SV (96%), thì tỉ lệ sinh viên
đi học đúng giờ của năm 2 (trực tiếp) là 45 SV (90%), tỉ lệ sinh viên đi học đúng giờ của
năm 3 (trực tiếp) là 38 SV (76%), tỉ lệ sinh viên đi học đúng giờ của năm 4 (trực tiếp) là
34 SV (68%). Hay đối với sinh viên học trực tuyến, tỉ lệ sinh viên đi học đúng giờ qua
từng năm học cũng theo xu hướng giảm dần, trong đó tỉ lệ sinh viên đi học đúng giờ của
năm 1 là 46 (92%), tỉ lệ sinh viên đi học đúng giờ của năm 2 là 42 SV (84%), tỉ lệ sinh
viên đi học đúng giờ của năm 3 là 36 SV (72%), tỉ lệ sinh viên đi học đúng giờ của năm
4 là 31 SV (62%). Và từ số liệu này chúng ta cũng nhận thấy tỉ lệ sinh viên đi học đúng
giờ khi học trực tuyến so với khi đi học trực tiếp tại trường lớp giảm trung bình 10%. Điều
này chứng minh rằng ý thức tuân thủ thời gian của sinh viên đang có xu hướng giảm dần,
cũng đồng nghĩa với văn hóa tôn trọng giảng viên, tôn trọng thời gian cá nhân cũng phần
nào chưa tốt.
(2)

Đặc điểm về mối quan hệ giữa sinh viên và sinh viên

Khảo sát về tính tôn trọng lẫn nhau giữa các sinh viên, chúng tôi có kết quả như sau:
- Tính tôn trọng: 200/200 SV (100%) sinh viên lựa chọn kết quả hoàn toàn tôn trọng.
- Tính thân thiện: 168/200 SV (84%) sinh viên lựa chọn kết quả rất thân thiện,
21/200 SV (10.5%) lựa chọn kết quả bình thường, không quá thân thiện và 11/200 SV
(5.5%) sinh viên lựa chọn kết quả không thân thiện.
- Tính lịch sự: 200/200 SV (100%) sinh viên lựa chọn kết quả lịch sự.
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110%
100%
90%
80%
70%
Tôn trọng

Thân Thiện
Tôn trọng

Lịch sự

Thân Thiện

Lịch sự

Như vậy từ kết quả trên chúng ta có thể thấy được mối quan hệ giữa các sinh viên
trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khá tốt đẹp. Ba yếu tố tôn trọng, thân thiện
và lịch sự không phải là tất cả các đặc điểm tồn tại trong mối quan hệ bạn bè. Nhưng đây
là tiền đề cho sự cảm thông, thấu hiểu, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau giữa các bạn sinh
viên với nhau. Giúp cho văn hóa học đường ngày càng tốt đẹp.
(3) Đặc điểm về mối quan hệ giữa sinh viên với giảng viên và cán bộ nhà trường
-

Tính tôn trọng

Khi được hỏi về sự tôn trọng của các sinh viên dành cho giảng viên và các cán bộ
của nhà trường, chúng tôi được kết quả như sau:
Thái độ đối với
Giảng viên
Cán bộ nhà trường

Rất tôn trọng
188
168

Tôn trọng
12
32

Không tôn trọng
0
0

Biểu đồ thể hiện sự tôn trọng của sinh viên dành cho
giảng viên và cán bộ nhà trường
100%
50%

0%
Cán bộ nhà trường

Giảng viên
Rất tôn trọng

Tôn trọng

Không tôn trọng

Như vậy, căn cứ vào kết quả thu được, chúng ta thấy sự tôn trọng của sinh viên dành
cho giảng viên đạt: Tỉ lệ sinh viên rất tôn trọng giảng viên là 188/200 SV (94%), tỉ lệ sinh
viên tôn trọng giảng viên là 12/200 SV (6%), tỉ lệ sinh viên rất tôn trọng cán bộ nhà trường
là 168/200 SV (84%), và tỉ lệ sinh viên lựa chọn tôn trọng cán bộ nhà trường là 32/200 SV
(16%).
- Tính kỉ luật
Khi tiến hành khảo sát về mức độ chấp hành những nội quy và quy định trong nhà
trường và trong lớp học. Chúng tôi thu được kết quả đánh giá của học sinh như sau:
Sinh viên

Không vi phạm
nội quy

Rất ít vi phạm
nội quy

Thỉnh thoảng vi
phạm nội quy

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

41
39
39
35

6
4
2
5

3
7
9
10
470

Luôn luôn vi
phạm nội
quy
0
0
0
0

Biểu đồ thể hiện tính nội quy của sinh viên
100%
50%
0%
Năm 1

Năm 2

Năm 3

Không vi phạm nội quy

Rất ít vi phạm nội quy

Thỉnh thoảng vi phạm nội quy

Luôn luôn vi phạm nội quy

Năm 4

Căn cứ vào bảng khảo sát và biểu đồ thể hiện, chúng ta có thể thấy tỉ lệ sinh viên
vi phạm nội quy theo từng cấp học. Sinh viên năm 1 có tỉ lệ tuân thủ nội quy tốt nhất
41/50 SV (82%), tiếp đến là sinh viên năm 2 và năm 3 với tỉ lệ là đều là 39/50 SV (78%),
sinh viên năm 4 có tỉ lệ không vi phạm nội quy cao thấp nhất là 35/50 SV (70%).
Mặc dù số lượng sinh viên rất ít vi phạm nội quy và thỉnh thoảng vi phạm nội quy
không nhiều, và không có sinh viên thường xuyên vi phạm, nhưng tính kỉ luật giảm dần
theo từng niên khóa khiến chúng ta phải tăng cường quan tâm, sát sao và có biện pháp
giúp các em năm 3, năm 4 nâng cao ý thức khi thực hiện những nội quy, quy định của nhà
trường. Bởi vì tính kỉ luật luôn là một chiếc chìa khóa quan trọng để góp phần mở được
cánh cửa thành công. Tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường và lớp học không chỉ là
thể hiện sự tôn trọng với thầy cô và các bạn học, mà còn là sự tôn trọng dành cho chính
mình.
- Ý thức tự giác và chủ động
Quá trình tự học chính là sự chủ động tiếp nhận tri thức của người học. Một sinh
viên có khả năng tự học, thể hiện được tính tự giác và chủ động cao trong ý chí của mình.
Trong khảo sát về ý thức tự giác và chủ động trong học tập, chúng tôi thu được kết quả
như sau:
Sinh viên

Không tự giác,
chủ động học tập

Rất ít khi tự giác,
chủ động học tập

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

0
0
0
0

4
8
10
7

Thỉnh thoảng
tự giác, chủ
động học tập
7
5
3
12

Luôn luôn tự
giác, chủ động
học tập
39
37
40
31

Biểu đồ thể hiện tính tự giác, chủ động của sinh viên
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Không tự giác, chủ động học tập

Rất ít khi tự giác, chủ động học tập

Thỉnh thoảng tự giác, chủ động học tập

Luôn luôn tự giác, chủ động học tập
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Căn cứ vào bảng khảo sát và biểu đồ khảo sát về ý thức tự giác và chủ động trong
học tập, chúng ta có thể thấy rằng, sinh viên năm 3 có tỉ lệ tự giác và chủ động cao nhất
40/50 SV (80%), tiếp đến là sinh viên năm 1 với tỉ lệ 39/50 SV (78%), sinh viên năm 2 với
tỉ lệ 37/50 SV (74%) và xếp cuối cùng là sinh viên năm 4 với tỉ lệ 31/ SV (62%). Có thể
nhận thấy, tỉ lệ tự giác, chủ động trong học tập của sinh viên Đại học Ngoại Ngữ - Đại học
Đà Nẵng chiếm 72.67%, trong đó sinh viên năm 3 với khối lượng học tập nhiều, bài tập lớn
và yêu cầu trong học tập được nâng cao khá nhiều so với năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4,
nên khả năng tự giác và chủ động học tập được nâng cao rõ rệt. Sinh viên năm 4 mặc dù
khối lượng học tập không nhiều, nhưng với nhiều tác động ngoại cảnh như thời gian thực
tập gấp rút, nhiệm vụ hoàn thành tín chỉ khá nặng, phần nào ảnh hưởng tới việc tự học, tự
nghiên cứu của các em. Đây cũng là một cơ sở để nhà trường, các phòng ban, các khoa và
giảng viên ngồi lại bàn bạc, xem rằng nên có cách nào tạo điều kiện giúp sinh viên an tâm
khi tham gia thực tập, hay đốc thúc quá trình hoàn thiện tín chỉ sớm hơn ở các học kỳ của
năm 2, năm 3. Nhằm giúp cho sinh viên năm 4 có thêm thời gian để tự học hỏi và nâng
cao tinh thần chủ động học hỏi và sáng tạo trong việc học và cũng giúp các em có thời
gian để nâng cao các kỹ năng mềm, tạo nền tảng cơ bản cho các em trước khi bước chân
vào môi trường công việc áp lực cao trong thời đại 4.0 hiện nay.
3. Kết luận
Thời đại 4.0 là thời đại của công nghệ. Tất cả chúng ta đều phải luôn cập nhật và
hướng tới những giá trị mới, những thành tựu mới. Từ đó tiến hành áp dụng các thành tựu
và đổi mới không ngừng để giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong xã hội. Từ năm
2019-2021, khi đại dịch covid bắt đầu, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Ngoại
Ngữ - Đại học Đà Nẵng đã nhanh chóng, kịp thời sử dụng những công cụ giảng dạy tiên
tiến trên thế giới để đáp ứng nhu cầu dạy và học, để đảm bảo được sứ mệnh của Nhà
trường “là đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn minh nhân loại, góp phần phục
vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế”.
Trong bối cảnh chương trình học trực tiếp và trực tuyến liên tục được thay đổi và
cập nhật, văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
có bị ảnh hưởng không? Sự ảnh hưởng đó thể hiện cụ thể qua các con số như thế nào?
Mối quan hệ giữa sinh viên và sinh viên, giữa sinh viên và giảng viên, cán bộ nhân viên
nhà trường có sự thay đổi nào không? Khả năng quản lý thời gian, cách ứng nhân xử thế,
khả năng tự chủ, tự giác trong việc học diễn ra như thế nào? Những câu hỏi này đã phần
nào được thể hiện rõ nét thông qua các con số và bảng biểu cụ thể ở trên.
Tuy nhiên, Tham luận của chúng tôi mới chỉ dừng lại ở việc thống kê, phân tích
văn hóa học đường từ phía sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, mà
chưa đi sâu vào nghiên cứu văn hóa học đường từ phía giảng viên, cán bộ nhà trường.
Cũng chưa đi sâu nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh viên và doanh nghiệp. Hay phân
tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của những con số thống kê ở trên. Với sự phân
tích ở một số khía cạnh cụ thể trong vấn đề văn hóa học đường thời 4.0, hy vọng tham
luận của chúng tôi với các cứ liệu thống kê định lượng làm minh chứng sẽ góp tiếng nói
bổ ích giúp các nhà quản lý và hoạch định chính sách giáo dục có cái nhìn rõ hơn về thực
trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
nói riêng, các trường đại học nói chung.
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TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC – MỘT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG
NỀN GIÁO DỤC BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
Ths. Vũ Thị Thúy*
1.Đặt vấn đề
“Hạnh phúc là một trong những quyền cơ bản của con người” [3], trong cuộc sống
con người luôn kiếm tìm và giải mã giá trị đích thực của hạnh phúc nhưng không phải lúc
nào cũng hiểu rõ về hạnh phúc và đạt tới giá trị của nó. Vì vậy xây dựng một môi trường
sống hạnh phúc là đích đến nhiều quốc gia, nhiều nền giáo dục trên thế giới.
Việt Nam là một quốc gia đang trên con đường đổi mới, xây dựng và triển khai các
chiến lược đổi mới giáo dục ở tầm vĩ mô để xây dựng và phát triển đất nước. Trên con
đường đổi mới, Việt Nam đã kế thừa có chọn lọc những kinh nghiệm, mô hình giáo dục
đã thành công trên thế giới như: Kinh nghiệm giáo dục từ "Bài học Phần Lan"; mô hình
giáo dục VNEN của Columbia….Trong nhiều triết lý giáo dục, giáo dục Việt Nam luôn
bám sát tôn chỉ xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực"; "mỗi ngày đến
trường là một ngày vui"; "thầy cô thay đổi, học trò hạnh phúc" là những chủ đề xuyên
suốt trong các năm học, chính vì vậy thuật ngữ " hạnh phúc" xuất hiện nhiều hơn trong
những năm gần đây. Xuất phát từ mô hình "Trường học hạnh phúc" (Happy Schools) của
UNESCO, giáo dục Việt Nam đang triển khai mô hình này tại nhiều cơ sở giáo dục trong
cả nước và bước đầu đã ghi nhận những kết quả. Từ cuộc phát động phong trào "Triển
khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một môi trường
hạnh phúc" vào năm 2018 của ngành giáo dục, cho đến nay thông qua nhiều con
đường, cách thức thực hiện, các cơ sở giáo dục đã đưa 3 tiêu chí cốt lõi của hạnh phúc
trong trường học, đó là: yêu thương, an toàn và tôn trọng, đồng thời xác định hoạt động
nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo là yếu tố quyết định để xây dựng
nên một trường học hạnh phúc.
Hiểu thế nào là trường học hạnh phúc, tất yếu ta sẽ nhận ra giá trị và tầm quan
trọng của nó đối với tương lai và sự phát triển của trẻ em, rộng hơn là sự vững mạnh của
đất nước. Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
từng nói: “Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc
năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Vì vậy
xây dựng một trường học hạnh phúc sẽ giúp học sinh có một môi trường học tập tốt nhất.
Các em sẽ cảm thấy vui vẻ và hứng thú với việc đến trường hằng ngày, với những môn
học, những bài giảng. Niềm đam mê và tạo hứng thú trong học tập rất quan trọng đến kết
quả học tập của học sinh. Nó giúp các em có thêm động lực, sự chủ động và tích cực, và
không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới, tiếp thu được những bài học mới. Đồng thời,
việc học sinh có hứng thú với môn học sẽ giúp thầy cô có thêm động lực giảng dạy và
sáng tạo những phương pháp dạy học mới để các em hứng thú với môn học hơn nữa.
2. Cơ sở lý luận về trường học hạnh phúc
Theo “Từ điển tiếng Việt”: "Nhà trường" hay "trường học" là “nơi tiến hành công
tác giảng dạy, đào tạo toàn diện hay về một lĩnh vực chuyên môn nào đó cho những tập
*

Trường Đại học Tây Bắc
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thể học sinh, sinh viên. [4]; "Hạnh phúc" là “trạng thái sung sướng vì được thỏa mãn
những mong muốn, nguyện vọng” [4]. Từ đó có thể hiểu “Trường học hạnh phúc" là môi
trường mà ở đó giáo viên (GV) và học sinh (HS) sống trong sự sẻ chia, cảm thông và yêu
thương, là nơi không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo,
không có những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và học sinh.
Theo ông Phùng Xuân Nhạ: Có ba tiêu chí quan trong để xây dựng trường học
hạnh phúc, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Thứ nhất, biểu hiện của tình yêu thương
là sự quan tâm, chia sẻ, tin tưởng, hỗ trợ và bao dung giữa các cá nhân với nhau. “Trường
học hạnh phúc” là nơi thầy cô, HS đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học, là
nơi thầy cô tìm thấy niềm đam mê, nhiệt huyết trong giảng dạy. Họ tích cực đưa ra các
phương pháp dạy học chủ động, sáng tạo, luôn hỗ trợ, giúp đỡ học trò trong quá trình học
tập, thiết lập được mối quan hệ thân thiết, gắn bó với học sinh. Trường học hạnh phúc là
nơi học sinh cảm thấy có hứng thú với những giờ học, không có áp lực, căng thẳng, mệt
mỏi, được thỏa sức vui đùa, hòa đồng với bạn bè. Đó là nơi tình yêu thương giữa các nhà
giáo với nhau, giữa thầy và trò, giữa HS với nhau được trân trọng và bồi đắp hằng ngày;
Thứ hai sự an toàn, trường học hạnh phúc phải là nơi an toàn cho các hoạt động dạy và
học của thầy và trò, không tồn tại bạo lực học đường, không có các hành vi vi phạm đạo
đức nhà giáo, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng của nhà giáo và học sinh,
không có những tai nạn đáng tiếc như đánh nhau, tự tử vì áp lực…đó là môi trường HS
luôn cảm thấy yên tâm, tự tin thỏa sức sáng tạo để khám phá chân trời tri thức nhân loại,
tạo ra các sản phẩm đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Thứ ba, sự tôn trọng, trường
học hạnh phúc là nơi truyền thụ kiến thức, hình thành kỹ năng, giáo dục thái độ cho học
sinh trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, không áp đặt một cách máy móc, rập khuôn những
suy nghĩ, quan điểm của người khác lên các em. Cần tạo ra môi trường để thầy và trò có
những cảm xúc thăng hoa, phát huy cá tính sáng tạo trong hoạt đọng dạy học của thầy và
trò. Mục tiêu các hoạt động của nhà trường không chỉ nhằm làm cho GV và HS cảm thấy
hạnh phúc trong quá trình dạy và học, mà còn từ nơi khởi đầu đó hạnh phúc sẽ lan tỏa đến
phụ huynh HS và toàn xã hội. Muốn xây dựng trường học hạnh phúc, trước hết cần làm
thế nào để mỗi GV, HS đều cảm thấy hạnh phúc trong môi trường học đường, từ đó sẽ có
những lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.
Theo TS Nguyễn Văn Hòa, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Hệ thống trường chất
lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) thì hạnh phúc không phải là đến trường để vui
chơi thoải mái. Trường hoc hạnh phúc phải là nơi tạo cho HS hứng thú khi học tập, tham
gia các hoạt động, khi đó các em sẽ tự giác, tích cực, tự chủ trong việc học tập và tham
gia các hoạt động ở trường mà không có bất cứ một áp lực nào, nhờ vậy kết quả học tập,
rèn luyện của các em sẽ đạt hiệu quả hơn. Xây dựng “Trường học hạnh phúc” cần bám
sát vào mục tiêu, sứ mệnh cao cả của mỗi nhà trường, đó là chất lượng giáo dục, năng
lực, phẩm chất của lớp lớp các thế hệ HS – nguồn nhân lực lao động của xã hội trong
tương lai để họ tạo ra những sản phẩm có giá trị cho sự phát triển của xã hội. Niềm vui,
niềm hạnh phúc có thể đến từ những yếu tố bên ngoài nhưng nó chỉ thực sự bền vững và
thúc đẩy cá nhân hành động tích cực nếu nó xuát phát từ sự nỗ lực bên trong của chính
bản thân HS, thông qua quá trình liên tục rèn luyện, vượt qua thử thách và đạt đến thành
công từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, nhờ vậy ngày càng tạo nên niềm hứng khởi, sự say
mê trong tìm tòi khám khá chân trời tri thức nhân loại để phát triển bản thân.
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Theo UNESCO, trường học hạnh phúc được cấu thành bởi 22 yếu tố nằm trong ba
thành phần không thể thiếu của hệ thống giáo dục, đó là, Con người (People); Tiến trình
(Process); Địa điểm (Place) [3].
Con người

Tiến trình

Mối quan hệ học
đường

Phù hợp và công
bằng

GV tích cực

Làm việc hợp tác

Tôn trọng sự
khác biệt

Dạy học lôi cuốn,
hấp dẫn người học

Tích cực hợp tác
và thực hành

Phát huy tính sáng
tạo của người học

Đảm bảo các
điều kiện làm việc
của GV

Cảm giác hài lòng
khi hoàn thành mục
tiêu học tập
Các hoạt động
ngoại khóa

Năng lực của GV

Học tập cùng nhau
Nội dung học tập
hữu ích

Địa điểm
Môi trường học
tập thân thiện
Môi trường không
có bạo lực học
đường
Môi trường học
tập xanh, sạch
đẹp
Tầm nhìn và sứ
mệnh của nhà
trường
Kỉ luật tích cực
Chăm sóc sức
khỏe học đường
Quản lí mang tính
dân chủ

Kiếm soát cảm xúc

H1. Các yếu tố của trường học hạnh phúc Bảng 1:Các yếu tố của trường học hạnh phúc
Một câu hỏi đặt ra là những yếu tố nào quan trọng nhất tạo nên trường học hạnh
phúc? Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất cả các yếu tố trong ba thành phần đều có giá
trị để xây dựng trường học hạnh phúc nhưng có năm yếu tố quan trọng nhất để xây dựng
nên trường học hạnh phúc, đó là: thứ nhất, yếu tố tình bạn và mối quan hệ học đường
(Frienship and Relationships in the School Community) dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng
và khoan dung là yếu tố quan trọng, khi đó HS cảm nhận được sự đối xử bình đẳng của
GV với tất cả các thành viên, điều này tạo cho các em sự tự tin, vui vẻ, hạnh phúc trong
các mối quan hệ học đường; Thứ hai, một yếu tố quan trọng khác cho một ngôi trường
hạnh phúc được xác định là một môi trường học tập thân thiện và ấm áp (Warm and
friendly Learning Environment), cả về không khí và cơ sở hạ tầng, môi trường học đường
xanh, sạch và an toàn, không bị bắt nạt, có không gian vui chơi ngoài trời, khu hoạt động
thể thao, các bữa ăn miễn phí lành mạnh và ngon miệng…là những yếu tố mà HS mong
muốn được nhận từ ngôi trường hạnh phúc. Thứ ba, yếu tố về quyền tự do sáng tạo
(Learner Freedom Creativity and Engagement) khi tham gia các hoạt động học tập trong
và ngoài lớp học, các chuyến đi thực tế và các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp HS tăng
cường vốn sống, kinh nghiệm và hiểu biết thực tế cuộc sống. Các em cảm thấy rằng các
hoạt động thích hợp sẽ cho phép người học bày tỏ ý kiến một cách tự do, không có sợ mắc
lỗi, tức là 'học mà không phải lo lắng', tạo điều kiện cho học sinh phát triển lòng yêu thích
việc học một cách tự nhiên, đồng thời mở ra cho HS không gian để ước mơ và phát triển
khả năng của họ. Thứ tư, yếu tố làm việc hợp tác, làm việc nhóm cùng nhau (Teamwork
and Collaborative Spirit) cũng giúp cho HS xây dựng tinh thần đồng đội, đoàn kết để tạo
nên sức mạnh tập thể. Thứ năm, một yếu tố khác phải kể đến, đó là thái độ và sự tích cực
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của giáo viên (Positive Teacher and Attritudes), thể hiện ở sự tử tế, nhiệt tình và công
bằng, cũng như vai trò của giáo viên trong dạy học được ví như là điều kiện tiên quyết
mang lại hạnh phúc cho người học trong môi trường học đường. [3]

H2: 5 yếu tố quan trọng nhất tạo nên trường học hạnh phúc
Từ những nghiên cứu ta có thế hiểu trường học hạnh phúc hiểu đơn giản là khi
người học được yêu thương, tôn trọng và cảm thấy an toàn trong môi trường các em sống,
học tập và tham gia các mối quan hệ học đường. Khi đó các em sẽ cảm thấy vui vẻ, thích
thú đến trường, đó là môi trường thân thiện, đem đến sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng
tốt nhu cầu, quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh
thần và trí tuệ của người học. Khi con người có hạnh phúc, cảm xúc được thăng hoa, sẽ
tạo động lực tinh thần để người học không ngừng nỗ lực vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh
cao tri thức nhân loại, để khẳng định mình và có những cống hiến lớn lao cho xã hội.
3.Một số giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc ở Việt nam
Những quan điểm, nghiên cứu về trường học hạnh phúc là cơ sở lí luận cho những
người làm chính sách, quản lí giáo dục có những định hướng phát triển giáo dục ở tầm vĩ
mô của mỗi quốc gia. Những nội dung, yêu cầu trong mô hình trường học hạnh phúc mà
UNESCO đưa ra có điểm tương đồng trong định hướng phát triển giáo duc của Đảng và
Nhà nước thể hiện trong nghị quyết 29/ NQTW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục Việt Nam và đã được cụ thể hóa trong các chủ đề theo từng năm học của ngành giáo
dục. Có thể coi đây như là một hướng đi bền vững trong công cuộc phát triển nền giáo
dục nước nhà, chúng tôi xin trao đổi một số giải pháp cơ bản trong việc xây dựng trường
học hạnh phúc.
a) Nâng cao nhận thức về "trường học hạnh phúc" cho toàn xã hội;
Xuất phát từ mô hình trường học hạnh phúc của UNESCO, trong những năm qua,
thuật ngữ "Trường học hạnh phúc", thầy cô, HS hạnh phúc được đề cập đến nhiều trong
các hội thảo, hội nghị của ngành giáo dục với mục tiêu hướng tới xây dựng trường học
thân thiện, không bạo lực học đường, là nơi khơi gợi những cảm xúc tích cực, phát huy
tối đa khả năng giải quyết vấn đề, học tập sáng tạo của người học. Để mô hình trường học
hạnh phúc không dừng lại ở khẩu hiệu, phong trào nhất thời thì giải pháp quan trọng cần
nâng cao nhận thức của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, phụ huynh
và toàn xã hội trong việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến
bộ. Trường học hạnh phúc là trường học thân thiện, đem đến sự hài lòng, thỏa mãn và đáp
ứng tốt nhu cầu của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là quyền được học tập, giáo dục, rèn
luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ của người học. Khi con người có
hạnh phúc, cảm xúc được thăng hoa, sẽ tạo động lực tinh thần để người học không ngừng
nỗ lực vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức nhân loại, để khẳng định mình và có
những cống hiến lớn lao cho xã hội.Việc xây dựng, kiến tạo mô hình trường học hạnh
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phúc phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện mục tiêu,lí tưởng và là điểm
nhấn trong triết lí giáo dục hiện đại mà các nhà trường không ngừng nỗ lực thực hiện.
Từ việc nhận thức chính xác về trường học hạnh phúc sẽ giúp tìm ra cách xây dựng
trường học hạnh phúc. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa lí luận và thực tiễn để các nhà
quản lý GD điều chỉnh, thay đổi nội dung, phương pháp chỉ đạo, tạo môi trường phù hợp
với sự mong đợi của GV và HS. Đó là nỗ lực thay đổi từ các cấp quản lý giáo dục nhằm
tinh gọn, thống nhất, khoa học trong chỉ đạo, điều hành, giảm bớt gánh nặng, áp lực về hệ
thống văn bản, cũng như tích hợp thống nhất các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đội ngũ;
Đối với Hiệu trưởng, đó là sự thay đổi tư duy, cách nghĩ, quan điểm quản trị, cách thức
điều hành, chuyển từ tư duy quản lý, mệnh lệnh hành chính sang tư duy phục vụ, đặt lợi
ích của người học lên hàng đầu, tạo động lực, môi trường cho giáo viên làm việc với sự
say mê yêu nghề, yêu trò, để mỗi thầy cô thực sự hạnh phúc và hạnh phúc đó sẽ được lan
tỏa tới tất cả học sinh; Đó là sự thay đổi từ phía GV, họ sẽ biết cách làm cho mình được
hạnh phúc trong công việc, biết cách gần gũi, quan tâm, yêu thương giúp cho học sinh
cảm thấy được hạnh phúc trong trường học, yêu thương học trò bằng trái tim và tấm lòng
nhân ái của mình, lan tỏa cho học sinh niềm tin và tình yêu vào cuộc sống, vào tương lai
bằng chính những cử chỉ đầy tính nhân văn trong môi trường học đường; Đối với phụ
huynh HS, nâng cao nhận thức về trường học hạnh phúc bằng công tác tuyên truyền quan
điểm, đường lối của ngành giáo dục về mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc mà đối
tượng thụ hưởng trực tiếp nhất chính là con em của họ, thay đổi nhận thức của phụ huynh
và xã hội bằng kết quả, thành tựu trong phát triển giáo dục, từ sự thay đổi theo chiều
hướng tích cực ở người học, từ sản phẩm mà giáo dục đóng góp cho sự phát triển của đời
sống xã hội. Khi phụ huynh HS, xã hội đã tin tưởng vào thầy cô, nhà trường thì việc chung
tay xây dựng ngôi trường hạnh phúc không còn là vấn đề khó. Vậy xây dựng trường học
hạnh phúc phải chăng là thay đổi từ trong tư duy cho đến cách làm mà mỗi nhà trường,
GV, phụ huynh cần chung tay hành động từ những điều nhỏ nhất.
b) Xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện;
Một trong những giá trị, mục tiêu hướng đến của trường học hạnh phúc là sự an
toàn cho cả thầy và trò, tuy nhiên hiện nay, không ít trường học đang không thể đứng
vững trước sự tấn công ồ ạt, tinh vi của những trào lưu tư tưởng, lối sống phức tạp được
du nhập từ bên ngoài; là tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực; là những tư tưởng, thói quen lệch
lạc của không ít bạn trẻ; là những hành động thiếu văn hóa của nhiều bậc phụ huynh; là
sự suy thoái đạo đức, nhân cách của không ít cán bộ quản lý giáo dục vì lợi ích trước mắt
mà hủy hoại nhân tâm. Những vụ việc, hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử thời gian
qua; những câu chuyện đau lòng khi một số học sinh bị thầy cô xâm hại, quấy rối tình
dục; sự việc một số bảo mẫu bạo hành trẻ em; những tai nạn thương tâm của học trò do
sự lơ là, vô tâm của người lớn; những vụ phụ huynh tố cáo nhà trường, chà đạp lên nhân
phẩm, danh dự thầy cô; sự thương mại hóa, đề cao lợi ích vật chất, đồng tiền của một số
cơ sở giáo dục…những vụ việc tuy không nhiều nhưng để lại là vô cùng lớn, gây tâm lý
hoài nghi, mất niềm tin vào giáo dục. Đánh giá về những bất cập, hạn chế của lĩnh vực
giáo dục những năm qua, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: "Đổi
mới tư duy và hoạt động giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra… Chưa chú
trọng đúng mức đến phát triển phẩm chất và kỹ năng người học. Giáo dục làm người, đạo
đức lối sống có lúc, có nơi bị xem nhẹ… Còn không ít tiêu cực trong giáo dục và đào tạo
Vì thế để xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, tiêu chí đầu tiên mà mỗi cơ sở giáo
dục phải tạo ra là sự an toàn cho người học, tức là người học được sống, học tập trong
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môi trường lành mạnh, đậm tính nhân văn, dân chủ. An toàn đầu tiên là an toàn về tính
mạng, thân thể, không được để xảy ra tình trạng nguy hiểm trong phạm vi khuôn viên nhà
trường như tình trạng cây gãy đổ, điện giật, tường rào sụt lún, phòng học nứt nẻ, xuống
cấp. Nhà trường cần phối hợp tốt với chính quyền, công an địa phương để kịp thời ngăn
chặn và đẩy lùi những hành vi phản văn hóa từ bên ngoài tấn công, xâm nhập nhà trường.
Điều đặc biệt quan trọng với mỗi cơ sở giáo dục là phải tạo được sự an nhiên trong tâm
hồn mỗi người học bằng những tri thức, kỹ năng sống mà thầy cô cung cấp, chia sẻ. Những
bài học từ sách vở, từ kinh nghiệm sống của thầy cô sẽ tạo sức đề kháng, là lá chắn vững
chắc để người học tự tin, chủ động trong ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra theo
hướng an toàn, phù hợp [5].
Thực hành dân chủ trong trường học là khi người dạy, người học đều ý thức rõ về
quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với những người xung quanh, với cơ quan, tổ
chức; phát huy tinh thần chủ động, tích cực tranh luận, trao đổi của người học; ghi nhận
những ý tưởng độc đáo, mới lạ; tôn trọng sự khác biệt trong văn hóa, tôn giáo, phong tục
tộc người. Khi con người được tôn trọng, được đối xử bình đẳng với những sáng kiến cá
nhân được lắng nghe sẽ là động lực lớn để người học vươn lên khẳng định mình và sẽ có
nhiều cống hiến cho xã hội. Để trường học thân thiện, hạnh phúc, xứng đáng là ngôi nhà,
gia đình, tổ ấm thứ hai với mỗi người học thì những giá trị yêu thương, quan tâm, sẻ chia
cần được thực hành tốt trong mỗi nhà trường. Giáo dục phải xuất phát từ tình yêu thương,
quan tâm sâu sắc đến mỗi con người. Đó là nơi nâng niu, chắp cánh những ước mơ, khát
vọng; Giáo dục phải cảm hóa, giúp người học nhận ra những khiếm khuyết, hạn chế của
bản thân để không ngừng vươn lên hoàn thiện mình; Yêu thương phải gắn liền với kỷ luật,
kỷ cương, với nếp sống văn minh, tiến bộ [5].
Trường học hạnh phúc là khi người học được đảm bảo quyền lợi chính đáng của
mình, được tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ. Để xây dựng trường học hạnh phúc cần thực
hành tốt tinh thần dân chủ; không áp đặt, rập khuôn một chiều; không nhồi nhét kiến thức;
không chạy theo hình thức, hư danh mà trong môi trường này cần những không gian, chân
trời của sáng tạo với những tri thức, tư duy mới không ngừng được khai phóng. Xây dựng
môi trường học tập nhân văn, thân thiện, tiến bộ, khoa học là điều cần thiết để thực thi
trường học hạnh phúc. Muốn được điều đó cần sự kiên trì, nỗ lực, sự quyết tâm của toàn
ngành giáo dục và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.
3) Phát huy sức mạnh cộng đồng chung tay xây dựng trường học hạnh phúc;
Trong bối cảnh giao lưu hội nhập hiện nay, nhà trường không thể đứng biệt lập,
không thể tự thân vận động nếu như không có sự ủng hộ, chia sẻ, chung tay xây dựng của
cả cộng đồng. Để trường học hạnh phúc, để những giá trị yêu thương, an toàn, tôn trọng
được thực thi tốt thì việc kêu gọi sự chung tay giúp đỡ bằng nguồn xã hội hóa của cộng
đồng, người dân, doanh nghiệp trong xây dựng, trùng tu trường học là hết sức cần thiết,
nhất là đối với những cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số.
Trong tương lai gần, cần phải xóa bỏ những ngôi trường tạm, tranh tre nứa lá, dột nát,
xuống cấp nghiêm trọng bằng những ngôi trường mới kiên cố, khang trang, hiện đại với
hệ thống trang thiết bị, đồ dùng học tập đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu học tập,
nghiên cứu của học sinh.
Trường học là thiết chế văn hóa - giáo dục đặc biệt, việc quan tâm, đầu tư cho giáo
dục được xem là nhân tố quan trọng cho sự phát triển, cho tương lai tương sáng của dân
tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Đảng Cộng
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sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục - đào tạo, coi giáo dục - đào tạo
là quốc sách hàng đầu. Trong thực tiễn, những vấn đề của giáo dục, đào tạo luôn nhận
được sự quan tâm sâu sắc của hàng triệu gia đình Việt Nam. Vì thế để tạo dựng giá trị
hạnh phúc trong mỗi ngôi trường, điều quan trọng là phải đầu tư nguồn lực, từ ngân sách
nhà nước, từ nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng thiết chế trường học phù hợp với điều
kiện, nét văn hóa riêng của từng vùng miền; không bố trí điểm trường ở quá xa so với khu
dân cư; không bố trí, sắp xếp phòng học quá hẹp; phòng học quá đông học sinh; trong
trường phải có những không gian sáng tạo, vui chơi, thư giãn cho người học. Trong khuôn
viên nhà trường cần tạo dựng cảnh quan, không gian, môi trường sư phạm xanh - sạch đẹp, gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống với các công trình phụ trợ (như thư viện, phòng
thực hành, nhà giáo dục thể chất, khu vệ sinh) được bố trí phù hợp, có tính thẩm mỹ, tạo
sự thân thiện, gần gũi [5].
Để xây dựng trường học hạnh phúc, không gian, cảnh quan nhà trường có vai trò
quan trọng, tạo ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp cho mỗi người khi đến nơi đây. Đó là cảm xúc
ban đầu và là chất xúc tác quan trọng tạo sự thư thái, gợi những xúc cảm đẹp, tiếp thêm
năng lượng để người học không ngừng cố gắng trong quá trình học tập, thi cử. Nhưng để
có được những ngôi trường mơ ước (về cơ sở hạ tầng hiện đại) cần sự chung tay, kết hợp
của cả cộng đồng, bằng nhiều hình thức khác nhau góp sức người, sức của để cùng ngành
giáo dục dựng nên những ngôi trường hạnh phúc. Việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có tri
thức, trí tuệ, nhân cách là trách nhiệm của thế hệ đi trước, của cả cộng đồng, trong đó đội
ngũ thầy cô giáo giữ vai trò quan trọng. Mục tiêu của giáo dục là lấy người học làm trung
tâm, giúp họ phát triển toàn diện năng lực và tố chất để ngày càng hoàn thiện nhân cách,
trở thành những con người hữu ích cho xã hội. Hãy nghe học sinh nói, để thấu hiểu những
mong ước giản dị, từ đó mang lại những giá trị hạnh phúc cho họ từ những điều giản dị,
thân thương nhất. Mô hình trường học hạnh phúc là một thông điệp, quyết tâm lớn của
ngành giáo dục, truyền đi những tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới
để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu, đòi hỏi mà xã hội, đất nước đang đặt ra.
4) Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, năng lực
ứng xử, đạo đức nhà giáo;
Bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm (NLSP), năng lực ứng xử và phẩm chất
đạo đức nhà giáo là một trong những giải pháp có ý nghĩa then chốt trong công cuộc xây
dựng trường học mới, giúp giáo viên nhận thức về tầm quan trọng của năng lực sư phạm,
phẩm chất đạo đức, lối sống của nhà giáo có sức ảnh hưởng to lớn đến công tác giáo dục
thế hệ trẻ. NLSP được hiểu là khả năng tố chức có hiệu quả hoạt động dạy học và giáo
dục, khả năng vận dụng tổng hợp, kiến thức, kĩ năng sư phạm, thái độ của giáo viên nhằm
tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh theo yêu cầu,
chức năng, nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy phát triển NLSP cho giáo viên là một trong
những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo
dục hiện nay. Để làm được điều đó cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau đây: Một
là, xây dựng môi trường thuận lợi và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tham gia
vào các khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.Khi GV có được môi trường làm việc tốt,
họ sẽ không ngừng phát huy khả năng của bản thân để cống hiến hết sức mình cho sự
nghiệp giáo dục; Hai là, phân loại đánh giá chất lượng giáo dục hàng năm đồng thời đánh
giá, phân loại viên chức để giáo viên biết được những mặt còn hạnh chế, yếu kém cần
được bồi dưỡng; Ba là, bản thân mỗi giáo viên cần không ngừng phấn đấu, tự học, tự bồi
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dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ nhất là trong bối cảnh ứng dụng các thành tựu
công nghệ thông tin, công nghệ số trong thời đại giáo dục 4.0 thì việc học và tự học rất
linh hoạt, đa dạng. Vì vậy, mỗi GV cần xây dựng cho mình mục tiêu, kế hoạch rèn luyện
phát triển NLSP cho bản thân phù hợp với yêu cầu ngày càng nâng cao của nghề nghiệp.
Song song với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì việc rèn
luyện tu dưỡng về đạo đức, lối sống nhà giáo cũng là nhiệm vụ cấp thiết nhất là trong bối
cảnh xã hội ảnh hưởng của kinh tế thị trường, sự giao lưu, giao thoa của nhiều nền văn
hóa có thể có những mặt trái của xã hội có thể sẽ tác động một cách tiêu cực đến người
học,vì vậy GV cần tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm để
khắc phục, loại bỏ hoàn toàn các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, hành vi ứng xử
phản sư phạm, những hiện tượng lạm dụng quyền lực dẫn đến những ứng xử mang tính
bạo lực học đường của một số GV trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho thấy sự
cần thiết của việc rèn luyện về phẩm chất đạo đức nhà giáo và năng lực ứng xử sư phạm.
chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp sau: 1) Tổ chức các chuyên đề hội thảo, hội nghị
về ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một nhà trường hạnh phúc; tập trung bàn thảo về
các vấn đề liên quan đến việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo để
xây dựng trường học hạnh phúc; kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, giáo dục và đề
xuất giải pháp hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, xây dựng
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi
thiếu chuẩn mực đạo đức, các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo;
2) Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về tiêu chuẩn
đạo đức nhà giáo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp như: Quyết định 16/2008/QĐBGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
quyết định số: 5886/QĐ-BGDĐT về việc “Ban hành chương trình hành động phòng,
chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo
dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021” – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 28/12/2017; các
thông tư quy đinh về chuẩn chức danh nghề nghiệp của GV…Đây được coi như là hành
lang pháp lí mang tính chỉ đạo GV, nhà quản lí GD theo những quy định trong văn bản,
đồng thời là căn cứ để xử lí khi nhà giáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
5) Tích hợp có tính liên môn, liên ngành giữa "dạy chữ" và "dạy người", tăng
cường giáo dục bằng trải nghiệm ở người học.
Từ góc độ vĩ mô, ngành giáo dục thời gian qua đã triển khai các giải pháp hướng
đến giáo dục hạnh phúc như: Giảm tải chương trình học, chương trình GDPT tiếp cận
phát triển năng lực, phẩm chất và phát triển toàn diện HS theo từng cá nhân; giảm áp lực
thi cử, thay đổi cách kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của HS; tăng cường hoạt động trải
nghiệm ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; tăng cường khen thưởng, động viên và
thực hiện kỷ luật tích cực đối với HS. Nghị quyết số 29-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể 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, 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"[1]. Từ đó có thể thấy một
số các biện pháp đã được triển khai trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thứ nhất, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại,
thiết thực để phát triển phẩm chất và năng lực người học; chú trọng giáo dục lý tưởng,
truyền thống, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng
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vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo, ý thức tự học; chú trọng
và tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo [2].
Thứ hai, giáo dục cơ bản thực hiện lồng ghép, kết hợp những nội dung liên quan
với nhau của một số lĩnh vực giáo dục, một số môn học thuộc lĩnh vực khoa học để tạo
thành môn học tích hợp và chủ đề liên môn, qua đó chương trình giáo dục giảm được kiến
thức hàn lâm và số lượng môn học, tránh được hiện tượng chồng chéo nội dung mà vẫn
bảo đảm trang bị tri thức phổ thông nền tảng và đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau
trung học cơ sở. Giáo dục định hướng nghề nghiệp thực hiện phân hóa mạnh học sinh:
Mỗi học sinh chỉ học một số môn học và tham gia một số hoạt động giáo dục bắt buộc,
còn lại được tự lựa chọn các môn học và chuyên đề học tập khác theo sở trường và nguyện
vọng của cá nhân trong giới hạn khả năng đáp ứng của nhà trường. Các chuyên đề học tập
tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao hoặc mở rộng kiến thức các môn học, cung cấp
những kỹ năng ban đầu của các ngành, nghề lao động, qua đó giúp học sinh có định hướng
nghề nghiệp sau trung học phổ thông [2].
Thứ ba, mở rộng việc áp dụng mô hình giáo dục mới theo hướng phát triển năng
lực và hình thành phẩm chất người học giáo dục không chỉ hướng tới việc dạy chữ, dạy
kiến thức, kĩ năng mà còn hình thành các phẩm chất nhân cách, giáo dục đạo đức, giáo
dục những giá trị nhân văn, nhân bản, chân, thiện, mỹ cho thế hệ trẻ, giáo dục làm người,
trong đó đặc biệt coi trọng tăng cường giáo dục xúc cảm (emotional education), rèn luyện
nhân cách, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, bao dung, lòng yêu đời, yêu người và mong
muốn cống hiến. Dạy làm người là tôn vinh cái đẹp, là tôn vinh những giá trị đạo đức,
văn hóa vĩnh hằng của con người và của loài người. Đây cũng là quan điểm của ngành
giáo dục khi phát động cuộc vận động xây dựng “Trường học hạnh phúc” với thông điệp,
thầy cô giáo thay đổi để hướng đến một môi trường sư phạm văn minh, thân thiện, trường
học hạnh phúc được tạo nên bởi các hành vi chuẩn mực, trước hết là của thầy, cô giáo có
đạo đức trong sáng, yêu nghề, tận tâm, tận lực.
3. Kết luận
Để người học có được niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc mỗi khi đến trường,
những người có trách nhiệm (cán bộ quản lý giáo dục, thầy cô giáo) phải trao đi những
yêu thương bằng những hành động cụ thể; biết quan tâm đến hoàn cảnh của mỗi em; nắm
bắt được tâm lí, năng lực, sở trường của người học để có biện pháp giáo dục phù hợp,
hiệu quả nhất. Trường học hạnh phúc là khi mỗi học sinh cảm nhận được sự ấm áp, yêu
thương tỏa ra từ thầy cô, bạn bè với niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được san sẻ.
Hạnh phúc với người học đôi khi rất giản dị, một lời hỏi thăm, nhắn nhủ, động viên; một
lời phê, nhận xét chính xác, chân tình; một giờ giảng hay, hấp dẫn; một phong cách giản
dị, trong sáng, mực thước với trí tuệ uyên bác của thầy cô đều để lại những ấn tượng, hình
ảnh đẹp sẽ theo người học suốt cuộc đời. Hạnh phúc còn là khi nỗ lực, cố gắng của người
học được đền đáp, ghi nhận qua những điểm số chính xác, bằng những phần thưởng nho
nhỏ động viên; là sự chân thành, hồn nhiên, trong sáng của tình bạn; là những vấn vương,
rung động đầu đời của tuổi mới lớn; là khung cảnh nên thơ, trữ tình của hàng cây, ghế
đá,… Những hành động đẹp, lời nói đẹp, cảnh quang đẹp của thầy cô, bè bạn, mái trường
đều góp phần dệt nên xúc cảm hạnh phúc, hân hoan trong trái tim, suy nghĩ tuổi học trò.
Khi con người cảm thấy được hạnh phúc, được quan tâm, yêu thương; thấy trường
học thực sự là nơi hữu ích, sẽ tạo cho họ sự phấn chấn, mê say trong học tập, nghiên cứu
khoa học để trở thành người hữu ích cho xã hội. Vì thế có thể nói trường học hạnh phúc
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là nền tảng, bệ đỡ tinh thần để những ý tưởng, mục tiêu giáo dục, đào tạo được thực thi
một cách hiệu quả, ý nghĩa nhất. Để xây dựng trường học hạnh phúc, việc đầu tiên là sự
thống nhất trong nhận thức và quyết tâm hành động của toàn ngành giáo dục, nhất là người
đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị. Mô hình trường học hạnh phúc là một thông điệp, quyết
tâm lớn của ngành giáo dục, truyền đi những tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực không
ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu, đòi hỏi mà xã hội, đất nước đang đặt
ra.
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TIẾP CẬN VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG DƯỚI GIÁC ĐỘ VĂN HÓA ĐỌC:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN
TS. Lê Hoàng Việt Lâm*
Ths. Văn Thị Hồng Trang**
Tóm tắt: Nhiều nhà phân tích và chính trị gia đã từng khẳng định: Đẳng cấp quốc gia không
thể có trong ngày một ngày hai mà nó được hình thành trên nền tảng tinh thần dân tộc, công
cuộc khai trí và các chính sách phát triển vĩ mô đúng quy luật và sáng tạo trong mỗi bước đi.
Một trong những yếu tố chính quan đó là phát triển hệ thống thư viện, khuyến khích người dân
đọc sách, nhằm kiến tạo văn hóa đọc trên bình diện xã hội. Trong xây dựng văn hóa học đường,
việc hình thành văn hóa đọc là yếu tố không thể thiếu. Mỗi cuốn sách là những chủ đề, lĩnh vực
khác nhau, đó có thể là tri thức khoa học, phẩm chất đạo đức, năng lực thẩm mĩ, sức khoẻ thể
chất và tinh thần… nhưng đều với mục đích hướng tới cho người tiếp cận những tri thức mới, giá
trị mới, mối quan hệ mới, góp phần rất quan trọng trong việc hình thành và rèn giũa những gì
tốt đẹp nhất trong con người, giúp con người nỗ lực vươn tới thành công. Bài viết đi vào phân
tích vai trò của việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong xây dựng văn hóa học đường. Đồng
thời, từ kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học với 945 sinh viên tham gia, tác giả chỉ ra hiện
trạng văn hóa đọc trong các trường Công an nhân dân, từ đó gợi mở những giải pháp nhằm đẩy
mạnh văn hóa đọc, góp phần xây dựng văn hóa học đường trong các trường Công an nhân dân
(CAND) nói riêng và các trường Đại học, Cao đẳng nói chung.
Từ khóa: Công an nhân dân; văn hóa học đường; văn hóa đọc.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam và trên thế giới, văn hóa đọc đã được hình thành từ rất lâu đời. Và đó
cũng là nguồn tri thức, loại hình hoạt động văn hóa của cộng đồng, xã hội.
Theo cách hiểu phổ quát nhất, văn hóa đọc bao gồm nhiều yếu tố, từ thói quen đọc
sách, cách lựa chọn sách đến kỹ năng đọc sách. Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng
minh rằng, đọc sách mang lại những giá trị vô cùng to lớn trên hành trình thịnh vượng của
mỗi quốc gia.
Có thể nhìn thấy điều này với những “quốc gia đọc” như Israel, Thụy Điển, Pháp,
Nhật Bản (20 cuốn sách/người/năm) hay Singapore, Malaysia, Thái Lan (14 cuốn
sách/người/ năm)1. Tầm quan trọng của văn hóa đọc đã được nhiều sử gia, nhà văn hóa
lớn trên thế giới đề cập đến. Nhà văn, sử gia và triết gia Pháp thời Khai sáng Viltaire đã
từng nói: “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng
xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất
cả mọi người”. Mahatma Gandhi - lãnh tụ cách mạng Ấn Độ cũng đã từng đúc kết rằng:
“Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc
mà thôi”. Nhiều nhà phân tích và chính trị gia đã từng khẳng định: Đẳng cấp quốc gia
không thể có trong ngày một ngày hai mà nó được hình thành trên nền tảng tinh thần dân
Trung tá, Giảng viên chính, Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an.
Đại úy, Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
1
Thu Giang, Người Việt với văn hóa đọc, dẫn theo https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/5-nam-ngay-sach-viet-namnguoi-viet-doc-4-hay-1-cuon-sach-moi-nam-897994.vov. Truy cập ngày 10/5/2021.
*
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tộc, công cuộc khai trí và các chính sách phát triển vĩ mô đúng quy luật và sáng tạo trong
mỗi bước đi. Một trong những yếu tố chính quan đó là phát triển hệ thống thư viện, khuyến
khích người dân đọc sách, nhằm kiến tạo văn hóa đọc trên bình diện xã hội. Với nhiều
biện pháp và cách thức khác nhau trong phát triển và khuyến khích văn hóa đọc, tạo mọi
điều kiện tốt nhất để công dân hình thành văn hóa đọc rộng lớn, một số quốc gia như Nhật
Bản2, Singapore3, Thụy Điển4… đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành hình
mẫu cho sự phát triển chung của nhân loại.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Văn hóa đọc và văn hóa học đường
Như đã phân tích ở trên, văn hóa đọc thực chất là thái độ, cách ứng xử của con người
với tri thức sách vở. Đó chính là “văn hóa” của việc tìm kiếm sách, lựa chọn sách, tự xác
định cho mình cách đọc sách sao cho hợp lý và bổ ích, phù hợp với quy luật tiếp cận tri
thức của mỗi người. Hay nói một cách khác, chỉ những hoạt động đọc nào được thực hiện
một cách văn hóa, đúng đắn, tốt đẹp, hiệu quả, có sức lan tỏa tới cộng đồng mới có thể
được gọi là văn hóa đọc.
Về thuật ngữ “văn hóa học đường”, theo Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc, “văn hóa
học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các
vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành
động tốt đẹp”5. Về bản chất, xây dựng văn hóa học đường là thực hiện một quá trình quản
lý giáo dục nhằm mục đích xây dựng, phát triển trường học thành môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh, các thành viên trong trường có hành vi văn hóa chuẩn mực và ngày
càng ổn định theo chiều hướng phát triển bền vững.
Có thể nhận thấy văn hóa học đường bao gồm một tập hợp những mối quan hệ khăng
khít, không thể tách rời giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, hoặc cá nhân với
thiết chế xã hội… Không gian văn hóa học đường được hình thành và thiết lập ở ngay
trong lớp học, thư viện, câu lạc bộ, giờ học quân sự, thể dục thể thao hoặc thậm chí những
giờ nghỉ giải lao... Như vậy, không gian văn hóa học đường là một môi trường diễn ra quá
trình tương tác giữa người thầy với học trò, giữa những người học trò với nhau, giữa sinh
viên với gia đình, sinh viên với xã hội… nhằm thực hiện quá trình truyền thụ và tiếp thu
kiến thức khoa học, kiến thức xã hội. Trong không gian văn hóa đó, việc sinh viên tìm
đến sách, “ứng xử” với sách có văn hóa để hình thành văn hóa đọc có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng. Ở đó, văn hóa đọc là một thành tố tối quan trọng trong cấu trúc của văn hóa
học đường; và “điểm số”, những kết quả thu nhận từ việc thực hiện văn hóa học đường sẽ
Một cuộc điều tra của một cơ quan truyền thông cho biết năm 2010 ở Nhật Bản có tới 15.314 hiệu sách; năm 2018 là
21.241. Theo thống kê, số thư viện tại Nhật Bản tăng từ 3165 thư viện năm 2008 lên 5.123 năm 2017. Theo kết quả điều
tra của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản trung bình một người Nhật đọc 12-13 cuốn
sách/năm (2016).
3
Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore (NLB) xây dựng chiến lược phát triển văn hóa đọc và học dựa trên 5 nguyên tắc:
Nhu cầu của người đọc trong tương lai; Tiêu chuẩn cơ bản về dịch vụ thư viện ở Singapore trong mối tương quan với các
nước khác; Hướng đến các nhóm người sử dụng yếu thế trong xã hội (có thu nhập thấp, không có điều kiện đến thư viện);
Tối ưu hóa nguồn lực thư viện và xã hội hóa hoạt động thư viện; Dịch vụ phù hợp với sáng kiến của Thư viện Quốc gia.
4
Là quốc gia có nhiều người nói các ngôn ngữ khác nhau, nên Thư viện quốc tế ở Stockholm với 200.000 đầu sách được
viết bằng hơn 100 thứ ngôn ngữ, là thư viện công cộng với số lượng đầu sách bằng tiếng nước ngoài lớn nhất Thụy Điển.
Những độc giả đọc sách tiếng ẢRập có khá nhiều sự lựa chọn với số lượng sách viết bằng ngôn ngữ này vượt qua con số
17000. Những người nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ba Tư có thể tìm thấy một thứ gì đó đáng để đọc trong số 14000 bìa
sách trong thư viện. Và bên cạnh đó có khoảng 12000 cuốn sách để xem lướt qua dành cho những ai đọc sách bằng tiếng
Thổ Nhĩ Kỳ.
5
Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, NXB Giáo dục, 2011, Hà Nội, tr.12.
2
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là giá trị định lượng để chúng ta soi chiếu lại mức độ, tính hiệu quả của việc thực hiện văn
hóa đọc.
Nhìn lại bức tranh văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay, không thể phủ nhận những
tiến bộ đáng kể như: Hệ thống thư viện công cộng đã phát triển từ tỉnh tới huyện và đang
vươn tới nhiều xã trên toàn quốc, bao gồm 64 thư viện tỉnh, 587 thư viện huyện và khoảng
10.000 thư viện và tủ sách cơ sở ở xã. Mô hình thư viện rất đa dạng, dưới nhiều hình thức
và cấp bậc như: Thư viện trường phổ thông, thư viện trường đại học, thư viện khoa học
kỹ thuật, thư viện quân đội, đặc biệt là thư viện tư nhân, thư viện gia đình hiện diện khắp
nơi.
Tuy vậy, sự mất cân xứng giữa thành thị và nông thôn, tính liên kết giữa các thành
phần, các lực lượng của văn hoá đọc còn rời rạc, chưa có chiến lược giáo dục kỹ năng và
thói quen đọc sách từ nhỏ cho học sinh,… là những hạn chế cần được tháo gỡ một cách
nghiêm túc, có định hướng trên lộ trình xây dựng văn hóa đọc bền vững ở Việt Nam. Đặc
biệt, tỷ lệ cửa hàng sách và đọc sách của người Việt so với thế giới còn rất thấp. Theo
thống kê, hiện cả nước mới có 12.000 cửa hàng sách và nhà sách tư nhân. Kết quả thống
kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm 2019, trung bình một người dân đọc 4
cuốn/năm, gồm 2,8 cuốn là sách giáo khoa và 1,2 cuốn là sách khác. Đây là những con số
đáng suy ngẫm, dù mục tiêu xây dựng một “xã hội học tập” đã được đề ra từ năm 2005,
“Ngày Sách Việt Nam” ra đời từ năm 2014, dù thị trường sách ngày càng mở rộng với vô
vàn đầu sách, đa dạng nội dung, dù các phong trào đọc sách đã và đang được khuyến
khích trong cộng đồng, nhất là người trẻ…
2. Văn hóa đọc trong Công an nhân dân hiện nay
Đối với các trường Công an nhân dân, nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa
đọc, các tổ chức Đoàn thể, Công đoàn Hội phụ nữ các trường đã tổ chức khá nhiều diễn
đàn, hoạt động nhằm xây dựng văn hóa đọc, kích thích học viên tìm đến với sách, tạo sân
chơi lan tỏa những câu chuyện hay thông qua sách, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin
tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc cho đông đảo học viên, công nhân viên. Điển hình là
một số hoạt động như: Cuộc thi Quyển sách tôi yêu do Đoàn trường Đại học An ninh tổ
chức; cuộc thi “Nghiên cứu, tìm hiểu sách” khối cán bộ, giảng viên do Học viện Chính
trị Công an nhân dân tổ chức… Kết quả khảo sát trong 945 * người đã cho thấy, có đến
85% cho rằng vai trò của việc đọc sách là “rất quan trọng” và “quan trọng” (Biểu 1).
Biểu 1: Vai trò của việc đẩy mạnh văn hóa đọc trong các trường CAND phía Nam

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 3/5/2021 đến 6/5/2021. Kết quả, có 945 sinh viên các hệ đào tạo Chính quy,
Văn bằng 2, Liên thông vừa làm vừa học, Liên thông chính quy, Tại chức Vừa làm vừa học của 03 trường Công an
nhân dân phía Nam (Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2) tham
gia khảo sát qua công cụ google form. Bảng hỏi được thiết kế với 14 câu hỏi, bao gồm các dạng: Câu hỏi đóng, câu
hỏi mở, câu hỏi thang đo; mẫu được lựa chọn trong cuộc khảo sát là mẫu ngẫu nhiên.
*
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Có thể khẳng định, việc đọc sách có ý nghĩa rất cần thiết với công chúng nói chung và
lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Sách chứa đựng những thông tin, giá trị vật chất
và tinh thần của nhân loại, chứa đựng những tình cảm vào trong những vấn đề của cuộc
sống. Mỗi cuốn sách lại là những chủ đề, lĩnh vực khác nhau, đó có thể là tri thức khoa
học, phẩm chất đạo đức, năng lực thẩm mĩ, sức khoẻ thể chất và tinh thần… nhưng đều
với mục đích hướng tới cho bạn đọc những tri thức mới, giá trị mới… Mặt khác, việc hình
thành văn hóa đọc và đọc sách góp phần rất quan trọng trong việc hình thành và rèn giũa
những gì tốt đẹp nhất trong con người, giúp con người nỗ lực vươn tới thành công, và vì
vậy sách cần thiết cho tất cả mọi người.
Đối với lực lượng Công an nhân dân - lực lượng nồng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo
vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, việc đọc sách càng có ý nghĩa quan trọng. Qua sách, mỗi cán
bộ, chiến sĩ Công an sẽ tích lũy tri thức, kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và lý tưởng
cách mạng, đồng thời cũng là dịp để họ “tự soi, tự sửa”, nỗ lực phấn đấu và vượt qua
những cám dỗ thường ngày, đủ sức đề kháng để phòng tránh “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân, của chế độ… Mặt khác, đọc
sách giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn giữa kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể, đồng
thời là dịp để kết nối, thắt chặt tình cảm, sự yêu thương, tinh thần đoàn kết với đồng chí,
đồng đội… Những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình thực
hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến
2030” của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống các thư viện điện tử,
xây dựng tủ sách, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động trong Ngày sách Việt
Nam… đã khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát thực của lãnh đạo Bộ Công an và của Cục
Công tác Đảng và Công tác Chính trị nhằm tạo môi trường đọc thuận lợi, thúc đẩy phát
triển văn hóa đọc và xây dựng phong trào đọc sách trong Công an nhân dân.
Tuy nhiên, có nhiều vấn đề đang đặt ra trong việc xây dựng, triển khai và thúc đẩy
văn hóa đọc, đặc biệt là trong các trường Công an nhân dân. Kết quả khảo sát nêu trên đã
cho thấy, trong năm 2020 hơn 50% các bạn đọc dưới 5 cuốn/năm và 14% là những bạn
đọc trên 10 cuốn/năm. Như vậy, tuy đã nhận thức được tầm quan trọng của sách và văn
hóa đọc, song người cán bộ, chiến sĩ, học viên vẫn chưa thể đưa việc đọc sách trở thành
thói quen và chưa hình thành một “hệ sinh thái” văn hóa đọc tốt.
Nguyên nhân cần được chỉ ra, và cần được định hình rõ để tìm ra các giải pháp thích
hợp, góp phần hình thành môi trường thuận lợi để sách đến gần hơn, trở thành một phần
trong cuộc sống hàng ngày của người cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng văn hóa học
đường trong các trường Công an nhân dân là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần
thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, cụ thể như:
Thứ nhất, sự đa dạng và thu hút về các đầu sách trong thư viện của các trường:
Kết quả khảo sát trên cho thấy, cán bộ, chiến sĩ và học viên CAND ngày nay vẫn còn đang
rất quan tâm đến việc đọc sách, nhưng một lực cản vô hình đến từ thể loại sách chính là
việc hiện nay những nguồn sách họ tiếp cận được từ thư viện thường không thu hút và có
phần làm mất đi sự kích thích để họ phát triển văn hóa đọc. Họ cho rằng sách hiện nay tại
thư viện các trường Công an nhân dân chỉ xoay quanh những đầu sách về chuyên ngành,
chủ yếu là các sách Giáo trình về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ...
Cuộc khảo sát cũng đã cho thấy, có đến 65,5% trong 945 người tham gia mong
muốn được đọc các loại sách khác ngoài giáo trình (bảng 2). Kết quả này phản ánh
rằng, các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đặc biệt là học viên đang học tập tại các
trường luôn ý thức được tầm quan trọng của văn hóa đọc, điều quan trọng là các đầu sách
mà họ tiếp cận được đang không thật sự thu hút.
Biểu 2: Mong muốn đọc sách (ngoài giáo trình) của học viên các trường CAND phía
Nam

Thứ hai, chưa có môi trường thúc đẩy các hoạt động về sách. Kết quả khảo sát
cho thấy, một trong những lý do để cán bộ, chiến sĩ không đọc sách chính là “do xung
quanh họ rất hiếm người đọc sách”6. Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài giờ học tập, làm việc
cố định thì hình thức giải trí thường được lựa chọn của những người xung quanh họ là
lướt mạng xã hội, game online, hay một số khác chỉ quan tâm đến báo điện tử,... họ không
có một môi trường nào để kích thích khả năng đọc và cho họ khao khát muốn đọc. Họ
thiếu mất những cộng đồng để chia sẻ những điều thú vị, ý nghĩa họ gặp được trong từng
trang sách mà họ dày công để thấu hiểu; họ cảm thấy lạc lõng khi nhu cầu đọc sách của
mình có vẻ đang “khác thường” so với những người xung quanh... Suy cho cùng, họ mất
đi một sự khích lệ, một nguồn động lực để họ đặt trên tay mình những quyển sách mặc dù
có mong muốn.
Thứ ba, các phương thức truyền thông chưa hiệu quả, chưa phát được “sức mạnh
của công nghệ” để hình thành văn hóa đọc. Một nhân tố khác không kém phần quan
trọng, tác động vào ý thức tham gia văn hóa đọc chính là truyền thông. Kết quả khảo sát đã
Kết quả khảo sát ghi nhận đa số học viên “thấy đươc tầm quan trọng của việc đọc sách (với 85%, bảng 1), nhưng
họ lại “không đọc sách”. Điều này có thể lý giải là, họ “không đọc sách” không phải vì “họ không muốn”, mà là vì
nhiều lý do khác như sách không phù hợp, ít sách hấp dẫn, môi trường đọc không tốt, chưa có các biện pháp để kích
thích, tạo hứng thú để họ đến với sách…
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cho thấy có đến 67% cho rằng hiện “chưa có một kênh truyền hình hay báo chí nào của
ngành Công an có một chuyên mục riêng về sách”. Chính điều này đã trở thành một
trong những nguyên nhân làm giảm đi những tác động tích cực về việc đọc sách đến với
các cán bộ chiến sĩ trong Ngành cũng như làm cho văn hóa đọc đang có dấu hiệu giảm sút,
tác động không nhỏ đến “hệ sinh thái” văn hóa học đường. Kênh truyền hình An ninh Tivi
(ANTV) hay các Tạp chí chuyên ngành, báo CAND, Công an Thành phố Hồ Chí Minh…
đang có một sức ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng nói chung và độc giả là cán bộ, chiến
sĩ Công an nhân dân nói riêng, nhưng hiện chúng ta vẫn chưa tận dụng được nó để tạo ra
một nguồn động lực cho việc đọc sách, chưa xây dựng, thiết kế được các chương trình, “hệ
sinh thái” trên các phương tiện truyền thông này để góp phần khuyến khích văn hóa đọc.
dân

2. Khuyến nghị, giải pháp nâng cao văn hóa đọc trong lực lượng Công an nhân
Giải pháp 1: Đa dạng thể loại sách được tiếp cận

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì
lợi ích trăm năm thì phải trồng người”7. Chữ “trồng người” trong lời căn dặn trên của Bác
không chỉ là ở trình độ nghiệp vụ, thể chất, sức khỏe mà nó còn nằm ở giáo dục đạo đức,
lương tri và lòng trắc ẩn. Việc chúng ta đầu tư cải thiện cho tủ sách, thư viện sách để kích
thích văn hóa đọc của các học viên nói riêng hay lực lượng CAND nói chung là một cách
“trồng người” đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng cao. Từ nhu cầu của họ, ta tiếp sức cho
điều đó bằng một tủ sách để nâng cấp các giá trị trong lực lượng CAND, không chỉ còn
là những nghiệp vụ đơn thuần mà họ còn được rèn luyện nhân cách, kỹ năng và thái độ
sống.
Các hoạt động cụ thể:
- Bổ sung thêm sách của các ngành khác trong thư viện. Theo kết quả khảo sát ở
trên mà tác giả đã đề cập, hiện tại thể loại sách trong thư viện các trường CAND chủ yếu
là sách chuyên ngành, chính trị, luật, hay các tài liệu phục vụ học tập (như Tập bài giảng,
Đề cương bài giảng, Tài liệu tham khảo). Nhưng để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện
“con người chuyên môn” và “con người văn hóa”, cần bổ sung thêm sách của các ngành
khác trong thư viện của cácđơn vị, trường học, ví dụ như sách kinh tế, lịch sử, triết học
(đa dạng hơn ngoài triết học Mác - Lênin), tâm lý học, các thể loại sách dạy kỹ năng mềm,
phát triển bản thân, văn học, tiểu thuyết (bảng 3). Đa dạng thể loại sách được tiếp cận
đang là một nhu cầu cao của các cán bộ, chiến sĩ, học viên. Và để việc tiếp cận được hiệu
quả hơn, mỗi khi thư viện đơn vị cập nhật sách mới, cần có thông báo đến rộng rãi thành
viên đang học tập và công tác tại đơn vị đó.
Biểu 3: Mong muốn về việc mở rộng các thể loại sách của học viên đã và đang học tập,
công tác tại các trường CAND phía Nam
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Hồ Chí Minh, Toàn tập, t11, Nxb. Chính trị quốc gia, 2011, Hà Nội, tr.528.
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- Thành lập Hội đồng thẩm định sách. Để đảm bảo chất lượng sách trong thư viện
các trường CAND, và các tủ sách thuộc công an các tỉnh, thành phố, cần có một hội đồng
thẩm định sách trước khi chọn những quyển sách nào được đặt lên trên kệ tủ của thư
viện, tủ sách đó. Kết quả khảo sát cho thấy việc “thành lập hội đồng thẩm định sách” được
những người tham gia khảo sát đặc biệt quan tâm (với 82% lựa chọn). Hội đồng này sẽ
được thành viên trong đơn vị bầu chọn, giới thiệu của tập thể học viên... Hội đồng thẩm
định này không cố định mà sẽ được bầu chọn bổ sung liên tục để không chỉ càng ngày
càng làm tăng thể loại sách mà nó còn tăng sức ảnh hưởng đến cộng đồng, từ đó từng
bước xây dựng được một cộng đồng đọc sách đủ mạnh và lan tỏa các giá trị từ việc đọc
sách đến mọi người xung quanh.
- Phối kết hợp và tiến hành liên kết với các chương trình tủ sách của những tổ
chức trong khu vực, ví dụ như dự án “Tủ sách thanh niên” của đơn vị Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, dự án “Tủ sách trường học” của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp
cận, lựa chọn và thu hút các đầu sách hay, đưa vào thư viện các trường. Đặc biệt, trong
giai đoạn hiện nay, có nhiều doanh nhân đang tiến hành các hoạt động tài trợ sách,
vì vậy cần thiết phải xác lập các mối quan hệ để vận động các doanh nhân này tài trợ các
tủ sách cần thiết cho các trường CAND, góp phần nâng cao văn hóa đọc.
Giải pháp 2: Thành lập “Cộng đồng đọc sách cùng nhau”
Mục đích của giải pháp này là tạo môi trường để mọi người đọc sách cùng nhau:
Nơi gặp mặt thường xuyên để đọc sách đọc sách mỗi ngày/mỗi tuần/mỗi tháng. Từ đó,
góp phần xây dựng thói quen đọc sách, tạo môi trường thúc đẩy tinh thần đọc sách qua
các hoạt động mà các câu lạc bộ, đội nhóm... trong các trường CAND thực hiện.
Các hoạt động cụ thể:
- Kết nối với mạng lưới Sách và Hành động toàn Việt Nam để liên kết thành lập
CLB Sách và Hành động tại các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND. Các học viên,
thông qua các Câu lạc bộ về sách sẽ xây dựng các chương trình hoạt động về sách theo
chương trình chung và phát triển riêng. Các câu lạc bộ này sẽ xây dựng các tủ sách, các
ngày hội đọc sách, các cuộc thi, các chiến dịch hành động… giúp các bạn ứng dụng được
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kiến thức từ sách vào thực tế, đặc biệt là thực tế công tác của lực lượng Công an (thực tế
vận động quần chúng, tham gia công tác dân vận; thực tế tác động tâm lý đối tượng phạm
tội; thực tế ứng dụng các kỹ năng trong đời sống hàng ngày…).
- Thành lập một Câu lạc bộ Sách, trong đó “người thủ lĩnh” điều hành chính là
những cán bộ, chiến sĩ đang học tập và làm việc trong đơn vị và có niềm đam mê với sách
hoặc mong muốn rèn luyện thói quen đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc, được các học viên
xung quanh tín nhiệm.
- Triển khai hoạt động đọc sách cùng nhau vào buổi tối. Kết quả khảo sát cho thấy,
có tới . Điều này cho thấy, vì nhiều lý do khác nhau mà nhu cầu đọc sách buổi tối của học
viên các trường CAND là rất cao, với 78,8% (745/945 người được khảo sát) (bảng 4). Vì
lẽ đó, các Câu lạc bộ này, vào những buổi tối thích hợp cần tổ chức các hoạt động để chia
sẻ về cảm hứng, lợi ích của việc đọc sách, khó khăn khi đọc sách, nội dung cuốn sách gần
đây cá nhân cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu. Có thể chia chủ đề từng buổi theo lĩnh vực hoặc thể
loại sách và có thể tổ chức nội bộ hoặc kết hợp với các tổ chức, đơn vị trường học ngoài
Ngành.
Biểu 4. Thời gian mà cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã và đang học tập tại các
trường Công an nhân dân phía Nam thường đọc sách

- Thành lập 1 nhóm và 1 trang fanpage trên facebook (kết quả khảo sát cho thấy có
tới 91% người tham gia khảo sát đồng ý đề xuất này). Từ đó, tổ chức các hoạt động review
về sách và các thử thách trên mạng xã hội liên quan đến sách để tạo động lực đọc sách như:
Các thử thách review sách, những bài review về sách, những đầu sách khuyến đọc, audio
về sách,…
- Tổ chức các buổi workshop mời diễn giả lan toả tinh thần đọc sách đến với những
bạn ngoài Câu lạc bộ. Đa dạng các chủ đề như: Phương pháp đọc sách hiệu quả, tư duy
đọc sách, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hùng biện, tư duy phản biện,...
- Liên kết với các nhà sách để tạo các Ngày hội sách, giúp thành viên trong đơn vị
tiếp cận được nhiều thể loại sách và có thể mua sách. Việc liên kết cần chú ý thời gian,
nội dung các đầu sách, Nhà xuất bản xuất bản sách…
Giải pháp 3: Tăng cường truyền thông về sách và văn hóa đọc
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Mục đích của giải pháp này là tăng độ phủ sóng của sách và văn hóa đọc trong môi
trường sống, học tập, làm việc của các cán bộ, chiến sĩ, học viên CAND. Từ đó khơi gợi
hứng thú đọc sách cũng như giúp duy trì thói quen này một cách bền vững.
Các hoạt động cụ thể:
- Truyền thông online: Bổ sung các chuyên mục/chương trình dành riêng cho sách
và văn hóa đọc trên các trang truyền thông chính thức của ngành (ví dụ báo CAND; các
cơ quan báo chí của công an các tỉnh, thành phố; kênh ANTV...).
- Truyền thông offline:
+ Thành lập nhiều tủ sách nhỏ tại những nơi thuận tiện trong đơn vị để thành viên
có thể đọc bất cứ lúc nào. Ngoài sách có thể có báo ngày để cập nhật tin tức.
+ Trong chương trình phát thanh của đơn vị (nếu có), thêm chuyên mục “Radio
sách”, chia sẻ hoặc đọc sách cho mọi người cùng nghe.
+ Thêm mục bình chọn và chia sẻ về sách hay của tuần, của tháng trong các buổi
sinh hoạt định kỳ tại đơn vị.
+ Trên bảng tin thông báo tại đơn vị, thêm một chuyên mục riêng dành cho sách.
Mỗi tuần có thể dán một bài giới thiệu sách mới, phương pháp đọc hoặc chia sẻ lợi ích
của việc đọc sách đến từ các tấm gương có ảnh hưởng trong đơn vị.
Giải pháp 4. Luật hóa Văn hóa đọc
Mục đích của giải pháp này là đưa văn hóa đọc vào khuôn khổ, xem như là một hoạt
động thường niên, liên tục, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Đặc biệt, qua việc luật hóa văn hóa đọc, hệ thống chính trị của Việt Nam đã xác
định việc đọc sách của người dân như là một hệ giá trị trong quá trình xây dựng đất nước.
Khi việc đọc sách và sáng tạo được khuyến khích ở khắp mọi nơi thì xã hội sẽ tự hình
thành ra những tầng bậc tinh thần để những công dân tiệm cận các giá trị tinh thần đó.
- Về phía Nhà nước, Nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm (như Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…) cần sớm triển
khai xây dựng các bộ luật, chính sách hợp lý để tạo ra hành lang pháp lý và hỗ trợ tối
đa những hoạt động liên quan đến văn hóa đọc cho toàn dân, trong đó có lực lượng CAND.
Một bộ luật về chấn hưng, phát triển văn hóa đọc đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Bộ
luật này sẽ làm rõ trách nhiệm của chính phủ, các bộ ngành có liên quan cũng như chính
quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể trong việc phát triển văn hóa đọc. Điều đó sẽ
giúp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc diễn ra trên toàn quốc một cách có hệ thống
cũng như động viên tối đa những nguồn lực có sẵn cho sự nghiệp này.
Trước khi ban hành bộ luật cần lấy ý kiến tham vấn của các cơ quan chuyên môn,
của toàn xã hội, đặc biệt là các chuyên gia về sách và văn hóa đọc.
- Về phía Bộ Công an, cần ban hành Chỉ thị về Văn hóa đọc trong CAND, trong đó
chỉ rõ mục tiêu, yêu cầu, lộ trình, phương thức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tạo thành
một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn lực lượng. Đặc biệt, cần gắn kết Chỉ thị Văn
hóa đọc gắn với Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây
dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Đặc biệt, Bộ Công an cần xây dựng hệ thống quy chuẩn ở thư viện trong các trường
CAND và Tủ sách tham khảo ở công an các tỉnh, thành phố. Bởi lẽ, tham chiếu sự phát
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triển của các quốc gia chúng ta thấy rằng quốc gia nào có hệ thống thư viện phát triển,
quốc gia đó cường thịnh. Bởi thế, thư viện là xương sống thúc đẩy sự phát triển của một
quốc gia. Nó là hạ tầng cứng tối thiểu để kiến tạo hạ tầng mềm cho sự sáng tạo, các phát
kiến và giá trị nhân văn trong tâm hồn dân chúng. Thư viện là công cụ hình thành văn
hóa đọc cho một quốc gia.
- Bộ Công an cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến 2030” của Thủ tướng Chính phủ; tiếp
tục triển khai có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế
hoạch của Bộ Công an về đẩy mạnh học tập suốt đời, hình thành thói quen và phát triển
văn hóa đọc cho từng cán bộ, chiến sĩ.
Mặt khác, theo tôi, Bộ Công an cần chỉ đạo và có hướng dẫn cụ thể để tiến hành kết
nối các đầu sách giữa thư viện các trường CAND, tạo nên “Mạng lưới thư viện” CAND;
đồng thời nghiên cứu, ký kết hợp tác với các trường, học viện bên ngoài để tạo tính liên
thông, chia sẻ thông tin, hình thành các cơ sở dữ liệu lớn… để phục vụ nhu cầu học tập,
nghiên cứu của các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.
Giải pháp 5: Giải pháp gắn với trách nhiệm của bản thân, của đội ngũ giảng
viên các trường Đại học, cao đẳng trong CAND
Giải pháp này tập trung vào những việc cần làm của nhóm tác giả trong quá trình
công tác, giảng dạy tại Đại học An ninh nhân dân, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, góp phần
phát triển văn hóa đọc trong các trường CAND nói chung và lực lượng CAND nói riêng,
cụ thể như:
- Bản thân tự giác, tích cực đọc sách và khuyến khích sinh viên đọc sách. Trong các
giờ học lên lớp, bản thân luôn giới thiệu những quyển sách hay gắn với từng môn học mà
bản thân giảng dạy (môn Xã hội học và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh). Ví dụ khi giảng về
Hồ Chí Minh, bên cạnh những tác phẩm của Người mà tôi yêu cầu sinh viên cần đọc như
Di chúc (1969), Sửa đổi lối làm việc (1947), Đạo đức cách mạng (1958)…, bản thân tôi
thường gợi mở cho sinh viên tìm những quyển sách cần đọc như: Hồ Chí Minh - Nhà cách
mạng sáng tạo của Giáo sư Song Thành; Vĩ đại một con người của Giáo sư Trần Văn
Giàu; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an
ninh của Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm; Hồ Chí Minh sáng tạo và đổi với của Phó Giáo sư Bùi
Đình Phong; Hồ Chí Minh - từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận của Phó Giáo sư,
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc…
- Tham gia các buổi diễn thuyết, tuyên truyền về sách cho một số cơ quan, ban ngành
ở phía Nam. Ví dụ, tác giả đã tham gia cuộc thi Viết tiếp hành trình tuổi hai mươi do
Trung ương Đoàn tổ chức (2005, lọt vào vòng chung khảo toàn quốc); được Ban Chỉ đạo
Xã hội học tập (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước) mời báo cáo trong Tuần lễ
xã hội học tập với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; tham
gia làm giám khảo cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” do Trường Đại học An ninh nhân dân
tổ chức; tham gia và đạt giải A cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Công an tổ chức…
- Xây dựng Thư viện mini tại nhà để hình thành thói quen đọc sách cho con cái và
các bạn sinh viên; mời sinh viên đến nhà đọc sách vào những ngày nghỉ, lễ… Hiện tại
Thư viện mini của bản thân đã có trên 1.900 đầu sách và sẽ tiếp tục được nâng lên trong
thời gian tới.
- Đặc biệt, trong thời gian tới, nếu được Đảng ủy, Ban Giám hiệu đồng ý, bản thân sẽ
thiết lập một fanpage, tập hợp và huy động các bài viết hay về sách; mời một số chuyên gia
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viết bài, thảo luận về sách và văn hóa đọc sách; tổ chức các cuộc thi về sách (như thuyết trình,
viết bình luận, hay tổ chức các cuộc trao đổi về sách…) tại fanpage này. Đồng thời xây dựng
kế hoạch trình Ban Giám hiệu để tổ chức các buổi đọc sách, thảo luận sách tại Thư viện mini
nói trên.
Các giải pháp khác:
- Ban hành hệ thống các sách cần đọc trong quá trình học tập các môn học và có
chương trình, kế hoạch, yêu cầu đối với giáo viên khuyến khích tinh thần đọc sách trong
quá trình lên lớp (ví dụ mỗi giáo viên cần thống kê các đầu sách của mình, tiến hành giao
cho học viên nghiên cứu, thảo luận trong quá trình học tập các môn học…)
- Chọn cử những giảng viên có trình độ, đam mê đọc sách và có nhiều sách để gầy
dựng văn hóa đọc cho sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 71,7% (678/945) người
khảo sát tin tưởng và tìm đến sách thông qua giới thiệu của cán bộ giảng viên (bảng 5).
Từ đó có thể thấy, giảng viên là kênh truyền thông trực tiếp có ảnh hưởng lớn trong việc
định hướng đọc sách. Vì thế:
+ Trong hoạt động dạy học, giảng viên nên lồng ghép chia sẻ những cuốn sách về
các lĩnh vực liên quan. Có thể giao về nhà đọc và nộp bài thu hoạch về một cuốn sách
được chỉ định hoặc một cuốn sách học viên thích, đồng thời thực hiện cơ chế tính vào
điểm quá trình của môn học đó.
+ Giảng viên chia sẻ về sách và văn hóa đọc cho học viên từ chính những trải nghiệm
cá nhân của mình. Để làm được điều này, giảng viên phải là những người đầu tiên ý thức phát
triển văn hóa đọc cho chính bản thân mình, sau đó lan tỏa đến học viên.
Biểu 5: Kênh thông tin mà học viên các trường CAND phía Nam tham khảo khi lựa chọn
sách

- Dành nhiều thời gian tự nghiên cứu ở thư viện cho sinh viên: Với vai trò là một
giảng viên, tôi nhận thấy nên khơi gợi và tạo điều kiện cho học viên tìm hiểu kiến thức để
tạo sự chủ động và rèn luyện tinh thần tự học.
- Tăng thời gian mở cửa thư viện, mở thêm vào buổi tối, nhất là thêm ngày thứ 7,
chủ nhật để sinh viên có nhiều thời gian tiếp cận và đọc được nhiều loại sách.
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- Xây dựng mô hình “Giờ vàng đọc sách” vào buổi tối từ 19h đến 20h hàng tuần cho
toàn thể cán bộ, học viên.
- Tiếp tục hoàn thiện, hiện đại hóa thư viện điện tử ở các trường để thuận tiện cho
việc đọc sách. Ngoài sách truyền thống nên cho tiếp cận thêm sách điện tử và sách nói.
Có thể khẳng định, việc triển khai các biện pháp nêu trên sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan
trọng trong xây dựng văn hóa đọc, góp phần hình thành và phát triển văn hóa học đường
trong các trường CAND. Tất nhiên, những gợi mở, khuyến nghị này không chỉ thực hiện
trong các trường trực thuộc Bộ Công an, mà còn có thể được nghiên cứu, áp dụng ở các
trường Đại học, Cao đẳng trong “hệ sinh thái” giáo dục tại Việt Nam, góp phần nâng cao
hiệu quả văn hóa đọc, xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh mới.
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VỊ TRÍ, VAI TRÒ, HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NHẬT BẢN
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC Ở TRƯỜNG HỌC
Nguyễn Quốc Vương
Dẫn nhập
Khi nhìn nhận và đánh giá vai trò của giáo dục trường học đối với sự phát triển của
học sinh, người ta thường có xu hướng tập trung vào vai trò của chương trình, sách giáo
khoa, nội dung và phương pháp giảng dạy mà quên mất tác động và ý nghĩa to lớn của
văn hóa trường học. Trong thực tế, văn hóa trường học với nội hàm rộng lớn của nó bao
gồm cả bầu không khí, đời sống sinh hoạt ở trường, các mối quan hệ phức tạp, tương tác
lẫn nhau, cùng các sự kiện nghi lễ và hoạt động văn hóa ở trường học luôn có ảnh hưởng
quan trọng tới sự trưởng thành của học sinh. Môi trường văn hóa học đường đó thường
được coi là một dạng “chương trình tàng ẩn” (hidden curriculum). Thiếu nó, quá trình để
học sinh “xã hội hóa” bản thân biến mình thành một thành viên của xã hội, một người
công dân đúng nghĩa sẽ không thể diễn ra suôn sẻ.
Trong bối cảnh Việt Nam đang dần trở thành nước công nghiệp và xã hội trở thành
xã hội thông tin, việc nhận thức đúng về vai trò của văn hóa học đường đối với sự phát
triển toàn diện của học sinh để thực hiện mục tiêu-triết lý giáo dục toàn diện càng trở nên
quan trọng. Trước kia trong xã hội nông nghiệp truyền thống, học sinh có thể xã hội hóa
cá nhân thông qua tương tác, trải nghiệm và học hỏi trong môi trường văn hóa gia đình,
xã hội địa phương (làng/xã) một cách thuận lợi và phong phú. Các yếu tố như gia đình
lớn, nhiều thế hệ, cộng đồng địa phương có tính ổn định và bền chặt, sinh hoạt chung của
cộng đồng thu hút đông đảo sự tham gia của mọi người là các yếu tố tác động tích cực tới
quá trình xã hội hóa cá nhân của trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên ngày nay, khi gia
đình hạt nhân là chủ yếu, môi trường truyền thống không còn, sự di động của dân số diễn
ra mạnh mẽ và sinh hoạt cộng đồng ở địa phương gặp khủng hoảng, quá trình trưởng
thành trong tư cách là người công dân của học sinh đã vấp phải nhiều khó khăn. Những
thách thức này buộc trường học phải chủ động tạo ra môi trường văn hóa cần thiết, thích
hợp để cho học sinh trải nghiệm, tham gia như một chủ thể. Ở phương diện này, trường
học giống như J. Dewey (1859-1952) đã chỉ ra không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống
mà trường học chính là cuộc sống.
Trong xây dựng văn hóa học đường, văn hóa đọc phải có vị trí xứng đáng. Nó phải
được đặt ở vị trí trung tâm với vai trò lớn lao của thư viện. Ở các nước kinh tế phát triển
và tiên tiến như Hà Lan, Phần Lan, Nhật Bản… thư viện trường học được coi là “trái tim
của trường học”. Tất cả những hoạt động văn hóa, giáo dục quan trọng nhất của trường
học đều xuất phát từ thư viện và gắn bó với thư viện.
Ở nước ta hiện nay, cho dù có ít nhiều chuyển biến tích cực, văn hóa đọc trong
trường học vẫn là một vấn đề lớn đáng âu lo. Các thư viện trường học thực sự hoạt động
hiệu quả, thực sự trở thành ‘trái tim của trương học” còn rất ít ỏi. Học hỏi các nước trên
thế giới đi trước để thư viện trường học có vị trí xứng đáng là công việc khẩn thiết. Trong
bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về vị trí, vai trò, cũng như hiện trạng và hoạt động trong thực
tế của thư viện trường học Nhật Bản. Trên cơ sở đó, tôi sẽ rút ra một vài bài học kinh
nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng trong phát triển văn hóa ở trường học.
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1. Vị trí, vai trò của của thư viện trường học ở Nhật Bản
1.1. Hiện trạng hệ thống thư viện và thư viện trường học ở Nhật Bản
Ở châu Á, Nhật Bản là một trong các quốc gia đi đầu trong việc thiết lập hệ thống
thư viện hiện đại theo mô hình phương Tây. Người đầu tiên giới thiệu hệ thống thư viện
phương Tây vào Nhật Bản là Fukuzwa Yukichi (1835-1901). Trong bộ sách Tây Dương
sự tình ghi chép lại những gì ông đã mắt thấy tai nghe ở Âu Mỹ (trọn bộ 10 cuốn) xuất
bản từ năm 1866 đến 1870, ông đã giới thiệu về thư viện (phòng đọc sách) nằm trong Bảo
tàng Đế quốc Anh đương thời (British Museum Reading Room). Không chỉ giới thiệu về
cơ cấu, cách thức tổ chức của thư viện, Fukuzawa Yukichi còn mô tả cách thức các cơ
quan, tổ chức, cá nhân nộp, tặng sách cho các thư viện.
Tất nhiên, trước đó ở Nhật Bản đã có các thư viện nằm trong các trường học dành
cho võ sĩ, quý tộc, thư viện của các trường phiên (dưới thời Minh Trị sau này đổi thành
tỉnh). Tuy nhiên sau khi thông tin về hệ thống thư viện phương Tây trong Tây Dương sự
tình lan truyền, người Nhật đã xúc tiến xây dựng hệ thống thư viện mới. Kiến nghị xây
dựng thư viện kiểu mới do Ichikawa Seiryu được trình lên chính quyền Minh Trị (5/1872)
đã dẫn tới sự ra đời của các thư viện mới ra đời trong Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ. Cũng trong
năm 1872 này, thư viện Kyotoshushoin được lập ra ở Kyoto và đây được coi là thư viện
công đầu tiên của Nhật Bản hiện đại.
Sau khi đánh bại nhà Thanh trong cuộc chiến tranh Nhật-Thanh (1894-1895),
những tiếng nói kêu gọi xây dựng thư viện quốc gia dâng cao và ngày 22/4/1897, chính
phủ ban bố “Đế quốc thư đồ quán quan chế” khai sinh ra “Thư viện đế quốc” lẫn nghề
“thủ thư”. Năm 1947, dưới tác động của Hiến pháp 1946 với ba trụ cột là “hòa bình, dân
chủ, tôn trọng nhân quyền”, “Thư viện đế quốc” đổi tên thành “Thư viện Quốc gia” và
đến 1949 thì trở thành “Thư viện Quốc hội Nhật Bản” và tồn tại, hoạt động cho tới tận
ngày nay.
Cho đến nay, Nhật Bản đã có một hệ thống thư viện hiện đại, rộng khắp. Theo số
liệu điều tra do Hiệp hội thư viện Nhật Bản cung cấp năm 2020 Nhật Bản hiện có 3316
thư viện công (năm 2019: 3306). Thống kê của Hiệp hội thư viện Nhật Bản năm 2020
cũng cho biết ở Nhật Bản có 19 thư viện tư nhân. Một cuộc điều tra của Bộ Giáo dục, Văn
hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ vào năm 2008 cho biết 100% các tỉnh, 98% thành
phố, quận, 59.3% khu phố, 22. 3% làng có thư viện.
Các thư viện này hoạt động theo Luật thư viện Nhật Bản được công bố ngày
30/4/1950 (bộ luật số 118) và sửa đổi năm 2019.
Trong suốt chiều dài lịch sử kể từ thời Minh Trị đến nay, hệ thống thư viện trường
học Nhật Bản cũng được xây dựng, phát triển và hiện đại hóa liên tục song hành với hệ
thống thư viện nói chung ở trên. Ta có thể biết được về hiện trạng thư viện trường học
Nhật Bản từ một vài số liệu do Cuộc điều tra có tên “Điều tra về hiện trạng thư viện
trường học” của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản năm
2020 cung cấp như dưới đây1.
Bảng 1. Tình hình bố trí giáo viên thủ thư ở trường tiểu học

Báo cáo khái quát kết quả “Điều tra về hiện trạng thư viện trường học” năm 2020:
https://www.mext.go.jp/content/20210727-mxt_chisui01-000016869_02.pdf. Truy cập ngày 05/11/2021.
1
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Tình hình ở những trường có
trên 12 lớp
92.6% (100%)
99.4% (99.4%)
87.8% (89.2%)
0.0% (100%)
99.2% (99.3%)

Tình hình chung
Quốc lập
Công lập
Tư thục
Đặc khu
Tổng

92.6% (100%)
69.9% (67.9%)
61.8% (64.3%)
0.0% (50%)
69.9% (68%)

Bảng 2. Tình hình bố trí giáo viên thủ thư ở trường trung học cơ sở
Tình hình chung
Quốc lập
Công lập
Tư thục
Đặc khu
Tổng

71% (72.6%)
64.2% (64.6%)
46.7% (68.4%)
………………………….
63% (65%)

Tình hình ở những trường có
trên 12 lớp
95.7% (95.9%)
98.8% (98.9%)
66.7% (88%)
…………………
96, 9% (98.3%)

Bảng 3. Tình hình bố trí giáo viên thủ thư ở trường trung học phổ thông
Tình hình ở những trường có
trên 12 lớp
100% (100%)
98.5% (99.3%)
80.6% (88.2%)
100% (100%)
93.2% (96.1%)

Tình hình chung
Quốc lập
Công lập
Tư thục
Đặc khu
Tổng

64.7% (64.7%)
86.1% (87%)
70.9% (79.6%)
12.5% (10.5%)
81.4% (84.5%)

Bảng 4. Tình hình bố trí thủ thư trường học ở trường tiểu học
Số trường học có bố trí
Quốc lập
Công lập
Tư thục
Đặc khu
Tổng

40 (42)
13.051 trường (11.561)
109 (115)
2 (2)
13.202 (11.720)

Tỷ lệ phần trăm so với tổng
thể
58.8% (58.3%)
69.1% (58.8%)
46.8% (51.3%)
100% (100%)
68.8% (58.8%)

Bảng 5. Tình hình bố trí thủ thư trường học ở trường trung học cơ sở
Số trường học có bố trí
Quốc lập
Công lập
Tư thục
Đặc khu
Tổng

38 (40)
6027 (5392)
310 (521)
…………………
6375 (5953)

Tỷ lệ phần trăm so với tổng
thể
55.1% (54.8%)
65.9% (57.1%)
42% (70.4%)
…………..
64.1% (58%)

Bảng 6. Tình hình bố trí thủ thư trường học ở trường trung học phổ thông
Số trường học có bố trí
Quốc lập
Công lập

13 (13)
2290 (2349)
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Tỷ lệ phần trăm so với tổng
thể
76.5% (76.5%)
66.4% (66.9%)

Tư thục
Đặc khu
Tổng

775 (915)
1 (2)
3079 (3279)

55.2% (66.4%)
6.3% (10.5%)
63% (66.6%)

Ghi chú: Con số trong ngoặc đơn là số liệu của cuộc điều tra lần trước.
Nhìn vào bảng số liệu trên ta sẽ thấy ở các trường công lập việc bố trí nhân sự có
chuyên môn cao làm việc như là thủ thư trường học và giáo viên thủ thư đã được hoàn
thành về cơ bản.
1.2. Vị trí-vai trò của thư viện trường học ở Nhật Bản
Vị trí-vai trò của thư viện trường học ở Nhật Bản được xác định rất rõ về mặt pháp
lý trong Luật thư viện trường học2. Trong Luật thư viện trường học (có hiệu lực từ ngày
1/4/1953 và sửa đổi ngày 24/6/2016) quy định rõ “Thư viện trường học là công trình cơ
bản không thể thiếu trong giáo dục trường học”.
Cũng chính trong Điều 1 này mục đích của thư viện trường học được xác định là
“hướng tới sự phát triển lành mạnh và làm phong phú giáo dục trường học”.
Sự khẳng định vai trò-vị trí quan trọng của thư viện trường học còn được nhắc lại
rõ hơn nữa ở điều 3 cho dù ngắn gọn: “Trường học phải có thư viện riêng”.
Trong Bản Hướng dẫn học tập hiện hành (Văn bản giống như chương trình giáo
dục phổ thông do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ biên soạn,
ban hành) ở phần “Tổng quy” có lưu ý khi xây dựng kế hoạch chỉ đạo (giáo án) giáo viên
phải: “Sử dụng thư viện trường học có kế hoạch, nỗ lực sử dụng chức năng của thư viện
đó để làm phong phú các hoạt động học tập, hoạt động đọc sách có tính chủ thể và tích
cực của học sinh”
Những chức năng-nhiệm vụ cơ bản nhất của thư viện trường học cũng được thể
hiện ở Điều 4 Luật thư viện trường học như sau:
(1) Sưu tầm tư liệu thư viện, phục vụ việc sử dụng của học sinh và giáo viên.
(2) Hợp lý hóa sự phân loại, trưng bày tư liệu thư viện và xây dựng mục lục.
(3) Tiến hành các buổi đọc sách, các hội nghiên cứu, buổi chiếu phim, buổi triển
lãm tư liệu…
(4) Hướng dẫn trẻ em, học sinh sử dụng tư liệu thư viện và sử dụng các thư viện
trường học khác.
(5) Liên lạc mật thiết và hợp tác với các thư viện trường học, bảo tàng, nhà công
dân và các thư viện khác…
(6)Thư viện trường học có thể được sử dụng phục vụ công chúng nói chung trong
giới hạn việc đó không gây trở ngại cho việc đạt được mục đích nói trên.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, thể thao, Khoa học và Công nghệ cũng diễn giải chức năng
của thư viện trường học ở ba phương diện chủ yếu3:
(1) Chức năng là “Trung tâm đọc sách”, “trung tâm thông tin-học tập” của học sinh
Mời tham khảo toàn văn Luật thư viện trường học do Nguyễn Quốc Vương dịch từ tiếng Nhật:
https://hoixuatbanvn.wordpress.com/2019/12/10/luat-thu-vien-truong-hoc-nhat-ban/
3
Vị trí, vai trò, chức năng của thư viện trường học:
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/meeting/08092920/1282744.htm. Truy cập ngày 5/11/2021
2
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(2) Chức năng hỗ trợ giáo viên
(3) Chức năng khác: cung cấp “nơi trú ngụ” cho học sinh khi học sinh muốn yên
tĩnh một mình, nơi kết bạn, nơi thư giãn, nơi trú ngụ an toàn sau khi tan học…Thư viện
trường học cũng sẽ là nơi tiến hành các hoạt động đọc sách ở địa phương, gia đình khi
phối hợp với người dân địa phương và phụ huynh.
Với vị trí, vai trò, chức năng nói trên, thư viện trường học sẽ trở thành “trái tim của
trường học” kết nối với mọi hoạt động giáo dục diễn ra trong trường học.
2. Các hoạt động của thư viện trường học Nhật Bản trong thực tiễn
Trong thực tiễn, các thư viện trường học Nhật Bản thông qua các hoạt động cụ thể
và phong phú đã đóng vai trò lớn đối với giáo dục trường học. Sẽ khó có thể hình dung ra
giáo dục Nhật Bản sẽ thế nào nếu như các thư viện trường học ngừng hoạt động hoặc
không hoạt động có hiệu quả. Ta có thể thấy được phần nào vai trò to lớn của thư viện
trường học Nhật Bản trong thực tiễn qua số liệu của cuộc điều tra có tên “Điều tra về Hiện
trạng thư viện trường học” năm 2020 được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học
và Công nghệ công bố ngày 29 tháng 7 năm 2021.
Cuộc điều tra này cho biết số sách mà mỗi học sinh mượn hàng năm từ thư viện
trường học ở ba cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt là : 49, 9 và
3. Các số liệu khác như số ngày thư viện trường học mở cửa trong tổng số những ngày
học sinh đi học và tỷ lệ sử dụng thư viện ở các môn học, hoạt động giáo dục cũng phản
ánh vai trò của thư viện trong thực tế.
Tỷ lệ số ngày mở cửa thư viện trường học trong tổng số những ngày học sinh đi
học ở tiểu học là 94.3%, trung học cơ sở là 84.6%, trung học phổ thông là 93.1%. Tỉ lệ
những ngày thư viện trường học mở cửa khi học sinh được nghỉ học dài ngày ở tiểu học
là 16.9%, trung học cơ sở 16.7%, trung học phổ thông 50.5%.
Số liệu của cuộc điều tra này cũng cho biết tỉ lệ sử dụng thư viện trong môn “Quốc
ngữ”, “học tập tổng hợp” có xu hướng cao. Tỉ lệ sử dụng thư viện ở môn quốc ngữ ở
tường tiểu học là 94.7%, trung học cơ sở là 72.8%, THPT 56.6%, “Thời gian học tập tổng
hợp”: tiểu học 86.7%, trung học cơ sở 65.9%, trung học phổ thông 35.8%4.
Hoạt động của thư viện trường học Nhật Bản trong thực tế được tiến hành với sự
tham gia trong vai trò hạt nhân của những lực lượng sau.
Thứ nhất là “thủ thư trường học”. Đây là những “nhân viên chuyên trách đảm nhận
công việc ở thư viện trường học” (Điều 6 Luật thư viện trường học).
Thứ hai là “giáo viên thủ thư”. Tư cách, bằng cấp của “giáo viên thủ thư” được
quy định rõ ở “Điều 5” Luật thư viện trường học. Theo đó đây là các giáo viên làm công
tác giảng dạy, có trình độ chuyên môn cao, có học qua một khóa học về thư viện và được
cấp chứng chỉ để làm công việc “giáo viên thủ thư”.
Thứ ba là toàn bộ giáo viên-nhân viên trong trường với tư cách là người phối hợp, hợp tác.
Thứ tư là “Ủy ban phụ trách về sách” (図書委員会). Đây là tổ chức được thiết lập
dưới sự hướng dẫn của giáo viên với các thành viên là học sinh. Hoạt động của nó được
coi là một bộ phận trong các hoạt động của Hội học sinh (tổ chức có tính tự trị) của học
sinh trong trường. Công việc của Ủy ban này là mượn, trả sách, chỉnh lý sắp xếp tài liệu,
Về cuộc điều tra về hiện trạng trường học của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ:
https://reseed.resemom.jp/article/2021/07/30/2022.html. Truy cập ngày 5/11/2021.
4
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thống kê điều tra, xây dựng môi trường khuyến khích đọc sách, tiến hành các hoạt động
quảng cáo, thông tin liên quan đến sách, thư viện…
Những hoạt động cụ thể mà thư viện trường học ở Nhật thường tiến hành ngoài
việc cho học sinh và giáo viên mượn sách rất phong phú. Ở đây xin giới thiệu một số hoạt
động chủ yếu, nổi bật.
- Triển lãm-trưng bày sách: Thư viện trường học tiến hành trưng bày-triển lãm sách
theo chủ đề của tháng, quý, năm và đặc biệt là theo mùa. Những chủ đề thường thấy sẽ là chủ
đề bốn mùa, “Biển”, “Mẹ”, “Hòa bình”, “Thể thao”, “Giải Nobel”, “Tết”, “Lễ hội”…
- Đọc sách cho học sinh nghe: Nhân viên của thư viện trường học hoặc tình nguyện
viên, chuyên gia, nghệ sĩ được thư viện mời tới sẽ đọc một cuốn sách (thường là sách
tranh-ehon hoặc là tác phẩm có dung lượng nhỏ) cho học sinh nghe. Hoạt động này rất
phổ biến đặc biệt với các trường mầm non, tiểu học.
- Giờ đọc sách buổi sáng: Đây là hoạt động thư viện phối hợp với nhà trường và
toàn thể giáo viên, học sinh thực hiện. Trong tuần vào buổi sáng, học sinh sẽ đồng loạt
được đọc cuốn sách mình yêu thích trong một khung giờ cố định hoặc được nghe giáo
viên, nhân viên thư viện đọc sách. Hoạt động này ở Nhật rất sôi nổi và được tiến hành
như một phong trào trên toàn quốc. Bốn nguyên tắc vàng của “Đọc sách buổi sáng” là :
Tất cả cùng đọc, Đọc sách mình thích, Chỉ cần đọc cũng không sao. Thời gian đọc có thể
là 5, 10 phút hoặc kéo dài đến 20-30 phút.
Theo kết quả điều tra của hội xúc tiến đọc sách buổi sáng thì ở thời điểm ngày 2
tháng 3 năm 2020 trên toàn nước Nhật có 26.540 trường thực hiện theo phong trào này
(chiếm 75.7%). Trong đó có 23.561 trường thực hiện với toàn bộ học sinh (88.8%) 5.
- Tổ chức và hỗ trợ thi viết cảm nhận về sách: Đây là hoạt động cơ bản và quan
trọng để khuyến khích học sinh đọc sách. Ngoài các cuộc thi ở cấp trường, ở Nhật còn có
cuộc thi viết cảm nhận về sách ở quy mô quốc gia với các giải thưởng lớn: Giải thưởng
của thủ tướng chính phủ, Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao,
Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng của báo Mainichi, Giải thưởng của chủ tịch Hiệp
hội thư viện trường học Nhật Bản, Giải thưởng khích lệ của Suntory.
3. Hiện trạng thư viện trường học Việt Nam và những bài học có thể học hỏi từ Nhật Bản
3.1. Sơ lược về hiện trạng thư viện trường học ở Việt Nam.
Ở Việt Nam trong suốt một thời gian dài chúng ta chỉ có “Pháp lệnh thư viện” mà
không có “Luật thư viện”. Luật thư viện do Quốc hội nước ta ban hành mới có hiệu lực
từ 1/7/2019. Và đây cũng chỉ có một luật thư viện chung cho tất cả các loại hình thư viện
mà chưa có luật riêng cho thư viện trường học. Trong điều 9 của Luật thư viện có liệt kê
các loại hình thư viện trong đó có nhắc đến Thư viện trường học ở mục đ “Thư viện cơ sở
giáo dục đại học” (Thư viện đại học) và mục e “Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở
giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác”.
Trong Chương trình phổ thông tổng thể dài 53 trang được Bộ giáo dục và đào tạo
ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì từ “Thư viện” được nhắc đến duy nhất…một lần.
Xin trích nguyên văn:

5

https://www.tohan.jp/topics/upload_pdf/asadoku_bunseki.pdf
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“3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Địa điểm, diện tích, quy mô nhà trường; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ
học tập; thư viện; khối phòng hành chính quản trị; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối
phụ trợ; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kĩ thuật và thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”6.
Mục này nằm trong mục “VII. Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ
thông”. Sẽ rất đáng suy ngẫm nếu ta so sánh sự quan tâm tới “thư viện” trong chương
trình tổng thể của Việt Nam và sự có mặt của “thư viện” trong bản Hướng dẫn học tập
(phần tổng quy)-một văn bản có tính chất tương đương của Nhật Bản hiện hành.
Không chỉ trong văn bản pháp quy, hành chính, trên thực tế cho dù đã có cải thiện,
hoạt động thư viện trường học hiện tại vẫn chưa tương xứng và đáp ứng được yêu cầu của
cải cách giáo dục. Tuy không có số liệu thống kê cụ thể thu được từ các cuộc điều tra lớn
trên phạm vi toàn quốc để biết mỗi học sinh mượn bao nhiêu sách từ thư viện trường học
trong một năm nhưng tôi cũng có được số liệu do thủ thư ở một số trường công và tư thục
cung cấp. Số liệu thu được rất thấp. Một trường THPT công lập ở phía Bắc cho biết số
sách một học sinh trung bình mượn trong một năm là 1-1,2 cuốn/năm (trong đó chủ yếu
là tài liệu ôn thi). Một hệ thống trường tư thục có tiếng ở Hà nội cho biết số sách học sinh
mượn từ thư viện thống kê được là 3-4 cuốn/năm.
Những con số khó có thể nói là làm cho chúng ta thỏa mãn. Tình trạng có thư viện
nhưng không có thủ thư đủ tiêu chuẩn cũng thường xảy ra. Thủ thư phải làm nhiều việc
khác ngoài việc chính là quản trị thư viện và khuyến đọc. Sách trong thư viện cũ, lạc hậu,
không phù hợp. Thời gian mở cửa thư viện bất hợp lý, học sinh không được mượn sách về
nhà… Có nhiều trường thậm chí khi được cá nhân, tổ chức tặng sách đã khóa lại mà không
cho học sinh mượn… Bản thân tôi đã kêu gọi ủng hộ sách cho nhiều thư viện cho nên đã
trực tiếp chứng kiến những bất cập này. Ngoài ra hiện tượng bịa ra số liệu bạn đọc, số sách
đã mượn để “hoàn thành nhiệm vụ” để “chạy theo thành tích” cũng không phải là hiếm gặp.
Trong tương lai gần cần phải có một cuộc điều tra tổng thể về hiện trạng thư viện
trường học trên toàn quốc để nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan,
quan tâm nắm được thực tế khách quan từ đó có chính sách, hành động hợp lý. Cuộc điều
tra này cần tiến hành thường xuyên, định kì.
3.2. Những bài học kinh nghiệm có thể học hỏi từ Nhật Bản
Từ những gì Nhật Bản đã và đang làm trong thực tiễn và tham chiếu với tình hình
thực tế của Việt Nam chúng ta có thể rút ra điều gì?
Theo tôi có một số bài học kinh nghiệm ta có thể học hỏi từ Nhật Bản.
Thứ nhất, về lâu dài, cùng với thực hiện chiến lược khuyến đọc quốc gia và thực thi
luật thư viện cần phải có luật khuyến đọc và luật thư viện trường học. Những bộ luật này sẽ
xây dựng hành lang pháp lý và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả nhà nước và nhân
dân cho sự nghiệp khuyến đọc, xây dựng văn hóa đọc lấy cứ điểm là gia đình và nhà trường.
Thứ hai, cần có chính sách tiền lương hợp lý đối với cán bộ thư viện cũng như các
chương trình đào tạo chuyên môn cho lực lượng này. Có thể học hỏi Nhật Bản trong việc
đào tạo ra “giáo viên thủ thư”. Đây là các giáo viên được đào tao về nghiệp vụ thư viện,
thông tin để có thể hướng dẫn học sinh học tập sâu, sáng tạo trong khi sử dụng các tài
Bộ giáo dục và đào tạo- Chương trình phổ thông tổng thể 2018:
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfviewer. Truy cập ngày 5/11/2021.
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nguyên của thư viện. Công việc của giáo viên thủ thư sẽ không chỉ là cho mượn sách, chỉ
ra tên sách cần đọc mà còn hướng dẫn chi tiết được các chủ đề nghiên cứu, các tác giả
nên đọc và xây dựng được danh sách sách học sinh cần đọc một cách có hệ thống theo
nhu cầu và khả năng từng cá nhân.
Thứ ba cần đưa hoạt động thư viện trường học vào thực chất để nó xứng đáng, thực
sự là “trái tim của trường học”. Các hoạt động giáo dục của nhà trường phải xuất phát từ
thư viện, lấy thư viện làm trung tâm để huy động sự tham gia của các giáo viên, học sinh
cán bộ trong toàn trường cũng như sự tham gia của người dân địa phương, phụ huynh.
Thứ tư, đổi mới thiết kế, bài trí, hoạt động của thư viện để tạo ra sinh khí mới cho
thư viện trường học với các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn như triển lãm trưng bày
theo chủ đề, câu lạc bộ đọc sách, đọc sách cho học sinh nghe, đọc sách buổi sáng, thi viết
cảm nhận về sách…Cần đưa học sinh và các giáo viên bộ môn vào các hoạt động này.
Trong khi chờ có chương trình đào tạo giáo viên thủ thư có thể sử dụng các thầy cô yêu
sách và khuyến đọc như tình nguyện viên.
Thứ năm, điều chỉnh lịch hoạt động của thư viện để vào ngày hè, ngày nghỉ học
sinh vẫn có thể tới mượn và đọc sách như thường.
Cuối cùng, cần tiến hành các hoạt động điều tra về hiện trạng thư viện trường học
định kì và thường xuyên bằng phương pháp khoa học trên phạm vi toàn quốc để nắm được
tình hình thực tế thông qua các số liệu thực chứng. Từ đó, các cơ quan có trách nhiệm sẽ
có được sự điều chỉnh trong chính sách vĩ mô và các chỉ đạo cụ thể phù hợp.
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XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
NGOÀI GIỜ HỌC TRỰC TIẾP
Hà Thái Thủy Lam*, Nguyễn Thị Bích Hưng*,
Phạm Thiết Trường*, Phạm Thị Kim Chi*
Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển cùng với sự lan tỏa của các ứng
dụng quan hệ trên mạng xã hội dẫn đến các mối quan hệ trực tiếp trở nên mờ nhạt và được thay
thế bằng các mối quan hệ rộng rãi trên mạng xã hội. Việc này ảnh hưởng thế nào đến mối quan
hệ giữa giảng viên và sinh viên trong môi trường Đại học? Chúng tôi sẽ tìm hiểu thực trạng về
vấn đề này và đề xuất một vài biện pháp giúp xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa giảng viên và
sinh viên ngoài giờ học trực tiếp.
Từ khóa: Giảng viên và sinh viên, xây dựng quan hệ.

1.

Đặt vấn đề

Hiện nay không thể phủ nhận những lợi ích mà các ứng dụng trên mạng xã hội
đem lại cho hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Từ công ty lớn, công ty nhỏ, hệ thống bán
lẻ, khối trường học,… đều ghi nhận việc sử dụng các nền tảng liên kết online để kết nối
với khách hàng, hay đơn giản là giữ các mối quan hệ với nhau. Khối trường học, đặc biệt
là trường Đại học cũng không thể đứng ngoài xu hướng này. Ngoài ra, khoảng cách thế
hệ giữa người dạy và người học cũng dẫn đến các mối quan hệ lỏng lẻo do không hiểu
nhau, không dùng cùng “ngôn ngữ”. Vậy ngoài giờ học, giờ trao đổi trực tiếp trên lớp thì
giữa giảng viên và sinh viên có cần quan tâm củng cố hay xây dựng mối quan hệ bên
ngoài hay không? Làm cách nào để có thể có được mối quan hệ tốt đẹp thật sự giữa giảng
viên và sinh viên? Nhóm chúng tôi quyết định làm một cuộc khảo sát nhỏ với các sinh
viên của Trường Đại học Đồng Tháp để làm rõ các câu hỏi này. Chúng tôi đã tiến hành
một cuộc khảo và xử lý số liệu thông qua Google form và với sự tham gia của 134 sinh
viên Đại học Đồng Tháp, cụ thể với 126 nữ sinh viên và 17 nam sinh viên thuộc khối
ngành sư phạm giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non và sư phạm tiếng Anh. Việc kết nối
với sinh viên từ năm nhất đến năm tư cho phép chúng tôi tin tưởng kết quả khảo sát này
là hợp lý và dùng để phân tích được.
2.

Nội dung

2.1

Thực trạng mối quan hệ hiện nay giữa giảng viên và sinh viên
B IỂU

ĐỒ

1:

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
5%1%
Rất tốt

15%

Tốt
55%

Bình thường

24%

Không quan tâm
Không tốt

*

Trường Đại học Đồng Tháp
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Khi được yêu cầu đánh giá về mối quan hệ ngoài giờ lên lớp của giảng viên/ giáo
viên và sinh viên hiện nay như thế nào, có 79 % sinh viên cho rằng mối quan hệ này đang
tốt và rất tốt. Tiếp theo, có 15% sinh viên cho rằng mối quan hệ này là bình thường, có 5
% sinh viên không quan tâm đến việc đánh giá mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên,
bảng trên cũng cho thấy chỉ có 1 % sinh viên đánh giá mối quan hệ là không tốt. Như vậy
có thể thấy hầu hết sinh viên hài lòng với mối quan hệ hiện tại của giảng viên và sinh
viên. Tuy nhiên vẫn còn có những điều khiến sinh viên chưa hài lòng thậm chí có những
trường hợp không quan tâm đến mối quan hệ này xảy ra như thế nào. Việc xây dựng hình
ảnh của người dạy đối với người học là một trong những tinh thần được quán triệt trong
các cuộc họp thường niên của trường Đại học Đồng Tháp. Điều này được thể hiện qua sứ
mệnh của nhà trường “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó
khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các
dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
và cả nước.” Hình ảnh người thầy mẫu mực trên giảng đường và thân thiện với người học
ở cuộc sống có lẽ là cách để giảng viên có thể nắm bắt được những tâm tư, suy nghĩ của
sinh viên. Từ đó kịp thời động viên và khuyến khích các em ngày càng vững bước trên
con đường lập thân, lập nghiệp.
2.2
Đánh giá của sinh viên về những nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ giữa
người dạy và người học chưa thực sự lý tưởng
Biểu đồ 2. Nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ GV - SV chưa lý tưởng
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Sinh viên không quan tâm Giảng viên và sinh viên đều
không quan tâm

Khác

Kết quả khảo sát cho 64% sinh viên cho rằng nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ
giữa giảng viên và sinh viên chưa thật sự lý tưởng là do cả hai bên, 20% lai cho rằng
nguyên nhân này xuất phát từ phía sinh viên và chỉ có 7% là do giảng viên chưa quan tâm
đến việc xây dựng mối quan hệ với người học. Tuy nhiên cũng có gần 10% sinh viên có
ý kiến khác ngoài các lý do trên, chủ yếu xoay quanh các nội dung như khoảng cách giữa
giảng viên và sinh viên, công việc riêng nhiều, hoặc không sẵn sàng cho mối quan hệ
này,…
2.3

Nhu cầu kết nối với giảng viên

Tuy nhiên việc gần 90% sinh viên cho rằng giảng viên và sinh viên nên xây dựng
thêm mối quan hệ ngoài giờ học trực tiếp cho thấy sự mong muốn, quan tâm và cần thiết
của việc này. Biểu đồ sau thể hiện những lý do khiến sinh viên mong muốn kết nối với
giảng viên
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Biểu đồ 3. Lý do sinh viên có nhu cầu kết nối với giảng viên
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Bảng 3 cho thấy có 59 sinh viên muốn kết nối với giảng viên để liên hệ để hỏi.
Thời gian trên lớp không đủ để giải đáp hết các thắc mắc của các em, những câu hỏi,
những điều phát sinh ngoài giờ học sẽ giúp các em tự tin và chắc chắn hơn với kiến thức
mà mình đạt được. nhu cầu lớn nhất của sinh viên trong việc kết nối với giảng viên nhằm
liên hệ khi cần thiết. (103 sinh viên), sự phát triển của internet và sự hiểu biết của các
phần mềm có rộng đến đâu cũng không thể bao hàm hết được tất cả mọi ngõ ngách của
kiến thức. Việc có những “địa chỉ” đáng tin cậy khi cần thiết là một điều không chỉ riêng
sinh viên mà tất cả chúng ta đều cần. Ngoài 2 lý do trên thì có 38 sinh viên mong muốn
được mở rộng các môi quan hệ. Đây cũng là một trong những lí do rất đúng đắn và thú
vị, môi trường Đại học là nơi các bạn có những người cùng sở thích, gần suy nghĩ với
nhau nhất và thuận tiện nhất để tạo dựng mạng lưới các mối quan hệ. Và thầy cô chính là
các cột mốc quan trọng về kinh nghiệm tuổi đời cũng như nơi các bạn có thể đặt được sự
tin tưởng ban đầu. Như vậy, dù các mối quan hệ hiện nay giữa giảng viên và sinh viên có
đang ở mức ít ỏi và thiếu kết nối, nhưng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp này lại là
mong muốn hoàn toàn chính đáng của các bạn sinh viên.
2.4
Một số biện pháp xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa giảng viên và sinh
viên ngoài giờ học trực tiếp
Biểu đồ 4. Cách thức tạo mối liên hệ giữa
giảng viên và sinh viên

Lưu số điện thoại

16%

25%

Kết bạn qua các kênh mạng xã hội
Thông qua câu lạc bộ
Nhóm lớp môn học trực tuyến

32%

21%

Tất cả các cách trên

6%

Trong muôn vàn các cách thức để tạo dựng mối quan hệ giữa người với người,
trong thời đại mà sự phát triển của các kênh trực tuyến ngày một nhiều, thì việc tạo dựng
mối quan hệ này có thể sẽ diễn ra theo các cách như:
Lưu số điện thoại của giảng viên. 16% sinh viên cho rằng để thiết lập đươc mối
quan hệ với giảng viên thì hai bên cần thiết phải có số điện thoại của nhau. Đầu mỗi môn
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học, giảng viên luôn cung cấp thông tin này cho sinh viên, chỉ cần lưu lại với cái tên dễ
hiểu và dễ hình dung. Chẳng hạn: ĐHĐT – Cô Hưng – CTXH; ĐHĐT – Thầy Tín – Tiếng
Anh,… Như vậy việc kết nối qua gọi điện hoặc nhắn tin không phải là vấn đề khó khăn.
Sinh viên khi liên hệ sẽ cần học cách lịch sự để nhận được phản hồi nhanh nhất của giảng
viên thay vì không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Phần lớn sinh viên (32%) cho rằng kết nối trên mạng xã hội nhưng qua kênh
Facebook, Zalo, Instagram,… Việc kết bạn này sẽ cho bạn biết được một phần cuộc sống
và tính cách của giảng viên, sinh viên. Từ đó lựa chọn cách thức giao tiếp phù hợp với
từng người. Tuy nhiên, mạng xã hội lại là nơi mọi người có thể “xả” những điều riêng tư,
nên không phải thầy cô nào cũng dễ dàng chấp nhận kết bạn với sinh viên. Hơn nữa, mọi
điều được “trưng bày” trên mạng xã hội chưa chắc phản ánh đúng bản thân người viết,
nên có thể dẫn đến những suy diễn không hay. Cần cân nhắc trước khi lựa chọn.
Câu lạc bộ, nhóm chung. Đây là một cách để giảng viên và sinh viên có thể trao đổi
với nhau với nội dung cụ thể, đồng nhất với nhau. Nhà trường có thể xây dựng các câu lạc
bộ trao đổi, gặp gỡ trực tiếp có giảng viên cùng tham gia để sinh viên được kết nối, chia sẻ
với nhau. Nhóm chung trên mạng xã hội (zalo chẳng hạn) để liên hệ môn học, khóa học,
bài thực hành,…
Ngoài ra sinh viên cũng mong muốn rằng giảng viên nên chủ động hơn với các em,
khi nhìn giảng viên nghiêm túc các em cũng ngại tiếp xúc. Cố định một giờ ở trường, văn
phòng khoa để các em được gặp gỡ, trao đổi định kỳ là cũng là một ý có thể tham khảo
được. Chủ động tương tác hai chiều để cả giảng viên và sinh viên đều có những mối quan
hệ tốt đẹp và hiệu quả ngay cả khi không phải là giờ trên lớp trực tiếp.
3. Kết luận
Tóm lại, bên cạnh việc cung cấp, chia sẻ kiến thức cho sinh viên, giảng viên cũng
cần xây dựng mối quan hệ ngoài giờ học trực tiếp để các bạn được giải đáp các thắc mắc
khi cần thiết cũng như mở rộng các mối quan hệ. Bên cạnh đó việc xây dựng mối quan hệ
giảng viên – sinh viên cũng góp phần xây dựng môi trường Đại học gần gũi, thân thiện,
thu hút nhiều học sinh, sinh viên theo học.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phạm Thị Oanh, Mối quan hệ con người – Tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, Hà Nội,
NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2013
Tô Xuân Dân, Bối cảnh mới ngôi trường mới nhà quản lý giáo dục mới, Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2011.
Đặng Đức Trọng, Đỗ Thị Bích Trâm, Giáo trình lý luận dạy học, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,
2014.
Lưu Xuân Mới, Lý luận dạy học, Hà Nội, Nxb Giáo dục, 2000

507

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ths. Vũ Văn Hải*
1.

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, văn hóa được coi là nguồn sức
mạnh nội tại vô cùng quan trọng, có vai trò quyết định đối với sự phát triển và bền vững
của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến nhiệm vụ
phát triển văn hóa. Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ
“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước
và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá. Xây dựng, phát triển,
tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước,
niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài
năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát
triển quan trọng nhất của đất nước”.
Báo cáo chính trị nêu “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đang được tích cực
triển khai. Đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018), trong đó chuyển
dần từ việc cung cấp kiến thức, kỹ năng sang phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao, được nhiều nước trên thế giới đánh giá
cao và quan tâm nghiên cứu. Thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hoá đối với một số cơ sở
giáo dục - đào tạo, thí điểm với các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng tự chủ
cao hơn. Tiến hành chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo các cấp. Triển khai tích cực công tác kiểm
định chất lượng giáo dục và công khai kết quả thực hiện”.
Tuy nhiên, vấn đề văn hóa, xã hội, đạo đức lối sống trong gia đình, nhà trường, xã
hội vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020
và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 có đề cập:”
Đạo đức, lối sống trong gia đình, học đường, xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, gây
bức xúc cho xã hội. .. Môi trường văn hoá có những mặt chưa thực sự lành mạnh, trái với
thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá dân tộc. Mức hưởng thụ văn hoá giữa các
vùng, miền còn khoảng cách lớn. .. Quản lý nhà nước về văn hoá, nghệ thuật, tôn giáo,
tín ngưỡng có mặt còn hạn chế. Có hiện tượng thương mại hoá các hoạt động tín
ngưỡng, tôn giáo ở một số nơi. Quản lý thông tin, báo chí, nhất là thông tin mạng Internet
trong nhiều trường hợp chưa chủ động”.
Trường học, vốn là nơi lưu giữ, trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, thực hiện sáng tạo những giá trị tích cực mới. Trên thực tế, ở các trường đại học
hiện nay, phần lớn sinh viên vẫn giữ, thực hiện những giá trị, nét đẹp văn hóa truyền
thống, tích cực rèn luyện, học tập,… Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của nên
kinh tế thị trường, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, … đã tác động không nhỏ tới một
bộ phận thanh niên sinh viên. Vẫn còn một số lượng không nhỏ chạy theo lối sống thực
dụng, vô kỷ luật, thiếu ý chí vươn lên, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm quy định của trường,
*
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như học hộ, thi hộ, ứng xử chưa văn hóa… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vẫn còn những
tiêu cực, những hành vi chưa đẹp, thậm chí là lệch chuẩn là do “một số nhiệm vụ đổi mới
giáo dục và đào tạo triển khai còn chậm, lúng túng, hiệu quả thấp; hệ thống trường lớp
phân bổ chưa hợp lý, một số nơi còn thiếu, xuống cấp, cơ sở hạ tầng đại học ít được đầu
tư, nhất là các phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành” (báo cáo tình hình kinh tế xã hội),
nhiều cơ sở đào tạo còn tập trung vào việc dạy lý thuyết – tri thức và chưa quan tâm đúng
mức tới giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất của người sinh viên. Việc đào tạo
cần phải định hướng người sinh viên hướng tới mục tiêu phù hợp với lý tưởng của chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phát triển theo đúng sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quản lý giáo dục (GD) văn hóa học đường (VHHĐ) cho sinh viên là cơ sở quan
trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thiện sản phẩm đào tạo
của các trường đại học - đào tạo ra những cử nhân có đủ tri thức, đủ năng lực và các phẩm
chất tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập
quốc tế, nhất là trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
2. Khái niệm và vai trò của văn hóa học đường
Văn hóa học đường là tập hợp các chuẩn mực, giá trị niềm tin, các biểu tượng,…
góp phần tạo nên hình ảnh của các nhà trường. VHHĐ được biểu hiện tập trung trong tầm
nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý...và
cụ thể thành các quy tắc ứng xử, các giá trị, niềm tin để mỗi đỗi tượng liên quan hành
động theo. Các giá trị đó giúp định hướng cho việc dạy – học theo chuẩn mực mà trường
hướng tới. Các ý kiến cũng cho rằng văn hóa nhà trường luôn biến đổi, phù hợp với thực
tiễn và có giá trị truyền tải các giá trị của văn hóa dân tộc, bồi dưỡng tinh thần yêu nước,
lòng tự hào dân tộc, phát huy tính sáng tạo, tự chủ, trung thực, biết cổ vũ điều tốt và phản
ứng với những tiêu cực trong cuộc sống, phát triển các phẩm chất tốt đẹp,… của người
học.
Văn hóa học đường bao gồm cả các yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần. Yếu tố vật
chất, như: phòng học, sân trường và cảnh quan, các thiết bị,… phải đảm bảo tính thẩm
mỹ, tính giáo dục giúp người dạy và người học được thuận tiện nhất, có cảm hứng nhất
để tham gia vào quá trình giáo dục. Các giá trị văn hóa tinh thần, như: tinh thần dân chủ,
văn hóa giao tiếp, ứng xử, các nội quy,… phải phù hợp với chuẩn mực chung và các quy
định của ngành, góp phần đào tạo nên những thế hệ sinh viên mới năng động, trách nhiệm,
có khát vọng vươn lên, yêu nước, phát triển đẩy đủ cả đức, trí, thể, mỹ và có phẩm chất
tốt đẹp để có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội.
Có nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra vai trò của văn hóa học đường đối với các
hoạt động dạy và học của nhà trường. Các tác giả nước ngoài, như: Barth (2002), Peterson
(2002), Gerald C. Ubben, Larry W. Hugies, Cynthia J. Norris (2004)), và các tác giả Việt
Nam, như: Đào Thị Oanh trong bài viết trên tạp chí Tâm lý học số 10 (10 - 2008), Phạm
Ngọc Trung, Nguyễn Văn Dũng, và nhiều tác giả khác đều cho rằng văn hoá nhà trường
tác động đến toàn bộ các thành viên trong nhà trường, tác động đến sự thành công, hiệu
quả hoạt động của nhà trường và góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo
của nhà trường, giúp sinh viên phát triển và nâng cao các giá trị, phẩm chất tốt đẹp để có
đóng góp cho xã hội.
3. Các yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục VHHĐ
3.1. Yếu tố môi trường
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Ngày nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố môi trường có tác
động quan trọng tới sự phát triển của con người. Cụ thể là, thiên hướng sinh học tác động
đến cách chúng ta giao tiếp với môi trường và môi trường cũng tác động ngược lại đến
não bộ của chúng ta trong suốt cuộc đời.
Hoạt động giáo dục VHHĐ cho sinh viên chịu sự ảnh hưởng, tác động lớn từ các
yếu tố xã hội và gia đình. Trong hai yếu tố này, một yếu tố là môi trường nhỏ, nuôi dưỡng,
tác động sớm và trực tiếp vào quá trình phát triển của sinh viên và một yếu tố là môi trường
nơi sinh viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, là nơi ảnh hưởng tới niềm tin, sự phấn đấu của
sinh viên.
Xét ở bình diện xã hội (bao gồm nghĩa rộng là hình thái xã hội với tất cả các yếu
tố cấu thành chỉnh thể của nó, như: kinh tế, chính trị, kiến trúc thượng tầng, văn hóa,…
và nghĩa hẹp là lĩnh vực xã hội trong tương quan với các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn
hóa của xã hội tổng thể), hoạt động giáo dục VHHĐ cho sinh viên là hoạt động nhằm hình
thành, phát triển ý thức xã hội của thời đại cho sinh viên. Ngày nay, cùng với sự phát triển
vũ bão của khoa học công nghệ, xã hội ngày càng phát triển, văn minh hơn. Con người
sống trong xã hội đó cũng biết phấn đấu vì mục tiêu chung nhiều hơn, họ không còn lo
cho riêng bản thân mình mà cùng kiến tạo xã hội với mục tiêu công bằng, dân chủ, văn
minh, phấn đấu có dấu ấn, ảnh hưởng trong quá trình hội nhập quốc tế. Như vậy, có thể
thấy, hoạt động GDVHHĐ không chỉ chịu tác động của các yếu tố nội tại của nó mà còn
chịu sự chi phối của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong nước và quá trình
hội nhập quốc tế.
Môi trường xã hội tác động tới giáo dục VHHĐ bằng định hướng phát triển con
người. Ở mỗi hình thái kinh tế xã hội khác nhau, mục tiêu, phương pháp phát triển con
người và các phẩm chất cần có là không đồng nhất. Môi trường xã hội tác động một cách
gián tiếp đến GD VHHĐ thông qua việc cung cấp các nguồn lực cho GDVHHĐ. Kinh tế,
khoa học công nghệ, truyền thông, giao lưu văn hóa phát triển sẽ cung cấp nguồn kinh
phí, phương tiện, cơ sở vật chất cho GDVHHĐ. Sự tác động của môi trường xã hội khách
quan đến quản lý hoạt động GDVHHĐ cả ở chiều hướng tích cực và tiêu cực. Khi điều
kiện phát triển kinh tế, chính trị các chính sách giáo dục của đất nước, tình hình thế giới
có nhiều điều kiện thuận lợi sẽ góp phần tích cực vào quá trình quản lý hoạt động
GDVHHĐ. Ngược lại khi môi trường xã hội khách quan có nhiều biểu hiện tiêu cực thì
quản lý hoạt động GDVHHĐ sẽ chịu nhiều ảnh hưởng không mong muốn, dẫn đến hiệu
quả của quá trình giáo dục VHHĐ không cao.
- Yếu tố gia đình: Đại hội toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “gia đình là môi
trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách, góp phần chăm
lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công
dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế
chân chính”. Gia đình có nhiều điều kiện phù hợp sự phát triển của xã hội thì sự phát triển
của cá nhân từng thành viên, của người sinh viên trong môi trường đó có nhiều điều kiện
thuận lợi để phát triển. Thông qua thái độ, tâm lý, tình cảm và mối liên hệ thường xuyên,
bền bỉ, khéo léo, gia đình truyền thụ cho mỗi cá nhân những mẫu mực, hành vi xã hội để
ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội. Qua mối quan hệ đặc biệt, thái độ, tình cảm tâm lý
gia đình từng bước uốn nắn, ngăn ngừa những hành vi lệch chuẩn với chuẩn mực xã hội
ở từng cá nhân. Việc giáo dục trong gia đình có tính chất đặt nền móng, là trường học đầu
tiên của con người và mang đậm tính truyền thống văn hóa của người Việt. Gia đình, liên
tục trao truyền những tình cảm tốt đẹp từ các thành viên trong gia đình, những giá trị văn
hóa truyền thống, cũng như những giá trị văn hóa hiện đại tạo nên giá trị xã hội và nhân
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cách văn hóa của mỗi con người. Do đó, gia đình có vai trò đặc biệt trong việc hình thành
nhân cách con người mang nét đặc trưng của con người Việt Nam. Trong nền kinh tế thị
trường, phát triển xã hội theo hướng CNH-HĐH, hội nhập quốc tế cần phải phát huy tốt
những truyền thống tốt đẹp của giáo dục gia đình góp phần hình thành nên nhân cách con
người Việt Nam hoàn thiện và đúng chuẩn. Gia đình truyền thống Việt Nam nhất thiết
phải hòa nhập vào xu thế hiện đại, hiện đại hóa, nhưng vẫn phải giữ được sắc thái riêng
không bị trộn lẫn vào cái chung và kế thừa, tiếp thu có chọn lọc. Tuy nhiên để có thể làm
được điều đó, cần phải củng cố thiết chế gia đình, điều kiện khách quan để xã hội hóa cá
nhân trong gia đình, thiết lập mạng lưới giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc hình
thành nhân cách cho cá nhân.
2.4.2. Yếu tố chủ thể quản lý
Trong hoạt động giáo dục VHHĐ cho sinh viên, chủ thể quản lý – thầy cô, cán bộ
các phòng ban, các tổ chức sinh viên… trong nhà trường, có vai trò quyết định. Chủ thể
là người đề ra chủ trương, phương hướng, mục đích, xây dựng kế hoạch, nội dung, phân
phối các nguồn lực, tổ chức kiểm tra đánh giá và điều chỉnh, cái tiến hoạt động giáo dục
VHHĐ. Các hoạt động được lựa chọn phù hợp với sự phát triển của đối tượng được giáo
dục sẽ giúp cho đối tượng giáo dục VHHĐ được thuận lợi hơn trong học tập và tu dưỡng.
Chủ thể chính là tấm gương để đối tượng học tập và làm theo. Người xưa có câu
“thầy nào trò nấy”, người thầy luôn giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục đối với
sinh viên. Sinh thời, Lênin luôn nhắc nhở những nhà cộng sản Nga: “Chúng ta hãy nhớ
lại rằng Ăng-ghen đã nói là chúng ta phải tác động bằng sự nêu gương”. Hồ Chí Minh
cũng cho rằng: “Nói chung, các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, đối với họ một
tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Ban Thường vụ
Công đoàn Giáo dục Việt Nam ra Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, về việc phát động cuộc
vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong toàn
ngành từ năm học 2007-2008. Cuộc vận động đã làm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
giáo dục tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu
dưỡng đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức
và trách nhiệm thực thi pháp luật và phục vụ nhân dân trong các hoạt động dạy và học,
trong coi thi, chấm thi, trong đấu tranh với các tiêu cực học đường và thực hiện nghĩa vụ
công dân. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu nghề, yêu ngành, thương yêu học
sinh, sinh viên và người học; ý thức khắc phục khó khăn đi học và tự học để chuẩn hóa
trình độ chuyên môn, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc của đội ngũ nhà
giáo tiếp tục được khơi dậy. Điều này đã có ảnh hưởng tích cực tới động cơ, thái độ, tình
cảm và sự phấn đấu của người học nói chung và của sinh viên nói riêng.
Quản lý hoạt động GDVHHĐ chịu sự tác động của số lượng, chất lượng chủ thể
và sự kết hợp giữa các chủ thể. Số lượng chủ thể đầy đủ sẽ bảo đảm cho GDVHHĐ hoạt
động được nhịp nhàng, thông suốt theo đúng chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng
cá nhân. Sự thiếu hụt về số lượng dẫn đến phải kiêm nhiệm, làm thay, dẫn đến thực hiện
việc không có chiều sâu, thiếu đầy đủ. Sự đảm bảo về yếu tố phẩm chất và năng lực của
chủ thể là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới hoạt động GDVHHĐ. Sự mẫu mực về
chuyên môn, đạo đức, lối sống, trình độ nhận thức, khả năng giáo dục, thuyết phục, tinh
thần trách nhiệm của chủ thể có vai trò quan trọng trong GDVHHĐ. Khi có nhận thức
đúng, chủ thể sẽ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tự giác, tích cực, sáng tạo, vượt qua
mọi khó khăn trong quá trình tiến hành GDVHHĐ cho sinh viên.
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Năng lực và trách nhiệm là hai phẩm chất không thể thiếu của chủ thể trong quá
trình giáo dục. Năng lực là mức độ thành thục, chuyên nghiệp hoá các kỹ năng giáo dục,
khả năng hoàn thành nhiệm vụ giáo dục VHHĐ của chủ thể. Trách nhiệm cao, năng lực
tốt thì hiệu quả đạt được càng cao, ngược lại, ở đâu chủ thể thiếu mẫu mực, thiếu trách
nhiệm, năng lực tiến hành GDVHHĐ yếu kém, ở đó sự chuyển biến về nhận thức, thái
độ, niềm tin và tính tích cực hoạt động thực tiễn phù hợp của đối tượng đều hạn chế. Thực
tế hiện nay vẫn còn một số cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu gương mẫu trong công tác,
tinh thần trách nhiệm chưa cao, việc dạy học, đánh giá còn thiếu khách quan, chưa thực
sự sáng tạo mà chỉ biết áp dụng biện pháp hành chính để thực hiện GD VHHĐ,… những
yếu tố này cũng có ảnh hưởng nhất định đến quá trình giáo dục sinh viên.
Trong các trường đại học, tham gia vào quá trình GDVHHĐ cho sinh viên là hệ
thống phong phú, đa dạng các chủ thể. Sự tác động của từng thành phần chủ thể đến quản
lý GD VHHĐ không đồng đều do chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Số lượng chủ thể đủ
theo biên chế, ngang tầm về chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là yếu tố quan trọng
bảo đảm hiệu quả của quá trình GDVHHĐ cho sinh viên. Do đó, việc thường xuyên chăm
lo xây dựng đội ngũ, kiện toàn chủ thể đủ về số lượng, ngang tầm về chất lượng là biện
pháp vô cùng quan trọng để thực hiện giáo dục VHHĐ cho sinh viên.
2.4.3. Yếu tố đối tượng quản lý
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giáo dục cần có phương pháp phù hợp với điều
kiện giáo dục và đối tượng giáo dục. Giáo dục phải căn cứ vào “trình độ văn hóa, thói
quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệp tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình
thiết thực của quần chúng”. Trình độ nhận thức, niềm tin và sự tích cực trong tiếp nhận
hoạt động giáo dục VHHĐ của sinh viên không phải là bất biến mà phụ thuộc vào thể
chất và tâm trạng của họ ở thời điểm đánh giá. Trong các đặc điểm nêu trên, nhu cầu và
lợi ích của đối tượng đóng vai trò quan trọng đến hoạt động quản lý GDVHHĐ. Bởi sự
phản ánh của ý thức con người nói chung và việc tiếp thu, chiếm lĩnh nội dung giáo dục
nói riêng suy đến cùng đều xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của từng cá nhân. Hoạt động giáo
dục VHHĐ dù có mục đích quan trọng đến mức nào đối với chủ thể quản lý nhưng đối
tượng không có nhu cầu, không thấy được ích lợi, họ vẫn hờ hững, thiếu tích cực và thậm
chí từ chối tham gia hoạt động. “Muốn tác động giáo dục mang lại hiệu quả phải thông
qua các “điều kiện bên trong” của người được giáo dục. Đó là nhu cầu, động cơ, trình độ,
khả năng tiếp thu của người được giáo dục”.
Sinh viên là người ở độ tuổi thanh niên. Theo tâm lý học lứa tuổi, “từ 17, 18 đến
25 tuổi là giai đoạn hai của tuổi thanh niên”. Lúc này, sinh viên có hình dáng người lớn,
có nhiều nét giống người lớn. Và cơ bản là đã thực hành công việc, xã hội như người lớn
vì đã đầy đủ quyền công dân, được đi bầu cử. Tuy nhiên, phần đông vẫn chưa phải là
người lớn vì còn phụ thuộc nhiều vào gia đình (một bộ phận thanh niên, sinh viên bắt đầu
làm thêm, tự lập từ khoảng năm thứ 3 và có xu hướng trẻ hóa ở những năm gần đây). Ứng
xử với thanh niên, sinh viên, một mặt người lớn (cha mẹ, thầy cô và xã hội) yêu cầu họ
có hành vi, sự thích ứng với chủ thể giáo dục (và gồm cả cha mẹ) và một mặt lại yêu cầu
họ có hành vi, chủ động, tự chịu trách nhiệm như người trưởng thành. Những điều trên đã
thể hiện điều kiện tâm lý, nhận thức, tư duy, niềm tin, tính tích cực tiếp nhận hoạt động
giáo dục VHHĐ… của sinh viên là quá trình hết sức phức tạp, lệ thuộc vào các quy luật
lĩnh hội, ghi nhớ, tư duy của đối tượng. Trước hết khi nhận thấy có lợi ích, nhu cầu, người
sinh viên sẽ nảy sinh hứng thú đối với nội dung giáo dục. Sau đó, họ phân tích, hiểu rõ và
ghi nhớ nội dung tri thức mới. Tiếp theo, cùng với quá trình thực hiện tích cực họ có niềm
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tin và xuất hiện tình trạng sẵn sàng và cao hơn là hình thành động lực hành động theo điều
được truyền đạt. Đây chính là mục tiêu cao nhất của giáo dục VHHĐ trong sinh viên.
Hiểu rõ vấn đề này, chủ thể quản lý GD VHHĐ cần phải hiểu rõ đối tượng, quan
tâm đáp ứng nhu cầu chính đáng, khơi dậy tính tích cực, tự giác của đối tượng, tăng cường
giáo dục đi đôi với phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện thông qua hành động, ứng
xử trong các mối quan hệ thực tiễn của sinh viên. Trong quá trình giáo dục VHHĐ, chủ
thể cũng cần lưu ý phát huy trong sinh viên những giá trị cốt lõi theo nội dung đề ra của
một trường đại học. Trước hết là tinh thần sáng tạo. Tiếp theo là tính trung thực, trách
nhiệm (trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động tập thể,..) và khả năng
sống và làm việc trong môi trường đa văn hóa.
4. Bối cảnh hiện nay và các vấn đề cần đặt ra
4.1. Bối cảnh hiện nay
Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu khách quan tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Bên cạnh những thành tựu đáng trân trọng, toàn cầu hóa tạo ra những thay
đổi không mong muốn về văn hóa và lối sống; trong đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất là tầng
lớp thanh niên, học sinh, sinh viên.
Tình hình kinh tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo có nhiều diễn biến phức tạp. Tác
động tiêu cực của nền kinh tế thị trường là không hề nhỏ tới sinh viên, học sinh. Các thế
lực thù địch luôn tìm mọi biện pháp lôi kéo dụ dỗ, mua chuộc sinh viên, ảnh hưởng tới
tâm lý của một bộ phận không nhỏ sinh viên.
Mạng xã hội tiếp tục có nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm và nỗ lực của sinh
viên, làm cho công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của sinh viên gặp nhiều khó khăn hơn.
Các chính sách hỗ trợ sinh viên, thanh niên của Nhà nước, của ngành rất tích cực.
Nhưng nhu cầu thực tế của sinh viên về điều kiện học tập, học bổng, chỗ ở, v.v… là rất
đa dạng. Ở nhiều nơi, điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện thể lực, kỹ năng thực hành
xã hội, hưởng thụ văn hóa và vui chơi giải trí lành mạnh của sinh viên vẫn còn những hạn
chế, chưa tạo môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện và phát triển toàn diện.
Một bộ phận nhỏ sinh viên có tư tưởng ỷ lại, sống thiếu lý tưởng, thiếu trách nhiệm,
thực dụng, coi thường kỷ cương, pháp luật. Năng lực hội nhập, kỹ năng xã hội của sinh
viên ngày nay được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.
Đa số sinh viên còn yếu về ngoại ngữ, tin học, chưa có thói quen làm việc trong môi
trường lao động chuyên nghiệp và đời sống công nghiệp. Trong thời kì mới, một bộ phận
sinh viên hiện nay bị ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, các vấn đề quốc tế, thiếu phong
cách riêng, thiếu bản sắc văn hóa dân tộc.
Qua đó cho thấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống,
pháp luật cho thanh niên, học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết mang tính
chiến lược lâu dài, xuyên suốt bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, là nhân tố góp phần quan trọng
vào thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam hội nhập thành công và phát
triển bền vững.
4.2 Yêu cầu đặt ra đối với giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên đại học
Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh
làm cơ sở quan trọng để đảm bảo chất lượng thật.
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Trên cơ sở mục tiêu chung của ngành giáo dục, mỗi trường học có một mục tiêu,
nội dung văn hóa học đường của trường mình. Để làm được điều đó, mỗi nhà trường phải
xem xét cụ thể hoàn cảnh, điều kiện của trường mình mà xây dựng một hệ chuẩn mực,
giá trị, phù hợp được các thành viên trong nhà trường cùng tham gia xây dựng với những
biện pháp tổ chức thực hiện. Hệ chuẩn mực, giá trị đó phải tương hợp với một mức độ
nhất định với các giá trị truyền thống, phong tục của địa phương, cộng đồng.
Văn hóa học đường ở mỗi nhà trường tạo niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện
chức năng giáo dục và sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
góp phần đào tạo, cung ứng cho xã hội những người công dân tốt, một nguồn nhân lực có
phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Từ đó, mỗi nhà trường sẽ là tấm gương
cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội, cộng đồng noi theo.
Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Đề án 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về “Xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” với Mục tiêu chung: “Tăng
cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng
xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng
lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh,
thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam:
yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Đây là cơ sở quan
trọng để các đơn vị thực hiện việc xây dựng văn hóa học đường trong thời gian tới đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 26/2017/TT – BGDĐT ngày
18/10/2017 về quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh sinh viên trong các cơ sở
giáo dục. Chỉ thị yêu cầu tám (08) hoạt động cần có. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai
các hoạt động giáo dục VHHĐ trong hệ thống giáo dục nói chung.
5. Các giải pháp thực hiện hiệu quả giáo dục văn hóa học đường trong bối
cảnh hiện nay
5.1. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về giáo dục văn hóa học đường
Nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới
khách quan vào óc người trên cơ sở thực tiễn. Theo V.I. Lê nin: “nhận thức là quá trình
xâm nhập vào giới tự nhiên vô cơ, làm cho giới tự nhiên ấy chịu sự chi phối của chủ thể
và để khái quát (nhận thức cái chung trong các hiện tượng của tự nhiên ấy)”. Bác Hồ cũng
rất quan tâm tới công tác tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ, bởi “tư tưởng thông suốt thì
làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”.
Vấn đề tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây
dựng VHHĐ trong các trường đại học có ý nghĩa to lớn. Phát huy được vai trò tích cực
của chủ thể, đối tượng trong thực hiện VHHĐ trong trường đại học sẽ làm cho quản lý
hoạt động GDVHHĐ ngày càng có hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành
các mục tiêu đào tạo của nhà trường cũng như khẳng định được thương hiệu của trường
với xã hội. Đây là việc làm đòi hỏi sự linh hoạt, nhuần nhuyễn thông qua các phương
pháp, hình thức GDVHHĐ phù hợp với điều kiện từng trường.
Tuy nhiên, hiện nay, nhận thức chung về văn hóa nói chung và VHHĐ nói riêng
của các chủ thể, đối tượng giáo dục VHHĐ chưa được đặt ở vị trí đúng đắn. Điều này gây
ảnh hưởng lớn tới việc quản lý, giáo dục hoạt động văn hóa học đường trong các trường
đại học. Do đó, trong thời gian tới, nhiệm vụ này cần được triển khai tốt hơn nữa.
* Nội dung của giải pháp:
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- Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát
triển văn hóa, đổi mới giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa, môi trường giáo dục... tạo
điều kiện xây dựng lối sống và con người mới theo những chuẩn mực mà xã hội yêu cầu.
Nâng cao nhận thức cho giảng viên, sinh viên, cán bộ công nhân viên nhà trường về vị
thế, vai trò của VHHĐ đối với sự phát triển của nhà trường.
- Tuyên truyền để sinh viên hướng tới các nhiệm vụ xây dựng VHHĐ. Mỗi nhà
trường có thể truyền thông về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung thực hiện trên các phương tiện
truyền thông để sinh viên hướng tới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về các tấm
gương cán bộ, sinh viên tiêu biểu để các chủ thể, đối tượng hướng tới, xây dựng kế hoạch
cho bản thân rèn luyện.
- Đẩy mạnh tổ chức các nội dung tọa đàm, trao đổi trong sinh viên để quán triệt
các nội dung, cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu giáo dục VHHĐ. Bằng cách này,
cũng đồng thời tạo dư luận tốt, góp phần lan tỏa các hình ảnh đẹp, đấu tranh chống lại
những biểu hiện lệch chuẩn còn tồn tại để định hướng các nội dung cần đạt tới trong nhiệm
vụ xây dựng môi trường VHHĐ đại học.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền. Đây là cách lan tỏa
tốt nhất, nhanh và phổ biến nhất do hiện nay gần 100% sinh viên sử dụng máy tính hoặc
điện thoại thông minh để cập nhật tin tức. Việc đăng tin hàng ngày về mục tiêu xây dựng
VHHĐ, về các gương người tốt việc tốt có vai trò to lớn trong cổ vũ sinh viên hướng tới
thực hiện nội dung này.
5.2. Giải pháp 2: Ban hành văn bản quản lý, điều hành phù hợp mục tiêu giáo
dục văn hóa học đường
- Thời gian vừa qua, Chính phủ và Bộ GD ĐT đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch
nhằm triển khai giáo dục đạo đức, văn hóa trong trường học, như: đề án …., kế hoạch, nội
quy, quy chế, xác định các tiêu chí cụ thể để triển khai giáo dục VHHĐ nhằm phát huy
hiệu quả cao nhất. Các văn bản điều hành, cần đạt được các yêu cầu sau: (i) Phù hợp các
quy định của cấp trên, của Bộ GD ĐT, phù hợp pháp luật hiện hành, (ii) Bảo đảm tính
chuẩn mực của các tiêu chí về VHHĐ trong trường đại học và phải phù hợp thực tế của
từng trường về điều kiện sinh viên, giá trị cốt lõi của mỗi nhà trường, (iii) Đảm bảo tính
thống nhất về tiêu chí, hướng dẫn ở các văn bản. Không có sự khác biệt ở các văn bản để
tránh chồng chéo, lúng túng khi xử lý công việc và quy định rõ nhiệm vụ từng giai đoạn,
từng đơn vị trong nhà trường.
- Quyết định ban hành hoặc điều chỉnh các môn học có lồng ghép nội dung giáo
dục văn hóa học đường, như thiết kế, lập trình, các môn học liên quan tới văn hóa truyền
thống, giáo dục công dân, bổ sung môn văn hóa nghề nghiệp và tăng cường giáo dục lý
tưởng cách mạng cho sinh viên.
- Quyết định giá trị VHHĐ mà tổ chức cần triển khai. Các trường cần có quy định
cụ thể về khung phẩm chất, năng lực, kế hoạch triển khai bồi dưỡng năng lực cho sinh
viên. Đây là định hướng quan trọng trong phát triển, bồi dưỡng sinh viên và đảm bảo triển
khai tốt nhiệm vụ giáo dục VHHĐ.
- Xây dựng mới và phát huy các giá trị văn hóa nhà trường phù hợp gian đoạn mới.
5.3. Giải pháp 3: phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội
Song song với phát huy vai trò của chủ thể và đối tượng giáo dục chúng ta cần có
biện pháp phối hợp giữa các bên liên quan trong giáo dục văn hóa học đường. Trong quá
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trình định hướng và phát triển nhân cách sinh viên, mối quan hệ giữa nhà trường - gia
đình - xã hội là môi trường sống, môi trường giáo dục suốt đời đối với sinh viên, nếu phối
hợp tốt thì giáo dục đạo đức cho sinh viên sẽ đạt hiệu quả tốt. Trong đó, gia đình là môi
trường đầu tiên vào đời của mỗi con người. Tại đó, người sinh viên được học những kinh
nghiệm sống, những tri thức, những cách thức ứng xử đầu tiên của mình, họ lớn lên trong
tình cảm, sự thương yêu quan tâm, chăm sóc của người thân. Họ không chỉ được học cách
ứng xử trong gia đình, mà còn được giáo dục cách ứng xử với các quan hệ xã hội thông
qua kinh nghiệm của người thân. Nhà trường là sự tiếp tục của giáo dục gia đình. Ở đó
giáo dục đạo đức được kết hợp với nhiều loại hình giáo dục khác nhau nhằm phát triển
hoàn thiện nhân cách. Giáo dục nhà trường là giáo dục có bài bản, hệ thống nhất được
chọn lọc và đạt chuẩn mực vì thế đây được xem là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất để
giáo dục những giá trị nhân văn, giáo dục nhân cách, lối sống cho sinh viên phù hợp với
yêu cầu của xã hội. Giáo dục xã hội là sự tiếp tục của giáo dục gia đình, giáo dục nhà
trường, nó sẽ củng cố và làm phong phú thêm những điều con người học được ở nhà
trường và gia đình. Giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội là những lĩnh
vực không đứng biệt lập mà là những vòng quay đồng tâm kế tiếp giúp phát triển toàn
diện cả Đức, Trí, Thể, Mỹ đối với thanh niên, sinh viên.
* Nội dung của giải pháp:
- Tăng cường trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường để nắm bắt được đặc
điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống của sinh viên từ đó tìm ra phương
pháp tác động vào họ phù hợp đem lại hiệu quả cao nhất. Gia đình phải thường xuyên
quan tâm đến tâm tư, tình cảm hay việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, ứng xử
trong các mối quan hệ của con em mình, có liên hệ thường xuyên với nhà trường để kết
hợp với nhà trường uốn nắn những biểu hiện lệch chuẩn của con, em mình cũng như của
giảng viên, cán bộ công nhân viên. Đồng thời tôn trọng nội quy quy chế của các ban
ngành, của nhà trường, có thái độ đúng mực trong quan hệ với nhà trường với giảng viên,
giữ chữ tín cho thày cô, theo truyền thống tôn sư trọng đạo để làm gương cho con em
mình.
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội, địa phương nhằm phát huy tiềm
năng xã hội hoá, quản lý toàn diện sự phát triển của sinh viên. Tổ chức các hoạt động giáo
dục cho sinh viên; tổ chức việc đi tham quan thực tế, tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán
tốt để tăng thêm tình yêu quê hương đất nước.
- Nhà trường phối hợp với địa phương, đơn vị tuyển dụng lao động tổ chức các
hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, các chương trình Tọa đàm về nghề nghiệp giúp sinh
viên xác định và lập kế hoạch học tập, rèn luyện bồi dưỡng thêm các phẩm chất, kỹ năng
cần có đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội một cách chủ động, tích cực.
5.4. Giải pháp 4: Phát huy vai trò, tính chủ động, tích cực của các tổ chức chính
trị trong nhà trường
Để hoạt động quản lý giáo dục VHHĐ đạt được mục tiêu, huy động được các nguồn
lực của nhà trường tham gia, cần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, của Ban
giám hiệu, của các phòng ban chức năng, các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường.
Đảng ủy, Ban giám hiệu cần coi việc quản lý giáo dục VHHĐ là nhiệm vụ chính trị của
nhà trường và phải được thể hiện trong mục tiêu đào tạo/giá trị cốt lõi của nhà trường.
Những nội dung đó phải được cụ thể hóa thành những tiêu chuẩn, tiêu chí để nhận xét,
đánh giá khi phân tích chất lượng đảng viên, đoàn viên, đánh giá thi đua khen thưởng cuối
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năm học đối với cán bộ quản lý, giảng viên, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn, của
chi bộ, Đảng bộ nhà trường.
* Nội dung của giải pháp:
- Nhà trường cần có cơ chế phù hợp để tăng cường sự quan tâm của Ban Giám
hiệu, các khoa đào tạo, các phòng, ban chức năng đến công tác giáo dục VHHD, xem đây
là nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Ban Giám hiệu cần đặt chỉ
tiêu kế hoạch cho từng quý, từng tháng về giáo dục VHHĐ, có cơ chế nắm bắt tâm lý, tư
tưởng của sinh viên về các mặt hoạt động của nhà trường nhằm giải đáp kịp những thắc
mắc của sinh viên và có những điều chỉnh phù hợp. Các khoa, các tổ chức chính trị khác,
như đoàn thanh niên, hội sinh viên trường cũng cần có kế hoạch triển khai phù hợp tình
hình thực tế. Đồng thời, nhà trường cần phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức trong
phối hợp thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ khi phân rõ nhiệm vụ, các chủ thể mới xác định rõ
“người nào việc nấy” để chủ động triển khai và có đóng góp cụ thể nhất cho công tác giáo
dục VHHĐ trong nhà trường.
- Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên trường cần linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các
hoạt động giáo dục. Có thể tổ chức các phong trào, tổ chức các tọa đàm, các cuộc thi,
truyền thông tới sinh viên về các gương sinh viên tiêu biểu để khuyến khích sinh viên
tham gia. Trong tổ chức nhà trường, Đoàn – Hội là đơn vị gần gũi với sinh viên nhất, do
đó các hoạt động được hai tổ chức này triển khai cần gắn với tình cảm, động lực và các
hoạt động thực tế để đông đảo sinh viên tham gia. Một số hoạt động gợi ý mà các đoàn
trường, hội sinh viên trường cân nhắc triển khai là: phát động và nhân rộng việc thực hiện
các cuộc vận động và phong trào thi đua về rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng kỹ năng trong
đoàn viên thanh niên, như: ngày thứ bảy tình nguyện, tình nguyện giữ gìn vệ sinh môi
trường, xếp hàng sử dụng thang máy, tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long, chương
trình tình nguyện quyên góp quỹ ủng hộ sinh viên khó khăn; tổ chức tốt hoạt động của
các Câu lạc bộ sinh viên cũng là cách thu hút, tập hợp sinh viên để điều chỉnh hành vi
sinh viên hiệu quả. Các câu lạc bộ tình nguyện, CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Nữ sinh,
các CLB thể thao, CLB nghệ thuật… là môi trường tốt để rèn luyện, điều chỉnh hành vi
của sinh viên, giúp sinh viên tránh xa điều xấu.
- Các phòng ban chức năng tham mưu tổ chức các hoạt động đưa sinh viên tiếp xúc
các đơn vị tuyển dụng, tổ chức thực hành thực tế để sinh viên có môi trường tốt nhất, thực
tiễn nhất để phát triển. Đồng thời, theo dõi để có hình thức khuyến khích động viên phù
hợp đối với những biểu hiện tốt trong rèn luyện của sinh viên.
5.5. Giải pháp 5: Nâng cao vai trò của đội ngũ giảng viên, ý thức tự giác của
sinh viên, phối hợp giữa các bên liên quan
Trong xã hội, vai trò của người thầy nói chung (và những cán bộ quản lý giáo dục
nói riêng) là hết sức quan trọng. Như Komenxki đã chỉ ra “Dưới mặt trời này, không có
một chức vụ nào ưu việt hơn”. Người thầy có một trọng trách hết sức nặng nề và vinh
quang. Người thầy giáo như một người thợ nặn, nặn những tâm hồn của trẻ. Hoặc như
một ngọn lửa, xua đuổi hết những bóng tối trong trí óc. Người thầy là chủ thể giáo dục.
Trên cơ sở học thuyết Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, người thầy giáo giúp sinh viên
hình thành nên thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận tiên tiến và khoa học,
góp phần xây dựng con người mới, quan hệ xã hội mới và nền văn hoá mới. Đồng thời,
cần nâng cao tính chủ động của người sinh viên, giúp sinh viên biến những kiến thức thu
được thành động lực thực hiện các hành vi văn hóa trong nhà trường.
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* Nội dung của giải pháp:
i) đối với thầy giáo
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên về giáo dục VHHĐ và công tác quản
lý giáo dục VHHĐ trong các nhà trường. Cần triển khai các kênh thông tin nội bộ, các
chương trình tập huấn/huấn luyện về quản lý giáo dục VHHĐ hàng năm.
- Tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giảng viên nhà trường nội
dung các nghị quyết của Đảng về đường lối phát triển đất nước nói chung, chiến lược phát
triển giáo dục, Luật Giáo dục. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, phục vụ
tốt, thi cử nghiêm túc, nghiên cứu khoa học vì ngày mai lập nghiệp, vì sự nghiệp dân giàu,
nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
- Triển khai mạnh mẽ các phong trào nhằm nêu cao tinh thần nêu gương của mỗi
cán bộ, giáo viên, như “mỗi thầy cô là tấm gương tự học, sáng tạo” (của công đoàn ngành
giáo dục Việt Nam). Lãnh đạo nhà trường phải thực sự là những người tâm huyết với sự
nghiệp giáo dục, đào tạo nói chung, với mục tiêu đào tạo nghề của nhà trường nói riêng.
Đó phải là những người gần gũi, chia sẻ với CB, giảng viên và sinh viên trong cuộc sống
cũng như trong các họat động khác của nhà trường. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên
môn cao, có lương tâm, trách nhiệm, lao động hết mình để thực hiện mục tiêu đào tạo của
nhà trường. Người thầy, trong quá trình giảng dạy, cần làm rõ bản chất của chế độ xã hội
chủ nghĩa, làm rõ bản chất đạo đức cách mạng, lý tưởng cao đẹp và nhân văn trong đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giúp cho sinh viên tìm thấy trong mỗi
môn học nội dung làm phát triển nhân cách cá nhân, là phương tiện để tiếp cận chân lý, là
công cụ để chủ động tạo ra những giá trị đạo đức, thái độ, hành vi ứng xử văn hóa, có ích
cho bản thân và cho xã hội; Phối hợp các hình thức hoạt động, các môn học trong nhà
trường để tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện về “dạy người”,“dạy nghề”. Bên cạnh
đó, người thầy cũng là người chia sẻ, giúp định hướng, uốn nắn những hành vi chưa chuẩn
của sinh viên, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện chưa đẹp để giúp sinh viên hình thành
thói quen, tình cảm và thái độ sống tốt đẹp.
- Phân công cán bộ, giảng viên tham gia các tổ cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm,
hỗ trợ phát triển các câu lạc bộ sinh viên hoặc tham gia Ban tổ chức các chương trình
mang tính chất giáo dục văn hóa học đường để lắng nghe, điều chỉnh hành vi của sinh
viên và điều chỉnh nội dung các môn học cho phù hợp thực tiễn và tình cảm, thái độ của
sinh viên. Việc thầy cô cùng tham gia các hoạt động nói trên là sự động viên, khuyến
khích to lớn đối với sinh viên để giúp các em phấn đấu, nỗ lực trong học tập và rèn luyện,
làm “mềm” mối quan hệ giảng viên – sinh viên để có thể chia sẻ - học tập tốt hơn.
- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: cần có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện và có
cơ chế kiểm tra, giám sát Đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học; chỉ đạo sửa
đổi, bổ sung các nội dung về đạo đức nhà giáo, đưa quy tắc ứng xử vào trong quy chế làm
việc, phát huy dân chủ trong trường học, hướng dẫn thực hiện văn hóa học đường để các
nhà trường có cơ sở xây dựng văn hoá nhà trường của tổ chức mình.
Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tăng cường thanh tra,
kiểm tra nề nếp, kỉ cương trường học; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà
giáo; Phối hợp với các bộ, ngành và Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, tăng cường tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền
về các gương người tốt việc tốt, hướng dẫn thực hiện sinh viên khai thác sử dụng internet,
mạng xã hội hiệu quả.
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ii) Đối với sinh viên, cần giúp các bạn chủ động trong quá trình tự giáo dục. Trong
đó cần thiết triển khai một số nhiệm vụ sau:
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, đạo đức trong sinh viên.
Coi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc định hướng giá trị văn hoá đạo đức cho sinh
viên, giúp sinh viên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, với gia đình và với
nhà trường.
- Chỉ rõ cho sinh viên thấy mối liên hệ khăng khít giữa việc giữ gìn, phát huy văn hóa
học đường với nâng cao các kiến thức, kỹ năng, văn hóa nghề nghiệp sau này. Có thể tổ chức
các Tọa đàm với đơn vị tuyển dụng, tổ chức cho sinh viên tham quan, thực tế, thực hành thực
tập, tăng cường kênh truyền thông nội bộ để sinh viên nhận thức và nắm chắc nội dung của
VHHĐ và xem đó là điều kiện không thể thiếu khi đã là sinh viên của nhà trường để cùng
phấn đấu thực hiện; tổ chức các cuộc thi giữa các lớp để sinh viên động viên, cổ vũ nhau thực
hiện VHHĐ.
- Giao trách nhiệm cho sinh viên trong quản lý giáo dục VHHĐ bằng cách xây dựng
cơ chế để sinh viên chủ động và cổ vũ nhau tham gia thực hiện; cơ cấu sinh viên tham gia
ban tổ chức các chương trình hoặc có hình thức “khoán sản phẩm” cho sinh viên triển khai
hoạt động.
- Quy định cụ thể mức khen thưởng, kỷ luật để định hướng sinh viên.
- Tăng cường tổ chức hoạt động các câu lạc bộ sinh viên, các cuộc thi về văn hóa
học đường để sinh viên thực hiện.
5.6. Giải pháp 6: Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục văn hóa học đường
phù hợp với mục đích giáo dục
Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là một trong những hoạt động quan trọng nhất của
việc xây dựng văn hóa nhà trường. Đây là một trong những hoạt động cốt lõi tạo nên văn
hóa nhà trường. Qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng tham gia sẽ tiếp nhận,
thực hiện và lan truyền những giá trị cốt lõi của nhà trường. Do đó, các trường cần tích cực
đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục cho phù hợp hơn với mục tiêu giáo dục, đào tạo
của nhà trường, phát huy ở người học những phẩm chất đáp ứng được yêu cầu của xã hội,
của công việc sau này.
Tuy nhiên, việc giáo dục trong các nhà trường hiện nay còn mang nặng tính lý
thuyết, hàn lâm mà ít tạo cho sinh viên cơ hội thực hành. Do đó, hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng trong nhà trường phải có những thay đổi hợp lý, giảng dạy phù hợp với yêu cầu
phát triển, bồi dưỡng đồng thời cả năng lực chuyên môn và những kiến thức, kỹ năng cần
thiết để hoạt động trong môi trường đa văn hóa, như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng
giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin,…;
gắn lý thuyết với thực hành, đặc biệt là tạo điều kiện để sinh viên tham gia sâu vào chính
quá trình đào tạo đó.
* Nội dung của giải pháp:
- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên, lồng
ghép các nội dung trong các môn học giúp hình thành những phẩm chất tốt đẹp trong sinh
viên, để sinh viên hiểu, tin tưởng; chuyển tải những kiến thức, những bài học kinh nghiệm
thực tiễn đúng đắn đã có hiệu quả trong thực tế, phù hợp, thuyết phục theo nguyên tắc vừa
sức, gây ấn tượng và tác động trực tiếp vào tình cảm của đối tượng giáo dục.
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- Nâng cao tính ứng dụng của nội dung giảng dạy, giúp sinh viên lý giải, đánh giá
và có thái độ đúng trước các hiện tượng, hành vi văn hóa hay thiếu văn hóa trong nhà
trường hay trong xã hội qua đó rút kinh nghiệm cho cá nhân, tập thể.
- Xây dựng mối quan hệ ứng xử, lối sống phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức mới.
Hiện nay, các mối quan hệ của sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên đã có
chiều hướng lỏng lẻo, như: còn biểu hiện vô cảm với khó khăn của bạn học, tranh đăng
ký môn học trên portal, có biểu biện thiếu tôn trọng công việc của người thầy; người thầy
chưa phải là tấm gương sáng về nhân cách cho sinh viên. Bởi vậy cần xây dựng tiêu chuẩn
về lối sống cho sinh viên, củng cố mối quan hệ giữa sinh viên với sinh viên, thầy cô với
sinh viên, kịp thời điều chỉnh các biểu hiện tiêu cực. Mỗi người thầy phải tích cực, trách
nhiệm để thực sự là tấm gương về lối sống, về nghiên cứu khoa học, về làm việc để sinh
viên noi theo. Phải giáo dục cho sinh viên luôn ý thức tự lực, tự cường, chủ động trong
học tập, rèn luyện và thể hiện trách nhiệm với xã hội.
- Đa dạng hoá và sáng tạo hình thức GDVHHĐ gây hứng thú đối với sinh viên.
Linh hoạt sử dụng các biện pháp nêu gương, truyền đạt kiến thức hay tăng cường thực
hành cho sinh viên. Sử dụng kết hợp các hình thức giáo dục mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng
sự kết hợp đó phải tuân thủ các quy luật nhận thức, kích thích sự hứng thú từ đối tượng
tiếp nhận nội dung tích cực, hiệu quả, củng cố sự tin tưởng vững chắc vào nội dung được
cung cấp.
- Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cần cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản
nhất của môn học và nên tích cực áp dụng các phương pháp như: nêu vấn đề, tham dự,
tranh luận, đối thoại, đóng vai, giải quyết tình huống VHHĐ giả định để sinh viên tự rút
kinh nghiệm và thực hiện nó theo một cách tự giác.
Đồng thời, cần tăng cường tổ chức cho sinh viên tiến hành các hoạt động ngoại
khóa như tham quan các cơ sở đào tạo, trung tâm văn hóa, các mô hình cải cách hành
chính, các không gian văn hóa truyền thống… Qua đó, học viên, sinh viên tiếp nhận được
những giá trị văn hóa để phục vụ cho việc học tập của mình. Nhà trường cần tăng cường
tổ chức cơ sở vật chất theo định hướng giáo dục VHHĐ cho sinh viên, cần để sinh viên
tiếp cận, sử dụng trong đời sống hàng ngày.
Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDVHHĐ cho sinh viên là một vấn đề
không đơn giản, đòi hỏi cung cấp nhiều nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên, nếu bám sát mục
tiêu giáo dục ở bậc đại học, kiên trì thực hiện đào tạo kết hợp phát triển nhân cách, kỹ
năng của người học đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, các nhà trường sẽ có
nhiều sáng tạo để triển khai và đạt kết quả như mong đợi.
5.7. Giải pháp 7: Nâng cao hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện giáo dục
Văn hóa nhà trường luôn có mối liên hệ chặt chẽ với hiện đại hóa công sở. Văn
hóa nhà trường chỉ có thể được xây dựng và duy trì trên cơ sở có sự đảm bảo ở mức độ
nhất định về cơ sở vật chất cũng như trang bị phương tiện, trang thiết bị điều kiện làm
việc cho cán bộ, giảng viên và điều kiện học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên. Trụ
sở các nhà trường nếu được xây dựng khang trang, hiện đại tại những địa điểm thuận lợi
sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh và vị thế của đơn vị, các thiết bị làm việc, thiết bị phục vụ
giảng dạy, học tập trang bị đồng bộ, phù hợp sẽ giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên,
sinh viên thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ của
nhà trường.
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Thực tế cho thấy còn nhiều bất cập, hạn chế về cơ sở vật chất. Môi trường làm
việc của cán bộ, giảng viên chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế, nhất là trong thời
kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trong thời gian tới vẫn cần tiếp
tục đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng về nơi ở cho sinh viên
ở ký túc xá, tăng cường một số thiết chế văn hóa, như sân thể thao, nhà văn hóa, tăng
cường khu vực dành cho tuyên truyền trực quan, thông báo, các phương tiện truyền thông,
lan tỏa điều tích cực…
* Nội dung của giải pháp:
- Đầu tư hợp lý cho việc cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc, hệ thống giảng đường,
ký túc xá, phòng nghỉ giữa giờ, phòng làm việc cho giảng viên, các khu hoạt động văn
hóa, thể thao, giải trí của cán bộ, giảng viên và học viên sinh viên. Cần có kế hoạch cụ thể
để khai thác, sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, bền vững. Không để tình trạng các hoạt
động giáo dục của sinh viên không thể triển khai do thiếu cơ sở vật chất, phương tiện.
-Trang bị đồng bộ các phương tiện, thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp
thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 như : máy tính tốc độ cao, máy chiếu, đồ dùng dạy
học, văn phòng phẩm,…trang thiết bị phòng đào tạo trực tuyến để có thể đào tạo, bồi
dưỡng online…; xây dựng hợp lý, quản lý, khai thác hiệu quả các phương tiện, các thiết
chế văn hóa trong nhà trường, như: nhà văn hoá sinh viên, trung tâm thể thao đa năng, hệ
thống thư viện, phòng truyền thống, hệ thống panô, áp phích, truyền thanh, truyền hình,
báo chí, các câu lạc bộ ... Các trường đại học cần tận dụng tối đa các thiết chế đó để tổ
chức linh hoạt, hiệu quả các hình thức giáo dục VHHĐ kết hợp hoạt động vui chơi, giải
trí.
- Cụ thể hóa các yêu cầu liên quan nội dung xây dựng VHHĐ và giáo dục kỹ năng
sống cho sinh viên vào trong các nội qui, qui định của trường, như: bảo vệ tài sản, bảo vệ
môi trường, chăm sóc cây xanh, xây dựng môi trường: Xanh- Sạch- Đẹp; lối sống, tác
phong, trang phục, ngôn ngữ giao tiếp, ứng xử...
- Cần có yêu cầu cụ thể trong quy định văn hóa công sở để mỗi một cán bộ, giảng
viên nhân viên của trường phải thực sự gương mẫu trong xây dựng VHHĐ. Mỗi thầy cô
cần thể hiện tinh thần trách nhiệm và định hướng sinh viên trong hành động như: góp
phần tu sửa, bảo vệ cảnh quan, khuôn viên, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm điện
nước, chuẩn tác phong về cả trang phục, ngôn ngữ, giao tiếp đúng chuẩn mực nhà giáo để
sinh viên noi theo....
5.8. Giải pháp 8: Nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng – kỷ luật
Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật là một biên pháp quan trọng của công tác
giáo dục. Thông qua thi đua, khen thưởng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của
chủ thể và đối tượng giáo dục, định hướng phấn đấu và thúc đẩy phong trào phát triển đi
lên. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm
cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để
thi đua mãi”. Trong thời gian qua, hầu hết các đơn vị đã duy trì nghiêm túc, phát huy được
vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giáo dục, góp phần triển khai tốt mục tiêu
đào tạo của nhà trường.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng duy trì công tác thi đua, khen thưởng
mang tính hình thức, rập khuôn, máy móc, chưa tạo được động lực và sự tham gia của
đông đảo sinh viên. Điều này thể hiện rõ ở nội dung, chỉ tiêu thi đua chung chung, chủ
yếu sao chép nội dung của trên, chưa cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị. Thậm
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chí có trường chỉ “phát” nhưng không “động” phong trào thi đua xây dựng VHHĐ. Hoặc
việc biểu dương khen thưởng chưa kịp thời, xét khen thưởng làm không đúng quy trình
dẫn đến khen thưởng và đề nghị khen thưởng chưa đúng người, đúng việc. Trong quá
trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiếu sự kiểm tra, giám sát dẫn tới tình trạng
phát động là do cấp trên còn thực hiện được khoán cho cấp dưới. Điều này dẫn đến việc
thi đua, khen thưởng nhiều nhưng những mô hình, kinh nghiệm ít được phổ biến rộng rãi,
không tạo động lực cho sinh viên.
* Nội dung của giải pháp:
- Lãnh đạo các nhà trường cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi
đua, khen thưởng trong quản lý giáo dục VHHĐ.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong nhà
trường. Mỗi cán bộ nhà trường, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên phải
phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên xung kích vào những
nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm làm chuyển biến dứt điểm biểu hiện yếu kém trong nhà trường.
Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện VHHĐ phù hợp với khả năng, tâm lý, nguyện
vọng của tuổi trẻ.
- Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong thực
hiện VHHĐ. Thông qua cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để rút ra những sáng kiến hay,
kinh nghiệm tốt, bổ ích cho việc động viên, thúc đẩy phong trào thực hiện văn hóa nhà
trường. Khi điển hình tiên tiến xuất hiện, dù là còn mới, còn nhỏ phải nhanh chóng bồi
dưỡng để ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, trở thành mẫu mực để toàn đơn vị học tập.
- Tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi
đua. Đây là biện pháp rất quan trọng, không thể thiếu trong tổ chức thi đua nhằm đánh giá
đúng thành tích, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thực hiện
VHHĐ. Trong quá trình khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống
dưới, đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt được các yêu cầu: chính xác, dân chủ, kịp thời,
công khai, xây dựng được tinh thần đoàn kết, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, đánh
giá đúng người, đúng việc, tránh chủ quan, đơn giản, tranh công, đổ lỗi. Vấn đề mấu chốt
trong công tác sơ, tổng kết là đúc rút tìm ra được những kinh nghiệm hay, chọn được tập
thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc, đồng thời khen thưởng đúng mức để động viên mọi
người phấn đấu thực hiện tích cực hơn nữa.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mọi thành viên trong nhà trường, luôn ý thức
tôn vinh không chỉ với tài năng mà còn cả những tấm gương về ý thức, thái độ, hành vi
văn hóa, những ứng xử đẹp, như những tấm gương nhân ái, những tấm lòng từ thiện,
những tấm gương thực hiện tốt các nội quy nhà trường. Lấy quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp
cái xấu” để triển khai thông tin.
- Đấu tranh, xử lý những biểu hiện tiêu cực trong VHHĐ để giữ nghiêm kỷ cương,
kỷ luật. Cần xây dựng tiêu chí chung và chi tiết, phù hợp từng đơn vị để làm cơ sở đấu
tranh chống các biểu hiện lệch chuẩn kịp thời, có tác dụng răn đe, định hướng hành động
VHHĐ trong sinh viên.
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VAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
Lại Thành Nhân*, Nguyễn Văn Lý*
Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu vai trò và các mối quan hệ giữa hiệu
trưởng nhà trường trung học phổ thông với xây dựng văn hóa học đường dựa trên 4 góc độ chính:
văn hóa môi trường; văn hóa tổ chức; văn hóa ứng xử; văn hóa chất lượng. Bên cạnh đó, bài viết
này cũng nghiên cứu sự tác động của người lãnh đạo đến nội dung, mô hình và biện pháp xây
dựng mô hình và thực hiện văn hóa học đường.
xử…

Từ khóa: người lãnh đạo, hiệu trưởng, văn hóa học đường, văn hóa tổ chức, văn hóa ứng

ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Giáo sư, Viện sĩ Trần Ngọc Thêm thì “con người tồn tại trong môi trường
văn hóa. Môi trường ấy thể hiện trong không gian và qua thời gian. Cuộc sống trong ta và
quanh ta thấm đẫm chất men của không gian văn hóa. Cha ông ta, bản thân ta, rồi con
cháu ta, sinh ra trong văn hóa, sống trong văn hóa và chết đi trong thời gian văn hóa...”[5].
Trước bối cảnh đổi mới toàn diện căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế việc xây dựng
văn hóa học đường (VHHĐ) là một việc làm có ý nghĩa thiết thực. Tuy vậy, việc xây dựng
VHHĐ ở các trường học hiện nay chưa thật sự đồng đều và chưa có sự hài hòa giữa 4 trụ
cột chính: văn hóa môi trường; văn hóa tổ chức; văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, ở các
trường học, việc xây dựng mô hình và thực hiện VHHĐ, vẫn còn mang tính thời vụ, chưa
có sự đồng bộ cao.
Thực trạng của các vấn đề vừa nêu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác
nhau và để khắc phục các vấn đề này cần sự chung tay tác động từ nhiều phía. Trong bài
viết này, nhóm tác giả bước đầu nghiên cứu sự tác động qua lại giữa người lãnh đạo trường
trung học phổ thông (THPT) đến các khía cạnh của VHHĐ gắn với việc xây dựng mô
hình và thực hiện VHHĐ. Việc nghiên cứu, nhận diện sự tác động này là một vấn đề mang
ý nghĩa thực tiễn và góp phần làm phong phú thêm về mặt lí luận cho VHHĐ.
NỘI DUNG
1. Sơ lược về vấn đề nghiên cứu
1.1. Mục tiêu, bản chất, nội dung, mô hình và biện pháp thực hiện VHHĐ
Trong bài viết này, chúng tôi không đi tìm hiểu chi tiết mà chỉ nhấn mạnh lại một
số vấn đề cần quan tâm về VHHĐ. Như đã biết, “Văn hóa học đường là một môi trường
hoạt động đặc biệt của con người, mang tính xã hội và lịch sử. Tùy theo triết lý giáo dục
của từng thời đại hoặc của từng quốc gia mà người ta có thể xây dựng những cấu trúc
khác nhau của văn hóa học đường” [8]. Ngoài ra, “VHHĐ 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] là khái niệm được
*
*

Ths – Hiệu trưởng trường THPT Phạm Thành Trung
Ths – Giáo viên trường THPT Phạm Thành Trung

524

nhiều tác giả trong nước sử dụng hiện nay. Mục tiêu chung nhất của VHHĐ là “xây dựng
trường học lành mạnh với các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật”[4].
Bản chất VHHĐ là môi trường: môi trường địa lý tự nhiên, môi trường vật lý, môi trường
tâm lý, ứng xử, giao tiếp…[4].
Bốn trụ cột chính của VHHĐ bao gồm: văn hóa môi trường, văn hóa tổ chức, văn
hóa ứng xử và văn hóa chất lượng. Dựa trên bốn yếu tố này, để xây dựng VHHĐ cần thực
hiện thống nhất các nội dung như: sứ mệnh; tầm nhìn; chiến lược phát triển; hệ thống các
giá trị. Để hiện thực hóa VHHĐ cần thực hiện một số biện pháp sau: thực hiện vai trò
gương mẫu của lãnh đạo nhà trường và thầy cô giáo; khuyến khích các hoạt động xây
dựng VHHĐ; xây dựng các phương châm ứng xử, phát huy VHHĐ; xây dựng khung cảnh,
môi trường văn hóa trong toàn trường, trong từng lớp học; xây dựng logo, biểu tượng,
bảng hiệu, khẩu hiệu đặc trưng của trường; xây dựng truyền thống nhà trường qua đồng
phục, nghi lễ, nghi thức, bài hát; tổ chức hoặc tham gia hoạt động văn hóa, lễ hội ở địa
phương; quan tâm tới sự bày tỏ các nhu cầu, cảm xúc, mong muốn của cá nhân; xây dựng
vị thế và uy tín của nhà trường [4].
Văn
hóa
môi
trường

Văn
hóa tổ
chức

Văn
hóa
chất
lượng

Hiệu
trưởng

Văn
hóa
ứng xử

Hình 1: Mối quan hệ giữa nhà trường với 4 trụ cột VHHĐ.
1.2. Vai trò của lãnh đạo nhà trường
Hiệu trưởng trường THPT vừa là “thủ lĩnh” vừa là “thủ trưởng”, vừa là nhà lãnh
đạo, vừa là nhà quản lý, vừa là nhà giáo dục, nhà sư phạm, nhà kinh tế, nhà chính trị,
chuyên gia tư vấn, người học và vừa là nhà hoạt động cộng đồng với việc thực hiện các
chức năng khác nhau [2]. Bênh cạnh đó, “Người lãnh đạo trong trường có trách nhiệm với
công việc; có tầm nhìn, biết hoạch định chiến lược phát triển. Họ thường xuyên trao dồi
phẩm chất cá nhân của chính mình; biết lắng nghe, tin tưởng, mạnh dạn trao quyền để phát
huy năng lực, sở trường của viên chức cấp dưới. Thường xuyên quan tâm đến tâm tư, tình
cảm, đời sống của viên chức, luôn sẳn sàng phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài
trường để hoàn thành nhiệm vụ quản lý”[9]. Trong chức năng lãnh đạo, hiệu trưởng phải
tiến hành các hoạt động cơ bản như: (1) xác định tầm nhìn, sứ mạng, định hướng giá trị của
nhà trường; (2) xác định mục tiêu chiến lược và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường;
(3) thu hút, tập hợp đội ngũ các bộ, giáo viên, nhân viên; (4) tạo động lực để mọi người làm
việc; (5) tạo ra những thay đổi; (6) xây dựng văn hóa học đường, kiến tạo tổ chức nhà
trường; (7) xây dựng nhà trường thành tổ chức học tập, trong đo hiệu trưởng là người học
dẫn đầu [2].
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Nói một cách đơn giản, hiệu trưởng có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống quản lý
ngành, đến kết quả học tập của học sinh (HS). Cụ thể, hiệu trưởng thích văn nghệ thì HS
sẽ có nhiều điều kiện để tham gia các hoạt động văn nghệ; hiệu trưởng đam mê thể thao
thì HS có nhiều cơ hội để tham gia và trải nghiệm các hoạt động thể thao; phong cách làm
việc của hiệu trưởng sẽ ảnh hưởng đến cả môi trường hoạt động của nhà trường…; và đặc
biệt, công cuộc đổi mới thường không có mô hình tiền lệ, điều kiện thường không hoàn
chỉnh từ đầu tư, cơ sở vật chất đến nhân sự và cả hệ thống pháp lý, nên hiệu trưởng là con
chim đầu đàn, là thuyền trưởng, là nhà thiết kế và người tổ chức thực hiện, xây dựng kế
hoạch, bồi dưỡng lực lượng, giám sát và đánh giá, khen thưởng động viên…[6].
Như vậy, mọi hoạt động, sự việc diễn ra trong nhà trường đều liên quan mật thiết
đến vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Ở bài viết này, các tác giả bước đầu nghiên
cứu sự tương tác của người lãnh đạo nhà trường THPT với việc xây dựng VHHĐ giữa 3
khía cạnh: (1) nội dung văn hóa học đường; (2) mô hình xây dựng văn hóa học đường; (3)
biện pháp xây dựng văn hóa học đường với hiệu trưởng nhà trường.

nội
dung

mô hình

Hiệu
trưởng

phương
pháp

Hình 2: Sự tương tác giữa hiệu trưởng với nội dung, mô hình và phương pháp xây
dựng văn hóa học đường.
2. Sự tương tác giữa hiệu trưởng nhà trường với xây dựng VHHĐ
2.1. Sự tương tác về nội dung văn hóa học đường
Ở đây, chúng tôi nghiên cứu sự tương tác giữa hiệu trưởng nhà trường với 4 trụ cột
chính về nội dung của VHHĐ là: văn hóa môi trường, văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử
và văn hóa chất lượng. Ở mỗi nội dung, chúng tôi thường nhấn mạnh ở sự tác động theo
hai chiều giữa hiệu trưởng và nội dung VHHĐ. Cụ thể là:
Sự tương tác về văn hóa môi trường: Nói đến văn hóa môi trường là nói đến “cách
sắp xếp, bày trí” các hạng mục - công trình, các vật thể - vật dụng trong toàn bộ nhà trường
sao cho toát lên một ý nghĩa nào đó. Sự sắp xếp bày trí này phải có chủ đích nhất định và
được nhất quán trong toàn cảnh nhà trường, từ cổng đến sân trường, từ bên ngoài sân
trường đến tận phòng học. Sự sắp xếp bày trí, các công trình hạng mục cũng phải mang tính
kế thừa và tiếp nối lãnh đạo tiền nhiệm, không thể người trước “trồng” rồi người sau “chặt”
và dựng lên cái mới sẽ gây nên việc lãng phí và gây nhiều dư luận trái chiều. Bên cạnh đó,
văn hóa môi trường sẽ tác động đến “vẽ ngoài” của nhà trường cũng như tinh thần, phong
cách và một phần uy tín của người đứng đầu nhà trường với học sinh, tập thể sư phạm nhà
trường, cũng như lãnh đạo cấp trên.
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Những ý nghĩa và chủ đích nói trên toát lên được sở thích, niềm đam mêm, sự quan
tâm và chăm lo của hiệu trưởng đến các cơ sở vật chất của nhà trường. Mặt khác, sự ưu
ái của hiệu trưởng ở một số vấn đề về văn hóa môi trường sẽ được thể hiện ở cảnh quan
và cơ sở vật chất của nhà trường có kích thước to hay nhỏ, chất lượng cao hay thấp. Cụ
thể, một vị hiệu trưởng đam mê thể thao sẽ thường chú trọng cho nhà trường các hạng
mục, công trình thể thao; một vị hiệu trưởng yêu quí công nghệ thông tin thường sẽ vận
động một nguồn quỹ khá lớn cho vấn đề này. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc này
cũng thực hiện một cách triệt để, bởi trong bối cảnh hiện nay, một số đơn vị còn gặp nhiều
khó khăn về cơ sở vật chất thì việc thực hiện văn hóa môi trường của hiệu trưởng cũng
gặp phải một số vướn mắc. Tuy vậy, hiệu trưởng nhà trường cần sớm chăm lo đến văn
hóa môi trường đến mức có thể, nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh và giáo viên,
không để đến lúc cơ sở vật chất đầy đủ mới xây dựng văn hóa môi trường.
Sự tương tác về văn hóa tổ chức: Tổ chức nói chung hay nhà trường nói riêng có
những giá trị văn hóa được biểu hiện qua các mặt: nề nếp, chuẩn mực, niềm tin, lễ nghi,
niềm tin và giá trị. Những giá trị này được hình thành từ khi nhà trường đươc xây dựng,
tồn tại và phát triển dưới những tác động dẫn dắt không nhỏ của hiệu trưởng nhà trường.
Ngược lại, các giá trị văn hóa của nhà trường cũng tác động trở lại đến tư duy, hành động
và những quyết sách của hiệu trưởng liên quan đến các giá trị văn hóa về sau của nhà
trường.
Tuy nhiên, các vấn đề nêu trên chỉ là “phần nổi” của “tảng băng chìm” về văn hóa
tổ chức của nhà trường. “Phần chìm” được thể hiện ở mỗi thành viên của nhà trường tạo
nên sự khác biệt về văn hóa ở mỗi cá nhân. Theo Piter Smith (đại học Sunderland), phần
chìm của tảng băng văn hóa tạo thêm giá trị hay cái giá phải đánh đổi của hiệu trưởng nhà
trường.
Một vị hiệu trưởng sẽ thanh công nếu vị ấy có những tác động tích cực đến “phần
chìm” của tảng băng văn hóa tổ chức. Bằng những quyết sách và những chỉ đạo cụ thể để
nêu cao các vấn đề mà tập thể giáo viên nhà trường quan tâm như: sự sáng tạo dạy học và
nghiệp vụ, sự thích nghi với các phương pháp dạy học và chương trình mới, trung thực
trong công việc, chia sẽ các lợi ích cùng quan tâm. Các giá trị mà tập thể sư phạm nhà
trường mong muốn là:
(1)
Xác định và tuyên truyền về mục đích và các giá trị của tổ chức cho các
thành viên của nhà trường.
(2)

Tạo ra các giá trị tích cực cho các mối quan hệ trong nhà trường.

(3)

Tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các quy định chung.

(4)

Đoàn kết, làm việc hợp tác cùng nhau.

(5)

Tạo dựng và duy trì uy tín thực sự cho nhà trường.
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Mục đích đã miêu tả.
Các mục tiêu thể hiện trên văn bản.
Chính sách và các quá trình.
Phần nổi
Mô tả công việc.
Nhu cầu, cảm xúc và ước muốn cá nhân.
Phần chìm
Các ý thưởng khác biệt về vai trò và sứ mạng.
Quyền lực và cách thức ảnh hưởng.
Cạnh tranh và hợp tác.
Các giác về sự chân thật và giá trị.
Quan điểm về mối quan hệ và tầm quan trọng công việc.
Giá trị cá nhân.
Kĩ năng và năng lực.

Hình 3: Tảng băng của nhà trường (trích dẫn bởi [7]).
Ngược lại, một vị hiệu trưởng sẽ thất bại nếu vị ấy thất bại với việc đối mặt với
tảng băng chìm. Những giá trị của văn hóa tổ chức như: sự buộc tội, sự kiểm soát chặt
chẽ, quan liêu, máy móc và sự cạnh tranh nội bộ sẽ tác động tiêu cực đến đội ngũ giáo
viên nhà trường, hạn chế khả năng sáng tạo và mai một ý chí của những người có tâm
huyết vươn lên.
Sự tương tác về văn hóa ứng xử: Văn hóa ứng xử trong nhà trường phổ thông được
thể hiện thông qua hành vi ứng xử của các chủ thể tham gia hoạt động giáo dục đào tạo
của nhà trường, bao gồm các ứng xử: giáo viên - học sinh; lãnh đạo - giáo viên, nhân viên;
giáo viên – giao viên; học sinh – học sinh. Các vấn đề ứng xử này đều được quy định cụ
thể trong các văn bản của nhà trường về quy tắc ứng xử và một số quy định “bất thành
văn”. Sự định hướng, điều chỉnh các quy định này đều do sự gương mẫu thực hiện, dẫn
dắt và tuyên truyền của hiệu trưởng nhà trường. Mỗi một “kênh tín hiệu” về sự tích cực
hay tiêu cực về các ứng xử này sẽ tác động trở lại hiệu trưởng và từ đó hiệu trưởng điều
chỉnh các ứng xử này về các chuẩn mực đã định trước và vốn có của nó.
Hiệu trưởng là người thuyết phục giáo viên hòa đồng lợi ích của cá nhân với lợi
ích của tập thể và nhà trường, kích thích nhu cầu cống hiến cho nhà trường và khẳng định
bản thân. Một số việc làm của hiệu trưởng làm nhằm “hâm nóng” bầu không khí của nhà
trường như: một nụ cười, một câu chào hỏi cởi mở; chia sẽ các thành tích và ý tưởng với
học sinh và giáo viên làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc và được tôn trọng. Khi cảm
thấy được hạnh phúc, các chủ thể tham gia hoạt động giáo dục sẽ làm việc cùng nhau tốt
hơn, tạo nên tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng nhau và chia sẽ lợi ích tạo nên một môi sống
văn minh, lịch sự, gắn bó và tôn trọng lợi ích chung.
Sự tương tác về văn hóa chất lượng: Đề cặp đến văn hóa chất lượng là đề cập đến:
chất lượng quản lý giáo dục – đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học
tập của học sinh. Đối với người đứng đầu nhà trường phổ thông, hiểu trưởng cần đảm bảo
tính: “dạy thật”, “học thật”, không chạy theo thành tích và không gian lận trong kiểm tra
– đánh giá. Những vấn đề về văn hóa chất lượng sẽ tác động không những với hiệu trưởng
mà đến cả tập thể sư phạm nhà trường. Văn hóa chất lượng cũng một phần thể hiện bộ
mặt của nhà trường với phụ huynh, học sinh và xã hội. Nhưng với trách nhiệm là người
đứng đầu, hiệu trưởng cần phải đưa ra những mục tiêu về văn hóa chất lượng của nhà
trường đồng thời cũng chỉ đạo, định những quyết sách nhằm cải thiện và nâng cao văn
hóa chất lượng trong nhà trường.
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Để xây dựng văn hóa chất lượng cho nhà trường, hiệu trưởng cần phổ biến rộng
rãi cho tập thể sư phạm nhà trường và toàn bộ học sinh về ý nghĩa và lợi ích do văn hóa
chất lượng mang lại. Kế đến, cần phổ biến và ban hành các văn bản về đảm bảo chất lượng
giáo dục trong nhà trường như: kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng, quy
định về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng. Tiếp theo, xây dựng và thực hiện chiến
lược năm học, tổ chức giám sát và đánh giá chất lượng từ đó thu nhận được kết quả và
đưa ra các biện pháp cải tiến.
2.2. Sự tương tác về mô hình xây dựng văn hóa học đường
Mô hình xây dựng văn hóa học đường được hình thành từ những hệ giá trị chung
của ngành giáo dục kết hợp với tình hình đặc điểm địa phương, của trường học và được
cả hội đồng sư phạm bàn bạc, thống nhất. Mô hình này được xây dựng dựa trên bốn tiêu
chí lớn, đó là: sứ mệnh; tầm nhìn; chiến lược phát triển; hệ thống các giá trị. Bốn tiêu chí
này phải thể hiện rõ nhiệm vụ và đẳng cấp, trách nhiệm và năng lực định hướng của tập
thể sư phạm, mà quan trọng hơn hết là hiệu trưởng nhà trường. Kết quả của việc làm này
hình thành nên các quy định, nội quy hoặc những điều được công nhận, ngầm hiểu nhằm
giúp cho học sinh cùng với thầy cô giáo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục
được giao. Qua đó, thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, phong cách và khả năng của hiệu
trưởng nhà trường.
Bên cạnh đó, hiệu trưởng vạch ra cho mỗi thành viên nhà trường trách nhiệm cần
thực hiện cho những vấn đề hiện tại và những công việc tương lai nằm trong sứ mệnh và
tầm nhìn của nhà trường bằng những việc làm và mục tiêu cụ thể trước mắt là lâu dài. Để
thực hiện được vấn đề này, hội đồng sư phạm nhà trường có trách nhiệm thống nhất, bàn
bạc và hiệu trưởng tìm ra chiến lược phát triển sáng tạo, đúng đắn, chuẩn mực để thực
hiện các công việc đạt hiệu quả cao nhất. Hơn nữa, hiệu trưởng nhà trường cũng cần cụ
thể hóa các tiêu chí trên bằng hệ thống giá trị đảm bảo hài hòa giữa đất nước và thế giới,
giữa truyền thống và hiện đại, giữa trách nhiệm và nghĩa vụ, giữa tính cá nhân và tập thể
cho cả hội đồng trường.
2.3. Sự tương tác về biện pháp xây dựng văn hóa học đường
Sau khi đã có một mô hình xây dựng văn hóa học đường cụ thể, nhà trường phải
từng bước thực hiện nó. Trong đó, việc đầu tiên là xây dựng hệ giá trị để đặt nền tảng cho
mọi bước tiến về sau. Kế đến, nhà trường phải có được mục tiêu, biện pháp, chế tài thiết
thực để chuyển các giá trị đó thành hiện thực.
Các mục tiêu, biện pháp, chế tài vừa nêu phải đảm bảo tính hài hòa giữa lợi ích
chung và lợi ích riêng, lợi ích trước mắt và lợi ích dài lâu. Để thực hiện việc này, cần một
sự đoàn kết, thống nhất giữa các tổ chức và các thành viên của nhà trường dưới sự chỉ
đạo, dẫn dắt của hiệu trưởng. Việc thành bại này phụ thuộc rất nhiều vào hiệu trưởng nhà
trường, nó cũng thể hiện tính riêng của ngôi trường này so với trường khác. Nếu thực hiện
tốt, chúng có thể từng bước đưa nhà trường nổi bậc và vươn lên, ngược lại khiến cho
ngang hàng và thậm chí có thể “trượt hạng” so với mặt bằng chung của các đơn vị khác.
Để thực hiện tốt các công việc nêu trên, các đời lãnh đạo cần có sự nhất quán, quyết đoán
và tinh thần cầu thị để rút ra được những kinh nghiệm quý báu và hiệu chỉnh lại những
mục tiêu, biện pháp và chế tài cho hợp lí và mang tính thời đại.
3. Kết luận và khuyến nghị
3.1. Kết luận
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Xây dựng văn hóa học đường là một quá trình lâu dài và bền bỉ, cần có sự định
hướng và dẫn dắt của hiệu trưởng nhà trường. Trong quá trình xây dựng cần thực hiện đồng
bộ trên cả bốn trụ cột chính của văn hóa học đường. Bốn yếu tố chính này sẽ có sự tương
tác hai chiều với hiệu trưởng nhà trường. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà lãnh đạo nhà
trường sẽ có hướng tiếp cận và tương tác khác nhau, mối quan hệ này có tính hữu cơ, ràng
buộc và mang tính sống còn đối với nhà trường THPT thời đại mới.
Việc cốt lõi của xây dựng văn hóa học đường chính là thái độ và sự sẵn sàng của
từng cán bộ quản lý, của viên chức đối với nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của nhà
trường – đặc biệt là tính quyết đoán và sáng suốt của hiệu trưởng. Vì vậy, hiệu trưởng cần
đề ra kế hoạch chiến lược, các chương trình mục tiêu hàng năm và từng giai đoạn của nhà
trường cần phải đạt được đồng thuận cao của toàn thể viên chức trong đơn vị trong các
cuộc Hội nghị viên chức hàng năm. Trên cơ sở đồng thuận thống nhất ấy, mỗi cán thành
viên ban giám hiệu, các giao viên thấy mình có trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng
VHHĐ ở nhà trường.
3.2. Khuyến nghị
Dựa trên những lập luận đã nêu về vai trò của hiệu trưởng với việc xây dựng văn
hóa học đường, các tác giả có một số khuyến nghị sau:
(1)
Sớm xây dựng văn hóa học đường trong hoàn cảnh cho phép của nhà trường.
Không nên ỷ lại, trông chờ cấp cao hơn “cầm tay, chỉ việc” để việc xây dựng VHHĐ sớm
đi vào thực tiễn.
(2)
Thực hiện kiên trì và đồng bộ việc xây dựng VHHĐ trên cả 4 trụ cột chính.
Phải có sự nhất quán trong các quyết sách hàng năm và giai đoạn 5 năm với nhau. Đặc
biệt là giai đoạn chuyển tiếp người lãnh đạo.
(3)
Thành lập và hoạt động hiệu quả nhóm các thành viên tư vấn cho hiệu
trưởng nhà trường để vạch nên các quyết sách cần thiết. Các thành viên này không nhất
thiết là những thành viên còn đương chức. Bởi những giáo viên đã về hưu có thể hiến kế
và chia sẽ các kinh nghiệm cho thế hệ tiếp theo.
(4)
Cần phải thực hiện nghiêm túc và khoa học việc hình thành và xây dựng sứ
mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển cho nhà trường. Hiệu trưởng nên chọn người có
đủ nhiệt quyết và năng lực để hỗ trợ cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch vì xây dựng
VHHĐ là một việc làm có tính lâu dài, bền bỉ, gặp phải nhiều chướng ngại.
(5)
Tuyên truyền các vấn đề sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược phát triển và hệ
thống giá trị cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân sinh sống ở địa phương.
Một khi có được sự đồng lòng giữa học sinh – giáo viên – người dân địa phương thì công
cuộc xây dựng VHHĐ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, giống như câu nói của Bác “Dễ
trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
(6)
Cần có sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhưng không sao chép mô hình xây
dựng văn hóa học đường ở các trường THPT trong tỉnh thông qua Câu lạc bộ Hiệu trưởng.
Chưa bao giờ việc học hỏi kinh nghiệm từ những đơn vị khác lại gấp rút như hiện nay,
tuy nhiên phải biết vận dụng sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
PGS. TS. Phù Chí Hòa*
Tóm tắt: "Một xã hội phải đi trên hai chân: một chân là khoa học, công nghệ, một chân
là văn hóa" (Etienne Klein). Trí tuệ, năng lực, phẩm chất và văn hóa trong mỗi con người là
nguồn lực góp phần quyết định sự phát triển phồn vinh của đất nước. Bài báo trình bày một vài
suy nghĩ về văn hóa học đường trong trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Bài báo
cũng đưa ra một số chia sẻ về viêc học làm Người trong các trường sư phạm, nơi đào tạo ra
những con người có tri thức, có kỹ năng và có phẩm hạnh phù hợp với yêu cầu thời đại.
Từ khóa: văn hóa, văn hóa học đường, giáo dục, đổi mới giáo dục, công nghệ giáo dục,
học làm Người

I. Mở đầu
Gần mười bốn tỉ năm đã trôi qua kể từ khoảnh khắc vụ nổ lớn tạo thành vũ trụ.
Gần năm tỉ năm đã trôi qua kể từ lúc Trái Đất được hình thành. Bốn vạn năm đã qua từ
khi loài người bắt đầu gọt bỏ những dấu vết của người tối cổ để trở thành người tinh khôn
và đã hai ngàn năm trăm năm từ lúc loài người phát minh ra chữ viết bắt đầu ghi lại văn
minh của mình. Trên hành tinh Trái Đất, con người sinh sống và lao động, ngẩng đầu
ngắm nhìn bầu trời và suy tư về cội nguồn.
Đại học Bologna được thành lập năm 1088, đại học Paris được thành lập năm 1199.
đại học Oxford được thành lập giũa các năm 1167 và 1185, đại học Cambridge được thành
lập năm 1209. Cùng lúc đó, ở Việt Nam, Văn Miếu đầu tiên được dựng lên ở Thăng Long
năm 1070. Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm
1076, nằm trong Văn Miếu.
Như vậy, Việt Nam tự hào cũng đã sớm có đại học. Việt Nam cũng có Thầy Chu
Văn An (1292-1370) dâng Thất trảm sớ xin chém nịnh thần, có danh sĩ Thân Nhân Trung
thế kỷ 15 dâng sớ xin vua Lê Thánh Tông “chiêu nạp hiền tài”, cho rằng “hiền tài là
nguyên khí của quốc gia”, và có Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) viết 58 bản điều trần
dâng lên vua Tự Đức đề nghị canh tân đất nước.
Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 15-9-1945, Chủ tịch
Hồ Chí Minh mong muốn “Dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu”. Tiếp bước, nền giáo dục Việt Nam với những nhà giáo tài năng và
tâm huyết như GS. Tạ Quang Bửu, GS. Hồ Đắc Di, GS. Hoàng Tụy,… và biết bao nhà giáo,
tri thức khao khát nhìn thấy một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Nhưng vì sao cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa thật sự có một nền giáo dục nói
chung, giáo dục đại học nói riêng xứng tầm như mong muốn. Một số nơi, giáo dục và
văn hoá phát triển không đồng biến với nhau. Bằng cấp có thể cao, nhưng văn hoá chưa
đươc đẹp. Kiến thức có thể nhiều, nhưng là kiến thức nhồi nhét, xơ cứng. Điểm có thể
cao, nhưng chất lượng không cao. Vẫn còn đó tiêu cực trong thi cử, không trung thực trong
chuyên môn, đạo văn, mua bán bằng cấp, bạo lực học đường, vô cảm. Nhiều trường đại học
đã có những hội thảo về giá trị đại học, tinh thần học thuật minh bạch, văn hóa trọng đãi
*
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nhân tài, cũng đã có những quy định về “văn hóa ứng xử”, “văn hóa tổ chức”, đã có những
tấm gương về học thuật, về nhân cách. Tuy nhiên, những giá trị mà đại học mang lại vẫn
chưa phải là động lực của nền kinh tế, văn hóa, công nghệ, phát triển xã hội như mong ước
của rất nhiều người. Đại học vẫn còn chưa nhập cuộc và văn hóa học đường (VHHĐ) trong
nhà trường vẫn luôn là câu chuyện nóng.
Trong khuôn khổ một bài viết nhỏ và kiến thức có hạn của người viết với vấn đề
rất rộng của VHHĐ, nhưng bằng tấm lòng với nền giáo dục nước nhà, chỉ mong chia sẻ
“đôi điều suy nghĩ về văn hóa học đường trong trường đại học”.
Bài viết gồm năm phần. Phần thứ hai bàn về VHHĐ với giáo dục và đào tạo. Phần
thứ ba đưa ra những góc nhìn và những phân tích về VHHĐ trong mối quan hệ giảng viên
– sinh viên (GV-SV) và môi trường xã hội. Phần thứ tư trình bày về vai trò của khoa học
và công nghệ trong trường đại học. Một vài suy nghĩ về nền giáo dục hướng đến trái tim
và nhân cách con Người được đưa ra trong Phần kết luận.

II. VHHĐ với giáo dục và đào tạo
Trong tác phẩm “Văn hoá nguyên thuỷ”, Tylor đã viết: “Văn hoá 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 là thành viên của xã hội tiếp thu được” (E.B.Tylor, 1871).
Còn học đường có thể xem như là không gian trong đó diễn ra các hoạt động dạy - học
nhằm mục đích là hình thành và phát triển tri thức, kỹ năng, thái độ và phát triển nhân
cách con người. Theo GS. Phạm Minh Hạc “Văn hoá học đường là hệ thống các chuẩn
mực, giá trị giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em
học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” (Phạm Minh
Hạc, 2013).
Văn hoá luôn đi liền với giáo dục, giáo dục đi liền với văn hoá. Có thể xem văn hóa
và giáo dục gắn liền với nhau theo quan hệ nhân quả. Học cái gì và học như thế nào thường
liên quan đến giáo dục, còn học để làm gì thường liên quan đến văn hóa. Theo nghĩa rộng,
đứa trẻ từ khi còn là bào thai đến khi lớn khôn luôn đắm mình vào quá trình giáo dục.
Giáo dục là nhân tố quan trọng quyết định sự trường tồn của quốc gia. Quá trình giáo dục
là quá trình chuyển tri thức thành giá trị nhân cách, văn hóa và được thực hiện trong một
môi trường giáo dục tương ứng gọi là “văn hoá học đường”.
Trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư - Lớp dự bị, bài học thứ 3 với tựa đề “Đi học
để làm gì?” có viết “Tôi đi học cốt nhất là biết luân lý, cho hiểu cách ăn ở để thành được
người con hiếu thảo và người dân lương thiện” (Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc,
Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận, 1935). Hiểu rộng, đi học và việc học đầu tiên cốt để làm
người. Trong những lớp học của thầy đồ ngày trước, một trong những bài học vở lòng có
dạy “Kỷ sở bất dục,vật thi ư nhân”, nghĩa là cái gì mà ta không muốn thì đừng làm cho
người khác và “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, nghĩa là có việc gì đó, trước tiên trách
mình, sau mới trách người. Câu nói thể hiện văn hóa vở lòng khi học chữ, như là một
quan điểm sống về đối nhân xử thế, về lòng yêu thương con người. Theo Fukuzawa
Yukichi “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn. Học để hiểu
"trách nhiệm" của bản thân Học để dám nói lên chính kiến và thực hiện đầy đủ bổn phận
với đất nước” (Fukuzawa Yukichi, Dịch giả: Phạm Hữu Lợi, 2014).
Ngày nay, khi nói đến học cái gì, SV vào trường đại học để học những kiến thức
chuyên môn, hiểu đươc những giá trị của tri thức mang lại ánh sáng cho nền văn minh
loài người. Khi phát minh ra laser, tia X hay sóng điện từ thì các nhà khoa học chưa thể
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hình dung hết những giá trị to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của hôm nay mà các phát
minh mang lại. Giá trị của tri thức, của công nghệ giúp con người tiếp cận sáng tạo và sâu
sắc thế giới tự nhiên, tạo nên một đời sống văn minh hiện đại.
Trong thế giới phẳng, những cách thức tiếp cận tri thức để hiểu rộng hơn và sâu
hơn kiến thức nhằm tạo nhiều thuận lợi cho việc học. Nhiều phương pháp đã ra đời, như
“học bằng thực hành” (Learning by doing), “học qua vấn đề” (Problem-based learning),
“học qua dự án” (Project-based training), “học qua trải nghiệm” (Experiential learning),
“học qua khám phá” (Discovery learning), “học bằng làm việc nhóm” (Group work in
learning), dạy học “STEAM”. Các phương pháp học này mong muốn mang lại cho người
dạy, người học thấy được ý nghĩa, giá trị và hiệu quả của việc học và chọn lọc hợp lý
trong việc phát huy khả năng và trí tuệ của mình.
Khi nói đến học để làm gì? Học để làm người tử tế, sống có văn hóa, có danh dự,
có khát vọng và thương yêu. Học để làm người tự do. John Stuart Mill đã viết “Mục tiêu
của đại học không phải chỉ tạo ra các luật gia, bác sỹ hay kỹ sư có kỹ năng, mà tạo ra
những con người có năng lực tư duy và có văn hóa” (trong Đại học, Nguyễn Xuân Xanh,
2021). Như vậy, đại học không chỉ dạy tri thức nghề nghiệp để kiếm sống, mà dạy cho
người học có khả năng tự học suốt đời, sống chính nghĩa và có văn hóa, lòng tự trọng dân
tộc, hòa nhập xã hội.
Einstein đã nói: “Không phải cái gì có thể đếm được là có giá trị, và không phải
cái gì có giá trị là có thể đếm được “. Khi dùng tiền mua chiếc bóng đèn, người mua
muốn hưởng thụ niềm vui ánh sáng. Khi mua chiếc giường tốt, người mua mong hưởng
thụ những giấc ngủ ngon. Khi người SV nộp học phí để vào trường đại học, chắc rằng SV
mong muốn hưởng thụ những bài học giá trị từ người Thầy, hiểu biết thế giới qua những
bài giảng, những tấm gương sáng từ các bậc tiền bối. Trong một trường đại học truyền
thống, trầm tích VHHĐ của nhà trường thấm đẫm khắp không gian học đường, và tạo nên
cốt cách, tinh thần của mỗi người GV, mỗi SV. Khi ngồi học ở giảng đường, hay trên
internet, làm sao cho mỗi SV hiểu rằng mỗi nhịp đập trái tim, dòng máu đang chảy, mỗi
tế bào trong cơ thể đang hạnh phúc, hồi hộp và bừng sáng với tri thức của nhân loại. Đó
là ánh sáng của văn hóa học đương như lời của một Giáo sư: “chân lý khoa học cũng như
chân lý cuộc đời. Làm thế nào cho SV hiểu được hai chân lý đó chỉ có thể hỗ trợ cho nhau,
như hai ánh sáng khác màu, chỉ có thể hòa vào nhau mà không phủ định nhau”.
Những tiến bộ ấn tượng của một số quốc gia Châu Á về kinh tế và khoa học bắt
nguồn từ giáo dục đại học. Đại học không chỉ đào tạo chuyên viên mà hướng đến đào tạo
con người có tri thức toàn diện, có tầm nhìn toàn cầu trong nền giáo dục khai phóng. Một
nhà nước hiện đại cần có nền giáo dục đại học hiện đại và bản sắc và trong các trường đại
học cũng phải mang tinh thần và bản sắc văn hóa của quốc gia trong dòng chảy của sự hội
nhập toàn cầu.

III. VHHĐ trong mối quan hệ giảng viên – sinh viên và xã hội
Mỗi trường đại học đều có mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi. Để không
phải là lý thuyết suông, phải làm cách nào để những điều đó biến thành hơi thở của cuộc
sống học đường. Trường đại học không chỉ là nơi mà GV - SV đến rồi đi trong cuộc đời.
Trường đại học là một gia tài tri thức, một không gian văn hóa học thuật ấm áp tình người,
mà chỉ một lần hòa nhập, ai cũng nhớ về, cũng thấy mình trong đó, có trách nhiệm với nó
và tự hào về nó. Unessco đã đưa ra bốn trụ cột của giáo dục thế kỷ XXI: Học đề biết, học
để làm, học để cùng chung sống, học để tự khẳng định mình (Unesco,1996). Đặc trưng quan
trọng của văn hoá học đường là quan hệ GV - SV. Mối quan hệ GV - SV là nhân tố quan
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trọng đối với hiệu quả giáo dục. VHHĐ trong trường đại học giúp mọi thành viên thấm
nhuần và thấy rõ “Giáo dục không phải là đổ đầy bình, mà là thắp lên một ngọn lửa”
(William Butler Yeats). Ngọn lửa từ chính ngươi GV trao truyền cho người SV. Ở Việt
Nam, sau nhiều cải cách và đổi mới, ai cũng có quyền mong muốn được hưởng một nền
giáo dục tử tế. Trong nhà trường tử tế có những người GV và những người SV tử tế. Muốn
vậy phải có một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, tạo nên sức mạnh trí tuệ và cái
tâm của GV-SV.
Thời xưa, khi người học trò đến xin thầy dạy học là để làm người, học điều hay lẻ
phải, học nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, học văn hoá, đạo đức. Như vậy, trước khi có người SV
sống đẹp hay không đẹp trong trường đại học, thì người SV đã được giáo dục từ thuở nhỏ
trong gia đình từ ông bà, cha mẹ, thầy cô, xã hội. VHHĐ thể hiện trong trường đại học
có nguồn gốc rất rộng và sâu, từ quê hương, từ nơi sinh ra và lớn lên, từ tinh thần dân tộc
và những ký ức thiêng liêng được tiếp nối từ bao đời. Khi mỗi SV ý thức được cội nguồn,
thì sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng xã hội, nơi người SV đã được hưởng
thụ và chọn lọc để có được những điều tốt đẹp. Muốn được sự tôn trọng, phải biết tôn
trọng mọi người. Dạy học là một khoa học và cũng là một nghệ thuật. SV được hấp thụ
không gian VHHĐ chủ yếu từ ngươi GV và môi trường học đường. Người GV dạy SV
bằng chính cuộc đời mình và chinh phục SV bằng phẩm chất, khả năng giảng dạy và năng
lực nghiên cứu. Từ sự trao truyền niềm tin, SV tự do lựa chọn con đường trưởng thành
để thực hiện ước mơ của mình. Sự khao khát tri thức, nội lưc trong người SV sẽ được
đánh thức. Những điều này phản ánh giá trị của VHHĐ.
UNESCO cho rằng vai trò của người GV thế kỉ 21 có những thay đổi hướng đến
hoạt động chuyên biệt trong nghề nghiệp của GV. Thứ nhất, GV là nhà giáo dục với 2
nhiệm vụ cốt lõi là giáo dục và giáo dưỡng. Thứ hai, GV là người học, lao động sáng tạo
và nghiên cứu giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục. Thứ ba, GV là nhà văn hoá
– xã hội với đầy đủ tri thức, lương tâm và phẩm hạnh của người thầy. Mỗi hoạt động học
và hoạt động dạy đều làm cao quý con người. GV là một sứ giả của giáo dục, và SV sẽ
là một sứ giả giáo dục. Thầy chuyển giao tri thức và niềm vui sáng tạo cho trò. Đời sống
tri thức GV-SV nâng cao trong quá trình đào tạo và tự đào tạo. Humboldt đã đưa ra hai
định luật: định luật đầu tiên là hãy tự rèn luyên mình; định luật thứ hai là tác động lên
người khác bằng cái đã làm nên chính mình (trong Đại Học, Nguyễn Xuân Xanh, 2021).
Khi đào tạo SV thành người có tri thức và văn hóa, GV và SV đã cùng thắp lên ánh sáng
nội tâm để xua tan mây mù của sự vô minh. Trong một thế giới năng động đang thay đổi
nhanh chóng, việc trang bị kiến thức cho SV không quan trọng bằng rèn luyện cho SV
bản lĩnh, tinh thần thích nghi, có chính kiến, có sáng tạo để giải quyết vấn đề.
Nhà khoa học Poincaré đã viết: “Phải lên cao hơn nữa, và lúc nào cũng phải lên
cao hơn, để bao giờ cũng nhìn thấy xa hơn và không quyến luyến gì lâu ở dọc đường.
Người leo núi chân chính bao giờ cũng xem đỉnh núi vừa mới leo tới như là chỗ gác chân
dẫn đến một đỉnh núi khác cao hơn. Nhà bác học phải có bàn chân của người miền núi, và
nhất là phải có trái tim của người miền núi’’. VHHĐ giúp GV-SV hiểu rằng việc khao khát
lên cao không phải để thấy mình đứng cao hơn người khác, mà để được nhìn thấy thế giới
rộng hơn, xa hơn, thấy yêu thương con người, thấy mình nhỏ bé và còn biết bao điều phải
học. VHHĐ giúp cho các SV hiểu rằng khi tìm hiểu về nước, cội nguồn của sự sống, nước
sẽ dạy cho ta bài học về sự khiêm nhường, kiên trì, hòa hợp, cởi mở và bao dung. VHHĐ
có thể giúp cho các SV hiểu về cái vô giá của ánh sáng măt trời, trong đó là cả một nền văn
minh của nhân loại. VHHĐ cho biết mỗi con người là vô giá về sự có mặt của mình trên
trái đất, với bao phát minh tốt đẹp đã ra đời mang lại cho con người biết bao niềm vui và
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hy vọng. VHHĐ là niềm vui, là nụ cười khi giúp ai đó, hay giúp cho chính mình khi tìm
thấy lối ra một cuộc tranh luận cởi mở, khi bình luận về thành quả của một khám phá.
VHHĐ cho ta cảm xúc Trái Đất cũng cô đơn và hãy bảo vệ nó, bảo vệ môi trường, như
bảo vệ hơi ấm tình người trên giấc mơ một Trái Đất bình yên, hòa bình và thịnh vượng.
Người xưa nói học ăn, học nói, học gói, học mở thì nụ cười và lời chào cũng phải
học. VHHĐ sẽ mang lại cho mỗi người niềm vui khi đến một trường đại học, được đón
chào bằng nụ cười của người bảo vệ ngay từ cánh cổng trường, nụ cười cô văn thư sẵn
lòng hướng dẫn và gúp đỡ. Từ nụ cười thân ái của thầy hiệu trưởng và ban quản lý, nụ
cười thiện tâm của GVvà SV, đến cả nụ cười của hàng cây trên đường đến lớp. Văn hóa
nụ cười, lời chào trong trường đại học có giá trị của cái đẹp và sức mạnh tự thân mà ai
cũng mong muốn hưởng thụ. Muốn vậy, phải học, bài học vỡ lòng. VHHĐ có nụ cười
Việt Nam, có lời chào Việt Nam, gần gũi và thân thiện. Không phải nụ cười xã giao của
những mối quan hệ, mà là nụ cười chân thật từ tấm lòng có sức mạnh nhân văn. Nụ cười
minh triết, của lòng lạc quan, của niềm tin giúp mỗi người vượt qua những khó khăn vươn
lên trong cuộc đời.
Trong quy định văn hóa công sở của trường đại học Đà-Lạt trên cao nguyên đã ghi
“khi thực hiện nhiệm vụ, thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép;
luôn mĩm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” (trong Quy định văn hóa
công sở trường ĐH ĐL, 2021). Nụ cười có thể góp phần nâng cao giá trị học hiệu của một
trường đại học một khi nụ cười trở thành tài sản văn hóa với cả tấm lòng. Văn hóa nụ cười
và văn hóa lời chào thực lòng từ nội tâm sẽ tạo nên hình ảnh của một trường đại học thân
thiện, nhân ái và bản lĩnh.

IV. VHHĐ với sự phát triển của khoa học và công nghệ
Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab khẳng định rằng cách
mạng công nghiệp 4.0 sẽ không chỉ ảnh hưởng tới cách sống của con người mà còn định
nghĩa lại chúng ta là ai. Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra với tốc độ tăng theo hàm lũy thừa,
lan tỏa rộng khắp bằng sự kết hợp nhiều công nghệ dẫn đến những thay đổi chưa có tiền
lệ và tác động đến các quốc gia và toàn xã hội. Loài người đang đứng trước thềm một
cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi căn bản cách suy nghĩ, sống, làm việc của mỗi người.
Nếu thế kỷ 20 được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng về hiểu biết và tư duy thì
thế kỷ 21 là thế kỷ của ứng dụng. Bước sang thế kỷ 21, thế giới nhanh chóng bị là phẳng bởi
số hóa và đa truyền thông không dây, những thành tựu công nghệ xóa nhòa đi ranh giới địa
lý, toàn cầu hóa trở thành xu hướng tất yếu. Trong thế kỷ thông tin đầy biến động theo từng
đợt sóng cách mạng công nghệ liên tiếp, người ta nhận thấy rằng giáo dục đang chậm chân
(Phù Chí Hòa, Nguyễn Thị Hà, Phan Đức Khanh, 2020).
Công nghệ giáo dục được hiểu là việc thiết kế, ứng dụng và quản lý các lý thuyết
tiếp cận giáo dục hoặc các tài nguyên công nghệ, tiến bộ công nghệ vào việc học tập để
việc học diễn ra dễ dàng hơn và đạt hiệu suất cao hơn (Stošić L., 2015). Khả năng hàng
tỷ người được kết nối thông qua các thiết bị di động với những tính năng chưa từng có
trong tốc độ xử lý, dung lượng lưu trữ. Những đột phá công nghệ mới nổi, như trí thông
minh nhân tạo, rô bốt, mạng lưới vạn vật kết nối internet, các phương tiện không người
lái, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng
lượng và máy tính lượng tử,.. Gần đây nhất, mạng 5G đã khởi động tại Việt Nam, đã và
sẽ tạo nên những biến đổi sâu sắc trong hệ thống giáo dục, y tế, và tất cả các ngành khoa
học kỹ thuật. Những biến đổi này mang tính lịch sử cả về quy mô, tốc độ và phạm vi ảnh
hưởng. Nó đang định hình lại bối cảnh kinh tế, xã hội, mô hình đào tạo trong giáo dục, và
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thay đổi cách giao tiếp thông tin, cách con người suy nghĩ và thể hiện mình. Trong hoàn
cảnh này, vai trò của con người, của VHHĐ trong nhà trường mang nhiều ý nghĩa. Mỗi
sinh viên như cá nhân trọn vẹn của cộng đồng trong nền giáo toàn cầu.
Việc định hướng nghiên cứu khoa học trong trường đại học sẽ tạo ra động lực tự
học, tự nghiên cứu và tư duy phản biện cho người dạy và người học bởi vì “Người học
trước hết phải hiểu được chính mình, phải hiểu được các quy luật thầm kín của vũ trụ chi
phối cá nhân mình, chi phối các cộng đồng, phải biết xử thế tối ưu trước các quy luật chi
phối cá nhân và cộng đồng” (Nguyễn Hoàng Phương, 1995). Năng lực nghiên cứu khoa
học có ý nghĩa quan trọng với GV và SV. Đối với GV, chất lượng bài giảng và hoạt động
giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Đối với SV, nghiên cứu
khoa học là cơ hội để tiếp thu, kế thừa và bổ sung tri thức và các nghiên cứu mới, đồng
thời nâng cao kỹ năng nghiên cứu. Trong trường đại học, để nâng cao tiềm lực nghiên cứu
khoa học, phải có chính sách trọng dụng, đãi ngộ và thu hút những nhà khoa học có tài
trong trường, trong nước và ngoài nước. Được như vậy, với không gian khoa học rộng
mở và đa dạng, môi trường học thuật khai sáng, SV sẽ nhận được những bài học lớn, bởi
vì “Ai đã một lần được tiếp xúc với những tài năng vĩ đại sẽ thay đổi thước đo tinh thần
cho cuộc đời, và cuộc tiếp xúc như thế là điều thú vị nhất cuộc đời có thể mang lại”
(H.Hemholtz).
GS. Hồ Đắc Di đã nói “Trong khoa học sự tiến bộ gắn liền với sự kết hợp chặt chẽ
giữa nghiên cứu và giảng dạy, mà nếu không có điều đó thì chẳng khác nào xây nhà trên
cát” và “Thật quý giá cho một nhà khoa học nào có một công việc kết hợp được cả Khoa
học và Lương tâm. Có tài chưa đủ, mà phải có đạo đức trong sáng” (trong Kỷ Yếu Đại
Học Humboldt 200 năm (1810 – 2010), 2014). Trong một xã hội khi mà công nghệ lên
ngôi, trí tuệ nhân tạo phát triển, là lúc trái tim con người trở nên quan trọng. Những con
người tử tế, ham học hỏi, ham hiểu biết, giàu tình người là mục tiêu mà nền giáo dục
hướng đến trong tương lai.

V. KẾT LUẬN
Những nền giáo dục có chất lượng hàng đầu như Hoa Kỳ, Phần Lan, Israel, Hàn
Quốc, Singapo, … đều dấn thân vào cuộc đua đổi mới với trọng tâm là lấy công nghệ giáo
dục làm đòn bẩy. Nền giáo dục Hàn Quốc hướng đến việc tạo ra con người phát triển toàn
diện. Mỗi quốc gia có lựa chọn của mình, nhưng dù là nước nào thì trong công cuộc đổi
mới giáo dục phải đặt lên hàng đầu. Vai trò của các trường sư phạm mang nhiều ý nghĩa.
Được đánh giá là có nền giáo dục phổ thông hàng đầu thế giới, Phần Lan chọn triết
lý đặt con người nhân văn lên trên con người kỹ năng: “Trái tim con người quan trọng
hơn hết thảy. Những tố chất của con người mà máy móc không có được như ham học hỏi,
ham hiểu biết, đồng cảm với người khác sẽ là mục tiêu mà giáo dục vun đắp” (Olli-Pekka
Heinoen).
Ngay từ thời cổ đại, nhà bác học Aristolte cũng đã nói “giáo dục trí tuệ mà không
có giáo dục trái tim thì không phải là giáo dục”. Câu chuyện “Đi học để làm gì ?” trong
Quốc văn giáo khoa thư về bài học làm người đến nay vẫn con nguyên giá trị. Con người
luôn là yếu tố quan trọng nhất và quyết định cho sự thành công của giáo dục. Bài học làm
người, VHHĐ vẫn mang tính thời sự, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Một nền giáo dục biết phát huy hiền tài sẽ tạo điều kiện cho mỗi GV và SV trong
dòng chảy đại học có quyền thể hiện và phát huy hết sức mạnh của trí tuệ và trái tim. Khi
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đó, đại học trở thành đại học của khoa học, là cái nôi của văn hóa, là không gian sáng tạo
của GV-SV và thực sự trở thành nguồn nguyên khí của quốc gia. VHHĐ hướng đến việc
tạo ra khung văn hóa trong mỗi trường học, luôn khai sáng, nhân văn và đổi mới. Khi trường
đại học là tấm gương phản chiếu hình ảnh nền văn hóa và giáo dục của một quốc gia thì
VHHĐ giúp chúng ta hiểu được một phần nào đó cái duyên để GV – SV được gặp nhau
trong môi trường đại học đã là một điều kỳ diệu.
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KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
ThS. Lê Song Tùng
TS. Nguyễn Đình Quốc Cường
Tóm tắt: Văn hóa học đường là một môi trường hoạt động đặc biệt của con người,
mang tính lịch sử và xã hội. Tùy theo triết lý giáo dục của từng thời đại hoặc của từng
quốc gia mà người ta có thể xây dựng những cấu trúc khác nhau của văn hóa học đường.
Cũng như Việt Nam, văn hóa học đường ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Nho giáo. Tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần “tôn
sư trọng đạo” được phổ biến trong văn hóa học đường. Tuy nhiên, văn hóa học đường ở
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hiện nay cũng đang có sự pha trộn giữa truyền thống
và hiện đại, vừa ảnh hưởng của văn hóa phương Đông, vừa có sự du nhập của văn hóa
phương Tây. Chính trong quá trình đó, đã hình thành nên những bài học kinh nghiệm quý
báu cho việc xây dựng văn hóa học đường ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Văn hóa học đường, xây dựng văn hóa học đường, tôn sư trọng đạo.
1.

Văn hóa học đường và văn hóa học đường ở Việt Nam

1.1.

Văn hóa và văn hóa học đường

Văn hóa là khái niệm mà cho đến nay có sự lan tỏa ở khắp các lĩnh vực của đời
sống xã hội, trong đó nổi bật nhất là ở lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Điều này, cũng có thể
dễ hiểu. Bởi, khái niệm văn hóa xuất hiện từ rất sớm, do con người làm nên, gắn liền với
việc giáo dục con người. Ngay từ thời cổ đại, ở phương Đông, trong Chu Dịch có nêu
rằng: “Quan hồ nhân văn, dĩ hóa thành thiên hạ” (xem ở nơi nhân văn, mà giáo hóa thành
tựu cho thiên hạ)1. Khổng Tử đã đề cập đến văn, văn đức với ý nghĩa là cái đối lập với vũ
lực, gươm giáo trong trị quốc, bình thiên hạ. Khổng Tử cho rằng, trị nước không nhất thiết
phải dùng vũ lực, gươm giáo mà nên dùng văn đức để làm cho xã hội yên ổn. Sau này,
Tuân Tử - học trò của Khổng Tử giải thích từ văn là cái “ngụy” (cái do con người làm
nên, không tự nhiên mà có). Theo Tuân Tử, “Tính giả, bản thủy tài phác dã; ngụy giả, văn
lễ lọng thịnh dã. Vô tính tắc ngụy chi vô sở gia, vô ngụy tắc tính bất năng tự mỹ” (Tính
là chất liệu chất phác ban đầu; ngụy là văn lễ hay tốt. Không có tính thì tạo tác không có
cái để thêm vào. Không có tạo tác, thì tính không thể tự trở nên tốt đẹp)2; ở phương Tây,
khái niệm văn hóa có nguồn gốc từ tiếng Latinh: Colo-Colere-Cultura nghĩa là cày cấy,
vun trồng, liên quan đến hoạt động tích cực cải tạo của con người. Về sau này từ này
chuyển nghĩa nói về tính chất khai trí, tính chất có giáo dục, có học vấn của bản thân con
người. Xixêrôn - nhà triết học cổ đại khi nói đến triết học như là “văn hóa của trí tuệ”, đã
khẳng định: “cần phải rèn luyện và vun xới trí tuệ như người nông dân vun xới đất đai” 3.
Trưởng cơ quan đại diện phía Nam - Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
1
Phan Bội Châu, Chu Dịch, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 1996, tr.347.
2
Tuân Tử (bản Trung văn), Trung Hoa thư cục xuất bản, 2007, tr.180.
3
Dẫn theo Phạm Thái Việt, Đào Ngọc Tuấn, Đại cương về văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội,
2004, tr.15.
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Như vậy, trong quan niệm của phương Tây cổ đại, văn hóa là sự giáo dục làm phong phú
tinh thần, trí tuệ của con người. Có thể thấy, trong câu nói của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích
mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” chính là theo cái
nghĩa gốc ấy.
Tiếp cận những giá trị trong khái niệm văn hóa Đông, Tây, cùng với việc xem
trọng vai trò của giáo dục – đào tạo trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, ngay
từ khi đất nước mới giành được độc lập tháng 9 năm 1945, trong Thư gửi học sinh nhân
ngày khai trường, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Một nền giáo dục của một nước độc lập
(nền giáo dục Việt Nam – tác giả) 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”4. Đây có thể coi là mục tiêu một nền giáo dục của Việt Nam mà Hồ Chí Minh
hướng đến, và đồng thời cũng là một mục tiêu lớn của nền giáo dục Việt Nam hiện đại để
luôn đảm bảo giáo dục “phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu
nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”5. Đấy thực chất
là giá trị cốt lõi nằm trong văn hóa học đường mà nền giáo dục Việt Nam hiện đại đang
theo đuổi.
Trong môi trường giáo dục ở Việt Nam hiện nay với mục tiêu lấy người học là
trung tâm, văn hóa học đường bao gồm một tập hợp những mối quan hệ khăng khít, không
thể tách rời, giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, hoặc cá nhân với thiết chế xã
hội... Trong đó, có thể nói, mối quan hệ giữa thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên là cơ
bản, chủ yếu trong văn hóa học đường. Tuy nhiên, không gian văn hóa học đường được
hình thành và thiết lập không chỉ ở trường học, mà còn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố: Nhà trường - gia đình - xã hội. Và thời gian gần đây là sự ảnh hưởng không nhỏ của
không gian mạng.
1.2.

Hiện trạng văn hóa học đường ở Việt Nam

Phần lớn thế hệ trẻ trong nhà trường ở Việt Nam hiện nay có kiến thức rộng, nhanh
nhạy trong nắm bắt thông tin, tinh thần cầu thị trong học tập, khả năng ứng dụng những
kiến thức được học vào thực tiễn cao, biết quý trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè và sống
có trách nhiệm, kỷ cương, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập. Với sự phát
triển của kinh tế, khoa học công nghệ, hàng loạt những giá trị xã hội có sự thay đổi. Về
cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục được trang bị ngày càng khang trang hiện đại, học
sinh, sinh viên được tiếp cận khối lượng tài liệu, giáo trình đồ sộ, thường xuyên cập nhật
những kiến thức mới trong quá trình học tập nên việc giảng dạy và học tập của thầy và
trò trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh
việc khai thác hiệu quả các ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình dạy, học và
quản lý trong nhà trường. Chất lượng giáo dục của Việt Nam được ghi nhận qua kết quả
các chương trình đánh giá quốc tế như PISA, PASEC. Trong các kì thi Olympic khoa học
quốc tế, Việt Nam luôn nằm trong top 10 các nước có thành tích tốt nhất. Điển hình là:
“Em Nguyễn Phương Thảo, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia
Hà Nội đoạt Huy chương Vàng đồng thời đoạt điểm cao nhất tại Olympic Sinh học Quốc
tế năm 2018; Em Trần Bá Tân, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam Thành phố Hà
Nội đạt 95,47/100 điểm là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi Olympic Hóa học Quốc
tế năm 2019 và được trao giải cho thí sinh có điểm thi thực hành xuất sắc nhất với điểm

4
5

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.4, tr.32.
Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.4, tr.32.
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tuyệt đối 40/40 …”6. Học sinh, sinh viên Việt Nam khi đi du học nước ngoài đều đạt được
kết quả học tập cao so với các nước khác.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, do sự ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường, biểu hiện
xuống cấp của văn hóa học đường đang là mối lo ngại của toàn xã hội, gây ảnh hưởng
đến tinh thần và môi trường văn hóa giáo dục tốt đẹp trong trường học. Biểu hiện nói xấu
người khác, dối trá, nói tục, chửi thề, cãi vã, đánh nhau giữa học sinh với học sinh diễn ra
ở nhiều trường học trong cả nước. Đó còn là hiện tượng bạo lực học đường, các học sinh
sẵn sàng sử dụng vũ lực với nhau bởi những lí do rất nhỏ, rồi quay clip, livestream tung
lên mạng để sỉ nhục nạn nhân. Học sinh đánh nhau không chỉ dùng chân tay hay cặp sách
nữa mà còn cầm dao, kiếm và cả súng tự chế để “xử nhau” chỉ vì những lý do rất trẻ con
như “nhìn đểu”, không cho chép bài, nói xấu, ghen tuông hoặc đơn giản là đánh cho bõ
ghét. Hiện tượng này diễn ra khá nhiều trong thời gian quan, từ Bắc vào Nam, từ miền
núi xuống đồng bằng, gây ra những hậu quả đáng tiếc về cả thể xác và tâm hồn của các
em học sinh. Không những thế, hiện tượng học trò vô lễ, không tôn trọng thầy cô, xé bài
kiểm tra trước mặt thầy, cãi thầy khi bị la mắng, thậm chí còn tổ chức đánh lại thầy cô để
trả thù do bị kỉ luật trên lớp..., trở thành những tiêu cực trong môi trường học đường. Một
số học sinh, sinh viên có lối sống lệch chuẩn, đua đòi, chạy theo vật chất, sử dụng chất
cấm, chất gây nghiện và coi đây là trào lưu, thời thượng.
Bên cạnh đó, những hành động sai trái của một số giáo viên cũng đã ảnh hưởng rất
lớn đến văn hóa học đường. Đó là hiện tượng một số ít giáo viên suy đồi về lối sống đạo
đức đã gạ tình, lạm dụng, sàm sỡ học trò. Những sự việc đã xảy ra như: “Thầy
giáo N.Đ.T trường THPT Chuyên Thái Bình nhắn tin gạ tình nữ sinh P.V.N.M lớp 10 bị
phanh phui khiến dư luận rất bức xúc. Giữa năm 2012, tại huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau),
một sự việc đau lòng khác lại tiếp tục xảy ra. Nạn nhân là em N.T.T.Đ, học sinh lớp 10
trường THPT Phú Tân đã bị chính thầy giáo môn Văn gạ tình bằng việc hứa sẽ tiết lộ đề
thi, nâng điểm”7.
Ngoài ra, còn một số hiện tượng hạ nhục nhân phẩm học sinh như bắt học sinh
uống nước giặt khăn lau bảng, cho học sinh vi phạm kỉ luật đứng tát nhau trước lớp …
Những hiện tượng này tuy không nhiều, nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình
ảnh người thầy giáo và sự tôn nghiêm của môi trường học đường.
Trong khi một số giáo viên có những biểu hiện vượt quá chuẩn mực sư phạm, thì
không ít phụ huynh lại “cậy quyền”, “cậy tiền” có những hành động thiếu nhân văn, xem
thường thầy, cô giáo như: “Trường hợp nhóm phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học
Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bắt một cô giáo của trường này quỳ xuống
xin lỗi phụ huynh, sự việc diễn ra vào tháng 3-2018. Rồi trường hợp phụ huynh học sinh
Trường Tiểu học Yên Tĩnh 2 (tỉnh Nghệ An) “trả đũa” một thầy giáo bằng hành động
đánh thầy phải nhập viện. Ở Thanh Hóa, hồi tháng 5-2019, một giáo viên của Trường
THCS Quý Lộc (Yên Định) cũng bị phụ huynh HS đến tận trường đánh phải nhập viện
điều trị”8. Những cái tát hay hành động bắt giáo viên quỳ gối... không chỉ làm đau một
người mà còn làm đau lớp lớp nhà giáo, ảnh hưởng tới danh dự của ngành giáo dục và
truyền thống cao quý “tôn sư trọng đạo”.
Dẫn theo https://laodong.vn/giao-duc/nu-sinh-dat-diem-cao-nhat-ky-olympic-sinh-hoc-quoc-te-duoc-de-xuattang-huan-chuong-lao-dong-636261.ldo
7
Dẫn theo https://vtc.vn/diem-mat-nhung-vu-thay-giao-ga-tinh-nu-sinh-khien-du-luan-cam-phan-ar461325.html
8
Dẫn theo http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-giai-tri/thuc-trang-van-hoa-hoc-duonghien-nay.html.
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Những hiện tượng trên đã và đang làm cho văn hóa học đường ở Việt Nam có xu
hướng đi lệch dần những giá trị chuẩn mực đối với nền giáo dục truyền thống mà ông cha
ta đã gầy công xây dựng. Chính vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giao lưu, hội nhập
diễn ra sâu rộng hiện nay, vấn đề là làm sao vừa phát huy được những giá trị truyền thống
tốt đẹp trong nền giáo dục Việt Nam, nhưng đồng thời tiếp thu được tinh hoa, giá trị tốt
đẹp mà nền giáo dục các nước đã và đang xây dựng.
2. Một số bài học kinh nghiệm xây dựng văn hóa học đường ở các nước Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
2.1. Văn hóa học đường của Trung Quốc
Nhìn chung hệ thống giáo dục Trung Quốc hiện nay không quá khác biệt so với
giáo dục ở nước ta. Toàn bộ học sinh được chia vào các cấp khác nhau theo từng độ tuổi
riêng biệt với các chương trình đào tạo và phát triển đặc trưng. Cùng với sự phát triển
vượt bậc về kinh tế, nền giáo dục Trung Quốc cũng đang thay đổi theo hướng hiện đại
hóa, nhưng vẫn có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho giáo và đặc biệt chú trọng đến việc
giáo dục lòng tự hào dân tộc trong môi trường học đường, trong đó vai trò của người thầy
rất được coi trọng ở Trung Quốc, họ nhận được sự kính trọng gần như tuyệt đối từ học
sinh, sinh viên và phụ huynh, tinh thần “tôn sư trọng đạo” được phổ biến qua nhiều thế
hệ. Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc là một phương tiện chính để khắc sâu các giá trị và
dạy các kỹ năng cần thiết cho người dân.
Với chiến lược giáo dục gắn liền với phát triển tương lai, Trung Quốc đã chỉ ra
rằng việc giáo dục và phát triển đất nước hoàn toàn liên quan mật thiết đến nhau. Phát
triển những chương trình đào tạo qua truyền hình hoặc trực tuyến để hỗ trợ cho những
người không có thời gian những vẫn muốn học tập để thay đổi bản thân. Trung Quốc luôn
cố gắng áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào trong hệ thống giáo dục của mình cụ
thể là chuẩn bị các nguồn lực cơ sở vật chất hiện đại với đầy đủ tiện nghi hay áp dụng sự
phát triển của công nghệ thông tin vào chính công việc giảng dạy hằng ngày. Với xu
hướng phát triển toàn cầu hóa như ngày nay, Trung Quốc đẩy mạnh việc mở cửa tiếp nhận
rất nhiều du học sinh hay nghiên cứu sinh, thậm chí là cả các giáo sư đến đây học tập và
làm việc. Bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cũng như cơ sở vật chất
mà càng ngày càng có nhiều người đến với Trung Quốc mang theo đó là những công nghệ
và tri thức. Đó là ở trong nước, còn với nước ngoài Trung Quốc cũng cử đi rất nhiều
chuyên gia của mình để có thể học hỏi bạn bè thế giới rồi mang những tri thức đó về xây
dựng đất nước.
Cũng như các nước khác, Trung Quốc có 2 hệ thống giáo dục: Giáo dục công và
giáo dục tư nhân. Bất cứ trẻ em Trung Quốc nào, dù học ở trường công hay trường tư
cũng phải rèn được 3 đức tính sau: Kỹ năng làm việc chăm chỉ, kỷ luật và sự tôn trọng.
Xu hướng truyền thống trong giáo dục Trung Quốc là hướng tới ít học sinh hơn và tiêu
chuẩn học thuật cao hơn, dẫn đến hệ thống giáo dục phân cấp nghiêm ngặt. Việc tuyển
sinh nhiều hơn ở tất cả các cấp, đặc biệt là bên ngoài các thành phố, đang dần đảo ngược
xu hướng đó.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng văn hóa phương Đông vẫn khiến cho cha mẹ hướng
con cái của mình vào những thứ mà họ thích và cho là tốt nhất. Ngày nay ngoài việc học
bình thường trên trường lớp từ sáng đến 3, 4 giờ chiều, thì học sinh còn phải học thêm rất
nhiều ở các trung tâm bên ngoài. Tất cả là vì các bậc phụ huynh luôn muốn con em mình
biết được nhiều thứ nhất có thể, càng sớm càng tốt. Điều này cũng không quá khó hiểu,
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vì phụ huynh luôn muốn con mình được hưởng sự giáo dục tốt nhất nên dù không có đủ
điều kiện vẫn cố gắng hết sức để con cái có thể được theo học tại các trường danh tiếng.
Khác với học sinh Việt Nam chỉ học nửa buổi, còn lại là học thêm tự nguyện, thời
gian học ở Trung Quốc là cả sáng, chiều và các em học sinh chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi
và ăn trưa giữa hai buổi. Một số trường ở Trung Quốc vẫn cho áp dụng hình phạt thể chất
đối với học sinh mắc lỗi như đánh vào tay, hoặc bị đuổi khỏi trường đối với những học
sinh nghịch ngợm, và được gửi đến các trường dạy võ. Tại đây các em sẽ phải luyện tập
từ sáng đến tối và phải chịu cả các hình phạt về thể chất. Đặc biệt ở các vùng hẻo lánh thì
hình phạt này được áp dụng nhiều hơn.
Môi trường học đường ở Trung Quốc trước đây cũng gặp một số vấn nạn như việc
học sinh bắt nạt nhau, một số sinh viên sử dụng chất cấm và một vài tệ nạn khác. Tuy
nhiên, chính phủ Trung Quốc rất mạnh tay trong việc làm trong sạch môi trường học
đường, xây dựng văn hóa học đường mang màu sắc Trung Quốc, vừa hồng vừa chuyên,
các học sinh được giáo dục về lòng tự hào dân tộc từ rất sớm. Những quy tắc ứng xử của
giáo viên và học sinh cũng được quy định chặt chẽ và được kiểm soát tốt. Chính vì vậy,
trong những năm qua, văn hóa học đường ở Trung Quốc được xem là khá tốt, thu hút
được nhiều du học sinh quốc tế đến sinh sống và học tập tại các trường đại học lớn.
2.2. Văn hóa học đường của Nhật Bản
Là một đất nước công nghiệp có nền kinh tế phát triển, nền văn hóa ảnh hưởng sâu
sắc bởi Nho giáo, Nhật Bản được biết đến là một đất nước có nền giáo dục hàng đầu châu
Á. Tại đây, yếu tố “con người” đã từ lâu luôn được chú trọng và giáo dục con người được
xem như một đòn bẩy thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước. Ở
Nhật Bản, đạo đức không chỉ là một môn học mà còn đóng vai trò quan trọng trong toàn
bộ các khía cạnh cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chương trình giáo dục đạo đức được
xây dựng trên nền tảng pháp luật quốc gia, với bộ tiêu chuẩn mà tất cả các trường học từ
công lập đến tư thục đều phải thực hiện. Đây là đặc điểm cơ bản và nổi bật trong việc xây
dựng văn hóa học đường đặc trưng của Nhật Bản.
Tại Nhật Bản ngoài các môn học tiêu chuẩn như toán học, khoa học, âm nhạc và
giáo dục thể chất tất nhiên vẫn được coi trọng, thì đạo đức là một môn học quan trọng,
riêng biệt hoàn chỉnh với sách giáo khoa và thời gian dạy trong nhà trường được ưu tiên.
Môn học này thường không dạy học sinh nên hoặc không nên làm những gì, hoặc không
bao giờ có câu trả lời sai hoặc đúng mà là tạo điều kiện cho người học thảo luận về những
tình huống khó xử liên quan đến đạo đức, và phản ứng của người học trước một tình
huống nhất định, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, dành thời gian để học sinh nói về
các khu vực đen, trắng và xám - giống như cuộc sống thực.
Môi trường học đường: Môi trường học đường được đóng gói. Học sinh tham gia
các lớp học từ thứ hai đến thứ sáu, với nửa ngày bổ sung vào hai ngày thứ bảy. Hơn hết,
nhiều học sinh tham gia juku (lớp luyện thi/sau giờ học, 塾) để ôn thi đầu vào hoặc nắm
bắt tốt hơn các môn học cụ thể như tiếng Anh. Những người không tham gia juku tham
gia các câu lạc bộ và hoạt động sau giờ học, chẳng hạn như bóng chày, bóng chuyền, kiếm
đạo hoặc bất kỳ môn thể thao nào. Không có người vệ sinh ở các trường học Nhật Bản,
mà học sinh chia thành các đội để thực hiện tất cả các hành vi giữ gìn vệ sinh trường học
của mình. Một số quét nhà, lau sàn nhà (hoặc dùng giẻ lau theo hàng ngang và chạy dọc
sàn nhà), một số lau bảng phấn và một số khác làm cỏ vườn. Đó là một hoạt động xây
dựng nhóm tuyệt vời, để bọn trẻ giữ cho nhau trách nhiệm với trường học của chúng và
tất cả cùng nhau làm việc để hoàn thành nó. Ở Nhật Bản, học sinh thường tự chuẩn bị cho
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các lễ hội thể thao, lễ hội văn hóa, triển lãm, vở kịch và lễ kỷ niệm bài hát. Tất cả thời
gian thực hành này thường được thực hiện vào thời gian riêng của học sinh sau giờ học,
vì vậy bạn có thể thấy tất cả những điều này kết hợp với nhau như thế nào để tạo ra một
lịch trình dày đặc. Không có gì ngạc nhiên khi trên toàn thế giới, hệ thống giáo dục của
Nhật Bản được công nhận là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất. Ngoài học thuật,
các trường học cũng tìm cách dạy đạo đức cho thanh thiếu niên nhằm nỗ lực nâng cao
những con người tốt đẹp.
Nghi thức chào giáo viên bắt buộc: Văn hóa học đường Nhật Bản có có nghi thức
chào hỏi hàng ngày trong các hệ thống trường học Nhật Bản. Nghi thức này thường diễn
ra vào đầu giờ học, học sinh phải chào giáo viên lễ phép bằng cách ra khỏi chỗ ngồi và
đồng loạt cúi chào. Đó là một dấu hiệu của sự tôn trọng. Đôi khi điều này cũng được thực
hiện vào cuối ngày. Ngoài ra, học sinh cũng phải chào hỏi giáo viên của mình một cách
lễ phép nếu họ gặp họ.
Vệ sinh bắt buộc: Tại các trường học ở Nhật Bản, trẻ em phải chia sẻ công việc
dọn dẹp. Trẻ em phải rửa tay trước khi vào lớp, đồng thời tham gia dọn dẹp lớp học và
hành lang xung quanh. Học sinh không được xả rác trong lớp học hoặc vứt bã kẹo cao su
lung tung, nếu không các em sẽ phải dọn sạch bằng mọi cách. Trẻ em lau sàn nhà, lau bàn
học và lau bảng cũng được coi là nhiệm vụ hàng ngày. Đây được coi là cách thức để xây
dựng tính cách, dạy mọi người nhận thức về môi trường xung quanh của họ và dạy trẻ em
về việc tôn trọng không gian của các em và không gian của người khác.
Giáo dục thể chất: Ở Nhật Bản, có một thời gian giáo dục thể chất được gọi là
taiku, nơi trẻ em tham gia vào các hoạt động thể thao khác nhau. Điều thú vị về giáo dục
thể chất ở Nhật Bản là các hoạt động có xu hướng rất khác với các hoạt động điển hình
được thấy trong các khóa học giáo dục thể chất ở các nước khác. Các môn thể thao truyền
thống của Nhật Bản như kiếm đạo, võ Karate, Judo được đưa vào chương trình giáo dục
thể chất để giúp học sinh, sinh viên giữ vững và phát triển truyền thống dân tộc, rèn luyện
sức khỏe và tinh thần.
Tuy nhiên, không phải không có những khiếm khuyết trong văn hóa học đường ở
Nhật Bản. Sự cạnh tranh giữa học sinh để vào các trường trung học và đại học quá cao
nên đôi khi trẻ em dành phần lớn thời gian cho việc học để đi thi được vào những trường
tốt. Đôi khi học sinh suy sụp, kiệt sức và bỏ học. Một số phải đối mặt với sự bắt nạt vì
không vào được trường tốt. Một số thậm chí còn rút lui khỏi xã hội, vì quá bị đánh thuế
về mặt tinh thần để đối mặt với những trở ngại của cuộc sống và giáo dục. Tuy nhiên,
ngày nay nhiều người đang được thực hiện để tạo ra một hệ thống trường học ít gây áp
lực hơn cho học sinh.
2.3. Văn hóa học đường của Hàn Quốc
Văn hóa học đường Hàn Quốc là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, vừa ảnh
hưởng của văn hóa phương Đông, vừa ảnh hưởng bởi sự du nhập của văn hóa phương Tây.
Là một nền kinh tế được coi là con rồng của châu Á, giáo dục Hàn Quốc được coi là trụ cột
quan trọng để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển của
mình.
Cũng như Nhật Bản, môi trường giáo dục của Hàn Quốc đề cao tinh thần dân tộc,
lòng yêu nước và sự quyết tâm. Tất cả các học sinh đều được dạy luôn đặt tay vào trái tim
mình khi tiến hành nghi thức chào cờ Tổ quốc. Từ nhỏ trẻ em Hàn Quốc đã được dạy cách
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cúi chào cho từng độ tuổi và vị trí, cách cúi chào này đã trở thành đặc trưng của người
Hàn Quốc. Văn hóa học đường của Hàn Quốc được xây dựng trên những đặc điểm sau:
Một là, học sinh phổ thông trung học Hàn Quốc phải học ít nhất 16 tiếng 1 ngày
với mục tiêu có thể thi đỗ vào trường đại học.
Hai là, tinh thần tôn sư trọng đạo của người Hàn Quốc rất cao, với tôn chỉ “không
thầy đố mày làm nên”, giáo viên ở Hàn Quốc giữ vị trí cao trong xã hội, có sức ảnh hưởng
và uy tín tuyệt đối.
Ba là, các giáo viên ở Hàn Quốc có nhiệm kì 5 năm cho ngôi trường mình dạy, sau
đó sẽ phải chuyển sang trường mới, kể cả hiệu trưởng, hiệu phó nên mỗi năm trường đều
có giáo viên mới. Hệ thống này được lập ra để các giáo viên có cơ hội bình đẳng dạy tại
các trường từ giỏi đến yếu kém. Giáo viên cũng sẽ có một hệ thống chấm điểm riêng được
đánh giá dựa trên kết quả các cuộc thi mà họ tham dự, các lớp học, chương trình giảng
dạy, và cả điểm cộng thêm từ cấp bậc trong địa phương của trường học họ đang dạy.
Bốn là, giáo viên ở Hàn Quốc được phép toàn quyền phạt học sinh, có thể sử dụng
mọi hình phạt để xử lý học sinh vi phạm kỷ luật hay lười học. Việc xử phạt này được sự
đồng ý và ủng hộ của phụ huynh và xã hội nhằm mục đích giáo dục.
Năm là, môi trường học tập cũng rèn luyện tính kỉ luật và sự tôn trọng như cởi giày
trước khi vào lớp học, chào cờ.
Bên cạnh những điểm sáng của nền giáo dục Hàn Quốc, thì áp lực của việc tập
trung để đạt điểm cao trong các kì thi đại học được coi là nguyên nhân chính dẫn đến tình
trạng trầm cảm và tự tử ngày càng tăng cao. Học sinh, sinh viên ở Hàn Quốc không thỏa
mãn với cuộc sống của bản thân vì áp lực lớn từ việc học hành. Chính phủ Hàn đã ý thức
được thực trạng áp lực trong nền giáo dục và đang tìm cách cải thiện. Điều mọi người
đang muốn hướng tới là nền giáo dục sáng tạo, bình đẳng, học sinh cần được đánh giá
dựa trên thế mạnh của mình, hướng tới sức khỏe, hạnh phúc và sự tự tin cá nhân.
3. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho hệ thống giáo dục Việt Nam trong bối cảnh
hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế nhìn từ kinh nghiệm của các nước Đông Á
Với việc xác định người học là chủ thể chính, văn hóa học đường Việt Nam trong
bối cảnh hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế cần được xây dựng trên những yếu tố tác
động đến chủ thể người học. Từ đó, chúng ta nên xây dựng một bộ quy tắc ứng xử thống
nhất cho hệ thống giáo dục Việt Nam, phù hợp theo các cấp học nhất định.
Chủ thể học sinh, sinh viên - giáo viên: Đây là mối quan hệ quan trọng nhất khi
xây dựng văn hóa học đường. Vì vậy cần phải có những quy tắc chuẩn mực cho hai đối
tượng này, đó là quy tắc ứng xử giữa học sinh, sinh viên đối với giáo viên và quy tắc ứng
xử giữa giáo viên đối với học sinh trong môi trường giáo dục. Phương pháp giáo dục hiện
đại ngày nay đã không còn khuyến khích việc sử dụng bạo lực với học sinh, sinh viên.
Tuy nhiên, cũng cần phải có những quy định cụ thể để người giáo viên nâng cao được vai
trò chủ động của mình. Ngược lại, nếu giáo viên vi phạm những chuẩn mực về giáo dục
cũng cần phải có biện pháp xử lý từ các cơ quan chức năng để làm trong sạch hóa môi
trường giáo dục. Đồng thời, cần phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người giáo
viên để họ có thể gắn bó với nghề, yêu nghề và được bảo vệ đúng mức.
Chủ thể học sinh, sinh viên – nhà trường: Trường học là nơi học sinh, sinh viên
gắn bó trong suốt thời gian của mình; là nơi có ảnh hưởng trong việc xây dựng nhân cách,
và phát triển thể chất, tinh thần của học sinh, sinh viên. Đứng ở góc độ nhà trường, bên
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cạnh việc nâng cao cơ sở vật chất, trường học còn là nơi thực hiện, giám sát các quy chế
để hướng tới một nền văn hóa học đường trong sạch, lành mạnh, có chiều sâu.
Chủ thể học sinh, sinh viên – gia đình: Sự phát triển của kinh tế thị trường đã làm
thay đổi mối quan hệ trong gia đình, phụ huynh ít giành thời gian cho con mà thường hay
trông cậy vào nhà trường, xã hội. Văn hóa học đường ở Việt Nam ít nhiều đã bị ảnh hưởng
bởi những điều này, khi mà cách ứng xử của một số phụ huynh đề cao giá trị vật chất mà
quên đi giá trị tinh thần, và giá trị giáo dục. Sự phối hợp tốt giữa phụ huynh với giáo viên
và nhà trường sẽ tạo sự kết nối cần thiết, nhờ đó mà văn hóa học đường sẽ được xây dựng
tốt hơn.
Chủ thể học sinh, sinh viên – xã hội: Với sự phức tạp của mặt trái xã hội, đặc biệt
là trên không gian mạng trong thời gian qua, môi trường giáo dục đã ít nhiều bị ảnh hưởng.
Hiện nay rất nhiều học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi lối sống lai căng, ngoại hóa, chạy
theo các giá trị vật chất viển vông trên không gian mạng, mà đó lại là nơi ít bị kiểm soát.
Do đó, các cơ quan ban ngành cần có trách nhiệm đưa ra những quy định, biện pháp giám
sát chặt chẽ không gian mạng, để học sinh, sinh viên không bị đầu độc, tiêm nhiễm bởi
những tư tưởng xấu xa độc hại.
Chủ thể học sinh – học sinh: Tục ngữ có câu “học thầy không tày học bạn”, sự ảnh
hưởng của bạn bè với nhau trong môi trường giáo dục là hết sức lớn. Nếu những ảnh
hưởng đó là tốt, thì sự lan tỏa chia sẻ trở nên có ý nghĩa, ảnh hưởng tốt đến văn hóa học
đường và ngược lại. Do đó, những tấm gương tốt trong môi trường học tập cần phải được
khen thưởng và nhân rộng, không chỉ trong học tập mà còn trong sinh hoạt, lối sống, để
ươm mầm được hạt giống tâm hồn trong các em.
Trong thời đại hiện nay, khi khoa học và công nghệ đang phát triển như vũ bão, tri
thức đã trở thành thước đo sự phát triển và dự báo tương lai cho mỗi quốc gia. Đảng ta đã
khẳng định: “Thực sự coi giáo dục - đào tạo, là quốc sách hàng đầu….”, thế hệ trẻ được
xem rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Do đó, để tạo được nguồn
nhân lực phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta cần phải chú trọng đầu tư cho
giáo dục - đào tạo, trong đó xây dựng văn hóa học đường là nền tảng để có được một môi
trường giáo dục lành mạnh, phát huy năng lực sẵn có và nâng cao ý thức, trách nhiệm của
người học. Đây là vấn đề cần thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả, có như vậy Việt
Nam mới thật sự là nơi đào tạo được những nhân tài, đảm bảo những tri thức cần thiết để
mọi người gia nhập cuộc sống xã hội và kinh tế theo kịp tiến trình đổi mới và phát triển đất
nước./.
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA ĐỂ XÂY DỰNG VĂN
HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA
TS. Vũ Thị Kim Oanh*
Tóm tắt: Xây dựng văn hóa học đường cho sinh viên luôn được Đảng, Nhà nước, gia
đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là ánh sáng soi
đường cho công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa ở Việt Nam nói chung, ở các trường đại
học nói riêng. Việc xây dựng văn hóa học đường cho sinh viên trường Đại học Khánh Hòa theo
tư tưởng Hồ Chí Minh chính là tạo ra một lớp người trẻ có nhân cách văn hóa; có lí tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa. Đồng thời, định hướng cho sinh viên hướng tới những giá trị
chân, thiện, mĩ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hòa, đáp
ứng với yêu cầu của đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, tượng trưng cao đẹp cho cốt cách văn
hoá dân tộc, thống nhất với các yếu tố văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn
hóa là ánh sáng soi đường cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở
Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định văn hóa nền tảng tinh thần vững chắc,
là sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển; là mục tiêu trong xây dựng và phát triển
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Xã hội càng phát triển, văn hóa lại càng được phát triển,
đặc biệt văn hóa học đường càng được quan tâm và phát triển hơn nữa trong bối cảnh đổi
mới toàn diện giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế. Trường Đại học Khánh Hòa không
thể không quan tâm đến vấn đề này.
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
1.1. Khái niệm văn hóa và văn hóa học đường
Văn hóa là gì? Tháng 8 năm 1943, khi Hồ Chí Minh đang bị giam cầm trong nhà
tù Tưởng Giới Thạch, Người đã đưa ra định nghĩa về văn hóa, trên cơ sở truyền thống văn
hóa phương Đông, tiếp thu những tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới. Theo Hồ Chí
Minh: “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 cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn
bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương
thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng
những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” [5, tr.458]. Đến năm 2002, trong Văn
kiện "Tuyên bố chung về đa dạng văn hoá" UNESCO định nghĩa văn hoá 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 đường đời, hệ giá trị, truyền thống và
niềm tin".
Nhìn từ góc độ triết học, phạm trù văn hóa trong định nghĩa của Hồ Chí Minh bao
hàm ý thức xã hội với các hình thái, cấp độ tâm lí với hệ tư tưởng của nó và tồn tại xã hội
- một bộ phận tự nhiên đã in trên mình dấu ấn hoạt động có ý thức của con người trong
quá trình sinh tồn và phục vụ cho nhu cầu sinh tồn đó của con người.
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Như vậy, văn hóa bao gồm "văn hoá vật chất" và "văn hoá tinh thần"; hay văn hóa
gồm “văn hóa vật thể”, và “văn hóa phi vật thể”; văn minh là thể hiện “văn hóa vật chất”.
Thế nào là văn hóa học đường? Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao chuyển vốn học
vấn thành vốn văn hoá: từ tri thức, kỹ năng sang thái độ sang giá trị nhân cách; tức là
dạy chữ, dạy nghề, dạy người. Giáo dục trước hết và cuối cùng là nhằm phát triển con
người, hình thành ở mỗi người nhân cách văn hoá, đòi hỏi một môi trường giáo dục tương
ứng mà bây giờ gọi là "văn hoá học đường".
Theo giáo sư Phạm Minh Hạc cho rằng: Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực,
giá trị giúp cán bộ quản lí nhà trường, giảng viên, các vị phụ huynh và các em học sinh,
sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [3]. Mục tiêu chung
nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân
thiện và chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu của xã hội.
1.2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Theo Hồ Chí Minh, “chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa đều “phải coi là quan
trọng ngang nhau” [7, tr.220]. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội có mối quan hệ biện
chứng tác động qua lại lẫn nhau, trong đó văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chính trị ổn định. Hồ Chí Minh đưa ra một
số lĩnh vực chính của văn hoá như sau:
a) Văn hoá giáo dục
Theo Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục tập trung ở những điểm:
Mục tiêu của văn hoá giáo dục: là thực hiện cả ba chức năng của văn hoá bằng
giáo dục, có nghĩa là bằng dạy và học. Dạy và học để mở mang dân trí, nâng cao kiến
thức, bồi dưỡng tư tưởng đúng và tình cảm cao đẹp, những phẩm chất trong sáng và phong
cách lành mạnh cho nhân dân; đó là đào tạo những con người mới vừa có đức vừa có tài,
những công dân biết làm chủ để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất
nước, làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Nội dung giáo dục: Nội dung dạy và học khoa học, hợp lý phù hợp với các giai
đoạn cách mạng. Nội dung giáo dục phải toàn diện: văn hoá, chính trị, khoa học - kỹ thuật,
chuyên môn nghiệp vụ, lao động… Các nội dung đó có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Học chính trị là học chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
Cách học phải sáng tạo, không giáo điều. Học khoa học kỹ thuật để đáp ứng đòi hỏi của
thời đại mà cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang phát triển như vũ bão.
Phương châm, phương pháp giáo dục: Phương châm là học đi đôi với hành, lý
luận liên hệ với thực tế, học tập kết hợp với lao động; phối hợp nhà trường, gia đình, xã
hội, thực hiện dân chủ bình đẳng trong giáo dục, học suốt đời, coi trọng việc tự học, tự
đào tạo và đào tạo lại, học ở mọi lúc, mọi nơi, học mọi người. Phương pháp là giáo dục
phải xuất phát và bám chắc vào mục tiêu giáo dục, giáo dục là một khoa học nên cách dạy
phải phù hợp với mọi lứa tuổi. Dạy từ dễ đến khó kết hợp học tập với vui chơi có ích lành
mạnh, giáo dục phải dùng phương pháp nêu gương, giáo dục phải gắn liền với thi đua.
Phải xây dựng đội ngũ giáo viên yêu nghề, có đạo đức cách mạng giỏi chuyên môn,
thuần thục về phương pháp, người đi giáo dục cũng phải được giáo dục, phải học nữa học
mãi.
b) Văn hoá văn nghệ
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Văn nghệ (bao gồm văn học và nghệ thuật) là biểu hiện tập trung nhất của nền văn
hoá là đỉnh cao của đời sống tinh thần, là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. Hồ Chí Minh là
người khai sinh ra nền văn nghệ cách mạng và có cống hiến to lớn, sáng tạo cho nền văn
nghệ nước nhà. Một số quan điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về văn hoá văn nghệ:
- Văn nghệ là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc
bén trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng xã hội mới, con người mới. Biểu hiện:
(1) Văn nghệ là mặt trận. Nghĩa là văn nghệ có vai trò độc lập, ngang hàng với các mặt
trận khác, là một bộ phận của cách mạng, là văn nghệ cách mạng. “Mặt trận” thể hiện tính
chất cam go, quyết liệt,cho nên tác phẩm văn nghệ và ngòi bút phải là vũ khí sắc bén;
(2)Văn nghệ sĩ là chiến sĩ: Nghĩa là văn nghệ phải đem được chất “Thép” vào trong tác
phẩm, nhà văn, nhà thơ, người nghệ sĩ phải biết xung phong trên mặt trận của mình. Họ
phải có lập trường vững vàng, tư tưởng đúng đắn đặt lợi ích và nhiệm vụ phụng sự nhân
dân, tổ quốc lên trên hết; (3) Văn nghệ phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân.
- Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước và
dân tộc. Tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại là những tác phẩm miêu tả vừa hay
vừa chân thật sự nghiệp cách mạng của nhân dân, được quần chúng yêu thích, đem lại
những chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mọi người. Tác phẩm
văn nghệ phải phản ánh một “đề tài” là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải
phong phú, đa dạng về thể loại, không thể đơn điệu nghèo nàn giống như khi vào vườn
hoa cần làm cho mọi người thấy nhiều hoa đẹp.
c) Văn hoá đời sống
Thực chất là đời sống mới với ba nội dung hợp thành: Đạo đức mới, lối sống mới,
nếp sống mới trong đó đạo đức đóng vai trò chủ yếu nhất. Bởi vì, có dựa trên nền tảng
đạo đức thì mới xây dựng được lối sống mới, nếp sống mới và đạo đức mới lại được thể
hiện trong lối sống và nếp sống mới.
- Đạo đức mới: Để xây dựng đời sống mới trước hết phải xây dựng đạo đức mới,
về vấn đề này Hồ Chí Minh đã viết “… thực hành đời sống mới là Cần, Kiệm, Liêm,
Chính” [6, tr.94]. Sau này, Người đã nhiều lần khẳng định “Nêu cao và thực hành cần,
kiệm, liêm, chính tức là nhen lửa cho đời sống mới” [6, tr.100].
- Lối sống mới: Là lối sống có lý tưởng, có đạo đức. Đó còn là lối sống văn minh,
tiên tiến, kết hợp hài hoà truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh hoa văn hoá nhân loại.
Hoạt động của con người bao gồm: ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, phải làm sao cho mỗi hoạt
động đó đều mang tính văn hoá. Chính vì vậy để xây dựng lối sống mới Hồ Chí Minh đã
yêu cầu phải sửa đổi năm cách: Cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc.
Theo ngôn ngữ hiện nay thì đây là phong cách sống (sinh hoạt ứng xử) và phong cách làm
việc, gọi chung là lối sống mới.
- Nếp sống mới: Xây dựng nếp sống mới (nếp sống văn minh) là xây dựng những
thói quen và phong tục tập quán tốt đẹp, kế thừa và phát triển những thuần phong mỹ tục
lâu đời của dân tộc. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ
hết, không phải cái gì cũng làm mới, cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ, mà không xấu
nhưng phiền phức thì sửa đổi, cái gì cũ mà tốt thì phát triển thêm, cái gì mới mà hay thì
phải làm, phải bổ sung [1, tr.238-246].
Hồ Chí Minh tượng trưng cao đẹp cho cốt cách văn hoá dân tộc, thống nhất với
các yếu tố văn hoá nhân loại. Đó là văn hoá tình nghĩa, tinh thần nhân văn Việt Nam, sự
khoan dung, hoà nhập; lối sống và cách ứng xử... Hồ Chí Minh đã có một sự kết hợp hài
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hoà, nhuần nhị; đã giải quyết nhiều mâu thuẫn một cách biện chứng. Đúng như triết gia
Pháp Patxcan (Pascal) đã viết, người ta không vĩ đại khi chỉ đứng ở một cực, mà phải nối
liền hai cực và đắp đầy khoảng giữa. Tất cả những quan điểm về văn hóa của Hồ Chí
Minh đều liên quan mật thiết đến các hành vi dạy và học, đạo đức, lối sống, ứng xử của
mỗi con người. Đối với môi trường giáo dục thì những hành vi này được gọi chung là văn
hóa học đường.
2. Thực trạng văn hóa học đường ở trường Đại học Khánh Hòa
Ngày 03/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1234/QĐ-TTg thành lập
Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường
Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Trường Đại học Khánh Hòa đã
xây dựng sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi. Với sứ mạng là trường đại học công lập, tự
chủ, định hướng ứng dụng, trường có mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa
lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2035, trường Đại học Khánh
Hòa đạt chuẩn quốc gia và khu vực, hướng tới trở thành trường đại học "Thông minh và
Xanh". Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Kết nối - Nhân văn. Nhà trường đào
tạo đa ngành: sư phạm, nghệ thuật, du lịch, ngoại ngữ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa
học tự nhiên và công nghệ. Phần lớn các ngành có đối tượng giao tiếp là con người. Vì
vậy, việc xây dựng văn hóa học đường ở trường Đại học Khánh Hòa được coi là nhiệm
vụ trọng tâm và quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.
Xây dựng văn hóa học đường là giáo dục cho sinh viên tinh thần tôn trọng lẽ phải,
tôn trọng những người xung quanh mình, dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi, trung thực trong
học tập và thi cử, chân thành trong mọi mối quan hệ,… Tất cả những phẩm chất ấy góp
phần vào việc hình thành nhân cách trong sáng, hướng thiện ở sinh viên. Nếu môi trường
học đường thiếu văn hoá thì không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị kiến
thức nhân văn cho sinh viên. Môi trường giáo dục là nơi đào tạo những lớp người có tri
thức để phục vụ xã hội. Sinh viên là tương lai của đất nước, là giường cột của nước nhà.
Môi trường giáo dục lành mạnh là điều kiện tiên quyết để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những
công dân tốt có tài năng, đạo đức. Trường học là nơi rèn đức, luyện tài, trang bị kiến thức
cho học sinh. Trong môi trường này, học sinh phải biết về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản
thân đối với thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ khác. Văn hóa học đường là một môi trường
rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục sinh viên sống có hoài bão, có lý tưởng
cao đẹp. Theo tôi, văn hóa học đường được tiếp cận theo văn hóa trong học tập và rèn luyện,
văn hóa trong lối sống.
2.1. Thực trạng văn hóa học đường trong học tập và rèn luyện
Phần lớn thế hệ trẻ trong nhà trường hiện nay có kiến thức rất rộng, nhanh nhạy
trong nắm bắt thông tin có sức khoẻ tốt, tinh thần cầu thị trong học tập, khả năng ứng
dụng những kiến thức học vào thực tiễn cao, quý trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè sống
có kỷ cương, không ngừng phấn đấu vươn nên trong học tập và trong cuộc sống. Nhưng
cũng có một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ đang ứng xử chưa được văn hoá.
Phần đông sinh viên trường Đại học Khánh Hòa là những người ham học hỏi, cần cù,
chăm chỉ và có ý thức học tập, chú trọng đến việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên
môn, trình độ nghiệp vụ. Nhiều sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động của trường,
lớp; năng nổ, hoạt bát trong các phong trào. Không những vậy, đại bộ phận sinh viên trường
Đại học Khánh Hòa là những người giàu nhiệt huyết tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong các
phong trào từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ người nghèo, mùa hè xanh tình
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nguyện…Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tác động của kinh tế thị trường làm thay đổi
văn hóa học đường trong sinh viên trường Đại học Khánh Hòa, trở thành vấn đề đáng được
quan tâm.
Thứ nhất, văn hóa giao tiếp, sinh viên chuyên ngành sư phạm, du lịch, ngoại ngữ…
phần lớn đều nhận ra được tầm quan trọng của giao tiếp. Sinh viên biết cách giao tiếp phù
hợp với mọi người, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Không chỉ vậy, sinh viên còn biết cách
tạo ra không khí giao tiếp hóm hỉnh, thoải mái, cởi mở, có chừng mực, tạo thiện cảm cho
người khác. Tuy nhiên, một bộ phận sinh viện khi giao tiếp với các giảng viên trong nhà
trường, một số sinh viên giao tiếp chưa đúng mực. Các em nói chuyện với nhau thường gọi
giảng viên là “ông”, “bà”. Thay vì có “thưa”, có “gửi” thì có sinh viên lại nói trống không,
nói chuyện nhiều khi giảng viên đang giảng, …. Gặp giảng viên một số sinh viên lại không
biết chào, thấy thì lờ đi hoặc rẽ hướng khác. Một số sinh viên còn chưa văn hóa lắm khi
giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử. Với bạn bè thì sinh viên lại ăn nói suồng xả, thiếu tế
nhị và lịch sự, nhiều sinh viên khác rất khó chịu khi nghe những lời nói như vậy. Sinh viên
chẳng biết nói lời “cảm ơn” khi nhận được sự giúp đỡ, “xin lỗi” khi mình sai, “chào hỏi”
khi gặp người khác... Dường như những từ tưởng chừng như rất đơn giản ấy, rất đỗi quen
thuộc ấy lại bị sinh viên cho vào quên lãng khi nhận thấy sự chuyển mình của xã hội trong
thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thời đại công nghiệp 4.0. Nếu để ý lắng nghe những
cuộc đối thoại của một số sinh viên trong trường (cả nam và nữ), sẽ dễ dàng thấy là sinh
viên thường sử dụng nhiều từ lóng, tiếng lóng để nói với nhau mà nếu không phải là người
trong cuộc thì khó mà hiểu được. Những câu nói tục, những câu thơ, đoạn nhạc được cải
biên lại luôn luôn xuất hiện, những từ ngữ “đệm” vào nghe không có ý nghĩa gì trong câu
nói cứ được lặp đi lặp lại như là sự mở đầu cho mọi câu nói. Những câu nói cực ngắn,
những câu nói mang đầy tính gợi hình cũng được tận dụng mọi lúc mọi nơi. Sự cẩu thả
trong giao tiếp bằng ngôn ngữ, sự thiếu tinh tế trong lựa chọn ngôn từ, sự sáng tạo ra nhiều
từ ngữ mới chẳng những không làm phong phú thêm vốn từ của cá nhân mà đôi khi còn
làm nghèo nàn thêm vốn ngôn ngữ của chính người sử dụng và sự trong sáng của tiếng
Việt.
Thứ hai, văn hóa ăn mặc. Hầu hết sinh viên trường Đại học Khánh Hòa có ý thức
tốt trong vấn đề ăn mặc lịch sự khi đến trường. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận sinh
viên thích thể hiện mình ở môi trường học tập, mặc quần lưng trễ, bó sát, màu sắc đa
dạng, thậm chí còn được xé rách một vài nơi để tạo ấn tượng. Trang phục và đầu tóc
thể hiện một phần nào quan niệm thẩm mỹ và văn hóa của một con người. Sinh viên
trường Đại học Khánh Hòa cần có ý thức hơn trong việc lựa chọn trang phục của mình.
Thứ ba, thái độ ứng xử của sinh viên với môi trường học tập. Để tồn tại và phát
triển, con người không thể tách khỏi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ với môi trường
tự nhiên và môi trường xã hội. Trong quan hệ với môi trường tự nhiên, thông qua hành
vi của mình, con người thể hiện văn hóa của mình đối với môi trường, thể hiện trình độ
nhận thức của bản thân. Đối với học đường đó là thái độ, hành vi đối với môi trường,
cảnh quan. Một bộ phận sinh viên còn chưa có ý thức bảo vệ môi trường, vức rác bừa
bãi; chưa có ý thức cao việc giữ gìn tài sản chung, viết vẽ tự do trên bàn học, trên
tường…
Thứ tư, tính tích cực của sinh viên. Sinh viên trường Đại học Khánh Hòa hầu hết
đều rất sôi nổi, tích cực tham gia vào công việc của lớp, khoa, trường. Sinh viên có sức
trẻ và sự sáng tạo, có ý chí và tinh thần học hỏi không ngừng. Tài năng của sinh viên
được thể hiện trong các buổi giao lưu văn nghệ, các hội thi về nhiều lĩnh vực, trong việc
thi đua giữa các lớp, các khoa. Không ít sinh viên với sự say mê nghiên cứu, khám phá,
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hoạt động văn hóa thể dục thể thao sôi nổi… đã đạt được nhiều thành tích cao. Những
phong trào Thanh niên tình nguyện do Trung ương Đoàn tỉnh phát động đã cuốn hút
được nhiều sinh viên của trường tham gia và trở thành lực lượng nòng cốt, hình ảnh sinh
viên tình nguyện trường Đại học Khánh Hòa đã để lại trong lòng đồng bào sự cảm mến
sâu sắc… Những tấm gương đó là hình ảnh tiêu biểu cho một thế hệ trẻ năng động, tự
tin và đầy hoài bão. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên được trang bị một số vốn kiến
thức kỹ thuật, chuyên môn hẹp nhất định nhưng lại thiếu một nhãn quan rộng, thiếu một
tầm nhìn ra ngoài ngành nghề hẹp của mình, cho nên bị hạn chế ngay trong việc phát triển
chuyên môn, và càng bị hạn chế khi đứng trước những vấn đề xã hội, văn hóa không thuộc
phạm vi chuyên môn hẹp của mình. Các em chỉ biết việc của mình, chỉ lo cho mình, ít
khả năng và cũng không thích thú hợp tác với bạn bè đồng nghiệp, dễ bị lâm vào tình cảnh
“ếch ngồi đáy giếng”, không hòa nhập vào dòng chảy văn minh của thời đại. Các sinh
viên này thích thu mình lại, thậm chí có thể nói là không có trách nhiệm, ích kỉ. Những
sinh viên này không tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp, khoa, trường; không có một
đóng góp gì dù chỉ là một buổi lao động toàn trường. Khi được giao việc thì sinh viên
lại lấy lí do này, lí do khác để thoái thác, đùn đẩy sang cho người khác. Khi bị bắt buộc
làm thì sinh viên lại chống đối, làm lớn chuyện lên hoặc làm một cách miễn cưỡng.
2.2. Thực trạng văn hóa học đường trong lối sống
Sinh viên trường Đại học Khánh Hòa chưa có những trường hợp nghiêm trọng
về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên không phải là không có và không đáng quan tâm. Với lí do
buồn, nhớ nhà, một số ít sinh viên nam chơi đề, bài bạc, cá cược và đặc biệt là chơi game
online để “giải sầu”, làm ảnh hưởng tới việc học và tốn kém tiền bạc, từ đó dễ dẫn tới
nạn nợ nần, trộm cắp là khó né tránh. Một số sinh viên nam cho rằng: Đã là đấng nam
nhi thì phải biết hút thuốc, đánh bài và nhậu nhẹt. Có sinh viên uống vào, lời ra tiếng
vào, rồi còn gây gổ đánh nhau. Số ít sinh viên nữ lại rơi vào lối sống xa xỉ, đua đòi, ăn
diện. Có những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì tập sống xa xỉ; tình trạng
sống thử, sống buông thả của số ít sinh viên. Bên cạnh đó, lối sống thực dụng đã dần len
lỏi vào đời sống sinh viên. Sinh viên dành thời gian lo kiếm tiền nhiều hơn là kiếm tri
thức. Họ ít có thời gian để suy nghĩ về lương tâm, lý tưởng sống, lòng nhân ái… Những
áp lực từ học tập, công việc hay các mối quan hệ phức tạp từ cuộc sống đã làm cho họ
có suy nghĩ sai lệch về đồng tiền. Họ đề cao đồng tiền, họ bi quan, lạnh lùng và thiếu
tình thương đối với người khác… Chính những điều đó đã làm cho họ không có ý chí
vươn lên, thờ ơ với tập thể, hình thành những suy nghĩ tiêu cực và sống bon chen, ích
kỷ hơn.
Sự thiếu hụt văn hóa đang tác động mạnh đến đời sống tinh thần của sinh viên trường
trường Đại học Khánh Hòa. Đó là chất xúc tác làm cho một bộ phận không nhỏ sinh viên
đứng trước nguy cơ xuống cấp về đạo đức, xa rời các giá trị truyền thống của dân tộc. Nói
đến tuổi trẻ là nói đến hoài bão, nói đến ước mơ và hành động, nhưng một bộ phận sinh
viên - là lực lượng chủ lực sẽ bổ sung vào đội ngũ trí thức - lại thiếu những năng lực cần
thiết để đương đầu với những biến động đầy phức tạp của xã hội hiện đại khi thiếu khả năng
phê phán, yếu năng lực tư duy sáng tạo để tìm ra con đường giải quyết các vấn đề của cuộc
sống.
Tất cả những vấn đề trên cho ta thấy được sự cần thiết phải xây dựng văn hóa học
đường cho sinh viên. Trường Đại học Khánh Hòa cần giải quyết nhanh chóng và tận gốc
những biểu hiện của sự đi xuống của văn hóa học đường để chúng không lan rộng ra
toàn thể sinh viên của trường, làm ảnh hưởng xấu đến xã hội.
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3. Giải pháp xây dựng văn hóa học đường theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Định hướng phát triển đất nước trong giải đoạn 2021-2030, Đại hội XIII của Đảng
xác định: Tạo đột phá trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao,… xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh,
văn minh [tr. 329,330]. Để xây dựng một môi trường văn hóa học đường lành mạnh, văn
minh cho sinh viên trường Đại học Khánh Hòa, cần xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp
sau:
3.1. Xây dựng môi trường văn hóa, khung cảnh văn hóa và ứng xử văn hóa.
Môi trường văn hoá chứa đựng các giá trị vật thể và phi vật thể . Môi trường
văn hóa và khung cảnh văn hóa là môi trường xung quanh học đường, đòi hỏi cảnh quan
trường học phải thật trong lành, văn hóa. Văn hóa thể hiện ở giảng viên, sinh viên qua
hành động, cử chỉ, ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Môi trường xung quanh học đường là
ý thức của giảng viên và sinh viên khi bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cây, khạc nhổ,
vẽ bậy lên tường, bàn học; không hút thuốc lá trong trường học; không nói tục, chửi thề...
Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ đó, nhưng là nền tảng hình thành chuẩn mực đạo
đức ban đầu của một nhà giáo cho sinh viên. Cần hướng tới xây dựng: “Nhà trường
văn hóa, sinh viên thanh lịch, nhà giáo mẫu mực.”
Theo C.Mác: "Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà
những quan hệ xã hội" [8, tr.11]. Văn hóa học đường chính là "văn hóa giao tiếp",
"văn hóa ứng xử" của giảng viên và sinh viên, "Giảng viên phải là tấm gương tốt cho sinh
viên noi theo", phải "Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách", xây dựng mối quan hệ tốt
giữa thầy và trò, có quan hệ đúng mực, vừa nghiêm túc vừa thân mật, giản dị và chân
thành. Giảng viên phải xác định đúng vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với việc dạy
"chữ" và dạy "người", phải có ý thức trau dồi chuyên môn, làm cho sinh viên thấy được
cái hay, cái đẹp trong kiến thức được lĩnh hội, truyền cho sinh viên niềm say mê về nghề
nghiệp, phát huy tính tích cực, tự giác làm cho sinh viên trân trọng, yêu quý nghề của
mình lựa chọn.
Cần phải tạo lập một môi trường văn hóa học đường lành mạnh mà ở đó, văn hóa
được thể hiện qua những hành động, cử chỉ đẹp hàng ngày, ngôn ngữ giao tiếp ở trên lớp
học, ở ngoài giờ học, ở trên đường phố giữa thầy và trò; cần giáo dục lồng ghép, gián tiếp
hay trực tiếp cho sinh viên:
- Những thói quen nếp sống cơ bản: Cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng
kỷ luật, quy ước của tập thể, bảo vệ môi trường; Có ý thức tự quản trong cuộc sống của
bản thân, lịch sự trong ăn mặc, đi lại, giao tiếp, quan hệ; Tôn trọng người khác nhất là sở
thích, cách sống của họ; Sẵn sàng giúp đỡ và khiêm tốn học hỏi bạn bè; Giữ đúng lời hứa,
lời hẹn với mọi người; Làm việc, học tập, vui chơi đúng giờ, đúng chỗ; Tích cực tham gia
các hoạt động của Đoàn, Hội; Nghiêm khắc với các hành vi sai lệch trong kí túc xá, các
vi phạm chuẩn mực đạo đức và nếp sống văn hoá.
- Những thói quen nếp sống trong học tập: chăm chỉ học tập và rèn luyện thực
hành kỹ năng nghề nghiệp; giúp đỡ học hỏi lẫn nhau trong học tập; tự giác làm bài trong
kiểm tra, không quay cóp, không mở tài liệu; tìm tòi vận dụng các phương pháp học tập
tốt; tránh kiểu học dồn nén vào mùa thi; xây dựng nếp sống học tập có trợ giúp của thư
viện, tài liệu; rèn luyện thói quen đi học đúng giờ.
- Những thói quen nếp sống trong sinh hoạt tập thể và cá nhân: Ngăn nắp, gọn
gàng, tiết kiệm thời gian, có ý thức bảo vệ tài sản chung và tài sản cá nhân; Ý thức giữ
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gìn vệ sinh chung và riêng, chấp hành tốt các quy định của kí túc xá và đoàn thể; Tham
gia tích cực các hoạt động văn hoá giao lưu, thể dục thể thao lành mạnh, bổ ích; Chống
lại các hành vi thiếu văn hoá trong kí túc xá như cờ bạc, nhậu nhẹt, lưu trữ, truyền bá văn
hoá phẩm đồi trụy, tuyên truyền mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác; Sử dụng thời
gian rỗi hợp lý, có ích cho các hoạt động học tập, vui chơi; Xây dựng hành vi, thói quen
tự quản, tự rèn luyện nhiều hơn nữa.
- Những thói quen nếp sống trong quan hệ ứng xử: chào hỏi giảng viên giáo, cán
bộ công nhân viên bằng tình cảm kính trọng; Giao lưu các đơn vị bạn với nguyên tắc chan
hoà, lịch sự, chuẩn mực; Quan tâm đến mọi người trong phòng ở, trong lớp, trong cộng
đồng, làm tốt bổn phận thành viên trong phòng nội trú, trong lớp của mình; Xây dựng tình
bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh; Cương quyết nói không với nếp sống buông thả,
thương mại hoá; Tiếp khách đúng chỗ, đúng giờ quy định, không làm ảnh hưởng đến mọi
người trong phòng; Tôn trọng sở thích, cá tính, cách sống của người khác nếu họ không
vi phạm bản sắc dân tộc và nét đẹp văn hoá; Sống hồn nhiên, vui tươi, yêu đời.
Ngoài ra, nhà trường cần gắn việc giáo dục đạo đức văn hóa với đạo đức lối sống,
lồng ghép chương trình giảng dạy với các hoạt động dã ngoại cho sinh viên như: thăm các
di tích lịch sử, học tập truyền thống cách mạng lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, khơi
dậy trong sinh viên lòng tự hào dân tộc, giúp sinh viên có động cơ học tập tốt, sống tốt.
3.2. Trường Đại học Khánh Hòa phải có hệ giá trị làm chuẩn mực để lấy đó
làm mục tiêu phấn đấu, thước đo thành quả của trường.
Việc làm này là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, làm cho sinh viên
nhận thức được giảng đường, nơi mình học tập trở thành nơi phấn đấu của nhiều học sinh,
nơi phụ huynh của các em luôn yên tâm về một môi trường đào tạo "vừa hồng, vừa
chuyên".
Ngoài ra, các trường cần gắn việc giáo dục đạo đức văn hóa với đạo đức lối sống,
lồng ghép chương trình giảng dạy với các hoạt động dã ngoại cho sinh viên như: thăm các
di tích lịch sử, học tập truyền thống cách mạng lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, khơi
dậy trong sinh viên lòng tự hào dân tộc, giúp sinh viên có động cơ học tập tốt, sống tốt.
3.3. Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường, tăng cường xây
dựng kỷ cương, nề nếp trong học tập, sinh hoạt của đoàn viên, sinh viên.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống thông qua
các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, nói chuyện truyền
thống, tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt. Qua đó, làm cho đoàn viên thanh niên
giữ vững lập trường, trung thành với lý tưởng cách mạng, tự hào với truyền thống của các
thế hệ cha anh, soi mình vào những tấm gương tiêu biểu trong xã hội, để từ đó, đặt ra cho
mình mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, xây dựng ý thức, động cơ, thái độ học tập đúng đắn,
góp sức mình xây dựng quê hương Khánh Hòa, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Các tổ chức Đoàn, Hội phải phát huy vai trò của mình, cần tạo ra nhiều sân chơi
lành mạnh cho đoàn viên thanh niên: tổ chức các loại hình hoạt động văn hoá văn nghệ,
thể dục thể thao, các câu lạc bộ nhóm với hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với tâm
lý lứa tuổi nhằm góp phần giáo dục đạo đức - thẩm mỹ - lối sống cho họ. Đó chính là việc
xây đắp nền tảng nhân văn cho đoàn viên thanh niên để góp phần thúc đẩy sự phát triển
nhân cách của thanh niên theo hướng đạt tới cái đúng, cái tốt và cái đẹp. Tổ chức các chương
trình hành động tập thể như "Hiến máu nhân đạo"; chương trình quyên góp ủng hộ trẻ em
khuyết tật, vùng sâu vùng xa... Qua đó, hình thành ở sinh viên tinh thần đoàn kết, "thương
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người như thể thương thân". Phê phán, đẩy lùi cái xấu, cổ vũ, xây dựng cái đẹp trong thanh
niên, làm cho đoàn viên thanh niên có quan niệm, nhận thức và chấp hành tốt nếp sống văn
mình nơi công cộng; đấu tranh chống lối sống thực dụng, ích kỷ, chạy theo đồng tiền, coi
thường luân thường đạo lý và chống lại các hành vi trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục
của dân tộc.
Nhà trường phải xây dựng văn hóa trường học như mang bảng tên khi đến trường,
mặc đồng phục vào các ngày quy định… nhằm tạo nên một nét văn hóa riêng cho trường.
Tổ chức các diễn đàn, hội nghị đoàn viên - sinh viên trao đổi về nếp sống văn hóa, những
chuẩn mực trong nếp sống học đường, phát động các phong trào thi đua học tập, nghiên
cứu khoa học, cam kết văn minh, văn hóa học đường. Phòng quản lý sinh viên cần phối
hợp với các liên chi đoàn quán triệt để sinh viên thực hiện các kỳ thi trung thực, nghiêm
túc: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Tổ chức Đoàn của cơ sở trường Đại học Khánh Hòa cần có những cuộc họp liên
tịch với các cơ quan pháp luật, với chính quyền, Đảng uỷ Chi bộ, đoàn thể khác nơi đơn
vị cư trú một cách thường xuyên. Có như thế mới có biện pháp quản lý, giáo dục đúng
đắn, có hiệu quả, kịp thời ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực trong sinh viên.
Các thầy, cô giáo phải xử lý nghiêm khắc đối với những sinh viên có hành vi tiêu
cực trong thi cử để làm gương cho các sinh viên khác.
Trung tâm phục vụ sinh viên phối hợp với các Liên chi đoàn phát động phong trào
xây dựng phòng ở kiểu mẫu trong kí túc xá, xây dựng giảng đường sạch đẹp.
Nhà trường tổ chức sinh hoạt dân chủ, hội nghị dân chủ để sinh viên bày tỏ tâm tư
nguyện vọng của mình. Tăng cường xây dựng các câu lạc bộ mang tính học thuật ở các
khoa giúp sinh viên có điều kiện rèn luyện kỹ năng giao tiếp, rèn luyện văn hóa học đường.
Ngoài ra, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cần kịp thời khen thưởng đoàn viên, sinh viên
thực hiện tốt nề nếp văn hóa học đường, xử lý nghiêm đối với những sinh viên vi phạm.
3.4. Xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, văn minh ở Kí túc xá
Kí túc xá là nơi sinh viên sống, học tập, vui chơi, nghỉ ngơi… Chính nơi đây hình
thành nên kỹ năng sống cho sinh viên. Do đó, xây dựng nhân cách sinh viên sư phạm
chúng ta không chỉ quan tâm ở trường học mà còn phải quan tâm đến Kí túc xá. Kí túc xá
được xem như một xã hội thu nhỏ. Bên cạnh những tác động tích cực, tiến bộ còn có
những tiêu cực, thiếu lành mạnh vẫn len lõi vào trong sinh viên thông qua mạng, sách,
báo, phim ảnh… Do đó nhà trường cần chú ý:
+ Tăng cường cơ sở vật chất cho việc học, ăn ở, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên.
Thiếu cơ sở vật chất trong học tập, sinh hoạt thì không thể có cuộc sống văn minh được,
không thể phát huy hết tính tự học, sáng tạo trong sinh viên được. Do đó, cần có phòng
tự học cho sinh viên với đầy đủ yêu cầu ánh sáng, sạch, thoáng, mát; cần quan tâm đến
nhà ăn của Kí túc xá: đầy đủ chất dinh dưỡng, phong phú, đa dạng và đặc biệt phải đảm
bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe cho sinh viên, phát
triển thể chất lẫn tinh thần, sự thông minh, sáng tạo của sinh viên mới được tăng cường.
Cần phát động phong trào rèn luyện sức khỏe trong sinh viên: đi bộ mỗi buổi sáng, bơi
lội, cầu lông, bóng bàn, đá banh, cờ vua, cờ tướng…
+ Tăng cường Ban quản lí Kí túc xá, Ban tự quản sinh viên để phát hiện kịp thời những
vi phạm nội quy, quy chế nhà trường và kịp thời ngăn chặn. Xây dựng một Kí túc xá nề nếp,
lối sống văn hóa tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phát triển thể lực, trí lực lẫn tâm lực.
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3.5. Có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội
Việc kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục cho học sinh phát
triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục
tháng 6-1957, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: "Phải liên hệ mật thiết với gia đình học trò.
Bởi vì giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và
trong gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù
tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn
toàn".
Nói đến gia đình là nói đến cái nôi sinh thành, dưỡng dục, là nơi định hướng các giá trị
đạo đức, nhân cách của học sinh, sinh viên. Gia đình cũng là nơi gìn giữ những giá trị đạo đức
truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điều đó được ý thức rất đầy đủ về quan niệm của cha mẹ
trong quá trình vào đời của con cái, trong học tập, phát triển nghề nghiệp tương lai, phát triển
nhân cách trong quan hệ tình bạn và tình yêu, gia đình hạnh phúc và ý thức trách nhiệm công
dân.
Sự kết hợp giữa gia đình với nhà trường thể hiện trong việc thường xuyên có sự
trao đổi từ hai phía. Nhà trường thường xuyên thông báo kết quả học tập, văn hóa đạo đức
trường học của sinh viên cho gia đình, định kỳ tổ chức họp phụ huynh để trình bày rõ
quan điểm của nhà trường đối với học sinh, sinh viên. Gia đình cung cấp đầy đủ thông tin
cá nhân, trình bày rõ tính cách, năng lực của học sinh, sinh viên tạo điều kiện để nhà
trường có biện pháp giáo dục, quản lý. Gia đình cũng phải chu cấp đầy đủ về vật chất,
thường xuyên quan tâm, động viên các em bằng những hành động như gọi điện hỏi thăm
sức khỏe, động viên các em cố gắng học tập khi xa nhà... Có không ít sinh viên thiếu sự
quan tâm của gia đình trong cuộc sống xa nhà mà rơi vào các tệ nạn xã hội.
Từ thực tế trên cho thấy, vai trò của gia đình là rất quan trọng trong việc hình thành
phát triển nhân cách của học sinh, sinh viên. Không chỉ là cái nôi sinh thành, dưỡng dục,
gia đình còn là nhân tố quan trọng trong việc cùng với nhà trường hoàn thiện nhân cách
văn hóa cho các em.
Các đoàn thể tổ chức xã hội nơi sinh viên ở phải thường xuyên kiểm tra nếp sống
văn hóa, tăng cường tuần tra, kiểm tra hiện tượng sinh viên đi khuya về muộn, để kịp thời
thông báo với nhà trường có biện pháp xử lý. Có những hình thức xử lý thích đáng, với
những bộ phận, những đối tượng có mục đích lợi dụng sinh viên về cả tâm hồn và thể xác.
Hạn chế những tụ điểm ăn chơi (nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke, quán internet, dịch vụ
cầm đồ) xung quanh địa bàn các trường học.
Một môi trường văn hóa học đường được tạo dựng từ sự kết hợp giữa gia đình, nhà
trường và xã hội sẽ có sức đề kháng với những mầm bệnh, loại trừ được những biểu hiện
văn hóa không lành mạnh nảy sinh từ bên trong, góp phần xây dựng môi trường văn hóa
học đường ngày càng hoàn thiện, trong sáng.
Trong những biến động mạnh mẽ của những giá trị chuẩn mực xã hội, nếp sống
của sinh viên có những thay đổi, thay đổi trong nhận thức, hành động, cách thức suy nghĩ.
Có không ít sinh viên sa vào các tệ nạn xã hội. Vấn đề này, trở thành tiếng chuông cảnh
tỉnh cho các cấp quản lý của các trường đại học chung và trường Đại học Khánh Hòa nói
riêng, đòi hỏi phải có những biện pháp thực sự hiệu quả để làm tốt chức năng dạy "chữ",
dạy "người", tạo một môi trường văn hóa trong lành, chân phương trong trường học. Thực
hiện đồng bộ các giải pháp là cơ sở, điều kiện để xây dựng một môi trường văn hóa lành
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mạnh, văn minh, tạo ra nguồn nhân lực "vừa hồng, vừa chuyên", góp phần xây dựng tỉnh
Khánh hòa ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Kết luận
Trước sự phát triển mạnh mẽ của đời sống kinh tế, văn hóa, những biến đổi của xã
hội và những đòi hỏi khắt khe của quá trình hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn
hóa vẫn còn giữ nguyên giá trị, tư tưởng đó đã và đang là “kim chỉ nam” hướng dẫn chúng
ta xây dựng một văn hóa học đường lành mạnh, văn minh. Đối với sinh viên, việc xây
dựng văn hóa bản thân đòi hỏi phải quán triệt sâu sắc tư tưởng văn hóa của Người, vận dụng
sáng tạo phù hợp với thực tiễn đa dạng, phong phú. Điều đó sẽ giúp sinh viên tự hoàn thiện
bản thân mình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh.
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, TÍCH CỰC
TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TS. Nguyễn Văn Tịnh*, ThS. Đặng Thị Yến*
1. Đặt vấn đề
Trong thời đại ngày này, xu hướng hội nhập quốc tế đang mở ra không ít những
triển vọng phát triển giáo dục cho các quốc gia nói chung và cho giáo dục đại học nói
riêng, đồng thời, cũng đặt ra những thách thức lớn đối với việc xây dựng và phát triển văn
hóa nói chung và môi trường văn hóa nhà trường nói riêng. Vì vậy, nghiên cứu các giải
pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực có cơ sở khoa học và thực tiễn là
vấn đề cấp bách đối với các trường đại học hiện nay, nhằm đào tạo ra những con người
có ích cho xã hội, là nền tảng thúc đẩy con người hướng tới Chân - Thiện - Mĩ.
2. Nội dung
2.1. Một số khái niệm
Hiện nay đang tồn tại các khái niệm: văn hóa học đường, văn hóa nhà trường, văn
hóa trường học. Dù ở tên gọi nào thì nó cũng đóng vai trò như một chất kết dính đối với
các thành viên trong một cơ sở giáo dục, có tác dụng định hướng cho cho các thành viên
trong tổ chức đó.
Văn hoá nhà trường được hiểu là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen
và truyền thống được hình thành trong quá trình phát triển của nhà trường, được các thành
viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và được thể hiện trong các hình thái vật chất
và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư phạm [Nguyễn Thị Hường,
2017].
Shien và Tian [Shien và Tian, 2012] cho rằng, văn hóa học đường bao gồm ba
thành tố cốt lõi:1)Văn hóa vật chất (hệ thống cơ sở vật chất và tài sản hữu hình đặc trưng
của nhà trường); 2) Văn hóa quản trị (hệ thống quản trị và các cơ chế chính sách vận hành
của nhà trường; 3) Văn hóa tinh thần (hệ thống các giá trị cốt lõi, quan điểm học thuật và
cách thức, kết quả mọi người tham gia vào các hoạt động văn hóa của nhà trường).
Môi trường văn hóa là tổng hòa các loại điều kiện văn hóa tinh thần tồn tại xung
quanh con người và tác động tới hoạt động của con người [Mai Hải Oanh]. Quan niệm thế
này vẫn còn phiến diện. Theo chúng tôi, môi trường văn hóa nhà trường được hiểu là toàn
bộ các điều kiện văn hóa vật thể và phi vật thể đảm bảo cho các thành viên trong đó hoạt
động.
Để tồn tại và phát triển, cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học nói riêng
phải kiến tạo được cho mình một môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực, chứa đựng
trong đó những giá trị và chuẩn mực.

2.2.Những biểu hiện của môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực trong nhà
trường
Không chỉ là một môi trường có không gian xanh, sạch, đẹp, tiện nghi,… mà ở đó
còn chứa đựng một bầu không khí hết sức cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn
*

Trường Đại học Hà Tĩnh
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nhau giữa các thành viên trong nhà trường. Ở đó, con người được coi trọng, được cổ vũ để
hoàn thành công việc và công nhận sự thành công của mỗi người. Trong môi trường văn
hóa lành mạnh, tích cực, mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh- sinh viên đều ý thức được công
việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham
gia vào các hoạt động của nhà trường; được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong
mọi hoạt động của nhà trường; được khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cải tiến phương pháp
nâng cao chất lượng dạy và học; được chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; được
chia sẻ tầm nhìn, quyền lực và khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm. Chính vì vậy Nghị
quyết Trung ương 9 (khóa XI) đã đặt ra nhiệm vụ: “Xây dựng mỗi trường học phải thực sự
là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách,
lối sống”.
2.3. Vài nét về thực trạng môi trường văn hóa ở các trường đại học hiện nay
Từ những năm 90 của thế kỷ trước các nhà nghiên cứu đã bàn sâu về vấn đề phản
văn hóa và quá trình phát triển xã hội hiện đại (Như Thiết, 1993), trong đó có đề cập đến
văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, mức độ phức tập không
như bây giờ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhâp. Trong giai đoạn hiện nay, môi
trường văn hóa nhà trường ở các cơ sở giáo dục, có thể tiếp cận ở các góc độ: Quan hệ
ứng xử của sinh viên và sinh viên, sinh viên với mọi người xung quanh; quan hệ giữa sinh
viên và giảng viên; về giảng viên và cán bộ quản lý trong bối cảnh xã hội hiện đại (Kết
quả nghiên cứu của Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Hà
Tĩnh) gần đây .
quanh.

- Giao tiếp, ứng xử giữa sinh viên với sinh viên và sinh viên với mọi người xung

+ Giữa sinh viên với nhau thì thường sử dụng những cặp từ ngữ xưng hô:“Tao mày” (có khi còn sử dụng tên con vật để gọi ten nhau: chó, mèo, lợn, bò, gà,vịt,…), cho
thấy giao tiếp của sinh viên có sự lệch chuẩn ở mức độ cao, có thể là do giữa họ có thái
độ thân mật thái quá, dẫn đến suồng sã, đùa cỡn, từ đó ngôn ngữ sử không phù hợp với
chuẩn văn hóa giao tiếp và thuần phong, mĩ tục của dân tộc.
+ Sinh viên với mọi người xung quanh: Khi đến căng tin, hàng quán hay khi vào
khu kí túc xá đâu đâu cũng nghe được những câu nói tục, chửi bậy vô văn hóa của sinh
viên.
Khi đi ngoài đường nhiều sinh viên còn thể hiện sự giao tiếp thiếu văn hóa của
mình trước mặt những người lớn tuổi, không biết chào hỏi thậm chí còn dùng từ gâyphản
cảm đối với mọi người xung quanh khi đi trên đường...
- Giao tiếp, ứng xử giữa sinh viên với giảng viên, các nghiên cứu:
Năm 1990, đã có cuộc điều tra xã hội tại 5 trường đại học lớn ở Hà Nội (Đại học
Tổng hợp quốc gia, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Sư
phạm 1 Hà Nội) về tình hình học tập của sinh viên, cho kết quả như sau:
+ Về tình hình ti cử, kiểm tra ở lớp, khoa: 1) Nghiêm túc: 60,2%; 2)Không nghiêm
túc: 33,9%; 3) Không có ý kiến: 4,2% (Văn Như Cương, 1993).
+ Về thái độ và thực trạng học tập:1)Nghỉ học không lý do: 38,3%; 2) Đi học muộn,
về sớm: 29,5%; 3) Không ghi chép bài trên lớp: 17,5%; 4) Quay cóp bài thi, kiểm tra:
26,6%; 4)Không làm bài tập đầy đủ: 25,3%. Hiện tại, tình hình này vẫn tiếp diễn, còn
phức tạp hơn rất nhiều, nhất là trong giao tiếp ứng xử.
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Có rất nhiều sinh viên hiện nay quan niệm quá trình học tập, rèn luyện tại trườngđại
học chỉ là học để có nghề nghiệp, học để chỉ lấy tấm bằng đại học. Họ (một bộphận sinh
viên) chỉ coi cán bộ, giảng viên trong nhà trường là người làm công tác giảng dạy và đào
tạo cho mình với tư cách là một khách hàng (khách hàng là thượng đế). Từ thực tế đó, họ
đã đánh mất đi những nét đẹp, xa rời trong cách ứng xử chuẩn mực với thầy cô giáo vốn đã
được giáo dục ở trường phổ thông. Biểu hiện ở thái độ không tôn trọnggiảng viên trong giờ
học: Cãi lại lời giảng viên khi bản thân có lỗi và bị phê bình; không đứng dây chào giảng
viên khi họ lên lớp (sinh viên Lào thực hiện nghi thức này rất nghiêm túc); trả lời câu hỏi
của giảng viên một cách cộc lốc, thờ ơ cho qua chuyện, không có chủ - vị ngữ và nói ngang
bằng với giảng viên; không đứng dậy trả lời câu hỏi xây dựng bài khi giảngviên yêu cầu;
tự do đi lại trong lớp, ra vào không xin phép; tệ hơn, khi nhận bài kiểm tra bị điểm kém có
trường hợp còn hành xử thiếu văn hóa như: xé bài kiểm tra trước mặt thầy cô để tỏ ra thái
độ.
Những hành vi sử dụng điện thoại làm việc riêng (ngủ gật, ăn quà vặt, đánh điện
tử, chơi cờ ca rô…), nói chuyện riêng, để chuông điện thoại reo trong giờ học, hay tình
trạng không chuẩn bị khăn lau bảng, phấn viết bảng,…Từ những chi tiết nhỏ như vậy
cũng khẳng định sự ứng xử chưa văn hóa của sinh viên đã xuống cấp.
- Về phía giảng viên, cán bộ quản lý
Có thể nói, một bộ phận giảng viên, cán bộ quản lý đạo đức nhà giáo xuống cấp
nghiêm trọng, tình trạng thiếu công bằng, gian lận trong thi cử, chuyện mua bán các kết quả
học tập không còn là xa lạ, tham nhũng đang có dấu hiệu lên ngôi. Tất cả điều đó đã gây ra
những hệ lụy đáng tiếc cho xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục nói
chung, giáo dục đại học nói riêng. Văn hóa nhà trường bị biến dạng cũng là điều hiển nhiên.
Thực tế đó đã làm cho những người có lương tri đau xót và đối với những Nhà giáo chân
chính thì chắc hẳn đó là sự xúc phạm nhân phẩm và đạo đức nghề nghiệp ghê gớm, xúc
phạm đến truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Những gì chúng ta chứng kiến được
cũng chỉ là phần nổi của cả tảng băng khổng lồ chứa đầy tiêu cực trong ngành giáo dục.
Đã đến lúc chúng ta cần phải chấn hưng giáo dục nước nhà (Phạm Minh Hạc,
2006). Thực tế, cũng đã có rất nhiều giải pháp của các nhà nghiên cứu nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục. Dưới góc độ của cấp quản lý Khoa, Bộ môn thiết nghĩ, việc xây dựng
môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực trong trường đại học là vô cùng quan trọng không
thể phủ nhận trong giai đoạn hiện nay
2.4. Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực ở đại học
Văn hóa nhà trường không phải tự nhiên mà có, mà là những giá trị được tích lũy
theo thời gian, qua quá trình hoạt động và tương tác lẫn nhau giữa các thành viên trong
nhà trường. Việc xây dựng và phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực trong
trường học là một quá trình lâu dài, kiên trì và bền bỉ, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các
thành viên trong nhà trường, trong đó lãnh đạo, quản lí đóng vai trò then chốt. Xây dựng
văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực cần phải có những bước đi và những biện pháp
phù hợp mới có thể kế thừa, gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa tích cực phù hợp
với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường, đồng thời loại bỏ được những giá trị tiêu cực,
không phù hợp hoặc cản trở sự phát triển của nhà trường.
Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực trong các cơ sở giáo dục đại
học, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
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2.3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV trong toàn
trường về vai trò, tầm quan trọng của môi trường văn hóa nhà trường
Muốn xây dựng môi trường văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực, trước hết cán
bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV cần phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, rõ nét về nó;
phải thấy rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và phương thức, con đường xây dựng
văn hóa nhà trường; về mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường; về tình hình
thực trạng cũng như mục tiêu, nhu cầu mong muốn của cá nhân, tổ chức trong việc xây
dựng, phát triển văn hóa nhà trường của trường mình.
Để giúp tất cả các thành viên trong nhà trường thấy được vai trò, tầm quan trọng,
ý nghĩa và sức tác động của môi trường văn hóa trong việc nâng cao và phát triển chất
lượng đào tạo, tạo uy tín và thương hiệu của nhà trường, nhà trường nói chung, các tổ
chức đoàn thể, các khoa, các phòng ban nói riêng nên tổ chức các hội thảo, câu lạc bộ
bàn luận về vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực. Qua các hội thảo
đó, mỗi cá nhân trong nhà trường đều ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình
trong việc xây dựng môi trường văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực - một môi trường
ngay nơi mình đang công tác và học tập.
2.3.2.Chú trọng xây dựng văn hóa quản lý trong nhà trường
Xây dựng văn hóa nhà trường phải bắt đầu từ cấp cán bộ quản lí, mà người đứng
đầu là Hiệu trưởng. Vì năng lực và phẩm chất của đội ngũ lãnh đạo, quản lý là yếu tố tác
động mạnh nhất đến quá trình xây dựng và thay đổi văn hóa nhà trường. Cán bộ quản lí
là những người lãnh đạo, điều hành nhà trường, là để đảm bảo rằng nhà trường sẽ thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và không ngừng phát triển. Vì vậy, nhà
trường cần phải chú trọng xây dựng văn hóa quản lý, cần bồi dưỡng năng lực quản lý
cho cán bộ các cấp từ tổ trưởng, tổ phó trở lên.
Phong cách lãnh đạo, quản lí là sự cụ thể hóa của tư duy lãnh đạo. Các phong cách
độc đoán, dân chủ hay tự do đều có những ưu điểm nhất định, tùy thuộc vào bối cảnh mà
chúng được vận dụng. Tuy nhiên, phong cách dân chủ với những nỗ lực nhằm tăng quyền
tự chủ, khích lệ sáng tạo và cơ hội chịu trách nhiệm đến cùng về quan điểm và hành động
được chứng minh là có hiệu quả, đảm bảo mang lại cam kết và hứng khởi trong hành động
của các thành viên. Do đó, để tạo ra tính dân chủ trong trường học, trước hết, hiệu trưởng
cần phải mạnh dạn phân cấp, giao quyền cho cán bộ quản lí cấp dưới và cán bộ quản lí cấp
dưới cần phải biết cách chia sẻ quyền lực và trách nhiệm với giáo viên, HSSV trong nhà
trường, khuyến khích và tạo điều kiện cho sự phát triển của các cá nhân. Đồng thời, các cấp
quản lý cần phải có chủ trương, kế hoạch triển khai, có kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá, khen
thưởng hợp lý, đảm bảo sự công bằng, trung thực, khách quan, thúc đẩy mọi người nỗ lực
làm việc.
2.3.3. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa nhà trường
Việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa nhà trường là một việc làm hết sức
quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Bởi VHNT là tập hợp tất cả những yếu tố làm
nên đặc trưng riêng biệt của nhà trường này so với nhà trường khác và so với các tổ chức
khác. Các biểu hiện của VHNT đặc biệt phong phú và phức tạp. Căn cứ theo hình thức
biểu hiện, văn hóa nhà trường gồm phần nổi có thể nhìn thấy hoặc quan sát được như:
không gian cảnh quan nhà trường, lôgô, khẩu hiệu, hành vi giao tiếp... và phần chìm không
quan sát được như: niềm tin, cảm xúc, thái độ.... Vì vậy, khi tìm hiểu và đánh giá về thực
trạng văn hóa nhà trường cần phải tiến hành đánh giá một cách khách quan, khoa học,
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toàn diện trên các mặt, như: Sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường; Các chuẩn mực, giá trị,
niềm tin trong nhà trường; Các truyền thống, nghi thức, nghi lễ của nhà trường; Lịch sử
nhà trường; Con người và các mối quan hệ trong nhà trường; Kiến trúc, hiện vật và các
biểu tượng của nhà trường,.. Hơn thế nữa phải tìm hiểu và đánh giá được các điều kiện
khách quan (điều kiện kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa của địa phương, cơ chế chính
sách, …) và chủ quan (nhận thức của CBGV, HSSV về vai trò VHNT; tác phong, lề lối
làm việc,…) tác động đến môi trường văn hóa của nhà trường. Dựa trên kết quả đánh giá,
nhà trường sẽ có những định hướng giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp và
loại bỏ được những giá trị tiêu cực, không phù hợp hoặc cản trở sự phát triển của nhà
trường. Đồng thời tìm các giải pháp thích hợp để thiết lập các chuẩn mực mới, những giá
trị mới mang tính thời đại.
2.3.4. Xây dựng và chia sẻ các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường
Việc xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho sự thành công. Đây là bước cơ
bản nhất. Các giá trị cốt lõi phải là các giá trị không phai nhòa theo thời gian và là trái
tim, linh hồn của nhà trường. Xây dựng những giá trị cốt lõi của nhà trường là nhằm đưa
ra được những giá trị quan trọng nhất, thể hiện tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển và
đặc trưng của mỗi nhà trường, có vai trò định hướng cho các hoạt động diễn ra trong nhà
trường. Để xây dựng các giá trị cốt lõi mang đậm bản chất văn hóa của nhà trường, khi
xây dựng cần phải đặt ra các câu hỏi sau: Những niềm tin cơ bản mà chúng ta chia sẻ
trong nhà trường là gì? Hành vi, thái độ của các thành viên trong nhà trường được dựa
trên các nguyên tắc nào? Các tiêu chuẩn đạo đức căn bản của nhà trường là gì? Tiêu chuẩn
chất lượng giáo dục như thế nào? Vấn đề công bằng và cơ hội tiếp cận? Những chương
trình hành động củng cố các giá trị này là gì? Giá trị cốt lõi của nhà trường có tính chất
định hướng các thành viên của nhà trường thực hiện công việc của họ. Vì vậy, các giá trị
cốt lõi cần được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV, bằng nhiều hình
thức khác nhau, hình thành trong tập thể ý thức, niềm tin về những giá trị nền tảng của nhà
trường.
Xây dựng và chia sẻ sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường là nhằm đưa ra một định
hướng thống nhất cho sự phát triển của nhà trường. Xây dựng và tuyên bố về sứ mạng,
tầm nhìn của nhà trường chính là sự đúc kết trí tuệ của không chỉ tập thể cán bộ, giáo viên
mà còn là của cả cộng đồng trên địa bàn cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Muốn
đạt được điều đó, đòi hỏi những cán bộ quản lý nhà trường phải “động não” để thu hút,
tập hợp trí tuệ tập thể thì mới đề ra được chiến lược toàn diện, đúng đắn. Mỗi nhà trường
cần phải dựa trên những điều kiện cụ thể của mình, trước mắt cũng như trong tương lai,
nhằm hoạch định cho mình một chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn. Chiến lược đó
phải được xây dựng cụ thể, bao gồm nhiều vấn đề như quá trình phát triển, mục tiêu, giải
pháp v.v…
Cũng như giá trị cốt lõi, sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường cũng cần được phổ
biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV trong toàn trường và đến với tất cả mọi người
trong cộng đồng xã hội. Phải tạo dựng cho giảng viên, HSSV niềm tin, quyết tâm xây
dựng giá trị cốt lõi và thực hiện tốt tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường.
3.3.5 Xây dựng các chuẩn mực văn hóa gắn với tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của
nhà trường
Chuẩn mực văn hóa là hiện thân cụ thể của các giá trị, mục tiêu, sứ mạng mà nhà
trường đang hướng đến, là chiếc khuôn quan trọng để định hình văn hóa nhà trường.
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Các chuẩn mực văn hóa trong nhà trường bao gồm những chuẩn mực về hình thức
và những chuẩn mực về nội dung: Các chuẩn mực về hình thức, hữu hình, dễ hoặc có thể
nhìn thấy bằng mắt thường gồm biểu tượng (logo), khẩu hiệu, phương châm hành động,
trang phục của các thành viên và kiến trúc, cách bày trí nơi làm việc... Chuẩn mực về nội
dung chính là những quy định bằng văn bản của tổ chức về các hành động, hành vi nên
làm hay không được phép làm như nguyên tắc, nội quy của nhà trường.
Đối với các chuẩn mực về hình thức, nhà trường cần chú trọng xây dựng các phương
diện sau: kiến trúc của trường học cần tạo cảm giác trang trọng, tuy nhiên không làm ảnh
hưởng đến tính thân thiện của công sở. Nhà trường cần có môi trường cảnh quan xanh - sạch
- đẹp và an toàn cho việc dạy và học. Phòng học, phòng hội đồng, phòng nghỉ cho giảng viên
cũng cần được bố trí ở những vị trí phù hợp, khoa học; bố trí các bảng chỉ dẫn, bảng thông
tin, thông báo ở những vị trí thuận tiện, dễ dàng cho cán bộ, giảng viên HSSV và người ngoài
đến liên hệ công tác. Biểu tượng logo của nhà trường phải hàm chứa được giá trị cốt lõi, tầm
nhìn, sứ mạng trong đó; đồng phục của CBNV, giảng viên cần nền nã, nghiêm túc phù hợp
với môi trường văn hóa trường học. Tóm lại, cảnh quan của một trường học cần phải toát lên
sự sạch, đẹp, trang nhã, lịch sự, gần gũi, thân thiện.
Đối với các chuẩn mực về nội dung, nhà trường cần xây dựng quy chế văn hóa dựa
trên triết lý riêng của mình để khẳng định được phong cách, xác định hệ thống giá trị,
chuẩn mực đạo đức của nhà trường. Theo đó, thống nhất và hướng dẫn hành vi ứng xử
của mọi thành viên trong nhà trường theo các giá trị và chuẩn mực đã xác định.
3.3.6. Củng cố các mối quan hệ trong nhà trường, làm cho những mối quan hệ ấy
trở nên tốt đẹp
Nhà trường là nơi hình thành và phát triển các mối quan hệ gắn với hoạt động nghề
nghiệp như: thầy - thầy, nhà quản lý - cán bộ và giáo viên, thầy - trò, trò - trò, … Để
những mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp, nhà trường cần phải kiến tạo được bầu không khí
tâm lý, dân chủ, cởi mở, hợp tác, thân thiện, đồng cảm và chia sẻ; trong đó, mọi người
được tôn trọng, có cơ hội để thể hiện và khẳng định (theo tháp nhu cầu của A.Maslow);
xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá thi đua khen thưởng hợp lý nhằm tạo động lực làm
việc cho tất cả thành viên. Để làm được điều này, nhà trường cần phải xây dựng được các
quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường và giữa các thành viên của nhà trường
với môi trường xung quanh (tự nhiên và xã hội). Trong các mối quan hệ ấy, gương mẫu
của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là sự mẫu mực, mô phạm trong các
mặt ứng xử của cán bộ, giảng viên trước sinh viên.
3.3.7. Khai thác tiềm năng mạng lưới các kênh thông tin phục vụ cho mục tiêu
giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục:
Việc truyền bá, phổ biến thông tin trong nội bộ tổ chức hay từ tổ chức ra bên ngoài
và ngược lại cũng được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết quan trọng về văn hoá
ở một tổ chức nhà trường.
Việc tận dụng mạng lưới các kênh thông tin để thực hiện mọi nhiệm vụ, mục tiêu,
kế hoạch, hoạt động của nhà trường là hết sức cần thiết.
3.3.8. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc xây dựng văn hóa nhà trường
Xây dựng văn hóa nhà trường không thể không nhắc tới vai trò của đoàn thể, đặc
biệt là Đoàn thanh niên, Hội học sinh sinh viên. Đoàn, Hội phải tạo ra được nhiều hoạt
động sôi nổi, hào hứng, bổi ích; tăng thêm những hoạt động bồi dưỡng kĩ năng tự học, tự
nghiên cứu, kỹ năng sống, kĩ năng phục vụ cộng đồng cho HSSV. Bởi vì mục đích quan
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trọng của việc xây dựng văn hóa nhà trường xét đến cùng là để hình thành và phát triển
nhân cách người học. Để trở thành người có văn hóa, người học phải rèn luyện, biết tự
học suốt đời, có ý chí và nghị lực vươn lên.
4. Kết luận
Xây dựng văn hóa lành mạnh, tích cực trong trường học nói chung và cơ sở giáo
dục đại học nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết có ý nghĩa quyết định trong việc
tạo dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường. Xây dựng môi trường văn hóa học đường
lành mạnh, tích cực là kết quả của quá trình vận hành tổng hợp, toàn diện cả hệ thống,
bao gồm các yếu tố: chính trị, tâm lý, các giá trị vật thể và phi vật thể, tác động tích cực
vào nhận thức, thái độ tình cảm và hành động của mỗi người, bù đắp những giá trị văn
hóa còn thiếu hụt, đấu tranh loại bỏ những yếu tố bảo thủ, lạc hậu trong nhà trường, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Hoàng Anh (2012), Giáo dục với hình thành và phát triển nhân cách sinh viên, Nxb.
Chính trị quốc gia, Hà Nội.
[2]. Phạm Minh Hạc (2001), Phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Khắc Hùng (2012). Giáo dục văn hóa học đường - Yếu tố quan trọng rèn
luyện kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 81, tr
43-44.
[5]. Trần Ngọc Thêm (1995). Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục.
[6]. Ủy ban quốc gia về thập kỷ phát triển văn hóa (1993), Mấy vấn đề về Văn hóa và phát
triển ở Việt Nam hiện nay, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

564

VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Th.S Hoàng Thanh Bình*, Trương Thị Vân Huyền*
“Nền Văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân”
(Mahatma Gandhi)
Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa
cốt lõi cũng như xây dựng đời sống văn hóa nhân dân ngày càng được nhiều quốc gia,
dân tộc quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, nền tảng để xây dựng, giữ gìn và phát huy nét đẹp
văn hóa đó- chính là các nhà trường, các cơ sở giáo dục. Bởi trường học không chỉ là nơi
truyền thụ kiến thức, mà quan trọng hơn- đó là nơi giáo dục và rèn luyện các thế hệ học
trò cách thức làm người. Đây cũng là lý do vì sao xây dựng văn hóa học đường trở nên
vô cùng cấp thiết và trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo.
Có thể nói, văn hóa học đường chính là nét đẹp nhân cách của Thầy và Trò, là sức
mạnh nội sinh tạo nên sự phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu của mỗi nhà trường,
mỗi cơ sở giáo dục, mỗi quốc gia - đặc biệt trong quá trình hội nhập và giao thoa của các
nền văn hóa như hiện nay.
PHẦN I: THỰC TRẠNG VỀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
Cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, ngành Giáo dục đã triển khai đồng
bộ các giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập
quốc tế. Trên cơ sở đó, các em học sinh có cơ hội được giáo dục toàn diện, các em ngày
càng thông minh hơn, nhanh nhẹn, tự tin hơn, có hiểu biết về nhiều lĩnh vực hơn… Các em
có thái độ lễ phép, biết chào hỏi các thầy cô giáo, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, có ý thức
thực hiện nội quy của trường, lớp. Các thầy cô giáo nhiệt tình, sáng tạo, có trách nhiệm, yêu
nghề, mến trẻ; các bậc phụ huynh phần nào thấu hiểu và chia sẻ với vất vả của nghề giáo….
Bên cạnh những mặt tích cực trên, văn hóa học đường vẫn còn một số tồn tại:
 Về phía học sinh: Một bộ phận không nhỏ trẻ thờ ơ vô cảm với người thân, với
cuộc sống xung quanh. Các em có xu hướng vòi vĩnh, đòi hỏi nhiều quyền lợi mà không
biết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; Trước những sai lầm, trẻ thường hay đổ lỗi cho
người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh; Nhiều học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao
thông; Dễ kích động, gây rối, đánh nhau… hay chưa có ý thức, tự giác, tích cực trong các
hoạt động tại trường…
 Về phía giáo viên: Một bộ phận nhà giáo còn thiếu kĩ năng, chưa có những ứng
xử chuẩn mực, đâu đó vẫn có trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo.
 Về phía phụ huynh: Hiện tượng phụ huynh có thái độ thiếu tôn trọng, coi
thường giáo viên, bạo hành trong nhà trường- là những vấn đề nhức nhối, xuất hiện ngày
càng nhiều trong đời sống hiện nay.
PHẦN II: NGUYÊN NHÂN
1.
*

Về phía học sinh:

Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
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Trẻ sống trong sự bao bọc thái quá của gia đình.
Không ít cha mẹ Việt có xu hướng yêu con trong sự bao bọc và đáp ứng nhu cầu
của con vô điều kiện. Trẻ được cho - nhận một chiều, do đó thường chỉ biết đòi hỏi. Trẻ
ngại tự phục vụ, lười lao động, chưa nhận thức được giá trị của lao động trong cuộc sống…
Những đứa trẻ như thế dễ trở nên ích kỷ, luôn cho mình là trung tâm, là “cái rốn của vũ
trụ”. Các em thiếu khả năng tự lập; được chu cấp quá đủ đầy khiến các em thiếu đi tinh
thần vượt khó, thiếu ý chí nghị lực vươn lên; thiếu mơ ước, khát khao và động lực trong
cuộc sống.
Trẻ phát triển theo thiên hướng tự do, thiếu định hướng của gia đình
Không chỉ bao bọc trẻ mà bên cạnh đó, một bộ phận cha mẹ cho rằng “trời sinh
voi, trời sinh cỏ”, hãy để trẻ phát triển tự do bởi quan niệm xưa cũ “các cụ ngày xưa năm
bảy đứa con, khó khăn thiếu thốn mà vẫn lớn khôn…”; hoặc cũng có những gia đình vì
hoàn cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khiến trẻ thiếu sự định hướng, uốn nắn
của gia đình. Trẻ vô tình bị đẩy vào hoàn cảnh bơ vơ, tâm trạng bất ổn, lối sống bất cần.
Thậm chí, nhiều phụ huynh còn thể hiện quan điểm, thái độ, hành động không tích cực
trước mặt trẻ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí, tư tưởng và hành vi của trẻ ở
nhà, ở trường cũng như tham gia các sinh hoạt cộng đồng.
Trẻ ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, nhất là mạng xã hội.
Trong xã hội hiện đại, mạng xã hội là một trong những kênh thông tin quan trọng
và hấp dẫn đối với đại bộ phận dân cư. Tuy nhiên, ở lứa tuổi học sinh- các em chưa nhận
thức được đầy đủ mặt trái của mạng xã hội nên dễ bị sa đà vào các nội dung giải trí không
lành mạnh, game bạo lực hay dễ bị lôi kéo bởi những đối tượng xấu lợi dụng công nghệ
để chuộc lợi, khiến cho các em bị sao nhãng việc học tập… Đó cũng là lý do khiến cho
các em dễ bị kích động, dễ bị du nhập thói hư tật xấu…
2. Về phía nhà trường và giáo viên:
Nhiều nhà trường chưa chú trọng xây dựng Văn hóa học đường. Việc xây dựng
Văn hóa học đường còn hình thức, hô khẩu hiệu mà chưa đi vào thực tiễn cuộc sống học
đường, chưa có sự giao thoa và thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Giáo viên
thiếu định hướng rõ ràng về văn hóa, về sứ mệnh, về những giá trị cốt lõi mà bản thân cần
hướng tới cũng như chưa có môi trường thuận lợi để thực hành văn hóa nhà trường, để
văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh giúp họ thêm yêu nghề và cống hiến.
Bên cạnh đó, một số giáo viên chưa có nhận thức đúng đắn về tư tưởng đạo đức,
chính trị lối sống, áp lực về thành tích giáo dục, về “cơm áo gạo tiền” … nên có những
hành vi thiếu chuẩn mực…
3. Về phía gia đình:
Trong bối cảnh đất nước ngày càng đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, gia đình
Việt Nam truyền thống đang có những biến đổi mạnh mẽ. Những giá trị, chuẩn mực truyền
thống cũng đã và đang thay đổi, chịu tác động từ xu thế toàn cầu hóa. Cách hiểu chưa
đúng đắn hoặc nửa vời về “Đổi mới giáo dục”, về “Kỉ luật trong trường học” khiến một
bộ phận phụ huynh trở nên “dân chủ quá trớn”, thậm chí có những phản ứng thô bạo với
thầy cô, nhà trường. Bên cạnh đó, cũng không ít gia đình, cha mẹ có tư tưởng “khoán
trắng” con cho nhà trường (trăm sự nhờ thầy cô). Nhiều bậc cha mẹ dành phần lớn sự lưu
tâm cho công việc, hoặc chuộng công nghệ, “nghiện” smart phone, mà chưa dành thời
gian “chất lượng” ở bên con, trò chuyện, chia sẻ cùng con. Nhiều gia đình không kiểm
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soát được việc sử dụng tivi, điện thoại của con…, đã tạo ra những hệ lụy, ảnh hưởng đến
tâm sinh lý, việc học hành, sự hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh cho con em mình.
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh chưa thật sự hiểu về phương pháp giáo dục của nhà trường,
quyền và trách nhiệm của phụ huynh, của học sinh với nhà trường… nên có thể dẫn đến
tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, giáo dục trong Nhà trường và Gia đình thiếu
sự thống nhất và đồng hành.
Có thể nói, văn hóa học đường hiện nay đang thiếu những quy tắc và những giá trị cốt
lõi mà các thành viên liên quan đến nhà trường (giáo viên, học sinh, phụ huynh…) cần thực
hiện một cách đồng bộ. Muốn vậy, các giá trị văn hóa đó vừa phải đảm bảo tính chuẩn mực
chung theo mục tiêu đổi mới giáo dục, vừa thỏa mãn được yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn
của các đối tượng tham gia và tạo nên sự thống nhất trong tư tưởng, hành động.
PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP CĂN BẢN
Thực trạng của văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay cho
thấy, việc xây dựng Văn hóa học đường trong một số nhà trường chưa được nhìn nhận
một cách đúng đắn về tầm quan trọng cũng như đảm bảo tính kết hợp nhất quán giữa Nhà
trường - Gia đình - Xã hội nên chưa phát huy được giá trị như mong muốn.
Nhận thức được tầm quan trọng của Xây dựng Văn hóa học đường đối với sự phát
triển của mỗi nhà trường, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Tiểu học Trần Nhân
Tông coi “Văn hóa nhà trường là tài sản vô hình tạo nên sức mạnh từ bên trong tập thể
đội ngũ và sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân. Xây dựng văn hóa trường học là chìa
khóa để thay đổi tư duy, hành động của giáo viên, là chìa khóa để tạo dựng mối quan hệ
thân thiện, hợp tác hiệu quả giữa gia đình và nhà trường”
Xây dựng văn hóa nhà trường thể hiện bản sắc riêng của từng nhà trường, gắn với
sứ mệnh, tầm nhìn và phù hợp điều kiện thực tiễn của nhà trường, của địa phương nhưng
vẫn đảm bảo những giá trị chuẩn mực chung theo yêu cầu đổi mới giáo dục.
Giải pháp 1: Xây dựng hình ảnh đẹp về giáo viên - học sinh - phụ huynh
Tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng
đồng: Đẹp, Nhân ái, Đoàn kết, Trách nhiệm và Văn minh
Trường Tiểu học Trần Nhân Tông được xây dựng theo đề án thành lập trường tiểu
học chất lượng cao tại khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định. Trường được đầu tư
về cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về đổi mới giáo dục. Tập thể cán
bộ, giáo viên được tuyển chọn về trường là các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ vững vàng, có nhiều thành tích trong dạy học hoặc đã có nhiều cống hiến đối
với ngành giáo dục. Học sinh của nhà trường được lựa chọn theo phương thức tuyển sinh
trái tuyến toàn thành phố. Với những lợi thế về cơ sở vật chất, đội ngũ và phương án tuyển
sinh; với mong muốn xây dựng môi trường Giáo dục chất lượng cao - nơi đào tạo học
sinh có kĩ năng công dân toàn cầu, mang trong mình hào khí Đông A và nét đẹp văn hóa
Việt, chúng tôi mong muốn ở trong môi trường giáo dục của mình, giáo viên, phụ huynh
đều cùng thấm nhuần và hướng đến những giá trị tốt đẹp.
Giáo viên Trần Nhân Tông: Đẹp, Nhân ái, Đoàn kết, Trách nhiệm và Văn minh
Học sinh Trần Nhân Tông: Đẹp, Nhân ái, Đoàn kết, Trách nhiệm và Văn minh
Phụ huynh Trần Nhân Tông: Đẹp, Nhân ái, Đoàn kết, Trách nhiệm và Văn minh
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Những giá trị tốt lõi này được thể hiện rõ thông qua: (1) Quy chế Văn hóa ứng xử
(Dành cho cán bộ, giáo viên nhà trường); (2) Nội quy, quy định về nề nếp với học sinh;
(3) Cam kết giữa phụ huynh học sinh với nhà trường
Ví dụ:
- Đẹp về hình thể: Luôn rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, vóc dáng Khỏe - Trẻ - Đẹp
- Đẹp về tác phong: Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự, vui tươi, chuẩn mực
- Đẹp về trang phục: Đẹp, tinh tế, phù hợp môi trường giáo dục
- Đẹp trong ngôn từ: Ngôn từ mẫu mực, đặc biệt trong xưng hô với cấp trên, đồng
nghiệp, học sinh, phụ huynh, cộng đồng
- Đẹp trong văn minh công cộng…
Việc xây dựng hình ảnh và những giá trị cốt lõi đối với cả giáo viên, phụ huynh và
học sinh có một ý nghĩa lớn trong việc xây dựng Văn hóa nhà trường, gieo vào trong tiềm
thức mỗi cá nhân niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và động lực vượt qua khó khăn để
hướng tới những giá trị tốt đẹp đó.
Giải pháp 2: Hiện thực hóa bộ quy tắc Văn hóa học đường thông qua các hoạt
động dạy học, các phong trào thi đua
2.1. Lồng ghép giáo dục Văn hóa học đường cho học sinh trong các giờ học chính
khóa (tích hợp nội dung kiến thức các môn học)
Ngoài môn Đạo đức, các môn học khác ở Tiểu học, như môn Tiếng Việt, Tự nhiên
và Xã hội, Lịch sử, Âm nhạc, Mỹ thuật…đều có thể được chọn lọc để áp dụng vào việc
tích hợp rèn phẩm chất, lối sống, văn hóa học đường cho học sinh. Ví dụ như: ở môn
Tiếng Việt, qua các câu chuyện kể, các bài văn, bài thơ có nội dung phong phú, sinh động
ca ngợi vẻ đẹp của các miền quê trải dài trên khắp đất nước, răn dạy về cách đối nhân xử
thế, đề cập đến các tập quán truyền thống tốt đẹp của quê hương …có thể được khai thác
mở rộng kiến thức về đạo đức, về truyền thống văn hóa, về kinh nghiệm, lối sống, phản
ánh bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình
yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.
2.2. Tăng cường giáo dục Văn hóa học đường cho học sinh trong các giờ sinh hoạt
Câu lạc bộ
Một trong những hình thức học tập mang lại sự sảng khoái, hiệu quả và được các
em học sinh háo hức đón chờ- đó là các Câu lạc bộ. Đây là nơi mà các thành viên tham
gia có thể chia sẻ những kinh nghiệm học tập cũng như các trải nghiệm thực tế…và được
sự quản lý, điều hành một cách khoa học của Chủ nhiệm Câu lạc bộ, sự hỗ trợ tích cực
của các trưởng nhóm dựa trên nội quy sinh hoạt CLB.
Khi cùng nhau tham gia, các em có cơ hội được rèn luyện tính kỷ luật, phát triển
năng lực giao tiếp, hợp tác, tái hiện kiến thức, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết
các yêu cầu đề ra một cách sáng tạo. Từ đó, tạo sự gắn kết, gần gũi, tinh thần đoàn kết,
tương trợ lẫn nhau và có trách nhiệm trong các hoạt động được giao, tình thân bạn bè trở
nên bền chặt hơn, hiệu quả của các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ cũng từ đó mà nâng cao
hơn.
Không chỉ tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ của trường, nhiều em còn tập hợp những
bạn có cùng sở thích, năng khiếu để tự thành lập những đội, nhóm (team): bóng đá, cầu
lông, cờ vua, hùng biện (MC), dân vũ, nhảy hiện đại…và tự luyện tập, thậm chí còn mạnh
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dạn tham gia biểu diễn trong các phong trào ở các địa bàn khác. Những hoạt động này
giúp các em có dịp thử sức và thể hiện mình ở các sân chơi ngoài trường học, tham gia
các sinh hoạt tập thể ở các địa bàn khác nhau. Đây là cơ hội để đánh giá chất lượng công
tác giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và thể chất, phát triển năng lực cho học sinh trong các nhà
trường, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu văn nghệ, thể thao, và các năng lực vượt
trội khác, tạo nguồn để bồi dưỡng, tham gia các hội thi, hội diễn do các cấp phát động.
Trên cơ sở đó, các em được rèn luyện và tự rèn luyện tinh thần trách nhiệm, ý thức thực
hiện những hành vi ứng xử văn minh khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng.
Sản phẩm của các Câu lạc bộ chính là những phần thể hiện tự tin, ấn tượng của các
em khi tham gia các phong trào cả trên sân khấu, trong các cuộc thi đấu và ngoài đời thường.
Hoạt động các Câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt tập thể là sân chơi bổ ích giúp các
em học sinh có cơ hội thể hiện mình với tinh thần “Học mà chơi, chơi mà học”. Qua đó,
năng lực tái hiện- ứng dụng và sáng tạo kiến thức các môn học của học sinh được hình
thành và phát triển, góp phần giáo dục các em tình yêu quê hương, đất nước, mái trường,
thầy cô, bạn bè, ông bà, cha mẹ, và giúp cho các em thêm yêu thích hoạt động giáo dục
trong nhà trường, giúp các em được thư giãn để bước vào các môn học khác hiệu quả hơn,
sống nhân ái và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng.
2.3. Lồng ghép giáo dục Văn hóa học đường trong các hoạt động ngoài giờ lên
lớp, giờ ăn bán trú; phát huy hiệu quả của dạy học gắn với trải nghiệm sáng tạo
Ở trường Tiểu học Trần Nhân Tông, các hình thức trải nghiệm trong tiết sinh hoạt
dưới cờ, các hoạt động ngoài giờ lên lớp... luôn được triển khai phong phú, đa dạng nhằm
giáo dục Văn hóa học đường cho các em thiếu niên, nhi đồng một cách tự nhiên và hiệu
quả.
Ví dụ: trong chuyên đề giáo dục về lịch sử - văn hóa địa phương, nhà trường đã tổ
chức cho các em đến học tập- trải nghiệm tại khu quần thể di tích Đền Trần. Hoạt động này
không chỉ giúp đổi mới không gian lớp học, mang lại hiệu quả khi thẩm thấu nội dung bài
học; mà còn giúp các em được tìm hiểu, khắc ghi lịch sử, văn hóa truyền thống của quê
hương Nam Định; hiện thực hóa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc bằng những suy
nghĩ và việc làm cụ thể thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống quê hương, đó
là:
+ Biết xếp hàng, trật tự di chuyển vào khu quần thể di tích, biết cách đặt câu hỏi
để tìm hiểu và ghi chép những thông tin cần thiết.
+ Các em biết thể hiện quan điểm tán thành những hành vi đúng và không tán thành
những hành vi không đúng khi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
+ Các em biết thực hiện ứng xử văn minh khi tham gia sinh hoạt cộng đồng, như:
có thái độ trang nghiêm, thành kính khi đến khu thờ tự tôn nghiêm, bản thân luôn thực
hiện nghiêm túc cũng như nhắc nhở mọi người xung quanh chấp hành các nội quy khi
tham quan di tích lịch sử, tham gia sinh hoạt cộng đồng (giữ trật tự, di chuyển theo hàng,
giữ vệ sinh, bảo vệ tài sản chung....)
Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường Tiểu học là hoạt động không thể thiếu
khi giáo dục “Kỹ năng mềm” cho học sinh, bởi đây chính là nơi các em có nhiều cơ hội
được thể hiện năng lực bản thân và tự rèn luyện mình thông qua chuỗi các hoạt động
phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Ở trường Tiểu học Trần Nhân Tông, hoạt động ngoài giờ
lên lớp được thiết kế bám sát theo chủ đề- chủ điểm ngay từ đầu năm học, và được triển
khai thường xuyên, linh hoạt theo từng tuần, từng tháng, luôn có những điểm nhấn, điểm
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mới cả về cách thức tổ chức và nội dung giáo dục cần chuyển tải, từ đó mang lại hiệu ứng
tốt trong việc giáo dục văn hóa học đường cho các em học sinh.
Không chỉ thế, trường Tiểu học Trần Nhân Tông cũng đặc biệt lưu ý xây dựng Văn
hóa học đường cho các em học sinh thông qua hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong giờ
ăn bán trú: “Ăn sao cho đúng và văn minh”. Bởi, bữa ăn trưa chính là thời gian các thành
viên của đại gia đình Trần Nhân Tông có thể tương tác, quan tâm chăm sóc nhau trong
không khí quây quần.
Để hình thành và phát triển ở học sinh những thói quen cần thiết trong văn hóa ăn
uống, không chỉ dành thời gian cho các em thực hành, ôn luyện mà còn đòi hỏi sự thống
nhất giữa các yêu cầu giáo dục và phương thức giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình
các em.
Chính vì thế, chương trình giáo dục kỹ năng sống, dinh dưỡng học đường đã được
lồng ghép khéo léo, linh hoạt trong suốt quá trình các em sinh hoạt, học tập tại đây. Ví dụ
như:
Kỹ năng ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: rửa tay trước và sau khi ăn.
Kỹ năng xếp hàng một cách văn minh, tôn trọng sự lựa chọn và sự khác biệt của
mỗi cá nhân, …
Sự chủ động trong việc chọn món ăn, lượng thức ăn phù hợp với sở thích và sức
khỏe của mình trong các buổi tiệc Buffet tại trường.
Trong giờ ăn bán trú, các em còn được học cách quan sát, suy luận và giải đáp các
câu hỏi tìm hiểu về thực phẩm và dinh dưỡng. Ví dụ như:
+ Thực đơn hôm nay có gì?
+ Màu sắc của món ăn ra sao?
+ Thức ăn được chế biến từ những thực phẩm gì?
+ Những thực phẩm đó mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?...
Giờ ăn, các em được rèn nề nếp văn hóa trong bàn ăn qua cách sử dụng thành thạo
các dụng cụ ăn uống:
+ Để thưởng thức món ăn, em cần sử dụng những vật dụng gì?
+ Vì sao chúng ta cần những đồ dùng, vật dụng đó? (Những đồ dùng vật dụng đó
dùng để làm gì?) …
Tham gia giờ ăn bán trú, các em được rèn tính tự lập qua việc tự phục vụ bản thân.
Quan trọng hơn, các em hiểu được cũng như thể hiện được sự biết ơn đối với người đầu
bếp, người phục vụ trong nhà ăn; trân trọng giá trị của các món ăn ngon bổ dưỡng qua
những hành động như: biết nói cảm ơn khi nhận đồ ăn; biết mời các thầy cô, các bác phục
vụ, bạn bè trước khi ăn; không làm rơi vãi hoặc để thức ăn thừa, lãng phí…
Chính thái độ của các em đối với những điều đơn giản hằng ngày sẽ dần trở thành
thói quen biết tôn trọng giá trị của mọi thứ xung quanh mình; góp phần tạo nên một thế
hệ học sinh Trần Nhân Tông văn minh – hiểu biết – ý thức tốt về giá trị của lao động –
biết ơn và trân trọng những gì mình đang có.
2.4. Xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình trong việc thực hiện nền nếp học
đường, đẩy mạnh quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục.
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Một trong những mục tiêu trong công tác Giáo dục Đào tạo tại trường Tiểu học
Trần Nhân Tông- đó là: Học sinh vừa là đối tượng được Giáo dục, lại vừa là chủ thể trong
quá trình lĩnh hội và tuyên truyền văn hóa học đường đến bạn bè, người thân trong gia
đình và những người xung quanh.
Cũng từ tuần đầu tiên của năm học, 100% các lớp đã bình bầu và lựa chọn những
em học sinh mạnh dạn, thông minh, nhanh nhẹn, có ý thức tốt, có năng lực diễn đạt ngôn
ngữ linh hoạt vào đội ngũ Hội đồng tự quản của lớp, của trường. Các em được tham gia
các đợt tập huấn, rèn luyện, phát triển năng lực, phẩm chất và trở thành những hạt nhân
tiêu biểu trong các lĩnh vực văn nghệ, thể thao, MC, và có những em đã phát huy được
năng lực đặc biệt của mình với vai trò “Leader “, có năng lực điều hành tốt các phong trào
thiếu nhi của nhà trường, đôn đốc, nhắc nhở các bạn thực hiện tốt lễ tiết học đường.
Lực lượng “truyền lửa” cho các em học sinh trong các cơ sở giáo dục- đó chính là
đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Việc thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được hiện thực hóa không chỉ trong các giờ dạy mà
còn được thể hiện trong chính những thái độ, cử chỉ mô phạm, tích cực của lực lượng cán
bộ, giáo viên, nhân viên trong những sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, tạo cho học sinh tâm lý
vui vẻ, phấn khởi khi được học tập và rèn luyện trong một môi trường Thân thiện, Xanh,
Sạch, Đẹp, An toàn; để với các em thực sự “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Có thể nói, việc xây dựng và phát triển các gương điển hình trong các phong trào
đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, sự nỗ lực trong mỗi giáo viên, học sinh. Trong các
năm học vừa qua, nhà trường đã tích cực tuyển chọn những hạt nhân tiêu biểu làm lực
lượng nòng cốt tham gia tích cực, hiệu quả trong các phong trào do ngành Giáo dục và
Đào tạo Nam Định cũng như Hội đồng Đội các cấp và nhà trường phát động.
Giải pháp 3: Huy động sự chung tay của gia đình học sinh và các tổ chức xã hội
trong giáo dục Văn hóa học đường cho học sinh mọi lúc, mọi nơi.
3.1. Giáo dục trong Nhà trường – Gia đình và Xã hội cần có sự đồng thuận, thống
nhất từ quan điểm, tư tưởng và hành động
Giáo dục trong Gia đình, Giáo dục trong nhà trường cần dựa trên các quy tắc chung/
quy tắc riêng và tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy tắc. Nếu như ở trường, các em được
rèn luyện trong môi trường giáo dục tích cực, mang tính kỷ luật cao, thì khi về nhà- các
em cũng cần được rèn giũa trong môi trường gia đình lành mạnh theo đúng nghĩa “nếp
nhà”. Trong đó, phụ huynh học sinh chính là nhân tố quan trọng nhất trong việc rèn luyện
văn hóa cho con em mình, đặc biệt trong thời đại mới.
Một gia đình có văn hóa, sẽ là cái nôi giúp đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành người có
văn hóa tốt. Môi trường tạo nên con người. Điều này có thể không hoàn toàn đúng với tất
cả mọi người. Nhưng thực tế đã chứng minh, những gia đình có nền tảng văn hóa tốt,
thông thường sẽ là điều kiện thuận lợi rèn luyện những đứa con ngoan, ý thức tốt và ngược
lại.
Thực trạng giáo dục một đứa trẻ trong xã hội của chúng ta mang tính tự phát rất
cao: ông bà có cách dạy của ông bà, bố mẹ có cách dạy của bố mẹ, nhiều khi ngay trong
một gia đình cũng đã không có sự đồng nhất về mặt quan điểm giáo dục. Mỗi gia đình lại
có quan điểm và cách dạy con riêng… Hơn nữa, nhiều cha mẹ, nhiều gia đình chưa nhận
thức được Thời gian Vàng trong quá trình hình thành tính cách, nhân cách của một đứa
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trẻ - nên sự can thiệp đến con là khá muộn, nhiều khi bỏ lỡ cơ hội Vàng để giáo dục con
em mình.
Vì thế, trong việc giáo dục một đứa trẻ từ khi ra đời – Nhất định phải có những quy
tắc chung mà gia đình cần nắm được để định hướng cho đứa trẻ.
Vậy, thế nào là yêu mà không nuông chiều, bao bọc?
Phụ huynh cần chuẩn bị “Hành trang” như thế nào cho con khi bước chân vào
trường tiểu học?
Cha mẹ, thầy cô cần làm gì để đứa trẻ có khả năng tự lập, có năng lực thích ứng?
Cần làm gì để đứa trẻ có động lực, khát khao vươn lên?...
Định hình những việc cha mẹ cần thực hiện để tạo dựng, giáo dục và rèn luyện một
học trò có văn hóa, cụ thể như sau:
- Khi ở nhà:
+ Cha mẹ, gia đình yêu con nhưng không bao bọc và chiều con vô điều kiện
+ Cần hiểu rõ những mục tiêu giáo dục của nhà trường để có thể bổ sung các hoạt
động giúp con em mình phát triển tốt nhất.
+ Cần hiểu rõ những yêu cầu về nền nếp của con em mình khi ở nhà đã được nhà
trường qui định để giúp con em mình thực hiện thật tốt.
+ Cần nêu gương trong các hoạt động sinh hoạt thường nhật để tạo thói quen tốt
cho các em học sinh, đặc biệt các nền nếp văn minh, văn hóa.
- Khi đi đường:
+ Cần hết sức chú ý tuân thủ Luật giao thông đường bộ đối với cả bản thân lẫn con
em mình. Làm gương trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ để các em noi theo,
học theo và có thể yên tâm khi các em học sinh tự mình tham gia giao thông.
+ Có trách nhiệm giáo dục con em mình về kĩ năng tham gia giao thông an toàn,
cách ứng xử phù hợp trong mọi tình huống.
- Khi đến trường:
+ Có trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục.
+ Thực hiện theo các chỉ dẫn tại trường. Liên hệ lực lượng bảo vệ để được hướng
dẫn chi tiết.
+ Không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện...
+ Không gây mất trật tự.
+ Chỉ đến trường vào những khung giờ phù hợp được quy đinh trong nội quy của
nhà trường (trừ những trường hợp đặc biệt).
+ Đưa đón con đúng nơi qui định. Không đón con tại khu vực cổng trường. Để xe
đúng vị trí, đúng hàng lối. Thực hiện tốt các qui định của nhà trường chính là làm gương
trong việc thực hiện hành vi văn minh, xây dựng công dân văn hóa mới.
+ Tham gia phối hợp tích cực với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học
sinh và các hoạt động liên quan ...
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+ Tích cực đóng góp ý kiến với nhà trường trên tinh thần dựng xây, tất cả vì tương
lai con trẻ.
Có thể nói, với lứa tuổi Tiểu học, việc hình thành và rèn luyện các hành vi, thói
quen ứng xử văn minh cho học sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển
nhân cách toàn diện.
Để đạt hiệu quả tối ưu, nhà trường cần luôn tạo mối liên hệ chặt chẽ với Hội cha
mẹ học sinh, giúp phụ huynh học sinh nắm bắt kịp thời tình hình rèn luyện của các con
thông qua sổ liên lạc điện tử, tại các buổi họp phụ huynh hoặc nhắn tin, gọi điện thoại trực
tiếp trong các tình huống cần thiết. Ngược lại, gia đình cũng thông qua đó phản ánh tình
hình rèn luyện của con em mình ở nhà. Có thể nói, sự phối hợp khăng khích giữa gia đình
và nhà trường là điều kiện vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho các
em học sinh.
Tuy nhiên, muốn phát huy tốt nhất vai trò là một mắt xích trong sự hình thành và
phát triển phẩm chất lối sống cho con em mình, cha mẹ, người thân của trẻ cần giữ vai trò
là tấm gương cho các em soi vào trong từng suy nghĩ, hành vi ứng xử. Ví dụ như: nếu cha
mẹ, người thân của trẻ xem chốn công cộng giống như không gian của riêng mình, thoải
mái nói những lời lẽ thiếu văn hóa; bình luận thô tục và đăng tải, chia sẻ những thông tin
thiếu căn cứ xác thực lên mạng xã hội; phóng nhanh vượt ẩu; ẩu đả- gây rối trật tự công
cộng; xả rác bừa bãi; ... thì trẻ sẽ nhìn vào đó để bắt chước và hình thành nên thói quen mất
lịch sự nơi công cộng. Vậy, để rèn cho con có suy nghĩ tích cực, thói quen tốt, văn minh,
lịch sự, trước hết cha mẹ, người thân của trẻ cần nỗ lực làm “tấm gương” tốt để trẻ noi theo.
đồng

3.2. Xây dựng Cộng đồng sống Xanh và các quy tắc văn hóa hướng tới cộng

Các nhiệm vụ giáo dục trong mỗi giai đoạn cần thể hiện tính linh hoạt, cụ thể, cần
tạo cơ hội để học sinh thực hành, trải nghiệm và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
-Giáo dục Văn hóa học đường không chỉ thể hiện trong việc rèn cho học sinh ý
thức thực hiện nội quy, nề nếp, an toàn giao thông, an toàn trường học mà còn cần định
hướng cho các em có những động thái thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng sống
Xanh, rèn cho các em ý thức bảo về môi trường.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ các em học sinh trong
Hội đồng tự quản, hoạt động tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao: Tuyên truyền, hướng
dẫn cho các bạn tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, bảo vệ môi trường thông qua
phong trào “Chiến binh xanh” với các hoạt động trồng- chăm sóc- bảo vệ cây xanh, thu
gom pin đã qua sử dụng, thu nhặt rác, phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định. Thực hiện
tốt các phong trào “Giữ gìn trường em Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn”, “Vì màu xanh quê
hương”, “Sạch bàn - sạch lớp - sạch trường; Sạch nhà - sạch phố - sạch đường em đi”...
Hàng tuần, hàng tháng đều có sự theo dõi, nhắc nhở, tuyên dương khen thưởng kịp thời
những tập thể và cá nhân thực hiện tích cực.
-Một ví dụ rõ nét nữa về sự lan tỏa ý thức trách nhiệm, đó là sự chung tay chăm lo
cùng toàn xã hội góp phần đẩy lùi dịch Covid 19 trong thời gian gần đây.
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, các phẩm chất cốt lõi cần hình
thành và phát triển cho học sinh đó là: yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ và
trung thực. Các môn học và các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường có nhiệm
vụ hình thành và phát triển các phẩm chất cốt lõi này.
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Xuất phát từ điều đó,
trong những ngày học sinh
nghỉ học để phòng chống
dịch Côvid-19, chúng tôi
nhận thấy đây là thời điểm
phù hợp để trang bị cho các
em những kiến thức ngoài
sách vở, những bài học từ
cuộc sống, tạo cơ hội cho
các em được thực hành, trải
nghiệm, thông qua đó để
giáo dục các em những
phẩm chất tốt đẹp nhất cho
thế hệ công dân tương lai.
Bên cạnh phong trào chung tay cùng cả nước chống dịch Covid 19, việc giáo dục
nếp sống vì lợi ích cộng đồng luôn được triển khai mạnh mẽ và liên tục trong các năm
học với hoạt động tiêu biểu như: Hoạt động chia sẻ vì Miền Trung thân yêu, Xây dựng
Nghĩa trang địa phương…
Sự phát triển các phẩm chất cốt lõi cần được học tập và rèn luyện ở bản thân mỗi
học sinh, điều đó không chỉ giới hạn trong khuôn khổ gia đình, nhà trường- mà rất cần có
sự chung tay vào cuộc của các nguồn lực xã hội. Những lời nói, cử chỉ, hành vi mẫu mực
của người lớn sẽ là tấm gương để con trẻ nhìn nhận, noi theo. Từ đó, bên cạnh việc hình
thành và phát triển thể lực, trí lực; các em còn được rèn luyện ý thức trách nhiệm đối với
bản thân, với gia đình, với xã hội; biết chia sẻ và lan tỏa yêu thương với cộng đồng. Văn
hóa học đường cũng từ đó mà được khẳng định bền vững.
Giải pháp 4: Xây dựng văn hóa lành mạnh trên không gian mạng
Với sự phát triển của cuộc Cách mạng 4.0, nền Giáo dục mở đã được thúc đẩy lên
một tầm cao mới. Công nghệ hiện đại giúp con người tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn
khoảng cách, thu hẹp không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian. Từ đó con người phát triển
nhanh hơn về kiến thức, nhận thức và tư duy. Do vậy, việc áp dụng những thành tựu của
công nghệ hiện đại trong giáo dục đào tạo là điều tất yếu và vô cùng cần thiết.
Ngay từ khi nhà trường chuẩn bị bước vào hoạt động, trang Facebook mang tên
“Trường Tiểu học Trần Nhân Tông- TP Nam Định” với các tin bài thiết thực, mang
những thông tin chính thức của nhà trường đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ
của cộng đồng mạng, và trở thành địa chỉ tin cậy của các đơn vị liên kết, đặc biệt là các
bậc phụ huynh học sinh. Website http://thtrannhantong.namdinh.edu.vn/, và các bài viết
trên kênh Youtube mang tên “Trường Tiểu học Trần Nhân Tông- TP Nam Định” cũng
luôn được được khai thác tối ưu.
Tuy nhiên, việc khai thác mạng xã hội như thế nào để đảm bảo tính lành mạnh và
có văn hóa lại là vấn đề vô cùng quan trọng đặt ra đối với mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo
dục.
Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, không gian mạng giờ đây
đã trở thành môi trường học thứ hai, khi mà các tiết dạy được triển khai online, hoạt động
ứng dụng được thực hiện online, việc tương tác giữa nhà trường và gia đình cũng được
đồng loạt triển khai trên không gian mạng Internet. Vì vậy, việc định hình văn hóa trong
phạm vi nhà trường thứ hai này là hết sức cấp thiết.
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Không những thế, không gian mạng còn là nơi thể hiện văn hóa của mỗi cá nhân.
Do đó, việc định hình văn hóa học đường đối với mỗi cá nhân như: Giáo viên, nhân viên,
học sinh thể hiện trong khía cạnh này cũng là một việc làm vô cùng cần thiết.
Văn hóa thể hiện trong phạm vi ngôi trường thứ hai (Những hoạt động trên mạng
có liên quan đến nhà trường như: Các tiết dạy, hội nhóm lớp, fanpage của trường ...)
Trong môi trường này, mọi thành viên cần thực hiện nghiêm túc nội dung về văn
minh trường học được quy định trong bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường. Tuy nhiên,
cần chú ý đến các nét văn minh khác trên môi trường mạng nói chung mà toàn xã hội công
nhận. Thực hiện nghiêm luật an ninh mạng và các quy định khác. Đặc biệt chú ý ngôn từ:
Lịch sự, tôn trọng mọi người, chú ý ngữ pháp câu từ và chính tả, nâng cao nét đẹp truyền
thống ngôn ngữ Tiếng Việt, không góp phần cổ xúy trào lưu ảnh hưởng nét đẹp của tiếng
mẹ đẻ.
Văn hóa trên không gian mạng của mỗi cá nhân:
+ Cần tuân thủ nghiêm luật an ninh mạng và các quy định khác của pháp luật.
+ Thể hiện tinh thần lạc quan, yêu nước, yêu mến cộng đồng, nếp sống lành mạnh,
văn minh.
KẾT LUẬN:
Nâng cao chất lượng giáo dục Văn hóa học đường là nhiệm vụ trọng tâm trong sự
nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là thời kỳ hội nhập, góp phần hình thành
và phát triển nhân cách học trò, rèn luyện cho các em sống có lý tưởng cao đẹp, biết yêu
thương, chia sẻ và có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng.
Với triết lý: "Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống", việc đổi
mới hình thức, điều chỉnh phương pháp giáo dục Văn hóa học đường một cách sáng tạo,
linh hoạt sẽ giúp các em học sinh hứng thú tham gia và tự giác thực hiện, mang lại hiệu
quả cao; góp phần hình thành, nuối dưỡng và phát triển phẩm chất cho các em mọi lúc,
mọi nơi (trong giờ học trên lớp, tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, giáo dục trong môi
trường gia đình, giao tiếp và sinh hoạt cộng đồng).
Huy động các lực lượng cùng tham gia: Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo
viên bộ môn, nhân viên nhà trường; phụ huynh học sinh, các ban ngành đoàn thể, các tổ
chức xã hội...trong quá trình hình thành, nuôi dưỡng và phát triển Văn hóa học đường cho
học sinh là điều rất cần thiết, tạo nên sự tác động đa chiều, tích cực đến các em, làm thay
đổi nhận thức và định hướng cho các em một cách toàn diện về lối sống văn hóa, văn
minh trong thời đại mới.
“Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” (UNESCO).
Mỗi thầy cô giáo, mỗi bậc cha mẹ, mỗi tổ chức đoàn thể hãy là tấm gương sáng về
văn hóa trong đời sống: Đẹp, Nhân ái, Đoàn kết, Trách nhiệm và Văn minh; cùng chung
tay gieo cho các em học sinh tư duy tích cực, giúp các em có những hành động tích cực, tạo
cho các em những thói quen tích cực để hình thành những tính cách tích cực. Bởi những điều
các em được học tập và rèn luyện trong gia đình, nhà trường và cộng đồng hôm nay sẽ góp
phần khẳng định vinh quang và nâng tầm Văn hóa của gia đình, nhà trường và đất nước
mai sau.
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TỪ KHẨU HIỆU “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN” BÀN VỀ VIỆC XÂY DỰNG
VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TS. Nguyễn Đình Hiền*
Tóm tắt: Lễ nghĩa, đạo đức là nền tảng, là cội gốc của mỗi con người. “Tiên học lễ,
hậu học văn” ý nói trước tiên học lễ nghĩa, học làm người rồi mới học kiến thức, học văn
hóa. Câu khẩu hiệu này nói lên tầm quan trọng của việc học lễ nghĩa, học đạo đức, học
cách làm người. Chúng ta dễ dàng bắt gặp câu khẩu hiệu này ở nhiều trường học, các
trường đều ý thức được tầm quan trọng của việc học làm người. Song, do một số nguyên
nhân chủ quan và khách quan, việc dạy và học đạo đức của học sinh chưa được coi trọng
đúng mức. Bài viết trước tiên chỉ ra một số vấn đề tồn tại trong văn hóa học đường hiện
nay, tiếp đó phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan của những vấn đề này,
trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng
văn hóa học đường nói riêng, phát triển con người Việt Nam nói chung trong bối cảnh
đổi mới giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Lễ nghĩa; đạo đức; dạy học; học sinh; giáo viên; văn hóa học đường
1. Đặt vấn đề
Văn hóa học đường (VHHĐ) do các mối quan hệ khác nhau cấu thành nên, có thể
kể đến như mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, mối quan hệ giữa học sinh với học
sinh, mối quan hệ giữa học sinh với giáo viên, mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh,…
Trong đó mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh là mối quan hệ chính, mối quan hệ quan
trọng nhất. Giáo viên có vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh,
giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức, thông qua các kỹ năng để hình thành và phát triển
những năng lực cần thiết. Song, học sinh mới là sản phẩm, là trung tâm của quá trình giáo
dục, hiển nhiên để đánh giá chất lượng giáo dục cần nhìn vào sản phẩm là những học sinh.
Một học sinh toàn diện cần có cả đức và tài, như lời Bác Hồ đã từng căn dặn thế
hệ trẻ: “Người có tài mà không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài
thì làm việc gì cũng khó”. Quả thật người có tài năng nhưng không đem tài năng của mình
phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội thì tài năng đó chẳng ích lợi gì, thậm chí có tài mà chỉ
mưu cầu lợi ích cá nhân, hành động trái đạo đức thì còn gây hại cho cộng đồng, cho xã
hội. Ví dụ một người lãnh đạo có tài nhưng không có đạo đức sẽ chỉ biết tham ô, nhũng
nhiễu người dân, một nhà khoa học có tài mà không có đạo đức có thể đem khoa học phục
vụ mục đích xấu xa, gây hại cho xã hội ...
Truyền thống giáo dục của Việt Nam chúng ta luôn coi trọng giáo dục đạo đức,
giáo dục nhân cách của người học. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp câu khẩu hiệu “tiên
học lễ, hậu học văn” ở nhiều trường học. Các trường muốn thông qua câu khẩu hiệu này
để dạy học sinh “trước tiên phải học lễ nghĩa, sau đó mới học văn hóa”, hay nói cách khác
“trước tiên phải học làm người, sau đó mới học kiến thức văn hóa”. Chúng ta không nên
hiểu một cách máy móc “học lễ nghĩa trước, học xong lễ nghĩa mới học kiến thức văn
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hóa”, câu khẩu hiệu này ý nói việc học lễ nghĩa, học làm người quan trọng hơn việc học
kiến thức văn hóa, và vì vậy cần được coi trọng hơn.
Vậy “học lễ nghĩa”, “học làm người” thì phải học những gì, học thế nào, và quan
trọng hơn là trường học, gia đình và xã hội đã chú trọng dạy trẻ em “lễ nghĩa”, dạy trẻ em
“làm người” hay chưa? Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng VHHĐ, bàn về những nội
dung “lễ nghĩa” cần dạy cho trẻ, cách thức triển khai từ đó đề xuất phương hướng và giải
pháp nhằm xây dựng VHHĐ nói riêng, phát triển con người Việt Nam nói chung trong
bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
2. Thực trạng và nguyên nhân
2.1 Thực trạng VHHĐ hiện nay
Việt Nam là một nước văn hiến, từ xa xưa đã có truyền thống “tôn sư trọng đạo”.
Nghề giáo luôn được coi là “nghề cao quý” trong xã hội, giáo viên được gọi bằng các từ
ngữ thân thương “thầy, cô”. Thầy cô luôn được học trò, phụ huynh và cả xã hội kính trọng,
đúng như câu nói “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Câu “mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ,
mùng ba tết thầy” cũng phần nào cho thấy vị trí của người thầy, người cô trong lòng các
thế hệ học trò. Truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp này đến nay vẫn không hề thay
đổi. Có thể thấy thế hệ trẻ ngày nay thông minh nhanh nhẹn hơn, dễ dàng tiếp cận và nắm
bắt kiến thức, kỹ năng, song họ luôn kính thầy mến bạn, họ luôn ghi nhớ công lao của
những người thầy người cô đã vất vả vì họ thức khuya soạn bài, để rồi say mê trong những
bài giảng giúp họ chinh phục những chân trời kiến thức.
Bên cạnh bức tranh chung với gam màu sáng ấy, cũng có nhiều vấn đề không khỏi
làm chúng ta chạnh lòng. Rất nhiều bài báo, phóng sự đã nói về tình trạng đáng buồn
trong VHHĐ hiện nay. Tác giả bài báo “Thực trạng VHHĐ hiện nay1” đăng trên Website
của Tỉnh đoàn Thanh Hóa chỉ ra nhiều hiện tượng tiêu cực như: 1. Học sinh dối trá, nói
tục, chửi thề, cãi vã, đánh nhau, thậm chí đâm giết nhau chỉ vì những lý do rất trẻ con như
“nhìn đểu”, không cho chép bài, nói xấu, ghen tuông; 2. Hiện tượng học trò vô lễ, không
tôn trọng thầy cô, gọi thầy cô bằng những từ ngữ vô văn hóa, xé bài kiểm tra trước mặt
thầy, cãi thầy... diễn ra khá phổ biến; 3. Giáo viên bạo lực với HS, sàm sỡ, gạ tình HS; 4.
Phụ huynh “cậy quyền”, “cậy tiền” có những hành động thiếu nhân văn, xem thường thầy,
cô giáo.
Bài báo đưa ra nhiều dẫn chứng về các việc cụ thể. Ví dụ một giáo viên của Trường
Tiểu học An Đồng, An Dương (Hải Phòng) bắt HS uống nước giặt giẻ lau bảng, cô giáo
của Trường THCS Thọ Xuân, Đan Phượng (Hà Nội) yêu cầu 2 em HS đứng trên bục giảng
và tát vào mặt nhau, cô giáo Trường THCS Duy Ninh (tỉnh Quảng Bình) bắt cả lớp tát
bạn đến mức nhập viện; Nhóm phụ huynh HS của Trường Tiểu học Bình Chánh, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An bắt một cô giáo của trường này quỳ xuống xin lỗi phụ huynh, phụ
huynh HS Trường Tiểu học Yên Tĩnh 2 (tỉnh Nghệ An) “trả đũa” một thầy giáo bằng hành
động đánh thầy phải nhập viện. Bài báo cuối cùng kết luận “biểu hiện xuống cấp của
VHHĐ đang là mối lo ngại của xã hội”.
Đinh Thị Thanh Minh trong bài “Thực trạng VHHĐ2” chỉ ra thêm các hiện tượng
khác như HS kết bè, kết phái tạo thành băng, hội đi cướp, trấn lột, dằn mặt lẫn nhau, thanh
toán ân oán cá nhân; học trò biếu phong bì cho thầy cô đổi lại thầy cô cho học trò điểm
1
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cao, học trò biếu xén thầy cô để tránh bị kỷ luật. Tác giả đi đến kết luận “thực trạng văn
hoá ứng xử của thế hệ trẻ trong nhà trường đang xuống cấp một cách nghiêm trọng cả về
đạo đức lối sống và ý thức sống”.
Không chỉ ở các trường phổ thông, ở giảng đường đại học nơi các sinh viên là
những em đã được lựa chọn với kết quả học tập tốt ở phổ thông lên cũng có những biểu
hiện không tốt về đạo đức. Kết quả khảo sát thực trạng VHHĐ của Đặng Quang Rinh3
cho thấy không ít sinh viên còn vi phạm quy định VHHĐ của trường Đại học Hạ Long
như: không học bài, làm bài tập ở nhà trước khi lên lớp; tiếp khách trong giờ tự học; ăn
quà trên lớp; chở quá số người quy định, đi quá tốc độ khi tham gia giao thông, đi xe gắn
máy không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường 1 chiều; dùng điện thoại trong giờ học vào
việc riêng; sao chép bài của bạn; nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học; sử dụng tài
liệu, máy nghe trong khi thi; bỏ rác không đúng nơi quy định; về khuya quá thời gian quy
định; không đeo thẻ; ngủ gật trong giờ học; nghỉ học không có lý do; trang phục thiếu lịch
sự;…
Lê Thị Bích Hồng4 cho rằng một bộ phận học sinh sinh viên (HSSV) có thái độ
bàng quan, sống thiếu lý tưởng, hoài bão, thờ ơ với chính trị và ít quan tâm đến các vấn
đề xã hội và những người xung quanh. Không ít HSSV xa rời các giá trị đạo đức truyền
thống, hình thành tư tưởng hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, chịu tác động của tệ nạn xã hội.
Những biểu hiện văn hóa lệch lạc, lối sống thiếu lành mạnh, những hiện tượng tha hóa,
những sai lệch chức năng, lệch chuẩn mực giá trị, đạo đức, xa rời thuần phong mỹ tục của
dân tộc… đang xuất hiện trong đời sống văn hóa của HSSV. Vấn nạn bạo lực học đường
có xu hướng gia tăng, HSSV vi phạm pháp luật ngày càng nghiêm trọng (phát tán văn hóa
phẩm đồi trụy, gây án nơi học đường, nghiện hút, lô đề, cờ bạc, đua xe…). Hiện tượng
mua bằng, bán điểm, chạy thầy, chạy điểm không còn là chuyện hiếm thấy ở một số trường
cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp. Lê Thị Bích Hồng cũng cho biết mức độ
phạm tội nghiêm trọng ở lứa tuổi vị thành niên, số tội phạm hình sự là sinh viên có xu
hướng gia tăng.
Trường học là môi trường để rèn đức, luyện tài, song thực trạng VHHĐ hiện nay
đang tồn tại nhiều vấn đề làm xã hội phải quan tâm lo lắng.
2.2 Nguyên nhân
2.2.1 Nguyên nhân khách quan
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ của công nghệ thông tin giúp mọi
người trong đó có HS có nhiều kênh để học. HS có thể học ở mọi nơi, mọi lúc; có thể học
qua mạng Internet, qua truyền hình, đài, báo,… HS có thể học với thầy cô trong trường,
ngoài trường, có thể học với thầy cô trong nước, nước ngoài. Trên cơ sở đó, HS có thể so
sánh, đánh giá và phản biện những kiến thức thầy cô giảng. Điều này là rất tốt, song ở
phương diện khác việc học tập của HS đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào GV như
trước đây. Vai trò và đóng góp của GV đối với kiến thức và kỹ năng HS đạt được đã giảm
đi so với trước, tương ứng với đó tiếng nói của thầy cô với HS cũng sẽ ảnh hưởng, không
còn có chuyện thầy cô nói gì HS nghe đấy, thầy cô bảo gì HS làm đấy.
Thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin mang lại nhiều cơ hội để học tập và phát
triển, song bên cạnh đó HS có thể dễ dàng tiếp xúc với các luồng văn hóa khác nhau, các
http://uhl.edu.vn/khoa-sp/thục-trạng-van-hoa-h%E1%BB%8Dc-duong-của-sinh-vien-khoa-su-phạm-mam-nontruong-dại-h%E%BB%8Dc-hạ-long/
4
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luồng văn hóa này có thể tác động tiêu cực đến đạo đức và nhân cách cũng như lối sống
của các em. HS có thể dễ dàng lên mạng, chơi game, chát, vào các trang web xấu, xem
các clip độc hại,… Các em có thể mất nhiều thời gian vô ích lên mạng, có thể bị lôi cuốn
vào các trò cờ bạc, cá độ trên mạng,… Môi trường ảo có nhiều tác động tiêu cực đến sức
khỏe thể chất và tinh thần của các em.
Nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã làm thay đổi nhanh
chóng đời sống văn hóa của con người Việt Nam. Bên cạnh những mặt tích cực còn có
những tiêu cực như: 1. HSSV do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây nên có lối sống
hưởng thụ, ích kỷ, cá nhân, tâm lý ỷ lại vào bố mẹ, thiếu ý chí vươn lên. HSSV hiện nay
phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ, rất dễ bị vướng vào các tệ nạn xã hội như nghiện hút,
chơi game, hút thuốc,…; 2. Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, ngành giáo dục đang
dần bị thương mại hóa, xuất hiện trào lưu “hướng ngoại, lai căng”, từ đó mất đi nhiều
truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Giáo dục bị tác động mạnh mẽ từ những nhân tố bên
ngoài nhà trường, điển hình như vụ gian lận thi cử ở Lạng Sơn, Hà Giang, Sơn La, Hòa
Bình năm 2018; 3. Tỉ lệ ly hôn tăng, nhiều trẻ em chỉ sống với một bố hoặc một mẹ, thậm
chí các em chỉ sống với ông bà. Không có người sát sao chăm sóc dạy dỗ, lại phải trải qua
biến cố gia đình (bố mẹ cãi vã, ly hôn) đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm sinh
lý và hình thành nhân cách của các em; 4. Văn hóa phong bì ở một số phụ huynh học sinh
khi muốn con em mình được chăm sóc hơn đã làm hư các thầy cô; 5. Một bộ phận GV đã
bị suy thoái về đạo đức do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường.
Trong tương quan so sánh với các ngành nghề, thu nhập của giáo viên ở mức thấp,
điều này đã nảy sinh ra nhiều hệ lụy. GV phải dạy thêm mới đủ sống, và khi GV dạy thêm
thì HS cũng nhìn GV với một con mắt khác. Kiến thức mà HS có được là do họ dùng tiền để
đổi lấy. Để có nhiều HS theo học, có thầy cô thậm chí cắt bớt chương trình và thời lượng
giảng dạy trên lớp, chỉ dạy ở lớp học thêm. Những việc làm này hết sức phản cảm, làm mất
niềm tin ở HS và phụ huynh. Hình ảnh người thầy, người cô không còn được thiêng liêng cao
quý như trước nữa. Cũng do thu nhập thấp nên ngành sư phạm không thu hút được người tài.
Nhiều HS giỏi không đăng ký vào ngành sư phạm, chúng ta có thể thấy rõ điều này qua số
điểm trúng tuyển vào ngành sư phạm mấy năm gần đây. Điểm vào đại học thấp, điểm vào
cao đẳng còn thấp hơn. Thử hỏi với số điểm 15 điểm/ 3 môn, thậm chí có những em trung
bình 3 điểm một môn đã trúng tuyển5, các thầy cô sau này ra trường sẽ dạy thế nào. Đội ngũ
GV có chất lượng kém sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và hình thành nhân cách của
HSSV.
Tất cả những nguyên nhân khách quan trên đây, dù muốn hay không đều có tác
động tiêu cựu đến việc hình thành nhân cách của HSSV.
2.2.2 Nguyên nhân chủ quan
Nếu như các nguyên nhân khách quan trên đây tồn tại một cách tự nhiên, muốn
hay không chúng vẫn tồn tại, tác động và ảnh hưởng đến VHHĐ, thì nguyên nhân chủ
quan lại do chính chúng ta gây ra.
Trước tiên và quan trọng nhất, chúng tôi cho rằng gia đình, nhà trường và cả xã
hội chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc giảng dạy đạo đức, giảng dạy
nhân cách cho HS. Chúng ta đều biết câu “tiên học lễ, hậu học văn”, dạy đạo đức, dạy
nhân cách, dạy làm người quan trọng hơn việc dạy kiến thức văn hóa. Nhưng trên thực tế,
Tham khảo
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các trường làm ngược lại, coi dạy và học kiến thức văn hóa là chính, dạy đạo đức là phụ.
Môn Văn, Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ là các môn chính được coi trọng, môn Đạo đức
là môn phụ thường bị xem nhẹ, giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống chưa được coi trọng
đúng mức. Tư tưởng này ảnh hưởng đến việc xếp giáo viên, đến giảng dạy và thi cử. Các
giáo viên giỏi, tốt thường được xếp dạy các môn chính. Vì nguyên nhân nào đó (chẳng
hạn dịch bệnh) phải cắt bỏ thời lượng thì các môn về đạo đức bị ảnh hưởng đầu tiên, chỉ
ưu tiên cho các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. Việc đánh giá kết quả học tập của HS tiểu
học chủ yếu dựa vào điểm môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, ... môn Đạo đức không cho
điểm, chỉ được đánh giá ở các mức tốt, khá, trung bình, yếu. Về phẩm chất chỉ đánh giá
là đạt hay chưa đạt và hiển nhiên đại đa số đều là đạt, cá biệt cả khối mới có một vài em
không đạt mà thôi. Các thầy cô cũng không muốn vì hạnh kiểm mà không cho các em lên
lớp. Thi vượt cấp, thi đại học, chúng ta đều biết không liên quan gì đến đánh giá đạo đức
hay nhân cách của HS.
Không chỉ các trường học mà phụ huynh HS phần nhiều chỉ quan tâm đến thành
tích các môn chính (Toán, Văn, Ngoại ngữ) của con em mình. Các câu hỏi của họ khi con
mình đi học về là “hôm nay con được mấy điểm Văn? Mấy điểm Toán?” Chúng tôi chưa
thấy ai hỏi con mình “hôm nay con làm được việc gì tốt? Hôm nay con có nói gì sai
không?” Khi đi họp phụ huynh điều họ quan tâm là kết quả các môn Toán, Văn, Ngoại
ngữ của con mình có tốt không. Giáo viên chủ nhiệm nếu dạy các môn chính thì họ vui,
dạy các môn phụ thì họ lo lắng. Nếu họ cho con học thêm thì cũng học thêm các lớp toán,
văn, ngoại ngữ, còn không thì học thêm âm nhạc, hội họa, hát, khiêu vũ, làm MC, hoặc
học kỹ năng sống là cùng, chúng tôi chưa thấy có lớp học thêm về đạo đức, mà nếu có
chắc cũng không ai đăng ký cho con mình học.
Nhìn rộng ra thì xã hội chúng ta đánh giá một HS cũng chủ yếu dựa vào kiến thức
của họ mà chưa để ý đúng mức đến đạo đức, nhân cách của họ. Chúng ta có nhiều cuộc thi
quốc tế, quốc gia, tỉnh, thành phố,… thậm chí là các cuộc thi cấp trường, nhưng các cuộc thi
này thường là các cuộc thi về kiến thức văn hóa. Chúng tôi không thấy có các cuộc thi về
đạo đức. Nhà trường và các GV vì bệnh thành tích chỉ coi trọng các môn chính (trên thực tế
theo chúng tôi không có khái niệm môn chính, môn phụ), buông lỏng HS, thậm chí coi nhẹ
việc giảng dạy đạo đức cho HS. Các bộ ban ngành, các sở giáo dục ở các địa phương rồi đến
các trường chủ yếu coi trọng kết quả các giải thưởng về kiến thức văn hóa (ví dụ các giải
thành phố, quốc gia, quốc tế,…). Trong các cuộc họp phụ huynh, các buổi tổng kết, buổi
tuyên dương chúng ta hầu như không thấy các giải thưởng về đạo đức và nhân cách, nếu có
thì cũng rất ít. Chúng ta thậm chí còn không có bộ tiêu chí để đánh giá đạo đức và nhân cách
của HSSV.
Nhận thức về việc giáo dục HSSV của các gia đình còn nhiều vấn đề. Nhiều gia đình
coi việc giáo dục trẻ em là việc của các thầy cô, của trường học. Sở dĩ như vậy vì họ nghĩ
“bây giờ giáo dục khác xưa lắm, mình có dạy cũng không dạy được”, từ đó có suy nghĩ
“trăm sự nhờ thầy, nhờ cô”, có chăng đưa cho các thầy cô phong bì, quà cáp vào các ngày
lễ tết là thể hiện sự quan tâm đến việc học hành của con cái rồi. Việc đổi mới giáo dục hiện
nay làm nhiều gia đình lo lắng, họ không biết con em mình học ra sao. Hay do ảnh hưởng
của dịch bệnh, thời lượng các môn học bị cắt giảm sẽ ảnh hưởng thế nào đến kiến thức của
con em họ. Họ không ý thức được rằng giáo dục nhân cách cho trẻ là quan trọng hơn và
giáo dục cách làm người thì đời nào cũng vậy.
HSSV là chủ thể của quá trình giáo dục, là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình
này. Song HSSV luôn ở thế bị động, việc học tập đạo đức, học tập nhân cách của các em bị
chi phối bởi các yếu tố như trên đã trình bày (nhận thức của gia đình, của xã hội, kiểm tra
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đánh giá,…). Các em chỉ biết làm theo những yêu cầu của thầy cô, làm theo những chỉ bảo
của bố mẹ. Nhiều em suốt ngày chỉ học kiến thức, ngoài học trên trường còn học thêm. Chúng
ta đã nói nhiều về cặp sách của các em, nói nhiều về việc nhiều em không có tuổi thơ của
mình. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xem lại các vấn đề này, cần giúp các em có nhận thức
đúng và cho các em quyền chủ động nhất định để tham gia vào việc học tập rèn luyện nhân
cách của mình.
3. Kiến nghị
3.1 Nhận thức
Nhận thức vô cùng quan trọng, chỉ có nhận thức đúng mới có hành động đúng, các
cá nhân chỉ có nhận thức đúng mới chủ động tự giác thực hiện. Như trên đã phân tích, một
trong những nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng VHHĐ hiện nay là
nhận thức của các bên. Chúng tôi cho rằng hệ thống chính trị, các cấp lãnh đạo, bộ phận
quản lý, nhà trường và các thầy cô giáo, gia đình và cả xã hội đều cần phải thay đổi nhận
thức về vấn đề giảng dạy đạo đức, giảng dạy nhân cách cho các em. Cần coi đây là việc
quan trọng nhất, đặt lên hàng đầu và ưu tiên thực hiện, đúng như hàm ý của câu nói “tiên
học lễ, hậu học văn”. Cần nhận thức được vấn đề giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức
quan trọng hơn giáo dục kiến thức.
Khi đã thay đổi về nhận thức thì tất cả mọi việc chúng ta cần điều chỉnh cho phù
hợp. Ví dụ trước đây chúng ta coi môn đạo đức là môn phụ thì nay cần xem xét lại, đặt nó
vào vị trí quan trọng, cần có hình thức hợp lý để đánh giá đạo đức, đánh giá hạnh kiểm của
HSSV và coi đây là tiêu chuẩn quan trọng để xét lên lớp, để xét vượt cấp hay thi đầu vào
của các trường. Các cấp lãnh đạo, quản lý cần thay đổi cách đánh giá các trường học, đánh
giá các thầy cô giáo. Cha mẹ thay vì hỏi điểm số của các con nên hỏi xem trong ngày con
làm được việc gì tốt, con giúp được ai, con đã nghe lời thầy cô giáo và bố mẹ chưa,... Nói
cách khác các tiêu chuẩn đánh giá HSSV, giáo viên, nhà trường, các văn bản chỉ đạo,
chương trình giáo trình, giảng dạy, kiểm tra đánh giá đều cần có những thay đổi tương ứng
cho phù hợp với nhận thức mới, trong đó thể hiện rõ tầm quan trọng của việc học tập và rèn
luyện về đạo đức và nhân cách của HSSV.
Thay đổi nhận thức là cả một quá trình lâu dài và không dễ dàng vì vậy chúng ta
không được nôn nóng mà cần có thời gian và cần có sự vào cuộc của cả gia đình, nhà trường
và xã hội. Công tác tuyên truyền cần được đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh.
3.2 Nội dung của “lễ” và việc giảng dạy “lễ”
3.2.1 Nội dung của “lễ”
Trong thiên Học nhi của Luận ngữ có câu: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn
nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc học văn.” Ý nói “làm học
trò, làm con ở nhà phải hiếu với bố mẹ, ra ngoài phải kính trọng người lớn tuổi hơn mình,
cẩn thận (trong lời nói và việc làm) và thành thực, yêu quý mọi người, gần những người
nhân đức để học tập. Nếu còn thừa sức lực thì học văn”. Lý Dục Tú thời Thanh xuất phát
từ nội dung này đã viết thành Đệ tử quy, gồm 1080 chữ, 113 điều (hiếu 24 điều, đễ 13
điều, cẩn 24 điều, tín 15 điều, ái chúng 21 điều, thân nhân 4 điều, học văn 12 điều). Đây
là những quy tắc, chuẩn mực của người làm con và người làm học trò. Mặc dù Đệ tử quy
có những nội dung đến nay không còn hoàn toàn phù hợp và cần sửa đổi, song rất đáng
để chúng ta tham khảo. Sách chỉ rõ những việc trẻ nhỏ cần làm khi ở nhà, khi ra ngoài,
đối nhân xử thế, cầu học với lời văn ngắn gọn dễ nhớ, dễ thuộc, ví dụ “Cha mẹ gọi, trả lời
ngay. Cha mẹ bảo, làm chớ biếng. Cha mẹ dạy, phải lắng nghe. Cha mẹ trách, phải thừa
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nhận (Phụ mẫu hô, ứng vật hoãn. Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn. Phụ mẫu giáo, tu kính
thính. Phụ mẫu trách, tu thuận thừa.)”. “Hiếu, đễ, cẩn, tín, ái chúng, thân nhân” đã bao
trùm được tất cả các phẩm chất để làm người con ngoan, trò giỏi, vì vậy rất đáng để chúng
ta tham khảo.
Điều đáng mừng là Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) ban hành theo
thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo cũng đã gồm những nội dung này. Phần III Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và
năng lực trang 7 quy định CT GDPT hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm
chất chủ yếu yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Ở mục 2 Yêu cầu cần
đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh trong phần IX Giải thích chương trình trang 43, có
nêu rõ yêu cầu cụ thể ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Ví dụ ở
cấp tiểu học phẩm chất cần đạt gồm:

Yêu
nước

– Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
– Yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu trưng của đất nước.
– Kính trọng, biết ơn người lao động, người có công với quê hương, đất nước;
tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với những người có công với quê
hương, đất nước.

Nhân
ái

Yêu quý mọi người
– Yêu thương, quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.
– Yêu quý bạn bè, thầy cô; quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè.
– Tôn trọng người lớn tuổi; giúp đỡ người già, người ốm yếu, người khuyết tật;
nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ.
– Biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn ở vùng sâu, vùng
xa, người khuyết tật và đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai.
Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người
– Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh
gia đình.
– Không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.
– Sẵn sàng tha thứ cho những hành vi có lỗi của bạn.

Chăm Ham học…
chỉ Chăm làm…
– Thật thà, ngay thẳng trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày; mạnh
dạn nói lên ý kiến của mình.
– Luôn giữ lời hứa; mạnh dạn nhận lỗi, sửa lỗi và bảo vệ cái đúng, cái tốt.
Trung
thực – Không tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người
khác.
– Không đồng tình với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc
sống.
Có trách nhiệm với bản thân…
Trách Có trách nhiệm với gia đình…
nhiệm Có trách nhiệm với nhà trường và xã hội…
Có trách nhiệm với môi trường sống…
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Chúng tôi cho rằng các quy định về phẩm chất của HS trong CT GDPT đã rất cụ thể
và chi tiết. Hiển nhiên cũng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà giáo dục và của xã
hội để đầy đủ và chính xác hơn. Ví dụ trong phần “nhân ái” có yêu cầu “Yêu thương, quan
tâm, chăm sóc người thân trong gia đình”, tiêu chí này còn quá chung và chưa thể hiện được
đầy đủ các ý. Người thân trong gia đình có thể là người bề trên như ông bà, bố mẹ; có thể là
người ngang hàng với mình như anh, chị, em. Với người bề trên thì “thương yêu” là chưa đủ
và chưa hoàn toàn chính xác, mà phải “kính trọng, hiếu thảo, vâng lời”. Hay trong phần “Yêu
nước” chúng tôi kiến nghị bổ sung thêm “yêu và biết bảo vệ hệ thống chính trị của đất nước”...
Các nội dung trong CT GDPT cần được cụ thể hóa trong giáo trình, tài liệu tham
khảo. GV cần bám sát chương trình khi giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Các cấp quản lý
cần căn cứ vào chương trình để đưa ra các chính sách, quy định và các hướng dẫn thực
hiện. Có thể thấy CT GDPT là vô cùng quan trọng đối với tất cả các nhân tố liên quan,
đây chính là kim chỉ nam cho việc hình thành nhân cách và đạo đức của HSSV.
3.2.2 Thời lượng của việc dạy “lễ”
Trên đây chúng tôi đã trình bày “tiên học lễ, hậu học văn”, học “lễ” quan trọng hơn
học “văn”. Vậy học lễ nghĩa, học đạo đức cũng phải có thời lượng tương xứng, đặc biệt là
giai đoạn tiểu học. Trên thực tế chúng ta có làm vậy không? Bảng dưới đây là quy định về số
tiết/ năm học của các môn học ở bậc tiểu học trong CT GDPT ban hành theo thông tư số
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(trang 9).

Dễ dàng nhận ra rằng môn Đạo đức ở tất cả các lớp chỉ có 35 tiết/ năm, đây là thời
lượng ít nhất và không thay đổi ở tất cả các lớp của tiểu học. Ở giai đoạn trung học cơ sở
(lớp 6 đến lớp 9) số tiết của môn Giáo dục công dân cũng chỉ có 35 tiết/ năm, giai đoạn
trung học phổ thông (lớp 10, 11, 12) số tiết của môn Giáo dục công dân tăng gấp đôi, lên
70 tiết/ năm. Song cần phải nói rằng số tiết dạy này không phục vụ cho việc học đạo đức
mà để giáo dục kinh tế và pháp luật, xin xem bảng thời lượng cho các nội dung dưới đây
583

(trang 58, CTGD PT môn Giáo dục công dân):

Nhìn vào bảng trên ta thấy thời lượng của môn Giáo dục công dân không chỉ giáo
dục đạo đức mà còn giáo dục kĩ năng sống, giáo dục kinh tế và giáo dục pháp luật. Thời
lượng giáo dục đạo đức giảm dần, từ 60% (tương đương với 21 tiết/ năm) ở lớp 1 giảm
còn 35% (tương đương 12,25 tiết/ năm) ở lớp 9 và lên trung học phổ thông không còn
nữa. Có thể kết luận rằng thời lượng để giảng dạy đạo đức ở trong chương trình phổ thông
là rất ít.
Có thể có người sẽ không đồng ý vì cho rằng nội dung về đạo đức đã được lồng
vào nội dung của các môn học khác (ví dụ môn Tiếng Việt ở tiểu học, môn Ngữ văn ở
trung học cơ sở,…). Quả thật đúng là như vậy, nội dung của rất nhiều môn học liên quan
đến giáo dục đạo đức cho HS. Song, mục tiêu chính của các môn học đó không phải là
giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân cách. Như trên đã nói, nếu chúng ta muốn xây dựng
tốt VHHĐ chúng ta cần phải thay đổi nhận thức. Chúng ta cần coi trọng và dành thời
lượng nhiều hơn cho môn Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở tiểu học). Giáo dục đạo
đức, giáo dục nhân cách quan trọng nhất, quan trọng hơn giáo dục tri thức, vậy tại sao
chúng ta không lồng các kiến thức văn hóa khác vào trong môn Giáo dục công dân?
Để hình thànhVHHĐ và giải quyết được những tồn tại về thực trạng hiện nay, theo
chúng tôi thời lượng giảng dạy đạo đức, giảng dạy nhân cách rất cần phải thay đổi. Chúng
tôi đề xuất ở tiểu học dạy ít nhất 140 tiết/ năm (4 tiết x 35 tuần). 4 tiết được chia làm 2
buổi, mỗi buổi 2 tiết vào thứ 2 và thứ 7. Thứ 2 các thầy cô giảng dạy, đưa ra yêu cầu, thứ
7 tổng kết nhận xét, rút ra bài học. Ở bậc trung học ít nhất 70 tiết/ năm (2 tiết x 35 tuần).
Thời lượng này hoàn toàn được dùng để dạy về đạo đức và nhân cách, không bao gồm
giảng dạy các nội dung khác.
Mặt khác, tên gọi của môn học cũng cần thay đổi cho tương xứng, xưa nay chúng
ta coi môn Đạo đức, môn Giáo dục công dân là môn phụ, môn không quan trọng trong
chương trình, và tên gọi của những môn học này cũng không thể hiện hết tầm quan trọng
của việc học làm người. Theo chúng tôi có thể gọi là môn Giáo dục nhân cách, Giáo dục
con người hay môn Học làm người. Tên gọi như vậy sẽ xứng tầm và thu hút được sự quan
tâm chú ý và coi trọng của xã hội.
Những nội dung về phẩm chất trong CT GDPT cần được cụ thể hóa trong giáo
trình với những quy định cụ thể về thời lượng. Hiển nhiên các nội dung cần được trình
bày khoa học với những tư liệu phong phú về người thật, việc thật trong lịch sử và cả ở
hiện tại. Đây là cơ sở để các trường và GV tiến hành giảng dạy và đánh giá.
3.2.3 Giảng dạy và kiểm tra đánh giá
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Như trên đã trình bày chương trình là vô cùng quan trọng, chương trình bao hàm
những nội dung kiến thức, kỹ năng và phẩm chất HS cần đạt được; chương trình cũng bao
gồm thời lượng cụ thể cho từng bài học. Bước tiếp theo là cần thực hiện tốt nội dung
chương trình đã đề ra sau khi các nội dung đó đã được cụ thể hóa trong giáo trình, bài
giảng.
Về mặt thời gian, theo chúng tôi cần chia làm hai giai đoạn trong việc giảng dạy
đạo đức, nhân cách cho HS: 1. Giai đoạn tiểu học; 2. Giai đoạn trung học. Cả hai giai
đoạn đều quan trọng, song giai đoạn tiểu học quan trọng hơn bởi đây là giai đoạn giúp trẻ
hình thành nhân cách, phẩm chất. Giai đoạn này đặt nền tảng để giúp trẻ hình thành những
thói quen tốt khi ở nhà (vâng lời cha mẹ, tự giác làm các việc cá nhân,…), khi ở trường
(nghe lời thầy cô, chăm ngoan, giúp đỡ bạn bè,…) cũng như khi ra ngoài xã hội (kính
trọng người già, giúp đỡ mọi người, không xả rác bừa bãi,…). Nhân dân ta có câu “dạy
con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”, một con người cần dạy dỗ ngay từ khi
còn bé cũng như một cái cây cần uốn nắn ngay từ khi còn non vậy. Nếu cây lớn lên rồi rất
khó uốn nắn, con người đã lớn rồi mà có những thói hư tật xấu sẽ rất khó có thể sửa bỏ
được. Chúng tôi cho rằng thực trạng VHHĐ hiện nay sở dĩ tồn tại nhiều vấn đề là do đã
tiềm ẩn nguy cơ từ giai đoạn tiểu học này. Đây là giai đoạn mấu chốt và quan trọng trong
việc giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức cho trẻ. Cũng vì vậy trên đây chúng tôi đã đề
xuất thời lượng cho giai đoạn này ít nhất 140 tiết/ năm.
Giai đoạn tiểu học làm tốt sẽ cho chúng ta sản phẩm là những người con ngoan,
trò giỏi biết kính trên nhường dưới, tự giác học tập,… Làm được như vậy giai đoạn trung
học nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều và thời lượng có thể giảm xuống còn 70 tiết/
năm. Nếu giai đoạn tiểu học không dạy tốt đạo đức cho HS, giai đoạn trung học HS ở tuổi
dậy thì với tâm lý “ẩm ương” không ổn định sẽ rất khó dạy bảo. Ở giai đoạn trung học
theo chúng tôi cần giúp HS hiểu sâu hơn đạo lý làm người, HS biết vận dụng linh hoạt
trong các tình huống khác nhau, không những tích cực, tự giác thực hiện mà còn biết chủ
động giúp đỡ và vận động người khác cùng thực hiện theo. HS có thể cùng nhau phân tích
các tài liệu như bài báo, video, từ đó thảo luận và rút ra các bài học áp dụng trong cuộc
sống.
Nhân cách, phẩm chất của con trẻ là hình thành từ thói quen, vì vậy mỗi hành vi
của trẻ rất cần sự quan tâm sát sao và sự kiên nhẫn dạy bảo của gia đình và nhà trường.
Giai đoạn tiểu học, gia đình cần kết hợp chặt chẽ với nhà trường để hình thành cho HS
thói quen hàng ngày, ví dụ phải chào hỏi khi đi học hoặc khi về nhà, trước khi ăn cơm
phải mời người lớn, biết nói xin lỗi khi sai, biết nói cám ơn khi người khác giúp đỡ
mình,… Với HS lớp 1 chưa biết đọc, GV cần chuẩn bị sẵn một bảng các câu hỏi, đầu giờ
hỏi các em và tích lại, yêu cầu phụ huynh điền bảng đánh giá này khi con em mình ở nhà.
Với HS lớp 2 trở lên, GV cho HS tích vào những việc đã làm, có thể gọi một vài HS nói
rõ về những việc đã làm của mình. GV hỏi các HS khác nhận xét về việc làm của bạn, sau
đó GV đánh giá, rút ra những bài học cho cả lớp trước khi tiến hành bài học mới. Nội
dung bảng câu hỏi cần cụ thể chi tiết, bao gồm tất cả các tình huống ở trường, ở nhà và cả
ngoài xã hội để đánh giá được toàn diện các phẩm chất của trẻ 6. Công việc này cần tiến
hành nghiêm túc và thường xuyên với tất cả các HS. GV đặc biệt là GV chủ nhiệm cần
sát sao theo dõi sự tiến bộ của mỗi HS, có như vậy mới hình thành được thói quen tốt cho
các em.
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Phương pháp và tài liệu giảng dạy cũng là những vấn đề cần phải thay đổi để có thể
lôi cuốn HS. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo ở thời đại 4.0 hiện nay, nếu GV vẫn
sử dụng phương pháp giảng dạy cũ là đọc cho HS chép thì chỉ làm cho HS phản cảm và chán
ghét môn học. GV cần ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt trong các hoạt động giảng
dạy, có thể tạo các trò chơi để HS tham gia. Tài liệu giảng dạy cần phong phú đa dạng, có thể
là các câu chuyện lôi cuốn dễ hiểu, các bộ phim hoạt hình ngắn với các tình huống mang tính
thực tế cao thể hiện mục đích giáo dục. HS có thể đóng các vai diễn, tham gia trực tiếp vào
tình huống để học tập thông qua trải nghiệm thực tế của bản thân. Sau mỗi bài học, HS cần
thực hành ở gia đình và trên lớp, có sự đánh giá góp ý cụ thể của thầy cô hoặc phụ huynh.
Kiểm tra đánh giá là khâu quan trọng trong quá trình đào tạo. Thực tế đã cho thấy
thi như thế nào sẽ học như thế đó, vì vậy các trường cần đặc biệt coi trọng khâu này. Nội
dung kiểm tra đánh giá cần bao quát được các phẩm chất cần rèn luyện của môn học,
ngoài ra cần gắn với cuộc sống thực tế hiện nay. Có như vậy HS mới thấy giá trị ứng dụng
đích thực của môn học. Để đánh giá toàn diện và chính xác, cần coi trọng việc đánh giá
cả quá trình rèn luyện của người học, chứ không nên chỉ tập trung điểm vào đánh giá cuối
kỳ. Do đây là đánh giá về nhân cách, về phẩm chất của các em nên sẽ tốt hơn nếu kết hợp
đánh giá của cả gia đình và nhà trường. Nhà trường có hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh
về các tiêu chí đánh giá ở từng lớp học, cấp học. Các tiêu chí đánh giá cần thông báo ngay
từ đầu để HS biết, phấn đấu làm theo. Hình thức đánh giá linh hoạt có thể làm bài viết
trên lớp, viết ở nhà, hỏi nói hay đóng vai trong các tiểu phẩm, các buổi biểu diễn,… Do
đây là môn học triển khai ở tất cả các trường trên toàn quốc, để tiết kiệm thời gian và công
sức, chúng tôi kiến nghị các trường dưới sự chỉ đạo của các cấp quản lý nên xây dựng
thành ngân hàng đề thi để sử dụng, hàng năm có thể bổ sung thêm câu hỏi vào ngân hàng.
Các cơ quan quản lý cần đưa việc kiểm tra đánh giá đạo đức, đánh giá nhân cách
vào việc xét lên lớp, xét vào các trường khi chuyển đổi cấp. Có như vậy mới làm cho xã
hội thấy được tầm quan trọng của môn học.
Hiển nhiên các mô hình với nội dung, tài liệu, thời lượng môn học, phương pháp
giảng dạy và kiểm tra đánh giá trên đây cần phải được tiến hành thí điểm ở một số trường,
sau đó tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng.
3.3 Trách nhiệm của các bên
Như trên đã trình bày, VHHĐ là tổng hòa của nhiều mối quan hệ vì vậy để xây dựng
được VHHĐ chúng ta cần chú ý quan tâm đến tất cả các mối quan hệ này. Các cấp quản lý,
nhà trường (bao gồm GV), gia đình và cả xã hội phải cùng chung tay mới có thể đào tạo ra
những con người vừa hồng vừa chuyên, trên cơ sở đó mới có thể xây dựng thành công VHHĐ.
3.3.1 Các cấp quản lý
a. Đưa ra các chủ trương, chính sách, hướng dẫn
Các cấp quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng VHHĐ. Đây là các
cơ quan chỉ đạo, quản lý, kiểm tra giám sát các công việc liên quan. Các cơ quan này bao
gồm các cơ quan của chính phủ, quốc hội, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo
dục và đào tạo ở các tỉnh thành phố là các cơ quan trực tiếp đưa ra các chủ trương, chính
sách. Để đưa ra được các chính sách, chủ trương đúng đắn, các cơ quan này cần tham
khảo ý kiến của các bên liên quan như các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo, phụ huynh
học sinh,… Cần có quy định cụ thể và rõ ràng nhiệm vụ quản lý của các đơn vị.
Các cấp quản lý cần phát huy vai trò chỉ lối dẫn đường của mình. Cần có những
chủ trương chính sách với những hướng dẫn cụ thể chi tiết. “Danh có chính, ngôn mới
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thuận” vì vậy cần có quy định rõ về quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan, quy
định rõ các việc được làm và không được làm của GV, HS, cán bộ giáo dục,… Rất vui
mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12.4.2019,
quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở
giáo dục thường xuyên. Đây chính là cơ sở để hình thành VHHĐ ở các trường. Ngoài ra,
cần ban hành quy tắc ứng xử ở các trường cao đẳng đại học, các quy định về cơ sở vật
chất, chương trình, giáo trình tài liệu, kiểm tra đánh giá, trong đó các quy định càng cụ
thể, càng chi tiết thì thực hiện càng dễ dàng.
Các chủ trương, chính sách cần xuất phát từ tình hình thực tế, giải quyết những vấn
đề xã hội, thời đại đang đặt ra cho ngành giáo dục. Ví dụ làm thế nào để thu hút được
nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục? Làm thế nào để giải quyết vấn đề dạy
thêm, học thêm? Làm thế nào ứng dụng công nghệ trong dạy và học? Vấn đề sử dụng điện
thoại ở trường học cần quy định thế nào?...
Về vấn đề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chúng ta hàng năm có quy định
về điểm sàn vào các ngành sư phạm, song quy định này mới phần nào giải quyết được
phần ngọn của vấn đề, theo chúng tôi:
- Cần có chế độ đãi ngộ hợp lý và có những biện pháp nâng cao thu nhập cho những
người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là các thầy cô. GV cũng là con người, vì vậy không
thể bắt các thầy cô hết lòng vì sự nghiệp giáo dục với cái bụng đói được, cũng không thể giải
quyết dứt điểm được tình trạng dạy thêm, học thêm khi lương của các thầy cô không đủ sống.
- Cần có quy định giảm tải cho các thầy cô. Hiện nay tiền lương thì thấp nhưng các
công việc GV phải làm thì quá nhiều, điều này ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Để
có một giờ dạy tốt GV phải bỏ ra nhiều thời gian công sức để soạn bài; sau khi dạy song
GV còn phải chấm bài, chữa bài tập, nhận xét, theo dõi tiến bộ của từng em; hàng năm
phải tham gia rất nhiều tập huấn chuyên môn rồi họp hành các kiểu; GV phải tham gia
dạy giỏi các cấp, nếu không thì tham gia hướng dẫn đội tuyển này đội tuyển kia. Quả thực
áp lực từ gia đình, từ HS, phụ huynh HS, các cấp lãnh đạo quản lý,… của thầy cô là quá
lớn. Vì vậy cần có những quy định cụ thể giảm bớt các công việc không cần thiết cho các
thầy cô để họ tập trung vào công tác chuyên môn của mình.
- Có quy định đảm bảo công việc với mức lương tương xứng cho những người giỏi
tốt nghiệp các ngành sư phạm. Hiện tại chúng ta đã có chính sách miễn học phí và cấp phí
sinh hoạt cho sinh viên các ngành sư phạm, nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng ta đang rất
lãng phí khi đào tạo xong không sắp xếp công việc cho SV các ngành sư phạm mới ra
trường.
Ngược lại, chúng ta cũng cần có những quy định cụ thể và chặt chẽ về việc xử phạt
các GV vi phạm quy định, thậm chí đưa ra khỏi ngành nếu cần thiết. Cũng cần loại bỏ
những quy định, những tiêu chuẩn không hợp thời, chỉ làm tăng áp lực công việc cho GV.
Cần tránh bệnh thành tích trong học tập, thi cử, kiểm tra đánh giá.
Không chỉ có những quy định đối với nhà trường, GV, HS mà cần có cả những quy
định về trách nhiệm của gia đình, chính quyền địa phương và của cả xã hội. Cần phát huy
tổng thể sức mạnh của toàn xã hội trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách cho
các thế hệ trẻ của chúng ta.
b. Quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá
Khi đã có những quy định rõ ràng rồi, các cơ quan cần tăng cường làm tốt công tác
quản lý, kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát cần tiến hành linh hoạt, có thể kết hợp
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kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Các tiêu chí đánh giá, xếp loại cần rõ ràng, cụ thể để
tránh mất thời gian của các bên liên quan. Việc đánh giá xếp loại cần gắn với lợi ích cụ thể
của các GV và các trường, có như vậy mới huy động được sự chủ động, tích cực và tự giác
của các bên. Với các sai phạm, cần có cơ chế xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời cần có
chính sách khen thưởng với những các nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những
đóng góp tích cực trong việc xây dựng VHHĐ. Công tác quản lý cần tránh “đánh trống,
bỏ dùi”.
c. Tuyên truyền và biểu dương
Như ở phần nguyên nhân trên đây đã trình bày, hiện nay tồn tại nhận thức chưa
đúng về việc giảng dạy đạo đức, giảng dạy nhân cách ở cả nhà trường, gia đình và xã hội.
Để thay đổi nhận thức này cần làm tốt công tác tuyên truyền và biểu dương những điển
hình. Nói như vậy không phải công việc này xưa nay chúng ta chưa làm. Chỉ có điều giờ
chúng ta phải làm tốt hơn, thường xuyên hơn. Cần đẩy mạnh truyền thông, cần sự vào
cuộc nhiều hơn và sâu hơn của các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình. Cần
định kỳ nêu gương, khen thưởng, cần kịp thời động viên các điển hình người tốt, việc tốt
(các thầy cô, HS, các nhà quản lý,…) có như vậy mới tạo hiệu ứng tốt, lan truyền ảnh
hưởng tích cực, từ đó định hướng xã hội.
Các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cần xem xét kỹ (tránh hình thức, nửa vời), trong
đó đặc biệt coi trọng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức. Công tác tuyên truyền cần đẩy
mạnh ở nhiều cấp độ: quốc gia, tỉnh thành, nhà trường,… Thông qua tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức của cả xã hội về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, giáo
dục nhân cách. Công tác biểu dương, khen thưởng cần làm nghiêm túc, trang trọng. Cần
biểu dương xứng đáng, xây dựng các điển hình để thay đổi nhận thức của xã hội, ví dụ
điển hình về tính thật thà, điển hình về sự hy sinh vì người khác, điển hình về việc giúp
đỡ bạn bè, điển hình về người con có hiếu,…
3.3.2 Nhà trường và các thầy cô
a. Vai trò và trách nhiệm của nhà trường
Nhà trường và các thầy cô là các chủ thể trong VHHĐ, vì vậy cần phát huy vai trò
quan trọng của mình. Nhà trường tiến hành bồi dưỡng để nâng cao và thay đổi nhận thức
cho GV và cán bộ công nhân viên về vấn đề giáo dục đạo đức, đào tạo nhân cách cho HS.
Cần nhấn mạnh tầm quan trọng là tấm gương cho HS của tất cả các nhân viên trong
trường. Định kỳ mỗi năm 2 lần tiến hành giáo dục đạo đức, giáo dục tư tưởng và lối sống
cho toàn bộ GV, cán bộ công nhân viên. Nghiêm túc thực hiện các quy định của các bộ,
ngành về giáo dục, đặc biệt là thực hiện bộ quy tắc ứng xử ở trường học. Có những tuyên
dương, khen thưởng đối với những GV và cán bộ nhân viên có hành vi đẹp, có đạo đức
tốt. Ngược lại có những nhắc nhở, hình phạt thích ứng với những cử chỉ, hành vi vi phạm
bộ quy tắc ứng xử ở trường học. Việc tuyên dương khen thưởng hay các hình phạt cần
thông tin rộng rãi để lan tỏa trong cộng đồng hoặc mang tính răn đe.
Nhà trường cần quyết liệt trong việc chỉ đạo GV bám sát nội dung quy định, thay
đổi phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá đối với các môn đạo đức để từ
đó hướng tới xây dựng VHHĐ. Tiến hành dự giờ, đánh giá và góp ý để các môn về đạo
đức ngày càng thu hút HS. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu nhà trường,
phát huy vai trò của các đoàn hội trong việc xây dựng VHHĐ. Nhà trường cần tạo môi
trường tốt đẹp và trong sạch cho các GV phấn đấu. Xem xét giảm tải các công việc không
cần thiết để GV tập trung vào chuyên môn của mình. Nhà trường cần phát huy được sức
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mạnh tập thể trong việc xây dựng VHHĐ.
Nhà trường hàng năm tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống nhằm nâng cao ý thức
tự giác cho HS, tổ chức các buổi tọa đàm, phát động phong trào thi đua hay tổ chức các
cuộc thi về đạo đức với những hình thức phong phú, lôi cuốn để tuyên truyền và nâng cao
ý thức của HS. Nhà trường cần kết hợp với địa phương để tổ chức các hoạt động tình
nguyện, qua đó giáo dục cho các em tinh thần yêu thương, giúp đỡ mọi người cũng như
tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Nhà trường cần có biểu dương và
khen thưởng kịp thời đối với những HS có đạo đức, có nhân cách tốt, tiến hành dạy dỗ và
xử lý những trường hợp HS có những vi phạm về quy tắc ứng xử. Nhà trường cần thành
lập bộ phận tư vấn để giúp đỡ, tư vấn cho HS về vấn đề đạo đức.
Nhà trường cần thông qua GV để nắm rõ tình hình của mỗi HS, có mối liên hệ chặt
chẽ với gia đình của các em để phối hợp tốt trong công tác giảng dạy nói chung và giảng
dạy đạo đức nói riêng. Nếu như trước đây hàng tháng, hàng quý mới dùng sổ liên lạc để
thông báo cho phụ huynh HS thì nay nên thay đổi, có thể thông qua các ứng dụng công
nghệ để liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với phụ huynh. Cần thông tin kịp thời và chính
xác tình hình học tập, tu dưỡng của các em cho gia đình, đồng thời cũng nắm bắt tình hình
học tập rèn luyện ở nhà của HS, ngoài ra có thể nắm bắt về hoàn cảnh của các em để có
những giúp đỡ kịp thời. Tổ chức những buổi họp phụ huynh để thông tin, trao đổi nhằm
thay đổi nhận thức, định hướng cho phụ huynh và gia đình trong việc giáo dục cho con
em mình. Nhà trường cũng có thể tổ chức những buổi tọa đàm, những buổi bồi dưỡng về
giáo dục con cái để phụ huynh và HS cùng tham gia.
b. Vai trò và trách nhiệm của giáo viên
Mặc dù do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trong thời đại công nghệ thông tin
hiện nay vai trò của GV đã không còn như trước, song thầy cô vẫn đóng vai trò vô cùng
quan trọng trong quá trình giáo dục của HSSV. Trước tiên thầy cô cần là tấm gương sáng
về mọi mặt cho HS noi theo. Thật khó có thể yêu cầu HS đúng giờ khi thầy cô không đúng
giờ, thật khó có thể yêu cầu HS không hút thuốc khi HS nhìn thấy thầy hút thuốc, hay
không thể yêu cầu HS không nói tục, chửi bậy trong khi thầy cô nói tục, chửi bậy… Từng
cử chỉ, từng lời nói và việc làm của thầy cô đều ảnh hưởng đến HSSV, vì vậy các thầy cô
phải hết sức chú ý trong lời nói, trong việc làm của mình. Trong quan hệ với đồng nghiệp,
quan hệ với phụ huynh và cả khi ra ngoài xã hội, thầy cô cần giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của
mình.
Trước tiên các thầy cô cần thay đổi nhận thức của mình về vấn đề giáo dục nhân
cách, giáo dục đạo đức cho HS. Cần coi giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức quan trọng
hơn giảng dạy kiến thức văn hóa. Ví dụ trước khi thi tôi nói với HS của mình rằng “em bị
điểm kém nhưng không coi cóp, tôi vẫn tôn trọng em; nếu em được điểm cao nhưng do
coi cóp mà có thì tôi không tôn trọng em và tôi không muốn có HS như vậy”. Trong các
bài giảng của mình cần lồng vào đó những bài học trong cuộc sống, những câu chuyện ý
nghĩa, những đạo lý làm người.
Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, để thích ứng với những đổi mới giáo
dục, các thầy cô cần không ngừng thay đổi, nâng cao kiến thức, kỹ năng không những về
chuyên ngành của mình mà còn về cả công nghệ thông tin. HSSV hiện nay rất thông minh,
rất nhanh nhạy, đặc biệt là về công nghệ thông tin, muốn làm cho HS “tâm phục khẩu
phục”, muốn HS nghe lời, muốn dạy tốt được, các thầy cô phải không ngừng học tập vươn
lên. Các thầy cô đưa cho các em một cốc nước thì mình cần có một thùng nước, nước này
phải là nước sạch, nước dùng được. Tôi thường nghe con tôi phàn nàn thầy không biết
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làm ppt, hay thầy chỉ đọc cho HS chép. Thử hỏi như vậy thì trọng lượng trong lời nói của
thầy cô còn bao nhiêu.
Trong thời đại ngày nay, cuộc sống có rất nhiều cám dỗ, các thầy cô cần thường
xuyên nhắc nhở và cảnh tỉnh mình. Đứng trước lợi ích chúng ta phải hỏi mình xem lợi ích
đó có chính đáng không. GV là nghề cao quý, các thầy cô chính là những chuẩn mực về
đạo đức, chuẩn mực về nhân cách để các HS noi theo. Với sự mô phạm, nhân cách cao cả
và tình yêu hết mình dành cho HS, dành cho công việc, chúng tôi tin rằng các thầy cô
chính là những kiến trúc sư tâm hồn cho các thế hệ học trò.
3.3.3 Gia đình
Gia đình trước tiên cần thay đổi nhận thức của mình về việc giáo dục con cái,
không nên chỉ chú trọng vào việc học kiến thức văn hóa của các con mà quên đi rằng giáo
dục đao đức, giáo dục nhân cách cho các con còn quan trọng hơn nhiều. Khi các con đã
có những phẩm chất tốt biết kính trên nhường dưới, biết hiếu thảo, lễ phép với thầy cô,
yêu thương mọi người, biết chăm chỉ,… thì việc học kiến thức văn hóa sẽ là điều rất đơn
giản. Mặt khác, không nên nhồi nhét kiến thức, ép buộc các con học thêm quá nhiều, để
rồi các con không có tuổi thơ của mình, không học được những kĩ năng, những năng lực
cần thiết cho cuộc sống sau này.
Gia đình cần thay đổi suy nghĩ rằng “giáo dục là việc của trường học, việc của các
thầy cô”, rằng “mình giờ dạy làm sao được chúng nó”, rồi từ đó nảy sinh tâm lý “tất cả
nhờ thầy cô”. Quả thực về kiến thức của các môn học, nhiều gia đình không giảng dạy và
hướng dẫn cho con em mình được, song về đạo đức, về cách đối nhân xử thế thì các em
rất cần sự chỉ bảo của gia đình. Giáo dục làm người quan trọng hơn rất nhiều so với giáo
dục kiến thức. Những giá trị đạo đức, những chuẩn mực làm người, giá trị “chân, thiện,
mỹ”, hay “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” thì đời nào cũng vậy. Người lớn trong gia đình cần làm
gương cho con em mình về mọi mặt, từ các mối quan hệ, từ lời ăn tiếng nói, việc làm,...
Thật khó có thể yêu cầu các con không chơi điện tử khi bố mẹ suốt ngày cầm điện thoại
chơi, hay thật khó có thể yêu cầu con mình ngoan, lễ phép với mình trong khi mình không
lễ phép với bố mẹ mình,…
Gia đình cần tích cực, chủ động tham gia vào quá trình giáo dục con cái mình, cần
phối hợp chặt chẽ với nhà trường nắm rõ tình hình học tập và rèn luyện của con em mình.
Việc phối hợp ở đây là hai chiều, cả nhà trường và gia đình đều phải chủ động, có các
kênh liên lạc hiệu quả và thường xuyên. Trường chủ động thông tin về tình hình học tập
và rèn luyện cho gia đình, gia đình phối hợp dạy dỗ con em mình. Gia đình cần tham gia
nhiều vào việc rèn luyện nhân cách, đạo đức cho con em mình, giai đoạn tiểu học cần
cùng nhà trường rèn cho con em mình những thói quen tốt, tham gia đánh giá và thông
tin kịp thời cho các thầy cô.
Gia đình cần tin tưởng vào ngành giáo dục, vào nhà trường, vào các thầy cô, tôn
trọng thầy cô. Việc đổi mới giáo dục hiện nay là cần thiết và để thích ứng và phù hợp với
thời đại mới. Việc đổi mới này sẽ chỉ làm giáo dục tốt lên. Phụ huynh cần hiểu được
những vất vả và khó khăn của các trường, các thầy cô từ đó sẽ có những thấu cảm và chia
sẻ. Phụ huynh cần là tấm gương về việc tôn trọng nhà trường và tôn trọng thầy cô cho con
em mình noi theo. Thật khó có thể dạy cho con em mình yêu trường yêu lớp hay kính
trọng thầy cô khi phụ huynh chỉ biết nói xấu về trường lớp hay nói xấu các thầy cô. Cũng
thật khó có thể giáo dục tốt được các con khi các thầy cô và nhà trường yêu cầu một đằng,
ở nhà bố mẹ lại bảo các con làm một nẻo. Gia đình cần dạy con em mình cố gằng vươn
lên, đạt được thành tích bằng khả năng của mình, phụ huynh không nên biếu xén, làm hư
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các thầy cô, rồi đưa ra yêu cầu này, yêu cầu kia. Hành động đó chỉ làm con em mình lười
học, ỉ lại.
3.3.4 Học sinh sinh viên
HSSV là chủ thể của quá trình giáo dục, đóng vai trò quyết định đối với chất lượng
đào tạo. Theo thời gian, vai trò của HSSV trong việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân
cách của bản thân ngày càng tăng. Gia đình, nhà trường và xã hội cần hướng dẫn để các
em sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách.
HSSV hoàn thành tốt những yêu cầu của thầy cô trong các môn học về đạo đức, tích cực
tham gia các hoạt động, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.
HS tiểu học cần vâng lời thầy cô, cha mẹ hình thành cho mình những thói quen tốt
trong cuộc sống và trong học tập. HS trung học trở lên cần tự giác, chủ động và sẵn sàng
chịu trách nhiệm đối với những việc làm của bản thân. Trước tiên cần có hiếu với ông bà,
cha mẹ, kính trên nhường dưới; cẩn thận trong lời nói và việc làm của mình, trung thực,
giữ chữ tín; yêu thương giúp đỡ mọi người; khiêm tốn, gần gũi những người giỏi giang
và đức độ để học hỏi. Với bản thân mình cần tự lập, làm tốt các việc cá nhân, chăm chỉ
học tập, làm việc giúp đỡ gia đình. Với bạn bè cần yêu thương, hòa đồng giúp đỡ bạn bè
để cùng nhau tiến bộ.
Ngoài học tập và rèn luyện đạo đức, tích lũy kiến thức văn hóa ra, cần chú ý rèn
luyện các kĩ năng để hình thành năng lực của bản thân như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản
lý thời gian, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thích ứng, kĩ năng học và tự học, kĩ năng phát
hiện và giải quyết vấn đề, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, sử dụng vi tính,… Chỉ có phát triển
toàn diện cả đức và tài mới có thể thích ứng với những thay đổi chóng mặt trong thời đại
ngày nay.
4. Kết luận
VHHĐ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của HSSV. Song,
thực trạng VHHĐ hiện nay tồn tại nhiều vấn đề như: học trò vô lễ, không tôn trọng thầy
cô, nói tục chửi bậy, coi cóp, lập các băng nhóm đánh nhau; giáo viên bạo lực, gạ tình,
sàm sỡ HSSV; phụ huynh học sinh coi thường, đe dọa thầy cô,… Hiện nay, một bộ phận
HSSV có thái độ bàng quan, sống thiếu lý tưởng, hoài bão, chỉ muốn ăn chơi, hưởng thụ.
Càng làm chúng ta buồn hơn khi thực trạng này có xu hướng xấu đi, vấn nạn bạo lực học
đường có xu hướng gia tăng, HSSV vi phạm pháp luật ngày càng nghiêm trọng, hiện
tượng mua bằng, chạy điểm không còn là chuyện hiếm thấy.
Bài viết đã phân tích và chỉ ra nguyên nhân chủ quan và khách quan của những vấn
đề tồn tại trong VHHĐ hiện nay. Nguyên nhân khách quan bao gồm: 1. Sự bùng nổ của của
công nghệ thông tin mang lại nhiều cơ hội cho HSSV học tập và phát triển. Vai trò và đóng
góp của GV đối với kiến thức và kỹ năng HS đạt được đã giảm đi nhiều so với trước đây;
2. Nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế bên cạnh những mặt tích cực
cũng tác động tiêu cực làm thương mại hóa ngành giáo dục từ đó làm mất đi nhiều truyền
thống tốt đẹp của dân tộc. Văn hóa phong bì, chạy điểm, sự suy thoái về đạo đức của GV
chính là hệ lụy từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; 3. Tỉ lệ ly hôn tăng đã trực tiếp ảnh
hưởng đến tâm sinh lý của HSSV và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các em không có được sự
dạy dỗ chỉ bảo thường xuyên từ gia đình; 4. Thu nhập của giáo viên ở mức thấp đã ảnh
hưởng đến sự cống hiến của các thầy cô và không thu hút được người tài vào ngành giáo
dục. Về nguyên nhân chủ quan, chúng tôi cho rằng gia đình, nhà trường và cả xã hội chưa
có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc giảng dạy đạo đức, giảng dạy nhân cách cho
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HS. Nhà trường, các thầy cô, gia đình và cả xã hội chúng ta đang quá coi trọng và đề cao
giảng dạy kiến thức văn hóa mà chưa để ý đúng mức tới giáo dục nhân cách, giao dục đạo
đức cho thế hệ trẻ.
Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, chúng tôi mạnh dạn đưa ra những kiến nghị
để giải quyết tình trạng xuống cấp trong VHHĐ hiện nay. Trước tiên và quan trọng nhất,
chúng tôi cho rằng gia đình, nhà trường và cả xã hội cần có nhận thức đúng về tầm quan
trọng của việc giảng dạy đạo đức, giảng dạy nhân cách cho HS. Tiếp đó chúng tôi bàn về
vấn đề giảng dạy đạo đức trong nhà trường, bao gồm nội dung và cách thức giảng dạy, thời
lượng, hình thức giảng dạy, vấn đề kiểm tra và đánh giá,… Cuối cùng chúng tôi bàn về
trách nhiệm của các cấp quản lý, của nhà trường và các thầy cô, của gia đình và của chính
các HSSV.
Đường còn dài nhưng nếu chúng ta không đi sẽ không bao giờ đến đích được.
Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chung tay của gia đình, nhà trường và cả xã hội chúng ta
sẽ xây dựng thành công VHHĐ, sẽ đào tạo ra những học trò có cả đức và tài, vừa hồng
vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay.
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GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
Hồ Xuân Huy*
Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng
lớn đến sự phát triển cả trí tuệ, tình cảm và nhân cách của sinh viên. Trường đại học là cơ sở
đào tạo về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, rèn luyện nhân cách để trở thành những sinh
viên sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp - trong đó, giáo dục văn hóa học đường được nhà
trường quan tâm. Trường đại học không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn cung cấp cho sinh viên
những chuẩn mực văn hóa, giúp sinh viên có đủ kỹ năng tiếp nhận, vận dụng được trong cuộc
sống. Giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên ngành sư phạm trong bối cảnh hiện nay như là
một nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục và đào tạo và nâng cao chất lượng,
để đào tạo ra những giáo viên có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp
đổi mới giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Văn hóa học đường, văn hóa ứng xử, sinh viên sư phạm, giáo viên.

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng
mọi lĩnh vực. Đối với các trường đại học quan tâm nhất là hội nhập về tri thức, trong công
cuộc hội nhập về tri thức này, lĩnh vực cần phải hội nhập trước nhất và quyết liệt nhất
chính là lĩnh vực giáo dục - trong đó có ảnh hưởng lớn đến văn hóa của giới trẻ, đặc biệt
là sinh viên các trường đại học.
Khái niệm văn hóa học đường là một phần không thể thiếu đối với các cơ sở giáo
dục ở Việt Nam và trên thế giới trong suốt thời gian qua. Trên thực tế, một số nghiên cứu
về văn hóa học đường đã được tiến hành vào đầu thế kỷ 20 [1]. Các nghiên cứu gần đây
đã một lần nữa cho thấy sự phù hợp của khái niệm này trong các cuộc hội thảo giáo dục.
Các học giả cho rằng văn hóa của trường học ảnh hưởng đến động lực, sự phối hợp và
tích hợp của tất cả các thành viên của trường học.
Năm học 2008-2009. khi phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực", nguyên Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thiện Nhân đã nêu các đặc trưng trong môi trường sư phạm là “trật tự kỷ cương,
trung thực, khách quan, công bằng, tình thương và khuyến khích sáng tạo”. Các nội dung
rất cơ bản của văn hóa học đường có tác dụng tích cực trong quá trình xây dựng và giáo
dục nhân cách cho sinh viên, chống lại các biểu hiện tiêu cực.
Văn hóa học đường có vai trò qua trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, thậm chí
được coi là yếu tố quyết định chất lượng trong mục tiêu giáo dục của nhà trường. Văn hóa
học đường là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng và hiệu quả tổ chức
của trường học, bao gồm các giá trị, chuẩn mực, niềm tin, truyền thống,…[2].
Xu thế toàn cầu hóa đang tạo ra một cơ hội lớn cho giới trẻ Việt Nam được giao
lưu văn hóa, tiếp cận và hưởng thụ những thành tựu văn hóa đa dạng của thế giới. Trong
các giá trị văn hóa đó cũng có những giá trị không phù hợp với chuẩn mực của Việt Nam.
Đứng trước thực tế đó, một số trường đại học đã ban hành quy chế, quy tắc ứng xử có văn
*

Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

594

hóa áp dụng đối với tất cả các thành viên trong trường. Các nội dung giáo dục lối sống có
văn hóa cũng được lồng ghép cho sinh viên trong một số hoạt động của nhà trường.
Đối với các trường có đào tạo ngành sư phạm, hình ảnh mẫu mực của một sinh
viên sư phạm không chỉ là tấm gương phản chiếu trong quá trình dạy - học trong trường
sư phạm mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường hình thành, phát triển nhân cách của thế
hệ trẻ mà sau này khi các sinh viên đó sẽ là người truyền thụ kiến thức cho học sinh. Do
đó, giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên sư phạm trong quá trình đổi mới toàn diện
giáo dục – đào tạo và trong xu hướng hội nhập quốc tế là nội dung cần quan tâm.
2.Nội dung
2.1. Khái niệm văn hóa học đường
Theo Giáo sư Phạm Minh Hạc: “Văn hóa hiểu theo nghĩa chung nhất là hệ thống
các giá trị vật chất và giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình hoạt động
thực tiễn lịch sử - xã hội, các giá trị ấy nói lên mức độ phát triển của loài người”. Mặt
khác, văn hóa còn là những năng lực và thói quen từng người học được, đó chính là kết
quả mà quá trình giáo dục mong đợi đạt tới: sự hình thành và phát huy nhân cách văn
hóa - bản sắc văn hóa, văn hóa ứng xử - hệ giá trị của từng con người, từng tổ chức, từng
nhà trường...[5]. Và “Văn hóa học đường là hệ thống các chuẩn mực, giá trị giúp các cán
bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có
cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [6].
Mỗi nhà trường có những phương thức giáo dục đào tạo chung và riêng nhằm chi
phối toàn bộ các hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường với nhau. Các quy
chế, quy tắc, nội quy,… cách điều hành và sự tuân thủ của các thành viên khi hoạt động
trong trường học được để thực hiện mục tiêu đào tạo và tạo ra những giá trị của mỗi nhà
trường. Trường đại học được xem là một tổ chức xã hội đặc biệt bao gồm một cộng đồng
của sinh viên, giảng viên, các chuyên gia, quản trị viên và các nhân viên khác có mục đích
chính là giáo dục và đào tạo sinh viên có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Mỗi trường Đại học đều
có một cách tổ chức đời sống học đường, thái độ và văn hóa đặc thù riêng. Văn hóa học
đường được thể hiện qua bộ tiêu chí chất lượng và hiệu quả bao gồm ba yếu tố được kết
nối lẫn nhau: thái độ, các chuẩn mực và quan hệ văn hóa giữa các thành viên của trường
học đó.
2.2. Nội dung cơ bản của văn hóa học đường
Văn hóa học đường thể hiện với bộ chuẩn mực và tiêu chí được xây dựng dựa trên
mục tiêu như xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện, bảo đảm chất
lượng giáo dục,…Tùy theo điều kiện cụ thể, nhà trường sẽ xây dựng một hệ chuẩn mực,
giá trị phù hợp được các thành viên trong nhà trường cùng tham gia xây dựng với những
biện pháp tổ chức thực hiện.
Theo Phạm Văn Khanh: “Môi trường văn hóa học đường phải bao gồm cả môi
trường địa lý tự nhiên, môi trường vật lý, môi trường tâm lý mà mỗi thành viên trong đó
đều có nhiều hoạt động thể hiện mình. Môi trường đó cũng là nơi chốn (thời gian, không
gian) với các đối tượng mà mọi người trong xã hội khách quan nhìn thấy, đánh giá và cảm
nhận được” [7]. Do vậy, văn hóa học đường cũng là môi trường nên mỗi thành viên hoạt
động trong đó cần thể hiện mình một cách hoàn hảo nhất vì mục tiêu chung của cộng
đồng.
Nội dung cơ bản văn hóa học đường có thể được trình bày các ý chính sau:
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+ Văn hóa môi trường: trường đại học là nơi để hoạt động dạy và học với sự tham
gia của cơ sở vật chất trường học, cán bộ quản lý giáo dục, người học, người dạy, chương
trình đào tạo, cảnh quan sư phạm,…
+ Văn hóa tổ chức: một tổ chức có thể được hiểu là “một tập hợp các cá nhân được
hình thành trong một hệ thống phối hợp các hoạt động chuyên biệt nhằm mục đích đạt
được các mục tiêu nhất định trong một số hoạt động mở rộng khoảng thời gian ”[3]. Tập
thể hoạt động và chia sẻ ý nghĩa và giá trị thông qua giao tiếp trực tiếp hoặc gián tiếp giữa
các thành viên. Có thể nói, văn hóa tổ chức là yếu tố cơ bản trong văn hóa học đường,
hiện diện trong tất cả các hoạt động của nhà trường.
+ Văn hóa ứng xử: ứng xử trong các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà
trường. Văn hóa ứng xử trong học đường có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động
dạy học - giáo dục tích cực hơn. Văn hóa ứng xử tương đồng với văn hóa giao tiếp, văn
hóa hành vi trong môi trường học đường và được cụ thể hóa qua sự tương tác giữa: lãnh
đạo nhà trường với giảng viên/nhân viên, giảng viên với giảng viên, giảng viên với sinh
viên, sinh viên với sinh viên,…Chủ thể của ứng xử học đường được thường tập trung vào
hai chủ thể chính là lực lượng giáo dục nhà trường và sinh viên.
Theo Phạm Ngọc Trung “Tác dụng tích cực của văn hóa học đường là xây dựng
nhân cách cho học sinh, chống lại lối sống tiêu cực. Chính vì thế, mỗi nhà trường cần có
văn hóa học đường riêng của mình”[8]. Văn hóa học đường được các thành viên thực
hiện tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, giúp nâng cao chất
lượng dạy và học, tạo điều kiện khuyến khích sinh viên tự xây dựng một hệ giá trị lành
mạnh, đúng hướng cho cuộc sống tương lai của mình, xác lập cho mình một lẽ sống, lý
tưởng sống tích cực.
Xu thế toàn cầu hóa đang tạo ra một cơ hội lớn - giới trẻ Việt Nam được giao lưu
văn hóa, mở rộng tầm nhìn, tiếp cận và hưởng thụ những thành tựu văn hóa đa dạng của
thế giới. Quá trình hội nhập quốc tế đã có những tác động, làm thay đổi phương thức tư
duy, lối sống của sinh viên theo hướng hiện đại và tích cực, chủ động hơn. Sinh viên nước
ta cũng hiểu biết 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...Thông qua giáo dục văn hóa học đường giúp sinh viên
thể hiện tích cực vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
2.3. Giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên ngành sư phạm
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thế hệ trẻ tiếp cận được những thành tựu của cuộc
cách mạng khoa học và công nghệ, được giao lưu văn hóa, tiếp cận những thành tựu văn
hóa đa dạng của thế giới. Trước sự phát triển này một số vấn đề về mối quan hệ giữa con
người với nhau và con người với thế giới tự nhiên cần phải chú trọng, nhất sinh viên ngành
sư phạm.
Trong môi trường sư phạm - nơi đào tạo những thế hệ giáo viên tương lai, những
ảnh hưởng tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa cũng có ảnh hưởng phần nào đến thái độ và
hành vi của sinh viên. Hiện tượng sinh viên sử dụng tiếng lóng không phù hợp trong giao
tiếp với nhau. Một số sinh viên đến giảng đường với những trang phục không phù hợp
với môi trường sư phạm. Vì vậy, giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên ngành sư
phạm nhằm giúp sinh viên hình thành những hành vi và thói quen mang tính chuẩn mực,
giá trị trong các mối quan hệ thầy trò, bạn bè và quan hệ với môi trường xung quanh ngày
một tốt hơn. Quá trình này nhằm giáo dục cho sinh viên trở thành người giáo viên mẫu
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mực trong tương lai của môi trường sư phạm. Do vậy, giáo dục văn hóa học đường cho
sinh viên sư phạm là nhiệm vụ hàng đầu cần được quan tâm, chú trọng.
Giáo dục văn hóa học đường là một trong nhiều nội dung được thực hiện trong quá
trình giáo dục của trường đại học, trực tiếp góp phần tạo điều kiện, môi trường đem lại
hiệu quả giáo dục ở tất cả các khâu trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Các nội
dung cơ bản giáo dục văn hóa học đường có thể gồm ba yếu tố chính:
+ Giáo dục về nhận thức, thái độ, hành vi, ứng xử trong các mối quan hệ giữa cá
nhân sinh viên với các thành viên khác trong nhà trường.
+ Giáo dục thông qua các chương trình giảng dạy, trong đó giảng viên phụ trách
môn học có thể lồng ghép về giáo dục văn hóa học đường qua từng bài giảng. Tấm gương
trực tiếp của các giảng viên mà sinh viên tiếp nhận kiến thức cũng là một minh chứng
sống động. Đây là hình thức giáo dục trực tiếp mà giảng viên truyền đạt những chuẩn mực
của văn hóa học đường cho sinh viên.
+ Giáo dục thông qua các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Hoạt động thể thao,
văn hóa văn nghệ trong nhà trường cũng là giáo dục thiết thực cho các thành viên của nhà
trường. Đây là hình thức giáo dục gián tiếp thông qua các hoạt động thực tiễn góp phần
hình thành văn hóa học đường cho chính bản thân sinh viên. Khi sinh viên tham gia vào
các phong trào thi đua của lớp, của khoa, các hoạt động từ thiện, các chương trình hành
động do nhà trường tổ chức sẽ giúp nâng cao nhận thức về văn hóa học đường trong mỗi
sinh viên.
Giáo dục văn hoá học đường cho sinh viên trong nhà trường có tác động rất quan
trọng trong việc hình thành ý thức về hành vi ứng xử của mỗi sinh viên. Những nội dung
trên có thể được thực hiện đối với sinh viên sư phạm bằng nhiều hình thức khác nhau như:
+ Các môn học như: Tâm lí học đại cương, Tâm lí học giáo dục, Kĩ năng giao tiếp,
kĩ năng ứng xử sư phạm. Các môn học này thể hiện giáo dục văn hóa học đường với mục
tiêu và những nội dung cơ bản cần hình thành cho sinh viên. Đây là hình thức cơ bản và
hiệu quả.
+ Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc
hình thành các phẩm chất, năng lực của người giáo viên trong tương lai. Với hình thức
này, giảng viên giúp sinh viên nhận thức, phân biệt những giá trị văn hóa tốt đẹp cần gìn
giữ, phát huy trong thời kỳ hội nhập và những giá trị văn hóa không phù hợp cần loại bỏ.
+ Với các môn học Kiến tập sư phạm, Thực tập sư phạm, Thực tế ngoài trường,..
trong quá trình sinh viên học tập thực tế ở các trường phổ thông, các Viện khoa
học,…Sinh viên cũng tiếp nhận được nét văn hóa học đường riêng tại đó.
+ Các phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong trường có
ưu điểm lớn là nội dung phong phú, hấp dẫn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, thu hút đông
đảo sinh viên tham gia. Các nội dung giáo dục văn hóa học đường của trường được đưa
vào chương trình hành để tuyên truyền về lối sống có văn hóa, xây dựng môi trường văn
hóa sư phạm trong sinh viên.
Ngoài những nội dung chính về văn hóa học đường cho sinh viên trình bày ở trên,
các khoa có đào tạo ngành Sư phạm còn tạo điều kiện môi trường học tập, rèn luyện, giáo
dục cho sinh viên thông qua thực hiện các nội dung sau:
+ Lãnh đạo Khoa, Bộ môn triển khai đến cán bộ giảng viên và sinh viên trong khoa
Sư phạm nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, vai trò của văn hóa học đường. Sử dụng
597

website của khoa Sư phạm trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, thông báo nội
dung các hoạt động liên quan đến giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên.
+ Khoa cùng các Bộ môn tổ chức các chương trình văn nghệ, dạ hội, đêm thơ,…với
các chủ đề có nội dung giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trong các sự kiện như:
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày truyên thống học sinh sinh viên Việt Nam 9/1,
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,…
+ Tổ chức hoạt động lao động với phong trào “xanh, sạch, đẹp và an toàn” trong
và ngoài trường nhằm nâng cao nhận thức, thái độ bảo vệ môi trường cho sinh viên.
+ Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những gương tốt về thực hiện văn hóa
học đường, đồng thời cũng nghiêm khắc với những sinh viên vi phạm quy định về văn
hóa học đường.
Giảng viên đảm nhận là cố vấn học tập luôn quan tâm, trao đổi thông tin để nắm
bắt được đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh gia đình của sinh viên, quá trình học tập và rèn luyện
trong mỗi học kỳ của sinh viên để cùng tìm ra phương pháp tác động hiệu quả nhất đến
sinh viên. Giảng viên giảng dạy môn học, cố vấn học tập luôn thực hiện tốt quy định văn
hóa công sở, văn hóa ứng xử làm gương về tác phong sư phạm trong quá trình làm việc,
giảng dạy và ứng xử với sinh viên. Thực hiện tích hợp giáo dục văn hóa học đường trong
giảng dạy và trong các hoạt động nghiệp vụ. Giúp sinh viên chủ động, tự giác trong quá
trình tự giáo dục, tự rèn luyện, tự thực hiện những quy định về văn hóa học đường.
3. Kết luận
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào
tạo, giáo dục đại học được tiếp cận những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và
công nghệ, được giao lưu văn hóa và tiếp thu những thành tựu văn hóa đa dạng của thế
giới. Mặc khác, những thay đổi trong xã hội hiện nay đặt ra những thách thức đối với sự
phát triển nhân cách của sinh viên.
Với sinh viên ngành sư phạm, nhà trường ngoài việc truyền thụ kiến thức còn phải
giúp sinh viên hình thành, phát triển những phẩm chất cần có của một công dân toàn cầu
trong thời kì hội nhập. Do đó, xây dựng và phát triển văn hóa học đường là một nhiệm vụ
trọng tâm trong nhà trường.
Trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo của trường đại học, giáo dục văn
hóa học đường cho sinh viên ngành sư phạm được xem là một trong những nội dung cơ
bản trong đào tạo giáo viên ở các trường, trực tiếp góp phần bảo đảm chất lượng giáo dục,
đem lại hiệu quả giáo dục ở tất cả các khâu trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo của
trường. Văn hóa học đường góp phần hình thành ở sinh viên những nét đẹp trong nhân
cách của người giáo viên trong tương lai, là tấm gương cho các học sinh noi theo.
Văn hóa học đường được triển khai tích cực sẽ tác động rất lớn đến chất lượng giáo
dục thông qua những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến người dạy và người học. Giáo
dục văn hóa học đường cho sinh viên là một trong những nội dung không thể thiếu của quá
trình giáo dục toàn diện trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
đáp ứng với việc xây dựng con người mới, phù hợp với xu thế chung trong giai đoạn hiện
nay.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngô Thị Thúy*, Phạm Thị Thanh Quyên*,
Phạm Thị Hồng Diệp* Đoàn Thị Khánh Trang**
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nelson Mandela từng nói rằng: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể
sử dụng làm thay đổi thế giới”. Ta vẫn thường nghe thấy người này hay người kia không
học qua trường lớp và vẫn thành công. Nhưng phía sau sự thành công ấy là bao lần vấp
ngã, những lần bế tắc, đủ mọi lần thất bại tệ hại trên đời họ đều phải trải qua, liệu được
mấy người can đảm và có ý chí vượt qua như thế. Mặt khác có thể khẳng định họ chỉ là
thiểu số, có tài năng đặc biệt hoặc gặp vận may mà thành công. Học vấn không phải con
đường duy nhất nhưng mở ra cho hầu hết chúng ta nhiều con đường đi tới thành công.
Đặt trong hoàn cảnh đất nước ta đang trên đà hội nhập với nhiều thách mức mới mở ra,
nhiệm vụ giáo dục của các nhà trường càng trở nên cấp thiết.
Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh giáo dục nhiều khó khăn thách thức
cũng như cơ hội mới cho ngành giáo dục. Để hưởng ứng và hòa nhập chung vào quá trình
hội thảo khoa học giáo dục ( theo Công văn Số: 130/UBVHGD15 của Quốc hội khóa XV
Ủy ban văn hóa giáo dục) , chúng tôi vinh dự được bày tỏ những trăn trở băn khoăn cũng
như tâm huyết của một nhà giáo, của các em học sinh tiêu biểu trình bày về một trong
những vấn đề cần quan tâm hàng đầu là “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới
giáo dục và đào tạo”.
2. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm được tham gia đóng góp những trải
nghiệm tâm huyết và những nhận thức được sáng tỏ trong quá trình chung sống gắn bó
với sự nghiệp giáo dục của đất nước từ gần 20 năm nay đến thời điểm hiện tại.
Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề văn hóa học đường nổi cộm được ngành
giáo dục các cấp có thể nói là quan tâm nhất trong văn hóa học đường trong bối cảnh đổi
mới giáo dục và đào tạo là: vấn đề thái độ học tập của học sinh, trang phục học đường và
thái độ ứng xử văn hóa giao tiếp trong môi trường nhà trường và giáo dục.
3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của đề tài Văn hóa học đường trong bối cảnh
đổi mới giáo dục nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra được những vấn đề thực trạng chân thật
một cách khái quát nhất để soi chiếu được những nhược điểm cũng như tìm thấy cơ hội
phát huy những điểm sáng, điểm mạnh của vấn đề và báo cáo được thành tựu của một quá
trình nghiên cứu ứng dụng vấn đề vào thực tiễn trong phạm vi nơi trường THPT A Hải
*

Học sinh Lớp 12A12- Trường THPT A Hải Hậu
Thạc sĩ, Giáo viên Tổ Văn – Trường Trung học phổ thông A Hải Hậu

**
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Hậu tỉnh Nam Định chúng tôi đang công tác học tập trải nghiệm và vận hành bộ máy giáo
dục.
PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận nghiên cứu vấn đề
Trong bối cảnh dịch bệnh, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung
giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu học sinh, sinh viên
không được tới trường trong một thời gian rất dài. Hơn 70 nghìn sinh viên không thể ra
trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực. Việc học tập trực tuyến
trong điều kiện hạ tầng không đồng bộ, hạn chế, bất cập giữa các địa phương, nhà trường...
gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực cho các nhà trường, gia đình.
Thực tế này khiến số đông học sinh, sinh viên căng thẳng, mệt mỏi, thầy cô áp lực,
phụ huynh bức xúc, xã hội lo lắng... Vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà
trường nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề, khắc phục khó khăn trước mắt, tất cả vì
học sinh thân yêu; đồng thời, thường xuyên động viên đội ngũ các thày cô giáo, các bậc
phụ huynh và học sinh, sinh viên chủ đồng tiếp cận, tiếp thu, ứng phó, tổ chức giáo dục
và đào tạo trong điều kiện bình thường mới.
Đứng trước chặng hành trình dài của quá trình đổi mới giáo dục trong thời kỳ mới
giáo dục đã và luôn đưa ra những nghiên cứu khoa học nhằm thu thập những tinh hoa của
giới khoa học chuyên ngành và các nhà giáo dục tâm huyết đi đầu trong các ban ngành
trường học giáo dục. Chúng tôi cũng tìm thấy nhiều đề tài đã được tìm tòi nghiên cứu và
trình bày rất sâu sắc như giáo dục đại học trong cách mạng công nghệ 4.0; thay đổi hướng
đào tạo vào những vấn đề cốt lõi nhất của giáo dục; tinh giản nội dung giáo dục thời kỳ
dịch bệnh. Chúng tôi cấp thiết nhận ra rằng vấn đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh
đổi mới giáo dục và đào tạo” cũng là một chủ đề rất trọng yếu phù hợp nghiên cứu chỉ
ra trong hiện thực, nhưng cũng chưa thực sự có những nghiên cứu mang tầm vóc rộng lớn
để học hỏi vận dụng vào hoàn cảnh thực tiễn của các nhà trường. Chủ yếu là bởi thách
thức gian nan của đại dịch Covid-19.
Chúng tôi tiếp tục chọn ra những vấn đề cốt yếu nhất để nhấn mạnh và nâng cao
hơn nữa tầm quan trọng của cái vấn đề thuộc về văn hóa học đường như: Thái độ học tập
của học sinh, trang phục học đường, thái độ ứng xử văn hóa giao tiếp. Đó vừa là vấn đề
của mọi thời đại lại càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đổi mới giáo dục đào tạo
hiện nay.
II. Các nội dung cơ bản
1.Vấn đề thứ nhất về thái độ học tập của học sinh.
Trước hết văn hóa học đường đặt trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo được
quan tâm nhất ở thái độ học tập của học sinh. Là học sinh cần có thái độ đúng đắn trong
học tập là chiếc chìa khoá mở cánh cửa đưa ta đến với thành công nhanh nhất. Vậy thế
nào là thái độ học tập đúng đắn? Đúng đắn ở đây là khi biết xác định học để làm gì, ta nỗ
lực học thì sẽ được gì. Từ đó mà có niềm hăng say học hỏi, học đúng chuyên môn và thực
chuyên sâu nhằm phục vụ cho mục đích cho tương lai mà bản thân đã định sẵn.
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Đối với các bạn trẻ hiện nay, rõ nhất là trong quá trình học tập tại trường học, các
học viên có thái độ học tập tích cực và nghiêm túc như: luôn cố gắng tập trung trên lớp
để nghe các thầy, cô giảng bài, hăng hái xây dựng bài học, có ý thức làm bài tập và chuẩn
bị trước bài học khi ở nhà, bên cạnh đó còn tìm hiểu những mặt khác của kiến thức để
nghiên cứu hoặc giải thêm các bài tập khác tìm kiếm được ở trên mạng, luôn nghiêm túc
trong kiểm tra và thi cử. Bên cạnh việc học tập còn là quá trình tích luỹ vốn sống, chủ
động sáng tạo để đem kiến thức áp dụng vào thực tế cuộc sống. Những bạn như thế
thường sẽ có kết quả học tập rất đáng nể. Không chỉ dừng lại ở đó, thái độ học tập tích
cực giúp cho bản thân mỗi người thêm tự tin, có bản lĩnh, tham gia các đấu trường tri
thức, có thể kể đến là : Đường lên đỉnh Olympia, Siêu trí tuệ, Trường Teen, Robocon,…
Mỗi lần dự thi, các bạn trẻ Việt Nam đều mang lại những giải thưởng, huy chương lấp
lánh với mọi hạng mục, mọi lĩnh vực khác nhau. Đó là những tấm gương về việc học tập
chăm chỉ, giữ thái độ tích cực, chủ động, những thứ vô cùng quý báu mà chúng ta cần học
hỏi và noi theo. Tôi xin được nhắn nhủ các bạn thanh thiếu niên học sinh: “ Hãy học tập
để nắm tri thức, vì tri thức là sức mạnh. Có nó các bạn sẽ nắm chắc trong tay một thứ vũ
khí vô cùng quyền lực để chạm tới ngưỡng cửa của sự thành công . Hãy phát huy những
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chấp nhận và vượt qua thử thách. Bởi không có người
thất bại, chỉ có người không biết cố gắng mà thôi”.
Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một bộ phận lớn học sinh lại không suy nghĩ được như
thế. Họ luôn vô cảm, hờ hững với mọi thứ xung quanh mình. Sống theo quan niệm “được
đến đâu thì hay đến đó”. Thái độ học sinh đối với việc học thiếu nghiêm túc, nhiều học
sinh xem thường việc học, rèn luyện bản thân. Hiện tượng học sinh lười biếng học bài,
làm bài đã trở nên quen thuộc. Lơ là việc học, trốn học diễn ra phổ biến ở các trường học.
Rất đông học sinh không còn thấy hứng thú với việc học và nó là nguyên nhân lớn nhất
làm cho họ cảm thấy việc học thật nhàm chán, đến lớp với một thái độ miễn cưỡng, ép
buộc.
Nguyên nhân chính là học sinh mơ hồ trong việc xác định mục đích của việc học,
không biết học để làm gì. Nhiều bạn không tìm thấy động lực, mục tiêu trong học tập.
Phần lớn các bạn thụ động trong việc học, học để lấy điểm, để lên lớp, để có được cái
bằng chứ không phải chiếm lĩnh và làm chủ tri thức. Những điều này thật đáng chê trách
và thật tồi khi mà nó đang là vấn đề nan giải của học sinh, làm cho thế hệ trẻ không phát
huy hết được khả năng của mình. Mặt khác những cám dỗ xã hội hiện đại rất mạnh mẽ
như các trò chơi điện tử, các mặt trái của thế giới ảo trong tình bạn, tình yêu đã làm lệch
đi những chuẩn mực văn hóa truyền thống vốn có của dân tộc hàng ngày năm như chân
thật, coi trọng tu dưỡng, nghiêm khắc với bản thân…
Thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc, thể hiện trước hết ở việc xác định rõ mục
tiêu học tập của mình: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định
mình” (UNESSCO). Xác định được để trở thành công dân ưu tú, công dân của tương lai,
công dân toàn cầu trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, trước thềm của
thời đại công nghệ 4.0, thời đại kinh tế tri thức, chúng ta không chỉ cần có những phẩm
chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Chúng ta còn cần phải có
những năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, kỹ năng giao tiếp và hợp tác với
các thành viên khác, giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo và
triệt để cùng với những năng lực chuyên môn khác. Học sinh chúng ta cần đổi mới phương
pháp, hình thức học tập, đặc biệt là nâng cao ý thức tự học, không chỉ học tập ở trường,
học ở mọi nơi, mọi lúc. Gắn liền học lý thuyết với học tập trải nghiệm thực tế. Học sinh
chúng ta không chỉ biết tiếp thu, lĩnh hội tri thức mà còn phải có năng lực nghiên cứu
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khoa học, sáng tao. Muốn vậy mỗi học sinh chúng ta cần phải tạo cho mình một thái độ
học tập nghiêm túc, chăm chỉ, không chỉ trên lớp mà việc tự học ở nhà cũng thế. Trong
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải học online tại nhà, các bạn hãy luôn tạo cho
mình một thái độ nghiêm chỉnh. Không học thì không trở thành người tốt, không vươn
lên thì không có thành công trong cuộc sống. Một người vô học thì sẽ bị bạn bè xa lánh,
xã hội chê bai. Nếu “ Bộ lông làm đẹp con công thì tri thức làm đẹp con người” ( Ngạn
ngữ Nga) . Người học cần luôn sống đẹp sống hữu ích cho gia đình, xã hội. Bởi thế hãy
say mê học tập, say mê làm việc chắc chắn ta sẽ thành công. Không có một sức mạnh nào
có thể giúp bản thân tốt hơn sức mạnh của chính bản thân chúng ta. Chính thái độ học tập
sẽ quyết định tương lai của bạn. Muốn nắm cho mình tri thức trước hết hãy nắm từ những
thái độ nhỏ bé nhất.
2. Vấn đề thứ 2 cần đặt ra là trang phục học đường cho thích hợp vừa đảm
bảo nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và môi trường giáo dục vừa không bị
lối mòn để đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Độ tuổi nào thì trang phục ấy, việc ăn mặc ở lứa tuổi học sinh tưởng chừng như
không có gì để bàn cãi. Thế nhưng thuận theo sự phát triển của các trào lưu, vấn đề trang
phục học đường lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh cũng như xã
hội hiện đại ngày nay.Trang phục học đường như thế nào để đáp ứng tốt văn hóa. Ngày
nay không khó để bắt gặp hình ảnh nữ sinh với bộ đồng phục mặc trong trang phục áo sơ
mi quần ống dài tới trường. Ở những trường tiểu học các em học sinh được mặc những
bộ đồ thoải mái có thể là áo ngắn tay quần ngắn sao cho phù hợp. Nhìn chung những em
học sinh tuổi “teen” thường ăn mặc chỉnh chu, nghiêm chỉnh hơn khi tới trường. Tùy
từng ngôi trường có những quy định về trang phục khác nhau, có nhiều trường THPT
chọn áo dài trong ngày lễ trọng đại vừa giữ vẻ đẹp truyền thống vừa kín đáo còn nam sinh
cũng có cách ăn mặc đơn giản áo sơ mi hoặc áo có cổ cùng quần âu. Trang phục học
đường thường mang vẻ trang nghiêm, lịch sự thế nhưng có không ít học sinh lựa chọn
trang phục chưa phù hợp: có những bạn mặc chiếc áo quá sặc sỡ, diêm dúa còn có cả
những hình ảnh phản cảm như đầu nâu, xương chéo, hình ma quỷ,... hay những dòng chữ
tục tĩu bằng tiếng lóng một số khác lại chọn cho mình những chiếc quần ống rộng mặc bó
sát làm cho người đối diện thấy không thoải mái. Chưa nói đến hiện tượng trang điểm quá
mức để kết hợp với trang phục của riêng mình. Những biểu hiện về trang phục học đường
được nêu trên phần nào đã phản ánh thực trạng của xã hội khi lối sống phần đa đã bị biến
dạng.
Theo học giả Joseph quần áo được coi là đồng phục trang phục học đường nhờ:
1. Được coi là biểu tượng nhóm.
nhân.

2. Xác nhận tính hợp pháp của một tổ chức bằng cách ý thức được vai trò vị trí cá
3. Ngăn chặn được yếu tố cá nhân.

Để đảm bảo được điều mà học giả gửi gắm thì trang phục học đường phù hợp nên
là áo dài, áo sơ mi trắng, quần âu tối màu, giày hoặc dép quai hậu. Nhưng mọi chuyện
không đơn giản như thế, việc chọn ra trang phục phù hợp với cái nhìn của nhiều thế hệ
không hề đơn giản. Bởi dưới sự tác động mạnh của quá trình hội nhập các luồng văn hoá
ngoại ồ ạt tới việc ảnh hưởng không nhỏ tới học sinh. “Mặc đẹp không thực sự liên quan
đến việc có quần áo đẹp” với những bộ trang phục giản dị, kín đáo học sinh dễ tạo thiện
cảm với giáo viên. Nhìn vào trang phục, cách ăn mặc cũng có thể đoán được đôi phần tính
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cách của đối phương. Ngày nay mỗi trường học đều có riêng cho học sinh một bộ đồng
phục để mặc vào các ngày quy định. Mặc đồng phục vừa thể hiện sự kín đáo lịch sự vừa
giúp chúng ta thêm tự tin trong giao tiếp. Mỗi lần mặc lên mình bộ đồng phục ta thêm tự
hào về môi trường đang theo học và cảm thấy khoảng cách giữa những người bạn đã
không còn. Những trang phục không quá cầu kỳ kiểu cách nhưng tạo thiện cảm cho người
đối diện thì chúng ta nên lựa chọn. Ăn mặc giản dị là phù hợp nhất với lứa tuổi hiện tại,
không quan trọng những gì chúng ta mặc phải đẹp, phải thời trang mà là cách chúng ta
sửa soạn gọn gàng trong bộ quần áo đó. Điều đó sẽ thu hút người đối diện hơn là bộ đồ
thời trang màu mè nhất là ở độ tuổi học sinh. Có câu nói rằng: “Tao nhã chính là sự tinh
giản” vì thế hãy cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định hôm nay mình sẽ mặc gì để bắt
đầu ngày mới tới trường.
Theo Mark Twain: “Thứ quần áo tốt nhất là làn da người nhưng dĩ nhiên xã hội
đòi hỏi thứ gì hơn thế nữa”. Những học sinh thích chơi trội muốn tạo phong cách khác
biệt đến biến dị lại đánh đồng “ thứ gì đó hơn thế” mà xã hội tìm kiếm với chiếc quần bò
rách gối, loại quần bó sát, chất liệu vải ren mỏng xuyên thấu... Trường học trước nay là
nơi nuôi dưỡng ước mơ giờ lại như một sàn diễn thời trang, thay vì thi đua học tập là thi
đua khoe ai nhiều mốt hơn. Với họ cứ phải rách, phải ngắn, phải hở là chạy đua theo
“trend” mà chẳng hay biết mình đã đánh mất gì. Là vung cả một khoản tiền lớn thú vui
cho phong cách ăn mặc phù phiếm đánh mất công sức lao động vất vả kiếm tiền của cha
mẹ. Là học sinh khi còn được bao bọc, mấy ai hiểu được kiếm một đồng tiền khó nhọc
thế nào. Mải sắm sửa tìm hiểu mốt mới làm điệu mất rất nhiều thời gian dẫn đến lơ đãng
học hành. Có một dòng chảy gần như xuyên suốt một đời người là sự nuối tiếc quỹ thời
gian đã mất. Những trang phục màu mè thiết kế xẻ dọc xẻ ngang làm cho chúng ta ảo
tưởng như thế là thời thượng lúc bây giờ để rồi sau này nhìn lại thanh xuân trông mình lại
già nua, lố bịch đánh mất đi dáng vẻ đáng có của một thời học sinh. Hơn nữa họ đã đánh
mất đi cái nhìn thiện cảm từ người qua đường. “Ăn mặc không phải là tốt cho mình mà
để tôn trọng kẻ khác” không giống với việc ta phải nhìn sắc mặt của người khác để sống
sự tôn trọng ở đây là cần biết cân nhắc trang phục học đường để không khiến họ nhớ tới
mình với cách ăn mặc phản cảm. Đồng phục giúp học sinh giàu nghèo trở nên bình đẳng
nhưng bởi cách chọn trang phục quá tự do càng làm rõ rệt hơn về ranh giới giàu nghèo
khiến những bạn hoàn cảnh không cho phép đua theo “trend” phải chịu cái nhìn khinh rẻ
đến từ những cô cậu tự cho mình ở “một đẳng cấp khác”. Sức mạnh của “hiệu ứng đám
đông”, ánh nhìn coi thường đã lay động một bộ phận học sinh nghèo đua theo trào lưu
trang phục lố lăng vì sợ mình quê mùa, lạc hậu so với chúng bạn.
Có nhiều điều chứng minh cho quan điểm rằng chính quần áo mặc chúng ta chứ
không phải chúng ta mặc chúng; ta có thể may chúng theo khuôn tay hay ngực nhưng
Virginia Woolt nhắn nhủ rằng: “Đừng để trang phục đóng khuôn trái tim ta, trí óc ta, miệng
lưỡi ta theo ý chúng”. Ngày nay người ta vẫn hay đùa nhau: “Vẻ bề ngoài quan trọng đến
thế sao?” Đúng thật vẻ ngoài khá quan trọng nhưng hãy học Lee Mildom “ người ta ít khi
để ý tới quần áo cũ nếu bạn khoác lên nụ cười”. Nếu hầu hết người ta đều ái ngại vì trang
phục xoàng xĩnh và đồ đạc tồi tàn hãy xấu hổ hơn vì những ý tưởng xoàng xĩnh và triết lí
tồi tàn... Albert Einstein sẽ buồn hơn nếu thứ bao bên ngoài lại tốt đẹp hơn xác thịt bọc bên
trong nó. Hãy trở về đúng trang phục học đường phù hợp trở về đúng tuổi của mình để
thanh xuân dù có lúc sẽ khóc sẽ cười nhưng không phải tiếc nuối. Từ trong thực trạng ta
cũng dễ nhìn thấy nguyên nhân chung trước những ảnh hưởng của xã hội hiện đại, quá
nhiều điều ảnh hưởng đến giới trẻ ở học đường mà chưa có một hệ thống kiểm soát nào có
thể sàng lọc và đưa vào những quy định mang lại sự đồng bộ cho vấn đề này.
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3. Vấn đề thứ 3 của văn hóa học đường trong hoàn cảnh đối mới không thể
không nhắc đến thái độ ứng xử, văn hoá giao tiếp.
Nếu như xưa kia, mỗi lần nói ra đều phải “uốn lưỡi bảy lần”, mọi hành động đều
cân nhắc kĩ lưỡng, đôi khi vì sự tôn trọng, lễ nghĩa mà chịu đựng thì với các bạn trẻ đặc
biệt là các học sinh, sinh viên hiện nay, việc bày tỏ ý kiến, quan điểm mang đến những
nguồn ý kiến đa chiều, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi không hồi kết.
Ứng xử là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác
động của người khác trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ, hành vi,
cử chỉ, cách nói nhằm đạt kết quả tốt trong mối quan hệ giữa người với người. Và ứng
xử có văn hóa là hành vi đạt giá trị chuẩn mực văn hóa chân - thiện - mỹ của một cộng
đồng xã hội. Chia sẻ với báo Tạp chí Tổ chức nhà nước, PGS.TS Nguyễn Toàn ThắngNguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh cho biết, dân tộc nào cũng có văn hóa ứng xử của riêng mình, đồng thời cũng thể
hiện đặc trưng văn hóa ứng xử chung của toàn nhân loại. Mỗi cá nhân trong cộng đồng là
một hạt cát góp phần tạo nên những giá trị ấy…
Văn hóa ứng xử tồn tại cùng chiều dài lịch sử của đất nước, khi xưa ông cha ta dạy
cho con cho cháu học lời ăn, tiếng nói trong giao tiếp ứng xử một cách hóm hỉnh, sâu sắc:
Người thanh, tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ đánh bên thành cũng kêu.
Hoặc:
Người khôn ăn nói nửa chừng,
Để cho người dại nửa mừng nửa lo.
Sử dụng những câu nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng mang hàm nghĩa
sâu xa. Lời nói là một phần của giá trị con người. Chỉ khi dùng lời nói thích hợp thì nội
dung của mình mới thật truyền đạt một cách có hiệu quả nhất. Vậy nên rằng thời gian thời
điểm trong việc cư xử là một trong những yếu tố quyết định cho “ văn hóa”.
Trong thời đại đổi mới hiện nay thì ứng xử có văn hóa càng đáng được quan tâm
hơn. Trước hết đối với gia định thì trách nhiệm ứng xử có văn hóa được biểu hiện cụ
thể nhất. Bởi chính gia đình là người gần gũi với ta nhất, quan tâm ta nhất. Cổ ngữ có
câu “Ở nhà phải thói, ra đường khỏi lo” nghĩa là nếu đứa trẻ ngoan, tốt ở trong gia đình
thì sẽ có nhiều khả năng “miễn dịch” được với cái xấu ngoài đời. Một biểu hiện đơn giản
cho hành động ấy. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra luôn được giáo dục về việc chào hỏi “ gọi dạ
bảo vâng” đối với người lớn, người bằng tuổi hay người kém tuổi. Dù vai vế trong giao
đình cao nhưng việc ứng xử có văn hóa là sự tôn trọng dành cho người khác . Trên thực
tế, không khó để nhận thấy những hành vi của một bộ phận giới trẻ “ hỗn” với chính
người sinh thành ra mình.
Không chỉ có gia đình, mà ứng xử trong nhà trường cũng đặc biệt quan trọng. Nếu
môi trường giáo dục thiếu đi nét đẹp của văn hoá ứng xử thì không thể làm được chức
năng truyền tải những giá trị kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ. Xây dựng văn hóa ứng xử
học đường là tạo ra những nét đẹp trong hành vi của thầy cô và của học sinh đối với các
mối quan hệ thầy trò, bạn bè và môi trường xung quanh. Người thầy phải đức độ, mẫu
mực trong hành vi, đối với đồng nghiệp phải khiêm tốn, đoàn kết, nhân ái, đối với học trò
phải hết lòng thương yêu, chỉ bảo, đối với công việc phải tận tụy, có kỷ luật, sáng tạo.
Học sinh phải trung thực, cầu tiến, giản dị, khiêm tốn, đối với thầy cô giáo phải kính trọng
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“ Tôn sư trọng đạo ” - “ Không thầy đố mày làm nên”, đối với bạn bè phải đoàn kết, thân
ái “Bạn bè là nghĩa tương tri/ Sao cho sau trước một bờ mới nên”. Học sinh, thầy cô trong
môi trường giáo dục , được học tập và giảng dạy trực tiếp những giá trị tốt đẹp nhất của
cuộc sống thì văn hóa ứng xử là một yếu tố thiết yếu để đánh giá về con người ấy.
Nhà trường là một tế bào của xã hội. Ứng xử phù hợp với cả gia đình, nhà trường và
cả xã hội. Hành vi ứng xử văn hóa của mỗi cá nhân là khác nhau, nó được hình thành qua
quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của mỗi người. Có thể nói, tuổi trẻ ngày nay
phần đông là những con người năng động, có kiến thức rộng, sống có hoài bão và lý tưởng,
đồng thời không ngừng học hỏi vươn lên để dựng xây đất nước. Chúng ta không khó để
bắt gặp trên đường những bạn trẻ Việt Nam trò chuyện cùng những “ anh bạn Tây”. Họ
không ngại ngùng, không rụt rè thay vào đó là sự cởi mở thân thiện. Vậy nên Việt Nam
luôn nằm trong tốp những quốc gia thân thiện nhất thế giới. Bởi vì mỗi bạn trẻ đã và đang
dùng chính cách ứng xử của mình để quảng bá và giới thiệu về một đất nước Việt Nam
xinh đẹp .
Một dẫn chứng cho vai trò của ứng xử có văn hóa trong quá trình dẫn đến thành
công của một con người. Trong cuộc thi hoa hậu, phải trải qua rất nhiều phần thi sắc đẹp,
nhưng cuối cùng vẫn phải có vòng thi ứng xử để thử tài năng về học thức và thái độ sống,
đẹp người và cần cả đẹp nết nữa. Cách ứng xử chính là đạo đức là cái nết của con người.
Ứng xử có văn hóa trên không gian mạng trong một bộ phận người Việt Nam hiện
nay cần phải thay đổi. Có những bạn trẻ khi ở trường, ở nhà rất ngoan ngoãn, lễ phép
nhưng khi lên mạng xã hội lại nói những lời lẽ thô lỗ, vô ý thức, vô văn hoá, vượt ra khỏi
phạm vi đạo đức, “tay nhanh hơn não”. Khi dịch Covid bùng phát ở nước ta, mạng xã hội
trở thành con dao hai lưỡi. Trên tinh thần đây là một công cụ cập nhập thông tin nhanh
nhất, cấp thiết nhất mà một số người đã tung lên những thông tin giả chưa được xác thực
“Khu cách ly thành phố Hà Nội vỡ trận”; “Dùng bùa để chữa Corona”; …chúng được
lan truyền một tốc độ chóng mặt khiến nhiều người tin đó là sự thật. Theo báo cáo của
Bộ Công an, hơn 2 tháng đầu năm 2020 khi đại dịch covid mới bùng phát tại Việt Nam ,
cơ quan chức năng đã xác minh, làm việc với gần 700 trường hợp đưa tin sai sự thật; đã
có hơn 300 đối tượng trong nước tung tin giả về dịch COVID-19 trên mạng bị cơ quan
chức năng xử lý. Chỉ riêng chủ tài khoản có tên “KOL” đã tung lên gần 300 bài viết với
nội dung sai sự thật về dịch COVID-19, chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Không chỉ liên quan
đến covid mà vấn đề bóng đá cũng được các “anh hùng bàn phím quan tâm” cư dân mạng
vào Facebook cá nhân của trọng tài người Iraq Ali Sabah Adday Al-qaysi - người cầm còi
trận đấu giữa Việt Nam với UAE thuộc vòng loại World Cup 2022. Thậm chí, ngay khi
hiệp 1 chỉ mới kết thúc, từ khóa “Ali Sabah Adday” đã nhanh chóng lên Top tìm kiếm tại
Việt Nam. Cộng đồng mạng Việt Nam liên tục vào các bài đăng Facebook của vị trọng
tài để lại phẫn nộ cùng nhiều bình luận khiếm nhã... Đó chỉ là một trong những minh
chứng cho sự thiếu văn hóa trong ứng xử của một số người trên Internet. Theo khảo sát
của Microsoft vào tháng 2/2020, chỉ số văn minh trên không gian mạng - Digital Civility
Index (DCI) của Việt Nam đang đứng thứ 5/25 của thế giới (chỉ số càng cao, mức độ văn
minh càng thấp) - sau Nga, Columbia, Peru, Nam Phi. Và trong bài báo cáo của We are
Social cho biết, trung bình người Việt sử dụng Internet 6,5 giờ/ngày, trong đó 2,3giờ cho
mạng xã hội. Với 65 triệu người dùng mạng xã hội và trên 70% người dân sử dụng
Internet, nếu các công dân mạng không hành xử văn minh hơn, có lẽ năm sau, Việt Nam
sẽ tiếp tục “thăng hạng” trong bảng khảo sát của Microsoft hay một tổ chức quốc tế nào
khác. Vậy nên ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số
874/QĐBTTTT ban hành “Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”. Bộ quy tắc này chỉ
606

mang tính chất khuyến cáo, khuyến nghị, nhưng khi xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật,
các tổ chức, cá nhân sai phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
III. Đề xuất một số giải pháp
Trước tình hình chung của bối cảnh giáo dục thời kỳ đổi mới và tình hình riêng từ các
nhà trường trong các vùng miền khác nhau đặt ra vấn đề làm thế nào để có thể xây dựng một
môi trường văn hóa học đường tốt đẹp. Chúng tôi xin được đề xuất một số giải pháp sau:
1. Nâng cao nhận thức về văn hóa học đường trong đội ngũ quản lý và giáo
viên nhà trường trên nền tảng của vốn hiểu biết toàn diện và sâu rộng.
Đội ngũ quản lý của các nhà trường chính là Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng,
trưởng các bộ môn. Một ngôi trường có thành tích tốt thì vai trò quản lý của đội ngũ cán
bộ này rất quan trọng. Vì vậy, cần phải xây dựng đội ngũ quản lý vững mạnh, là những
người xứng đáng trở thành tấm gương trước những ứng xử văn hóa. Tăng cường năng lực
quản lý, năng lực tự học, tự đọc, tự bồi dưỡng giá trị văn hóa truyền thống với những vẻ
đẹp đậm đà sâu sắc bởi thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hễ giáo viên được bổ nhiệm
thành người quản lý đứng đầu các cơ quan trường học thì phải có phông nền văn hóa tốt
và xu hướng tu dưỡng những giá trị cơ bản của văn hóa dân tộc, quá khứ hiện tại và tương
lai. Từ quốc gia mình đến sự liên kết rộng lớn bề rộng văn hóa thế giới. Không thể coi vị
trí được bổ nhiệm như là cái đích của một con đường, mà họ là những người mang năng
lượng ứng xử văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong giáo dục.
Đối với giáo viên, là người trực tiếp truyền tải những kiến thức văn hóa và xã hội
cho học sinh nên đội ngũ giáo viên này cần phải thường xuyên tự rèn luyện bồi dưỡng
đạo đức trong sáng, yêu người yêu nghề và tâm huyết với công tác được giao. Đồng thời
nhà trường cũng cần có những sự ghi nhận đúng đắn, các lãnh đạo nhà trường khích lệ
khen ngợi kịp thời những tấm gương trong sáng về đạo đức và tu dưỡng để phát huy được
mọi khả năng của giáo viên trong trường. Sở Giáo dục đào tạo cũng cần tôn vinh đúng
người đúng việc, tránh tình trạng chỉ tôn vinh theo nhiệm vụ hay vị trí thông thường.
2. Hoàn thiện các văn bản về văn hóa học đường và tăng cường vai trò của
nhà trường-gia đình và xã hội.
Các văn bản quy định về xây dựng văn hóa học đường có vai trò định hướng cho
công tác xây dựng văn hóa học đường của mỗi nhà trường. Do vậy cần phải có những giải
pháp nhằm hoàn thiện các văn bản quy định về xây dựng văn hóa học đường. Nhằm nâng
cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong nhà trường trước tiên cần tuyên truyền
thông qua các biển hiệu, pano trong trường, xung quanh trường để cán bộ, công nhân viên,
đội ngũ giáo viên và học sinh nhận thức được rằng nâng cao chất lượng văn hóa học đường
là nhiệm vụ của tất cả mọi người, nhằm tạo ra một môi trường văn hóa học đường lành
mạnh, giúp nâng cao chất lượng dạy và học của thầy cô và các em học sinh.
Các gia đình cũng là một bộ phận tương tác thường xuyên, đa diện nhiều chiều biết
lắng nghe và tham vấn kịp thời. Luôn phối hợp với nhà trường có quan hệ hai chiều đảm
bảo tính trung thực và ứng xử hiểu biết với tinh thần dân chủ tôn trọng. Có như vậy mới
tạo nên sự phối hợp mang lại kết quả tốt nhất.
3. Quan tâm đầu tư xây dựng môi trường văn hóa. Xây dựng hệ giá trị làm
chuẩn mực để lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, thước đo thành quả của trường.
Môi trường giáo dục luôn là mũi nhọn đi đầu trong việc xây đắp bồi dưỡng các giá
trị văn hóa cho thế hệ trẻ sau này trở thành những công dân có ích. Ngay từ nhà trường
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giáo viên và học sinh thường xuyên được đọc sách, được tạo mọi điều kiện để áp dụng lý
thuyết vào thực tế. Xây dựng các phong trào phát triển cuộc thi sáng tác thơ văn, viết bài
tri ân, lưu giữ kỉ niệm, bồi đắp tâm hồn phát triển nhân cách. Hoạt động đó cần được khen
thưởng trao giải cũng không kém long trọng như các cuộc trao giải về thành tích học tập.
Có như vậy các em học sinh mới luôn có nhận thức đúng về những giá trị đang theo mình
trên mọi hành trình, chiêm nghiệm và thường xuyên đúc rút kinh nghiệm quý báu. Những
tấm gương người tốt việc tốt luôn được biểu dương kịp thời giữa học sinh với học sinh,
học sinh với giáo viên, giáo viên và giáo viên. Đều được biểu hiện ra một cách chân thật
đầy đủ đa chiều nhất. Nhà trường cũng là một xã hội thu nhỏ, khi xã hội nhỏ mà tốt thì
toàn thể xã hội rộng lớn sẽ theo đó phát triển. Hình thành lý tưởng ứng xử bằng những
chuẩn mực cụ thể, xây dựng những con người tài năng mà trọng đức, trọng khiêm nhường
tăng cường kỹ năng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên, bài trừ thói kiêu căng
ngạo mạn tranh đấu hơn thua căng thẳng về thành tích. Coi trọng đức độ làm nền tảng
phát huy năng lực và tài năng của mỗi người.
Cần phục chế, hình thành truyền thống ứng xử với những hệ giá trị nền tảng tự nó sẽ
tồn tại, phát triển như bản chất của lĩnh vực văn hóa:“văn hóa là cái còn lại khi mọi thứ
đã mất đi”. Cái còn lại ấy chính là quá trình ứng xử với kỹ năng tầm nhìn rộng lớn, hiểu
biết pháp luật, hiểu biết vừa sâu vừa rộng, có khả năng kiên nhẫn, sàng lọc thông tin tránh
được những dao động không tốt. Hình thành được bản lĩnh vững vàng, bảo vệ lẽ phải,
luôn công tâm sáng suốt linh hoạt trước mọi biến thiên và những tình huống bất ngờ trong
hoạt động giáo dục cũng như trong cuộc sống. Hệ giá trị cần thiết lập được xây dựng thành
các quy phạm văn hóa được tổng hợp từ sự thấm nhuần tấm gương giáo dục từ trong quá
khứ như các bậc hiền nhân quân tử với đạo lý “ định tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên
hạ”, với những đạo nghĩa của người hiền tài hết lòng phụng sự nhân dân. Những giá trị
thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ như chân thật khoan dung bình hòa kiên nhẫn mãi mãi
cần được kế tục tiếp bước và phát huy trong mọi thời đại.
IV. Một số kết quả đạt được
Trước hiện thực cấp bách được đặt ra về văn hóa học đường trong thời kỳ đổi mới
giáo dục trên Trường THPT A Hải Hậu đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp có khả
năng bền vững.
- Trường có khuôn viên cây xanh, cây cảnh được quy hoạch đảm bảo thoáng mát,
luôn sạch đẹp.
- Trường có đủ cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường. Tất cả
các phòng học đều được kiên cố hóa, thoáng mát và ánh sáng đầy đủ theo tiêu chuẩn
trường chuẩn quốc gia (tỉ lệ 100%), có tường rào bảo vệ an toàn.
- Trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh về việc bảo
vệ, xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp và an toàn trong đó: Nhà trường thực hiện các
phong trào xanh hóa lớp học.
- Tổ chức các hội thể thao cấp trường nhằm nâng cao việc rèn luyện sức khỏe và
giải trí sau những ngày học tập căng thẳng. Các môn được tổ chức như: kéo co, nhảy bao
bố, đua xe đạp chậm, cầu lông, bóng đá mini, đẩy gậy, vật tay, nhảy xa….Thu hút được
sự quan tâm đông đảo của hoc sinh toàn trường.
- Hàng năm trường tổ chức thi văn nghệ cuộc thi sáng tác thơ văn, đưa các loại
hình văn nghệ vào nhà trường như: Kể chuyện, kịch, múa, hát mừng các dịp lễ tết và
truyền thống của dân tộc.
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- Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền giao thông, pháp luật, tác hại
của ma túy, thuốc lá, HIV… và cách phòng chống, tình hình an ninh trật tự cho học sinh
trong nhà trường.
- Tổ chức các buổi nói chuyện sinh hoạt nhằm giáo dục giới tính, kịp thời uốn nắn
các em hiểu đúng và làm đúng.
- Luôn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp văn minh
trong nhà trường trên tinh thần tôn sư trọng đạo, tiên học lễ, hậu học văn làm cho học sinh
ngoan ngoãn, lễ phép, nề nếp, kính trên, nhường dưới…Đặc biệt nội dung đó đã được
hiện thực hóa trong những giờ sinh hoạt lớp diễn ra cuối tuần. Giáo viên chủ nhiệm được
quan tâm bồi đắp thế giới quan về văn hóa và chia sẻ trong các giờ sinh hoạt lớp mẫu
mực, đưa được những bài học ý nghĩa hiệu quả về các nội dung thiết thực chúng tôi đã
trăn trở: bài học về những thái độ học tập cần có của học sinh, bài học về thực hiện trang
phục học đường, văn hóa ứng xử giao tiếp trong nhà trường và ngoài cuộc sống thể hiện
hiệu quả giáo dục.
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết thúc bài tham luận tôi muốn nhấn mạnh rằng giáo dục văn hóa học đường là
tạo ra những nét đẹp trong hành vi của học sinh đối với các mối quan hệ thầy trò, bạn bè
và môi trường xung quanh. Thầy giáo thì phải mô phạm, đức độ, mẫu mực trong hành vi;
đối với đồng nghiệp phải khiêm tốn, đoàn kết, nhân ái…; đối với học trò phải hết lòng
thương yêu, chỉ bảo; đối với người khác phải giản dị, mẫu mực; đối với công việc phải
tận tụy, có kỷ luật, sáng tạo…; phải giữ gìn sự trong sạch của cả môi trường tự nhiên và
môi trường xã hội. Học sinh thì không được kiêu căng, tự cao, tự đại mà phải chân thật,
cầu tiến, giản dị, khiêm tốn…; đối với thầy cô giáo phải kính trọng, biết ơn…; đối với bạn
cùng trường, cùng lớp phải đoàn kết, thân ái; phải biết kính trên, nhường dưới. Tất cả
cùng hướng tới nói không với những thói háo danh, bệnh thành tích, cám dỗ danh lợi, sự
giả dối, suy thoái cùng những vấn nạn của đời sống xã hội. Đó cũng chính là nền tảng
văn hóa vươn ra tầm quốc tế.
Từ những trải nghiệm thiết thực nhất tôi xin có một vài đề xuất kiến nghị với các
cấp lãnh đạo và các nhà hoạch định giáo dục những ý kiến đóng góp tâm huyết nhất về
việc cần phục chế những giá trị văn hóa cổ truyền vào trong quá trình giáo dục chính khóa
cũng như ngoại khóa. Chúng tôi nhận thấy rằng đổi mới trong bối cảnh thời kỳ mới không
có nghĩa là thay mới, là xa rời hay chối bỏ những giá trị thuần phong mỹ tục giàu giá trị
nền tảng của người xưa. Mà là mỗi giáo viên cần thực sự xứng đáng là một người thầy
chân chính có khả năng truyền cảm hứng bằng tất cả những nét đẹp được thắp lên từ
những hành vi và trí tuệ văn hóa được dung luyện trong 4000 năm lịch sử dân tộc Việt
Nam. Vì vậy vẫn luôn dành cho giáo dục những nội dung truyền thống và đầu tư cơ bản
giáo dục truyền thống cho cả người thầy. Vì chúng ta đều biết: giáo dục được một người
thầy là giáo dục được cả một thế hệ.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG VÀ THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Thị Ngọc Mai*
Tóm tắt: Văn hóa học đường bao gồm các khía cạnh tinh thần và vật chất, trong
đó có thành tố thư viện nhà trường. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu
đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn Cách mạng công nghiệp 4.0, văn hóa học đường
cần được xây dựng theo hướng mới. Theo đó, thư viện trường học cũng cần được phát
triển với tư cách là yếu tố có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với việc xây dựng và
phát triển văn hóa học đường. Bài viết trình bày khái lược về văn hóa học đường trên cơ
sở các quan điểm hiện hành về văn hóa học đường trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó
làm sáng tỏ mối liên hệ giữa văn hóa học đường và thư viện trong nhà trường, đồng thời
đề xuất một số ý kiến phát triển thư viện nhà trường đáp ứng yêu cầu mới của văn hóa
học đường trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Văn hóa học đường, Thư viện nhà trường
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoạn hiện nay, nhân loại đang phải đối mặt với cuộc cách mạng chưa
từng có trong lịch sử. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những dự đoán và thực
tiễn cho thấy có tác động mạnh mẽ làm thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong
đó có giáo dục. Gần đây, đại dịch Covid-19 lan rộng trên quy mô toàn cầu cũng trở thành
một “kích thích tố” không mong đợi làm cho sự đổi thay càng trở nên nhanh chóng hơn
bao giờ hết. Đổi mới giáo dục và đào tạo - “Làm sao ta có thể chuẩn bị cho bản thân và
con cái trước một thế giới đầy những biến chuyển chưa từng có và các bất định đến tận
gốc rễ như vậy?” (Harari, 2019, tr. 319) - là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm.
Đóng góp quan trọng cho hoạt động của nhà trường, góp phần thiết thực vào việc
thực hiện sứ mệnh, mục tiêu giáo dục đào tạo chuẩn bị cho thế hệ tương lai, văn hóa học
đường trong giai đoạn mới cũng cần được xây dựng với tinh thần mới nhằm đáp ứng yêu
cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Trong số các thành tố của văn hóa học đường, thư viện,
nơi vốn được coi là “trái tim của trường học”, có vai trò như thế nào và nên được phát
triển ra sao để góp phần xây dựng văn hóa học đường trong giai đoạn hiện nay? Thông
qua việc hệ thống hóa các quan điểm mới về văn hóa học đường, bàn luận về mối liên hệ
giữa thư viện nhà trường và văn hóa học đường, bài viết nêu lên một số đề xuất phát triển
thư viện nhà trường đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục và đào tạo.
2. KHÁI LƯỢC VỀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
2.1. Định nghĩa văn hóa học đường
Trong nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu giáo dục đã đề cập đến một số khái niệm
như “bầu không khí” (atmosphere), “môi trường” (climate), “đặc tính” (ethos) hay “tính
cách” (esprit) của trường học để chỉ một yếu tố vô hình, khó nắm bắt nhưng có sức mạnh
và khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong trường học. Bản thân các đối tượng gắn bó, liên quan
mật thiết đến trường học như giáo viên, học sinh, các nhà quản lý giáo dục và các bậc phụ
*
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huynh cũng luôn cảm nhận được có điều gì đó khó xác định rõ, khó mô tả, khó cảm nhận
nhưng lại rất quan trọng đối với trường học (Deal và Peterson, 2016, tr. 7). Chính vì vậy,
trong một thời gian dài, tại các cuộc thảo luận về cải tiến giáo dục, cải tiến trường học,
yếu tố vô hình này thường ít được quan tâm hoặc quan tâm không đầy đủ. Hiện nay, nhiều
nghiên cứu đã gọi tên và chỉ rõ vai trò quan trọng cũng như những tác động của yếu tố
“văn hóa học đường” (school culture) đối với hiệu quả của mọi hoạt động trong trường
học.
Trên thế giới, việc nghiên cứu văn hóa học đường đã manh nha xuất hiện từ những
năm 1960 song hành với xu thế đổi mới nền giáo dục ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở
giai đoạn đầu, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc đo lường môi trường trường học.
Nghiên cứu của Halpin và Crofts (1963) về “Bảng hỏi Mô tả môi trường tổ chức” OCDQ
(Organizational Climate Description Questionnaire) đã trở thành nền tảng cho các nghiên
cứu về văn hóa học đường. Sau đó, hàng loạt các nghiên cứu khác đã giúp xây dựng nhiều
công cụ đánh giá môi trường học đường như bộ chỉ số SCI (School Climate Index) áp
dụng các chỉ số có tính chất nhận thức, tình cảm và xã hội trong nghiên cứu toàn diện về
trường học của Finlayson (1970, 1973). Vào cuối những năm 1980, nghiên cứu văn hóa
học đường bước sang giai đoạn phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Nếu các nhà nghiên
cứu Hoa Kỳ và châu Âu tập trung vào cách tiếp cận định lượng đối với văn hóa học đường
thì các nhà nghiên cứu ở các khu vực khác trên thế giới lại bổ sung vào lý luận và thực
tiễn văn hóa học đường với các nghiên cứu định tính. Cũng trong giai đoạn này, thuật ngữ
“văn hóa” đã được sử dụng để mô tả “đặc điểm” tổng thể của một trường học dù nội hàm
của nó vẫn còn chưa được xác định thật cụ thể. Kể từ những năm 1990 đến nay, các nghiên
cứu về văn hóa học đường ngày càng đa dạng hơn, phong phú hơn, đi sâu vào các thành
tố của văn hóa học đường cũng như những thay đổi và cải tiến trong trường học (Prosser,
1999, tr. 6-7).
Ở Việt Nam, nét đẹp văn hóa trong học đường (như truyền thống “hiếu học”, “tôn
sư trọng đạo”, “cần cù, sáng tạo”, “nhân ái, nghĩa tình”, “kính thầy, yêu bạn”,… được
dân tộc lưu truyền từ bao đời nay, hay như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng
năm 1981 “phải xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp; thầy ra thầy, trò ra trò; dạy ra
dạy, học ra học”,…) vốn luôn được tôn vinh và duy trì như những chuẩn mực của trường
học. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu cụ thể về văn hóa học đường mới bắt đầu được khởi
xướng trong những năm gần đây qua một số bài viết trên các tạp chí, các báo cáo hội thảo,
đề tài nghiên cứu, một số chuyên khảo,… đề cập đến khái niệm văn hóa học đường, các
thành tố của văn hóa học đường, vai trò và thực trạng của văn hóa học đường trong các
trường học Việt Nam.
Thông qua các nghiên cứu trong nước và quốc tế, nhiều quan điểm, cách nhận định
về văn hóa học đường đã được đề cập. Mỗi quan điểm lại có cách tiếp cận văn hóa học
đường từ các góc độ khác nhau, trong đó, xu hướng nổi bật là nhận định văn hóa học
đường là một hình thái của văn hóa tổ chức.
Theo nhà nghiên cứu Cunniffe (2021, tr.15), vào những năm 1980, các nhà quản
lý, nhà nghiên cứu đã dành sự quan tâm lớn đến văn hóa tổ chức. Nguyên nhân của hiện
tượng này bắt nguồn từ sự thành công về kinh tế của các công ty Nhật Bản nơi có nền văn
hóa quốc gia, văn hóa tổ chức mạnh mẽ thể hiện ở những người lao động tận tâm mang
lại lợi nhuận cao. Nhìn chung, văn hóa tổ chức được hiểu là: “Các giá trị, phong tục, nghi
lễ và chuẩn mực được chia sẻ bởi tất cả các thành viên của một tổ chức, theo đó các giá
trị này phải được các thành viên mới của tổ chức học hỏi và chấp nhận” (Từ điển Oxford
Reference). Nói cách khác, văn hóa tổ chức đề cập đến niềm tin, nhận thức, mối quan hệ,
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thái độ và các quy tắc kể cả thành văn và bất thành văn định hình và ảnh hưởng đến tất cả
các khía cạnh của một tổ chức. Giữa môi trường của tổ chức và hành vi của mọi thành
viên có mối quan hệ hai chiều. Theo đó, hành vi của mọi người ảnh hưởng đến môi trường
(văn hóa tổ chức) và đồng thời môi trường văn hóa tổ chức cũng ảnh hưởng đến hành vi
của mọi thành viên.
Trên quan điểm coi văn hóa học đường là một hình thái của văn hóa tổ chức, Bách
khoa toàn thư về Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục (Encyclopedia of Educational Leadership
and Administration, 2006) đã nhận định văn hóa tổ chức là một trong những đặc điểm
trung tâm của các tổ chức giáo dục và là chìa khóa cho phép nắm bắt điều gì làm cho các
trường học thành công hay trì trệ. Bách khoa thư nêu định nghĩa: “Văn hóa học đường là
tập hợp các chuẩn mực, giá trị, niềm tin và các đặc điểm văn hóa khác đặc trưng cho
khuôn mẫu hành vi, suy nghĩ và cảm xúc mong đợi của những người làm việc và học tập
trong nhà trường. Văn hóa học đường ảnh hưởng đến hầu hết mọi thứ do người lớn làm
trong trường học và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các yếu tố như mục tiêu, ý thức cam kết
của cán bộ nhân viên với nhà trường, năng lượng và động lực để hoàn thành nhiệm vụ và
nhất là việc học tập của cả người dạy và người học.”
2.2.

Vai trò của văn hóa học đường

Ngay từ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980, các nghiên cứu về mô hình
trường học hiệu quả đều nhất quán cho rằng môi trường và đặc tính (liên quan đến văn
hóa) là có chủ đích và mang lại lợi ích cho việc học tập. Các chuẩn mực, giá trị và truyền
thống cơ bản là những yếu tố góp phần quan trọng trong việc đạt được thành tích giảng
dạy và học tập. Deal và Peterson (2016, tr. 10, 14-15) trên cơ sở kết luận “đặc tính hay
văn hóa [học đường] là yếu tố quan trọng trong thành công” đã liệt kê các chức năng và
tác động của văn hóa học đường như sau:
- Văn hóa thúc đẩy hiệu quả và năng suất của trường học: Một nền văn hóa học
đường tập trung vào năng suất (không phải vào việc duy trì và thực hiện công việc một
cách qua loa); hiệu suất (làm việc chăm chỉ, cống hiến và kiên trì); và cải tiến (liên tục
điều chỉnh và cải tiến phương pháp giảng dạy) sẽ tạo động lực để người dạy kiên trì,
thường xuyên cải tiến công việc và thành công trong sự nghiệp;
- Văn hóa cải thiện tinh thần tập thể, giao tiếp và giải quyết vấn đề: Các nhà trường
coi trọng tinh thần tập thể và chia sẻ trách nhiệm giải quyết vấn đề sẽ tạo ra môi trường
thuận lợi cho việc trao đổi ý kiến và lan tỏa, nâng cao hiệu quả công việc trong thực tiễn;
- Văn hóa thúc đẩy đổi mới và cải tiến: Môi trường học đường tích cực, khuyến
khích thay đổi và chấp nhận rủi ro sẽ tạo động lực để mọi thành viên tìm kiếm các phương
pháp thực hành sáng tạo và thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới. Ngược lại, môi
trường học đường tầm thường, quán tính, không tin tưởng và thờ ơ sẽ khó có thể đổi mới
và phát triển;
- Văn hóa xây dựng các cam kết và khơi nguồn động lực: Ở các nhà trường có tinh
thần thúc đẩy, có các giá trị và mục đích cao đẹp thường xuyên được củng cố thông qua
các nghi lễ, câu chuyện, hoạt động xây dựng cộng đồng và nuôi dưỡng bản sắc truyền
thống, mọi thành viên trong nhà trường sẽ luôn được tạo động lực và cảm nhận được sự
cam kết chặt chẽ với sứ mệnh và mục tiêu của trường;
- Văn hóa làm giàu thêm năng lượng, sức sống và niềm tin của cán bộ nhân viên,
học sinh và cộng đồng nhà trường: Môi trường xã hội và văn hóa ảnh hưởng lan truyền
đến định hướng cảm xúc và tâm lý của trường học. Tại các ngôi trường lạc quan, quan
tâm, hỗ trợ, tin tưởng và tràn đầy năng lượng, các cán bộ nhân viên, học sinh và cộng
đồng nhà trường cũng có những đặc điểm tương tự. Ngược lại, ở những nơi văn hóa học
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đường tiêu cực, ngay cả các cá nhân tích cực nhất cũng có thể trở nên chán nản hoặc thất
vọng;
- Văn hóa tập trung sự chú ý vào những gì quan trọng và có giá trị: Nhiều nhà
nghiên cứu cho rằng các quy tắc chính thức, các mô tả vị trí công việc và chính sách của
trường có ảnh hưởng đến hành động, việc làm của nhân sự trong trường học. Ngay cả các
quy tắc văn hóa, các nghi thức không chính thức cũng có thể trở thành động lực cho các
hành động, việc làm tích cực, tiến bộ và bền vững.
Văn hóa học đường được coi là một yếu tố khó nắm bắt, khó đo lường nhưng lại
có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của trường học. Văn hóa học đường chuyên nghiệp,
mạnh mẽ, tích cực, được chia sẻ trong toàn trường có vai trò quan trọng trong việc đặt cơ
sở và nền móng để mọi thành viên trong trường học cảm nhận, suy nghĩ, hành động. Mục
tiêu cuối cùng của việc xây dựng văn hóa học đường không hướng tới điều gì khác ngoài
sự thành công của trường học.
3. THƯ VIỆN TRONG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
3.1. Cấu trúc của văn hóa học đường
Trong Bách khoa toàn thư về Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục (2006), các nhà nghiên
cứu đã xác định được các thành tố chính của văn hóa học đường bao gồm: chuẩn mực,
giá trị và niềm tin; câu chuyện và giai thoại; nghi thức và nghi lễ; các biểu tượng và hiện
vật. Theo đó:
- Chuẩn mực, giá trị và niềm tin là thành tố cốt lõi của văn hóa học đường. Văn
hóa học đường bao gồm một tập hợp các chuẩn mực, giá trị và niềm tin sâu sắc được lưu
truyền trong nhà trường. Cụ thể, chuẩn mực là những kỳ vọng của tập thể đối với hành vi
của cá nhân giúp định hình mạnh mẽ các hành vi và tương tác giữa các cá nhân trong
trường học. Bên cạnh chuẩn mực, giá trị là những gì được nhà trường xem là tốt, là quan
trọng, có ý nghĩa và đáng giá. Mỗi trường học có thể hướng tới những giá trị khác nhau
nhưng với tư cách là cơ sở giáo dục, các trường đều quan tâm đảm bảo để mọi người học
đều được học tập và phát triển. Các giá trị của nhà trường được chuyển thành mục tiêu,
mục đích và chương trình giảng dạy. Cùng với chuẩn mực và giá trị, niềm tin trong trường
học chính là những giả định cơ bản về nhận thức đối với con người và thực tại. Niềm tin
của lãnh đạo và mọi nhân viên trong trường học (chẳng hạn: mọi học sinh đều được tiếp
cận với cơ hội học tập ngang nhau, mọi giáo viên đều phải có trách nhiệm đối với việc
học của học sinh,…) đều ảnh hưởng đến việc ra quyết định và các hành vi thực tế;
- Câu chuyện và giai thoại cũng là thành tố giúp nhận diện văn hóa học đường.
Những câu chuyện và giai thoại tích cực hay tiêu cực đều có tác động tích cực hay tiêu
cực khi xây dựng cam kết hành động và thực hiện hành động trong bất cứ tổ chức nào.
Trường học cũng tương tự như vậy, việc chia sẻ, kể lại các câu chuyện, giai thoại tích cực
về các thành tựu hoặc hạn chế trong quá khứ đóng vai trò quan trọng giúp nhận diện văn
hóa học đường và xây dựng mục tiêu, động lực cho nội bộ nhà trường;
- Nghi thức và nghi lễ là thành tố giúp biểu thị và củng cố, hỗ trợ văn hóa học
đường. Nghi thức là những thói quen gắn với giá trị và ý thức về mục đích hoạt động của
nhà trường. Các nghi lễ, sự kiện gợi nhắc kỷ niệm và ghi nhận những đóng góp cho sứ
mệnh của nhà trường. Các hoạt động này không chỉ có vai trò gắn kết mọi thành viên với
nhà trường, xây dựng động lực và tập trung sức mạnh tập thể mà còn giúp củng cố, làm
sâu sắc thêm sự hiện diện của văn hóa học đường;
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- Biểu tượng và hiện vật là thành tố giúp thể hiện của văn hóa học đường ra bên
ngoài. Các giá trị và mục tiêu cốt lõi của nhà trường được biểu hiện, nắm bắt thông qua
các biểu tượng và hiện vật. Các danh hiệu, tranh ảnh, biểu ngữ, trụ sở trang thiết bị, môi
trường, cảnh quan,… chính là biểu hiện phần nào những thành công của văn hóa học
đường. Những biểu tượng và hiện vật này còn góp phần kiến tạo, củng cố môi trường học
đường, giúp văn hóa học đường được thấm nhuần, thực hành, duy trì và phát triển trong
mọi thành viên và cộng đồng trường học.
Việc nhận diện các thành tố văn hóa học đường nêu trên cho thấy cấu trúc văn hóa
học đường không chỉ bao gồm các khía cạnh tinh thần cốt lõi mà còn có cả các khía cạnh
vật chất phản ánh và củng cố các giá trị văn hóa tinh thần. Điều này tương đồng với nhận
định phổ quát về văn hóa với tư cách là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần
do nhân loại sáng tạo ra trong quá trình lịch sử (Từ điển Tiếng Việt, 2010, tr.1406-07). Các
nghiên cứu của Terrence E. Deal và Kent D. Peterson (hai chuyên gia giáo dục học và văn
hóa tổ chức hàng đầu Hoa Kỳ) và nghiên cứu của Zhang Dongjiao (giáo sư Khoa Giáo dục
học, Đại học Sư phạm Bắc Kinh) về xây dựng và cải tiến văn hóa trong trường học đã khái
quát đầy đủ các bộ phận của văn hóa học đường. Trên cơ sở các nghiên cứu này, cấu trúc
của văn hóa học đường có thể được hệ thống thành 4 bộ phận: văn hóa tinh thần, văn hóa
hệ thống, văn hóa hành vi và văn hóa vật chất (Xem Sơ đồ cấu trúc văn hóa học đường dưới
đây).
Văn hóa học đường

Văn hóa tinh thần

Văn hóa hệ thống

Văn hóa hành vi

Văn hóa vật chất

Sứ mệnh, Tầm nhìn,
Giá trị cốt lõi, Mục tiêu

Cơ cấu tổ chức trường
học

Hành vi và cách ứng xử
của nhà quản lý

Văn hóa kiến trúc của
trường học

Cảnh quan khuôn viên
nhà trường

Các cơ sở vật chất văn
hóa trong trường

Lịch sử truyền thống

Hệ thống quản lý
trường học

Hành vi và cách ứng xử
của giáo viên

Thư viện

Giai thoại, Khẩu hiệu,
bài hát truyền thống,
Logo, biểu trưng

Quan điểm quản lý
trường học

Hành vi và cách ứng xử
của học sinh

Sách (và Văn hóa đọc)

Nghi thức, nghi lễ

Văn hóa học đường được biểu hiện ở cả hai mặt: tinh thần và vật chất. Khía cạnh
tinh thần là cốt lõi của văn hóa học đường, song các cơ sở vật chất văn hóa của trường
học như biểu tượng, hiện vật, kiến trúc, cảnh quan, không gian, trang thiết bị, thư viện,
sách và văn hóa đọc,… cũng là một bộ phận hữu cơ của văn hóa trong trường học. Đối
với trường học hay bất kỳ tổ chức nào, biểu tượng, hiện vật, cơ sở vật chất văn hóa đều
được xem là yếu tố biểu đạt và có sức tác động mạnh mẽ về văn hóa. Thông qua việc trao
truyền tư tưởng, tình cảm, ý nghĩa,… các biểu tượng và hiện vật này tác động đến cảm
xúc, suy nghĩ, động lực và hành vi của mọi thành viên trong nhà trường.
3.2.

Thư viện – một biểu tượng của văn hóa học đường

Là thiết chế đại diện cho yếu tố “biểu tượng văn hóa vật chất” trong trường học, thư
viện nhà trường được định nghĩa là “không vật lý và số của nhà trường nơi các hoạt động
đọc, trao đổi, nghiên cứu, tư duy, tưởng tượng và sáng tạo giữ vai trò quyết định trên hành
trình đi từ thông tin đến tri thức của người học cũng như đối với sự phát triển cá nhân, xã
hội và văn hóa của họ” (IFLA, 2015). Nghiên cứu cấu trúc văn hóa học đường cho phép nhìn
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rõ vị trí của thư viện trong nhà trường. Nhà nghiên cứu Zhang Dongjiao cho rằng đề cập đến
cơ sở vật chất văn hóa của trường học là đề cập đến thư viện và mạng lưới, theo đó:
“Thư viện là một địa điểm quan trọng để thể hiện văn hóa học đường. Trường học
không có sách không thể được gọi là trường học. Nên có nhiều loại sách khác nhau trong
thư viện trường học và một thư viện nên được thiết kế từ khía cạnh văn hóa (…) nỗ lực
đưa việc đọc sách trở thành một hành động văn hóa giữa thầy và trò và tận dụng nguồn
sách có hạn bằng cách không để sách trở thành vật trang trí trên kệ; thay vào đó, nhà
trường khuyến khích học sinh đọc sách luân phiên và trao đổi sách với học sinh ở các lớp
khác, từ đó hình thành bầu không khí thúc đẩy bản thân bằng cách đọc sách và chia sẻ
thông tin. Điều này giúp học sinh được đồng hành với sách, làm phong phú thêm tâm hồn
và làm cho các em trở thành đối tượng để đẩy mạnh thói quen đọc sách.” (Dongjiao,
2015, tr.30)
Cùng quan điểm với Dongjiao, hai nhà nghiên cứu Deal và Peterson cũng chỉ rõ
vai trò của biểu tượng văn hóa vật chất, trong đó có thư viện đối với nhà trường qua nhận
định:
“Kiến trúc cho biết điều gì là quan trọng. Một trường học có thư viện nhỏ hoặc
phòng tập thể dục khổng lồ sẽ gửi thông điệp rõ ràng cho thấy thứ gì được coi là ưu tiên.
Ở một số trường, khu vực lớn nhất và sang trọng nhất là các phòng tập thể thao (…) Thư
viện rộng, thoáng mát, nằm ở giữa trường truyền đạt tầm quan trọng trung tâm của việc
đọc và học đối với sự thành công của trường.” (Deal và Peterson, 2016, tr. 42)
Trên thực tế, tiếp cận từ góc độ rộng của nền văn hóa xã hội, các nhà nghiên cứu
văn hóa và các nhà nghiên cứu thư viện từ lâu đã xác định vai trò của thư viện đối với văn
hóa cũng như mối liên hệ hữu cơ giữa văn hóa và thư viện. Thư viện có truyền thống là
kho tàng tri thức và văn hóa của nhân loại và đóng góp quan trọng cho việc nâng cao trình
độ văn hóa và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Thư viện chính là
một bộ phận cấu thành của nền văn hóa với tư cách là thiết chế tàng trữ, bảo quản và phổ
biến các giá trị văn hóa. Các thư viện cũng trở thành trung tâm nơi diễn ra các hoạt động
văn hóa từ hưởng thụ cho tới sáng tạo. Ngược lại, văn hóa cũng có tác động trực tiếp đến
sự hình thành và phát triển của thư viện. Lịch sử đã chứng minh, ở những nơi có nền văn
hóa, văn minh phát triển sớm và rực rỡ thì thư viện cũng hình thành và phát triển sớm.
Ở quy mô trường học, dù ở bất kỳ cấp học nào, thư viện vốn được coi là trung tâm
của môi trường học đường, là “trái tim của trường học”, “trung tâm của việc học”. Đối
với giáo dục đại học, từ năm 1957, nhà toán học, thư viện học Ấn Độ S. R. Ranganathan
đã đưa ra nhận xét: “Thư viện là trung tâm của giáo dục. Phương pháp và cách thức giáo
dục có thể thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng mỗi thế hệ đều sử dụng thư viện
như một phương tiện để hiện thực hóa các mục tiêu của nó; do vậy, thư viện vẫn luôn là
nhà bảo tồn vĩ đại của việc học; Không thể có một nền giáo dục chất lượng nếu không có
thư viện chất lượng” (trích dẫn trong Parmar và Pateria, 2019). Đối với giáo dục phổ
thông, tại Hội thảo Văn hóa đọc ở Việt Nam do UNICEF tổ chức năm 2017, chuyên gia
phát triển thư viện Valerie Haugen đã dẫn lời ông Trevor Greene, Hiệu trưởng trường
Trung học Toppenish Hoa Kỳ, người từng được vinh danh là Hiệu trưởng của năm 2013:
“Thư viện phải là trái tim của trường học, và nhân viên thư viện trường học đóng vai trò
không thể thiếu trong những gì chúng ta làm trong hoạt động giáo dục”. Gần đây, các
nhà quản lý giáo dục của Úc đã công bố tài liệu hướng dẫn thực hành đối với thư viện
trường học mang tên “Thư viện trường học: Trái tim của học tập thế kỷ 21”(ACT
Education, 2019).
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Các nhà nghiên cứu giáo dục trên khắp thế giới đều công nhận tầm quan trọng của
thư viện nhà trường trong việc làm phong phú thêm môi trường học đường hướng tới việc
thực hiện mục tiêu giáo dục. Trên cơ sở định hướng chung là tăng cường “việc giảng dạy
và học tập cho tất cả mọi người”, thư viện nhà trường ở tất cả các cấp học có thể đóng
góp cho văn hóa học đường qua nhiều phương diện:
- Thư viện nhà trường là biểu tượng sống động của các giá trị, chuẩn mực, quan
điểm, ưu tiên và mục tiêu giáo dục của trường học. Kiến trúc, không gian vật lý và không
gian ảo mang tính thẩm mỹ và truyền cảm hứng của thư viện trường học là một phần
không thể thiếu trong tổng thể cảnh quan văn hóa của nhà trường. Phương thức và hiệu
quả vận hành hoạt động thư viện nhà trường chứng minh cho giá trị, chuẩn mực, quan
điểm giáo dục mà trường học theo đuổi;
- Thư viện nhà trường đóng vai trò trung tâm thông tin, truyền thông trong trường
học, hỗ trợ mọi thành viên trong trường và cộng đồng rộng lớn ngoài trường học tiếp cận
và sử dụng đúng đắn, hiệu quả các tài nguyên thông tin thích hợp, các giá trị văn hóa mới.
Thư viện nhà trường cũng là kho ký ức văn hóa lưu giữ các giá trị tri thức, văn hóa của
trường qua các giai đoạn phát triển;
- Thư viện nhà trường là không gian học tập, nơi xây dựng, khuyến khích, phát triển
và nuôi dưỡng văn hóa đọc, văn hóa sử dụng thư viện, văn hóa học tập chủ động và học tập
suốt đời cho người học và mọi thành viên trong trường học. Thúc đẩy, duy trì, trang bị kỹ
năng đọc độc lập, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tự nguyện hướng tới tri thức, sự hiểu biết,
trí tưởng tượng và niềm vui luôn là một trong những mục tiêu mà thư viện nhà trường hướng
tới. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi thư viện nhà trường và các giáo viên phối hợp chặt
chẽ với nhau trong mọi hoạt động, người học sẽ đạt được những thành quả đáng ghi nhận về
việc đọc, học tập, giải quyết vấn đề và phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền
thông;
- Thư viện nhà trường là trung tâm văn hóa của trường học. Tại thư viện và thông
qua thư viện, các thành viên trong cộng đồng trường học đều có thể hưởng thụ một cách
công bằng và cởi mở các giá trị văn hóa tinh thần, trí tuệ qua các tài nguyên thông tin mà
thư viện cung cấp. Thư viện cũng là không gian nghiên cứu, sáng tạo, khơi gợi trí tưởng
tượng, truyền cảm hứng và trưng bày các biểu tượng, hiện vật văn hóa, sản phẩm sáng tạo
của học sinh và giáo viên trong trường. Thư viện đồng thời trở thành điểm gặp gỡ, trao
đổi, kết nối, cộng tác giữa các thành viên trong trường học. Các chương trình, sự kiện
giáo dục, chuyên môn, giải trí, khuyến khích văn hóa đọc, văn hóa học tập, văn hóa sáng
tạo, văn hóa biểu đạt,… do thư viện triển khai hoặc phối hợp triển khai giúp duy trì và
củng cố tinh thần tập thể, bầu không khí học tập, nâng cao tri thức và làm phong phú đời
sống tinh thần của mọi thành viên trong toàn trường;
- Nhân viên thư viện nhà trường đóng vai trò là các đại sứ văn hóa đảm đương việc
vận hành thư viện, tổ chức, truyền thông các chương trình, hoạt động thư viện, hoạt động
văn hóa gắn chặt với chương trình và mục tiêu của trường học. Nhân viên thư viện nhà
trường trở thành đầu mối liên lạc, kết nối, truyền cảm hứng giữa các học sinh, giáo viên,
nhà quản lý giáo dục, các bộ phận trong trường và cộng đồng rộng lớn bên ngoài nhà
trường, vô hình trung góp phần quan trọng hỗ trợ nhà trường đạt mục tiêu xây dựng văn
hóa học đường bền vững và mục tiêu giáo dục và đào tạo cốt lõi.
Song hành cùng các thành tố khác, thư viện nhà trường là bộ phận gắn bó mật thiết,
có mỗi quan hệ hữu cơ với văn hóa học đường. Văn hóa học đường phát triển tạo động
lực và điều kiện cho thư viện nhà trường phát triển; ngược lại, thư viện nhà trường phát
triển cũng thúc đẩy văn hóa học đường phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
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4. VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH MỚI VÀ NHIỆM VỤ
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
4.1. Văn hóa học đường trong bối cảnh mới
Tại lễ tốt nghiệp nhận bằng tiến sĩ danh dự Đại học Hong Kong năm 2018, tỷ phú
Jack Ma đã phát biểu:
“Tôi nghĩ trong 30 năm tới, thế giới sẽ thay đổi rất nhiều (…) Trong số tất cả
những thách thức, tôi nghĩ điều thách thức nhất là về giáo dục (…) bởi vì mọi thứ chúng
ta dạy cho con cái mình, những điều mà hai trăm năm qua chúng ta đã dạy chúng, máy
móc sẽ làm tốt hơn. Vì vậy, chúng ta phải suy nghĩ về những cách tốt nhất, những nội
dung để dạy con cái chúng ta trong tương lai. Chúng ta phải dạy bọn trẻ cách mà máy
móc sẽ không bao giờ có thể chiến thắng, đây là niềm tin của tôi, bởi vì máy móc chỉ có
chip, con người có trái tim. Do đó, tôi nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi hệ thống giáo dục
ngay từ bây giờ. Trong tương lai, không phải cạnh tranh về kiến thức, mà đó là cạnh
tranh về sáng tạo, cạnh tranh về trí tưởng tượng, cạnh tranh về học tập, cạnh tranh về tư
duy độc lập (…) trong tương lai, không phải là chú trọng vào kiến thức, mà là chú trọng
vào trí tuệ, chú trọng vào kinh nghiệm. Trong quá khứ, thế giới đi theo hướng sản xuất và
trong tương lai, đó là sự sáng tạo. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó là những gì thế giới nên tập
trung vào.” [21]
Lời phát biểu của nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba đã khái quát những thách thức đối
với giáo dục trong giai đoạn phát triển mới của xã hội. Trên thực tế, đổi mới giáo dục và
đào tạo đáp ứng yêu cầu khi thế giới đổi thay không phải là điều mới. Trong lịch sử, hệ
thống giáo dục ở các quốc gia trên toàn cầu đã nhiều lần được cải cách cùng với sự đổi thay
về kinh tế và chính trị. Ở giai đoạn hiện nay, đổi mới giáo dục cũng đang là vấn đề mà hầu
hết các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm. Các nhà nghiên cứu giáo dục ở các quốc
gia thuộc nhóm các nền kinh tế lớn G20 gần đây đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đổi
mới giáo dục trong chuyên khảo có nhan đề: “Xu hướng cải cách chính sách giáo dục ở
các thành viên G20”. Thảo luận của các chuyên gia giáo dục ở 20 nước tập trung vào các
khía cạnh như:
- Cải cách giáo dục trong bối cảnh thay đổi về xã hội và chính trị ở một số nước
như Nga, Pháp, Ấn Độ, Nam Phi và Anh;
- Cuộc cải cách quản lý giáo dục mạnh mẽ ở nhiều quốc gia như Ý, Hàn Quốc,
Indonesia, Hoa Kỳ và Brazil;
- Thay đổi trong mô hình chính sách dẫn đến cải cách giáo dục ở Úc, Thổ Nhĩ Kỳ,
Ả rập Xê Út, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu;
- Thay đổi trong hệ thống giáo dục ở Đức, Mexico, Argentina, Canada và Trung
Quốc [17].
Các bài học kinh nghiệm về cải cách giáo dục trên đây cho thấy tuy khác nhau về bối
cảnh, quan điểm, xu hướng và cách thức nhưng các quốc gia đều hướng tới mục tiêu chung
là thay đổi nền giáo dục để phát triển vốn con người, chuẩn bị nguồn nhân lực cho thế giới
đương đại và tương lai. Trong quá trình cải tiến, đổi mới giáo dục đó, văn hóa học đường có
vai trò quan trọng bởi nó được coi là “công cụ mang lại sự cải tiến” (Prosser, 1999, tr.4).
Trước thế giới liên tục thay đổi, văn hóa học đường nên được xây dựng và phát
triển như thế nào cũng là vấn đề cần được các nước quan tâm giải quyết trên cơ sở xác
định rõ triết lý, giá trị, chuẩn mực, mục tiêu giáo dục. Mỗi quốc gia dựa trên đặc điểm
riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội và giáo dục sẽ có tiêu chuẩn văn hóa học đường
riêng. Mặc dù vậy, quan điểm của các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới cũng có
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những nét tương đồng. Nhà sử học Harari, trên cơ sở tổng kết nhiều nghiên cứu về những
gì trường học cần thay đổi để chuẩn bị tốt cho người học trong thế giới đương đại và tương
lai, đã nêu quan điểm: “trường học nên giảm bớt các kỹ năng kỹ thuật và nhấn mạnh vào
các kỹ năng sống đa mục đích. Quan trọng hơn cả sẽ là khả năng đối phó với thay đổi,
học điều mới và duy trì cân bằng tâm lý trong các tình huống xa lạ” theo đó “trường học
nên chuyển sang việc dạy “bốn chữ C” tức duy phản biện, giao tiếp, hợp tác và sáng tạo
(Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity)” (Harari, 2019, tr. 323).
Với mục tiêu chung là chuẩn bị tốt cho người học có hành trang cơ bản để đương
đầu với thế giới ngày càng khó đoán định, các nền giáo dục tiên tiến đương đại đều tập
trung vào tiêu chí chất lượng và công bằng - hướng tới sự thành công của mọi người học.
Để người học thích ứng với thế giới mới, văn hóa học đường phải đảm bảo các điều kiện
để hình thành và phát triển các năng lực này. Nhà nghiên cứu Blankstein (2009, tr. 41) đã
phác thảo các chuẩn mực văn hóa căn bản của trường học như sau:
-

Các mục tiêu được chia sẻ - “Chúng tôi biết chúng ta đang đi đến đâu”
Trách nhiệm hướng tới thành công - “Chúng tôi phải thành công”
Tinh thần tập thể - “Chúng tôi làm việc cùng nhau”
Cải tiến liên tục - “Chúng tôi có thể đạt kết quả cao hơn”
Học tập suốt đời - “Việc học là dành cho tất cả mọi người”
Chấp nhận rủi ro - “Chúng tôi học hỏi bằng cách thử những điều mới mẻ”
Tương trợ - “Luôn có ai đó ở đó để giúp đỡ”
Khuyến khích lẫn nhau - “Mọi người đều có thứ để trao đi”
Sự cởi mở - “Chúng tôi có thể cùng thảo luận về những điều khác biệt”
Tôn vinh và sự hài hước - “Chúng tôi cảm thấy hài lòng về bản thân”.

Việc đổi mới giáo dục có thành công hay không phụ thuộc vào mức độ cam kết thực
hiện văn hóa học đường của nhà quản lý, người dạy, người học và cộng đồng trường học,
đồng thời đòi hỏi sự cộng hưởng từ tất cả các bộ phận của văn hóa học đường, trong đó có
nhiệm vụ phát huy được vai trò của trung tâm văn hóa trong trường học – thư viện nhà
trường.
4.2. Phát huy vai trò của thư viện nhà trường đáp ứng yêu cầu mới của
giáo dục và đào tạo
Công dân của kỷ nguyên hiện đại cần có năng lực tư duy phản biện, năng lực truyền
thông, năng lực cộng tác và năng lực sáng tạo. Những năng lực này của người học sẽ được
xây dựng, bồi đắp và phát triển toàn diện nếu thư viện nhà trường thực sự được quan tâm
và phát huy vai trò trung tâm đích thực của trường học. Tuyên ngôn về Thư viện trường
học của IFLA/UNESCO năm 1999 nhấn mạnh:
“Thư viện trường học cung cấp thông tin và ý tưởng làm nền tảng để hoạt động
thành công trong xã hội thông tin và tri thức ngày nay. Thư viện trường học trang bị cho
người học kỹ năng học tập suốt đời và phát triển trí tưởng tượng, giúp họ trở thành những
công dân có trách nhiệm.”
Theo Liên đoàn Quốc tế các hiệp hội và tổ chức thư viện IFLA, “thư viện nhà
trường đóng vai trò là trung tâm giảng dạy và học tập, nơi cung cấp các chương trình
giáo dục thiết thực, gắn kết chặt chẽ với chương trình giảng dạy của nhà trường” (IFLA
School Library Guidelines, 2015). IFLA cũng chỉ rõ: thông qua thư viện nhà trường,
người học được phát triển các năng lực sau:
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- Năng lực dựa trên tài nguyên – khả năng và khuynh hướng tìm kiếm, truy cập và
đánh giá tài nguyên ở nhiều dạng thức, bao gồm cả con người và các sản phẩm văn hóa;
sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để tìm, truy cập, đánh giá các nguồn lực; phát
triển kiến thức thông tin, kiến thức số;
- Năng lực dựa trên tư duy – khả năng và khuynh hướng sử dụng dữ liệu, thông tin
thông qua các quy trình tìm kiếm và truy vấn đòi hỏi tư duy trình độ cao, phân tích có phê
phán cho phép tạo ra các sản phẩm có chiều sâu kiến thức;
- Năng lực đọc hiểu – khả năng và khuynh hướng liên quan tới sự hưởng thụ việc
đọc, đọc để giải trí, đọc để học tập ở nhiều mức độ, và sự chuyển đổi, truyền đạt và phổ
biến văn bản ở nhiều dạng thức và mô hình nhằm phát triển việc đọc và hiểu;
- Năng lực cá nhân và giữa các cá nhân – năng lực và khuynh hướng tham gia vào
các hoạt động văn hóa xã hội trên cơ sở truy vấn nguồn và học tập về bản thân và những
người khác như các nhà nghiên cứu, người dùng tin, người sáng tạo tri thức, và các công
dân có trách nhiệm;
- Năng lực quản lý học tập – năng lực và khuynh hướng giúp người học chuẩn bị,
lên kế hoạch, thực hiện thành công một nhiệm vụ học tập theo chương trình giảng dạy.
Để giúp người học đạt được các năng lực này, thư viện nhà trường cần có các điều
kiện căn bản để hình thành, duy trì và phát triển như: điều kiện về nhân sự thư viện, điều
kiện về bộ sưu tập thư viện và điều kiện về tầm nhìn, chính sách, kế hoạch.
Trên thực tế, thư viện cần có đội ngũ nhân viên thư viện đủ trình độ, đáp ứng được
các yêu cầu chuyên môn cần thiết để đảm đương nhiều vai trò phức tạp khi hướng dẫn,
phát triển việc đọc, quản lý thư viện, cộng tác với đội ngũ giáo viên và tham gia tích cực
vào cộng đồng giáo dục. Chất lượng và hiệu quả của thư viện nhà trường phụ thuộc vào
đội ngũ nhân viên thư viện được đào tạo chính quy về nghiệp vụ thư viện và nghiệp vụ sư
phạm. Nhân viên thư viện nhà trường chuyên nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu về: giảng
dạy và học tập; quản lý chương trình; phát triển, quản lý và tổ chức khai thác bộ sưu tập;
có trình độ kiến thức thông tin và kiến thức số; tham gia tích cực và có kiến thức về văn
hóa đọc; có kỹ năng giao tiếp và cộng tác; có đạo đức, trách nhiệm xã hội, tâm huyết với
nghề nghiệp và cam kết phát triển nghề nghiệp.
Thư viện cần được trang bị các bộ sưu tập đa dạng, chất lượng cao, định hướng đối
tượng (dạng in, đa phương tiện, số) hỗ trợ chương trình giảng dạy chính thức và không
chính thức của nhà trường. Thư viện nhà trường không chỉ có cơ sở hạ tầng vật lý mà còn
cần được phát triển không gian số nơi mọi người đều có thể truy cập mở và công bằng tới
các nguồn tài nguyên thông tin. Không gian thư viện được thiết kế theo tinh thần mở,
khuyến khích và hỗ trợ sự ham hiểu biết, sáng tạo và định hướng học tập, phù hợp để tổ
chức các sự kiện văn hóa, chuyên môn và giáo dục cho cộng đồng nhà trường. Hạ tầng
công nghệ của thư viện nhà trường đủ mạnh, đảm bảo sự đa dạng thiết bị công nghệ, phần
mềm và kết nối để vừa vận hành thư viện, triển khai các chương trình, dịch vụ, vừa trở
thành không gian sáng tạo nơi người học được trang bị kiến thức thông tin, kiến thức số
để sẵn sàng tham gia vào thế giới vật lý và thế giới số.
Dịch vụ thư viện phải được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đáp ứng
nhu cầu của học tập chủ động trong thời đại số như: dịch vụ phát triển chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên; chương trình khuyến khích đọc năng động phục vụ các mục đích khoa
học, giải trí và nâng cao trình độ; chương trình phát triển học tập gợi mở và kiến thức
thông tin; chương trình hợp tác với các thư viện khác trong cùng hệ thống, địa bàn, khu
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vực;… Đặc biệt, thư viện nhà trường cần chú trọng phát triển các dịch vụ ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông để mở rộng tầm phục vụ tới mọi không gian của người dạy
và người học (ở trường, ở lớp, ở thư viện, ở nhà,…).
Các điều kiện căn bản nêu trên sẽ khó được thực thi nếu thiếu khuôn khổ pháp lý và
tài chính dành cho thư viện. Điều kiện này nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các cấp
chính quyền địa phương, vùng và quốc gia trong việc hỗ trợ thư viện nhà trường bằng pháp
luật và các chính sách cụ thể để đảm bảo hành lang pháp lý và nguồn kinh phí phù hợp, ổn
định để duy trì nhân sự thư viện, bộ sưu tập, công nghệ và trang thiết bị phù hợp. Chính sách
và kế hoạch phát triển thư viện lâu dài cần được xây dựng trên tinh thần tầm nhìn của thư
viện. Trong bối cảnh mới của Cách mạng công nghiệp 4.0, của việc chuyển đổi số được thúc
đẩy nhanh hơn trong đại dịch Covid-19, tầm nhìn của thư viện nhà trường phải phản ánh
được các xu hướng chủ yếu về công nghệ mới, giáo dục trực tuyến, quyền riêng tư và an toàn
thông tin, xã hội siêu liên kết và nền kinh tế thông tin toàn cầu. Chính sách phát triển thư viện
cũng cần chỉ rõ vai trò của thư viện nhà trường với tư cách là nguồn lực cốt lõi, trung tâm,
trái tim của trường học trên cơ sở quan hệ chặt chẽ với chương trình giảng dạy, phương pháp
giảng dạy và học tập, nhu cầu của người dạy và người học, nhu cầu của địa phương, vùng và
quốc gia.
Ở các quốc gia trên thế giới, các thư viện nhà trường phát triển được dẫn dắt bởi đội
ngũ thư viện viên giáo viên (teacher librarians) có trình độ chuyên môn. Các thư viện này
không chỉ góp phần đào tạo các công dân thế kỷ 21, những người có khả năng định vị, đánh
giá và sử dụng thông tin có hiệu quả mà còn chứng minh khả năng chuyển đổi nhanh chóng
để thích ứng với yêu cầu mới của giáo dục. Hiện nay, việc dạy và học đang được và buộc
phải đổi thay mạnh mẽ bởi cuộc cách mạng kỹ thuật số và đại dịch Covid-19. Ở nhiều nước,
các nhân viên thư viện đã coi đây là cơ hội để lan tỏa tác động của thư viện, chứng minh thư
viện luôn đổi mới, sáng tạo, nhiệt tâm và là biểu tượng không thể thiếu trong đời sống của
trường học. Thư viện nhà trường ở nhiều nơi nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, khai
thác công nghệ mới, đảm bảo khả năng truy cập của người học và người dạy tới mọi tài
nguyên họ cần. Thư viện đã đóng vai trò đắc lực giúp mọi thành viên trong cộng đồng trường
học tăng cường kiến thức thông tin, kiến thức số, trang bị đầy đủ các tài nguyên cần thiết cho
chương trình giảng dạy, giúp đỡ người học trở thành những nhà tư tưởng có tư duy phản biện,
sáng tạo và hợp tác. Cụ thể, tại Hoa Kỳ, thư viện nhà trường từ thư viện đại học đến thư viện
khối các trường phổ thông đã đồng hành cùng trường học trong suốt giai đoạn đóng cửa
trường học vì đại dịch: giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy cùng giáo viên đứng lớp, hỗ trợ/ vận
chuyển học liệu vật lý và cung cấp học liệu số đến tay người học và người dạy, giảng dạy các
lớp học từ xa, triển khai từ xa các dịch vụ đọc, câu lạc bộ, không gian sáng tạo, sản xuất và
phổ biến các hướng dẫn nghiên cứu và hướng dẫn năng lực thông tin qua video,… [18]. Tại
Úc, thư viện nhà trường liên tục được mở rộng, phát triển không gian học tập ảo đảm bảo
truy cập cho mọi người, ở mọi thời điểm, cung cấp dịch vụ thư viện thông qua các nền tảng
truyền thông xã hội; chương trình “Người học cần thư viện nhà trường” đã được triển khai
rộng khắp trong thời gian giãn cách vì Covid-19 phục vụ hiệu quả cho học tập trực tuyến và
học tập từ xa [19]. Tại Myanmar, để hành động phản ứng trước dịch bệnh Covid, Hiệp hội
Thư viện Myanmar cùng với Bộ Giáo dục nước này đã triển khai dự án thư viện trường học
có sự tham gia của 115 thư viện trường phổ thông các cấp phối hợp với các chuyên gia đến
từ thư viện đại học và thư viện công cộng để giúp các thư viện nhà trường đáp ứng được yêu
cầu mới của giáo dục [20].
5. KẾT LUẬN
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Trường học không thể thiếu sách. Trường học không thể thiếu thư viện. Văn hóa
học đường không thể thiếu biểu tượng trung tâm của trường học - thư viện nhà trường.
Trong giai đoạn mới, nhà trường cần trang bị cho người học thái độ, kiến thức, kỹ năng
nền tảng để ứng phó với những đổi thay khó đoán định của thời đại. Văn hóa học đường
vừa tiếp tục duy trì các giá trị nhân văn truyền thống, vừa tiếp nhận những tinh hoa văn
hóa mới sẽ có sức mạnh lan tỏa để đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Thư viện nhà
trường cũng theo đó được định hướng, quan tâm đầy đủ để phát triển tương xứng với vai
trò trung tâm văn hóa trong học đường.
Việt Nam hiện có 400 thư viện thuộc các trường đại học, cao đẳng và hơn 27.000
thư viện cơ sở giáo dục các cấp. Nhà nước đã có những chính sách về phát triển giáo dục,
phát triển sự nghiệp thư viện (Luật Giáo dục, Luật Thư viện), phát triển văn hóa học
đường (Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện - học sinh tích cực”; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT Quy định
Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục), phát triển thư viện nhà trường (Luật Thư viện, Luật
Giáo dục, Quy chế mẫu tổ chức và hoạt của thư viện đại học, các tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn), phát triển văn hóa đọc (Đề án phát
triển văn hóa đọc trong cộng đồng của Chính phủ),… Trên cơ sở đó, các thư viện nhà trường
nếu được đầu tư, phát huy tốt sẽ trở thành lực lượng quan trọng góp phần vào sự thành công
của mục tiêu xây dựng văn hóa học đường và mục tiêu giáo dục: “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.” (Điều 2, Luật Giáo
dục, 2019).
Việc nghiên cứu về văn hóa học đường, thư viện nhà trường ở Việt Nam cần tiếp
tục được đẩy mạnh, định hướng cụ thể vào từng cấp học để làm rõ đặc trưng, giá trị của
văn hóa học đường Việt Nam, thư viện nhà trường Việt Nam trong giai đoạn mới và xác
định giải pháp xây dựng, phát triển và quản lý văn hóa học đường.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HIỆN NAY
TS. Hoàng Văn Thái*
Tóm tắt: Văn hóa học đường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát
huy nhân tố con người để nâng cao chất lượng mọi hoạt động vì sự phát triển bền vững của mỗi
nhà trường. Vì vậy, trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế sâu rộng
của du lịch Việt Nam hiện nay, các trường Cao đẳng du lịch cần đặc biệt chú trọng đến việc xây
dựng văn hóa học đường lành mạnh, mang đậm những đặc trưng riêng biệt của mỗi nhà trường
để hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong bài viết này, tác giả tập trung
trình bày những vấn đề chung về văn hóa học đường, vai trò và những yếu tố ảnh hưởng tới văn
hóa học đường hiện nay; những hạn chế trong văn hóa học đường và đề xuất một số biện pháp
xây dựng văn hóa học đường trong các trường Cao đẳng du lịch đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội
nhập quốc tế.
Từ khóa: Văn hóa học đường, trường Cao đẳng du lịch, giáo dục nghề nghiệp.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, giáo dục và đào tạo Việt Nam đang tích cực đổi mới và hội nhập
sâu rộng, mở ra không ít cơ hội phát triển cho giáo dục nghề nghiệp nước nhà, đồng thời
cũng đặt ra những thách thức to lớn do mặt trái của cơ chế thị trường và văn hóa ngoại
lai. Xuất phát từ những quan điểm chỉ đạo về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theo
hướng coi trọng phẩm chất, năng lực của người học, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu;
giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đổi mới không ngừng góp phần phát triển
nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao cho tăng trưởng nhanh bền vững đất nước, phấn đấu
là quốc gia mạnh về giáo dục nghề nghiệp trong khu vực và bắt kịp trình độ các nước tiên
tiến.
Trong các tiêu chí đánh giá chất lượng của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, văn hóa
học đường (VHHĐ), một số tác giả gọi là văn hóa nhà trường, là một tiêu chí quan trọng.
Bởi vì, VHHĐ là môi trường quan trọng hướng đến việc hoàn thiện nhân cách, đạo đức cho
mọi thành viên của nhà trường, trong đó có các trường Cao đẳng du lịch (CĐDL). VHHĐ
có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi nhà trường. Do đó,
xây dựng VHHĐ lành mạnh, tích cực là con đường quan trọng để các trường CĐDL nâng
cao chất lượng đào tạo; là điều kiện, là cơ sở giúp cho giáo dục nghề nghiệp trong du lịch
thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, hướng tới đào tạo nhân lực du lịch có đủ đức, đủ
tài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế
với những tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0.
2. Nội dung
2.1. Một số vấn đề chung về văn hóa học đường
Văn hóa là bộ phận của kiến trúc thượng tầng, là đời sống tinh thần do con người
sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong các mối tương tác. Văn hóa
luôn đi liền với giáo dục, giáo dục đi liền với văn hóa. Triển khai các hoạt động giáo dục
và đào tạo trước hết và cuối cùng là nhằm phát triển con người, hình thành ở mỗi con
*
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người nhân cách văn hóa, đòi hỏi một môi trường giáo dục, đào tạo tương ứng gọi là
VHHĐ.
Thuật ngữ “VHHĐ” đã xuất hiện trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX tại một số nước
phát triển nói tiếng Anh như: Anh, Mĩ, Úc…và ngày càng lan rộng, phổ biến trên thế giới.
Hiện nay, khái niệm và nội hàm về VHHĐ vẫn chưa có một cách hiểu thống nhất. Theo
tác giả Phạm Minh Hạc, “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp các cán
bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên (HSSV)
có các cách suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [2].
VHHĐ có những đặc điểm cơ bản sau [3]: (i) VHHĐ là một tập hợp các chuẩn
mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử…; (ii) VHHĐ 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; (iii) VHHĐ liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của
một nhà trường; (iv) VHHĐ là những giá trị tốt đẹp được hình thành bởi một tập thể và
được mỗi cá nhân trong nhà trường chấp nhận; và (v) VHHĐ tốt hướng tới chuẩn chất
lượng cao.
Tùy theo quan điểm, cấu trúc của VHHĐ có thể được phân loại khác nhau. Tuy
nhiên, mô hình cấu trúc VHHĐ hai tầng bậc/mô hình tảng băng nhận được nhiều sự quan
tâm hơn cả của giới nghiên cứu ở Việt Nam, theo đó [3]: VHHĐ giống như tảng băng,
bao gồm phần nổi và phần chìm. Phần nổi là những thành tố dễ nhìn thấy, dễ quan sát
được và dễ thay đổi như: tầm nhìn, chính sách, mục đích, mục tiêu; khung cảnh, cách bài
trí lớp học; logo, khẩu hiệu, bảng hiệu, biểu tượng; đồng phục, các nghi thức, nghi lễ; các
hoạt động văn hóa, học tập của trường…Phần chìm là các giá trị, niềm tin và ý nghĩ của
mỗi thành viên trong nhà trường được cho là khó quan sát hoặc thay đổi được như: nhu
cầu, cảm xúc, mong muốn các cá nhân; quyền lực và cách thức ảnh hưởng; thương hiệu;
các giá trị…
Mục tiêu cơ bản của VHHĐ là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ
thân thiện và chất lượng giáo dục, đào tạo thật. Do đó, khi xây dựng VHHĐ, song song
với việc quan tâm chăm lo đến cơ sở vật chất, học liệu, đội ngũ giảng dạy và cán bộ quản
lý giáo dục…, mỗi nhà trường cần phải xây dựng được môi trường giáo dục trong nhà
trường, trong ký túc xá hay nơi HSSV thuê trọ, ở gia đình, nơi công cộng; hoàn thiện văn
hóa ứng xử, giao tiếp trong nhà trường.
2.2. Vai trò của văn hóa học đường
VHHĐ có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống văn hóa xã hội, trong hoạt
động giáo dục, đào tạo của mỗi nhà trường. VHHĐ có ảnh hưởng và định hình đến cách
cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV suy nghĩ, cảm nhận và hành động. VHHĐ hướng
sự tập trung của các thành viên nhà trường vào hành vi hàng ngày và tăng cường sự chú ý
vào những gì quan trọng, có giá trị. VHHĐ giúp xây dựng cam kết của nhà trường với các
giá trị cốt lõi đang theo đuổi. VHHĐ tích cực sẽ giúp tăng động lực và hiệu quả làm việc
của các thành viên trong nhà trường. Biểu hiện tiêu biểu của VHHĐ tích cực là bầu không
khí yên ổn, trật tự, kỷ luật, sự tự tin đĩnh đạc của HSSV; sự hạnh phúc, tự tin, ít áp lực, ít
căng thẳng, chuyên nghiệp của bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên.
VHHĐ có tác động lớn đến chất lượng giáo dục, đào tạo trong nhà trường thông
qua những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến mọi thành viên trong trường, nhất là đội
ngũ nhà giáo và HSSV. VHHĐ tích cực tạo môi trường học tập có lợi cho HSSV; kích
thích sự chủ động, tạo động lực cho HSSV, khiến HSSV hứng thú và lỗ lực để đạt kết quả
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học tập, rèn luyện tốt nhất sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. VHHĐ
tích cực khuyến khích mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa
các giảng viên; giảng viên sẽ cảm thấy thoải mái, dễ dàng thảo luận về những vấn đề hay
khó khăn mà họ gặp phải; sẵn sàng chia sẻ với nhau kiến thức và kinh nghiệm chuyên
môn; tích cực trao đổi phương pháp và kỹ năng giảng dạy; cùng hợp tác với lãnh đạo,
quản lý các cấp, nhân viên trong nhà trường để thực hiện thành công các mục tiêu giáo
dục, đào tạo đã xác định. Trái lại, VHHĐ tiêu cực sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo
dục nhà trường khi HSSV không bộc lộ và phát triển hết khả năng của mình; không thực
sự hứng thú, có trách nhiệm tham gia các hoạt động học tập, vui chơi…trong nhà trường.
VHHĐ tồn tại sự áp đặt, thiếu tôn trọng, thiếu sự công bằng sẽ khiến cán bộ quản lý, nhà
giáo, nhân viên thiếu động lực, thiếu sáng tạo, thiếu nhiệt huyết; HSSV mặc cảm, tự ti,
thụ động. Vì vậy, chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường sẽ giảm sút.
Do đó, xây dựng môi trường VHHĐ tích cực khuyến khích dạy và học, đề cao sự
sáng tạo, hợp tác, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là góp phần thiết thực vào nâng cao hiệu
quả và chất lượng giáo dục, đào tạo của mỗi nhà trường.
2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa học đường trong bối cảnh hiện nay
Quá trình quốc tế hóa, hội nhập và phát triển của khoa học công nghệ hiện đại đã
tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đến mọi hoạt động của các nhà trường. Toàn cầu hóa
mang đến cho giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những
thách thức và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Mạng internet phát triển mạnh mẽ, khái niệm văn
hóa mạng ra đời và được thừa nhận. Ở đó, mỗi một cá nhân vừa có thể tham gia là thành
viên tổ chức mạng, vừa là người sáng tạo qua các ấn phẩm nghệ thuật hay phim ảnh tự
tạo trên mạng, là người cùng hợp tác giải quyết các vấn đề, là người trao đổi, phổ biến
thông tin. Văn hóa mạng tạo nên những công dân toàn cầu và có ảnh hưởng rất lớn đến
mỗi nhà trường khi mà HSSV có thể tìm thấy sự an ủi, sự tự tin, niềm vui và học hỏi được
khối lượng tri thức khổng lồ trên không gian mạng. HSSV cũng có thể bị ảnh hưởng bởi
những tác động tiêu cực từ những yếu tố không lành mạnh trên không gian mạng. Do đó,
mỗi nhà trường cần sự thay đổi mạnh mẽ để trở thành nhà trường biết học hỏi và việc thay
đổi cần bắt đầu từ những người quản lý, lãnh đạo trong nhà trường. VHHĐ trong bối cảnh
hiện nay phải là văn hóa của một tổ chức học tập, phục vụ mục đích học tập suốt đời cho
cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV.
2.4. Những hạn chế trong văn hóa học đường ở các trường Cao đẳng du lịch
Khối các trường CĐDL trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 8 cơ sở
đào tạo trải dài trên phạm vi cả nước. Các trường CĐDL là đơn vị sự nghiệp công đào tạo
những ngành, nghề về du lịch và liên quan ở trình độ cao đẳng và thấp hơn. Trước yêu
cầu đổi mới và hội nhập mạnh mẽ của ngành du lịch, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng
nguồn nhân lực du lịch tham gia lao động trực tiếp, các trường CĐDL nỗ lực phát triển
hướng đến trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có các ngành, nghề đạt
trình độ quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới. Phần lớn các thế hệ HSSV trong các
trường CĐDL là những người có kiến thức rất rộng, nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin;
có sức khoẻ tốt, tinh thần cầu thị trong học tập, khả năng ứng dụng những kiến thức đã
học vào thực tiễn cao; quý trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè sống có kỉ cương, không
ngừng phấn đấu vươn nên trong học tập và trong cuộc sống; cán bộ, nhà giáo và nhân
viên đoàn kết, sáng tạo, nhân ái, yêu thương, chia sẻ và đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, cũng
có một bộ phận không nhỏ HSSV của các nhà trường đang ứng xử một cách hạn chế về
văn hoá. Không ít người cho rằng VHHĐ, đặc biệt là văn hóa ứng xử của HSSV, ở các
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trường CĐDL chưa phù hợp với vị thế, vai trò của môi trường đào tạo nhân lực du lịch
cho đổi mới và phát triển đất nước. Hiện nay, đã xuất hiện nhiều hành vi thiếu văn hoá,
gây phản cảm, thậm chí vi phạm pháp luật. Có thể kể tới một số biểu hiện sau:
- Không ít HSSV có biểu hiện vô cảm, thờ ơ, vị kỉ với bạn học, đồng nghiệp; đề
cao lối sống thực dụng, tôn sùng vật chất khiến cho tính thương mại hóa học đường ngày
càng tăng lên.
- Văn hóa ứng xử, giao tiếp có dấu hiệu xuống cấp trong các mối quan hệ học
đường. HSSV thường gắn chặt với chiếc điện thoại thông minh, yêu thích, tích cực giao
tiếp với nhau trên thế giới ảo hơn giao tiếp trong thế giới thật. Nhiều HSSV đem những
cách giao tiếp tiêu cực, thiếu văn hóa, thô tục, cộc cằn trên môi trường mạng xã hội vào
chính môi trường học đường. Không khó để bắt gặp HSSV với vẻ ngoài thanh tú, sáng
sủa nhưng lại dùng những ngôn từ thiếu văn hóa, nói tục, chửi bậy, khi đi vào thang máy
thì chen lấn, xô đẩy với nhau, thậm chí cả với thầy cô giáo. Có những trường hợp, sau
lưng HSSV gọi thầy cô mình là “ông nọ, bà kia”, tệ hại hơn là gọi bằng đại từ nhân xưng
“nó”.
- Cuộc sống HSSV xa gia đình, không ít bạn trẻ có suy nghĩ thoáng trong tình yêu
và tình dục, thiếu kĩ năng sống, giáo dục giới tính đã gây hậu quả nghiêm trọng. Không ít
học HSSV còn hồn nhiên thể hiện hành động nhạy cảm ngay trên giảng đường, sảnh học
đường, sân trường. Một bộ phận không nhỏ HSSV ăn mặc rất phản cảm, thiếu lịch sự.
Không ít nữ HSSV lên giảng đường sách vở không mang nhưng lại mang rất nhiều đồ
trang điểm trong túi, mặc trang phục quá ngắn, quá mỏng, không phù hợp môi trường giáo
dục. Nhiều nam HSSV khi lên giảng đường mặc cả quần đùi, đi dép lê, đầu tóc cẩu thả,
luộm thuộm, sách vở không có hoặc không mang.
- Bạo lực học đường có xu hướng gia tăng cả thể hiện bằng hành động và cả bạo
lực bằng ngôn ngữ. Các vụ HSSV đánh nhau ở trong và ngoài trường học không hề ít.
- Rất nhiều HSSV thiếu ý thức khi sử dụng điện, nước, cơ sở vật chất của nhà
trường. Bàn ghế, tường trong lớp học bị viết vẽ bậy, thậm chí lấy vật nhọn rạch, cậy nham
nhở. Khi vào tiết học mới, chuyển từ ca của giảng viên này sang giảng viên khác nhiều
khi nếu không được nhắc nhở, HSSV cũng không có ý thức tự giác vệ sinh, lau bảng.
Bảng của giảng viên bị dán đề can, băng dính tùy tiện chỉ để phục vụ cho một buổi sinh
nhật hoặc sự kiện của lớp.
2.5. Một số biện pháp xây dựng văn hóa học đường trong các trường cao đẳng
du lịch đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp hiện nay
Xây dựng VHHĐ là xây dựng hệ giá trị giáo dục, đào tạo trong mỗi nhà trường.
Để xây dựng VHHĐ phải làm nhiều việc, bằng nhiều cách. Xây dựng VHHĐ trong các
trường CĐDL cần bắt đầu từ các cấp quản lý, lãnh đạo rồi đến toàn trường sau đó đến
từng đội ngũ nhà giáo, đến từng HSSV. Để xây dựng VHHĐ tích cực, lành mạnh trong
các trường CĐDL, tác giả xin đề xuất một số biện pháp sau:
Thứ nhất, thường xuyên đánh giá VHHĐ; xây dựng giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm
nhìn của nhà trường phù hợp với bối cảnh đổi mới
Để xây dựng VHHĐ, các trường CĐDL cần tiến hành đánh giá hiện trạng VHHĐ
của nhà trường như thế nào để có những biện pháp tác động phù hợp qua việc xây dựng
kế hoạch cho việc đánh giá thực trạng VHHĐ, xây dựng công cụ đánh giá một cách toàn
diện về thực trạng VHHĐ của nhà trường theo các thành tố trong cấu phần; thu thập và
xử lý số liệu, đưa ra các kết quả định tính, định lượng, đối chiếu so sánh với các chuẩn
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mực để phát hiện ra những yếu tố tích cực, những yếu tố tiêu cực; tổng kết, đưa ra kết quả
cũng như nhận định về VHHĐ. Để có kết quả khách quan, toàn diện, việc đánh giá cần
được tiến hành trong nhà trường với ngoài nhà trường.
Xây dựng giá trị cốt lõi nhằm đưa ra những giá trị quan trọng nhất, thể hiện mục
tiêu phát triển và đặc trưng của mỗi nhà trường. Các giá trị cốt lõi sẽ định hướng cho mọi
hoạt động của trường. Chia sẻ những giá trị cốt lõi của nhà trường đến toàn thể cán bộ,
nhà giáo, nhân viên, HSSV hình thành trong tập thể ý thức, niềm tin về những giá trị nền
tảng của nhà trường. Xác định được giá trị cốt lõi đang được đề cao ở nhà trường, lựa
chọn những giá trị cốt lõi phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường và có ý nghĩa trong
việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường.
Sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường cần được xây dựng tập trung vào chất lượng
giáo dục với những nội dung hết sức cụ thể, phát huy được trí tuệ tập thể. Tầm nhì, sứ
mệnh của nhà trường sau khi được xây dựng cần được chia sẻ đến toàn thể cán bộ, nhà
giáo, nhân viên, HSSV cũng như tuyên bố rộng rãi trong cộng đồng để tạo niềm tin, sự
lạc quan, quyết tâm thực hiện sứ mệnh của nhà trường trong mỗi thành viên.
Thứ hai, xây dựng chuẩn mực văn hóa học đường gắn với tầm nhìn và mục tiêu
đào tạo của nhà trường
Chuẩn mực VHHĐ là yếu tố quan trọng định hướng cho các hoạt động của nhà
trường, góp phần hình thành trong cán bộ, nhà giáo, nhân viên, HSSV niềm tin, động lực
và ý thức tự giác. Một số yếu tố cần quan tâm trong xây dựng các chuẩn mực VHHĐ là:
(i) hoàn thiện hệ thống chuẩn mực VHHĐ cho các lĩnh vực và hoạt động của nhà trường;
(ii) phổ biến các chuẩn mực đến tất cả cán bộ, nhà giáo, nhân viên, HSSV trong nhà
trường; (iii) đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực VHHĐ một cách thường xuyên; (iv)
nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, nhà giáo, nhân viên HSSV vào các
chuẩn mực VHHĐ để mỗi thành viên tự giác vươn tới chuẩn mực.
Thứ ba, Hoàn thiện kiến trúc, không gian VHHĐ
Việc xây dựng, phát triển kiến trúc, không gian văn hóa trong nhà trường sẽ tạo dựng
cảm xúc, hứng thú cho bán bộ, nhà giáo, nhân viên, HSSV khi đến trường. Tổ chức sưu
tầm, bố trí, trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến các hoạt động nhà trường đảm
bảo mĩ quan, phù hợp với cảnh quan, không gian nhà trường. Mỗi nhà trường cần xây dựng
hệ thống biểu tượng và hiển thị ở vị trí phù hợp; sử dụng các biểu ngữ, khẩu hiệu, tranh
tường, áp phích... để phổ biến những giá trị và thành công của nhà trường.
Thứ tư, xây dựng nhà trường biết học hỏi
Xây dựng mỗi trường CĐDL thành nhà trường biết học hỏi là một tất yếu trong
bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay. Trong quá trình xây dựng các trường CĐDL biết
học hỏi để hình thành VHHĐ tích cực, mỗi nhà trường cần lưu ý những nội dung sau: (i)
hình thành trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên HSSV nhà trường quan niệm đúng
đắn về tính hệ thống của nhà trường, về phẩm chất và năng lực, về hoạt động dạy
học…làm nền tảng cho suy nghĩ và hành động thống nhất trong nhà trường; (ii) xây dựng
hệ thống giá trị tương ứng để định hướng cho các hoạt động của mọi thành viên trong nhà
trường theo hướng chú trọng vào sự hợp tác, tôn trọng, sáng tạo và đổi mới; (iii) xây dựng
tầm nhìn chung thống nhất vừa phản ánh sự phát triển của nhà trường vừa thể hiện cơ hội
phát triển của mỗi cá nhân trong nhà trường và chia sẻ tầm nhìn tới toàn bộ thành viên
trong nhà trường; (iv) luôn coi trọng và tạo điều kiện cho sự phát triển chuyên môn của
đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và phát triển phẩm chất, năng lực của HSSV; góp
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phần thúc đẩy quá trình tự học tập, tự bồi dưỡng không ngừng của mọi thành viên trong
trường; (v) xây dựng cơ cấu tổ chức nhà trường chặt chẽ, trong đó các bộ phận/đơn vị
phối hợp một cách hài hòa, chú trọng quan tâm đến hệ thống thông tin và phản hồi trong
nhà trường; (vi) thường xuyên xem xét, đánh giá lại các quá trình, các hoạt động diễn ra
trong trường để cải tiến liên tục đáp ứng yêu phát triển nhà trường trong từng giai đoạn;
(vii) nỗ lực xây dựng ở mỗi đơn vị và trong toàn bộ nhà trường một bầu không khí cởi
mở, tôn trọng, một tinh thần vì tập thể để hình thành văn hóa tổ chức tích cực, lành mạnh
thúc đẩy hoạt động giao lưu, học hỏi và phát huy trí tuệ của mọi thành viên vì sự phát
triển chung của đơn vị và cả nhà trường.
Thứ năm, chú trọng đổi mới công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV
Với các trường CĐDL, việc định hướng cho HSSV lối sống, văn hóa, văn minh
tiên tiến nhưng vẫn giàu tính nhân văn, mang đậm văn hóa truyền thống của dân tộc trong
quá trình theo học ở mỗi nhà trường là đặc biệt quan trọng. Do đó, mỗi nhà trường cần
tích cực tự đổi mới phương thức giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV một cách phù hợp.
Mỗi nhà trường cần ưu tiên xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện; tăng
cường triển khai tập huấn cho HSSV những chuyên đề riêng về văn hóa ứng xử và giáo
dục văn hóa ứng xử trước những thách thức trong bối cảnh đổi mới và hội nhập của du
lịch Việt Nam hiện nay; đa dạng hóa các hình thức và hoạt động giáo dục văn hóa ứng
xử. Các nhà trường cần nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục văn hóa
ứng xử cho HSSV; xây dựng hệ thống nội quy, quy định của nhà trường về văn hóa ứng
xử và hệ giá trị riêng của mỗi trường thích ứng với từng giai đoạn phát triển. Các nhà
trường cần tăng cường bồi dưỡng kiến thức và năng lực tập huấn về văn hóa ứng xử cho
cán bộ quản lý HSSV; giáo viên chủ nhiệm và cán bộ đoàn các cấp trong nhà trường.
3. Kết luận
VHHĐ là một khái niệm động, sẽ biến đổi khi những chuẩn mực, giá trị, niềm tin,
hành vi ứng xử…đặc trưng của mỗi nhà trường thay đổi. VHHĐ vừa là một khái niệm
cần quan tâm trong quản lý nhà trường vừa là một vấn đề thực tiễn hiện đang nhận được
sự quan tâm trong cả xã hội hiện nay. Việc xây dựng VHHĐ cần thực hiện trong thời gian
dài mới có thể đạt kết quả tốt. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập của ngành du lịch hiện
nay, các trường CĐDL cần quan tâm xây dựng được VHHĐ lành mạnh, tích cực mà ở đó
thầy cô đúng là thầy cô, HSSV đúng là HSSV; đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên
trong trường tôn trọng nhau, đoàn kết, chia sẻ, đồng lòng nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì mục
tiêu chung; trong nhà trường tràn đầy tình yêu thương, sự kính trọng lẫn nhau, bao dung,
biết ơn và hòa hiếu của mỗi thành viên trong trường. Mỗi trường CĐDL có thể áp dụng
phù hợp những biện pháp cơ bản trên đây để tác động đến môi trường văn hóa trong nhà
trường nhằm hình thành VHHĐ lành mạnh, tích cực; góp phần cải thiện, nâng cao chất
lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường và xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân
ái, tình nghĩa, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và có năng năng lực.
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VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thủy*
Tóm tắt: Bài báo trình bầy kết quả nghiên cứu về thực trạng văn hóa ứng xử học đường
của sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Các phát hiện dựa trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát
về nhận thức của sinh viên về văn hóa ứng xử học đường, cũng như các mối quan hệ ứng xử
trong học tập và rèn luyện, ứng xử với bạn bè, thầy cô giáo. Nghiên cứu cũng đề xuất những biện
pháp nhằm nâng cao chất lượng văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên.
Từ khóa: Văn hóa ứng xử, văn hóa ứng xử học đường, văn hóa nhà trường

I. MỞ ĐẦU
Văn hóa ứng xử thể hiện trình độ đạo đức, thẩm mỹ, diện mạo nhân cách của cá
nhân trong cộng đồng. Thông qua những biểu hiện ứng xử của một cá nhân, một cộng
đồng, một dân tộc, người ta có thể đánh giá được trình độ phát triển của con người và của
xã hội. Vì vậy, văn hóa ứng xử luôn là nội dung hàng đầu trong giáo dục lối sống của cá
nhân, gia đình, nhà trường. Trong đó văn hóa ứng xử trong nhà trường là một vấn đề rất
quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; tinh thần làm việc của cán bộ,
viên chức; ý thức, thái độ học tập, rèn luyện của sinh viên mà còn tác động đến tư tưởng
của các bậc phụ huynh và dư luận xã hội.
Sinh viên trường Đại học Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ, ngoài những sinh
viên có kiến thức rộng, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, có tinh thần cầu thị trong học tập,
khả năng ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cao, quý trọng thầy cô giáo, đoàn
kết bạn bè, không ngừng phấn đấu trong học tập và cuộc sống, thích ứng với môi trường
văn hóa đa dạng. Song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một bộ phận sinh viên có những hành
vi lệch chuẩn thiếu văn hóa vô lễ với thầy cô giáo, ích kỷ, thờ ơ vô cảm với cuộc sống xung
quanh, phủ nhận những giá trị đạo đức truyền thống. Những bất cập này là nguyên nhân
của sự rạn nứt mối quan hệ bạn bè, những ấn tượng không tốt về hình ảnh nhà trường,
những rào cản trong việc xây dựng văn hóa nhà trường và môi trường giáo dục. Bài viết
này tác giả tập trung vào nghiên cứu tìm hiểu thực trạng văn hóa ứng xử học đường của
sinh viên Trường Đại học Hà Nội, để từ đó đưa ra những kiến nghị trong việc nâng cao văn
hóa ứng xử học đường cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội.
II. NỘI DUNG
1.

Khái niệm về văn hóa ứng xử và văn hóa ứng xử học đường

Trong tác phẩm “ Tâm lý học với văn hóa ứng xử” của GS.TS Đỗ Long cho rằng:
“văn hóa ứng xử là hệ thống thái độ và hành vi được xác định để xử lý mối quan hệ giữa
người với người trên các căn cứ pháp lý và đạo lý nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của
cộng đồng, của xã hội”. (Long, 2008) . Với khái niệm này, tác giả đã chỉ ra cho chúng ta
thấy chức năng của văn hóa ứng xử. Nhờ có tác dụng xử lý mối quan hệ giữa người với
người trên cả phương diện lý và tình mà văn hóa ứng xử đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ
của xã hội. Hay đối với tác giả Phạm Minh Hạc đưa ra khái niệm: “Văn hóa học đường là
hệ thống các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản lí nhà trường, các thầy cô, các vị
*
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phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt
đẹp”(Hạc, 2009) hoặc tác giả Phan Xuân Dũng “ Văn hóa ứng xử trong nhà trường là
những biểu hiện hoạt động của mỗi cá nhân (hoặc nhóm người), được thể hiện ở lối sống,
nếp sống, suy nghĩ, sự giao tiếp và cách ứng xử của con người đối với bản thân, với những
người xung quanh, trong công việc và môi trường hoạt động giáo dục hằng ngày”. (Dũng,
2018). Những quan niệm trên cho thấy Văn hóa ứng xử trong nhà trường là những chuẩn
mực đạo đức quy định cách giao tiếp giữa các thành viên trong nhà trường với nhau (cụ
thể, đó là thái độ giảng dạy, thái độ làm việc, thái độ học tập và tiếp thu kiến thức, cách
ứng xử với cảnh quan, môi trường của cán bộ, viên chức và sinh viên).
2.

Kết quả nghiên cứu

2.1

Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, trong nghiên cứu này tác giả
lấy mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên, có phân tầng, tiến hành lấy mẫu từ sinh viên các
khoa đào tạo trong nhà trường với số phiếu thu về hợp lệ là 874 phiếu. Dữ liệu thu thập
được phân tích bằng phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS phiên bản 20.
Bảng 1: Phân bố mẫu theo một số thuộc tính của người được khảo sát
Chỉ tiêu
Giới tính Nữ
Nam
Năm I
Năm II
Khóa
Năm III
Năm IV

Số lượng
779
95
291
266
192
125

Tỉ lệ%
89.1%
10.9%
33.3%
30.4%
22%
14.3%

2.2 Thực trạng văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Hà Nội
Nhận thức của sinh viên về văn hóa ứng xử học đường: Sự hiểu biết cơ bản về văn
hóa ứng xử có ý nghĩa quan trọng cho việc xác định mục tiêu của hành vi ứng xử. Văn
hóa ứng xử sẽ không thể hiện hữu hoặc sẽ thiếu đi sự bền vững, thiếu định hướng nếu chủ
thể chưa hình dung được văn hóa ứng xử là gì? Với kết quả khảo sát thu được thì có có
trên 70% sinh viên có nhận thức về văn hóa ứng xử học đường, cụ thể 74,8% đồng ý với
thông tin văn hóa ứng xử là các chuẩn mực mang tính đạo đức, thẩm mỹ;72,8% đồng ý
với thông tin: văn hóa ứng xử chi phối hành vi ứng xử của con người khi làm việc trong
nhà trường; 73,5% sinh viên hiểu văn hóa ứng xử học đường được thể hiện qua thái độ,
lời nói, cử chỉ, hành động. Riêng đối với được thể hiện trong những mối quan hệ với bản
thân, mối quan hệ sư phạm là 67%. Tuy được đánh giá nhận thức về văn hóa ứng xử của
sinh viên ở mức cao, song vẫn tồn tại tỉ lệ “không đồng ý” từ 13%-19%. Đây cũng sẽ là
một trong những nguyên nhân gây ra sự thiếu kiểm soát trong ứng xử cá nhân và gây khó
khăn cho việc xây dựng văn hóa ứng xử cho sinh viên.
Đánh giá của sinh viên về vai trò của văn hóa ứng xử trong việc hoàn thiện nhân
cách của sinh viên: Hiểu được vai trò và ý nghĩa của văn hóa ứng xử đối với quá trình
hoàn thiện nhân cách của sinh viên, điều đó dẫn đến tăng cường tính tự giác, tích cực, trau
dồi, rèn luyện để thể hiện văn hóa ứng xử. Kết quả khảo sát thể hiện rằng có ít nhất là
57.2% tỉ lệ sinh viên cho rằng văn hóa ứng xử “là yếu tố quyết định”, trong khi đó “ yếu
tố quyết định nhất” thì chỉ có 22.9% và có 19,7% cho rằng văn hóa ứng xử chỉ là “ yếu tố
góp phần” và cuối cùng với tỉ lệ lựa chọn rất thấp là 0.2% thì cho rằng văn hóa ứng xử là
“yếu tố không ảnh hưởng gì”. Như vậy đa số rất nhiều sinh viên nhận thức khá đầy đủ và
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nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa ứng xử đối việc hoàn thiện nhân cách của bản
thân, song vẫn còn nhiều sinh viên thể hiện sự băn khoăn hoặc có sự hiểu biết chưa đẩy
đủ về ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong nhà trường, điều này cũng có thể dẫn đến việc
sinh viên thiếu sự quan tâm rèn luyện hoặc thể hiện văn hóa ứng xử trong các mối quan
hệ.
Văn hóa ứng xử của sinh viên trong học tập và rèn luyện:
- Trong việc thể hiện phép lịch sự của sinh viên trong trường học: Kết quả khảo
sát cho thấy 54% sinh viên nghĩ rằng giảng viên không quan tâm đến việc được chào hỏi
và do không có sự quen biết với giảng viên, hay chỉ có 61% biết nói lời cảm ơn bạn bè.
Kết quả khảo sát mang lại sự phản hồi đáng lưu ý về tính thường xuyên, tính nền nếp
trong việc thể hiện quy tắc, thể hiện phép lịch sự. Sinh viên cần được định hướng chung
về mặt này để có sự đồng bộ trong hành vi thể hiện phép lịch sự học đường. Kết quả được
thể hiện tại biểu đồ số 1;
Biểu đồ số 1: Hành vi thể hiện phép lịch sự của sinh viên trong trường học
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( Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS và tổng hợp của tác giả)
- Văn hóa ứng xử của sinh viên trong học tập và rèn luyện: Vấn đề ứng xử của sinh
viên trong hoạt động học tập, rèn luyện là một biểu hiện của kỷ luật, tinh thần trách nhiệm
của cá nhân trong môi trường học đường. Chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu giáo dục
khi tồn tại giờ học mà ở đó, người học lơ là, thiếu tập trung hay thiếu trung thực trong
nghiên cứu khoa học. Kết quả khảo sát được thể hiện tại biểu đồ số 2;
Biểu đồ số 2; Ứng xử của sinh viên trong học tập và rèn luyện
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( Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS và tổng hợp của tác giả)
Theo như kết quả khảo sát cho thấy sinh viên có tỉ lệ lựa chọn cao nhất 88% là “
có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu của nhà trường”, tiếp đến là “ Trung thực trong thi cử
và nghiên cứu khoa học” có tỉ lệ lựa chọn là 79%. Còn các yếu tố khác như tích cực nghe
giảng, hoàn thành các bài tập được giao, tính tự giác trong học tập hay tuân thủ thời gian
lớp học, có tỉ lệ từ 57% - 68%. Điều này chứng tỏ đa số sinh viên trường Đại học Hà Nội
có ứng xừ phù hợp trong giao tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những sinh
viên có những bất cập trong việc ứng xử trong học tập, được thể hiện dưới nhiều hình
thức khác nhau như: làm việc riêng trong giờ học trên lớp (sử dụng điện thoại, nói chuyện
riêng…); không hợp tác với bạn trong nhiệm vụ chung; không đúng hạn trong việc nộp
sản phẩm học tập.
Văn hóa ứng xử của sinh viên trong các tình huống giao tiếp
- Văn hóa ứng xử giữa sinh viên với sinh viên: Trong các yếu tố được đưa ra
trong việc khảo sát như mối quan hệ bạn bè trong lớp học, tinh thần giúp đỡ nhau trong
học tập và cuộc sống, cũng như sự hòa đồng thân thiện với sinh viên nước ngoài đang học
tập tại trường. Các yếu tố này có tỉ lệ lựa chọn cao nhất là là “ bạn và các bạn trong lớp
có vui vẻ” có tỉ lệ lựa chọn là 87% và tiếp đến là sự trung thực, thẳng thắn trong mối quan
hệ bạn bè có tỉ lệ là 76%. Tuy nhiên với trường đại học có đặc thù là một trường đào tạo
chính về ngoại ngữ, việc sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường khá đông. Họ đến
từ nhiều các quốc gia khác nhau, mang những đặc trưng văn hóa riêng và có những điểm
riêng trong văn hóa ứng xử và có tỉ lệ lựa chọn ở mức độ “thỉnh thoảng” có sự khác biệt
về ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp là 25%. Điều này cần được sự hỗ trợ phù hợp để không
có sự vượt quá giới hạn dẫn đến những ứng xử xấu trong quan hệ học đường và đời sống
xã hội. Kết quả khảo sát được thể hiện chi tiết tại biểu đồ số 3;
Biểu đồ số 3: Văn hóa ứng xử giữa sinh viên với sinh viên
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( Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS và tổng hợp của tác giả)
- Văn hóa ứng xử của sinh viên với giảng viên trong nhà trường: Có thể nói, mối
quan hệ giữa giảng viên - sinh viên và ngược lại, đây là mối quan hệ trung tâm, nòng cốt
và thường xuyên nhất trong tất cả các mối quan hệ thuộc môi trường học đường. Vì vậy,
trong các yếu tố được đưa ra để đánh giá về văn hóa ứng xử của sinh viên, nhóm nghiên
cứu chú trọng nhất về thái độ của sinh viên đối với giảng viên. Trong đó như kết quả khảo
sát thu được thì có tỉ lệ là 89% sinh viên cho rằng “thầy cô luôn là tấm gương sáng về
kiến thức và chuyên môn” và qua đó thì “sinh viên luôn kính trọng, lễ phép với giảng
viên” và có tỉ lệ lựa chọn là 97.1%. Chính vì vậy mà trong “giờ học sinh viên luôn tôn
trọng giảng viên” của mình với tỉ lệ lựa chọn là 94.3%. Từ kết quả khảo sát cho ta nhìn
thấy được rằng đa số sinh viên có tỉ lệ lựa chọn rất cao về vấn đề tôn trọng thầy cô giáo.
Có hành vi đối xử lễ phép, đúng mực trong ứng xử. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những bất
cập trong ứng xử của sinh viên với giảng viên vì vẫn còn 5.4%-20% cho rằng “ thỉnh
thoảng” mới cho rằng như vậy.
- Văn hóa ứng xử của sinh viên với cán bộ,viên chức, người lao động: Sự lựa
chọn của sinh viên với yếu tố “thái độ lễ phép đúng mực với chuyên viên tại các Phòng,
Khoa” ở mức độ “thường xuyên” là rất cao, tỉ lệ đạt 97.6%. Tuy nhiên, tại yếu tố “ thoải
mái trao đổi với chuyên viên”, thì tỉ lệ lựa chọn ở mức độ “thường xuyên” chỉ 57.1% .Ở
yếu tố “chào hỏi cán bộ chuyên viên khi gặp”, tỉ lệ lựa chọn ở mức độ “ thường xuyên”
là 77.2%. Điều này cho thấy văn hóa ứng xử của sinh viên với cán bộ,viên chức, người
lao động trong nhà trường đạt mức độ khá tốt. Tuy nhiên vẫn tồn tại những e dè, chưa thật
sự thoải mái, gây ra một số ý kiến không hài lòng của một bộ phận sinh viên về chuyên
viên tại các phòng chức năng của nhà trường. Điều này cũng sẽ là một rào cản cho cả hai
bên khi cần giải quyết những công việc có liên quan. Và cũng là một vấn đề cần phải có
những giải pháp phù hợp khi xây dựng văn hóa ứng xử học đường.
Như vậy theo kết quả khảo sát cho thấy đa số sinh viên đã có các biểu hiện phù
hợp với văn hóa ứng xử, thể hiện qua nhận thức, thái độ, hành vi. Tuy nhiên vẫn vẫn còn
tồn tại những hạn chế như: kiến thức của sinh viên về văn hóa ứng xử trong nhà trường
chưa mang tính hệ thống, thể hiện sự rời rạc, thiên về kinh nghiệm và thiếu kỹ năng cần
thiết trong ứng xử. Vì vậy, hành vi của sinh viên với sinh viên đôi lúc bị chi phối bởi cảm
tính, xúc cảm, thiếu tính nhất quán, tính bền vững. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự
thiếu kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng hoặc chưa có sự quan tâm đầy đủ đến vấn đề văn
hóa ứng xử học đường. Với kết quả trên, tác giả nhận thấy rằng: việc nghiên cứu để tìm
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ra những biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên là một việc cần quan tâm.
Những biện pháp, giải pháp phù hợp, tổng hòa ba yếu tố cơ bản: học kiến thức, học thái
độ, học kỹ năng sẽ giúp chủ thể hình thành được nhận thức, niềm tin, hành vi phù hợp và
vận dụng thành công trong những tình huống ứng xử cụ thể của học đường. Từ những
nguyên tắc đó, tác giả đề xuất các biện pháp nâng cao văn hóa ứng xử học đường của sinh
viên Trường Đại học Hà Nội
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA ỨNG XỬ
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
1. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về văn hóa ứng xử trong nhà trường
Nhận thức là khâu đầu tiên của quá trình giáo dục, là cơ sở để hình thành hành vi
đúng. Vì vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức có tác dụng giúp sinh viên được củng
cố, hoàn thiện hệ thống kiến thức về văn hóa ứng xử; qua đó nhận thức đầy đủ về văn hóa
ứng; từ đó mong muốn và nỗ lực, rèn luyện năng lực văn hóa ứng xử. Sự nhận thức đầy
đủ về văn hóa ứng xử học đường có thể xem là điều kiện tiên quyết cho việc hình thành
thái độ tích cực của sinh viên đối với văn hóa ứng xử, cũng như khơi dậy tính tích cực,
chủ động trong việc trau dồi, rèn luyện kỹ năng và thể hiện năng lực ứng xử học đường.
2. Hướng dẫn thực hành kỹ năng ứng xử học đường cho sinh viên
Kỹ năng được xem là yếu tố chủ chốt của văn hóa ứng xử học đường, là yếu tố đầu
vào cơ bản để có được đầu ra là hành vi đúng mẫu, đúng chuẩn. Để đạt được tính văn hóa
trong ứng xử trường đại học, cần hoàn thiện những kỹ năng văn hóa ứng xử học đường.
Các kỹ năng được rèn luyện thường xuyên sẽ trở thành tài sản riêng của chủ thể, qua đó
giúp chủ thể hình thành kỹ năng văn hóa ứng xử học đường.
3. Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa về văn hóa ứng xử học đường
Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp sẽ có được trải nghiệm
trong môi trường tương tác học đường với nhiều tình huống ứng xử đa dạng, đòi hỏi sinh
viên phải huy động kiến thức, kỹ năng về văn hóa ứng xử đã được hình thành, cùng với
sự nỗ lực về ý chí, vốn kinh nghiệm tích lũy, động cơ, tình cảm để thể hiện năng lực văn
hóa ứng xử học đường trong các tình huống cụ thể.
4. Hình thành thói quen rèn luyện văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên
Thói quen tự rèn luyện văn hóa ứng xử học đường nhằm giúp sinh viên có ý thức
tự giáo dục, tự trau dồi, rèn luyện nhằm điều chỉnh những đặc thù không phù hợp của đặc
điểm vùng miền, để hình thành văn hóa ứng xử học đường. Điều này còn có tác dụng giúp
sinh viên có thói quen đặt ra những yêu cầu về giáo dục văn hóa ứng xử cho bản thân, rèn
luyện bản thân theo định hướng, mục tiêu đề ra nhằm duy trì, nuôi dưỡng và nâng cao
năng lực văn hóa ứng xử học đường.
5. Xây dựng bản kế hoạch tự giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên
Kế hoạch này giúp sinh viên hình dung được những công việc cần thực hiện và có
sự chủ động trong việc lựa chọn phương thức rèn luyện phù hợp với điều kiện, đặc điểm
thói quen, tính cách của bản thân; cũng như có sự chuẩn bị cần thiết cho việc thực hiện kế
hoạch. Kế hoạch tự giáo dục văn hóa ứng xử này còn giúp sinh viên hình thành thói quen
rèn luyện chuẩn mực thường xuyên, liên tục; từ đó thúc đẩy việc nâng cao văn hóa ứng
xử học đường trong trường đại học và trong lao động nghề nghiệp trong tương lai.
IV. KẾT LUẬN
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Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đã đưa ra một số khái niệm cơ bản về văn hóa
ứng xử, văn hóa ứng xử học đường, cũng như vai trò của văn hóa ứng xử trong việc hoàn
thiện nhân cách của sinh viên. Từ kết quả khảo sát đánh giá thực trạng về văn hóa ứng xử
học đường của sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Từ đó đề xuất một số biện pháp cơ bản
nhằm nâng cao chất lượng văn hóa ứng xử học đường của sinh viên, hướng vào việc tổ
chức những hoạt động cụ thể, từ việc hình thành thái độ tích cực trong việc rèn luyện văn
hóa ứng xử học đường; qua đó thiết lập được nền tảng nhận biết được những vấn đề ứng
xử học đường cho sinh viên. Đây chính là những căn cứ cơ sở, mở ra cho các chương
trình, hoạt động nâng cao chất lượng văn hóa ứng xử cho sinh viên trong nhà trường.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA SINH VIÊN TRONG XÂY DỰNG VĂN
HÓA HỌC ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Mai Thị Thùy Hương*
Tóm tắt: Văn hóa học đường có vai trò quan trọng đến việc hình thành nhân cách,
đạo đức cho sinh viên. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi tác động của nền kinh tế thị
trường, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển của truyền thông và rất nhiều
yếu tố khác, đã khiến cho việc hình thành đạo đức, lối sống của sinh viên trở nên khó
khăn và phức tạp hơn rất nhiều, thì việc hình thành văn hóa học đường lành mạnh là một
trong những biện pháp quan trọng để định hướng phát triển nhân cách, đạo đức cho sinh
viên, từ đó lan tỏa đến việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức –
trí – thể - mỹ theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, và Nghị quyết 33-NQ/TW về
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước.
Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung bàn về việc phát huy vai trò chủ thể của
sinh viên trong xây dựng văn hóa học đường thông qua việc xác định 4 thành tố của văn
hóa học đường gồm 1. Giá trị văn hóa trong trường học; 2. Quan hệ văn hoá trong trường
học; 3. Hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa trong trường học (hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng…);
4. Cảnh quan và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo. Trên cơ sở đó, tác giả phân
tích thực trạng và đưa ra một số quan điểm, định hướng và giải pháp phù hợp với việc
xây dựng và củng cố 4 thành tố trên.
Từ khóa: Văn hóa học đường, sinh viên, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, đạo đức,
lối sống sinh viên.
Mở đầu
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục trong Chiến lược phát triển
kinh tế - 10 năm 2021 -2030 đã nhấn mạnh “Đào tạo con người theo hướng có đạo đức,
kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm
việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế
(công dân toàn cầu).” Điều đó có nghĩa rằng, chúng ta đang hướng mục tiêu của hoạt động
giáo dục đến tạo ra con người toàn diện về đức – trí – thể - mỹ.
Triết lý giáo dục đại học luôn xác định lấy người học là trung tâm. Trong môi
trường giáo dục đại học, sinh viên là chủ thể trong hoạt động giáo dục, hoạt động trọng
tâm của văn hoá học đường. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của nền
kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, văn hóa học đường đang đặt ra nhiều vấn đề cần xem
xét, điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với mục tiêu giáo dục, xây dựng nhân cách con
người Việt Nam trong thời đại mới. Các nghiên cứu trước đây, các giải pháp xây dựng,
hoàn thiện văn hoá học đường thường được đặt ra từ phía nhà trường, nhà quản lý giáo
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dục. Theo chúng tôi, chủ thể của văn hóa học đường – sinh viên chính là nhân tố xây dựng
và hoàn thiện văn hóa học đường.
1. Văn hóa học đường và chủ thể của văn hóa học đường
Thuật ngữ văn hóa học đường (school culture) được hình thành từ những năm đầu
thế kỷ XX. Ở Việt Nam, xuất hiện hai thuật ngữ văn hóa học đường và văn hóa nhà
trường. Hai thuật ngữ này, nhiều lúc, nhiều nơi, được hiểu tương đối đồng nhất. Tuy
nhiên, văn hóa nhà trường thường được xem xét dưới góc độ văn hóa của một tổ chức.
Còn văn hóa học đường, theo Nguyễn Ngọc Thơ “lấy hoạt động học đường (dạy – học)
và các mối quan hệ tương tác giữa các nhóm khách thể làm trọng tâm” [8]. Phạm Ngọc
Trung thì cho rằng “văn hóa học đường được xem là một môi trường hoạt động đặc biệt
của con người, mang tính xã hội và lịch sử. Tùy theo triết lý giáo dục của từng thời đại
hoặc của từng quốc gia mà người ta có thể xây dựng những cấu trúc khác nhau” [Phạm
Ngọc Trung (2010), Văn hóa học đường, cấu trúc và quan hệ, dẫn theo [8]]. Kế thừa quan
điểm của Đảng về môi trường văn hóa nói chung, phù hợp với đặc thù riêng của môi
trường trường học, môi trường văn hoá trong trường học hay văn hóa học đường được
xác định gồm các thành tố: 1. Giá trị văn hóa trong trường học; 2. Quan hệ văn hoá trong
trường học; 3. Hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa trong trường học (hoạt động văn
hóa, nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục chính trị, tư
tưởng…); 4. Cảnh quan và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo.
Theo quan điểm tiếp cận giáo dục học, quản lý giáo dục, môi trường văn hoá
trong nhà trường là những yếu tố văn hoá bên ngoài, ảnh hưởng đến sự hình thành văn
hoá của cá nhân, tập thể, tổ chức nhà trường. Cách tiếp cận của giáo dục học bổ sung cách
nhìn nhận về đặc trưng môi trường văn hóa trong trường học, với những nét đặc trưng riêng,
khác với môi trường văn hóa trong các khu vực, ngành nghề khác. Xây dựng môi trường
văn hoá lành mạnh giúp thực hiện hoạt động của nhà trường là hoạt động giáo dục, với
mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển nhân cách con người
Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Hoạt động giáo dục đào tạo là hoạt động trọng tâm trong văn hóa học đường. Vì thế,
chủ thể của văn hóa học đường chính là những đối tượng tham gia vào quá trình giáo dục
trong nhà trường, gồm: nhà quản lý, giáo viên giảng viên và học sinh-sinh viên.
Tác giả Phạm Minh Hạc trong đề tài Vấn đề con người trong công cuộc đổi mới,
Chương trình KH-CN Nhà nước KX-07 (1994) cũng cho rằng các thành tố cơ bản của
môi trường văn hóa trường học gồm chủ thể và khách thể, chủ thể là giảng viên, sinh viên,
cán bộ công nhân viên, khách thể là hệ thống các giá trị văn hóa, các hình thức vận động
hóa, cảnh quan hóa.
Đứng từ góc độ văn hóa tổ chức, khi xem xét nhà trường như một tổ chức, có thể
thấy, vai trò của chủ thể nhà quản lý đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt
văn hóa của nhà trường. Nhưng, đứng từ góc độ nhà trường như một môi trường văn hóa,
thì người dạy và người học chính là 2 chủ thể quan trọng nhất, xây dựng nên văn hóa học
đường trong nhà trường. Ở môi trường văn hóa các trường đại học, khi người học đóng
vai trò trung tâm, thì chủ thể sinh viên càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng
và phát triển văn hóa học đường. Tổng số sinh viên đại học cả nước năm học 2019 – 2020
là 1.680.222 sinh viên (chưa kể sinh viên đào tạo từ xa), trong đó trình độ đại học chính
quy là 1.503.989 sinh viên [10]. Hầu hết các địa phương đều có trường đại học hoặc phân
hiệu của trường đại học. Chính vì thế, xây dựng văn hóa học đường không chỉ giúp hoàn
thiện nhân cách cho sinh viên, mà còn giúp cho xã hội nói chung.
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2. Sinh viên với văn hóa học đường trong các trường đại học hiện nay
Con người chính là nguồn lực lớn nhất của bất kỳ một quốc gia nào nên mục tiêu
cao nhất của mọi quốc gia là xây dựng được con người phù hợp với sự phát triển bền vững
của đất nước. Giáo dục được coi là quốc sách và nhận được sự quan tâm đặc biệt là vì lý
do như vậy. Trường học không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là nơi giáo dục, phát
triển con người trong suốt quá trình trưởng thành từ bậc mầm non đến hết bậc đại học. Vì
thế, khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phải tính đến vai trò vô cùng quan trọng của nhà
trường. Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học phải được
đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm.
Trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam hiện nay,
văn hoá học đường được quan tâm xây dựng từ các bậc học phổ thông vì đây là giai đoạn
quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Việc xây dựng văn
hoá học đường ở bậc học đại học, còn ít được chú ý.
Khác với các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, trường đại học, cao
đẳng chú trọng đến việc truyền thụ kiến thức chuyên ngành nhiều hơn là giáo dục đạo
đức, nhân cách, lối sống cho sinh viên. Đây là đặc thù chung của giáo dục bậc đại học,
nơi sinh viên đều là những người đã đủ 18 tuổi - được coi là có khả năng tự chịu trách
nhiệm về hành vi của bản thân, đã được hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống cơ bản
qua các cấp học trước. Họ được xếp vào đội ngũ tri thức trẻ, có trình độ học vấn, có kỹ
năng học tập và làm việc trong môi trường hiện đại, có điều kiện tiếp cận và cập nhật
những kiến thức và xu thế hiện đại trên thế giới.
Thực trạng văn hoá học đường trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
thể hiện một số điểm tích cực như sau:
- Sự tiếp nhận, bổ sung các giá trị văn hoá mới, bên cạnh những giá trị văn hoá
truyền thống trong nhà trường. Theo đánh giá của nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu Hệ
giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa [7] thì bên cạnh một số giá trị truyền thống vẫn tiếp tục được duy trì và
đề cao trong xã hội hiện nay, có sự xuất hiện và bổ sung những giá trị mới, là những giá
trị văn minh, hiện đại có nguồn gốc phương Tây và trở nên phổ quát trên thế giới hiện
đại: trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật, bản lĩnh cá nhân… Cuốn Văn hóa công nghiệp, lý luận
và thực tiễn cũng nhận định “Đa số người trẻ tuổi hiện nay có ý thức về bản ngã và cá
tính, về quyền năng và quyền lợi của bản thân, từ đó có khát vọng được thể hiện, tự khẳng
định mình”. [6, tr.83]
- Các hoạt động sáng tạo văn hoá trong nhà trường ngày càng đa dạng, thiết thực,
gần gũi với sinh viên. Quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường đã tạo môi trường
thuận lợi kích thích tiềm năng sáng tạo, phát huy tính chủ động, tích cực của con người,
đặc biệt là các bạn trẻ. Sự giao lưu, hội nhập về văn hóa cũng đem đến những cách nhìn,
tư duy mới mẻ về các hoạt động sáng tạo văn hóa trong nhà trường. Giờ đây, hoạt động
văn hóa trong các trường đại học không chỉ rập khuôn, máy móc theo một số chương
trình, kế hoạch từ trên xuống dưới mà đã có sự đa dạng, sáng tạo đến từ chính các bạn
sinh viên. Chỉ các bạn mới thực sự hiểu được nhu cầu văn hóa của chính mình và bạn bè
trong nhà trường. Cũng từ đây, các hoạt động được các bạn sinh viên chủ động xây dựng,
triển khai thực hiện.
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- Văn hoá ứng xử trong nhà trường đề cao tính dân chủ, cởi mở, phát huy vai trò
tự chủ của sinh viên. Sinh viên là trung tâm của quá trình giáo dục ở bậc đại học. Ngày
03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTG
phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” với
mục tiêu chung là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển
biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh
viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa
trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây
dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù,
sáng tạo” và chỉ tiêu cụ thể 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử
trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù
hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường. Để thục hiện được chủ
trương quan trọng này, sinh viên phải là nhân tố quan trọng. Vì vậy, trong nhà trường,
tính tự chủ của sinh viên cần được đề cao. Vai trò của giảng viên không còn là người
truyền đạt kiến thức một chiều, mà là người giới thiệu, dẫn dắt để sinh viên chủ động lĩnh
hội kiến thức. Chính vì vậy, mối quan hệ ứng xử giữa thầy và trò được rút ngắn khoảng
cách, tạo cơ hội giao tiếp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Trong cuốn Văn hóa công nghiệp,
lý luận và thực tiễn, các tác giả cũng đưa tiêu chí hiểu biết, tôn trọng sự khác biệt, quan
tâm, chia sẻ, cởi mở, thân thiện… là những tiêu chí về ứng xử và đạo đức công nghiệp
cần có trong giáo dục nhà trường.
- Thiết chế, cảnh quan trường học ngày càng được đầu tư, quan tâm, đáp ứng nhu
cầu học tập và sinh hoạt văn hoá tinh thần của sinh viên. Theo thống kê của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, năm 2020, cả nước có 237 trường đại học, trong đó có 172 trường công lập,
65 trường ngoài công lập. Đa phần các trường đại học có hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm,
đặc biệt là hệ thống thiết chế, cảnh quan trường học ngày càng được quan tâm. Thiết chế,
cảnh quan trường học chính là điều kiện vật chất để bảo đảm thực hành văn hóa học
đường. Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống kinh tế của đại đa số nhân dân đã
tăng lên đáng kể đã tạo điều kiện tăng cường đầu tư cho giáo dục. Chúng ta chứng kiến
nhiều cơ sở đào tạo được xây dựng mới, sửa chữa khang trang hơn. Đây là điều kiện thuận
lợi để phát triển văn hóa học đường.
Bên cạnh đó, văn hoá học đường, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, hội
nhập quốc tế cũng nảy sinh nhiều tiêu cực, hạn chế:
Kết quả nghiên cứu của đề tài Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người
Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa [7] chỉ ra là những biểu hiện
suy thoái các giá trị văn hóa được biểu hiện như sau: Đề cao giá trị vật chất và đồng tiền
(70,1%); Lối sống thực dụng, phóng túng, hưởng lạc, sa đọa (60.3%); Chủ nghĩa cá nhân
vị kỷ, vô cảm (58.6%); Sùng bái nước ngoài, sính ngoại, coi thường giá trị văn hóa dân
tộc (57.8%)…
Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết 05 năm thực hiện
Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu
niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” cũng chỉ ra những hạn chế: “Hệ giá trị với các
chuẩn mực cụ thể về đạo đức, lối sống chưa được tập trung xây dựng; những giá trị mới
hình thành chưa bền vững nên chưa có tác động tích cực đới với định hướng giá trị nhân
cách con người. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức,
lối sống chưa đồng bộ; chưa kết hợp tốt giữa giáo dục đạo đức và pháp luật”. Bản thân
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận: “Giáo dục đạo đức, lối sống, kỷ cương quản lý
trường, lớp ở nhiều nơi còn buông lỏng. Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức.
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lối sống, an toàn trường học, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, còn xảy ra ở một số
địa phương, cơ sở giáo dục gây bức xúc trong dư luận xã hội” [10]
Nhìn chung, liên quan đến văn hóa học đường, các tiêu cực, hạn chế gồm:
- Mặt trái của nền kinh tế thị trường khiến một bộ phận sinh viên có tư tưởng thực
dụng, cơ hội, lối sống buông thả, chạy theo đồng tiền, phủ nhận những giá trị đạo đức
truyền thống.
- Sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là mạng xã hội, đã
ảnh hưởng đến nhận thức, thay đổi hành vi và thói quen của nhiều sinh viên, từ đó nảy
sinh những hành động lệch chuẩn, chia sẻ, ngôn ngữ không phù hợp trên mạng xã hội,
ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa thực ngoài xã hội.
- Mối quan hệ thầy trò, bạn bè trong nhà trường ngày càng lỏng lẻo, thiếu sự tôn
trọng và tình cảm gắn bó, ngày càng xa rời chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử….
- Các hoạt động văn hoá không được kiểm soát chặt chẽ, dẫn tới các hình thức biến
tướng, sa đà vào các trào lưu không lành mạnh, ảnh hưởng thái quá văn hoá ngoại lai. Các
hoạt động sáng tạo văn hoá trong nhà trường còn nặng hình thức, chưa chú trọng đến ý
nghĩa giáo dục, còn chạy theo trào lưu văn hoá ngoại lai, thiếu chọn lọc… khiến việc thu
hút sinh viên vào các hoạt động chung, của đoàn thể gặp khó khăn.
- Ý thức giữ gìn, xây dựng thiết chế cảnh quan văn hoá học đường của một bộ phận
sinh viên chưa cao. Tâm lý “của chung không phải của riêng ai”, “cha chung không ai
khóc” khiến nhiều bạn sinh viên không có ý thức giữ gìn học liệu, trang thiết bị học tập
chung, xả rác, phá hoại đồ đạc trên lớp học, giảng đường, thư viện…
Vai trò của sinh viên trong xây dựng văn hoá học đường
Chương trình giáo dục bậc đại học cũng được thiết kế theo dạng tín chỉ, đề cao tính
độc lập, tự chủ của người học trong việc lĩnh hội kiến thức cũng như giải quyết các mối
quan hệ xã hội, tập thể trong nhà trường. Bên cạnh việc đề cao tính độc lập, tự chủ trong
giáo dục, môi trường giáo dục đại học còn có sự phức tạp, đa dạng hơn nhiều so với môi
trường giáo dục ở các cấp học trước. Sinh viên đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhiều
điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau dẫn đến sự khác biệt về văn hóa, tầng lớp
khá rõ nét trong nhà trường. Trong số đó, nhiều sinh viên sống xa gia đình, nhiều em tham
gia làm thêm, việc tiếp xúc với môi trường xã hội có sự thay đổi mạnh mẽ, khác biệt so
với giai đoạn học ở phổ thông, các mối quan hệ xã hội gia tăng và có chiều hướng đa
dạng, phức tạp hơn. Những điều này làm thay đổi mạnh mẽ lối sống của các bạn trẻ, tác
động không nhỏ đến suy nghĩ, quan điểm, nhân cách của các em. Chính vì vậy, văn hóa
học đường trong các trường đại học không đơn thuần, một màu theo định hướng của nhà
quản lý giáo dục, mà có sự đa dạng bởi giá trị văn hóa của nhà trường kết hợp với giá trị
cá nhân của từng chủ thể. Sinh viên đóng vai trò chủ thể cuả văn hoá học đường, vì vậy,
những đánh giá về thực trạng văn hoá học đường trong các trường đại học được đánh giá
ở trên, dù tích cực hay tiêu cực, phần lớn có vai trò của chủ thể - sinh viên. Đây là lứa tuổi
“…niềm tin, đạo đức đã bắt đầu hình thành. Sự hình thành niềm tin, đạo đức như vậy đã
biến thanh niên từ chỗ là người chấp nhận, phục tùng các chuẩn mực đạo đức đã có trở
thành chủ thể của những quan điểm mới, chuẩn mực mới theo họ. Có thể coi thanh, thiếu
niên là nhóm xã hội hay theo một số quan điểm nghiên cứu thì đó là một “tiểu văn hóa”
mà ở đó họ đã xây dựng được những giá trị văn hóa riêng [5, tr. 218].
- Việc giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống và tiếp thu những giá trị văn hoá mới.
Nhìn một cách tổng thể, đa số sinh viên hiện nay vẫn giữ được những giá trị truyền thống
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tốt đẹp của dân tộc: lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tôn sư trọng đạo…
Bên cạnh đó, sinh viên – bộ phận tri thức trẻ, cũng là những người sớm tiếp nhận những giá
trị văn hóa mới: tinh thần tự tôn, tự chủ, tính sáng tạo… Song, sự nhạy bén trong việc tiếp
thu cái mới cũng mang tính hai mặt, khi chưa có sự chọn lọc kỹ lượng hoặc bị đề cao thái
quá. Hệ quả là, nhiều bạn sinh viên thể hiện dân chủ quá chớn, cái tôi bị đẩy cao thành chủ
nghĩa cá nhân, vị kỷ. Lối sống thực dụng, đề cao vật chất, thích hưởng thụ …trở thành lối
sống thời thượng của một bộ phận các bạn sinh viên, trong đó có nhiều bạn vốn không phải
sinh ra từ gia đình có điều kiện vật chất. Điều này kéo theo những hệ luỵ của tệ nạn xã hội:
cờ bạc, ma tuý, mại dâm… diễn ra trong chính nhà trường.
- Hoạt động sáng tạo văn hoá trong nhà trường đại học hiện nay ghi dấu nhiều
khởi sắc chính ở sự tham gia tích cực của các bạn sinh viên. Từ chỗ đóng vai trò người
thực hiện, hưởng thụ theo sự chỉ đạo, tổ chức của nhà trường. Giờ đây các hoạt động sáng
tạo văn hoá trong trường đại học được các bạn sinh viên tham gia từ khâu lên ý tưởng,
xây dựng kế hoạch, truyền thông, quảng bá, thực hiện. Chính sự chủ động, tích cực của
chủ thể sinh viên khiến cho các hoạt động sáng tạo văn hóa trong nhà trường ngày càng
đa dạng, gần gũi và đạt hiệu quả giáo dục tốt. Tuy nhiên, cũng còn một số hoạt động chạy
theo trào lưu lai căng, vượt quá giới hạn khuôn khổ nhà trường, ảnh hưởng đến thuần
phong mỹ tục, tác động đến lối sống của các bạn trẻ.
- Ứng xử văn hoá trong nhà trường. Sinh viên ngày càng ý thức vai trò “trung tâm”
của mình trong hoạt động giáo dục. Vì vậy, họ chủ động nêu quan điểm, thể hiện chính
kiến, chủ động tương tác, trao đổi, xin ý kiến giảng viên. Từ đó, mối quan hệ ứng xử giữa
sinh viên với giảng viên ngày càng cởi mở, chan hòa, dân chủ. Tuy nhiên, sự dân chủ
trong nhà trường đôi khi bị chính các bạn sinh viên lạm dụng, dẫn đến các hành vi ứng xử
chưa đúng mực đối với giảng viên trong nhà trường. Nhiều bạn chỉ coi thầy cô là những
người truyền đạt kiến thức qua 1,2 lớp tín chỉ, nên có thái độ thờ ơ, thiếu tôn trọng.Khi
khoảng cách về thu nhập kinh tế, trình độ dân trí, hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương
ngày càng được rút ngắn thì mối quan hệ giữa sinh viên với sinh viên cũng ngày càng cởi
mở, thân thiện, hòa đồng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phân biệt đối xử, cục bộ, kỳ thị
văn hóa trong một bộ phận sinh viên, dẫn đến nhiều vụ “bạo lực học đường”. Một số sinh
viên lại a dua, đua đòi trong lối sống, rủ rê, lôi kéo bạn bè vào tệ nạn xã hội.
- Thiết chế, cảnh quan học đường trong trường đại học ngày càng sống động, gần
gũi với sinh viên. Chính các bạn sinh viên tham gia thiết kế, trang trí các khu vực giảng
đường, vườn hoa, câu lạc bộ, thư viện, văn phòng đoàn, hay khu căngtin. Nhà trường cũng
thành lập các đội tự quản của đoàn trường, hội sinh viên tham gia gìn giữ cảnh quan
trường học. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận các bạn sinh viên chưa có ý thức giữ gìn
cảnh quan, thiết chế trong trường học.
3. Giải pháp phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong xây dựng văn hoá
học đường trong các trường đại học
Đất nước ta đã thực hiện công cuộc Đổi mới được 35 năm. Sự phát triển của đất
nước đã đạt những thành tựu nhất định, đang đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không
ít thách thức để hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045,
mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển và
phổ biến nhanh chóng của các phương tiện truyền thông mới, và đặc biệt là tác động của
dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm qua cũng đặt ra nhiều vấn đề cho giáo dục đại học mà
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nếu chúng ta không có giải pháp kịp thời, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát
triển chung của giáo dục.
Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI năm 2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế” nêu trong mục tiêu tổng quát nhiệm vụ giáo dục, phát triển
con người 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”. Để phát huy vai trò chủ thể của sinh viên với việc xây dựng văn
hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục – đào tạo, cần xác định những quan điểm
sau:
- Đổi mới giáo dục – đào tạo là đổi mới toàn diện về tư duy, nhận thức, quan điểm
phát triển giáo dục, mục tiêu giáo dục, nội dung và phương thức giáo dục, thể chế và tổ
chức chỉ đạo thực hiện quá trình giáo dục... Vì vậy, xây dựng văn hóa học đường cũng
phải bám sát và thực hiện đồng bộ với những đổi mới trong giáo dục – đào tạo.
- Mục tiêu xây dựng văn hóa học đường phải gắn kết với mục tiêu giáo dục đào
tạo ở từng bậc học, từng lĩnh vực đào tạo.
- Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đặt ra trên nhiều lĩnh vực,
nhiều đối tượng, trong đó xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường phải
được ưu tiên, đặt lên hàng đầu.
- Xây dựng văn hóa học đường là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tham
gia của nhiều thành phần trong xã hội. Trong đó, với vai trò trung tâm của hoạt động đào
tạo, học sinh – sinh viên đóng vai trò chủ thể vô cùng quan trọng.
Với những quan điểm nêu trên, giải pháp phát huy vai trò chủ thể của sinh viên
trong xây dựng văn hóa học đường tập trung vào hai nhóm giải pháp chính:
a) Từ phía chủ thể sinh viên:
- Chủ động lựa chọn những giá trị văn hóa phù hợp với cá nhân và cộng đồng. Bên
cạnh định hướng, giáo dục của nhà trường thông qua các chương trình giáo dục chính trị
đầu năm học, các chương trình giảng dạy trong nhà trường, chính các bạn sinh viên phải
chủ động học hòi, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như tiếp
thu các giá trị văn hóa mới.
- Trau dồi, rèn luyện kỹ năng thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách
mạng khoa học công nghệ 4.0. Kỹ năng mềm được chú trọng trong giai đoạn hiện nay
bao gồm: giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng trình bày (thể hiện và vận dụng trí tuệ, công
nghệ, bản lĩnh), quản lý thời gian… Đặc biệt, là kỹ năng quản lý thời gian để giúp các bạn
sinh viên không sa đà vào mạng xã hội, các hình thức giải trí không lành mạnh, ảnh hưởng
tiêu cực đến lối sống.
- Tích cực tham gia hoạt động phong trào đoàn thể, khẳng định bản thân. Nhà
trường cũng cần khuyến khích sinh viên tham gia vào công tác xã hội để biết chia sẻ năng
lực và của cải với xã hội. Xây dựng mối quan hệ từ thời sinh viên bằng cách tham gia các
hoạt động xã hội của câu lạc bộ hay hội nhóm... là cách tích lũy cho mình những kiến
thức, kinh nghiệm và quan trọng là những mối quan hệ tốt đẹp.
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- Tích cực lên án cái xấu, cái tiêu cực trong tập thể. Việc phát huy cái tôi, tinh thần
tự chủ của mỗi cá nhân còn phải được biểu hiện ở thái độ tích cực lên án cái xấu, không
a dua theo những trào lưu độc hại trong môi trường học đường.
b) Từ phía nhà trường, các cơ quan quản lý:
- Triển khai hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; xây dựng
văn hóa học đường thông qua việc xây dựng các chỉ số đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh
viên về đạo đức, lối sống.
- Tạo điều kiện để chính sinh viên tham gia xây dựng bộ tiêu chí về văn hoá học
đường trong nhà trường. Bộ tiêu chí về văn hóa học đường gồm nhiều tiêu chí khác nhau,
là cơ sở để nhà trường xây dựng nội quy, nền nếp và đánh giá đạo đức của sinh viên trong
nhà trường. Vì vậy rất cần thiết có sự tham gia của sinh viên vào việc xây dựng tiêu chí
văn hóa học đường. Những tiêu chí đưa ra cần sát thực, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện
xã hội, tâm sinh lý lứa tuổi của sinh viên.
- Khuyến khích các hoạt động văn hóa sáng tạo do chính sinh viên tổ chức và điều
hành, đáp ứng yêu cầu học tập chuyên môn và hoạt động xã hội của sinh viên. Bên cạnh
các hoạt động văn hóa theo quy định, thường niên, nhà trường nên tăng cường đầu tư cho
các câu lạc bộ sinh viên. Các câu lạc bộ sinh viên hiện nay tương đối đa dạng, từ câu lạc
bộ theo sở thích đến các câu lạc bộ chuyên môn… Đây là nơi quy tụ các bạn sinh viên
cùng sở thích, đam mê, cùng tổ chức và điều hành hoạt động của câu lạc bộ. Các câu lạc
bộ này hoạt động thường xuyên, định kỳ, thu hút số đông các bạn sinh viên tham gia, là
mô hình tốt để nâng cao văn hóa học đường, giáo dục, rèn luyện lối sống tốt đẹp cho sinh
viên.
- Phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân trong hoạt động văn hoá nhà trường. Sinh viên
tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nhà trường phần nhiều còn mang tính tự
phát, theo bản năng. Nhà trường cần phát hiện, lựa chọn những cá nhân sinh viên có năng
khiếu, tố chất và đạo đức tốt để tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển thành hạt nhân cho các
hoạt động của nhà trường. Việc bồi dưỡng, đào tạo các hạt nhân văn hóa nghệ thuật trong
sinh viên cần chú trọng đến phát huy các kỹ năng mềm, năng lực quy tụ quần chúng, phẩm
chất chính trị… Bên cạnh đó, nhà trường cần có kế hoạch lâu dài để quy hoạch đội ngũ
này thành các cán bộ giảng dạy, cán bộ phong trào của nhà trường trong tương lai. Việc
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển hạt nhân cho phong trào sinh viên cũng khiến
các bạn sinh viên thấy được sự quan tâm của nhà trường, có thêm động lực tích cực tham
gia hoạt động văn hóa trong nhà trường.
- Xây dựng thiết chế, cảnh quan trường học sạch đẹp, khang trang, dần dần xây
dựng thương hiệu, uy tín cho từng trường học, để sinh viên thêm tự hào, gắn bó với trường
đại học của mình, cùng như tạo môi trường, truyền cảm hứng cho sinh viên xây dựng văn
hóa học đường cho chính trường mình.
- Kịp thời khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động xây dựng
văn hoá học đường. Nhà trường cần có các hình thức khen thưởng đột xuất và thường
niên cho các cá nhân có đóng góp, thành tích trong hoạt động xây dựng văn hóa học
đường. Hình thức khen thưởng cũng cần đa dạng, mang giá trị cả về vật chất và tinh thần,
không chỉ có ý nghĩa với người được khen thưởng mà còn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo
dục đối với tập thể sinh viên.
Kết luận
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín (Ban chấp hành Trung ương Khóa XI) đã nhấn
mạnh về mối quan hệ giữa phát triển văn hóa và xây dựng con người, ở đó, chúng ta phát
triển văn hóa để xây dựng con người, và ngược lại. Nghị quyết ghi rõ: “Phát triển văn
hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn
hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách,
lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực,
đoàn kết, cần cù, sáng tạo.” [2] và nhiệm vụ của chúng ta là “Xây dựng mỗi trường
học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng,
phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.” [2]
Trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, văn hóa học đường
được xem là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng. Đảng, Nhà nước và các cơ
quan quản lý đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong
nhà trường, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam. Sinh viên, chủ thể của văn
hóa học đường, hơn ai hết, chính là những người phải tham gia tích cực vào quá trình này.
Để làm được điều đó, cần sự quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện của nhà trường và xã
hội. Bên cạnh đó, chính các bạn sinh viên cũng phải có ý thức về vai trò của mình trong
việc xây dựng văn hóa học đường trong các trường đại học ngày càng lành mạnh, tốt đẹp.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TIẾP CẬN VĂN HÓA
Đỗ Thị Minh Trang*
Tóm tắt: Bước vào bất kỳ trường đại học nào bạn có thể cảm nhận được một bầu không
khí trật tự, yên tĩnh được tạo nên bởi phong thái tự tin của sinh viên và tính chuyên nghiệp của
giảng viên. Đó là một trong những nét đẹp văn hóa của nhà trường. Các nhà xã hội học đã nhận
ra tầm quan trọng của văn hóa trường học ngay từ những năm 1930, nhưng phải đến cuối những
năm 1970, các nhà nghiên cứu giáo dục mới bắt đầu tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa chất lượng
của môi trường học và kết quả giáo dục của nó. Tuy nhiên, bất chấp tầm quan trọng của nó, văn
hóa học đường có thể là yếu tố ít được thảo luận nhất trong các cuộc trò chuyện thực tế về cách
cải thiện thành tích của sinh viên. Nhưng các nhà giáo dục trong các trường đại học uy tín, đặc
biệt là những trường phục vụ đông đảo sinh viên từ nhiều địa phương khác nhau, dường như
không coi văn hóa học đường nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Thiết kế các hoạt động tổ chức
dạy học tiếp cận văn hóa là một trong những hình thức triển khai đào tạo hiệu quả giúp sinh viên
hòa nhập nhanh chóng với môi trường văn hóa nhà trường. Hiểu biết sâu sắc về văn hóa học
đường và cách thức hoạt động của nó có thể giúp các nhà giáo dục suy nghĩ kỹ hơn về việc phát
triển văn hóa tổ chức.

1. Đặt vấn đề
Văn hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế, vì nó là nền
tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa học đường trong nhà trường là nền tảng tinh thần để
nhà trường tồn tại và phát triển, tạo nên cái “tôi” của nhà trường và định hướng cho các
thành viên nhà trường cùng nhau học tập và làm việc. Vì lẽ đó, xây dựng văn hóa học
đường luôn được các nhà trường quan tâm.
Trong khoảng 3 năm học vừa qua, số lượng sinh viên theo học đại học ở Việt Nam
giữ ở mức khá ổn định với tổng số khoảng hơn 440 000 sinh viên đại học chính quy, theo
Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 [1]. Sinh viên đến từ các khu vực khác nhau
của Việt Nam tham gia học các trường đại học ngày càng đa dạng. Điều này kéo theo vấn đề
trải nghiệm đa văn hóa của các sinh viên đến từ những vùng miền khác nhau là rất quan trọng
khi họ bắt đầu chuyển từ môi trường học tập phổ thông sang trường đại học. Hiểu rõ hơn về
yếu tố đa văn hóa của sinh viên vùng miền, nhận ra được những trải nghiệm tích cực và tiêu
cực trong quá trình chuyển đổi từ nền tảng văn hóa phổ thông tại địa phương sang môi trường
văn hóa giáo dục đại học kỹ thuật có thể khiến sinh viên thành công hơn trong nghiên cứu và
học tập tại các trường đại học của Việt Nam. Tổ chức giáo dục đại học cần có những phương
pháp thiết kế hoạt động dạy học tiếp cận đến đặc điểm khác biệt văn hóa của sinh viên để tạo
được hiệu quả học tập tốt nhất, giúp sinh viên nhanh chóng hòa nhập với văn hóa học đường
trong nhà trường.
Trường đại học là một tổ chức văn hóa giáo dục, vì vậy khi phân tích khái niệm
văn hóa học đường, tác giả xem xét nghiên cứu văn hóa tổ chức hay văn hóa trường đại
học. Schein, E. H được coi là lý thuyết gia nổi tiếng bậc nhất về văn hóa tổ chức đã đưa
ra định nghĩa được công nhận rộng rãi và được trích dẫn nhiều lần trong các tài liệu bàn
về văn hóa tổ chức: “Văn hóa tổ chức là một tập hợp của những nguyên tắc cơ bản được
công nhận là đúng mà một tập thể cùng chia sẻ, những nguyên tắc ấy được vận dụng để
*
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giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tổ chức khi cần phải thích nghi với những biến
đổi bên ngoài cũng như để tạo ra sự gắn kết và hội nhập trong nội bộ tổ chức ấy. Đó là
những nguyên tắc đã tỏ ra có hiệu quả tốt, đủ để mọi người công nhận giá trị của nó, và
do vậy, cần được truyền đạt, huấn luyện cho những nhân viên mới, để họ nhận thức, suy
nghĩ và hành động phù hợp với những nguyên tắc ấy khi giải quyết công việc” [2, 3].
Nghiên cứu mô tả văn hóa tổ chức được nhận diện theo ba cấp độ với ý nghĩa cấp độ càng
cao thì càng khó nhận diện hơn:
Cấp độ I: Tài sản hữu hình (Artifacts): Là tất cả những gì mà người bên ngoài tổ
chức có thể dễ dàng nhận ra được khi tiếp cận (quan sát, đọc, nghe, cảm nhận) tổ chức
đó: Kiến trúc, cách bài trí nơi làm việc; Logo, khẩu hiệu, các tài liệu quảng cáo, giới thiệu
về tổ chức; Triết lý hoạt động, hệ thống giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển; Cơ cấu tổ
chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của cơ quan và các đơn vị; Các quy định và nguyên
tắc hoạt động; Trang phục, cách giao tiếp; quy tắc ứng xử, giải quyết công việc; Các câu
chuyện truyền khẩu về tổ chức; Các nghi lễ phổ biến, các lễ hội định kỳ…
Cấp độ II: Giá trị được thể hiện (Espoused Peliefs And Values): Là những niềm
tin và giá trị được một tổ chức thể hiện, đặc biệt ở các cấp lãnh đạo, khi điều hành tổ chức,
giải quyết công việc, khi ứng xử với các vấn đề bên trong và bên ngoài tổ chức.
Cấp độ III: Giá trị tiềm ẩn (Underlying Assumptions): Những ngầm định khó thấy
này được coi là những quy ước có tính bất thành văn, có tính đồng thuận tự giác cao giữa
các nhóm thành viên hoặc toàn bộ thành viên, tạo nên định hướng và sự lôi cuốn ngầm
đối với các thành viên mới gia nhập tổ chức.
Hiểu được tầm quan trọng của văn hóa học đường, trường Đại học Bách Khoa Hà
Nội cũng đề ra thông điệp là “luôn kiên định giữ vững chất lượng đồng thời tiến hành đổi
mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, mong đợi của xã hội và của
Nhà nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa” với sự đoàn kết, với
tinh thần tận tâm, tận lực để đổi mới, đột phá và thành công.
Từ những vấn đề trên, chúng tôi có thể khẳng định việc đề xuất các biện pháp hoạt
động dạy học tiếp cận nội dung văn hóa học đường cho các nhà trường đại học hiện nay
là điều cần thiết và văn hóa học đường có ảnh hưởng rất nhiều đến việc nâng cao chất
lượng dạy học.
2. Giải quyết vấn đề
2.1 Quan niệm về văn hóa học đường
Văn hoá học đường có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống văn hóa xã
hội, trong hoạt động giáo dục nhà trường bởi vì nó tham gia trực tiếp vào quá trình hoàn
thiện nhân cách sinh viên, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện sứ mạng, mục tiêu
đào tạo và thương hiệu của các trường đại học.
Văn hóa học đường là hệ thống những giá trị, những chuẩn mực vật chất và tinh
thần được tích lũy qua quá trình phát triển của nhà trường. Những giá trị đó tác động trực
tiếp đến nhận thức, thái độ, hành vi của các thành viên nhằm tạo nên môi trường văn hóa
chuẩn mực, phù hợp với mục đích giáo dục và tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư
phạm [4]. Văn hoá học đường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một
nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong sứ mạng, triết lý, chiến lược, mục tiêu, hệ thống
các giá trị, chuẩn mực cốt lõi, phong cách lãnh đạo, quản lý... bầu không khí dân chủ, tinh
thần sáng tạo. Sau đó, văn hóa học đường được biểu lộ thành hệ thống các chuẩn mực,
các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử... được xem là tốt đẹp và được mỗi thành viên trong
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nhà trường chấp nhận. Văn hóa học đường là một khái niệm động. Nếu những chuẩn mực,
giá trị xã hội thay đổi, văn hóa học đường cũng sẽ thay đổi theo không nhiều thì ít. Do
vậy, việc xây dựng văn hóa học đường phải được thực hiện toàn diện trong thời gian dài
mới đạt được kết quả tốt đẹp, bền vững.
Như vậy, nhìn chung khái niệm văn hóa học đường được biểu hiện ở một số nội
dung sau: Văn hóa học đường là khái niệm đề cập đến toàn bộ hoạt động vật chất, tinh
thần của một nhà trường; biểu hiện trước hết ở hệ thống các giá trị, chuẩn mực, niềm tin,
quy tắc ứng xử tốt đẹp giữa các chủ thể trong môi trường giáo dục; đóng góp tích cực vào
quá trình hoàn thiện, phát triển nhân cách người học, hướng đến các giá trị chân, thiện,
mỹ.
2.2 Tầm quan trọng của văn hóa học đường trong việc thiết kế hoạt động dạy
học tiếp cận văn hóa
Văn hóa học đường là những nét đẹp trong toàn bộ môi trường sư phạm: từ môi
trường cơ sở vật chất, môi trường quan hệ, môi trường công việc. Những nét đẹp đó được
thể hiện trong hành vi của thầy, của trò, của cán bộ quản lý và nhân viên trong nhà trường.
Trong bối cảnh cần phải đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, một trong những vấn đề
quan trọng cần được thực hiện là phải chuyển mạnh quá trình giáo dục từ truyền thụ kiến
thức sang nền giáo dục hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học.
Giáo dục văn hóa học đường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển nhân
cách. Thiết kế hoạt động dạy học tiếp cận văn hóa là một trong những biện pháp dạy học
nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục - đào tạo, chuyển vốn học vấn thành vốn văn hóa:
từ tri thức, kỹ năng sang thái độ giá trị nhân cách, điều mà ngày nay thường nói là dạy
chữ, dạy nghề, dạy người. Các trường Đại học phải tiến hành giáo dục trước hết và cuối
cùng là nhằm phát triển con người, hình thành ở mỗi người nhân cách văn hóa, vì thế đòi
hỏi một môi trường giáo dục tương ứng mà còn gọi là văn hóa học đường. Ví dụ: Giảng
viên cần thể hiện sự gương mẫu và đúng mực trong quá trình giao tiếp với sinh viên, làm
việc và giảng dạy trên lớp cũng như ngoài lớp học; thể hiện thái độ quan tâm sinh viên,
nhiệt tình và chu đáo trong giảng dạy, cung cấp đầy đủ, rõ ràng tất cả các thông tin cho
sinh viên nắm và hiểu về những nội dung trong quá trình học; tạo môi trường học tập thân
thiện, cởi mở, nhẹ nhàng, không áp lực cho sinh viên để họ cảm thấy lớp học là nơi họ
sẵn sàng thể hiện bản thân, thể hiện ý kiến của mình, họ có thể giao tiếp hăng say với các
bạn trong lớp học…Sinh viên phải có tư cách lịch sự, tôn trọng mọi người; có ý thức phấn
đấu trong học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; rèn luyện lối sống tự lập, lành mạnh,
tiết kiệm; thẳng thắn phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực;
có ý thức tự học, từ giác và tích cực, chủ động trong quá trình tiếp nhận kiến thức; lắng
nghe thầy, cô giảng bài, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận trên lớp, hoàn thành tốt và
đúng thời hạn các bài tập được giao; tích cực vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tế
cuộc sống… Môi trường giáo dục là nơi đào tạo những lớp người có tri thức để phục vụ
xã hội.
Văn hóa học đường lành mạnh giúp các thành viên trong nhà trường chia sẻ với
nhau những kinh nghiệm và kiến thức, phát triển khả năng hợp tác giữa các thành viên
trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Từ đó, tạo ra môi trường thuận lợi, tin cậy,
tôn trọng lẫn nhau, giúp mọi thành viên trong nhà trường quan tâm đến việc nâng cao chất
lượng dạy và học, tích cực hoạt động vì sự phát triển chung của nhà trường. Vấn đề xây
dựng văn hóa học đường phải được coi là có tính “sống còn” đối với từng nhà trường, vì
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nếu “học đường” mà thiếu văn hóa thì không thể thực hiện được chức năng chuyển tải
những giá trị kiến thức và nhân văn cho thế hệ trẻ.
Những năm gần đây, đời sống văn hóa có những biến đổi theo nhiều chiều hướng
khác nhau. Nền kinh tế, khoa học phát triển tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với
nhiều kênh thông tin, nhiều mô hình học tập tiên tiến, do đó sinh viên đạt nhiều thành tích
cao trong học tập. Tuy nhiên, hiện nay biểu hiện của văn hóa học đường đang còn nhiều
vấn đề bức xúc, cần phải suy ngẫm... Mặt trái của kinh tế thị trường đã và đang tấn công
như vũ bão vào văn hóa truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Chính vì thế, việc thiết kế xây
dựng các biện pháp dạy học tiếp cận văn hóa của từng đối tượng sinh viên hỗ trợ rất lớn
cho sự phát triển sự nghiệp học tập của sinh viên. Văn hóa học đường ở mỗi nhà trường
tạo niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện chức năng giáo dục và sứ mệnh nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo, cung ứng cho xã hội những
người công dân tốt, một nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của xã
hội. Từ đó mỗi nhà trường sẽ là tấm gương cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội, cộng
đồng noi theo.
2.3 Biện pháp tổ chức dạy học tiếp cận văn hóa
Các hình thức tổ chức dạy học tiếp cận văn hóa nhằm một mục tiêu chung là giúp
sinh viên dễ dàng hòa nhập với văn hóa nhà trường. Cụ thể, các biện pháp tổ chức được
đề xuất như sau:
- Phỏng vấn sinh viên đầu vào: Mục đích của phương thức này là xác định khả
năng và năng lực của người học, tập trung tìm ra sự phù hợp về năng lực học tập, mức độ
hiểu biết ngành nghề, kế hoạch học tập của sinh viên. Các câu hỏi phỏng vấn không liên
quan nhiều đến kiến thức sinh viên đã học ở bậc phổ thông. Nếu có chỉ là những câu hỏi
kiểm tra tố chất liên quan ngành học. Đáng chú ý, hội đồng chuyên môn từng ngành học
sẽ trực tiếp phỏng vấn sinh viên, thông thường, mỗi cuộc phỏng vấn có ít nhất 2 giảng
viên. Vì thế, thông tin về chương trình đào tạo và các vấn đề liên quan đến ngành/ trường
được cung cấp từ hội đồng phỏng vấn sẽ rất chuẩn để sinh viên củng cố sự lựa chọn của
mình. Nội dung phỏng vấn sẽ xoay quanh những vấn đề như: Lý do chọn ngành theo học
tại trường, những thành tích và kinh nghiệm đạt được, định hướng nghề nghiệp trong
tương lai, sở thích cá nhân và các hoạt động ngoài học thuật, ưu và nhược điểm của bản
thân … Trong một số trường hợp, các chuyên gia trong lĩnh vực ngành học sẽ phỏng vấn
sinh viên về những nguyện vọng, dự định cá nhân và phân tích bối cảnh nghề nghiệp của
mỗi người để từ đó giải đáp sự phù hợp của sinh viên với chương trình học tại trường.
Bên cạnh đó, buổi phỏng vấn còn như một buổi tư vấn, sinh viên có thể chia sẻ thẳng thắn
những khúc mắc và những câu chuyện cuộc sống khi quyết định tham gia nhập học. Đối
với những sinh viên mới bắt đầu, các chuyên gia sẽ là người truyền cảm hứng giúp họ có
thêm quyết tâm theo đuổi đam mê.
Đây là một số câu hỏi phỏng vấn sinh viên đầu vào:
1. Nói cho tôi biết về bản thân bạn.
2. Vì sao bạn muốn theo học tại ngôi trường này/ Tại sao bạn muốn vào đại học?
3. Bạn hy vọng đạt được điều gì từ khóa học này/ Vì sao bạn lựa chọn khóa học này?
4. Bạn mong đợi điều gì trong 5 năm tới?
5. Động lực của bạn là gì?
6. Cuốn sách yêu thích của bạn là gì/ Bạn ngưỡng mộ ai nhất?
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7. Điểm mạnh, điểm yếu trong học tập của bạn là gì? Làm thế nào bạn đã giải quyết chúng?
8. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?
9. Bạn có thể mang lại điều gì cho trường/ Bạn dự định đóng góp gì cho ngôi trường này?
10. Những câu hỏi liên quan đến ngành học.
11. Bạn có câu hỏi nào không?
- Lớp tư vấn tâm lý học đường (School Psychology): Tạo diễn đàn cho các nhà
khoa học, giảng viên, các nhà thực hành và sinh viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề
lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề tâm lý sinh viên trong trường học. Mô hình lớp
tư vấn tâm lý học đường không hề can thiệp đến phương pháp học tập hay tri thức học
tiếp nhận mà can thiệp vào các vấn đề tâm lý để giúp cho quá trình học tập và hòa nhập
với môi trường văn hóa trường học của sinh viên tốt hơn.
Vai trò của công tác tư vấn tâm lý học đường trong trường đại học là vô cùng quan
trọng, góp phần giúp các em không chỉ khỏe về thể chất mà từng bước hoàn thành về nhân
cách, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có kỹ năng sống tốt, cách ứng xử phù hợp trong các
mối quan hệ xã hội và thầy cô giáo kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn trong học tập của sinh
viên để kịp thời đưa ra hướng giải quyết và định hướng cách giảng dạy phù hợp cho từng
đối tượng sinh viên. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với người
học. Về giải pháp triển khai nhiệm vụ này, Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày
18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho
học sinh trong trường phổ thông là cơ sở pháp lý quan trọng để các nhà trường triển khai
công tác này. Hàng năm, các đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tư vấn tâm lý được tập
huấn, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn.
Công tác tư vấn tâm lý học đường cho sinh viên mới nhập học được triển khai dưới
nhiều hình thức như: tư vấn trực tiếp, tư vấn thông qua gia đình, bạn bè, tư vấn qua điện
thoại, email hoặc qua các diễn đàn, các trang mạng xã hội, tư vấn thông qua các buổi sinh
hoạt chuyên đề, xây dựng chuyên đề tư vấn và bố trí thành các bài giảng riêng hoặc lồng
ghép trong các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, dạy tích hợp trong các môn học chính
khóa và hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ… Nội dung tư vấn tâm lý học đường cho sinh
viên bao gồm: Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, xây dựng môi trường
văn hóa giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó,
giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan
hệ xã hội khác; Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề
nghiệp.
3. Kết luận
Trong trường đại học hiện nay, xây dựng văn hóa học đường là mục tiêu phấn đấu
lâu dài, là nền tảng để xây dựng và phát triển văn hóa đặc trưng của mỗi trường. Giáo dục
văn hóa học đường là hoạt động tác động vào thế giới tinh thần, tư tưởng của con người.
Thiết kế các hoạt động dạy học tiếp cận văn hóa dựa trên cơ sở việc tiếp thu nội dung dạy
học phụ thuộc vào lăng kính chủ quan của đối tượng học tập. Cùng một hoạt động dạy
học cụ thể nhưng đối tượng khác nhau, hiệu quả thu được khác nhau. Trình độ nhận thức,
niềm tin và tính tích cực trong hoạt động thực tiễn của đối tượng trước hết phụ thuộc đặc
điểm tâm lý – xã hội như: giai tầng xã hội xuất thân, dân tộc, tôn giáo, vùng miền, mức
sống, phong tục tập quán của đối tượng. Chính vì vậy,
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CHUẨN MỰC GIÁ TRỊ - NỀN TẢNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TS. Vũ Thị Phương, ThS. Trần Kiều Dung
Tóm tắt: Hiện nay, văn hóa học đường đang phải đối mặt với những thách thức và nguy
cơ không hề nhỏ. Có những biểu hiện xuống cấp của văn hóa học đường đang là mối lo ngại của
nhà trường, gia đình và cả xã hội. Việc nhận thức đúng về văn hóa học đường và để xây dựng
những giá trị văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục đào tạo đang trở nên cần thiết.
Dựa trên lý thuyết nhận diện về giá trị văn hóa, bài viết này sử dụng để phân tích chuẩn mực giá
trị và từ đó xây dựng văn hóa nhà trường tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
phù hợp với bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Chuẩn mực, giá trị, văn hóa học đường, văn hóa nhà trường, đổi mới giáo dục.

1. Mở đầu
Xây dựng văn hóa luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ quốc gia
nào. Văn hóa là một trong bốn trụ cột phát triển của một quốc gia (chính trị, kinh tế, văn
hóa và môi trường). Văn hóa giúp cho một quốc gia phát triển có hiệu quả và bền vững.
Đối với một nhà trường cũng vậy, văn hóa của nhà trường là sự tổng hòa toàn bộ sự phát
triển của nhà trường từ hoạt động đào tạo, giáo dục, quản lý nhân lực, người học, cơ sở
vật chất, giao tiếp và ứng xử trong nhà trường… Xây dựng các giá trị văn hóa của nhà
trường là xây dựng hoạt động giảng dạy, giáo dục nhân cách người học phù hợp, hiệu
quả; xây dựng cách thức ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện trong nhà trường; xây dựng
cơ sở vật chất của nhà trường hiện đại, tiện dụng, đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm,
không gian và cảnh quan sạch đẹp. Một nhà trường có môi trường văn hóa tốt là một nhà
trường đào tạo có chất lượng cao, có sự phát triển bền vững, có uy tín trong cộng đồng và
toàn xã hội.
Ở nước ta hiện nay, văn hóa nhà trường đang là một trong những tâm điểm chú ý
của dư luận, những bàn luận về vấn đề này ngày càng xuất hiện nhiều trên các diễn đàn,
trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, những bàn luận về cơ sở vật chất lạc
hậu, xuống cấp của các trường học trên cả nước và đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng
xa. Những bàn luận về văn hóa ứng xử trong nhà trường cũng rất đáng báo động, tình
trạng thầy đánh trò, trò đánh thầy đã xảy ra, khiến dư luận và xã hội lo ngại. Hành vi bạo
lực học đường diễn biến phức tạp.
Thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giai
đoạn 2021-2025”, theo nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân
Nhạ có nêu về việc tập trung vào 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong giải pháp thứ tư có đề
cập đến việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng
sống của học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa
XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng
Giảng viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
** Giảng viên khoa Quản lý giáo dục, trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh
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cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh sinh viên. Gắn đào tạo với thực tiễn và trải
nghiệm sáng tạo. Hun đúc, khơi dậy khát vọng đất nước hùng cường cho thế hệ trẻ. Cân
bằng việc “dạy chữ” và “dạy người”, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. vấn đề
xây dựng văn hóa học đường không chỉ là mối quan tâm của các tổ chức giáo dục mà còn
là mối quan tâm của toàn xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng các chuẩn mực giá trị văn
hóa nhà trường nói chung và tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã trở
thành nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
2. Một số vấn đề lý luận chung về chuẩn mực giá trị, văn hóa nhà trường
* Giá trị
Khái niệm giá trị xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử ngôn ngữ nhân loại. Giá trị
được tiếp cận và sử dụng rộng rãi theo nhiều cách khác nhau. Song, có thể thấy những
điểm chung được đề cập đến trong quan niệm giá trị:
- Giá trị là ý nghĩa của những hiện tượng vật chất hay tinh thần có khả năng thỏa
mãn nhu cầu tích cực của con người, là những thành tựu góp phần vào sự phát triển xã
hội.
- Giá trị có tính lịch sử khách quan, nghĩa là sự xuất hiện, tồn tại hay mất đi của
một giá trị nào đó không phụ thuộc vào ý thức của con người mà do yêu cầu của từng thời
đại lịch sử, trong đó con người sống và hoạt động.
- Giá trị chứa đựng các yếu tố nhận thức, tình cảm, hành vi của chủ thể trong quan
hệ với sự vật, hiện tượng mang giá trị, thể hiện sự đánh giá, lựa chọn của chủ thể.
- Giá trị được xác định trong mối quan hệ thực tiễn của con người, được xác định
bởi sự đánh giá đúng đắn của con người, xuất phát từ thực tiễn và được kiểm nghiệm qua
thực tiễn.
- Giá trị đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Nó là cái con
người dựa vào để xác định mục đích, phương hướng cho hoạt động của mình, là cái mà
con người mong muốn được theo đuổi. Giá trị là cơ sở của các chuẩn mực, quy tắc xác
định cách thức hành động của con người, nói cách khác, cách thức và hành động của con
người trong xã hội được chỉ đạo bởi các giá trị - người ta dựa vào giá trị được xã hội chấp
nhận để lựa chọn cách thức suy nghĩ và hành động phù hợp nhất. Giá trị là động cơ thúc
đẩy hoạt động của con người vì các nguyện vọng và mục đích của cá nhân đều được đối
chiếu với các giá trị nằm trong cấu trúc của nhân cách. Các giá trị, nhất là các giá trị
chung, phổ biến, được coi như phương tiện cơ bản để tạo nên sự liên kết, hợp tác của mọi
thành viên trong nhóm, cộng đồng.
Nhìn chung, “nói đến giá trị tức là muốn khẳng định mặt tích cực, mặt chính diện,
nghĩa là đã bao hàm quan điểm coi giá trị gắn liền với cái đúng, cái tốt, cái hay, cái đẹp;
là nói đến cái có khả năng thôi thúc con người hành động và nỗ lực vươn tới”
Trong nhà trường, các giá trị có vai trò quan trọng, chúng định hình tầm nhìn hướng
tới hy vọng tương lai của đơn vị. Giá trị là những biểu hiện hữu thức của những cốt yếu
mà một đơn vị phấn đấu vì chúng. Giá trị quy định tiêu chuẩn về cái tốt, cái chất lượng,
cái xuất sắc dẫn tới thái độ và cách ra quyết định cũng như những thứ mà con người quan
tâm. Giá trị không đơn giản là mục tiêu hay đầu ra, giá trị là cái sâu lắng của những thứ
quan trọng. Trong điều kiện bình thường và tương đối, giá trị sẽ tập trung sự chú ý và quy
định nên sự thành công.
* Chuẩn mực
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Chuẩn mực là những quy tắc hoặc công khai dưới hình thức các luật lệ xã hội đã
được thể chế hóa hoặc thông qua phong tục, tập quán, nếp sống, dư luận xã hội... nhằm
qui định một phương thức ứng xử có tính chất chung, phổ biến cho mọi cá nhân trong một
cộng đồng xã hội nhất định.
Theo Deal và Kennedy (1982) cho rằng, trong nhà trường, chuẩn mực có thể xác
lập qua (1) phông ngôn ngữ; (2) cách trang trí công cộng; (3) qua hành vi liên cá nhân;
(4) các công việc chuẩn bị trước các sự kiện quan trọng (ví như bài tập về nhà); (5) việc
trình bày và quy cách thể hiện; và (6) các chỉ dẫn mở. Chuẩn mực có thể điều khiển phong
cách ăn mặc của giảng viên và sinh viên, cách đối nhân xử thế, cung cách giao tiếp, tần
suất giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động chuyên môn… Nói cách khác, chuẩn
mực sẽ giúp xác định vai trò từng thành viên/ nhóm, đồng thời giúp củng cố các giá trị
trong đơn vị học đường.
Một giá trị đã trở thành giá trị xã hội thì đồng thời nó cũng giữ vai trò chuẩn mực
và mang ý nghĩa như một chuẩn mực, có tác dụng định hướng, điều tiết, thẩm định đối
với mọi hành vi của con người. Giá trị xã hội càng nổi bật, bền vững thì tính chuẩn mực,
vai trò định hướng của nó càng lớn, càng phổ biến và bền vững. Vì vậy, về thực chất,
chúng ta khó có thể phân định được ranh giới giữa hai khái niệm “giá trị” và “chuẩn mực”.
Hay nói cách khác, mọi chuẩn mực xã hội đều mang ý nghĩa giá trị và một giá trị khi đã
trở thành giá trị xã hội thì đều có ý nghĩa chuẩn mực. Hai khái niệm này có sự tương đồng
nhất định trong những mối quan hệ cụ thể.
* Văn hóa nhà trường
Văn hóa nhà trường là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần mang tính sư phạm
do các thành viên trong tổ chức nhà trường tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích giáo dục,
đào tạo trong nhà trường. Như vậy, cũng giống như khái niệm văn hóa, văn hóa nhà trường
cũng gồm hai thành tố cơ bản là các giá trị vật chất và các giá trị tinh thần của nhà trường.
Các giá trị này có thể do tập thể lãnh đạo, giảng viên, học viên, sinh viên của nhà trường
tạo nên. Các giá trị này cũng có thể được tập thể nhà trường tiếp nhận từ cơ sở giáo dục
khác, hoặc từ một nền văn hóa khác để phục vụ cho mục đích đào tạo của nhà trường.
Ở cấp độ trường đại học, theo Deal và Kennedy (1982) cho rằng “Văn hóa nhà
trường là các giá trị và niềm tin của những người có liên quan đến nhà trường: nhà quản lý,
giảng viên, sinh viên, thành viên hội đồng trường, nhân viên phục vụ; dựa trên truyền thống
và những giao tiếp bằng lời hoặc không lời”. Còn tác giả Bartell, 2003 khẳng định: “Giá trị
và niềm tin được coi là có ảnh hưởng lớn tới quá trình ra quyết định ở các trường đại học,
định hình cách xử sự của các cá nhân cũng như tổ chức. Mintzberg và Van der Hayden,
(1999) cho rằng: “Trong các trường đại học, những người có liên quan đến văn hoá nhà
trường rất đa dạng. Các bên liên quan trong nội bộ nhà trường bao gồm từ sinh viên trong
nước tới sinh viên quốc tế, đang học hay đã tốt nghiệp, sinh viên chính quy và phi chính
quy. Các bên liên quan bên ngoài bao gồm từ những người trong cộng đồng dân cư nơi
trường đặt địa điểm cho đến các nhà chính trị, những người thực thi pháp luật, các nhà tài
trợ, các tổ chức kiểm định, các tổ chức hiệp hội và cơ quan truyền thông. Trong bối cảnh
đó, như một mạng lưới phức tạp, trường đại học được xem là quá trình truyền thông liên
tục và đan dệt lẫn nhau giữa các cá nhân cùng chia sẻ trách nhiệm và quyền ra quyết định”.
Vì vậy các giá trị văn hóa được hình thành trong khoảng thời gian nhất định, được
bổ sung, được chọn lọc và phát triển để nó phù hợp với điều kiện và môi trường sống. Có
những giá trị văn hóa được bảo lưu trong thời gian dài, tồn tại với lịch sử dân tộc. Có
những giá trị mới xuất hiện đã mất đi do không phù hợp với xã hội, có những giá trị mới
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xuất hiện bổ sung vào hệ giá trị của văn hóa dân tộc, quốc gia. Trong quá trình hội nhập
văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay sự hòa nhập giữa các nền văn hóa
ngày càng lớn. Một nền văn hóa vừa tiếp nhận các giá trị của các nền văn hóa khác, vừa
bảo lưu các giá trị truyền thống tốt đẹp để làm phong phú thêm hệ giá trị của mình.
Có thể nói, việc xây dựng chuẩn mực giá trị văn hóa nhà trường là một quá trình
liên tục, lâu dài, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, quản lý cũng như tất cả mọi
thành viên trong nhà trường. Đó là cả một quá trình liên tục, lâu dài, cần có những bước
đi phù hợp. Theo Edgar H. Schein (2004), các giá trị văn hoá nhà trường không phải là
được hình thành ngay từ ban đầu mà phải cần có thời gian sáng tạo của các thành viên
nhà trường; các giá trị này được sàng lọc, tích lũy theo thời gian và được các thành viên
của nhà trường thừa nhận. Tác giả khẳng định “Văn hoá nhà trường được xây dựng thông
qua quá trình học hỏi, tương tác. Có nghĩa là, một tổ chức muốn xây dựng một nền văn
hoá chung, mạnh thì các thành viên của tổ chức phải có cơ hội học tập kinh nghiệm
chung”. Vì vậy, văn hoá nhà trường hoàn toàn có thể thay đổi và được điều chỉnh, tăng
cường các yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực để phục vụ hiệu quả cho hoạt
động giáo dục trong nhà trường.
Chủ thể xây dựng văn hoá nhà trường là tất cả các thành viên trong nhà trường,
trong đó có vai trò quan trọng của người lãnh đạo, quản lý. Nghiên cứu của Peter Smith
(2005) cho rằng để xây dựng văn hoá nhà trường, hiệu trưởng cần nâng cao nhận thức của
giáo viên về giá trị và tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu đổi mới và phương tiện
để đạt được các mục tiêu đó; thuyết phục họ dung hòa lợi ích của bản thân với lợi ích của
nhóm và tổ chức; kích thích nhu cầu cống hiến xã hội và nhu cầu tự khẳng định bản thân.
Hiệu trưởng cần biết cách thay đổi hoặc mở rộng nhu cầu và mong muốn của giáo viên,
học sinh và phụ huynh. Hiệu trưởng tạo niềm tin trong đội ngũ, khuyến khích các quyết
định mạo hiểm, thu thập thông tin và kêu gọi sự tham gia của các thành viên vào quá trình
tự quản của nhà trường. Hiệu trưởng “hâm nóng” bầu không khí của nhà trường bằng nụ
cười, lời chào hỏi cởi mở với học sinh, giáo viên chia sẻ những thành tích mà nhà trường
đạt được, chia sẻ các ý tưởng, làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc
trong nhà trường. Khi mọi người hạnh phúc, họ sẽ làm việc cùng nhau tốt hơn. Sự kết hợp
giữa nhu cầu, quyền lợi cá nhân và quyền lợi tập thể sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực và cải
tiến chất lượng liên tục.
4. Hiện trạng chuẩn mực giá trị trong môi trường học đường tại trường Đại
học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
4.1. Đặc trưng của văn hóa nhà trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 03/01/1976 với tên
gọi ban đầu là Trường Nghiệp vụ Văn hoá - Thông tin - đào tạo trình độ trung cấp, bồi dưỡng
cán bộ quản lý ngành văn hóa - thông tin. Ngày 30/8/1976, trường được đổi tên thành Trường
Lý luận và Nghiệp vụ II; Ngày 19/09/1981, trường được đổi tên thành Trường Văn hoá tại
Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26/4/1995, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng
Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ cao đẳng. Ngày 23/6/2005, Trường được
nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ đại học,
sau đại học và các trình độ thấp hơn.
Sau gần 45 năm hình thành và phát triển, vào tháng 4/2020, Trường Đại học Văn hoá
Thành phố Hồ Chí Minh đã được Trung tâm kiểm định chất lượng – Đại học Quốc gia
TP.HCM công nhận là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng theo Thông tư 12 ngày
19/5/2017 của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, văn hóa nhà trường tại trường Đại học Văn hóa Thành
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phố Hồ Chí Minh có những đặc điểm của văn hóa nhà trường đại học nói chung, đồng thời
có những điểm đặc trưng sau đây:
Thứ nhất, văn hóa nhà trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mang tính
chất chuyên biệt nghề nghiệp
Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch,
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ở phía Nam và cả nước.
Với sứ mệnh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học chuẩn mực và là
Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học- Công nghệ về các lĩnh vực Văn hóa- Nghệ thuật,
Thông tin và Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Vì vậy, từ nay đến năm
2030, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường Đại học đạt chuẩn
quốc gia và khu vực về đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực Văn hóa- Nghệ thuật,
Thông tin và Du lịch theo yêu cầu của Nhà nước và xã hội.
Thứ hai, văn hóa nhà trường tại Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện
hiện các chuẩn mực giá trị của cơ quan chủ quản.
Giá trị cốt lõi của trường Đại học văn hóa thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện thông
qua triết lý giáo dục: “Giáo dục toàn diện, tạo lập tương lai” nhằm tạo ra người học có phẩm
chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và
phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có
khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi nhanh với môi trường làm việc; có
ý thức phục vụ nhân dân”. Từ đó, thông qua các hoạt động đào tạo của Nhà trường sẽ giúp
cho người học có được kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp vững vàng, đó là hành trang
cho tương lai của người học sau khi học tập. Đồng thời góp phần tạo ra nguồn nhân lực cho
sự nghiệp (công cuộc) phát triển đất nước, “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Thứ ba, văn hóa nhà trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo theo
định hướng ứng dụng
Nhằm đáp ứng với thị trường nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập
quốc tế, từ năm 2017, Trường đã chuyển đổi nội dung đào tạo theo định hướng ứng dụng gắn
với khung trình độ quốc gia, thực hiện kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học với xã hội và
phục vụ cộng đồng; chuẩn bị đủ, cơ bản các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và tài chính
để thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc
gia theo quy định của Bộ GD&ĐT (tháng 4/2020); triển khai kế hoạch tự đánh giá và đánh
giá ngoài tất cả các chương trình đào tạo của Trường trong giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu
người học khi ra trường đáp ứng thị trường tuyển dụng và đáp ứng theo chuẩn AUN.
Chương trình mới thay đổi một cách căn bản về cách dạy, cách học và hình thức kiểm
tra, đánh giá. Cụ thể: thời lượng giờ thực hành, thực tế tăng lên, dạy và học theo phương pháp
dự án, người học có nhiều trải nghiệm tại cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ
thuật, thông tin và du lịch, tạo nhiều cơ hội để sinh viên được rèn luyện các kỹ năng làm việc
nhóm, giao tiếp,… Nhà trường cũng đã huy động được nguồn lực là cựu sinh viên, các tổ
chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp đồng tham gia vào quá trình phát triển chương
trình, quá trình đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo của người học.
4.2. Các giá trị vật chất và tinh thần của văn hóa nhà trường tại trường Đại học
Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
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Các giá trị vật chất của văn hóa tại trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh
được thể hiện thông qua: Logo, biểu tượng đã trường phản ánh được mục tiêu đào tạo và
bồi dưỡng của của nhà trường. Các khẩu hiệu; bảng hiệu, sơ đồ chỉ dẫn; hình ảnh kiến
trúc tòa nhà; không gian cảnh quan thành tố nổi bật nhất, tác động rõ nét nhất trực quan,
cảm giác của mọi người khi đến nhà trường. Kiến trúc của các tòa nhà trong khuôn viên
trường đảm việc thuận tiện cho sử dụng của lãnh đạo, giảng viên, sinh viên, học viên. Các
phòng làm việc, các giảng đường, các phòng chức năng khác rộng rãi, thoáng mát, đảm
bảo về ánh sáng, đồng bộ trong kiến trúc của nhà trường. Các phương tiện và trang thiết
bị đảm bảo việc phục vụ hoạt động dạy và học, thực hành của sinh viên và góp phần quyết
định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong bối cảnh hiện đại hóa và hội
nhập của đất nước hiện nay. Có thể nói, các giá trị vật chất này đều đáp ứng được yêu cầu
làm việc cũng như yêu cầu của tiêu chí thẩm mỹ trong kiến trúc, bài trí, sắp xếp bài trí
công sở của Trường Đại học văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Minh

- Các giá trị tinh thần của văn hóa Trường Đại học văn hóa thành phố Hồ Chí

Nhà trường chú trọng đến việc chú ý đến việc chỉnh sửa sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt
lõi để phù hợp với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục.
Giá trị cốt lõi “Tôn trọng, Trách nhiệm, Thân thiện” được đề cao trong quá trình phát
triển nhà trường yêu cầu người học tôn trọng cán bộ nhà trường và ngược lại, đó là một gía
trị cốt lõi của văn hóa học đường. Tôn trọng là kết quả của trách nhiệm. Cán bộ nhà trường
phải làm hết trách nhiệm đối với người học và ngược lại, đó là giá trị cốt lõi thứ hai của
trường. Làm được như vậy thì hoạt động của Nhà trường mới mang lại kết quả. Thân thiện
là đặc trưng, yêu cầu là giá trị cốt lõi thứ ba trong mối quan hệ vừa có tính văn hóa, vừa có
tính giáo dục giữa hai chủ thể: cán bộ nhà trường và người học.
Thành quả 45 năm hình thành và phát triển, khẳng định vai trò và đóng góp to lớn,
quan trọng của trường đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học
đóng góp cho sự phát triển của ngành và đất nước. Để làm được điều này, mỗi cá nhân
(cán bộ và người học) và đơn vị thuộc trường, tích cực thực hiện tốt từng công việc, nhiệm
vụ để xây dựng uy tín, vai trò và thương hiệu và không làm tổn hại uy tín và thương hiệu
của trường. Đồng thời nâng cao vị thế nhà trường theo tầm nhìn và từng bước hội nhập
với khu vực và thế giới.
4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến các chuẩn mực giá trị văn hóa nhà trường
Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
4.3.1. Những yếu tố khách quan
- Yếu tố thể chế, cơ chế chính sách: Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
cũng như các văn bản quy phạm phạm luật, các quy định, các chính sách pháp luật về hoạt
động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu của Trường Đại học văn hóa Thành phố Hồ
Chí Minh là cơ sở pháp lý quan trọng để các trường có cơ sở xác định sứ mệnh, tầm nhìn,
mục tiêu và hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của văn hoá nhà trường.
- Yếu tố về vật chất: như cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường, chính sách tiền lương,
hệ thống học liệu và các thư viện, hệ thống máy tính… là những yếu tố tác động đến hoạt
động quản lý xây dựng các giá trị văn hoá nhà trường trong thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hoá cơ sở vật chất của nhà trường là điều kiện
cần thiết để đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng (Ví dụ như phải phổ cập hình
thức đào tạo, bồi dưỡng Elearning). Trước hết là cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc là
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những yếu tố cơ bản giúp cho hoạt động quản lý xây dựng văn hoá nhà trường đảm bảo sự
thông suốt, ví dụ như đối với học viên, sinh viên nếu được học tập, nghiên cứu trong giảng
đường khang trang, thoáng mát và đảm bảo các điều kiện khác sẽ giúp cho học viên, sinh
viên hứng thú, hăng say học tập, sáng tạo. Thứ hai, các yếu tố thuộc về chính sách tài chính
như tiền lương, phụ cấp, trợ cấp…cũng là những yếu tố tác động mạnh mẽ đến hoạt động
quản lý xây dựng văn hoá nhà trường. Bởi vì, tiền lương và các chế độ tài chính, vật chất của
cán bộ, giảng viên được đảm bảo và không ngừng nâng cao sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ giảng
viên yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho nền giáo dục nước nhà. Tương tự, học viên,
sinh viên được học tập trong điều kiện vật chất đảm bảo, tiện ích sẽ giúp cho họ có cảm hứng
học tập và sáng tạo… Bên cạnh đó, nếu các chính sách về tiền lương, và các chế độ đãi ngộ
tài chính khác không đảm bảo đời sống của cán bộ giảng viên sẽ dẫn hệ quả làm cho đội ngũ
cán bộ giảng viên không yên tâm công tác vì thế sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của
trường.
4.3.2. Những yếu tố chủ quan
- Các yếu tố thuộc về nhà lãnh đạo, quản lý nhà trường. Cụ thể:
+ Nhận thức của nhà lãnh đạo về quản lý văn hoá nhà trường và vai trò của việc quản
lý xây dựng các giá trị văn hoá nhà trường của các nhà lãnh đạo, quản lý đối với việc duy trì
và phát triển văn hoá nhà trường.
+ Năng lực, trình độ quản lý nhà trường của người lãnh đạo, quản lý nhà trường.
+ Tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình của nhà lãnh đạo, quản lý đối với việc xây
dựng văn hoá nhà trường.
+ Vốn tri thức và kinh nghiệm của nhà lãnh đạo, quản lý đối với việc quản lý xây
dựng văn hoá nhà trường
+ Trách nhiệm làm gương của người lãnh đạo, quản lý nhà trường. Có thể nói rằng
người cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những nhân tố tác động lớn đến việc xây dựng
các giá trị văn hóa trường của trường có được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn hay không.
Với tư cách là người lãnh đạo, những quyết định của họ sẽ ảnh hưởng đến việc các quy định
của văn hóa trường. Đồng thời người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần trở thành những hình mẫu
đầu tiên thực hiện nghiêm túc các quy chuẩn của văn hóa nhà trường. Điều này sẽ tạo nên sự
lan tỏa cần thiết trong đơn vị, trong trường.
- Các yếu tố thuộc về cán bộ, giảng viên: Bên cạnh các yếu tố về người lãnh đạo, quản
lý nhà trường, các yếu tố thuộc về cán bộ giảng viên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động quản lý xây dựng các giá trị văn hoá nhà trường. Cụ thể:
+ Nhận thức của cán bộ giảng viên về văn hoá nhà trường và vai trò của việc xây
dựng giá trị văn hoá nhà trường đối với hoạt động giảng dạy và học tập.
+ Thái độ và trách nhiệm của cán bộ giảng viên trong xây dựng và thực hiện văn hoá
nhà trường.
+ Sự phối hợp giữa cán bộ giảng viên với các tổ chức, đoàn thể, với học sinh, sinh
viên trong việc xây dựng và thực hiện văn hoá nhà trường.
- Các yếu tố thuộc về học viên, sinh viên. Cụ thể là thái độ và trách nhiệm của sinh
viên trong xây dựng và thực hiện văn hoá nhà trường. Những đặc điểm đặc thù của trường
Đại học văn hóa quy định việc cán bộ, viên chức nhà trường phải thiết lập cách thức giao
tiếp, ứng xử dân chủ, đúng mực, không áp đặt một chiều, thận trọng trong lời nói khi giao
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tiếp trên lớp và công việc hành chính. Đồng thời cũng cần xây dựng quy chuẩn về ứng xử
giữa cán bộ, giảng viên, người lao động với sinh viên, vừa đảm bảo sự thân mật, trách nhiệm,
nhưng lại có tính nguyên tắc, trân trọng của môi trường sư phạm.
5. Một số giải pháp để xây dựng chuẩn mực giá trị tại trường Đại học Văn hóa
Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới Giáo dục và Đào tạo
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc và nội quy, quy chế của trường.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời những nhiệm vụ của trường trong điều kiện nhân sự có hạn,
từng đơn vị, cá nhân thuộc trường, đặc biệt là cán bộ quản lý cần nghiên cứu và thực hiện
việc phân công lao động, công việc đảm bảo tính khoa học và phù hợp; tận dụng, áp dụng
công nghệ để giảm lao động thủ công tốn kém thời gian, nhân lực; mạnh dạn bỏ cách làm
cũ không phù hợp, hiệu quả thấp; thay đổi phương pháp, cách làm mới cho phù hợp với
điều kiện thực tế; phát huy trách nhiệm cán bộ quản lý và người đứng đầu đơn vị; phát
huy nhiệm vụ, thế mạnh theo quy định từng chức danh nghề nghiệp của viên chức và từng
vị trí việc làm; thực hiện cải tiến, cải cách hành chính trong cơ quan theo quy định.
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, học viên sinh
viên, về sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường: Hiệu trưởng chỉ đạo cho bộ
phận giúp việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xây dựng văn hóa nhà
trường để phổ biến cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường; Hiệu trưởng
chỉ đạo chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền,
phổ biến về xây dựng văn hóa nhà trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.
- Các đơn vị trong trường có nhiệm vụ phối hợp, liên tịch thực hiện tốt công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với người học nhằm giúp cho người
học nhận thức và hành động đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; giáo dục, tác động đến người học thực hiện tốt giá trị cốt lõi của trường: Tôn trọng,
trách nhiệm, thân thiện.
- Tiếp nhận và xử lý/giải quyết nhanh, đầy đủ, thỏa đáng những tâm tư, nguyện
vọng và các yêu cầu của người học. Chủ trì thực hiện các cam kết của nhà trường đối với
người học và của người học đối với nhà trường.
- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật vất (phòng học, phòng làm việc; các loại kho chứa; học
liệu; phương tiện công nghệ, kỹ thuật phục vụ dạy, học, làm việc; cảnh quan, sân vườn; các
thiết bị phòng, chống cháy, nổ; tất cả các loại máy móc, thiết bị; ô tô, phương tiện liên lạc,
đường truyền internet,…) để phục vụ cho công tác đào tạo chất lượng và làm việc của trường.
- Xây dựng Bộ tiêu chí cơ bản về các giá trị vật chất và giá trị tinh thần của nhà
trường để từ đó làm cơ sở xây dựng văn hóa nhà trường.
Kết luận
Với chức năng của mình, văn hoá có vai trò giáo dục rất lớn đối với toàn thể các
thành viên trong nhà trường. Chính vì thế mà việc xác định chuẩn mực giá trị - nền tảng
văn hóa học đường để từ đó xây dựng văn hóa nhà trường Đại học Văn hóa Thành phố
Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào là một vấn đề cấp bách hiện nay.
Đây là việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Tiếp cận các giá trị về chuẩn mực để nghiên cứu thực trạng tại trường Đại học Văn
hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác định và đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng và
nguyên nhân của những hạn chế dẫn tới quản lý xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hoá
659

nhà trường. Trong đó có vai trò quan trọng người lãnh đạo đến việc xây dựng các giá trị
văn hóa nhà trường và đề xuất một vài biện pháp của người lãnh đạo nhằm quản lý việc
xây dựng các giá trị văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
hiện nay.
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XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CHO
SINH VIÊN NGÀNH LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Nguyễn Thị Khuyến*
Tóm tắt: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid 19 thì việc dạy
học trực tuyến là cần thiết và cấp bách đối với sinh viên các ngành nghề đào tạo của Trường Đại
học Tiền Giang, trong đó có sinh viên ngành Luật. Xây dựng văn hóa học đường trong lớp học
trực tuyến là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Bài viết này tác
giả trình bày khái quát chung về văn hóa học đường; thực trạng việc thực hiện văn hóa học
đường trong lớp học trực tuyến thông qua việc gửi phiếu thăm dò ý kiến cho 180 sinh viên ngành
Luật. Qua đó đề ra các biện pháp từ phía nhà trường, giảng viên và sinh viên nhằm xây dựng
văn hóa học đường cho sinh viên ngành Luật trong lớp học trực tuyến.
Từ khóa: văn hóa, học đường, lớp học trực tuyến, sinh viên, ngành Luật.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc dạy học trực tuyến là một lựa chọn
tối ưu cho tất cả các Trường đại học, trong đó có Trường Đại học Tiền Giang. Việc dạy
học trực tuyến không chỉ giúp các trường đại học đảm bảo được tiến độ đào tạo trong tình
hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà còn tạo điều kiện để người học có thể học ở mọi
lúc, mọi nơi. Bên cạnh chất lượng thì yếu tố văn hóa đang được đặt ra trong mỗi giờ học
trực tuyến. Thực tế, trong thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất
hiện ngày càng nhiều thông tin liên quan đến những biểu hiện kém văn hóa trong lớp học
trực tuyến của giảng viên và sinh viên. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của
hoạt động dạy học trực tuyến. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa học đường trong lớp học
trực tuyến là nhu cầu cấp bách đối với tất cả ngành nghề đào tạo của các Trường Đại học,
trong đó có ngành Luật của Trường Đại học Tiền Giang.
II. NỘI DUNG
II. 1. Khái quát chung về văn hóa học đường
II.1.1. Khái niệm văn hóa học đường
Văn hóa học đường là thuật ngữ được xuất hiện vào đầu những năm 90 của thế kỉ
trước ở các nước phát triển như: Anh, Mĩ, Úc,...sau đó lan ra nhiều nước khác trên thế
giới. Hiện nay, khái niệm và nội dung về văn hóa học đường còn tồn tại nhiều ý kiến khác
nhau. Theo Phạm Minh Hạc, “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp các
cán bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em sinh viên có các cách
thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [4, tr.189]. Mục tiêu chung nhất của văn hóa
học đường là xây dựng trường học lành mạnh - cơ sở quan trọng để đảm bảo chất lượng
thật. Văn hóa học đường là môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục
thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước trở thành những con người sống có hoài
bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt,
đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh. Nếu nhà trường làm tốt công tác
*
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xây dựng và thực hiện văn hóa học đường thì sẽ góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn
diện cho sinh viên và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.
II.1.2. Quy định văn hóa trường học ở Trường đại học Tiền Giang
Năm 2016, Trường Đại học Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 296 /QĐĐHTG ngày 28/4/2016 về việc quy định văn hóa trường học ở Trường Đại học Tiền
Giang. Quy định này điều chỉnh những vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa trường
học bao gồm: Trang phục, giao tiếp ứng xử, các việc liên quan đến việc riêng của công
chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên, xây dựng cảnh quan môi trường nhà
trường, cụ thể như sau:
Thứ nhất, trang phục của giảng viên, sinh viên
- Trong giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm; dạy giáo dục thể chất, quốc
phòng,… công chức, viên chức mặc phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với
môi trường học đường, mang bảng tên, mang giày. Không mặc áo thun khi vào làm việc
tại trường trong giờ hành chính.
- Trong học tập chính khóa, ngoại khóa, liên hệ công việc tại trường, sinh viên phải
mang bảng tên, mặc trang phục lịch sự, kín đáo; không mặc áo thun, mang dép lê trong
các giờ học chính khóa và ngoại khóa theo lịch học tập của khoa, trường.
- Trong học tập môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, thực hành, thí
nghiệm, sinh viên mặc trang phục theo yêu cầu chuyên môn, an toàn trong công việc.
Thứ hai, ứng xử của công chức, viên chức là giảng viên, sinh viên
- Khi giao tiếp, công chức, viên chức phải mang bảng tên để sinh viên biết họ tên,
chức danh công tác của mình trong trường hợp gặp gỡ trực tiếp hoặc giới thiệu về mình
trong trường hợp gặp gián tiếp thông qua phương tiện thông tin truyền thông.
- Khi giao tiếp với phụ huynh và người ngoài trường, công chức, viên chức phải
mang bảng tên, có cách xưng hô lịch sự, tôn trọng người đối thoại. Ngôn ngữ giao tiếp
phải rõ ràng, mạch lạc, tường minh.
- Đối với sinh viên, cần có thái độ đúng mực, tận tâm, chu đáo, tôn trọng, lắng nghe
và giải quyết thấu đáo ý kiến sinh viên theo đúng các quy chế, quy định hiện hành về hoạt
động đào tạo.
- Đối với công chức, viên chức, sinh viên cần lễ phép, chào hỏi; có thái độ đúng
mực; trung thực, tôn trọng, lắng nghe và biết bày tỏ chính kiến cá nhân về vấn đề cần trao
đổi.
- Đối với bạn bè, sinh viên cần có tinh thần hợp tác, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau;
kìm chế bản thân khi xảy ra mâu thuẫn; giải quyết mâu thuẫn bằng phương thức hòa giải.
- Trong giao tiếp qua mạng Internet, công chức, viên chức và sinh viên không đăng
tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm
an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín
của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.
Thứ ba, những việc công chức, viên chức và sinh viên không được làm để xây
dựng cảnh quan, môi trường công sở:
- Dẫm đạp lên cây trồng, ngắt bẻ hoa, cây cảnh, xả rác bừa bãi trong khuôn viên
Trường.
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- Hút thuốc lá, chơi game trong giờ học và giờ làm việc, đánh bài dưới mọi hình
thức, truy cập các website không lành mạnh.
- Sử dụng đồ uống có cồn, tập trung đông người ăn quà, cười, nói to, gây mất trật
tự trong giờ học, giờ làm việc.
- Có các hành vi khiếm nhã, thái độ hách dịch gây khó khăn trong việc giải quyết
công việc.
- Vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, về đạo đức công dân đã được
pháp luật quy định.
- Giảng dạy, phát ngôn hoặc có các hình thức, hành vi xuyên tạc nội dung giáo dục,
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và truyền bá tôn
giáo, mê tín dị đoan.
- Có hành vi tiêu cực hoặc có thái độ bao che các hành vi tiêu cực trong giảng dạy,
học tập và trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác.
- Gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, nhóm công tác.
- Sử dụng tài sản, văn phòng phẩm cơ quan không đúng mục đích, không tiết kiệm,
gây lãng phí.
- Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên
lớp, học tập, coi thi, chấm thi.
II.2. Thực trạng việc thực hiện văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến
của sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Tiền Giang.
Để tìm hiểu thực trạng việc thực hiện văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến
của sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Tiền Giang, tác giả đã sử dụng phần mềm
docs.google.com để thiết kế phiếu câu hỏi với các lựa chọn có sẵn cho 180 sinh viên ngành
Luật của Trường Đại học Tiền Giang. Nội dung bảng khảo sát gồm: Nhận thức của sinh
viên về văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến; đánh giá việc thực hiện văn hóa giao
tiếp - ứng xử; thái độ tham gia học tập của sinh viên.
II.2.1. Nhận thức của của sinh viên ngành Luật về văn hóa học đường trong lớp
học trực tuyến
Nhận thức của của sinh viên về tầm quan trọng của văn hóa học đường trong lớp
học trực tuyến, kết quả khảo sát ở Biểu đồ 1 cho thấy: 5 sinh viên (2,7%) cho rằng không
quan trọng, 63 sinh viên (35%) bình thường, 55 sinh viên (30,6%) quan trọng và 57 sinh
viên (31,7%) rất quan trọng.
Biểu đồ thể hiện nhận thức của sinh viên ngành Luật về
tầm quan trọng của văn hóa học đường trong lớp học
trực tuyến

Không quan trọng
Bình thường
Quan trọng
Rất quan trọng
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Biểu đồ 1. Nhận thức của của sinh viên ngành Luật về văn hóa học đường
trong lớp học trực tuyến
Kết quả khảo sát cho thấy: Phần lớn (62,3%) sinh viên đã nhận thức được tầm quan
trọng của văn hóa học đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít chưa nhận thức được tầm quan
trọng của văn hóa học đường (2,7%) sinh viên cho là không quan trọng và (35%) sinh
viên xem là bình thường. Điều này sẽ ảnh hưởng đến bản thân sinh viên và chất lượng
đào tạo của ngành Luật.
II.2.2. Đánh giá thực trạng việc thực hiện văn hóa học đường của sinh viên ngành
Luật Trường Đại học Tiền Giang trong lớp học trực tuyến
STT
1
2
3
4
5
6

Nội dung
Thái độ sinh viên giao tiếp với
giảng viên
Thái độ giảng viên giao tiếp
với sinh viên
Trang phục của sinh viên
Trang phục của giảng viên
Sinh viên tuân thủ các quy
định của lớp học trực tuyến
Ý thức học tập của sinh viên

Rất tốt

Mức độ đánh giá (%)
Trung
Tốt
Khá
bình

Kém

30,7

45,1

16,5

7,7

0

36,8

43,1

18,0

2,1

0

26,4
75,2

42,5
16,5

20,2
8.3

8,6
0

2,3
0

37,7

33,5

17,8

9,7

1.3

32,0

40,8

15,3

9,2

2,7

Bảng 1: Thực trạng việc thực hiện văn hóa học đường của sinh viên ngành
Luật Trường Đại học Tiền Giang trong lớp học trực tuyến
Kết quả từ bảng khảo sát về thực trạng văn hóa học đường của sinh viên ngành
Luật Trường Đại học Tiền Giang hiện nay cho thấy: Phần lớn ý kiến sinh viên đánh giá
về thái độ sinh viên giao tiếp với giảng viên ở mức độ tốt và rất tốt (75,8%), khá và trung
bình (24,2%), không có ý kiến đánh giá kém. Và đa số ý kiến sinh viên đánh giá về thái
độ giảng viên giao tiếp với sinh viên: ở mức độ tốt và rất tốt (79,9%), khá và trung bình
(20,1%), không có ý kiến đánh giá kém.
Về trang phục học đường trong lớp học trực tuyến, nhiều ý kiến sinh viên đánh giá
mức độ rất tốt và tốt: (68,9%), khá, trung bình (28,8%) và kém (2,3%). Vì vậy, bên cạnh,
những sinh viên có trang phục lịch sự khi tham gia lớp học online, thì vẫn còn một số ít
sinh viên trang phục không phù hợp, không lịch sự, đều đó cũng ảnh hưởng đến chất
lượng của lớp học. Về trang phục của giảng viên, đa số sinh viên đánh giá tốt và rất tốt
(91,7%), còn lại đánh giá khá (81,3%).
Nhận xét về ý thức học tập, nhiều sinh viên đánh giá ở mức độ rất tốt và tốt (72,8%),
khá và trung bình (24,5%). Tuy nhiên, một số sinh viên (2,7%) vẫn còn chưa nhận thức
tốt về việc học tập của mình (ăn uống, sử dụng điện thoại, làm việc riêng,...), điều đó gây
ảnh hưởng đến chất lượng của giờ học trực tuyến.
Về việc tuân thủ các quy định mà giảng viên đưa ra trong lớp học trực tuyến, đa số
đều thực hiện tốt và rất tốt. Tuy nhiên còn một số sinh viên chưa thực hiện đúng quy định
như còn mở micro khi giảng viên chưa yêu cầu. Mở camera khi trang phục không lịch sự,
phòng học bừa bãi, quần áo bề bộn, …
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Kết quả khảo sát ý kiến 180 sinh viên ngành Luật thể hiện phần lớn sinh viên, giảng
viên đều thực hiện tốt văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến. Tuy nhiên, còn một
bộ phận nhỏ sinh viên vẫn còn hạn chế việc xây dựng và thực hiện văn hóa học đường
như: trang phục học đường; ý thức học tập; việc tuân thủ các quy định trong lớp học trực
tuyến. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực hiện văn hóa học đường của sinh viên ngành
Luật, Trường Đại học Tiền Giang, nhà trường, giảng viên và sinh viên cần có những biện
pháp để nâng cao văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến cho sinh viên ngành Luật,
qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của ngành học này.
II.3. Biện pháp nâng cao văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến của sinh
viên ngành Luật, Trường Đại học Tiền Giang.
II.3.1. Đối với nhà trường
Một là, do việc dạy học trực tuyến mới triển khai một số học phần vào học kỳ II
năm học 2020 – 2021, và thực hiện đồng bộ vào học kỳ I năm học 2021 - 2022 nên nhà
trường chưa có quy định cụ thể về văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến, vì vậy,
một số sinh viên còn lơ là, chủ quan chưa thực hiện tốt. Vì vậy, trong thời gian tới nhà
trường phải ban hành các quy định về văn hóa trong lớp học trực tuyến để mọi người cùng
thực hiện, tạo không gian dạy học văn minh. Và các đơn vị trực thuộc nhà trường phải
kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc thực hiện văn hóa học đường trong hoạt động dạy
học trực tuyến tại đơn vị mình quản lý.
Hai là, nhà trường cần đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện quy định văn
hóa của giảng viên và sinh viên trong lớp học trực tuyến. Việc kiểm tra này có thể giao
quyền về cho bộ môn, cho khoa quản lý học phần. Bộ môn, khoa có thể tiến hành kiểm
tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng để nâng cao ý thức văn hóa của hoạt động dạy học trực
tuyến.
Ba là, tổ chức tập huấn kỹ năng giảng dạy và xử lý tình huống phát sinh trong lớp
học trực tuyến cho giảng viên để giảng viên có kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình
huống phát sinh không mong muốn như một số thông tin trên các phương tiện thông tin
đại chúng trong thời gian gần đây.
Bốn là, nhà trường cần thành lập các phòng Tham vấn học đường nhằm hỗ trợ,
giúp đỡ sinh viên khi các em gặp khó khăn về tâm lí. Người làm công tác tham vấn phải
được đào tạo bài bản về kiến thức tâm lí nói chung và các kĩ năng tham vấn nói riêng (các
giảng viên giàu kinh nghiệm, các cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên giỏi) nhằm gần
gũi với các em sinh viên, định hướng cho các em về văn hóa trong môi trường học đường.
Năm là, định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, cố vấn học tập phải tổ chức thăm dò
ý kiến sinh viên về hoạt động dạy học trực tuyến để kịp thời hỗ trợ sinh viên hoặc kiến
nghị với nhà trường có giải pháp giúp đỡ kịp thời sinh viên.
II.3.2. Đối với giảng viên
Một là, trước khi bắt đầu giảng dạy, giảng viên nên đưa ra một số quy định trong
lớp học trực tuyến như trang phục sinh viên phải lịch sự, không được bật micro khi giảng
viên chưa yêu cầu, phải mở camera trong suốt tiết học, không được phép ghi hình, tung
hình ảnh, video lên mạng, …Và đưa ra các chế tài cụ thể nếu sinh viên vi phạm các quy
định mà giảng viên đưa ra.
Hai là, giảng viên phải là tấm gương sáng trong việc xây dựng và thực hiện văn
hóa trong lớp học trực tuyến. Điều này thể hiện ở việc giảng viên phải thực hiện đúng các
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quy định đặt ra trong lớp học như trang phục phải luôn đúng quy định, thực hiện đúng về
thời gian giảng dạy, không làm việc riêng trong quá trình giảng dạy trực tuyến, không
gian giảng dạy phải yên tĩnh, không ảnh hưởng bởi các âm thanh khác xung quanh.
Ba là, giảng viên phải xây dựng mối quan hệ tốt giữa thầy và trò một cách đúng
mực, nghiêm túc, thân mật, giản dị và chân thành, phát ngôn phải đúng chuẩn mực quy
định của nghề giáo. Đặc biệc, giảng viên phải giữ thái độ bình tĩnh để xử lý tốt các tình
huống phát sinh ngoài ý muốn từ phía sinh viên. Nếu tình huống ngoài phạm vi thẩm
quyền của mình giải quyết, giảng viên nên trình lên cấp khoa, trường giải quyết.
Bốn là, giảng viên phải có phương pháp và kỹ năng giảng dạy trực tuyến để tăng
sự tương tác và kích thích sự tiếp thu kiến thức một cách chủ động từ sinh viên. Nếu bài
giảng quá dài, kém hấp dẫn, giảng viên chỉ giảng mà thiếu quan sát, tương tác với sinh
viên thì rất dễ khiến người học chán nản, mất tập trung dẫn đến làm việc riêng khi học.
Chính những tiết học nhàm chán, thiếu tương tác đã gây ra những hành vi lệch chuẩn ở
sinh viên. Vì vậy, việc tạo sự sinh động, tương tác tích cực giữa giảng viên và sinh viên
trong lớp học trực tuyến là một việc hết sức quan trọng đối với giảng viên và sinh viên,
đặc biệt là sinh viên ngành Luật. Vì ngành học này thường gắn với các quy định của pháp
luật nên mang tính chất nhàm chán hơn các ngành thuộc khối kinh tế, kỹ thuật, … Theo
tác giả, để lớp học trực tuyến của sinh viên ngành Luật thêm sinh động thì giảng viên cần
thực hiện các việc sau:
- Giảng viên có thể sử dụng công nghệ thông tin để làm sinh động, hấp dẫn nội
dung bài giảng. Điều này thể hiện ở việc bài giảng điện tử của giảng viên phải cô đọng,
súc tích, không nên có nhiều chữ. Font chữ, màu chữ phải đảm bảo độ lớn để sinh viên dễ
nhìn thấy. Từng tiểu mục có thể in đậm, tô màu để sinh viên dễ nhớ các nội dung cơ bản
của từng chương.
- Giảng viên thường trình chiếu cho sinh viên xem các đoạn video clip về các tình
huống pháp luật liên quan đến nội dung bài giảng để kích thích sự hứng thú học tập cũng
như khả năng ghi nhớ kiến thức của sinh viên.
- Giảng viên có thể sử dụng nhiều phầm mềm để tạo các trò chơi sư phạm như trò
chơi giải ô chữ, trò chơi ghép đôi, trò chơi trả lời trắc nghiệm, trò chơi câu hỏi ẩn, trò chơi
bản đồ tư duy.... Sau khi sinh viên tham gia và trả lời đúng nội dung trò chơi, giảng viên
nên cộng điểm để kích thích sự hứng thú của sinh viên.
Năm là, giảng viên phải có hình thức kiểm soát được thái độ học tập của sinh viên.
Để kiểm soát thái độ học tập của sinh viên, ngoài việc bắt sinh viên mở camera, theo tôi
giảng viên có thể thực hiện bằng các hình thức sau:
- Điểm danh bằng hình thức gọi tên ngẫu nhiên sinh viên trong quá trình giảng dạy.
Số lần điểm danh có thể một lần hoặc nhiều lần tùy vào việc phân bố thời gian của giảng
viên. Nếu làm điều này sinh viên sẽ tập trung, không bỏ điện thoại hoặc máy tính làm các
công việc khác.
- Đưa ra câu hỏi và gọi ngẫu nhiên bất kỳ sinh viên nào trả lời.
- Để kiểm tra lại thái độ học học tập và lượng kiến thức sinh viên tiếp thu được,
kết thúc mỗi chương, giảng viên có thể sử dụng trang Quizizz.com để cho sinh viên trả
lời các câu hỏi trắc nghiệm của chương đó. Phần trả lời này cộng dồn sẽ được tính là một
cột điểm quá trình của học phần. Trang Quizizz.com có ưu điểm sẽ tạo ra nhiều đề khác
nhau để tránh trường hợp sinh viên coppy và giúp giảng viên tổng kết lại số điểm của từng
sinh viên mà không cần phải chấm điểm thủ công.
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Sáu là, giảng viên phải tạo cảm giác thoải mái trong lớp học trực tuyến. Trước khi
bắt đầu nội dung giảng dạy, giảng viên dành khoảng 5 phút để trò chuyện với sinh viên
về tình hình học trực tuyến hoặc cuộc sống của sinh viên trong thời gian dịch bệnh. Trong
quá trình thuyết giảng, tốc độ thuyết giảng phải vừa phải, giọng to, rõ và không nên nói
nhanh.
II.3.3. Đối với sinh viên
Một là, sinh viên cần có thái độ và sự nhận thức đúng đắn, tích cực về tầm quan
trọng của văn hóa học đường trong lớp học trực tuyến và có ý thức tự giác thực hiện.
Hai là, trước khi bước vào lớp học trực tuyến ít nhất 15 phút, sinh viên cần chuẩn
bị các công việc sau:
- Chuẩn bị các kỹ thuật như máy tính, micro, camera ổn định, tránh trường hợp đến
khi giảng viên gọi tên mới đi tìm, điều này biểu hiệu sự không tôn trọng giảng viên và các
bạn học.
- Chuẩn bị không gian học yên tĩnh, gọn gàng, ít người qua lại.
- Chuẩn bị trang phục giống như học trực tiếp.
- Vào lớp học trước 05 phút để đảm bảo khi giảng viên vào lớp thì tất cả sinh viên
phải vào lớp đầy đủ.
Ba là, sinh viên phải tuân thủ các quy định giảng viên đặt ra trong lớp học trực
tuyến. Không bật thiết bị ghi hình nếu không mặc trang phục phù hợp, để chế độ im lặng
trên thiết bị hội thoại nếu chưa cần thảo luận, phản hồi...
Bốn là, sinh viên phải có thái độ đúng mực với giảng viên. Chỉ phát biểu khi giảng
viên có yêu cầu, ngôn ngữ phải trong sáng, lễ phép.
Năm là, sinh viên phải có ý thức về thái độ và tính nghiêm túc trong giờ học trực
tuyến, phải xem nó như một giờ học chính.Trong quá trình học, sinh viên nên tắt tất cả
các thông báo trên thiết bị. Thay vào đó, hãy lên lịch kiểm tra thông báo vào các thời điểm
cụ thể trong ngày (ví dụ như giờ nghỉ giữa các học phần). Mở phần mềm học trực tuyến
ở chế độ toàn màn hình để tránh bị phân tâm bởi thông báo tại các cửa sổ khác.
Sáu là, sinh cần chủ động tương tác trong học tập. Trong quá trình học phải nghiêm
túc làm bài tập nhóm, trả lời câu hỏi hay thuyết trình khi được giáo viên yêu cầu. Việc
làm này giúp tiết học không còn nhàm chán, buồn ngủ, nặng nề. Trong và sau tiết học,
nếu chỗ nào chưa hiểu, sinh viên có thể nhờ giáo viên giảng lại để nắm bài kĩ hơn.
KẾT LUẬN
Ngành Luật là ngành học mà các tri thức, chuẩn mực, kĩ năng đều gắn với các sự
kiện thực tế. Việc giảng dạy chuyên ngành này là quá trình mà giảng viên phải tổ chức,
hướng dẫn sinh viên tự chiếm lĩnh các giá trị, chuẩn mực đạo đức, pháp luật thông qua
việc nắm tri thức, qua thực hành rèn luyện trong và ngoài giờ học. Thông qua đó giúp
sinh viên có những phương thức ứng xử về đạo đức, pháp luật, văn hóa, hướng dẫn cho
sinh viên thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Trước sự thay đổi của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 và diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19 thì việc dạy học trực tuyến
là một xu thế tất yếu của ngành này. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa học đường trong lớp
học trực tuyến đối với sinh viên ngành Luật là cần thiết và quan trọng trong việc nâng cao
chất lượng giảng dạy ngành Luật, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Đại
học Tiền Giang.
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PHẦN THỨ BA
VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH
Nguyễn Thị Thanh Hòa*
1. Văn hoá là khái niệm rất rộng được đưa vào nhiều lĩnh vực như văn hoá chính
trị, văn hoá kinh doanh, văn hoá công sở, văn hoá công vụ... trong nhà trường có Văn hoá
học đường. Theo Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc, Văn hóa học đường “là hệ các chuẩn
mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh, các em học
sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm và hành động đẹp”. Xây dựng văn hoá
học đường là nhiệm vụ rất quan trọng hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, các mối quan hệ đặc biệt là mối quan hệ thày-trò thân thiện
và chất lượng giáo dục được bảo đảm.
Văn hóa học đường có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, nó tạo ra môi trường để
thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ mà Bác Hồ đã căn dặn là "Dạy tốt, học tốt", rèn luyện nhân
cách, giáo dục học sinh phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc,
có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng, Chính phủ rất quan tâm đến Văn hoá, giáo dục nói chung,
văn hoá học đường nói riêng, khẳng định văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, giáo
dục là quốc sách hàng đầu. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khoá XI, Ban
Bí thư đã ban hành kết luận số 51, trong đó nhấn mạnh chú trọng xây dựng môi trường
văn hoá học đường gắn với tăng cường giáo dục đạo đức. Nghị quyết Đại Đảng lần thứ
XIII đề ra nhiệm vụ chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các
giá trị cốt lõi, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xử lý nghiêm các tiêu cực trong
giáo dục. Chính phủ ban hành Nghị định số 80 Quy định về môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phê duyệt Đề án " Xây dựng văn
hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025", " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng". Thực hiện sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, giáo dục và đào tạo có bước đổi mới, đóng góp tích cực vào
xây dựng con người. Nội dung của văn hoá học đường đã được Bộ giáo dục và đào tạo
lồng ghép vào phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực",
cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục",
Bộ đã ban hành Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên; mô hình trường học hạnh phúc... Cơ sở vật chất của các
trường học được cải thiện, phổ cập giáo dục đạt kết quả tốt, giáo dục phổ thông có chuyển
biến tích cực, được thế giới công nhận... Tuy nhiên, Báo cáo chính trị Đại hội XIII của
Đảng đã chỉ ra 1 số hạn chế của giáo dục và đào tạo, của văn hoá có liên quan đến văn
hoá học đường như: giáo dục " làm người", đạo đức. lối sống còn bị xem nhẹ; vai trò văn
hoá trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, môi trường văn hoá, xã hội
tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Chưa có giải pháp hữu
hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp nghiêm trọng về một số mặt văn hoá, đạo đức,
lối sống... Thực tế cho thấy, văn hoá giao tiếp, ứng xử, một nội dung hết sức quan trọng
*
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của văn hoá học đường của học sinh với thày, cô, với bạn bè đã gây bức xúc trong xã hội.
Truyền thống tôn sư trọng đạo, kính trọng, lễ phép với thày cô là nét đẹp văn hoá được
lưu truyền bao đời nay dường như ở 1 bộ phận học sinh đã không còn gìn giữ được. Tuy
không phải là phổ biến nhưng những hành vi thiếu văn hoá như trong giờ học không chú
ý nghe giảng, nói chuyện riêng, khi trả lời thày cô thiếu thưa gửi, xé bài kiểm tra, gian lận
trong thi cử, trốn học, trang phục không phù hợp... Bên ngoài lớp học thì không chào
thày cô, có những lời nói, bàn luận xúc phạm thày cô. Đỉnh điểm của cách ứng xử thiếu
văn hoá là có những hành vi, lời nói mang tính bạo lực với thày cô. Ngược lại, thì chính
1 bộ phận nhỏ học sinh kể cả các cháu còn rất nhỏ cũng là nạn nhân của tình trạng bạo
lực học đường, xâm hại tình dục mà người gây ra không ai khác lại là những người có
trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ, phục vụ hoạt động trong nhà trường. Đối với bạn bè, tình
trạng bắt nạt, đánh nhau theo kiểu " đánh hội đồng" vẫn diễn ra không chỉ ở học sinh nam,
mà cả các bạn nữ thậm chí có hiện tượng sát hại nhau. Theo Báo cáo phân tích số liệu của
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em( Tổng đài 111) từ 2015 đến tháng 6/ 2019 trẻ
em bị bạn bè bạo lực chiếm 4,2%. Đáng lo ngại là có những học sinh chứng kiến nhưng
vẫn thờ ơ, quay clip phát tán chứ không hề báo cáo thày cô hoặc cha mẹ. Những hiện
tượng học trò yêu đương sớm, quan hệ tình dục, đánh ghen, nghiện hút, bỏ nhà... cũng
diễn ra ở 1 bộ phận nhỏ học sinh
2. Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân từ giáo dục gia đình được đề cập đến
nhiều hơn. Gia đình có vai trò to lớn, là môi trường đầu tiên hình thành và phát triển nhân
cách con người trước hết là trẻ em. Giáo dục gia đình gắn liền với quá trình chăm sóc nuôi
dưỡng bằng tình cảm yêu thương ruột thịt, trong đó giáo dục đạo đức, lối sống cách cư xử
được coi trọng. Bác Hồ đã dạy" Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia
đình". Đảng, Nhà nước cũng rất quan tâm đến vấn đề gia đình. Báo cáo chính trị Đại hội
XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ " thực hiện các chuẩn mực văn hoá gia đình Việt Nam
ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng,
giáo dục thế hệ trẻ". Ngày 24/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 06 về Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chỉ thị nêu
rõ " Xây dựng chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình... phát huy vai trò
của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hoá, con người Việt
Nam..." Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49 về xây dựng gia đình, công tác xây dựng gia
đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư nhận
định "... Chưa xử lý triệt để tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục; sự phối hợp
giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống
cho giới trẻ còn hạn chế". Theo ước tính của Toà án nhân dân tối cao, năm 2019 có 69000
trẻ em có cha mẹ ly hôn. Số liệu của Tổng đài 111 cho biết từ năm 2015 đến tháng 6/2019,
trẻ em bị bạo lực trong gia đình chiếm hơn 60%; trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em,
thủ phạm là người thân ruột thịt trong gia đình là hơn 5%. Trẻ em bị xâm hại phải chịu
ảnh hưởng suốt cuộc đời cả về sự phát triển của não bộ, sức khoẻ thể chất và tinh thần,
nguy cơ bỏ học, kết quả học tập sút kém. Số liệu báo cáo của các địa phương, từ 2015 đến
tháng 6/2019 đã có 180 em phải bỏ học. Thời kinh tế tế thị trường, cha mẹ bận rộn làm
ăn kiếm sống nên ít thời gian dành cho việc quan tâm, chia sẻ, dạy dỗ con về cách cư xử,
kính trên nhường dưới, tình yêu thương, lễ phép với thày cô, chăm chỉ học hành. Tấm
gương của 1 số các bậc cha mẹ không còn sáng như trẻ mong muốn, gia đình không còn
là tổ ấm, chỗ dựa cho trẻ. Không ít các bậc cha mẹ quá nuông chiều con, buông lỏng quản
lý, khoán cho nhà trường hoặc người giúp việc, không nắm bắt kịp thời diễn biến tâm lý,
những thay đổi trong cuộc sống của con cái.
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3. Văn hoá học đường chịu tác động của nhiều yếu tố trong đó có văn hoá gia đình.
Giáo dục nhà trường có mối liên hệ mật thiết với giáo dục gia đình, có thể là điều kiện
của nhau. Không thể có môi trường văn hoá học đường lành mạnh nếu không có môi
trường văn hoá gia đình và ngược lại. Gia đình là một thiết chế văn hoá góp phần tạo dựng
nên nhà trường có văn hoá. Vì vậy, gia đình có văn hoá sẽ góp phần xây dựng lối sống,
nếp sống, cách ứng xử văn hoá của học trò với thày cô, bạn bè. Cũng như vậy, nếu những
hành vi văn hoá, cách ứng xử kính trọng với thày cô, hoà nhã với bạn bè ... được thực hiện
có hiệu quả sẽ tác động tích cực đến việc xây dựng tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh
của xã hội. Dự thảo Chiến lược phát triển văn hoá Việt nam đến năm 2030... có nêu quan
điểm " Xây dựng môi trường văn hoá một cách toàn diện từ gia đình đến cộng đồng dân
cư...". Với học sinh đang ở lứa tuổi trẻ em, còn non nớt và phát triển chưa hoàn thiện thì
hơn ai hết cha mẹ là người rèn giũa, nhắc nhở, chỉ bảo, định hướng cho con. Tình cảm gia
đình là nguồn động lực mạnh mẽ với học sinh trong học tập, phấn đấu, rèn luyện. Từ mối
quan hệ mật thiết nêu trên giữa văn hoá học đường và văn hoá gia đình thì nhà trường và
gia đình, các chủ thể là người lớn như thày cô và các bậc cha mẹ cần có sự phối hợp chặt
chẽ, thường xuyên, có hiệu quả không chỉ định kỳ khi họp phụ huynh, hoặc qua sổ liên
lạc, điện thoại. Cha mẹ tránh có tư tưởng "khoán trắng" cho nhà trường mà cần có ý thức
trách nhiệm về nuôi dạy con, tổ chức lối sống gia đình lành mạnh, tạo dựng môi trường
gia đình yêu thương, gần gũi, chia sẻ, gắn kết, gương mẫu Nhà trường, thày cô cũng cần
nâng cao nhận thức về vai trò của xây dựng văn hoá học đường, là tấm gương sáng về
trách nhiệm nghề nghiệp và ứng xử văn hoá, quan tâm nâng cao chất lượng dạy học và
đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. Đặc biệt quan
tâm phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt,
kịp thời nắm bắt tâm tư của trẻ nhà. Tuyệt đối không sử dụng các hình thức trừng phạt về
thể chất và tinh thần học sinh, có biện pháp để quyền trẻ em được thực hiện và bảo vệ trẻ
khỏi bị xâm hại. Nhà trường quan tâm hỗ trợ phụ huynh về kiến thức và kỹ năng giáo dục
trẻ. Phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục là gia đình- nhà trường- xã hội, phát huy thế
mạnh của từng môi trường giáo dục để học sinh, trẻ em được sống, học tập, chăm sóc,
giáo dục trong môi trường văn hoá, trong tổ ấm gia đình, trong xã hội an toàn, lành mạnh
và phát triển toàn diện.
4. Công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội, phát huy mọi tiềm
năng trong cho sự nghiệp giáo dục được Đảng, Nhà nước quan tâm, các ngành, các cấp,
các cơ quan, tổ chức, gia đình, toàn xã hội ủng hộ. Trong đó có sự tham gia tích cực của
các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội ... Là một tổ chức xã hội hoạt động về bảo
vệ quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nhận thức sâu sắc vai trò, tầm
quan trọng của các mối quan hệ ngoài nhà trường trong việc hỗ trợ học sinh xây dựng văn
hóa học đường. Hội đã tích cực thực hiện trách nhiệm của Hội được quy định trong Luật
Trẻ em là : Kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của trẻ em và các tổ chức xã hội, chuyển
đến cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp
luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em;phát biểu chính kiến và
kiến nghị của Hội đối với cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc
vi phạm pháp luật về trẻ em. Bằng nhiều hình thức như khảo sát xã hội học, tổ chức các
Hội thảo với các tổ chức xã hội, với trẻ em tham gia đóng góp xây dựng chính sách, pháp
luật, khảo sát online, câu lạc bộ phóng viên nhỏ, trao đổi tại lớp học, xây dựng các clip "
Điều em muốn nói", tham vấn ý kiến trẻ em về báo cáo bổ sung cho Báo cáo thực hiện
Công ước quyền trẻ em của Chính phủ. Chỉ riêng phục vụ Đoàn giám sát tối cao của Quốc
Hội, Hội chủ trì phối hợp với TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và TW Hội Liên hiệp phụ
nữ Việt Nam đã tiến hành khảo sát gần 6000 trẻ em ở 57 tỉnh thành, tổng hợp được nhiều
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ý kiến, kiến nghị của trẻ gửi Đoàn giám sát. Hội đã tham gia phản biện xã hội, đóng góp
ý kiến với 1 số dự thảo Luật, chính sách như Luật hôn nhân và gia đình, Luật giáo dục,
Luật trẻ em, Nghị quyết 06 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Luật phòng
chống tác hại của rượu, bia... Có những ý kiến đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Những
đơn thư, vụ việc xâm hại, bạo lực với trẻ trong trường học, gia đình gửi đến Hội hoặc
đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đều chủ động phát biểu chính kiến
trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi văn bản đến các cơ quan chức năng.
Hội tích cực tham gia các đoàn giám sát với các Bộ, ngành, với Quốc Hội. Để hỗ trợ cho
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không bỏ học, hàng năm Hội tổ chức chương trình " Thắp
sáng những ước mơ" và " Tết ấm cho em". Các Hội địa phương cũng tổ chức nhiều chương
trình như Chia sẻ yêu thương của thành phố Hồ Chí Minh, Chắp cánh những ước mơ của
Bắc Giang, Ngày hội tuổi thơ của thành phố Đà nẵng... Chương trình đã vận động được
hàng chục tỷ đồng tặng học bổng, xe đạp, sách vở... cho các cháu. Phối hợp chặt chẽ với
Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai chương trình trao học bổng hỗ trợ trẻ em vượt
khó vươn lên trong học tập thông qua chương trình xây dựng và trao học bổng Quỹ “Tiếp
bước cho em đến trường”.
Thông qua các hoạt động tổ chức các lớp tập huấn cho trẻ em về quyền trẻ em, về
kỹ năng bảo vệ bản thân trước bạo lực, xâm hại trong cuộc sống và trên mạng internet,
kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn... trẻ em không chỉ được trang bị kiến
thức mà các em còn có một cơ hội để chia sẻ những khúc mắc, những lo lắng mà các em
đang phải trải qua, các em cũng không phải lo lắng về việc thầy cô đánh giá, về điểm số
hay e ngại bộc lộ ý kiến bản thân trước thầy cô. Chính điều này tạo cho các em một tâm
thế thoải mái, hứng thú trong tiếp nhận kiến thức và kỹ năng.
Cùng với đó, việc tổ chức và hỗ trợ cho trẻ em tham gia các Diễn đàn trẻ em cấp
địa phương và cấp quốc gia, các cuộc gặp gỡ trẻ em trong nước và quốc tế cũng đã tạo cơ
hội cho trẻ em được bộc lộ bản thân thông qua việc trẻ em tham gia các cuộc bầu chọn
trong nhóm, thuyết trình để chứng minh năng lực và sự tín nhiệm với những bạn khác để
tham gia đại diện cho tiếng nói của trẻ em chứ không phải với vai trò cá nhân. Khi các em
được lựa chọn tham gia sự kiện, Hội đã hỗ trợ cho trẻ em tham gia chuẩn bị bài trình bày,
chuẩn bị thuyết trình để đưa ra được những ý kiến, quan điểm về các chủ đề mà các em
quan tâm như vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng,
bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bóc lột và xâm hại, quyền trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS. Tại các diễn đàn trẻ em, trẻ em được đưa ra ý kiến, khuyến nghị và tham gia
đối thoại với lãnh đạo đại diện cơ quan Nhà nước, Ủy ban của Quốc hội để có thể tăng
cường sự tham gia của trẻ trong các vấn đề liên quan trực tiếp tới các em.
Từ những diễn đàn, gặp gỡ giao lưu này, chính nhóm trẻ em tham gia đã hình thành
những ý tưởng, đề xuất dự án để có thể xin nguồn hỗ trợ từ tổ chức quốc tế. Năm 2017,
Hội đã hỗ trợ trẻ em là thành viên CLB PVN tỉnh Quảng Bình và Hà Nội tham gia cuộc
“Gặp gỡ trẻ em khu vực” tại Thái Lan và hưởng ứng chiến dịch “Lên tiếng” của khu vực
thông qua việc hỗ trợ 02 nhóm trẻ em triển khai hoạt động truyền thông về bảo vệ môi
trường tại Hà Nội, Quảng Bình.
Hội đã hỗ trợ trẻ em xây dựng ý tưởng và Việt hóa nội dung của Công ước
quốc tế về quyền trẻ em và cuốn sách Bảo vệ an toàn trẻ em trên môi trường mạng thành
ngôn ngữ thân thiện với trẻ em Việt Nam; xây dựng clip về phòng, chống các nguy cơ
mất an toàn cho trẻ em khi sử dụng Intenet; clip “Điều em muốn nói”chia sẻ suy nghĩ/cảm
xúc khi phải ở nhà do giãn cách xã hội vì dịch bệnh... Rất nhiều ý tưởng, sự sáng tạo và
ngôn ngữ đã được trẻ em đưa ra để trở thành những sản phẩm truyền thông thân thiện với
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mọi trẻ em Việt Nam. Chính từ đây, trẻ em cũng đã được phát huy năng lực bản thân, suy
nghĩ sáng tạo và trải nghiệm thực tế để giúp các em hình thành thêm những giá trị sống,
những ước vọng và đóng góp giá trị bản thân đối với những vấn đề mà các em quan tâm
và có ích cho cộng đồng của các em.
Công tác truyền thông về quyền trẻ em được Hội quan tâm. Nhiều tài liệu truyền
thông dành cho trẻ em, cha mẹ được biên soạn, in ấn như tài liệu Quyền trẻ em, quyền
của chúng mình, Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày. Đặc biệt những
hoạt động truyền thông trong trường học đang được triển khai hiệu quả tại Tp Hồ Chí
Minh thông qua mô hình “Phiên tòa giả định” (gần 80 phiên tòa với khoảng 100.000 học
sinh và giáo viên được truyền thông), Hội cũng đã tạo cơ hội để các em học sinh có thể
được trải nghiệm mô phỏng một phiên tòa được diễn ra trong thực tế hay những câu
chuyện thực tế về những vấn đề liên quan trực tiếp đến các em như bạo lực học đường,
bạo lực thể chất và tinh thần trẻ... Với sự tham gia của các luật sư, các chuyên gia tâm lý,
những người hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em trao đổi, chia sẻ trong những buổi sinh hoạt đó,
các em học sinh cũng đã có cơ hội được nêu lên ý kiến, suy nghĩ của mình, đôi khi chính
là cả những lời nhắn gửi, nguyện vọng mà các em mong muốn gia đình, nhà trường và cả
cộng đồng cùng chung tay thực hiện để các em được sống, được phát triển và được yêu
thương.
Có thể thấy rằng, bên cạnh những kiến thức mà trẻ em học được từ nhà trường,
chính những trải nghiệm thực tế từ môi trường xã hội do Hội Bảo vệ quyền trẻ em phối
hợp tổ chức đã giúp cho trẻ hình thành nên những giá trị, nhân cách và kỹ năng phù hợp
với thực tế cuộc sống. Hội cũng đúc rút kinh nghiệm thực tế, để việc học tập, rèn luyện
của học sinh không còn chỉ là trên sách vở, “lý thuyết suông”thì rất cần sự chung tay của
cơ quan Nhà nước mà cả cộng đồng cùng tham gia xây dựng môi trường giáo dục ngoài
cộng đồng an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em được học và trải nghiệm từ thực tiễn.
Đặc biệt Hội đang thực hiện chương trình hướng dẫn các bậc cha mẹ sử dụng
phương pháp kỷ luật tích cực. Đây là phương pháp thay thế có hiệu quả và phù hợp cho
việc trừng phạt thân thể và tinh thần của cha mẹ đối với con. Kỷ luật tích cực là cách tiếp
cận không bạo lực trong nuôi dạy con. Phương pháp này đã được thực hiện ở nhiều nước
trên thế giới. Kỷ luật tích cực tập trung nâng cao hiểu biết của cha mẹ về sự phát triển của
trẻ, về suy nghĩ và cảm xúc của trẻ, cải thiện sự giao tiếp giữa cha mẹ và con, thúc đẩy sự
tự điều chỉnh cảm xúc của cả cha mẹ và con cái. Phương pháp này được dựa trên nền tảng
nghiên cứu vững chắc và dựa trên các quyền của trẻ em, nó giúp cha mẹ học cách đưa ra
kỷ luật trên cơ sở hiểu và tôn trọng quyền, cảm xúc của con
5. Trong thời gian tới, văn hóa học đường cần được tiếp tục được xác định là nền
tảng, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của nhà trường. Văn hóa học đường cần lấy
học sinh là trung tâm để phát triển, vun đúc trên cơ sở phát huy các mối quan hệ ngoài
nhà trường nhằm hỗ trợ, giáo dục, hình thành nhân cách trong sáng, hướng thiện cho học
sinh. Xây dựng văn hóa học đường chính là xây dựng môi trường học tập văn minh lịch
sự cho học sinh đúng với truyền thống tiên học lễ, hậu học văn mà giáo dục Việt Nam
đang hướng đến.
Từ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cùng với mong muốn chung tay
cùng ngành giáo dục xây dựng môi trường văn hóa học đường mà ở đó mỗi trẻ em sẽ
được phát triển tốt nhất, hoàn thiện nhất năng lực bản thân, Hội Bảo vệ quyền trẻ có một
số đề xuất/kiến nghị cụ thể như sau:
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(1) Đề nghị Chính phủ quy định cụ thể hơn phần kinh phí dành cho trẻ em trong
ngân sách của Nhà nước và dành một phần nguồn kinh phí hàng năm để cho các tổ chức
xã hội tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em; có sự khuyến khích và tạo cơ chế
thuận lợi để các tổ chức xã hội làm về trẻ em tiếp nhận nguồn hỗ trợ tài chính từ các tổ
chức, doanh nghiệp nước ngoài để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ, đào tạo, triển
khai các mô hình có sự tham gia của trẻ em góp phần mở rộng các hình thức giáo dục kiến
thức và kỹ năng cho trẻ em ngoài cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, đặc biệt là
miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em khuyết
tật...
(2) Đề nghị Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc
hội quan tâm đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Hội bảo vệ quyền trẻ em thực
hiện trách nhiệm theo quy định của Luật trẻ em và Nghị quyết số 121 của Quốc Hội.
(3) Đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23 ngày
26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp kỷ luật tích cực
trong nhà trường. Phối hợp chỉ đạo nhân rộng mô hình Hội đồng trẻ em ở các trường để
tạo cho trẻ em được quyền tham gia ý kiến chủ động hơn. Phối hợp với Hội Bảo vệ quyền
trẻ em Việt Nam triển khai mô hình giáo dục pháp luật cho học sinh bằng “Phiên tòa giả
định”.
(4) Đề nghị Bộ Lao động thương binh và xã hội xem xét hỗ trợ Hội bảo vệ quyền
trẻ em Việt Nam có điều kiện thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật trẻ em và các
văn bản của Quốc Hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
(5) Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện
có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Khi sửa đổi Luật phòng chống bạo lực gia
đình, cần quan tâm bổ sung sung vấn đề bạo lực với trẻ em.
(6) Đề nghị Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt
Nam, TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường giám sát vấn đề thực hiện
quyền và bảo vệ trẻ em các môi trường giáo dục
Với mong muốn góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh cho trẻ
em, tạo ra môi trường giáo dục trẻ em hiệu quả ngoài nhà trường, Hội Bảo vệ quyền trẻ
em Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đã thực hiện hiệu quả trong thời gian
qua và tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để giúp cho trẻ em có cơ
hội, môi trường thuận lợi để tham gia các hoạt động xã hội, tích lũy kiến thức và nâng cao
giá trị bản thân để trở thành một công dân tương lai đủ năng lực và đạo đứctham gia xây
dựng một cộng đồng xã hội mà ở đó “không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”./.
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VĂN HOÁ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
TẠI NƠI CÔNG CỘNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TS. Nguyễn Tuấn Anh*
Tóm tắt: Văn hoá ứng xử là một thành tố quan trọng cấu thành của văn hoá. Văn hoá
ứng xử ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Văn hoá ứng xử là một trong
những thước đo nhân cách của con người nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. Bằng việc
sử dụng bảng hỏi khảo sát trên 360 học sinh, sinh viên (tuổi trung bình 18,7) hiện đang sinh sống,
học tập tại các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Giang, Thừa Thiên – Huế và Trà Vinh, nghiên cứu cho
thấy: Nhìn chung, học sinh, sinh viên có hành vi ứng xử có văn hoá tại nơi công cộng (trong cả
mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với tự nhiên và các công trình công
cộng), song một bộ phận học sinh, sinh viên vẫn có những hành vi lệch chuẩn và thiếu văn hoá,
phổ biến nhất là: nói to ồn ào gây ảnh hưởng đến người khác; văng tục, chửi bậy; thể hiện tình
cảm thái quá trước mặt người khác; hái hoa bẻ cành; vứt rác bừa bãi… Một số hành vi ứng xử
thiếu văn hoá được phát hiện là có sự khác biệt giữa nam và nữ; giữa khu vực thành thị và nông
thôn; giữa những học sinh sinh viên theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Những kết quả nghiên
cứu cung cấp thông tin và căn cứ khoa học quan trọng cho các nhà giáo dục, nhà quản lý, thầy
cô, cha mẹ… trong việc định hướng, giáo dục văn hoá, lối sống và nhân cách của các em.
Từ khoá: Văn hoá ứng xử; hành vi ứng xử; học sinh, sinh viên; nơi công cộng.

1. Đặt vấn đề
Văn hoá ứng xử là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hoá. Để đánh giá
trình độ văn hoá của một cá nhân hay một xã hội không thể không có tiêu chí về văn hoá
ứng xử. Học sinh, sinh viên là những đối tượng đang trong giai đoạn phát triển và hoàn
thiện nhân cách. Chính vì thế, khi học sinh, sinh viên có văn hoá ứng xử phù hợp sẽ góp
phần tạo thuận lợi cho quá trình hoàn thiện nhân cách tích cực. Bởi thông qua giao tiếp,
ứng xử, các em được tiếp thu tri thức, phát triển tâm lý, xúc cảm, tình cảm, mở rộng các
mối quan hệ xã hội và tăng cường tính kết nối của bản thân với người khác. Cùng với sự
phát triển của mạng Internet, mạng xã hội, quá trình hội nhập và giao thoa, tiếp biến văn
hóa giữa nước ta và các nước khác diễn ra liên tục, thường xuyên và vô cùng mạnh mẽ.
Văn hóa giao tiếp, ứng xử của các nước sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến văn hóa
giao tiếp, ứng xử của thanh niên Việt Nam.
Nhiều năm qua, đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện về văn hoá ứng xử của giới
trẻ. Báo chí, truyền thông cũng có nhiều bài viết, phóng sự, chương trình… về vấn đề này.
Ở nước ta, vấn đề văn hóa ứng xử tại nơi công cộng cũng được các cấp ủy đảng, chính
quyền quan tâm. Nhiều phong trào, cuộc vận động được tổ chức như: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”, “Nét đẹp công chức”, “Thanh niên thanh lịch”, “Thành phố
văn minh”... Mục đích của các phong trào này nhằm xây dựng và nâng cao ý thức trách
nhiệm của người dân, thanh niên đối với cộng đồng bằng những hành vi ứng xử phù hợp
với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc cũng như xu thế phát triển của xã hội. Từ
những phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng thanh niên với lối sống lành
mạnh, tích cực và trách nhiệm. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp về văn hoá ứng xử vẫn
trở thành vấn đề đáng báo động cần được quan tâm của xã hội. Chính biểu hiện lệch chuẩn
*
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trong ứng xử của một bộ phận học sinh, sinh viên đã khiến cho nhiều người có cái nhìn
định kiến và thiếu thiện cảm đối với hình ảnh của giới trẻ hiện đại.
Bài viết này sẽ nhằm mục đích đánh giá một phần thực trạng văn hoá ứng xử của
đối tượng học sinh, sinh viên; đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đề xuất và gợi ý
một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao văn hoá ứng xử của các em sao cho phù hợp
lứa tuổi và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Những số liệu được trình bày trong bài viết là
một phần kết quả của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Văn hoá ứng xử của thanh niên
tại nơi công cộng – Thực trạng và giải pháp” do TS. Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm,
Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ trì, đã được nghiệm thu vào cuối năm 2020.
2. Thực trạng văn hoá ứng xử của học sinh, sinh viên tại nơi công cộng
2.1. Kết quả chung
Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung, tỉ lệ thực hiện những hành vi mang tính
lệch chuẩn của học sinh, sinh viên tại nơi công cộng không phải là hành vi của đại đa số
(với hầu hết các hành vi lệch chuẩn có tỉ lệ dưới 50%), tuy vậy đây vẫn là vấn đề cần quan
tâm.
25.3

Bấm còi ầm ĩ khi ùn tắc giao thông

20.8

Viết vẽ lên tường hay các công trình
Mang đồ ăn uống vào những nơi bị cấm ăn uống

26.9

Quay phim chụp ảnh người khác khi chưa được phép

26.9
26.1

Thả rông vật nuôi hoặc mang vật nuôi đến nơi bị cấm

39.7

Hái hoa, bẻ cành

18.9

Phóng uế dù đã có biển cấm

25.6

Ăn mặc hở hang, không phù hợp

23.6

Chen lấn xô đẩy khi xếp hàng, mua hàng

21.9

Khạc nhổ bừa bãi

31.9

Vứt rác bừa bãi

39.4

Thể hiện tình cảm thái quá trước mặt người khác

40.2

Văng tục, chửi bậy

50.8

Nói to gây ồn ào ảnh hưởng người khác
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Biểu 1. Hành vi ứng xử lệch chuẩn, thiếu văn hoá của học sinh,
sinh viên tại nơi công cộng
Theo thống kê định lượng của đề tài, chỉ có một hành vi có trên 50% học sinh, sinh
viên thực hiện là “Nói to gây ồn ào, ảnh hưởng đến người khác” (50,8%). Hành vi này
nếu xem xét từ góc độ giao tiếp lứa tuổi thì không phải là vấn đề đáng lên án, mà với hành
vi này chúng ta chỉ cần nhắc ở các em để điều chỉnh, bởi hành vi này ít nhiều gây ảnh
hưởng đến người khác, làm phá vỡ sự riêng tư và không gian của các cuộc giao tiếp khác.
Như chúng ta đã biết, lứa tuổi học sinh, sinh viên là giai đoạn phát triển về giao tiếp.
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Thông qua giao tiếp các em mở rộng các mối quan hệ xã hội, tăng cường tính kết nối xã
hội và tiếp thu tri thức. Ở tuổi này các em có rất nhiều các mối quan hệ bạn bè và cùng
với bạn bè có rất nhiều hoạt động khác ngoài hoạt động tại trường học. Do đó, những hành
vi như “nói to”, “gây ồn ào” là những đặc điểm khá rõ nét trong nhận biết đặc điểm giao
tiếp của các em ở tuổi này.
Ở chiều ngược lại, “văng tục, chửi bậy” lại là biểu hiện trong giao tiếp của học
sinh, sinh viên mà chúng ta cần lên án mạnh mẽ và phải nghiêm khắc uốn nắn cho các
em. Kết quả điều tra cho thấy có khoảng 40,2% học sinh sinh viên đã từng nói tục, chửi
bậy ở các mức độ khác nhau. Nói tục, chửi bậy là hiện tượng không hiếm không học sinh,
sinh viên. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực giao tiếp và chuẩn mực
văn hoá, kể cả trong hay ngoài môi trường học đường. Theo tìm hiểu cho thấy, hiện tượng
nói tục, chửi bậy biểu hiện khá đa dạng, từ chửi thề, dùng tiếng lóng mang hàm ý xấu,
thậm chí dùng cả tiếng nước ngoài, ngôn ngữ “tự chế” để phản ánh những nội dung mang
nghĩa tiêu cực. Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Vũ Thị Ngọc Tú (2020), hành vi nói
tục chửi bậy cũng là hành vi có tỉ lệ thực hiện cao hơn so với nhiều hành vi lệch chuẩn
khác. Theo tác giả này, có tới 80,8% học sinh trung học cơ sở đã từng nói tục chửi bậy.
Còn theo nhận định của tác giả Lê Văn Hảo (2020), dường như nói tục, chửi bậy đã trở
thành một phần của “tiểu văn hoá” thanh niên, một thói quen bình thường của họ, được
hỗ trợ bởi nhận thức, cảm xúc lẫn hành vi. Thay đổi hành vi này chắc chắn là một thách
thức lớn.
“Hái hoa, bẻ cành” cũng được ghi nhận với khoảng 39,7% học sinh, sinh viên đã
từng thực hiện hành vi này. Ở Việt Nam, hành vi này là khá phổ biến nhất là trong giới
trẻ. Nhiều em hái hoa, bẻ cành để làm “đạo cụ” chụp ảnh; hay hàng năm, tình trạng “hái
lộc” vào đêm Giao thừa cũng là một hoạt động được nhiều người cổ suý. Đây là hành vi
phá hoại môi trường và phá vỡ cảnh quan, không gian công cộng một cách nghiêm trọng.
Những hành vi xấu xí, thiếu văn hóa như trên đã được nhắc nhở nhiều lần trên báo chí,
mạng xã hội nhưng vẫn tái diễn. Nhiều chuyên gia văn hoá khẳng định, hành động ngắt
hoa, bẻ cành không phải vô thức mà thể hiện thái độ ích kỷ, thiếu tôn trọng cộng đồng và
môi trường.Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, việc tự ý chặt cây, bẻ cành bị cho là
“hành vi đáng xấu hổ” và ngay lập tức, người vi phạm phải nhận án phạt nặng nếu bị phát
hiện. Chẳng hạn như tại Toronto (Canada), các hành vi liên quan đến bẻ cành, chặt cây
nơi công cộng sẽ bị xử phạt một cách nghiêm khắc, tối thiểu là 500 USD/cây và tối đa là
100.000 USD/cây. Hay từ năm 2013, luật pháp ở Dubai quy định rõ, bất cứ đối tượng nào
có hành vi ngắt hoa, bẻ cành ở nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 500 – 1.000 Dirham, tương
đương 136 – 272 USD.
Một hiện tượng cũng đang dần trở nên phổ biến trong học sinh, sinh viên mà quy
chiếu theo chuẩn mực giao tiếp ứng xử tại nơi công cộng thì đây là hành vi vi phạm
nghiêm trọng chuẩn mực và cực kỳ đáng lên án, đó là “Thể hiện tình cảm thái quá trước
mặt người khác” (tỉ lệ 39,4%). Thời gian gần đây, tình trạng một bộ phận giới trẻ thường
xuyên biểu lộ tình cảm thân mật thái quá nơi công cộng đang có chiều hướng gia tăng.
Địa điểm thể hiện tình cảm thân mật có khi ở ngay trong quán cà phê, trà sữa, rạp chiếu
phim, công viên hoặc nơi công cộng khác. Về bản chất, việc thể hiện tình cảm yêu thương,
gắn bó với những người thân yêu là điều tốt, thậm chí, việc thể hiện tình cảm được mọi
người chứng kiến thường đem lại cảm giác tự tin, tràn ngập yêu thương và nhận được sự
tán dương. Tuy nhiên, nếu như hành động đó vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ mang đến
sự phản cảm, mất lịch sự, gây khó chịu cho mọi người xung quanh, làm ảnh hưởng đến
trật tự công cộng. Hành vi biểu lộ tình cảm thân mật thái quá của một bộ phận giới trẻ ở
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nơi công cộng là hành động thiếu ý thức, không tôn trọng mọi người xung quanh. Đặc
biệt, hành vi này có thể ảnh hưởng đến tâm lý, bắt chước đối với trẻ em. Trong một số
trường hợp, hành vi này làm phá vỡ sự tôn nghiêm, trang trọng cần có của một số không
gian công cộng. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể để xử phạt đối với hành vi
này. Trước đây, theo quy định tại khoản 1 điều 10 Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính
phủ về xử phạt “vi phạm quy định về nếp sống văn minh”, thì hành vi không mặc quần,
áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi
làm việc của các cơ quan nhà nước bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000-100.000
đồng. Tuy nhiên, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… thay thế Nghị định
73/2010/NĐ-CP của Chính phủ lại không quy định về hành vi “vi phạm quy định về nếp
sống văn minh”. Chính vì thế, để ngăn chặn hành vi biểu lộ tình cảm thái quá của giới trẻ
tại nơi công cộng thì việc ban hành quy định xử phạt hành chính đối với hành vi này là
rất cần thiết, góp phần nâng cao ý thức và giữ gìn văn hóa nơi công cộng.
Bên cạnh những hành vi lệch chuẩn tại nơi công cộng đã được phân tích ở trên,
trong học sinh, sinh viên cũng còn nhiều hiện tượng tiêu cực trong ứng xử của các em
cũng được cuộc khảo sát ghi nhận (với tỉ lệ học sinh, sinh viên thực hiện các hành vi từ
khoảng 1/5 đến 1/3 người tham gia khảo sát) có thể kể đến như: vứt rác bừa bãi (31,9%);
mang đồ ăn uống vào những nơi bị cấm (26,9%); quay phim, chụp ảnh người khác khi
chưa được phép (26,9%); thả rông vật nuôi hoặc mang vật nuôi đến nơi bị cấm (26,1%);
ăn mặc hở hang, không phù hợp (25,6%)…
2.2. Một số khác biệt
Bằng các phép kiểm định sự khác biệt, nghiên cứu phát hiện ra rằng, có sự khác
biệt trong việc thực hiện các hành vi lệch chuẩn tại nơi công cộng giữa những nhóm học
sinh, sinh viên phan theo giới tính, khu vực sinh sống và đặc điểm tôn giáo. Cụ thể:
Theo giới tính
Kết quả kiểm định cho thấy, nam học sinh, sinh viên có mức độ thực hiện các hành
vi lệch chuẩn, thiếu văn hoá cao hơn nữ học sinh, sinh viên. Nhiều nghiên cứu trước đây
cũng ghi nhận sự khác biệt về giới trong thực hiện các hành vi lệch chuẩn. Nam thanh
niên có nhiều khả năng thực hiện những hành vi lệch chuẩn cao hơn nữ thanh niên
(Puzzanchera, 2009; Salari & Thorell, 2015; Trudeau và cộng sự, 2012). Tradeau và cộng
sự (2012) báo cáo rằng trong giai đoạn đầu tuổi thanh niên, nam giới có vấn đề về hạnh
kiểm với tỷ lệ cao hơn từ 4 đến 15 lần so với nữ và ở tuổi vị thành niên sau đó, tỷ lệ này
gấp 1 đến 4 lần nữ. Puzzanchera (2009) cho thấy nam giới có nhiều khả năng thực hiện
các hành vi xã hội cực đoan hơn là nữ giới.
Theo khu vực sinh sống
Những học sinh, sinh viên sống tại khu vực thành thị có mức độ thực hiện những
hành vi ứng xử thiếu văn hoá phổ biến hơn những em sống tại khu vực nông thôn. Theo
các tác giả Dam và cộng sự (2002); Frank (2003); Short (2006), trong nhiều xã hội công
nghiệp hóa, cuộc sống ở nông thôn thường được coi là dễ chịu và không có rắc rối, trong
khi cuộc sống ở thành thị được coi là nguy hiểm và nhiều vấn đề xã hội, rắc rối hơn. Hơn
nữa, nhiều nghiên cứu khoa học xã hội và tội phạm học từ thế kỷ XIX cũng đã có phát
biểu rằng, việc kiểm soát xã hội suy yếu và tình trạng ẩn danh (đo dân số đông) đã dẫn
đến tỉ lệ các hành vi sai lệch cao hơn ở các thành phố lớn (Carrington & Scott, 2008). Lý
thuyết Xã hội vô tổ chức (Social Disorganization Theory) dự đoán tỷ lệ thực hiện các
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hành vi lệch chuẩn ở thanh thiếu niên nông thôn thấp hơn đáng kể do mức độ kiểm soát
xã hội không chính thức ở khu vực nông thôn lớn hơn (Simon và cộng sự, 2007; Vermeij
và Mollenhorst, 2008). Nghiên cứu gần đây của Harden và cộng sự (2009) phát hiện ra
rằng, thanh niên sống ở các khu vực có mật độ dân số cao hơn cũng thể hiện nhiều hành
vi chống đối xã hội hơn.
Theo đặc điểm tôn giáo
Kết quả kiểm định cho thấy, những học sinh, sinh viên theo tôn giáo ít thực hiện
những hành vi thiếu văn hoá tại nơi công cộng hơn những học sinh, sinh viên không theo
tôn giáo. Thật vậy, đối với những người theo tôn giáo, tính tôn giáo gần như bao phủ toàn
bộ đời sống văn hóa và mọi hoạt động xã hội cũng như cá nhân con người. Các giáo lý
tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng
nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn nhất của đạo đức
tôn giáo là góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con
người đến Chân – Thiện – Mỹ (Đặng Thị Lan, 2008). Con người sống trong “bầu không
khí” đậm đặc tính tôn giáo như vậy, họ sẽ bị “uốn nắn” từ trong tư tưởng đến hành vi, ứng
xử, điệu bộ, cách ăn, cách nói và đến cả trang phục, ngoại hình. Lễ nghi, tập tục của tôn
giáo đã quy định những hành vi cho con người, thực hiện lâu ngày thành thói quen, thành
tập tục, thành văn hóa sống, lối sống, nếp sống, triết lý sống của họ (Đỗ Lan Hiền, 2015).
Cũng theo tác giả này, chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng, tôn giáo là một bộ phận
thiết yếu của thượng tầng xã hội (như triết học, đạo đức, pháp luật,...), và là một bộ phận
của phức hợp những yếu tố cũng rất thiết yếu mà trong đó con người sống dù là theo sự
sắp xếp của trật tự các quan hệ xã hội. Công năng xã hội, văn hóa của tôn giáo là không
chối bỏ được, nên cần nhìn nhận tôn giáo như một thứ “rào cản” chống lại sự hình thành
và xâm lấn của những yếu tố phi nhân tính, phản tiến bộ để hướng những chuyển động
của đời sống xã hội và cá nhân diễn ra theo chiều tích cực.
3. Kết luận và đề xuất giải pháp
Như vậy bài viết đã phác hoạ một phần thực trạng văn hoá ứng xử của học sinh,
sinh viên tại nơi công cộng. Theo đó, đại bộ phận học sinh, sinh viên dã có văn hoá ứng
xử chuẩn mực song một bộ phận lại có những hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí vi phạm
các quy định, quy tắc giao tiếp ứng xử tại nơi công cộng. Đây là những vấn đề rất cần
được khắc phục trong thời gian tới để học sinh, sinh viên ngày càng hoàn thiện nhân cách.
Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao văn
hoá ứng xử của học sinh, sinh viên nói riêng và người trẻ nói chung tại nơi công cộng
gồm:
- Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho học sinh, sinh viên những quan điểm của Đảng
về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về vị trí, vai trò của việc thực hiện
chuẩn mực văn hóa ứng xử của các em trong tình hình mới hiện nay thông qua những buổi
học nghị quyết, chủ trương, những bài thuyết trình về giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục
văn hóa ứng xử với hình thức truyền tải mềm mại, ngắn gọn, biểu cảm, vui tươi, hiện đại...
- Xây dựng và phát sóng đều đặn nhiều chương trình phát thanh truyền hình, báo
điện tử về chuẩn mực văn hóa ứng xử nói chung và chuẩn mực văn hóa ứng xử tại nơi
công cộng nói riêng. Các chủ đề của các chương trình tập trung vào việc tuyên truyền,
phổ biến về các quy tắc ứng xử ở nơi công cộng; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa
tại các khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ quan, các tụ điểm sinh hoạt công cộng và
trên mạng xã hội; phê phán những thói hư, tật xấu đang tồn tại trong xã hội hiện đại như:
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bệnh thờ ơ, vô cảm; bệnh thành tích; thói hoang phí; ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa,... đồng
thời nhân rộng những hành động đẹp trong ứng xử của con người, từ đó giúp thay đổi
hành vi và ứng xử thiếu văn minh của học sinh, sinh viên. Các đài phát thanh truyền hình,
cơ quan báo chí nên có những chuyên mục, chuyên trang chuyên đề định kỳ về giáo dục,
bồi dưỡng văn hóa ứng xử cho giới trẻ. Những chuyên mục này tập trung vào việc biểu
dương ca ngợi những lời nói hay, việc làm tốt, cách ứng xử đẹp trong cộng đồng. Kịp thời
thông tin, phản ánh những bất cập, thói hư, tật xấu trong văn hóa, xây dựng những chuẩn
mực văn hóa ứng xử tốt đẹp hơn. Có những chương trình mạnh dạn lên án, phê bình những
hành vi xấu, ứng xử chưa tốt mới có thể cảnh tỉnh những hành vi phản văn hoá, thuyết
phục và thay đổi nhận thức, hành vi của người dân nói chung và học sinh, sinh viên nói
riêng.
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, giáo dục về văn hóa ứng xử phù
hợp mới mỗi lứa tuổi, giới tính,... học sinh, sinh viên.
- Tổ chức định kỳ Giải báo chí về Văn hóa ứng xử. Năm 2020, Bộ Thông tin và
Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt
Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”. Đây là lần đầu
tiên giải báo chí về văn hóa ứng xử được tổ chức, là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan
trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu
cầu phát triển bền vững đất nước.
- Cha mẹ, thầy cô, nhà trường cần giáo dục thái độ ứng xử cho các em phù hợp với
từng hoàn cảnh, từng đối tượng thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, dã ngoại, các
buổi biểu diễn sân khấu hay thông qua các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác về chủ đề văn
hóa ứng xử... Cha mẹ, thầy cô cần kịp thời uốn nắn, điều chỉnh khi phát hiện con em mình
có những thái độ không phù hợp trong ứng xử trong gia đình, trong nhà trường và tại
những không gian ngoài nhà trường.
- Tăng cường các chế tài xử phạt những hành vi thiếu văn hóa, lệch chuẩn tại nơi
công cộng để thanh niên thay đổi thái độ ứng xử của mình trước khi quyết định thực hiện
các hành vi vi phạm, thiếu văn hóa.
- Đối với những học sinh, sinh viên theo tôn giáo, có thể sử dụng các biện pháp
giáo dục, điều chỉnh thái độ của thanh niên theo hướng tích cực thông qua hệ thống giáo
lý, giáo luật của các tôn giáo.
- Tại từng không gian vui chơi, giải trí cụ thể nên có những quy định, quy tắc riêng
phù hợp với từng địa điểm để đảm bảo tính chất an toàn cũng như tính nguyên tắc của địa
điểm đó. Xây dựng hệ thống pano, apphich tuyên truyền về văn hóa ứng xử tại nơi vui
chơi giải trí cho thanh niên ý thức được những hành vi mình được làm hay không đươc
làm tại đó. Chẳng hạn: cấm quay phim chụp ảnh khi xem phim trong rạp phim; không
mang vật nuôi vào những nơi bị cấm hoặc thả rông vật nuôi mà không rọ mõm...
- Trang bị hệ thống camera giám sát tại các địa điểm công cộng để một mặt kiểm
soát và kiểm tra hành vi ứng xử lệch chuẩn của người tham gia, một mặt tăng cường đảm
bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
- Có cơ chế phạt nguội đối với những học sinh, sinh viên có hành vi xả rác bừa bãi
hoặc vi phạm các quy tắc, chuẩn mực ứng xử tại không gian vui chơi giải trí nhiều lần
hoặc vi phạm nghiêm trọng.
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- Tăng mức xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm chuẩn mực, quy
tắc, quy định ứng xử nơi công cộng như ăn mặc hở hang, hút thuốc lá, văng tục, chửi
bậy...
- Áp dụng các biện pháp lao động công ích bắt buộc đối với những người vi phạm
nghiêm trọng các chuẩn mực tại nơi công cộng hoặc vi phạm nhiều lần.
- Công khai thông tin ảnh chụp được của những hảnh vi vi phạm tại các không gian
vui chơi giải trí như: vứt rác bừa bãi; hái hoa bẻ cành...
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường; kịp thời phát hiện và xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phá hoại cảnh quan môi trường tại không gian vui
chơi, giải trí. Đề xuất phạt lao động công ích đối với những hành vi vi phạm văn hóa ứng
xử với cảnh quan môi trường tự nhiên tại không gian vui chơi giải trí.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên cần tăng cường
nâng cao nhận thức rằng, việc giáo dục rèn luyện thanh niên nói chung và giáo dục văn
hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên nói riêng là trách niệm của toàn xã hội trong đó có các
tổ chức đoàn thể, với vai trò nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam. Nghiên cứu bổ sung những nội dung, cách thức giáo dục văn hóa ứng xử
cho các em một cách hấp dẫn, sáng tạo, cuốn hút thanh niên để thông qua đó thanh niên
có cơ hội rèn luyện và thể hiện kỹ năng của mình.
- Các tổ chức thanh niên cũng cần thường xuyên tổ chức tập huấn cho thanh niên
về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Nội dung cần chú trọng vào tập huấn kỹ năng mềm, kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống trong các vấn đề gây nhức nhối như: ý thức bảo
vệ môi trường; văn hóa trang phục trang nghiêm; văn hóa khi đi thang máy; Văn hóa khi
giới trẻ thể hiện tình cảm nơi công cộng... Song song với những dẫn chứng, lý thuyết về
việc nâng cao ý thức nơi công cộng, cần đưa ra những hoạt động xử lý tình huống thực tế
nhằm giúp các em nâng cao ý thức của mình trong văn hóa ứng xử nơi công cộng.
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NHẬN DIỆN VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI MÔI
TRƯỜNG BÊN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng*
Tóm tắt: Văn hóa học đường là một yếu tố trong đổi mới giáo dục, ảnh hưởng trực tiếp
đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Văn hóa học đường có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với
chất lượng cuộc sống và hiệu quả hoạt động của mỗi nhà trường. Văn hóa học đường biểu hiện
qua các chỉ báo sau đây: mức độ sâu sắc về lòng yêu nghề, yêu trẻ của thầy cô giáo, sự mẫu mực
về đạo đức, lối sống và ý chí vươn lên tự học suốt đời của các thầy cô giáo, sự thuần nhất về đạo
đức và ý thức tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức của học trò, tính chủ động, tự lực và lòng say mê
ham học của học trò, tinh thần vượt khó để học tập của học trò, sự trung thực trong đánh giá và
tự đánh giá chất lượng giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo của học trò, truyền thống (đặc
biệt là truyền thống dạy và học) của nhà trường, cảnh quan sư phạm của nhà trường, nề nếp kỷ
cương (nhất là nề nếp dạy và học) của nhà trường, trình độ và phong cách quản quản lý nhà
trường. Trong bổi cảnh đổi mới giáo dục, vấn đề văn hóa học đường cần được xem là một biện
pháp hữu hiệu để ngăn chặn, chấm dứt và hướng tới xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, xây dựng
nhà trường thành trường học thành công và hiệu quả. Trong quá trình đó, các nhà trường cần
chú ý các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến việc tạo lập và phát triển văn hóa học đường của
nhà trường, thấy được mối quan hệ nhân quả, tác động tích cực và tác động tiêu cực của chúng
và từ đó khai thác mặt tích cực vào xây dựng văn hóa học đường cho trường mình. Hiện nay, các
đặc trưng của văn hóa học đường đang bị biến dạng dưới tác động của nhiều yếu tố, trong đó có
các yếu tố bên ngoài nhà trường. Trên cơ sở nhận diện các yếu tố này, bài tham luận có đưa ra
một số biện pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa học đường ở các nhà trường hiện nay.

1. Mở đầu
Văn hóa học đường là một yếu tố rất cơ bản của cơ chế phát triển từng nhà trường
cũng như của toàn hệ thống, nó là nền tảng và định hướng cho sự phát triển tiến bộ của
nhà trường, và là một yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục. Theo
quan niệm chung, văn hóa học đường là một hệ thống phức hợp các giá trị, các chuẩn mực
xung quanh chức năng giáo dục con người của nhà trường, được chấp nhận tự nguyện,
được cam kết tôn trọng thực hiện từ đó mà các thành viên của nhà trường cùng nhau thực
thi các hoạt động giáo dục, nhằm hoàn thành ngày càng tốt sứ mệnh của nhà trường.
Các giá trị và chuẩn mực văn hóa học đường phải tương đối bền vững, nghĩa là
phải qua trải nghiệm và thử thách của thời gian, phải biến thành niềm tin trong hành động
của mọi thành viên, và trở thành biểu tượng trong từng mặt hoạt động của nhà trường. Do
đó, văn hóa học đường là sự thể hiện bản sắc tập thể, thông qua đó mà các thành viên của
nhà trường được kết nối với nhau để phấn đấu cho mục tiêu chung. Tuy nhiên, văn hóa
nhà trường chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố như bên trong nhà trườngvà bên ngoài
nhà trường, trong phạm vi bài viết chúng tôi đề cập đến mối quan hệ bên ngoài nhà trường
với văn hóa học đường trong bối cảnh hiện nay.
2. Ý nghĩa của việc phát triển văn hoá học đường

*

Học viện Quản lý giáo dục
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Văn hóa học đường có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chất lượng cuộc sống và
hiệu quả hoạt động của mỗi nhà trường. Các lý do cần phải nuôi dưỡng vun trồng văn hóa
học đường tích cực, lành mạnh có thể tóm tắt như sau:
- Sự phát triển của thế hệ trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường văn hoá xã hội
nơi các em lớn lên; môi trường văn hoá học đường thuận lợi giúp trẻ có nhiều cơ hội để
phát triển; môi trường này không thuận lợi sẽ làm thui chột sự phát triển;
- Văn hóa học đường lành mạnh giúp giảm bớt sự không hài lòng của giáo viên và
giúp giảm thiểu hành vi cử chỉ không văn hóa của học sinh;
- Tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học, khuyến khích giáo viên, học
sinh nỗ lực rèn luyện, học tập đạt thành tích mong đợi;
Nếu văn hóa học đường bị xuống cấp hoặc thậm chí bị mất đi thì lập tức nhà trường
sẽ bị tha hóa, bị mất phương hướng, bị suy thoái nội lực, chất lượng giáo dục sẽ giảm sút,
có thể đến mức nhà trường không còn đủ năng lực và uy tín để tiếp tục làm nhiệm vụ đào
tạo con người nữa và như vậy có ảnh hưởng to lớn đến xã hội.
3. Nhận diện văn hóa học đường
Văn hóa học đường không tồn tại một cách tự nhiên mà nó tồn tại và phát triển
thông qua vật chủ mang nó - đó là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Những
cá nhân của đội ngũ này, một mặt vừa là chủ thể tạo lập, thúc đẩy văn hóa học đường phát
triển, mặt khác vừa là nơi văn hóa học đường thể hiện bản sắc của mình thông qua các
hành vi của họ. Nhưng nếu chủ thể có nền văn hóa không tích cực thì đương nhiên cũng
không thể hy vọng họ tạo lập và phát triển môi trường văn hóa học đường tích cực.
Văn hóa học đường biểu hiện qua các chỉ báo sau đây: mức độ sâu sắc về lòng yêu
nghề, yêu trẻ của thầy cô giáo, sự mẫu mực về đạo đức, lối sống và ý chí vươn lên tự học
suốt đời của các thầy cô giáo, sự thuần nhất về đạo đức và ý thức tự tu dưỡng rèn luyện
đạo đức của học trò, tính chủ động, tự lực và lòng say mê ham học của học trò, tinh thần
vượt khó để học tập của học trò, sự trung thực trong đánh giá và tự đánh giá chất lượng
giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo của học trò, truyền thống (đặc biệt là truyền thống
dạy và học) của nhà trường, cảnh quan sư phạm của nhà trường, nề nếp kỷ cương (nhất là
nề nếp dạy và học) của nhà trường, trình độ và phong cách quản lý của hiệu trưởng, trình
độ dân chủ hóa trong sinh hoạt của nhà trường.
Văn hóa học đường thường được xem xét ở 2 cấp độ: vô hình và hữu hình. Các
thành tố chủ yếu thường ở dạng tiềm ẩn trong nhận thức và tình cảm của con người, chúng
hình thành nên cấp độ vô hình của văn hóa học đường, khó nhận ra ngay. Chính hành
động của con người (chủ yếu là thầy và trò) trong hoạt động thực tiễn dạy và học đã biến
các thành tố vô hình nói trên thành các biểu tượng, và tạo nên cấp độ hữu hình của văn
hóa học đường. Nhìn từ phía khách quan, người ta dễ nhận ra cấp độ hữu hình của văn
hóa học đường, nhưng đó chưa phải là toàn bộ văn hóa học đường, mà đó chỉ là biểu hiện
bên ngoài của văn hóa học đường. Chẳng hạn, biểu tượng về các chuẩn mực trong văn
hóa học đường mà chúng ta thường thấy khi đến thăm một nhà trường nào đó, chính là
cấp độ hữu hình của văn hóa học đường, như cảnh quan sư phạm, trang phục của thầy và
trò, quan hệ giao tiếp trong trường và giao tiếp với khách, nghi thức chào cờ đầu tuần,
nghi thức chào đón học trò đầu cấp và tiễn đưa học trò cuối cấp, nghi lễ ngày khai trường,
ngày bế giảng, ngày kỷ niệm thành lập trường, ngày Nhà giáo Việt Nam, nề nếp gặp mặt
và tặng quà các cựu giáo chức của trường nhân ngày 20/11, nề nếp gặp mặt và giao lưu
với học sinh cũ đã ra trường.
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Muốn nhận diện được đúng trình độ của văn hóa học đường thì phải có cách đánh
giá toàn diện, kết hợp được cả 2 cấp độ, không thể chỉ căn cứ vào cấp độ hữu hình, nhưng
cũng không thể chỉ qua đánh giá cấp độ vô hình bằng suy diễn cảm tính.
4. Các yếu tố bên ngoài nhà trường ảnh hưởng dến môi trường văn hóa học đường
Văn hóa học đường ở nước ta hiện nay đang bộc lộ những gam màu không sáng
sủa và đầy thử thách. Bệnh thành tích, gian lận trong đánh giá, thi cử, chuyện mua bán
các kết quả học tập và rèn luyện, chuyện lình xình mất đoàn kết, chuyện gia trưởng của
hiệu trưởng, chuyện tài chính bất minh, chuyện học sinh, sinh viên hư hỏng, đua đòi ăn
chơi, và dính dáng vào các tệ nạn xã hội, chuyện bạo lực học đường v.v.., dẫn đến chất
lượng giáo dục giảm sút nghiêm trọng, nề nếp kỷ cương bị đảo lộn. Tất cả biểu hiện đó
của văn hóa học đường đều do tác động của nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố bên
ngoài nhà trường có vai trò quan trọng, có thể kể đến một số yếu tố
1) Tác động của nền kinh tế thị trường
Bên cạnh những mặt tích cực, cơ chế kinh tế thị trường cũng tạo ra nhiều hệ lụy
liên quan đến hành vi văn hóa của con người, trong đó có hành vi văn hóa của giáo viên
và học sinh. Kinh tế hàng hóa dựa trên quan hệ trao đổi lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy
đồng tiền làm công cụ giải quyết mọi vấn đề không chỉ diễn ra trong hoạt động kinh tế
mà nó đã thâm nhập vào môi trường học đường, làm biến dạng các hành vi văn hóa tích
cực giữa con người với nhau trong học đường. Các hành vi biến dạng này xảy ra cả ở hoạt
động giảng dạy, cả ở hoạt động tổ chức và cán bộ, cả ở trong quan hệ giao tiếp thuần túy
với nhau. Có thể nói tác động của cơ chế thị trường có tính hủy hoại ghê gớm đến tất cả
các mối quan hệ trong nhà trường: quan hệ giữa lãnh đạo với giáo viên, quan hệ giữa giáo
viên với giáo viên, quan hệ giữa giáo viên với học sinh, quan hệ giữa học sinh với học
sinh. Nếu coi những mặt trái của kinh tế thị trường là virut gây bệnh thì bản thân lãnh đạo
nhà trường, giáo viên và học sinh đều có thể là những vật chủ mang mầm bệnh đó nếu
không biết tự bảo vệ cho mình và đưa mầm bệnh đó vào môi trường học đường. Nếu xảy
ra như vậy thì đây là một sự thất bại đau đớn của chúng ta, các nhà trường thời kinh tế thị
trường có còn sạch sẽ và cao cả như nó vốn có nữa không? giá trị nào, chuẩn mực nào
đang chi phối các hoạt động trong nhà trường hiện nay? Chính các mặt trái của cơ chế
thị trường đã và đang tạo ra nhiều khó khăn, thử thách đối với sự phát triển văn hóa học
đường, đã và đang làm cho bộ mặt văn hóa nhà trường của chúng ta có những biến đổi
không bình thường, thậm chí có thể nói là đang xuống cấp, tha hóa.
2) Tác động của môi trường xã hội
Nhà trường không phải là một ốc đảo. Các hoạt động của nhà trường có mối quan
hệ hữu cơ với môi trường xung quanh: với chính quyền địa phương, với cộng đồng dân
cư nơi trường tọa lạc, với trình độ phát triển kinh tế và văn hóa địa phương. Tất cả các
yếu tố có tính khách quan này đều tác động đến sự hình thành văn hóa học đường của nhà
trường thông qua các chủ thể cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên và học sinh.
Kinh tế bao giờ cũng là điều kiện vật chất cho mọi hoạt động, trong đó có hoạt
động xây dựng môi trường văn hóa học đường. Địa phương nào có điều kiện kinh tế tốt
thì địa phương đó có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa,
thông qua đó để kết nối các quan hệ thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò và quan hệ tập
thể nhà trường với cộng đồng dân cư ở địa phương, để hiểu truyền thống văn hóa lịch sử
của địa phương.
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Địa phương nào có bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, tích cực và tiến bộ thì bản
thân nền văn hóa đó sẽ hình thành những giá trị, chuẩn mực tích cực ở trong mỗi thành viên
sinh sống trong địa phương đó, trong đó có giáo viên và học sinh. Và từ đây, các giá trị,
chuẩn mực tích cực của địa phương thông qua giáo viên và học sinh lan tỏa và góp phần
hoàn thiện bản sắc văn hóa học đường vốn đã hình thành trong nhà trường. Tuy nhiên, nếu
văn hóa địa phương có yếu tố tiêu cực, chắc chắn nó cũng ảnh hưởng đến sự hình thành và
phát triển văn hóa học đường của nhà trường. Ví dụ, ở những địa phương thường xuyên tồn
tại hệ thống chợ mua bán xung quanh trường học như là một nét văn hóa của địa phương
đó thì thực trạng này ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến xây dựng hành vi học đường của giáo
viên và học sinh, đến môi trường cảnh quan sư phạm của nhà trường.
Nói địa phương là nói đến cộng đồng dân cư, mà đại diện cho cộng đồng dân cư
đó là chính quyền địa phương. Thái độ của chính quyền đối với việc học ở địa phương
như thế nào cũng ảnh hưởng đến việc tạo lập và phát triển văn hóa học đường trong nhà
trường. Sự quan tâm thường xuyên của chính quyền, của các ban ngành, các tổ chức chính
tri-xã hội, các đoàn thể đến hoạt động dạy học của nhà trường chính là tác nhân tích cực
khích lệ truyền thống tôn sư trọng đạo ở địa phương, tạo động lực cho giáo viên yêu
trường, yêu nghề, là cách giáo dục cha mẹ học sinh và học sinh tốt nhất về tình nghĩa thầy
trò. Nếu được như thế, giáo viên sẽ tự hào với nghề nhà giáo của mình, tận tụy với công
việc giảng dạy ở nhà trường hơn, sẽ có tình cảm như mẹ hiền đối với học sinh, và từ đó
mà tạo nên văn hóa học đường tích cực trong nhà trường.
Nói đến chính quyền không thể không đề cập đến vai trò của chính quyền trong
việc bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường - một chủ thể chủ chốt trong việc tạo lập văn hóa
nhà trường. Nếu chính quyền bổ nhiệm một hiệu trưởng có phong cách lãnh đạo chuyên
quyền, độc đoán, mất dân chủ, kéo bè kéo cánh thì chắc chắn tập thể giáo viên và học sinh
khó lòng xây dựng được một nhà trường có môi trường văn hóa học đường tích cực. Thậm
chí, một nhà trường đã có môi trường văn hóa học đường tích cực nhưng nếu như một
hiệu trưởng mới được bổ nhiệm có những tính cách như đã nêu ở trên thì môi trường văn
hóa học đường tốt đẹp vốn đã có cũng sẽ bị hủy hoại. Sẽ xuất hiện sự thiếu tôn trọng lẫn
nhau giữa lãnh đạo nhà trường và giáo viên, sự mất đoàn kết trong tập thể giáo viên, xuất
hiện tình trạng nịnh bợ lãnh đạo, triệt tiêu động lực làm việc, và từ đó ảnh hưởng trực tiếp
đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Qua đó cho thấy yếu tố chính quyền có tác động
vô cùng lớn đến việc tạo lập và phát triển văn hóa học đường ở các nhà trường hiện nay
và vì thế các cấp chình quyền cần ý thức được hệ quả của việc bổ nhiệm nhân sự không
đúng như thế nào.
3) Tác động của môi trường gia đình
Một trong những chủ thể tạo lập văn hóa học đường - đó là học sinh. Có thể nói
rằng học sinh vừa là người hưởng thu văn hóa học đường mà nhà trường đã tạo nên, nhưng
cũng là một thành tố cấu thành văn hóa học đường đó thông qua các hành vi của mình.
Có những hành vi văn hóa của học sinh do nhà trường giáo dục xây dựng nên, nhưng cũng
có những hành vi văn hóa được hình thành từ chính văn hóa gia đình của bản thân học
sinh tạo nên. Nhìn từ góc độ này có thể thấy vô số các ví dụ để làm minh chứng cho nhận
xét đó.
Câu nói “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” thể hiện quan điểm vô trách nhiệm của
gia đình trong các hành vi không tích cực của con cái, và là nguyên nhân dẫn đến nhiều
vụ việc thiếu văn hóa của học sinh trong nhà trường. Khoa học giáo dục hiện nay đã khẳng
định gia đình là một chủ thể trong giáo dục học sinh, có trách nhiệm cùng với nhà trường
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phối hợp giáo dục con cái của mình. Do vậy, với việc xây dựng và phát triển văn hóa học
đường ở nhà trường thì môi trường gia đình học sinh cũng là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn,
cần được quan tâm nghiên cứu.
Môi trường gia đình học sinh bao gồm các khía cạnh kinh tế, hôn nhân, trình độ
văn hóa và lối sống. Kinh tế gia đình khó khăn có thể ảnh hưởng đến tính cách và ứng xử
của học sinh như tự ti, thiếu chủ động, nhưng ngay cả kinh tế gia đình khá giả cũng có thể
liên quan đến việc hình thành các hành vì văn hóa tiêu cực của học sinh như tính ích kỷ,
coi thường người khác,… Tình trạng hôn nhân không thuận lợi của cha mẹ học sinh cũng
có thể ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của học sinh tại trường. Đặc biệt, nếp sống giao tiếp
của gia đình có tác động rất lớn đến việc hình thành các hành vi văn hóa của học sinh.
5. Các biện pháp xây dựng và phát triển văn hóa trường học
- Phải quán triệt rõ ràng cho toàn thể các thành viên của nhà trường, trước hết là
cán bộ lãnh đạo, quản lý và các thầy cô giáo về mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay.
Thông qua đó để đảm bảo hoạt động của nhà trường luôn giữ được đúng quĩ đạo và bản
sắc của nhà trường Việt Nam, luôn bám sát mà không xa rời mục đích phục vụ “Vì con
người”, “Vì lợi ích của đất nước”, không bị ô nhiễm bởi xu hướng thương mại hóa giáo
dục, không bị sa vào mục đích lợi nhuận và cảm giỗ vật chất đơn thuần. Phải xây dựng và
đánh giá đúng thực chất đoàn kết trong tập thể, đừng nhìn bên ngoài tập thể là một số cốt
cán không có phát biểu gì, nhất trí cao là đoàn kết - đoàn kết như vậy là vờ đoàn kết, thể
hiện tập thể yếu kém, báo động một thời kỳ suy thoái nghiêm trọng của tập thể.
- Xây dựng quy trình lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường một cách khách
quan, chính xác theo nguyên tắc vì tập thể nhà trường, không vụ lợi. Việc lựa chọn và bổ
nhiệm hiệu trưởng nhà trường thường phụ thuộc vào ý chí chủ quan nên có thể xảy ra việc
bổ nhiệm không lành mạnh, và điều đó có ảnh hưởng vô cùng lớn đến việc tạo lập và phát
triển văn hóa học đường. Vì vậy, việc tạo lập và phát triển văn hóa học đường lành mạnh
đòi hỏi việc lựa chọn và bổ nhiệm lãnh đạo nhà trường được thực hiện theo một quy trình
khách quan, trung thực và chính xác.
- Tăng cường mối quan hệ nhà trường với chính quyền và cộng đồng địa phương.
Thông qua mối quan hệ này để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, duy trì và mở rộng
sự quan tâm của chính quyền và cộng động địa phương vào xây dựng và phát triển nhà
trường nói chung, trong đó có xây dựng và phát triển văn hóa học đường nói riêng.
- Lãnh đạo nhà trường phải có cơ chế và thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với cha mẹ
học sinh, qua đó biết được hoàn cảnh gia đình để có biện pháp phối hợp với gia đình trong
việc giáo dục văn hóa và đạo đức học sinh. Bằng cách này, lãnh đạo nhà trường có thể khai
thác yếu tố gia đình hỗ trợ cho việc tạo lập và phát triển văn hóa học đường của nhà trường.
Kết luận
Trong bổi cảnh đổi mới giáo dục, vấn đề văn hóa học đường cần được xem là một
biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, chấm dứt và hướng tới xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực,
xây dựng nhà trường thành trường học thành công và hiệu quả. Trong quá trình đó, các
nhà trường cần chú ý các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến việc tạo lập và phát triển văn
hóa học đường của nhà trường, thấy được mối quan hệ nhân quả, tác động tích cực và tác
động tiêu cực của chúng và từ đó khai thác mặt tích cực vào xây dựng văn hóa học đường
cho trường mình.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
Hoàng Nữ Hảo Tâm*
Văn hóa học đường có vai trò quan trọng trong các trường trung học phổ thông, đó
là môi trường để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ sống có hoài bão, có lý tưởng
cao đẹp. Văn hóa học đường lành mạnh sẽ tạo điều kiện cho các thành viên chia sẻ, hợp
tác, tạo ra môi trường thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp
cho học sinh có kỹ năng tự xây dựng một hệ giá trị lành mạnh, đúng đắn. Vì vậy, việc xây
dựng văn hóa học đường được coi là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong sự nghiệp
phát triển giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay văn hóa học đường đang có những
biểu hiện xuống cấp, là sự xuống cấp đáng sợ nhất của một nền giáo dục và là mối lo ngại
của toàn xã hội. Hậu quả của sự xuống cấp đó đã ảnh hưởng xấu đến những chuẩn mực
đạo đức quý giá, đã làm lu mờ những nét văn hóa truyền thống của xã hội, làm tổn hại về
mặt nhân cách và sự sai lệch về mặt hành vi, làm mất trật tự xã hội một cách đáng báo
động. Đứng trước thực trạng này, đòi hỏi phải có sự quan tâm, phối hợp hành động của
cả gia đình, nhà trường và xã hội, sự vào cuộc của nhiều tổ chức, đoàn thể, cao hơn nữa
là những căn cứ pháp lý để tạo nên môi trường tốt hơn trong trường học.
Có rất nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ tác động đến văn hóa học đường, trong đó
cần phải quan tâm nghiên cứu đến các yếu tố từ môi trường bên ngoài. Qua thực tế nhìn
nhận vấn đề này từ các trường phổ thông, bài tham luận sẽ tập trung làm rõ thực trạng,
mối quan hệ nhân quả và một số giải pháp liên quan đến văn hóa học đường từ các mối
quan hệ ngoài nhà trường.
1. Mở đầu
Văn hóa học đường là vấn đề đang được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây.
Bàn về văn hóa học đường, có nhiều tác giả đã phân tích một cách sâu sắc về thực trạng
cũng như nhận diện khá rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Môi trường văn hoá học đường là nơi mà mỗi cá nhân có điều kiện thể hiện mình
một cách toàn vẹn nhất vì mục tiêu chung của cộng đồng. Mục tiêu chung nhất của văn hóa
học đường đó là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng
giáo dục thực chất, hiệu quả. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa học đường được coi là nhiệm
vụ trọng tâm và quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là trong giai
đoạn hiện nay. Tuy nhiên, văn hóa học đường hiện nay đang có những biểu hiện của sự
xuống cấp, đó là mối lo ngại của các nhà quản lý giáo dục cũng như của toàn xã hội.
Văn hóa học đường bị tác động bởi nhiều yếu tố, đó là từ các mối quan hệ bên ngoài
và các yếu tố thực tại từ trong môi trường của học đường đang diễn ra hàng ngày. Bài viết
này sẽ trao đổi thêm về phương diện văn hóa học đường từ các mối quan hệ bên ngoài.
2. Các yếu tố tác động đến văn hóa học đường
Thực tế cho thấy, các mối quan hệ từ bên ngoài ảnh hưởng đến giá trị văn hóa học
đường có tác động mạnh mẽ và sâu sắc nhất là yếu tố gia đình và xã hội.
2.1. Về khía cạnh xã hội
*

Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nhà trường và công việc giáo dục đào tạo luôn chịu sự tác động của môi trường xã
hội. Xã hội trong những năm gần đây với sự phát triển mạnh của cơ chế thị trường, toàn
cầu hóa, hội nhập và công nghệ thông tin đã tác động lớn đến môi trường văn hóa học
đường.
- Sự phát triển của nền kinh tế đã làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt đời sống văn
hoá tinh thần của xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực, thuận lợi thì văn hoá nói chung
và văn hóa học đường nói riêng đang đứng trước nhiều vấn đề thử thách, trở ngại. Xu thế
thương mại hoá giáo dục, trào lưu “hướng ngoại”, đua đòi từ việc đi đứng, ăn mặc, phát
ngôn, trang phục,…chạy theo trào lưu “Tây hóa” ngày một gia tăng dẫn đến nguy cơ đánh
mất dần bản sắc dân tộc. Hiện tượng này đã tác động tiêu cực đến một bộ phận không nhỏ
thanh thiếu niên, nhất là học sinh trong các trường phổ thông. Thực trạng học sinh vô lễ,
coi thường bố mẹ, thầy cô, trộm cắp, bỏ học, sa vào các tệ nạn xã hội ngày càng trở thành
vấn đề cấp bách được toàn xã hội quan tâm.
- Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng tác động đến học đường. Mặt trái
của kinh tế thị trường đã làm phát sinh một số tiêu cực trong ngành giáo dục. Các hiện
tượng quay cóp, gian lận trong học hành, thi cử vẫn chưa được đẩy lùi. Hiện tượng xin
điểm, mua điểm, “chạy điểm”, “chạy trường” vẫn còn phổ biến. Nhiều phụ huynh đã tìm
mọi cách tạo mối quan hệ thân thiết với giáo viên để có sự ưu ái, nâng đỡ con em mình
với những lí do không chính đáng, điều đó đã tạo ra sức ỳ và tâm lý ỷ lại vào cha mẹ, làm
mất đi ý chí phấn đấu vươn lên của một bộ phận học sinh. Lối sống đua đòi, chạy theo thị
hiếu tầm thường cũng tác động mạnh mẽ vào trường học làm quá trình xây dựng văn hóa
học đường gặp nhiều khó khăn.
- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng tác động đến văn hóa học đường theo
nhiều hướng khác nhau. Toàn cầu hóa giúp chúng ta tiếp thu được một số mô hình đào
tạo của các nước tiên tiến, nhưng chính toàn cầu hóa và hội nhập cũng đã tác động mạnh
mẽ đến tâm lý học sinh, đến văn hóa học đường theo hướng thiếu lành mạnh. Nhiều học
sinh, bản thân chưa tự lập được tài chính lại luôn chạy theo sự thay đổi liên tục của mốt
thời đại, ăn chơi, đua đòi, làm giảm ý chí và kết quả học tập. Lối sống tự do, ích kỷ, nhấn
mạnh cái tôi cá nhân, quên đi tính tập thể và tính cố kết cộng đồng làm cho mô hình văn
hóa học đường bị rạn nứt.
- Sự phát triển của công nghệ thông tin đã thúc đẩy xã hội phát triển, mạng xã hội
đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, là công cụ giúp kết nối với thế giới chung quanh
bằng khối lượng thông tin khổng lồ. Song khi lạm dụng, nó hoàn toàn có thể trở thành tác
nhân gây ra những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc.
Thời gian gần đây, nhiều sự việc đáng tiếc liên tiếp xảy ra trong môi trường học
đường có phần tác động không nhỏ từ mạng xã hội, khiến không ít các bậc làm cha mẹ
phải lo lắng vì những nguy cơ tiềm ẩn mà công cụ này “mang lại” cho con em mình.
Nhiều minh chứng đã cho thấy, việc nghiện mạng xã hội là một trong những biểu hiện
của sự xuống cấp nghiêm trọng của văn hóa học đường.
Đó là những trang facebook được học sinh lập ra công khai để nói xấu, lăng mạ
bạn bè, thầy cô và cả những người sinh ra mình, là “hội những người ghét cha mẹ”, với
đầy những lời lẽ hận thù, cay độc và ngớ ngẩn đến mức kinh khủng.
Rồi đến những chuyện rất đơn giản, chỉ vài ba câu đối chất, tranh cãi, thách đố
nhau trên mạng xã hội cũng có thể nảy sinh những mâu thuẫn, chửi bới, miệt thị, ghen
tuông. Rồi những soi mói, xúc phạm, kích động, thách thức,…dẫn tới bạo lực tinh thần,
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bạo lực thể xác, đánh nhau theo kiểu hội đồng diễn ra ngay trong trường học, trên đường
phố và cả những nơi công cộng. Và xót xa thay, điều đó lại nhận được sự cổ vũ, quay
video hay là đứng nhìn vô cảm của nhiều thanh thiếu niên khác. Hiện tượng kéo bè, tạo
nhóm, tẩy chay khiến nhiều học sinh rơi vào tình trạng tự kỷ, trầm cảm và muốn tìm đến
cái chết…
Phẫn nộ hơn là sự biến tướng văn hóa dùng mạng xã hội trong học sinh như một
trào lưu tự khẳng định điên rồ: với tiêu chí “đạt số like là làm”, không chỉ gây hậu quả
cho xã hội mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân và cộng đồng. Hoặc thể
hiện cái tôi điên khùng “nói là làm”, “đủ số like” là tự nhảy xuống hồ, khỏa thân nằm giữa
sân trường, cởi quần áo ra đường livestream, thậm chí đốt nhà, đốt trường,… Đầy rẫy
những thông điệp vô nghĩa, mất trí được nghĩ ra chỉ để tạo sự phấn khích, “câu like” từ
cái gọi là cộng đồng mạng.
- Hậu quả của sự thiếu định hướng trong chọn lựa và sử dụng mạng xã hội đã
khiến một bộ phận không nhỏ học sinh, thanh thiếu niên trở nên thờ ơ, lạnh lùng và ích
kỷ. Những hiện tượng, xu hướng thiếu văn hóa được sự khiêu khích của cộng đồng ảo rất
dễ khiến những người chưa thành niên có những ảo tưởng ngông cuồng, dẫn đến hành vi
lệch chuẩn. Nhiều học sinh bỏ bê việc học hành, sức khỏe giảm sút về cả thể chất lẫn tinh
thần. Nặng hơn thì sa vào những hội, nhóm, trào lưu không lành mạnh, nạn bắt nạt học
đường, nạn ma túy học đường cũng tìm đến bằng con đường này. Cũng bởi tính “mở”
không giới hạn và khả năng tương tác cực mạnh của mạng xã hội, mà những biến tướng
lệch lạc, quái dị nảy nở và lan truyền trong môi trường học đường.
2.2. Ảnh hưởng của giáo dục gia đình đến văn hóa học đường
Bên cạnh sự tác động từ môi trường xã hội, văn hóa học đường cũng đang bị ảnh
hưởng lớn từ cách giáo dục của mỗi gia đình. Gia đình có vị trí đặc biệt quan trọng đối với
sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Gia đình không ổn định, không bền
vững thì dù có cố gắng đến đâu thì cũng không bù đắp được sự thiếu hụt từ giáo dục gia
đình.
- Từ cách sống và giáo dục con cái của mỗi gia đình: Do mặt trái của kinh tế thị
trường, nhiều gia đình có cuộc sống phức tạp (bố mẹ có quan hệ làm ăn, buôn bán phi
pháp, coi trọng đồng tiền, nhận thức hạn chế…), do hoàn cảnh của mỗi gia đình (bố mẹ
bỏ nhau, gia đình ly tán, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lo kiếm sống...) đã không tránh khỏi
những hệ quả xấu trong giáo dục con cái. Nếu các bậc cha mẹ lơ là không quan tâm đến
việc nuôi dạy con cái, không biết cách giáo dục con cái, thiếu gương mẫu trong cách
sống…, tất yếu sẽ đem lại những hậu quả khôn lường đối với sự nhận thức của con cái
trong gia đình.
- Những quan điểm không đúng trong giáo dục gia đình: Điều này cũng khiến việc
giáo dục học sinh bị lệch hướng. Đó là sự ỷ lại cho nhà trường, thiếu trách nhiệm, coi chức
năng giáo dục của gia đình đã được chuyển giao cho trường học, hoặc quá cứng nhắc trong
các biện pháp giáo dục, coi việc làm của gia đình là đúng còn cách làm của thầy cô là sai;
sử dụng các biện pháp quá hà khắc như dùng đòn roi, phạt giam, thiếu tôn trọng nhân cách
của học sinh. Ngược lại, cách giáo dục nuông chiều, quá nhu nhược, buông lỏng quản lý,
bỏ mặc con cái muốn làm gì thì làm...
- Hậu quả từ giáo dục gia đình không đúng hướng đã gây nên những hệ lụy: Con
cái cãi lại bố mẹ, có những học trò ngang nhiên cãi lại thầy, cô giáo; bạn bè gây gỗ đánh
nhau, xảy ra khá thường xuyên; những đoạn phim quay cảnh học sinh dọa nạt, hành hung
691

bạn, thậm chí xúc phạm và đánh cả giáo viên được ghi lại... Chính những hành động ấy
đã làm cho văn hóa học đường xuống cấp, ảnh hưởng xấu đến những chuẩn mực đạo đức
quý giá, càng làm lu mờ những nét văn hóa truyền thống của xã hội, thể hiện một sự suy
đồi về mặt đạo đức và sự sai lệch về mặt hành vi làm mất trật tự xã hội một cách đáng
báo động.
3. Các biện pháp xây dựng văn hóa học đường
Những vấn đề biểu hiện trên dễ nhận thấy vì học sinh ở giai đoạn lứa tuổi chưa
hoàn toàn là người lớn. Các em chưa trưởng thành về nhận thức và trách nhiệm hành vi.
Trong khi đó, bối cảnh xã hội ngày nay thay đổi chóng mặt, tác động của xã hội nhanh và
trực tiếp đến người học qua các kênh thông tin đại chúng, với nhiều ảnh hưởng xấu đến
học sinh, cổ xúy cho các hành vi tiêu cực, phản cảm, trái quy chuẩn đạo đức,… nên càng
làm phức tạp hơn diễn biến tâm lý bên trong của mỗi học sinh. Vì vậy, để định hướng
đúng cho học sinh trong các mối quan hệ học đường, rất cần đến sự đồng hành của nhiều
giải pháp:
3.1.Về phía gia đình
Vai trò của gia đình được nhấn mạnh là rất quan trọng:
- Cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, chia sẻ, hướng dẫn, rèn luyện con em theo
hướng phát triển nhân cách toàn diện;
- Cha mẹ chú ý quan sát và lắng nghe mọi biểu hiện bất thường để kịp thời tư vấn
và giúp đỡ. Tránh các động thái như mắng chửi hay bắt từ bỏ mạng xã hội bởi có nguy cơ
phản tác dụng, khiến các em càng bất mãn, chống đối;
- Gia đình cần tạo không khí êm ấm, hoà thuận, có những quy định nghiêm khắc
nhưng khoan dung độ lượng và có sự hợp tác tích cực của các thành viên trong gia đình;
- Uy quyền của bố mẹ trong giáo dục gia đình phải được thể hiện rõ nhưng luôn có
tình yêu thương và phải tôn trọng nhân cách của con em;
- Cha mẹ phải thống nhất mục đích giáo dục theo mô hình lí tưởng của xã hội và
chú trọng tạo môi trường lành mạnh cho con em hoạt động.
3.2. Về phía nhà trường
- Cần phải xây dựng và củng cố, nâng cao nhận thức về văn hóa học đường cho
học sinh, chú trọng đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”.
- Nhà trường cần quan tâm tới việc xây dựng một cách cụ thể, chi tiết và thực hành
tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
- Nhà trường nên thường xuyên tổ chức tốt các buổi nói chuyện, giúp các em
chuyển biến nhận thức, thay vì dùng mạng xã hội để thể hiện những hành vi tiêu cực,
những cái tôi cá nhân vô vị thì hãy lan tỏa những hành động đẹp có ý nghĩa với cộng
đồng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Cần tuyên tuyền, giáo dục ý thức dùng mạng
xã hội theo hướng tích cực, đầu tư các hoạt động ngoại khóa, mời chuyên gia nói chuyện
và tư vấn, cho học sinh thảo luận, tọa đàm về văn hóa mạng xã hội, từ đó rút ra những bài
học có ý nghĩa về giáo dục. Hoặc tạo những fanpage có nội dung lành mạnh để các em
tham gia, như các nhóm hoạt động tình nguyện, tạp chí nội san trường học, các câu lạc bộ
trong trường học, diễn đàn phim ảnh, âm nhạc,… thay cho các fanpage tiêu cực, kích
động. Trào lưu “nói là làm” cần phải được chuyển hóa và nhân rộng thành những hành
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động có ý nghĩa tích cực, vì lợi ích cộng đồng (làm hoạt động từ thiện, nhân ái, tình
nguyện cộng đồng...)
3.3. Biện pháp phối hợp
- Sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường: Sự phối hợp này cần được tiến hành
thường xuyên hơn để thông tin, trao đổi những vấn đề cần thiết xảy ra trong sinh hoạt, học
tập của các em ở nơi học đường. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ đó mà các em học sinh được
quan tâm nhiều hơn và các em cũng ít mắc phải khuyết điểm hơn. Sự phối hợp chặt chẽ
giữa gia đình với nhà trường có tác dụng động viên, khuyến khích các em rất nhiều.
Nội dung phối hợp: Chú trọng các nội dung phối hợp để nâng cao chất lượng học
tập, phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập; phối hợp để giúp học sinh rèn luyện
và chủ động tham gia các hoạt động xã hội, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề
nghiệp cho học sinh trong tương lai. Sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường nhằm tăng
cường giáo dục cho học sinh ý thức, thái độ học tập chủ động, nghiêm túc và cũng để tổ
chức cho học sinh quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, kết nối yêu
thương trong cộng đồng.
Hình thức phối hợp: Hình thức phải đa dạng hóa, như tổ chức sinh hoạt nội khoá,
ngoại khoá, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động ngoài trời như trải
nghiệm, du ngoạn, tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức phối hợp thăm quan học tập; tổ
chức cho các đoàn thể nhà trường kết nghĩa với các đoàn thể khác, qua đó xây dựng
chương trình hành động ý nghĩa thiết thực.
- Phối hợp với địa phương nơi trường đóng: tạo điều kiện giáo dục kỹ năng mềm
cho các em trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, đóng góp cộng đồng (công tác
môi trường, chăm sóc bảo tồn giá trị văn hóa địa phương, chăm sóc người cao tuổi, người
khó khăn bệnh tật,..), từ đó giáo dục cho các em ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền thống
nhân ái, lòng bao dung... có ý nghĩa lớn trong việc tạo nên văn hóa học đường tích cực.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc ngăn chặn ảnh hưởng xấu
của mạng xã hội tới văn hóa học đường
Sở Thông tin - Truyền thông cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ hơn việc đưa các
thông tin sai lệch cũng như phát ngôn thiếu chuẩn mực của một bộ phận thanh thiếu niên
lên mạng xã hội vì mạng xã hội có tốc độ tán phát rất nhanh, thu hút hàng trăm nghìn lượt
người theo dõi, chia sẻ, bình luận gây tác động lớn đối với đời sống xã hội nhất là độ tuổi
thanh thiếu niên có tỷ lệ dùng mạng rất lớn.
Pháp luật cần có hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp thanh
thiếu niên sử dụng mạng xã hội để lan truyền các hành vi và tư tưởng phản giáo dục. Xử lí
đối tượng vi phạm là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn cũng như răn đe các trường hợp
khác.
4. Kết luận
Như vậy có thể thấy, những bên cạnh những tác động tích cực từ các mối quan hệ
bên ngoài mang lại thì những hệ lụy do mặt trái của nó gây ra cũng đang là vấn đề nhức
nhối cho toàn xã hội. Tình trạng đó khiến cho sự xuống cấp của văn hóa học đường ngày
càng trầm trọng đòi hỏi phải có sự quan tâm, phối hợp hành động của cả gia đình, nhà
trường và xã hội. Đây là vấn đề đang cần sự vào cuộc của nhiều tổ chức, đoàn thể, cao
hơn nữa, là những căn cứ pháp lý để tạo nên môi trường tốt hơn trong trường học.
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Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan về sự thật và phải quan
tâm nhiều hơn đến giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh, bởi vì trường học là nơi đào
tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao, những người chủ tương lai cho đất nước. Cần phải
xem hành vi văn hóa học đường là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng
của học sinh. Các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, cán bộ trong các cơ sở đào tạo phải có
ý thức giáo dục hành vi văn hóa học đường cho học sinh, nhằm xây dựng môi trường văn
hóa học đường lành mạnh, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đạo tạo hiện nay.

Thừa thiên Huế, 05/10/2021
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG QUẢNG NAM NHÌN TỪ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH
Hà Thanh Quốc*
Nguyễn Thị Thanh Thảo*
Tóm tắt: Khí chất của người Quảng Nam có những nét đặc trưng riêng: chất phác, trung
thực và mang đậm phẩm chất cương cường, bộc trực. “Cá tính Quảng” đó ảnh hưởng không nhỏ
đến việc hình thành văn hóa ứng xử trong cộng đồng cần thiết có sự mềm mỏng uyển chuyển.
Văn hóa Quảng Nam, văn hóa học đường Quảng Nam có những nét riêng đậm chất địa phương
trong dòng chung văn hóa dân tộc. Việc hướng đến xây dựng “Văn hóa học đường trong bối
cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”, ngoài những mối quan hệ bên trong nhà trường, nỗ lực xây
dựng các mối quan hệ ngoài nhà trường cũng là một trong những mục tiêu mà giáo dục và đào
tạo Quảng Nam hướng đến.
Từ khóa: văn hóa học đường, nhà trường, phụ huynh, giáo viên, giáo dục, Quảng Nam

1. Mở đầu
Khi nói đến con người ở vùng đất Quảng Nam, từ sĩ phu đến trí thức, từ chí sĩ đến
hiền tài đã gần như định danh cho một vùng đất học. Sử sách cũng từng ghi chép rằng,
nơi đây “nhiều người có tư chất thông minh, sĩ phu có khí tiết cứng cỏi” chứng tỏ nền
tảng của sự học thể hiện khá rõ và trở thành truyền thống ổn định. Ca dao Quảng Nam có
câu: “Không tham bị lúa anh đầy/ Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian”.
Sự học, đối với người Quảng Nam cũng như các vùng miền khác trên đất nước Việt,
ở thời nào cũng được coi trọng. Khi biên phần phong tục, tỉnh Quảng Nam, sách Đại Nam
nhất thống chí dưới thời Tự Đức có chép: “Học trò chăm học hành, nông phu chăm đồng
ruộng, vui việc nghĩa và sốt sắng việc công; quân tử giữ phận mà hổ thẹn việc bôn cạnh”.
Cùng trong dòng chảy phát triển của lịch sử dân tộc, giáo dục Quảng Nam luôn được
đặt trong bối cảnh cần thiết được quan tâm, đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, trong xu
hướng chịu sự tác động của nhiều yếu tố tích cực lẫn tiêu cực của kỷ nguyên kỹ thuật số,
các mối quan hệ văn hóa học đường cũng trở nên đa chiều và phức tạp hơn. Nỗ lực để có
một môi trường giáo dục phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của học sinh là mục tiêu
mà ngành giáo dục địa phương đang phấn đấu thực hiện, đặc biệt trong thời đại 4.0.
Hướng đến việc xây dựng trường học hạnh phúc với những tiêu chí an toàn thân
thiện tại Quảng Nam được đặt ra, trở thành mục tiêu hàng đầu cùng với ứng dụng chuyển
đổi số trong những năm gần đây là một hướng đi cần thiết, cấp bách để giảm thiểu nguy
cơ bạo lực học đường, tăng chỉ số hạnh phúc trong môi trường giáo dục cho cả người học
lẫn người dạy. Tuy nhiên, ngoài các mối quan hệ nội tại của một trường học hạnh phúc,
chúng tôi đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ ứng xử bên ngoài nhà trường, cụ thể là vai
trò của mối liên hệ giáo viên-phụ huynh trong việc hỗ trợ định hướng hình thành nhân
cách, trí tuệ của học sinh.

*
*

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.
Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.
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Quá trình giáo dục một đứa trẻ không chỉ đơn thuần là kiến thức và điểm số, mà đó
còn là cách mà cộng đồng tạo dựng một môi trường học tập để giúp học sinh trở thành
con người tốt hơn và có hiểu biết về thế giới xung quanh. Để làm được điều đó, giáo viên
và phụ huynh cần có sự hỗ trợ, phối hợp và giao tiếp hiệu quả. Giáo viên sẽ không thể đạt
được mục tiêu giảng dạy nếu như không có sự hỗ trợ của phụ huynh, và đương nhiên, phụ
huynh cũng không thể giúp con họ trưởng thành nếu không có công việc giảng dạy của
các thầy cô giáo.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ khi cha mẹ giao tiếp với giáo viên hiệu quả và
tham gia vào quá trình giáo dục con cái, trẻ mới có cơ hội thành công ở trường học và
trong các môi trường giáo dục. “Những học sinh nhận thức được sự giao tiếp thường
xuyên giữa giáo viên và phụ huynh sẽ tin tưởng giáo viên hơn rất nhiều và thể hiện sự nỗ
lực nhiều hơn trong quá trình học tập. Tương tự như vậy, nếu học sinh biết rằng giáo viên
và cha mẹ chúng không có sự trao đổi hay hợp tác, hành vi của chúng sẽ có thiên hướng
chống lại cả giáo viên và có các vấn đề về hành vi trong lớp học. Điều đó sẽ tạo ra rắc rối
cho giáo viên trong quá trình dạy học”.
Trong các mối quan hệ đa chiều, đa dạng bên ngoài nhà trường - việc nghiên cứu
đề tài “Văn hóa học đường Quảng Nam - nhìn từ mối quan hệ giữa giáo viên và phụ
huynh” đặt ra từ thực tế công tác giáo dục, đào tạo của địa phương nhằm hướng đến
những thông điệp tích cực, hạn chế các điểm yếu trong văn hóa ứng xử, giao tiếp giữa
giáo viên và phụ huynh.
2. Nội dung
Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là chiếc cầu nối quan
trọng giữa học sinh và gia đình. Vai trò của người thầy, dù trong bất kỳ thời đại nào,
phương thức giáo dục nào cũng giữ một tầm quan trọng nhất định. Kinh nghiệm dân gian
truyền thống “không thầy đố mầy làm nên” có thể đã bị giảm đi phần nào giá trị trên nền
tảng công nghệ giáo dục hiện đại, tuy nhiên vị trí người thầy vẫn được khẳng định trong
môi trường giáo dục. Từ người thầy là “một nhà thông thái biết tuốt” đến người thầy thực
hiện vai trò định hướng tiếp cận nền tri thức nhân loại cho người học, đồng thời đóng vai
trò truyền cảm hứng, mang những giá trị văn hóa riêng, vai trò đó chỉ khác đi về phương
thức, không thay đổi về mặt tính chất. Vị trí quan trọng của người thầy trong môi trường
giáo dục hiện đại ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn. Để thực hiện
được trọng trách đó, người thầy ngoài kiến thức chuyên môn còn đạt được các kỹ năng
cần thiết trong giao tiếp, cụ thể trong ứng xử với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.
Hầu hết tất cả các giáo viên được chúng tôi khảo sát ngẫu nhiên thông qua phương
thức phát vấn đều khẳng định rằng, mối quan hệ của giáo viên - phụ huynh thể hiện chủ
yếu thông qua mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh. Tất nhiên, khi
bàn đến mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, phạm vi và đối tượng nghiên cứu rộng
hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện thời gian hữu hạn tiến hành khảo sát tại địa phương, chúng
tôi giới hạn nghiên cứu đề tài thông qua mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh.
Rõ ràng, vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc thực thi việc kết nối nhà trường- gia
đình đặt ra những thách thức không nhỏ. Theo các chuyên gia giáo dục nếu mối quan hệ
phụ huynh và giáo viên tích cực sẽ góp phần vào thành công ở trường của người học trong
Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0. Ngược lại, sự thất bại của người học phần nào chịu ảnh
hưởng tiêu cực từ chính mối quan hệ này.
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Việc làm thế nào để mối quan hệ giáo viên - phụ huynh trở nên gắn kết, đó vẫn là
câu hỏi của nhiều bậc phụ huynh, giáo viên và nhà trường. Thông qua đề tài này, chúng
tôi khái quát một số nội dung cơ bản như sau
2.1 Tương tác giữa giáo viên và phụ huynh
Tâm lý của giáo viên nói chung, cụ thể là giáo viên chủ nhiệm nói riêng đều mong
muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp đối với học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, nghệ thuật
xây dựng mối quan hệ này tùy thuộc vào khả năng, trình độ, kinh nghiệm của mỗi cá nhân
giáo viên. Thường vào đầu năm học, ngay sau khi tiếp quản công tác chủ nhiệm lớp học,
giáo viên sẽ tiến hành:
- Tổ chức thu thập, tiến hành quản lý thông tin học sinh, thông tin phụ huynh. Hiện
nay, việc quản lý thông tin của học sinh, phụ huynh không chỉ bằng phương thức truyền
thống thông qua sổ sách mà hầu hết trường học trên địa bàn tỉnh đã đưa vào sử dụng các
phần mềm quản lý thông tin vô cùng thuận tiện. Việc sử dụng phần mềm này sẽ giúp giáo
viên, nhà trường tra cứu thông tin học sinh, phụ huynh một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Việc minh bạch thông tin học sinh không những tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đem
lại những hiệu quả khác. Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần điện thoại có kết
nối mạng và cài đặt sẵn phần mềm, giáo viên cũng có thể tra tìm thông tin một cách nhanh
chóng để liên lạc với phụ huynh.
Nhờ những phần mềm quản lý thông tin mà giáo viên có thể dễ dàng thông tin đến
phụ huynh những chương trình hoạt động của nhà trường, tương tác nhanh với phụ huynh,
phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý học tập của học sinh đồng thời với việc tạo
dựng mối quan hệ tốt giữa giáo viên, nhà trường và phụ huynh.
- Tương tác với phụ huynh thông qua các kênh mạng xã hội.
Thời đại công nghệ 4.0 với rất nhiều phương tiện truyền thông giúp khoảng cách
giữa phụ huynh và giáo viên được thu hẹp. Những kênh mạng xã hội được giáo viên ứng
dụng khá phổ biến hiện nay là zalo, facebook để kết nối với phụ huynh một cách nhanh
chóng và dễ dàng hơn. Việc sử dụng những kênh thông tin này sẽ giúp giáo viên tiết kiệm
được nhiều thời gian trong việc thông tin đến phụ huynh hàng ngày. Ví dụ khi có thông
báo thay đổi lịch học, các sự kiện hay hoạt động không thường xuyên của nhà trường,
giáo viên chỉ cần gửi thông báo, thông tin vào hội nhóm của phụ huynh đã được lập sẵn.
Thay vì phải gọi điện hay gửi thông báo đến từng người thì việc trao đổi thông tin qua các
hội nhóm này sẽ giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, và thông tin truyền tải đến cũng chính
xác hơn. Ngoài ra, việc trao đổi thông tin bằng các kênh mạng xã hội đó sẽ giúp thông tin
đưa đến các bậc phụ huynh một cách khách quan, thường xuyên. Cha mẹ học sinh cũng
cập nhật hàng ngày, dễ dàng theo dõi được các hoạt động của nhà trường, của học sinh để
đánh giá được chất lượng giảng dạy và các hoạt động khác.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc lạm dụng mạng xã hội hoặc phương thức làm việc thông
qua hội nhóm cũng có thể là nguyên nhân đưa đến những bất đồng, quan điểm trái chiều
giữa giáo viên và phụ huynh.
2.2 Tương tác giữa phụ huynh và giáo viên
Trước đây, quan niệm việc học là từ nhà trường, việc giáo dục và phát triển trí tuệ,
nhân cách học sinh phụ thuộc hoàn toàn trong khuôn khổ trường học. Tuy nhiên, tư tưởng
phó mặc con em của mình cho giáo viên, nhà trường đã được thay thế bằng trách nhiệm của
cha mẹ học sinh trong quá trình cộng hưởng để hình thành nhân cách, tăng cường trí tuệ và
thể chất cho học sinh. Phụ huynh ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng giảng dạy
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cũng như những gì mà con em họ nhận được sau khi đến trường đến lớp. Vậy nên, thay vì
những cuộc họp đầu năm, giữa và cuối năm học, thì sự tương tác, liên lạc giữa phụ huynh
và giáo viên ngày càng tăng lên. Từ đó đòi hỏi việc tăng cường mối quan hệ giữa phụ huynh
và giáo viên để có thể thông tin kịp thời những vấn đề của học sinh đến giáo viên. Đây là
xu hướng tương tác mang tính chất rất tích cực để không chỉ nhà trường, giáo viên mà phụ
huynh cùng đồng hành trong việc giáo dục học sinh.
Phụ huynh, với tư cách là “bạn bè” của giáo viên qua mạng xã hội, dễ dàng có
được thông tin từ giáo viên với những vấn đề mà con em mình đang gặp phải. Các phiếu
“mời họp” phụ huynh vì thế mà được giảm thiểu hơn, thay vào đó là những tin nhắn,
email trao đổi hoặc những cuộc gọi trực tiếp, xác định nhanh các vướng mắc gặp phải,
kịp thời đưa ra những giải pháp tối ưu mà không chiếm quá nhiều thời gian của cả giáo
viên lẫn phụ huynh.
Mặc dù chịu sự chi phối của công nghệ nhưng thông tin qua lại giữa phụ huynh và
giáo viên có thể giúp giáo viên hiểu rõ hơn hoàn cảnh của học sinh, ngược lại, phụ huynh
cũng có thể cảm nhận được tình cảm của giáo viên, có những nhận định cơ bản về trình
độ chuyên môn của người dạy, thông qua đó có thể khái quát được chất lượng giảng dạy
của nhà trường. Như vậy, công nghệ có thể là vật vô tri, thậm chí vô hình nhưng hiệu quả
tương tác trong mối quan hệ đa chiều giáo viên - phụ huynh nếu được truyền thông bằng
tất cả sự chân thành của người thầy, sự tin tưởng của các bậc cha mẹ thì nhất định sẽ tạo
dựng được những giá trị tích cực nhất định.
Tuy nhiên, trên thực tế, tại địa phương Quảng Nam, không phải mọi mối quan hệ
giáo viên - phụ huynh đều đạt được hiệu quả tương tác như mong muốn. Rất nhiều giáo
viên phàn nàn phụ huynh không quan tâm đến con cái, không hỗ trợ các hoạt động trên
lớp cùng giáo viên, thậm chí không buồn tham gia các cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc cử
người đi thay thế. Ở một phương diện khác, giáo viên cũng tỏ ra không hài lòng khi phụ
huynh can thiệp quá sâu vào việc chuyên môn của nhà trường, gây sức ép cho giáo viên
trong việc xếp loại học sinh hoặc các vấn đề khác. Ngược lại, một số phụ huynh tỏ ra
không hài lòng khi học sinh không được thầy cô giáo quan tâm, giáo viên đánh giá không
đúng thực lực của học sinh, giáo viên gây khó khăn cho học sinh trên lớp để ép dạy thêm
học thêm…
Chúng tôi cho rằng, tình trạng này không riêng tại giáo dục địa phương khi thực
chất, giáo dục Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn loay hoay với khá nhiều bất cập. Tuy
nhiên, từ góc độ văn hóa, chúng tôi nhận thấy tính cách người Quảng Nam với những nét
đặc trưng riêng: chất phác, trung thực và mang đậm phẩm chất cương cường, bộc trực vừa
có thể là chất liệu để “dễ dàng hóa” các mối quan hệ cộng đồng nói chung, mối quan hệ
nhà trường - gia đình nói riêng vừa có thể là một chất xúc tác làm “căng thẳng hóa” các
nhân tố này. Nhiều thầy cô và phụ huynh khi được đặt câu hỏi đã khẳng định rằng, sự
thẳng thắn, hai năm rõ mười khi trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên khiến cho hai bên
nhanh chóng nắm rõ được vấn đề, nhanh chóng hiểu nhau là rất cần thiết. Bên cạnh đó,
đôi khi cách giao tiếp “thẳng ruột ngựa” đối với các vấn đề tế nhị cũng khiến phụ huynh
và giáo viên gặp phải một số tình huống khó xử, dẫn đến hiểu lầm nhau, khó cảm thông
cho nhau…
Trên cơ sở xây dựng nền tảng chung của mối quan hệ giáo viên - phụ huynh, tham
khảo ý kiến chuyên gia, chúng tôi đề xuất một số giải pháp với mong muốn khơi gợi sự
quan tâm và trách nhiệm của phụ huynh - giáo viên trong việc hỗ trợ định hình nhân cách,
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trí tuệ của học sinh, góp phần cải thiện môi trường trường học thực sự an toàn, thân thiện,
hạnh phúc.
2.3 Một số giải pháp tích cực hóa mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh
2.3.1 Khuyến khích phụ huynh
Để tăng cường tính thân thiện, cởi mở giữa giáo viên và phụ huynh, từ góc độ nhà
quản lý, chúng tôi mong muốn sự phối hợp nhiệt tình của phụ huynh dưới các hình thức:
Tham gia cuộc họp phụ huynh đầu năm học mới với tâm thế người đồng hành. Khi
nhà trường bắt đầu năm học mới bằng một cuộc họp phụ huynh tích cực và cởi mở thì tại
đây, phụ huynh có thể trao đổi các thông tin cần thiết, những mong muốn và đặc điểm
tính cách của con cái mình. Cha mẹ được khuyến khích nói rõ những quan điểm và kỳ
vọng đối với giáo viên và con cái mình.
Luôn đồng hành cùng con cái từng ngày chứ không phải ở kết quả các kỳ thi được
nhà trường công bố.
Phụ huynh nên tích cực tham gia một số hoạt động của lớp, và trình bày ý kiến của
mình nếu nhà trường đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác phối hợp.
Trong mối quan hệ với nhà trường, thông qua giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh tích
cực đồng hành giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc, thể hiện vai trò cộng đồng
trách nhiệm của cha mẹ học sinh.
2.3.2 Thay đổi tâm, ý người Thầy
Chúng tôi, những người lãnh đạo của ngành mong muốn có sự thay đổi đặc biệt
trong nhận thức của người thầy, nhất là trong thời đại 4.0. “Một người thầy giỏi chuyên
môn thôi chưa đủ, người thầy đó phải có tâm, phải hiểu được học trò, phải thương yêu
chúng bằng tình thương của một trái tim trí tuệ”. Chính vì vậy, trường học sẽ hạnh phúc
nhất định sẽ tạo ra người thầy hạnh phúc, người học hạnh phúc. Muốn như vậy, tâm, ý
người thầy phải được thay đổi.
Trong mối quan hệ với phụ huynh, người thầy cần nắm được một số bí quyết cơ
bản như:
Luôn thể hiện thiện chí với cha mẹ học sinh: mỉm cười khi nhìn thấy họ, biết được
thông tin về phụ huynh, giao tiếp thân thiện, lịch sự.
Liên lạc thường xuyên và với các hình thức khác nhau về những gì học sinh đang
học, những gì học sinh làm tốt, những gì học sinh thích thú. Đề nghị sự hợp tác từ phụ
huynh như là nhờ phụ huynh hỏi con về những gì chúng đã học trên lớp, về cảm xúc của
chúng. Nếu có điều kiện hoặc khi cần thiết, trực tiếp thăm hỏi học sinh và phụ huynh tại
nhà.
Khen ngợi học sinh với phụ huynh: nếu có thể giáo viên hãy thông tin cho phụ huynh
học sinh về những điều học sinh làm tốt và khen ngợi chúng. Hãy nói những điều tích cực
vì mỗi đứa trẻ đều có những điểm tốt, là giáo viên bạn hãy cố gắng phát hiện và chia sẻ
với phụ huynh.
Biết lắng nghe phụ huynh: các cuộc họp phụ huynh không chỉ để báo cáo những vấn
đề về hành vi hay kết quả học tập mà còn bày tỏ những lời cảm ơn về những gì hai bên
đã hỗ trợ nhau. Giáo viên trao đổi những định hướng cho năm học mới và những yêu cầu
liên hệ giữa hai bên.
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Hướng dẫn cha mẹ những phương pháp, kỹ thuật đơn giản để họ có thể áp dụng để
dạy con học tại nhà, đừng miễn cưỡng phụ huynh phải thực thi vai trò người thầy với
những quy tắc cứng nhắc, mô phạm.
Thay đổi tâm ý người Thầy không phải là vấn đề một sớm một chiều. Tuy nhiên,
khi có người thầy với năng lực chuyên môn vững vàng, với trí tuệ và tình thương khởi
phát từ trái tim thì người thầy đó nhất định sẽ là một người đồng hành tích cực với cả học
sinh và phụ huynh.
3. Kết luận
Văn hóa học đường nói riêng, văn hóa cộng đồng nói chung xưa nay vẫn là nền tảng
để xây dựng, cải thiện và duy trì đạo đức xã hội. Mối quan hệ ngoài nhà trường giữa giáo
viên - phụ huynh trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự tác động đa chiều của đời sống vừa
là một nhu cầu, vừa là thách thức. Việc tích cực hóa mối quan hệ đó có đạt được hiệu quả
hay không đòi hỏi sự đồng lòng giữa giáo viên và phụ huynh, giữa nhà trường - gia đình
và xã hội.
Đề tài “Văn hóa học đường Quảng Nam- nhìn từ mối quan hệ giữa giáo viên và phụ
huynh” với những góc nhìn khác nhau, đặt trong bối cảnh văn hóa địa phương chắc chắn
vẫn chưa thể hiện hết tính chất đa phương diện của vấn đề. Tuy nhiên, với nỗ lực đạt
được mục tiêu xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc; đặc biệt hướng đến
việc thay đổi tâm, ý người thầy từ những mối quan hệ cụ thể nhất- trong đó có mối quan
hệ với phụ huynh học sinh- chúng tôi thực sự mong muốn bài viết chạm đến được trái tim
của người thầy, của bậc làm cha mẹ và những người tâm huyết với giáo dục. Bên cạnh
đó, trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi cũng đặt ra những sự gợi ý với mong muốn khơi
gợi sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội về thực trạng văn hóa học đường
nhằm xây dựng một môi trường học tập thực sự thân thiện, lành mạnh.
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VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ VỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
PGS.TS. GVCC Nguyễn Văn Tứ *
1. Đặt vấn đề
Dòng họ là một trong những mối quan hệ quen thuộc với tất cả người dân Việt Nam.
Trong cuộc sống hiện đại, dòng họ vẫn giữ một vị trí quan trong trong đời sống tâm linh,
đời sống chật chất, tinh thần của người dân, dù ở nông thôn hay thành thị. Trước đây,
quan hệ dòng họ và đặc biệt là các sinh hoạt lễ nghi nhà thờ chỉ ảnh hưởng đến những
người lớn tuổi, nhưng hiện nay hoạt động của dòng họ đã thu hút, có tác động đến mọi
lứa tuổi, đặc biệt là với thế hệ trẻ, các em học sinh, đối với việc giáo dục văn hóa học
đường. Có thể các giá trị giáo dục của dòng họ không tác động một cách trực tiếp, nhưng
nó cũng tạo nên một sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo
dục văn hóa học đường hiện nay. Vì vậy, phát huy vai trò của dòng họ trong việc giáo dục
thế hệ trẻ, giáo dục văn hóa học đường là việc cần thiết của gia đình, nhà trường và xã hội
hiện nay.
2. Văn hóa học đường và dòng họ
- Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài
người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình thành nhân
cách. Một cách cụ thể, văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp đội ngũ cán
bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học, gia đình người học và các lực lượng giáo dục
liên quan có nhận thức, tình cảm, hành động tốt đẹp.
Văn hóa học đường được xác định bởi các thành tố về môi trường, tổ chức, chất
lượng, ứng xử liên quan đến các đối tượng trong và ngoài nhà trường. Văn hóa nhà trường
liên quan tới mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học, tiêu chuẩn, tiêu chí của
đội ngũ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong trường học, về trách nhiệm của gia đình người
học và các lực lượng liên quan với giáo dục. Văn hóa học đường là một trong những biểu
hiện của chất lượng giáo dục, của 12 giá trị sống.
- Dòng họ là một thiết chế xã hội cổ truyền, gồm nhiều gia đình cùng huyết thống,
có từ lâu ở nước ta. Do điều kiện lịch sử, kinh tề, xã hội, tập quán khác nhau, một số ít
dân tộc Việt Nam là theo họ mẹ, còn hầu hết theo họ cha. Một ít trường hợp là sống tập
trung, đa số các gia đình cư trú xen với các gia đình, dòng họ khác trong địa bàn dân cư.
Dòng họ có nghĩa vụ đoàn kết, tương trợ nhau và có nghĩa vụ thờ phụng tổ tiên mình. Một
dòng họ có thể có nhiều Chi nhánh, Tiểu chi, có Trưởng họ (Tộc trưởng). Dòng họ có Tộc
trưởng (Trưởng họ) là người đàn ông ở thứ bậc cao nhất. Hoạt động của dòng họ chủ yếu
là thực hiện lễ nghi ở nhà thờ (hoặc từ đường) của dòng họ, kết nối và tục biên gia phả, tu
bổ và tôn tạo nhà thờ, lăng mộ tổ tiên, thực hiện các hoạt động đối nội và đối ngoại của
dòng họ. Trước đây, dòng họ có ruộng hương hỏa để chi trả cho các hoạt động của dòng
họ, nay thì được huy động từ đóng góp của con cháu và sự tài trợ của một số con cháu
(nội và ngoại).
- Nhà thờ dòng họ là một trong những điểm nhấn quan trọng của các dòng họ. Mỗi
dòng họ có nhà thờ họ đại tôn và có các nhà thờ của các chi nhánh (có thể một số dòng
họ chưa xây dựng nhà thờ mà thờ tự tổ tiên trong từ đường, nhà ở của tộc trưởng). Nhà
*
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thờ họ hay từ đường là một ngôi nhà dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng
họ hay từng chi họ. Nhà thờ họ phổ biến trong văn hóa người Việt ở Bắc Bộ, Trung Bộ.
Nhà thờ họ sẽ được xây cất với quy mô, kiến trúc phụ thuộc vào khả năng tài chính và
đóng góp của các gia đình, khả năng tài trợ của con cháu trong dòng họ. Vào ngày lễ giỗ
tổ tiên, ngày tết hoặc rằm tháng giêng, tháng bảy, tại nhà thờ họ là dịp hội họp lớn nhất
của tộc họ, là dịp để đại bộ phận có xu hướng khuếch đại quan hệ họ hàng, dòng tộc.
(Khái niệm nhà thờ dòng họ ở đây không bao gồm nhà thờ của giáo họ ở các giáo xứ).
Nhà thờ dòng họ thể hiện truyền thống lịch sử của dòng họ; xác định những quy tắc dòng
tộc trong bản Tộc ước; thực hiện các lễ nghi tại nhà thờ. Với người Việt Nam, nhà thờ có
vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, tinh thần, thể hiện niềm tin của con cháu đối với
những quy định của dòng họ.
- Trong mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục (nhà trường, gia đình và xã hội)
thì dòng họ là lực lượng giáo dục giao thoa giữa gia đình và xã hội. Học sinh có thể bỏ
học, thậm chí bỏ nhà ra đi, nhưng không thể bỏ dòng họ. Cùng với nhà trường và xã hội
thì gia đình, dòng họ có vai trò to lớn trong việc giáo dục người học nói chung và giáo
dục văn hóa học đường nói riêng. Văn hóa học đường không phải chỉ thể hiện chịu sự tác
động của các lực lượng trong nhà trường mà còn được biểu hiện và chịu sự tác động của
các lực lượng giáo dục của gia đình và xã hội. Đó là một nguyên lý giáo dục được khẳng
định trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Vì vậy, những tiêu chuẩn, tiêu chí của văn hóa
học đường, những phẩm chất, năng lực của người học không phải chỉ là kết quả giáo dục
của nhà trường mà còn là kết quả giáo dục của gia đình, của xã hội, trong đó có sự tác
động của dòng họ.
3. Vai trò của dòng họ đối với việc xây dựng văn hóa học đường
Từ việc tìm hiểu hoạt động của một số dòng họ trên địa bàn Nghệ - Tĩnh, chúng tôi
thấy rằng, vai trò của dòng họ đối với việc xây dựng văn hóa học đường được thể hiện
trực tiếp hay gián tiếp trên một số phương diện sau đây.
3.1. Giáo dục tình cảm ghi nhớ công ơn Tổ Tiên, Ông bà, các bậc Tiền nhân
Đây là đóng góp quan trọng nhất, rõ rất của dòng họ đối với thế hệ trẻ, với học sinh.
Nhiều nhà thờ hiện nay thiết lập các Ban thờ liệt sỹ của dòng họ đã hy sinh vì dân tộc
cũng là một hình thức để giáo dục học sinh nhớ về công lao bảo vệ Tổ quốc của các bậc
tiền nhân. Chỉ qua mâm bánh chưng, bánh dầy dâng lễ trong ngày Tết đối với Tổ tiên, các
dòng họ đã giáo dục cho con cháu, cho thế hệ trẻ nhiều giá trị truyền thống về con Rồng
cháu Tiên. Qua việc giảng giải, phân tích các câu đối, hoành phi trong nhà thờ dòng họ
để giáo dục những giá trị nhân văn, đạo lý tuyền thống của tổ tiên, các bậc tiền nhân, dòng
họ. Đây cũng là dịp để phê phán một số ít người đã đập bỏ bàn thờ tổ tiên, ông bà khi theo
lý thuyết của tà giáo hiện nay.
3.2. Giáo dục thái độ ứng xử, giao tiếp đối với mọi người trong cuộc sống
Khác với cộng đồng dân cư hoặc cơ quan, đơn vị sử dụng các quy định hành chính
để xây dựng nếp sống văn hóa thì hoạt đông dòng họ đã sử dụng vai trò của thứ bậc huyết
thống, truyền thống của dòng họ mình để giáo dục, động viên, khích lệ cháu con có trách
nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, tuân thủ quy chế, tộc ước của
dòng họ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, ứng xử văn hóa với các thành viên
trong dòng họ. Dù trong hoàn cảnh nào thì con cháu trong một dòng họ vẫn luôn sống gắn
bó, yêu thường, đùm bọc, giúp đỡ nhau, sống có trách nhiệm với nhau. Phát huy những
yếu tố tích cực trong lễ nghi truyền thống của dòng họ. Giáo dục chuẩn mực quan hệ ứng
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xử trên giới, trong ngoài, chú bác, cô cậu, anh em,… trong dòng họ sẽ góp phần giáo dục
kỹ năng, thói quen ứng xử văn hóa trong cuộc sống, trong xã hội. Vào các ngày giỗ tổ,
ngày lễ, tết, các dòng họ tổ chức trang trọng, thành kính. Ngoài lễ dâng hương tưởng nhớ
Tổ tiên, con cháu trong các dòng họ còn được nghe giảng về truyền thống dòng họ, tạo
động lực để các em học giỏi, chăm ngoan; khuyến cáo các gia đình phấn đấu xây dựng
nếp sống văn hóa, không sa vào tệ nạn xã hội, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng.

3.3. Giáo dục, phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống của dòng họ, của
xã hội
- Văn hóa dòng họ bao gồm những giá trị vật thể như: bia ký, gia phả, từ đường,
lăng mộ... và phi vật thể như: truyền thống của dòng dọ, quy ước dòng họ, nghi lễ thờ
cúng tổ tiên, các hoạt động trong và ngoài dòng họ... Thực tế hiện nay đã và đang có nhiều
dòng họ có những đổi mới về hoạt động, không chỉ thiên về nghi lễ tâm linh mà thực hiện
các hoạt động hướng về đời sống thực của các thành viên trong dòng họ, xây dựng văn
hóa dòng họ thông qua các hoạt động ý nghĩa, hiệu quả. Nhiều nhà thờ dòng họ gắn liền
với những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc,… được nhà nước, cộng đồng khẳng định.
Chính vì vậy, những giá trị truyền thồng của dòng họ, của nhà thờ sẽ có tác dụng bồi đắp
tình cảm nhân ái, chăm chỉ, hiếu học, trọng nghĩa,… của con em trong dòng họ.
- Góp phần giáo dục những phẩm chất, năng lực con người mới nói chung và văn
hóa học đường nói riêng; rèn luyện kỹ năng sống. Trong các kỳ lễ tết ở nhà thờ dòng họ,
có thể hướng dẫn, giáo dục con em về kỹ năng tổ chức nấu nướng, bày biện mâm cỗ
truyền thống, thiết kế các món ăn dân tộc, trưng bày mâm ngũ quả, trang trí lọ hoa; giáo
dục những chuẩn mực, kỹ năng trang phục, đi đứng, nói năng ở nơi tôn nghiêm.
3.4. Động viên tinh thần hiếu học, khuyến tài, thiện nguyện
Một trong những hoạt động của các dòng họ hiện nay là đẩy mạnh phong trào khuyến
học, khuyến tài, thiện nguyện. Nhiều nhà thờ dòng họ đã lập quỹ khuyến học, khuyến tài,
lập tủ sách dòng họ... để hỗ trợ, khuyến khích và động viên các con cháu trong dòng họ
đang độ tuổi đến trường chăm lo, quan tâm, phấn đấu học hành, mở mang tri thức, cống
hiến cho xã hội, cho sự phồn vinh của đất nước. Những con cháu trong dòng họ học giỏi,
có thành tích sẽ được dòng họ khen thưởng; những học sinh có thành tích đặc biệt (đạt
giải các kỳ thi học sinh giỏi, đạt điểm cao trong kỳ thi đại học) sẽ được tuyên dương, khen
thương; những học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được dòng họ gửi quà hỗ trợ. Nhiều
dòng họ đã tổ chức những đợt quyên góp thiện nguyện để giúp đỡ các gai đình nghèo
trong dòng họ, qua đó giáo dục tình nhân ái, thương người, chia nghọt sẻ bùi cho con cháu
trong dòng họ. Giáo dục tinh thần khuyến học qua các châm ngôn truyền thống: “Tiên
học lễ, hậu học văn”, “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “Ấu bất học, lão hà vi”, “Nhân
bất học, bất tri lý”, “Nên thợ, nên thầy nhờ có học”, “Tôn sư trọng đạo”, “Một chữ cũng
là thầy, hai chữ cũng là thầy”.
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nhiều dòng họ, nhiều gia đình đã nhận thức sâu
sắc về vai trò của việc đầu tư cho con cái học hành với phương châm “đầu tư cho giáo
dục là đầu tư cho phát triển bền vững”. Bản tộc ước của dòng họ đã có những điều liên
quan đến khuyến học, khuyến tài, chia sẻ khó khăn trong giáo dục con cái, xây dựng xã
hội học tập, xu hướng học tập suốt đời.
3.5. Phản biện, loại bỏ những tiêu cực trong lễ nghi, quan niệm không phù hợp
với cuộc sống hiện nay
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Do ảnh hưởng của các quan niệm truyền thống nên hoạt động dòng họ hiện nay chủ
yếu do nam giới thực hiện. Vì vậy, cần phê phán tư tưởng trọng nam kinh nữ trong hoạt
động của dòng họ; luôn đề cao vai trò của nữ giới, của con cháu ngoại trong hoạt động
của dòng họ.
Cần phải đề phòng, ngăn chặn là sự khoa trương không lành mạnh trong hoạt động
của dòng họ. Ngăn chặn biểu hiện “con gà tức nhau tiếng gáy”, huy động kinh phí quá
sức của con cháu để xây dựng nhà thờ quy mô lớn không cần thiết. Tình trạng mất đoàn
kết, chia bè phái giữa các dòng họ cũng diễn biến phúc tạp. Vì vậy, cần tổ chức hoạt động
dòng họ lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa của dòng họ để giáo
dục con em có tinh thần đoàn kết, thương yêu mọi người, vì một cộng đồng văn minh
hạnh phúc.
Liên quan đến các hoạt động, thực hiện các lễ nghi ở nhà thờ dòng họ, cần phê phán
tệ nạn nghiện rượu; mất vệ sinh thực phẩm; lãng phí. Tình trạng gây gổ, đánh nhau, tệ nạn
xã hội và vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc tổ chức các hoạt
động dòng họ phải tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Một trong những biểu hiện tiêu cực ở dòng họ là tính gia trưởng và những biểu hiện
không văn hóa trong quan hệ thứ bậc ở dòng họ. Đây là những vấn đề cần phải được chỉnh
sửa để có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục con em trong dòng họ.
4. Kiến nghị
- Nhà trường tăng cường với các dòng họ trong việc giáo dục học sinh. Phát huy vai
trò của các nhà giáo (đang làm việc hoặc nghỉ hưu), cán bộ viên chức (và người nghỉ hưu)
của dòng họ hoặc trên địa bàn trong việc thể hiện vai trò của dòng họ đối với việc giáo
dục văn hóa học đường nói riêng và các hoạt động giáo dục nói chung. Tích hợp nội dung
giáo dục văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ trong các hoạt động giáo dục và dạy học ở
nhà trường. Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo mục tiêu của Chương trình giáo
dục phổ thông 2018, kết hợp giáo dục 12 giá trị sống.
- Dòng họ, gia đình chủ động tích hợp rèn luyện, giáo dục con cháu trong các nghi
thức lễ nghi, tộc ước, truyền thống dòng họ cũng như hoạt động giáo dục của gia đình.
Xây dựng văn hóa dòng họ, văn hóa trong lễ nghi truyền thống. Bản Tộc ước của dòng
họ, phải thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục thế hệ trẻ, khuyến học,
khuyến tài, động viên con cháu chăm ngoan, học giỏi. Trong bối cảnh cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0, các dòng họ có thể lập trang web, trang facebook, nhóm zalo,… để kết
nối, thông thông tin, tuyên truyền hoạt động của dòng họ cũng như việc giáo dục con
cháu, xây dựng văn hóa học đường. Kết quả tham gia các hoạt động giáo dục của dòng
họ là sự kích thích, là động lực phấn đấu cho các gia đình, cho con cháu, cũng tạo động
lực cho các dòng họ khác trong việc phát triển giáo dục, xây dựng văn hóa học đường.
Hoạt động của dòng họ hiếu học sẽ tạo được tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong
cuộc sống và học tập cho học sinh trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động văn hóa trong dòng
họ, liên kết dòng họ, trong địa bàn dân cư để giáo dục thể hệ trẻ thành những người “con
ngoan, trò giỏi”. Thực hiện người lớn mẫu mực để làm gương cho con cháu. Động viên
các gia đình trong dòng họ thực hiện gia đình văn hóa, chăm sóc giáo dục con cháu.
- Các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội có những chủ trương,
hình thức phù hợp về khuyến khích dòng họ tham gia vào việc nâng cao dân trí, phát triển
nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập, giáo dục văn hóa học đường.
Các cấp chính quyền (xã, thôn) hoặc tổ chức, đoàn thể (Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến
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học, Đoàn Thanh niên,…) cần có chương trình hoạt động nhằm khuyến khích dòng họ
vào viêc phát triển giáo dục. Lồng ghép hoạt động khuyến học của dòng họ trong việc xây
dựng, bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn của làng xã văn hóa, nông thôn mới. Tổ chức, chỉ
đạo các lực lượng giáo dục khác thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa “nhà trường, gia
đình và xã hội”.
5. Kết luận
Phát huy vai trò của dòng họ trong việc xây dựng văn hóa học đường nói riêng và
phát triển giáo dục nói chung là một biện pháp có cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực
tiễn, có tính khả thi và hiệu quả trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện
nay. Vai trò của dòng họ trong việc giáo dục văn hóa học đường thể hiện được nhiệm vụ
của sự phối hợp giữa “nhà trường, gia đình và xã hội” trong việc phát triển giáo dục,
nhưng vẫn có những đặc trưng riêng. Vì vậy, căn cứ vào những điều kiện cụ thể, cần phát
huy vai trò của nhà trường, gia đình - dòng họ, xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động giáo dục văn hóa học đường, góp phần thực hiện mục tiêu “nâng cao dân trí,
phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, hướng tới một xã hội văn minh, hạnh
phúc trong bối cảnh cuộc sống hiện nay.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG CHO SINH

VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
ThS. Đỗ Thị Loan, ThS. Lại Thị Hằng*
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên có
ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chất lượng cuộc sống và hiệu quả hoạt động của Nhà
trường. Văn hóa ứng xử trong Nhà trường lành mạnh có ý nghĩa tích cực đối với mỗi
thành viên trong Nhà trường đó.
Trong những năm qua, sự du nhập của văn hóa phương Tây tác động đến nhiều giá
trị, chuẩn mực văn hóa dân tộc. Bên cạnh những mặt tích cực thì sự tác động, giao thoa
văn hóa này cũng mang lại những biến đổi, đảo lộn, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ
thanh niên, sinh viên mất phương hướng trong việc định hình giá trị. Do đó, trong Trường
Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Bắc Ninh vẫn còn những tồn tại những hạn chế về văn hóa
giao tiếp, văn hóa ứng xử. Đặc biệt, đối với sinh viên, nhiều em đang có những biểu hiện
thiếu kỹ năng trong văn hóa ứng xử hoặc việc ứng xử giữa các thành viên trong Nhà
trường gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu và chất lượng giáo dục toàn diện
của Nhà trường, hình ảnh của sinh viên sư phạm như: đi học muộn, bỏ giờ, ăn quà vặt,
chưa lễ phép, xưng hô không phù hợp môi trường học đường, chửi thề, nói tục, có hành
vi chưa giữ gìn cơ sở vật chất,… Nhà trường cũng đã có văn bản, nhắc nhở và chỉ đạo
nhằm điều chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong văn hóa ứng xử chỉ mang tính tự phát, theo
tình huống phát sinh tuy nhiên, những hành vi ứng xử chưa tốt vẫn chưa được thay đổi
một cách tự giác, chủ động.
Việc xây dựng được những biện pháp và mô hình giáo dục văn hóa ứng xử nói chung
và văn hóa sư phạm nói riêng không chỉ tạo được môi trường văn hoá, văn minh, hiện đại,
uy tín, chất lượng giáo dục của Nhà trường mà còn phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, trách
nhiệm cao của mỗi một thành viên nhà trường trong các mối quan hệ góp phần xây dựng
Trường CĐSP Bắc Ninh ngày càng hiện đại, văn minh và phát triển hơn.
II. NỘI DUNG
1. Văn hóa, văn hóa ứng xử học đường và một số khía cạnh của giáo dục văn
hóa ứng cử học đường
1.1. Văn hóa và văn hóa ứng xử
Có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá. Năm 1952, Alfred Kroeber và Clyde
Kluckhohn (Mỹ), đã tìm thấy không dưới 164 định nghĩa về văn hóa. Sự khác nhau của
chúng không chỉ là ở bản chất của định nghĩa đưa ra (bởi nội dung, chức năng, các thuộc
tính) mà cả ở cách sử dụng rộng rãi của từ này.
Nghĩa gốc của văn hóa là cái đẹp. Theo cách nhìn phương Đông, hình thức đẹp đẽ
biểu hiện trước hết là trong lễ, nhạc, cách lãnh đạo, quản lý,… đặc biệt trong ngôn ngữ,
cách ứng xử lịch sự. Nó biểu hiện thành một hệ thống các chuẩn mức, giá trị ứng xử được
mọi người chấp nhận và xem là đẹp đẽ.

*

Trường CĐSP Bắc Ninh
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Do cách tiếp cận và quan niệm khác nhau nên có nhiều khái niệm về văn hóa ứng
xử. Văn hóa ứng xử xét dưới góc độ mỹ học cũng được coi là cái đẹp trong hành vi, thái
độ ứng xử.
Theo nhiều quan niệm của các tác giả có đồng ý kiến họ coi ứng xử là “cách sống,
cách đối nhân xử thế, cách cư xử, thái độ và hành vi của cá nhân, của nhóm xã hội đối
với một vấn đề một cá nhân hay một nhóm xã hội khác”.
Theo tác giả Đỗ Long: “Văn hóa ứng xử là hệ thống thái độ và hành vi được xác
định để xử lí các mối quan hệ giữa người với người trên các căn cứ pháp lí và đạo lí nhằm
thúc đẩy nhanh sự phát triển của cộng đồng, của xã hội”.
Dù tiếp cận trên phương diện nào, văn hóa giao tiếp, ứng xử vẫn phản ánh những giá
trị cốt lõi như: tính chuẩn mực, tính đạo đức, tính trí tuệ, tính thẩm mĩ trong đối xử với
con người, trong các tình huống khác nhau của cuộc sống.
Trong những năm qua, sự du nhập của văn hóa phương Tây tác động đến nhiều giá
trị, chuẩn mực văn hóa dân tộc bị biến đổi, đảo lộn, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ
thanh niên, sinh viên mất phương hướng trong việc định hình giá trị. Mỗi trường đại học,
cao đẳng hiện nay như một xã hội thu nhỏ với nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp, nhiều
tệ nạn như ma túy, cờ bạc, cá độ bóng đá, bạo lực học đường… đã len lỏi vào trong môi
trường giáo dục. Không ít các chuẩn mực, giá trị, niềm tin văn hóa truyền thống của nhà
trường đã bị thay đổi. Thái độ ứng xử, giao tiếp của sinh viên hiện nay đang gióng lên hồi
chuông cảnh báo về sự suy thoái, băng hoại trong môi trường giáo dục. Do đó, văn hóa
xử trong sinh viên được định nghĩa là “những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành
và tích lũy bao gồm những suy nghĩ, thói quen, tập quán, tư tưởng, pháp luật… nhằm thiết
lập mối quan hệ giữa thày, trò và các thành viên có liên quan để việc dạy và học đạt kết
quả cao".
Văn hóa ứng xử của sinh viên chính là nói đến chân thiện mỹ, là cái đẹp, là các giá
trị chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp. Chủ thể sinh viên phải ứng xử có văn hóa, biểu
hiện trong nhận thức, thái độ và hành vi trong các mối quan hệ, trước tiên là quan hệ trong
trường phù hợp với chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tác phong của xã hội. Văn hóa ứng xử
của sinh viên là một bộ phận của văn hóa học đường. Văn hóa học đường là một trong
những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền giáo dục. Trong môi trường
này mọi chủ thể tham gia từ người học đến nhà quản lý, giáo viên, nhân viên đều phải tuân
thủ pháp luật, quy định, nội quy trường, rèn luyện lối sống, đạo đức và nhân cách. Nhằm
góp một phần trong việc xây dựng, phát triển văn hóa học đường vững mạnh, đẹp từ trong
nhận thức và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong Nhà trường.
Văn hóa ứng xử trong sinh viên được thể hiện qua nhiều nội dung. Những điều này
ảnh hướng đến xây dựng các quy định trong Nhà trường và ảnh hưởng đến văn hóa ứng
xử trong nhà trường và văn hóa ứng xử học đường (VHƯXHĐ) của các thành viên trong
mối quan hệ Nhà trường.
VHƯXHĐ được hiểu là các chuẩn mực mang tính đạo đức, thẩm mĩ chi phối hành
vi ứng xử của con người trong môi trường học đường được thể hiện qua thái độ, lời nói,
cử chỉ, hành động… trong những tình huống, hoàn cảnh cụ thể. VHƯXHĐ được cụ thể
hóa qua các biểu hiện ứng xử với đồ vật, cảnh quan trong nhà trường; qua sự tương tác
người - người: Lãnh đạo nhà trường - Giáo viên (GV)/Cán bộ trường học, GV - GV, GV
- Học sinh (HS), GV - Cha mẹ HS và các lực lượng giáo dục khác, HS - HS.
1.2. Các đặc trưng cơ bản của văn hóa ứng xử và văn hóa ứng xử học đường
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Từ Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, Nghị quyết 33/NQ-TW của Trung ương về Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và gần đây nhất,
Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn
hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” với mục tiêu “Tăng cường xây dựng
văn hóa ứng xử trong trường học nhằm xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân
thiện; tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân
viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa;
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước,
nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”, có thể rút ra các đặc trưng của
Văn hóa ứng xử học đường như sau:
- Sự tự quản của sinh viên (trách nhiệm, tính độc lập, cách ứng xử, phong cách làm
việc…) được nêu cao.
- Các cơ chế tổ chức (các quy tắc, quy chế, điều lệ…) được thực hiện nghiêm túc
- Sự hỗ trợ của các nhà quản lý, của cán bộ giảng viên với sinh viên được tăng cường.
- Sự đoàn kết của sinh viên là yếu tố quyết định việc thực hiện văn hóa ứng xử học đường.
Ngoài ra văn hóa tổ ƯXHĐ còn mang những đặc trưng:
- Văn hóa ƯXHĐ mang “tính nhân sinh”
- Văn hóa ƯXHĐ có “tính giá trị”
- Văn hóa ƯXHĐ có “tính ổn định”.
1.3. Vai trò của giáo dục văn hóa ứng xử học đường
Góp phần hình thành hệ giá trị, tư tưởng, nhận thức về quan hệ ứng xử giữa tất cả
các thành viên trong nhà trường với các sự vật, hiện tượng xung quanh và với chính bản
thân mỗi người, được thể hiện qua thái độ, hành vi, ngôn ngữ theo những chuẩn mực văn
hóa, đạo đức được xã hội thừa nhận và được nhà trường quy định.
Góp phần xây dựng văn hóa học đường và động lực để hoàn thiện, phát triển nhân
cách, đạo đức, trí tuệ và lối sống tốt đẹp của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên.
Giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên góp phần quan trọng trong xây
dựng môi trường học tập tiến bộ, văn minh, tạo dựng uy tín nhà trường.
Giáo dục văn hóa ứng xử học đường giúp cho hsinh viên sống có trách nhiệm hơn
với bản thân và với mọi người xung quanh.
Giáo dục văn hóa ứng xử học đường giúp cho sinh viên khắc phục những hạn chế
của bản thân trong quan hệ với thầy cô, bạn bè.
hơn.

Giáo dục văn hóa ứng xử học đường giúp cho sinh viên có thái độ ứng xử thanh lịch

Giúp sinh viên biết tôn trọng, chia sẻ, động viên, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống
cũng như trong học tập; không gây bè kéo cánh, phân biệt đối xử con nhà giàu nghèo;
không vu khống, nói xấu lẫn nhau; biết tôn trọng sự khác biệt về tính cách cũng như phải
biết tôn trọng bạn khác giới. Bên cạnh đó, học sinh phải biết chào hỏi lịch sự; hướng dẫn
tận tình khi khách cần giúp đỡ khi có khách đến thăm trường; luôn có thái độ lễ phép, kính
trọng và vâng lời người lớn tuổi; biết nhưỡng nhịn các em cấp dưới.
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Như vậy, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên có vị trí,
vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ hiện nay. Thực
hiện khách quan khoa học công tác giáo dục văn hóa học đường sẽ góp phần quan trọng
vào xây dựng môi trường văn hóa học đường văn minh, tích cực và thân thiện. Qua đó,
mỗi sinh viên có cơ hội rèn luyện và phát triển bản thân; đồng thời khắc phục dần những
hạn chế, sai lầm trong quan hệ với thầy cô, bạn bè và cảnh quan môi trường học tập; nâng
cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
1.4. Cấu trúc của văn hóa ứng xử học đường
Văn hóa ứng xử học đường gồm nhiều yếu tố hợp thành các hệ thống nhất định. Đó
là hệ thống những giá trị văn hóa (các giá trị), hệ thống những quan hệ văn hóa (cái mang
giá trị), hệ thống những hình thái hoạt động văn hóa (cái thực hiện giá trị) và hệ thống
những thiết chế văn hóa (các định hướng giá trị). Mỗi hệ thống đều ở trong quá
trình phát triển không ngừng chứ không phải đứng yên, bất biến.
Với ý nghĩa là tổng hòa các thành tố trên đây, văn hóa ứng xử học đường có vai trò
cực kỳ quan trọng đối với đời sống cộng đồng và quá trình xây dựng nhân cách con người.
Bởi vì, văn hóa “trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa
truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường
xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
1.5. Giáo dục văn hóa ứng xử
Trường học không chỉ mang đến cho người học kiến thức mà còn phải xây dựng
cho các em nền tảng văn hóa giao tiếp, ứng xử, biết cách sống chan hòa với mọi người…
VHƯX trong trường học cần phải được bàn luận, được dạy và được học ngay từ khi trẻ
bắt đầu đến trường... do đó, cần phải có những quy định rõ ràng về cách ứng xử sao cho
có văn hóa”
1.5.1. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử
Lồng ghép, tích hợp trong dạy học; tổ chức cho SV được trải nghiệm trong hoạt
động qua việc luyện tập hành vi (Phan Thị Hoa, 2011);
Qua các hoạt động tập thể, các hoạt động cơ bản của Đoàn, Đội (Nguyễn Thứ Mười,
Giáp Bình Nga, Nguyễn Tùng Lâm, Tô Lan Phương, 2011, Trần Nguyên Hào, 2014).
Xây dựng môi trường văn hóa giáo dục thông qua phát triển môi trường vật chất,
môi trường tinh thần, môi trường xã hội và xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử trong
nhà trường.
Trong các biện pháp được đề xuất, sự gương mẫu, chuẩn mực trong hành vi của GV
là một nội dung quan trọng
Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tạo dư luận, giáo dục trong các buổi sinh
hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề hoặc các biện pháp giúp duy trì VHƯX
Kiểm tra, đánh giá, tự kiểm tra; khen thưởng, trách phạt.
Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường được các
tác giả xem như một điều kiện để công tác giáo dục VHƯX được thuận lợi.
Giáo dục kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm: kỹ năng hòa nhập với mọi người, kỹ
năng lựa chọn ngôn từ và điều chỉnh giọng nói, kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ, kỹ năng
lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu sự khác biệt và giải quyết những xung đột, kỹ năng kiềm
chế cảm xúc bản thân…
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1.5.2. Hình thức và phương pháp giáo dục văn hóa ứng xử học đường
VHƯX có vai trò rất lớn và cần xem và đặt nó thành ý thức đi sâu của mỗi cán bộ,
viên chức, học sinh, sinh viên trong nhà trường bằng nhiều hình thức, phương pháp, cụ
thể như:
Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ
quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống,
văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà
trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của
người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.
Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn
hóa ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà
trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực
hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử. Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội
nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người
học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong
hoạt động tuyên truyền.
Thực hiện tốt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu
trách nhiệm về công tác xây dựng và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử, văn hóa học
đường đối với đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong
toàn trường.
Tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình học
sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể
thao cho học sinh, sinh viên nhân các ngày lễ lớn trong năm.
Chỉ đạo triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử
đến từng viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường. Cán bộ quản lý, nhà
giáo đi đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử làm gương để học sinh, sinh viên noi theo.
Nhà trường cần ban hành các quy định về văn hóa ứng xử tại Trường lồng ghép vào các
quy định, quy chế như: Quy chế văn hóa công sở, Quy định đánh giá xếp loại công chức,
viên chức hàng tháng, Quy chế công tác học sinh - sinh viên.
Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn
hóa của học sinh, sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng
nghề nghiệp cần thiết phù hợp với lứa tuổi để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội tổ chức đa dạng hình thức giáo dục
ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa
tốt đẹp cho học sinh, sinh viên.
Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng
trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thiết thực, thường xuyên, hiệu quả.
1.6. Giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên sư phạm trong các mối quan hệ tại
Nhà trường
1.6.1. Ứng xử với bản thân
Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực và
khiêm tốn.
Chấp hành tốt pháp luật; quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.
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Tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống
tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử.
Phải có ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên trong học tập; biết tự học, tự nghiên
cứu. Sống có lý tưởng, có hoài bão, có ý thức tự lập, tự phấn đấu trong học tập, rèn luyện,
tu dưỡng đạo đức. Rèn luyện lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm.
Không được nói dối và bao che những khuyết điểm của người khác.
Đi học, tham gia các buổi tập trung, sinh hoạt Đoàn, Hội, ngoại khóa phải đúng giờ,
tác phong nhanh nhẹn, không hò hét, hô gọi nhau ầm ĩ, đồng phục, trang phục đúng theo
quy định của Nhà trường.
Có ý thức giữ gìn cở sở vật chất, cây xanh của nhà trường; không đi, đứng, leo trèo,
ngồi lên lan can, bàn học, không bẻ cành, hái lá…
Trang phục, tác phong đến trường phải đúng quy định: Trang phục phải sạch sẽ, gọn
gàng phù hợp với Nội quy nhà trường.
Không nhuộm tóc, không trang điểm lòe loẹt, tóc phải gọn gàng; học sinh nam không
được để tóc dài, đầu tóc phản cảm như cạo trọc, hớt tóc để bờm, đeo khuyên tai, không
sơn móng chân, móng tay, để móng tay quá dài…
Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình.
Thực hiên nghiêm túc quyền, nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú, tạm trú.
1.6.2. Ứng xử với cán bộ giảng viên, giáo viên, nhân viên trong Trường
Kính trọng, lễ phép, trung thực với cán bộ lãnh đạo, giảng viên, giáo viên, nhân viên
toàn trường. Thái độ chào - hỏi và ngôn ngữ trong xưng hô thể hiện sự “Tôn Sư, trọng
Đạo”. Không được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh thầy cô trong giờ học khi chưa được sự
đồng ý của thầy cô. Không được sử dụng mạng xã hội để bình luận nhằm mục đích phê
phán cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên Nhà trường.
Có thái độ tích cực khi bày tỏ ý kiến, quan điểm, lập trường và nguyện vọng trước
cán bộ lãnh đạo, giảng viên và nhân viên. Giữ bình tĩnh khi đề nghị thầy cô giáo, cán
bộ, nhân viên trong nhà trường giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của tập
thể, bản thân.
Tích cực hợp tác với thầy cô trong mọi hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường.
HSSV, nhất là Ban cán sự lớp, phải luôn thông báo rõ ràng cho thầy cô về sĩ số, danh sách
lớp nếu có thay đổi, lý do nghỉ học, đi muộn của các thành viên trong lớp.
Không sử dụng vật chất, tiền bạc và những mối quan hệ cá nhân đặc biệt làm “công
cụ” nhằm mưu cầu sự thiên vị, mưu cầu lợi ích cho cá nhân và cho nhóm.
Dũng cảm đấu tranh, lên án những hành vi vụ lợi, những cá nhân lợi dụng công việc
để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối quan hệ thầy trò. Mạnh dạn báo cáo và đề nghị người có thẩm quyền làm sáng tỏ mọi hành vi trù úm,
đe dọa, gợi ý tiêu cực của cán bộ giáo viên đối với người học.
1.6.3. Ứng xử với khách đến thăm và làm việc tại Trường
Khi có khách đến thăm và làm việc tại trường, HSSV phải chào hỏi lễ phép. Có thái
độ hòa nhã, cởi mở, lịch thiệp khi giao tiếp.
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Tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể trong giới hạn cho phép nếu
khách cần sự trợ giúp.
1.6.4 Ứng xử với công tác học tập, rèn luyện
Thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, Quy định công tác HSSV, Quy định đối với
HSSV nội - ngoại trú, Quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với
người học, Quy định về giờ giấc học tập (bao gồm cả giờ tự học).
Tự giác, tích cực, chủ động trong quá trình tiếp nhận kiến thức: Lắng nghe thầy cô giảng
bài, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận trên lớp, hoàn thành tốt và đúng thời hạn các bài
tập và đề tài được giao,... Tích cực vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tế cuộc sống.
Trung thực, nghiêm túc trong học tập cũng như khi thi, kiểm tra. Không gian lận khi
thi cử dưới mọi hình thức.
Tự giác sửa chữa lỗi lầm khi vi phạm quy chế, quy định, nội quy, quy tắc của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường.
Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động học tập, hoạt động xã hội và các phong
trào thi đua do các tổ chức đoàn thể trong trường phát động. Có ý thức tự rèn luyện kỹ
năng sống và tự học.
1.6.5. Ứng xử với bạn bè
Quan hệ bạn bè chuẩn mực, chân thành, cởi mở, cảm thông, chia sẻ trên tinh thần
động viên nhau tích cực học tập, rèn luyện.
Tôn trọng lẫn nhau. Lời nói, hành vi, cử chỉ khi diễn đạt phải có văn hóa. Tuyệt đối
không gây gổ, xích mích, làm tổn thương đến tinh thần và xâm phạm thân thể lẫn nhau.
Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc sai sót.
1.6.6. Ứng xử với cảnh quan, môi trường và tài sản công
Trang phục, đầu tóc khi đến trường phải phù hợp với quy định của nhà trường. Không
ăn mặc, trang điểm phản cảm làm xấu đi hình ảnh HSSV Nhà trường.
Không gây ồn ào, mất trật tự ở nơi công cộng, nhất là khu vực nhà Hiệu bộ trong giờ
làm việc và các khu giảng đường trong giờ học.
Giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học. Thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí của công (điện, nước, vật tư trong học tập, sinh hoạt…).
Có ý thức giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Không ăn quà vặt trong lớp,
không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia lao động vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh
quan trong nhà trường.
Thực hiện tốt các quy định trong vệ sinh môi trường ở nơi công cộng.
1.6.7. Ứng xử với cộng đồng xã hội
Ứng xử trong giao tiếp đảm bảo lễ phép; ân cần giúp đỡ, hỏi thăm, chia sẻ chân tình,
không cãi cọ, xích mích, trả thù.
Ứng xử trong sinh hoạt đảm bảo tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây mất trật tự
an ninh, không gây ồn ào, mất vệ sinh chung.
Thực hiện tốt các quy định, nội quy tại các nơi công cộng và địa phương nơi sinh sống.
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Giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên là một trong những nội dung quan trọng trong
giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng các phẩm chất kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên nói
chung và sư phạm nói riêng. Việc nắm vững được các mối quan hệ trong Nhà trường là
cơ sở cho việc xây dựng các nội quy, quy định và chuẩn mực văn hóa ứng xử cũng như
quá trình khảo sát thực trạng ứng xử của sinh viên Trường CĐSP Bắc Ninh.
2. Thực trạng giáo dục văn hóa ứng xử học đường trong Trường CĐSP Bắc Ninh
Trường CĐSP Bắc Ninh là trường Cao đẳng sư phạm được quản lý bởi Sở Giáo dục
và Đào tạo Bắc Ninh. Trường nằm ở trung tâm thành phố Bắc Ninh. Hiện trường có 125
cán bộ giảng viên và khoảng hơn 1500 sinh viên các khóa và các hệ đào tạo. Nhà trường
có nhiều mã ngành đào tạo nhưng đều đào tạo, liên kết đào tạo giáo viên cho các cấp học
do đó, vấn đề giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên được Nhà trường đặc biệt
quan tâm.
Văn hóa ứng xử học đường được thể hiện qua nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau và
trong các mối quan hệ xã hội khác nhau. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung
nghiên cứu về văn hóa ứng xử của sinh viên Trường CĐSP Bắc Ninh trong các mối quan
hệ trong Nhà trường: Ứng xử với cán bộ quản lý, với thầy cô giáo, nhân viên nhà trường,
ứng xử với bạn bè, với tài sản và môi trường trong Trường. Chúng tôi đã xây dựng phiếu
khảo sát qua đường link khảo sát trực tuyến https://docs.google.com/forms/d/19njozz
KMZjx6osUgd-UjVA07iDdQ6_cfOZEMAUYkTcw/edit, 310 em đã tham gia khảo sát
và thu được kết quả cụ thể về từng mặt.
2.1. Mức độ nhận thức, biểu hiện, hành vi ứng xử, nhận thức về các yếu tố ảnh
hưởng, phương thức tuyên truyền của sinh viên Trường CĐSP Bắc Ninh về khái
niệm, biểu hiện, hành vi văn hóa ứng xử trong Nhà trường
Trong quá trình khảo sát chúng tôi thấy được rằng có sự khác biệt về giới tính, khóa
học, ngành học trong nhận thức, hành vi ứng xử, thái độ tham gia của các sinh viên khi
áp dụng các biện pháp tác động giáo dục văn hóa ứng xử.
Với câu hỏi “Em hiểu thế nào là văn hóa ứng xử học đường của sinh viên?”, đã có
70.32% (218/310) sinh viên tham gia khảo sát đồng ý với ý kiến cho rằng văn hóa ứng xử
của sinh viên là “là các chuẩn mực mang tính đạo đức, thẩm mĩ chi phối hành vi ứng xử
của con người trong môi trường học đường được thể hiện qua thái độ, lời nói, cử chỉ,
hành động… trong những tình huống, hoàn cảnh cụ thể” với ĐTB là 1.73. đây là khái
niệm đầy đủ nhất về văn hóa ứng cử học đường được đưa ra trong khảo sát.
Một trong những hình thức được sinh viên đánh giá cao trong việc giáo dục hành vi
văn hóa ứng xử đó là thông qua “Các hoạt động, hành vi ứng xử cụ thể” với 268/310 lựa
chọn “hiểu rõ”, điểm trung bình là 1.98.
Với nhiều items có ý nghĩa tiêu cực trong hành vi ứng xử của sinh viên tại Trường,
sau khi khảo sát chúng tôi cũng thu được đa số những ý kiến “Không bao giờ” có những
hành vi đó. Các items tiêu cực mang tính quy định cứng thì hầu hết sinh viên đều chọn
"không bao giờ" (trên 80%), chẳng hạn như item 1 "Vi phạm kỷ luật (từ phê bình trở lên)",
item 2 " Đã từng sử dụng ma túy (ít nhất một lần)", item 17 "Sử dụng Internet chơi games,
phim ảnh xấu", item 23 " Có bạn khác giới sống chung". Các items với những nội dung
vi phạm nội quy lớp học chủ yếu được lựa chọn ở mức độ "đôi khi", tỉ lệ dao động trong
khoảng từ 52-68% như item 3 "Làm việc riêng trong giờ học (nhắn tin, chơi trò chơi, sử
dụng điện thoại vào việc cá nhân., ngủ gật…)", item 6 "Nằm bò ra bàn và gác chân lên
ghế, lên bàn", item 18 " Ăn quà vặt trong trường và để rác trong ngăn bàn, không vứt rác
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đúng nơi quy định". Với những items được đưa vào để kiểm chứng tính chính xác của
khảo sát, điểm đo được chủ yếu tập trung vào khoảng 1.2-1.7 điểm, đó là các items 5
"Chào hỏi các thầy cô giáo và các cô chú nhân viên trong Trường", item 14 " Thực hiện
tốt các nội quy, yêu cầu của Nhà trường về học tập, lao động và các hoạt động ngoại
khóa", item 20 " Biết thưa gửi, cảm ơn, có biểu hiện lịch sự với bạn bè, thày cô hoặc đến
các phòng ban khác để liên hệ về việc học tập".
Trong các mối quan hệ ứng xử trong các mối quan hệ trong Nhà trường được khảo
sát với 3 mức độ, kết quả thu được trong ứng xử với bản thân điểm trung bình 1.5, 11
items được đưa ra, 10 items tích cực đều được các em lựa chọn 100% thường xuyên biểu
hiện như "Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung
thực và khiêm tốn", " Chấp hành tốt pháp luật; quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn
giao thông", "có ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên trong học tập; biết tự học, tự
nghiên cứu. Sống có lý tưởng, có hoài bão, có ý thức tự lập, tự phấn đấu trong học tập,
rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Rèn luyện lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm", "
Không nhuộm tóc, không trang điểm lòe loẹt, tóc phải gọn gàng; học sinh nam không
được để tóc dài, đầu tóc phản cảm như cạo trọc, hớt tóc để bờm, đeo khuyên tai, không
sơn móng chân, móng tay, để móng tay quá dài...", ... item số 5 "Nói dối và bao che những
khuyết điểm của người khác" 94% sinh viên đều lựa chọn "chưa bao giờ". Trong ứng xử
với cán bộ giảng viên, giáo viên, nhân viên trong Trường với 5 items tích cực và 1 item
tiêu cực. Có tới 93% lựa chọn "thường xuyên" có biểu hiện tích cực như " Kính trọng, lễ
phép, trung thực với cán bộ lãnh đạo, giảng viên, giáo viên, nhân viên toàn trường", " Có
thái độ tích cực khi bày tỏ ý kiến, quan điểm, lập trường và nguyện vọng trước cán bộ
lãnh đạo, giảng viên và nhân viên", " Tích cực hợp tác với thầy cô trong mọi hoạt động
giáo dục, đào tạo của nhà trường". Kết quả thu được tương tự ở các mối quan hệ ứng xử
với bạn bè, Ứng xử với cảnh quan, môi trường và tài sản công.
Có cả yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc giáo dục hành vi
văn hóa cho sinh viên. Theo đánh giá của các em thì các yếu tố khách quan ảnh hưởng
khá lớn với điểm trong bình chung là 1.6, đặc biệt một số item thuộc yếu tố khách quan
có điểm trung bình khá cao như " Đặc thù của quá trình đào tạo nghề nghiệp của nhà
trường", " Các chuẩn mực cần có trong các quan hệ: thầy với thầy, trò với trò, thầy với
trò, giữa người quản lý với giáo viên và học viên" với điểm trung bình là 1.5. Nhóm các
yếu tố chủ quan có ảnh hưởng lớn với điểm trung bình là 1.7. Có một số items điểm khá
cao như "Định hướng giá trị của bản thân", " Các đặc điểm nhân cách của bản thân".
2.2. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên Trường CĐSP
Bắc Ninh
Trên cơ sở khảo sát các nội dung về nhận thức, thái độ, hành vi và khảo sát các biện
pháp, nội dung, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử của sinh viên Trường CĐSP Bắc Ninh,
chúng tôi đã tổng hợp được các biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử hiệu quả như dưới đây:
a. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên về
giáo dục văn hóa ứng xử trong Nhà trường. Định kỳ hàng năm tổ chức ít nhất một lần hội
thảo, nói chuyện về vấn đề văn hóa ứng xử, bồi dưỡng kỹ năng về công tác giáo dục hành
vi văn hóa trong nhà trường. Có khen thưởng với hành vi đẹp và xử lý công bằng với
những hành vi không phù hợp chuẩn mực.
b. Xây dựng các kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung và chương trình xây dựng
văn hoá ứng xử trong nhà trường. Cần có những văn bản, kế hoạch hướng dẫn cụ thể các
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phòng, khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên... nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm
học của nhà trường.
c. Tăng cường giáo dục chính trị-tư tưởng cho Cán Bộ, giảng viên, sinh viên.
Tổ chức hội thi giữa các lớp, các khoa, tổ chức thảo luận,… nhằm cung cấp cho cán
bộ giảng viên, sinh viên những hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển của trường,
về những truyền thống và vai trò của nhà trường đối với với sự nghiệp giáo dục chung
của đất nước. Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên, sinh viên gắn
với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày truyền thống của trường. Phối hợp tổ
chức cho sinh viên tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương với việc
tham gia vào các hoạt động xã hội.
d. Tăng cường quản lý nề nếp dạy học và chất lượng dạy và học, trước hết là ở đội
ngũ giảng viên và các phòng ban liên quan trực tiếp đến sinh viên
Cán bộ giảng viên nghiên cứu quy chế, những điều được quy định với đạo đức nhà
giáo. Xây dựng nội quy của nhà trường, lấy ý kiến tập thể từ phía cán bộ giảng viên về
việc thực hành nề nếp dạy học. Thực hiện nề nếp ra vào lớp, kế hoạch được xây
dựng, chương trình môn học, thời khóa biểu. Thực hiện hồ sơ chuyên môn: Kế hoạch
giảng dạy, hồ sơ giảng dạy, sổ công tác... (hồ sơ cá nhân), sổ lên lớp, bảng điểm của lớp...
Phối hợp các thành viên trong trường để xây dựng nề nếp dạy học: Đoàn thanh niên, cán
bộ giảng viên, phòng công tác sinh viên. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp cán bộ
giảng viên, sinh viên trong nhà trường, đột suất, định kỳ.
e. Đẩy mạnh vai trò của Đoàn thanh niên, coi đó là lực lượng nòng cốt trong các
hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử đối với sinh viên.
Tổ chức với quy mô rộng lớn và gắn với những ngày lễ, ngày truyền thống của
trường, của Đoàn, của dân tộc. Nội dung của các hoạt động phải phong phú, thiết thực,
phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và sở thích của sinh viên. Việc tổ chức các hoạt động
phải được tiến hành ở quy mô lớn nhằm tạo điều kiện cho tất cả sinh viên được tham gia.
Tổ chức các hoạt động có tính chất bề nổi và có chiều sâu.
f. Xây dựng môi trường cảnh quan văn hoá, khuôn viên xanh - sạch - đẹp kết hợp với
tăng cường cơ sở vật chất nhà trường.
Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, khuôn viên trường. Phát triển
mạnh thư viện điện tử với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ thông tin với số lượng sách, giáo
trình tính theo tỷ lệ sinh viên ngày càng lớn phải là ưu tiên hàng đầu. Mở rộng diện tích
lớp học, diện tích thư viện, diện tích ký túc xá/sinh viên; tỉ lệ kinh phí/đề tài sinh viên; tỉ
lệ máy tính nối mạng Internet/sinh viên, phòng thí nghiệm...Tổ chức các hoạt động sinh
hoạt văn hóa trong giảng đường và kí túc xá trong ngày nghỉ với các hình thức văn nghệ,
giải trí lành mạnh.
g. Phối hợp và kết hợp với các lực lượng giáo dục địa phương và gia đình.
Đề xuất họp bàn giải pháp, tạo cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài
trường (BGH, Phòng công tác sinh viên, Phòng đào tạo, Đoàn, Khoa, Bộ môn, gia đình,
xã hội). Làm rõ trách nhiệm của các lực lượng liên quan đến công tác giáo dục hành vi
văn hóa và cơ chế phối hợp. Mỗi học kỳ một lần tổng kết và thông báo kết quả học tập và
rèn luyện của sinh viên cho gia đình sinh viên được biết. Tăng cường mối liên hệ gia đình
và nhà trường. Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề giáo dục.
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h. Tổ chức phong trào thi đua giữa các lớp, các khóa và trong toàn bộ các đơn vị
của nhà trường.
Phát động phong trào thi đua và phổ biến cụ thể mục tiêu, nội dung, hình thức thi
đua kết hợp với khen thưởng phù hợp tới từng lớp sinh viên trong khối lớp đang thực hiện
chương trình học. Cán bộ giảng dạy ở các lớp kết hợp với BCH các khoa, BCH Đoàn
trường tổ chức, có kế hoạch theo dõi và giám sát cụ thể để kích thích tinh thần thi đua tích
cực ở các sinh viên, tập thể sinh viên các lớp đồng thời qua đó có những nhận định chính
xác về kết quả đạt được ở các em làm cơ sở để đánh giá đúng thực tế công tác thi đua của
sinh viên so với các yêu cầu đề ra.
i. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và thông tin, truyền thông trong công tác
xây dựng văn hóa ứng xử nhà trường, lớp học.
Nhà trường tổ chức tổng kết giúp kinh nghiệm công tác xây dựng văn hóa ứng xử
đối với các thành viên trong nhà trường theo học kỳ và đề ra phương hướng học kỳ tới.
Tổ chức sơ kết hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử của các thành viên trong trường. Khi
tổ chức họp cần mời đại diện lãnh đạo trường cùng dự họp để tranh thủ các ý kiến chỉ đạo
của nhà trường. Định kỳ các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn, Hội sinh viên cần tổ chức
đánh giá cải tiến những hoạt đông xây dựng văn hóa ứng xử.
k. Lồng ghép các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử với các môn học.
3. Kết luận
Văn hóa ứng xử là một trong những nét đẹp, nội dung cần được quan tâm duy trì và
bồi dưỡng của văn hóa học đường. Giáo dục văn hóa ứng xử trong nhà trường không chỉ
phụ thuộc vào tinh thần, thái độ và tính tích cực của các chủ thể trong nhà trường trong
quá trình tham gia các hoạt động tập thể, mà còn phụ thuộc vào nhận thức và năng lực tổ
chức, giáo dục văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường. Việc thực hiện
đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần làm lành mạnh hóa môi trường giáo dục, giúp cải
thiện mối quan hệ của sinh viên, tăng cường khả năng thích nghi với môi trường, công
việc sau này.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG NHÌN TỪ CHỦ TRƯƠNG “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC
TẬP” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ThS. Nguyễn Thị Thu Lài*, ThS. Vũ Thị Thu Hiền*
Tóm tắt: Xây dựng xã hội học tập là một trong những bước đột phá vô cùng quan trọng
và có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay ở nước ta, dưới sự
lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “…đa dạng hóa các loại hình đào
tạo. Đặc biệt chú trọng giáo dục mầm non, tiểu học, tạo tiền đề và bảo đảm điều kiện thuận lợi
để mỗi người dân đều có cơ hội thụ hưởng công bằng thành quả của nền giáo dục. Thúc đẩy xây
dựng xã hội học tập, học tập suốt đời…”1. Nhìn từ chủ trương “xây dựng xã hội học tập” của
Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể hình dung ra cấu trúc của một “hệ sinh thái học tập” đã và
đang được định hướng kiến tạo. Ở đó, văn hóa học đường vừa là nhân tố tạo giá trị, vừa là hạt
nhân kết nối một cách hài hòa tất cả các giá trị khác để đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái
ấy. Bài viết đi vào phân tích nội hàm, vị trí, vai trò của văn hóa học đường trong bức tranh chung
của một xã hội học tập mà cả hệ thống chính trị đang cùng nhân dân xây dựng, dưới ánh sáng
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát huy giá trị của
văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
Từ khóa: Đại hội XIII, văn hóa học đường, xã hội học tập.

Đặt vấn đề
Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định mục tiêu của giáo dục và đào tạo trong giai
đoạn tới nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực,
trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc và “chú
trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là
giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc,…khơi dậy khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh hạnh phúc và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Trong nhiều nội dung định hướng và giải pháp cụ thể cho giáo dục và đào tạo,
Đảng ta đã nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, thực hiện mục tiêu
học tập suốt đời cho mọi người dân. Dưới ánh sáng của Nghị quyết, với thực tiễn vận
hành của Đề án trong các giai đoạn 2005 - 2010 và 2012 - 2020, Đề án “Xây dựng xã hội
học tập giai đoạn 2021 - 2030” tiếp tục được triển khai, thể hiện quyết tâm chiến lược của
Đảng ta trong việc kiến tạo một xã hội học tập thực chất, bền vững, góp phần quan trọng
xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường - với những chuẩn
mực giá trị trường học như: văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử, văn hóa chất lượng, văn
hóa môi trường,… có ý nghĩa lớn, thúc đẩy xã hội học tập ngày càng tiến lên.
1. Vị trí, vai trò của văn hóa học đường trong việc xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam
“Học đường” được hiểu là trường học, là nơi diễn ra các hoạt động học tập như:
hoạt động dạy học của Thầy, học tập của trò, cùng với các mối quan hệ người dạy học người học; người dạy học - người dạy học, người học - người học, phụ huynh - nhà trường
Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.
Hội đồng lý luận trung ương: Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb CTQG-ST, HN
2021, tr.148-149.
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cũng như giữa họ với các yếu tố thuộc về môi trường học tập: trường, lớp, các hoạt động
thể chất, phong trào,... Với cách tiếp cận này, văn hóa học đường chính là các chuẩn mực
giá trị để xây dựng một môi trường học tập có văn hóa trong nhà trường.
Nhìn từ giác độ xã hội học tập, có thể thấy rõ sự đóng góp của văn hóa học đường
được thể hiện ở hai khía cạnh:

Thứ nhất, văn hóa học đường kiến tạo giá trị nền tảng để xây dựng xã hội học tập
Chủ thể xây dựng xã hội học tập chính là mọi tầng lớp nhân dân thuộc mọi ngành
nghề, địa vị, lứa tuổi. Họ tham gia tự nguyện trong các cộng đồng học tập, tạo giá trị trong
từng việc học cụ thể trong chính tập thể. Để các cộng đồng tạo được giá trị bền vững cho
xã hội, nhà trường luôn đóng vai trò là môi trường văn hóa mẫu mực để các cộng đồng học
tập soi chiếu. Do đó, khi nhà trường tạo dựng tinh thần văn hóa, môi trường văn hóa, tư duy
văn hóa thì quá trình gieo cấy vào xã hội hàm chứa một ý nghĩa hết sức to lớn, giá trị.
Trong tất cả các không gian giáo dục thì giáo dục nhà trường là một thiết chế văn
hóa - giáo dục đặc biệt, ở đó có sự tập trung, thống nhất, phân loại từ chương trình, kế
hoạch học tập, thiết kế môi trường học tập - giảng dạy, kiểm định chất lượng đầu vào đầu ra. Do đó, nhà trường là nơi xây dựng và vận hành nguyên lý giáo dục để vừa “dạy
chữ”, vừa “dạy người” vừa có tính chuyên biệt, vừa có tính hệ thống.
Chính vì vậy, những giá trị văn hóa được kiến tạo từ môi trường học đường như là
nhân tố cốt lõi cho việc nhận diện thương hiệu giáo dục của một quốc gia. Tiếng nói văn
hóa từ nhà trường chính là tiếng nói của người dạy học, người học, nhà quản lý giáo dục và
những ai tham gia trực tiếp lẫn gián tiếp vào quá trình giáo dục - đào tạo người học tại
trường. Một đội ngũ đông đảo được “nuôi dưỡng tốt” từ nhà trường sẽ hồ hởi đem tri thức
để xây dựng, lan tỏa đến mọi ngóc ngách cuộc sống, trở thành hạt nhân trong các cộng đồng
học tập từ gia đình, dòng họ đến toàn xã hội. Từ đó, xã hội học tập được kiến tạo và vun
đắp không ngừng bằng hệ giá trị bền vững từ những nhân tố được vun xây từ nhà trường.

Thứ hai, văn hóa học đường là hạt nhân kết nối các thành tố của xã hội học tập
Về cơ bản có 3 môi trường giáo dục cụ thể: gia đình - nhà trường - xã hội. Giáo
dục tại nhà trường như một nhân tố trung gian, đưa từng cá nhân thoát ra khỏi không gian
gia đình để hòa nhập vào xã hội theo cách riêng của họ. Thông qua nhà trường, mỗi cá
nhân được tiếp thêm động lực để tự tạo cho mình cách phát huy trí tuệ và nội lực, chủ
động hòa nhập vào xã hội bằng khao khát được “tạo giá trị” chứ không phải là “sự ban
ơn”. Vì thế, khi xây dựng văn hóa học đường đúng nghĩa, nó sẽ kết nối các thành tố của
xã hội học tập lại để biến cấu trúc xã hội học tập chứa đựng ý nghĩa đích thực của giáo
dục nói chung và giáo dục học đường nói riêng. “Sản phẩm” của văn hóa học đường sẽ
tự nhiên tham gia vào xã hội học tập với tư cách là những công dân học tập, công dân
toàn cầu với đủ năng lực, tâm thế và kỹ năng sống, làm hạt nhân xây dựng nền kinh tế tri
thức. Họ cũng là lực lượng tiên phong thực hiện sứ mệnh “tạo công bằng, xóa rào cản và
mở rộng cơ hội để mọi người dân được tiếp cận giáo dục và học tập suốt đời” của một xã
hội học tập trong thời đại mới.
2. Phát huy giá trị của văn hóa học đường để xây dựng xã hội học tập ở Việt
Nam trong điều kiện mới
Giá trị của giáo dục nói chung và giáo dục nhà trường nói riêng thể hiện ở tinh thần
KHƠI DẬY và TIẾP SỨC. Do đó, mục tiêu của văn hóa học đường là hiện thực hóa sứ
mệnh của nhà trường: “phải bảo đảm cho thế hệ trẻ vươn lên làm chủ kho tàng kiến thức
văn hóa của nhân loại, trang bị đầy đủ vốn hiểu biết về văn hóa, tri thức khoa học, công
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nghệ, từ đó, khơi dậy nội lực và tiếp sức bằng những nguồn động lực từ người dạy học,
từ cách quản trị trường học,… Đó là cách tạo nên giá trị mới cho cộng đồng, cho nền văn
hóa của đất nước và văn minh của nhân loại.
Khi đất nước bước vào thời đại kinh tế số, khi kinh tế tri thức trở thành hạt nhân
của một xã hội bền vững thì văn hóa học đường càng đóng vai trò trọng yếu trên hành
trình xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Vậy làm thế nào để phát huy giá trị của văn
hóa học đường trong điều kiện mới hiện nay? Chúng tôi có một số gợi mở sau:
Một là, văn hóa học đường hiện diện trong mô hình “trường học hạnh phúc”
Mô hình Trường học hạnh phúc được lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của
UNESCO. Theo đó, UNESCO xác định 22 tiêu chí để tạo ra những gì họ xem là Trường
học hạnh phúc, xoay quanh 3 chữ P: People (con người), Process (Hệ thống), Place (Môi
trường). Từ năm 2019 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng nhiều đề án, chương
trình để hiện thực hóa mô hình này tại các trường học ở Việt Nam theo nhiều giai đoạn,
trên nền tảng của 3 giá trị: Yêu thương, An toàn và Tôn trọng.
Cốt lõi của “trường học hạnh phúc” chính là sự hạnh phúc thật sự của các chủ thể
trong nhà trường: Người dạy học (bao gồm cán bộ quản lý lẫn giáo viên), nhân viên, học
trò, phụ huynh. Vậy, người dạy học hạnh phúc khi nào? Nhân viên hạnh phúc khi nào?
Học trò hạnh phúc khi nào? Phụ huynh hạnh phúc khi nào?
Câu trả lời chung là: Họ chỉ thật sự hạnh phúc khi họ (được) làm đúng và làm tốt việc
của mình. Việc của người dạy học là khai tâm và khai trí cho học trò. Việc của một nhân viên
là tạo động lực tốt nhất để người học cảm thấy an tâm, thân ái trong môi trường học đường.
Việc của một người học là học bằng trách nhiệm và tình yêu với việc học và với chính
mình. Việc của một phụ huynh là cùng nhà trường hỗ trợ tối đa việc học của con cái.
Tôi ủng hộ hoàn toàn ý tưởng xây dựng “trường học hạnh phúc”, nhưng phải là
niềm hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật chỉ được tạo ra khi và chỉ khi hoạt động “Dạy thật
- Học Thật - Tạo giá trị thật” được diễn ra một cách hiện thực và đồng bộ từ tư duy đến
hoạt động thực tiễn. Khi đó, trường học cũng trở thành gia đình thứ hai của mỗi người
học, hoạt động giáo dục cũng là một hoạt động sống đa màu, đa diện của mỗi học sinh.
Như thế, tất cả đều tạo giá trị cho nhau và cùng tạo giá trị cho xã hội, và người tạo giá trị
lại tạo lại hạnh phúc lớn hơn cho mình, bởi “người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh
phúc cho nhiều người nhất". Lúc này, trường học hạnh phúc trở thành một xã hội hạnh
phúc thu nhỏ. Văn hóa học đường vừa là nhân tố kiến tạo, vừa là nhân tố thụ hưởng và
lan tỏa ra các cộng đồng học tập trong toàn xã hội.
Thứ hai, nâng cao năng lực văn hóa xã hội
Con người không tách mình ra khỏi cộng đồng, bối cảnh và môi trường sống chung
quanh. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa học đường phải dựa trên thực tế của môi trường
chung quanh và bối cảnh cụ thể. Người học không chỉ được thụ hưởng và góp phần tạo ra
văn hóa trong trường học, mà còn tham gia vào tất cả các môi trường xã hội đa dạng. Do
đó, văn hóa học đường chắc chắn không thể tách khỏi văn hóa xã hội, tạo giá trị cho văn
hóa học đường phải đi liền với nâng cao năng lực văn hóa xã hội.
Nghị quyết Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu nhiệm vụ “Khơi dây khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người
Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”. Nhiệm vụ này
gắn bó chặt chẽ với câu chuyện xây dựng giá trị văn hóa học đường trong bối cảnh giao
lưu, hơp tác quốc tế, xây dựng cốt cách con người Việt Nam trong thời đại mới. Đặt “văn
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hóa học đường” trong lòng văn hóa dân tộc vừa cho thấy trách nhiệm, sứ mệnh của mỗi
nhà trường trong việc góp phần to lớn kiến tạo chân dung văn hóa người Việt Nam, đồng
thời thấy được cách thức lan tỏa, tiếp sức của văn hóa học đường ra cộng đồng xã hội.
Chính năng lực văn hóa xã hội, đến lượt nó, sẽ làm điểm tựa vững chắc để văn hóa
học đường được tiếp tục kiến tạo. Do đó, nhà trường luôn gắn liền với xã hội trong mọi
bước đi, cách làm thì việc xây dựng văn hóa học đường sẽ tránh chệch hướng và cục bộ.
Thứ ba, xây dựng Hệ Sinh thái giáo dục trong lòng xã hội học tập
Giá trị lớn nhất của xã hội học tập không phải có bao nhiêu cộng đồng học tập, bao
nhiêu sách, bao nhiêu nhà trí thức, mà là ở tinh thần giáo dục hiện diện trong toàn xã hội.
Nếu xây dựng các cộng đồng học tập chạy theo số lượng, thiết kế, đa dạng hóa các mô
hình học tập cộng đồng với sự tập hợp đông đảo các thành phần trong xã hội mà thiếu đi
tinh thần giáo dục đích thực thì xã hội học tập sẽ không bao giờ trở thành hiện thực hoặc
nếu có thì chỉ là “bánh vẽ”.
Theo chúng tôi, khi đã có những “trường học hạnh phúc”, khi trường học hòa vào
xã hội để thực hiện nhiệm vụ gieo cấy thì văn hóa học đường đủ sức tiến tới xây dựng Hệ
Sinh thái giáo dục ngay trong nhà trường. Trong Hệ Sinh thái ấy, tinh thần chủ đạo là sự
hài hòa, hồ hởi, thuận tự nhiên, bình đẳng với nhau và với SỰ HỌC. Khi đó, các mối quan
hệ diễn ra trong trường học sẽ vận động tích cực, bổ trợ nhau tối đa. Chỉ có trên tinh thần
của một Hệ Sinh thái, nhà trường mới tạo và giữ được sự hạnh phúc bền vững, giáo dục
mới mang ý nghĩa đích thực của nó. Từ đó, với qui luật tự nhiên của Hệ Sinh thái, các giá
trị của nó sẽ được bám rễ vững chãi để tạo ra một xã hội học tập đích thực.
KẾT LUẬN
“Giáo dục đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động
lực then chốt để phát triển đất nước”. Đó là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, một lập
trường nhất quán và một chiến lược bền vững của Đảng ta trong bối cảnh mới, khi câu
chuyện giáo dục - đào tạo trở thành cốt lõi của thương hiệu quốc gia, là nhân tố kiến tạo
vị thế, sức vóc của dân tộc trên trường thế giới.
Xây dựng các giá trị cốt lõi của văn hóa học đường, xác định sứ mệnh của văn hóa
học đường trong lộ trình đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay luôn là vấn có ý nghĩa thời
sự. Nó gợi mở nhiều điều về văn hóa dạy và học, văn hóa ứng xử, văn hóa chất lượng
trường học, văn hóa người dạy học, văn hóa người học,… Như vậy, trách nhiệm trực tiếp
của việc xây dựng văn hóa học đường thuộc về các nhà trường, nhưng đó là trách nhiệm
của toàn xã hội. Toàn xã hội cùng chung tay xây dựng văn hóa học đường thì toàn xã hội
cũng sẽ được sở hữu giá trị của một xã hội học tập đích thực. Đó là cách tạo dựng một đất
nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội lần thứ XIII đã đặt sự kỳ vọng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, HN 2021, t.1, t.2.
2. Hội đồng lý luận trung ương: Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb CTQGST, HN 2021.
3. Phạm Minh Hạc (2010). Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, NXB Giáo dục. Việt Nam.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ
NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP
GS.TS. Võ Văn Sen*
TS. Nguyễn Duy Mộng Hà*

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập và xu hướng tự chủ đại học, các trường đại học Việt
Nam ngày càng phải lưu ý nhiều hơn đến các mối quan hệ đa dạng ngoài nhà trường trong quá
trình phát triển văn hóa học đường. Nhất là trách nhiệm giải trình về chất lượng giáo dục, đào
tạo cũng như chất lượng các mặt hoạt động khác theo sứ mệnh của trường đòi hỏi sự gắn kết
chặt chẽ với các bên liên quan cả bên trong và bên ngoài nhà trường. Bài viết trước tiên phân
tích bối cảnh hội nhập và các yêu cầu mới đối với giáo dục đại học Việt Nam. Tiếp theo, bài viết
trình bày và phân tích cụ thể vai trò của từng bên liên quan đối với nhà trường đại học. Sau cùng,
bài viết gợi mở các hình thức và chính sách xây dựng và mở rộng các quan hệ với các bên liên
quan bên ngoài, đóng góp vào văn hóa nhà trường đại học trên nền tảng các giá trị cốt lõi phù
hợp với thời đại mới và hội nhập, nhất là giá trị “cùng chung sống“ và “trách nhiệm giải trình“.
Từ khóa: văn hóa trường đại học, trách nhiệm giải trình, các bên liên quan

Dẫn nhập
Văn hóa học đường đại học dù có nhiều định nghĩa nhưng điểm chung là đều đi từ
hệ thống các giá trị, niềm tin, tư tưởng cốt lõi của nhà trường được hình thành và phát
triển trong suốt các giai đoạn phát triển của nhà trường, tiếp tục chi phối các hoạt động
của trường qua quá trình tương tác, ứng xử bên trong nội bộ và với bên ngoài nhà trường.
Trước đây, trong giai đoạn trước đổi mới và trước khi có mô hình kinh tế thị trường ở
Việt Nam, ít khi các trường đại học (nhất là các trường công lập) lưu ý đến các mối quan
hệ giữa nhà trường với các cơ quan, tổ chức đa dạng bên ngoài (trừ các tổ chức chính trịxã hội và các cơ quan chủ quản). Trong bối cảnh tự chủ và hội nhập, cũng như dưới áp
lực cạnh tranh và xu hướng chuẩn hóa, đổi mới trong giáo dục đại học, các trường đại học
hiện nay trong cả nước đang từng bước đẩy mạnh các mối quan hệ, tương tác đa dạng hơn
với bên ngoài theo các giá trị mới tương ứng, từ đó tác động đến sự phát triển của văn hóa
nhà trường đại học một cách toàn diện hơn.
1. Bối cảnh hội nhập và các yêu cầu mới đối với văn hóa học đường đại học
Việt Nam
Thế kỷ XXI là thế kỷ của toàn cầu hóa cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông
tin, xu thế hội nhập, kinh tế tri thức, xã hội học tập. Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp xúc,
giao lưu, hợp tác trong nhiều lĩnh vực với nhiều nước trên thế giới. Giáo dục đại học
(GDĐH) Việt Nam cũng bị tác động bởi những thay đổi của thời đại và đặt ra những yêu
cầu đổi mới cho phù hợp, góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
vào sự phát triển bền vững của một thế giới hòa bình, hòa hợp. Xu hướng đa dạng hóa,
quốc tế hóa, chuẩn hóa và công nghệ hóa trong GDĐH ngày càng thể hiện rõ trên thế giới
đem lại nhiều cơ hội và thách thức. Sản phẩm đào tạo phải gắn với yêu cầu của thị trường
*

Trường đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.
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lao động mới đa dạng hơn với những đòi hỏi mới. Những gắn kết với bên ngoài nhà trưởng
(trong và ngoài nước) vừa là yêu cầu tất yếu vừa đem lại lợi ích nhiều mặt cho nhà trường.
1.1. Xu hướng đa dạng hóa trong GDĐH và một số giá trị cốt lõi phù hợp
Trong bối cảnh toàn cầu, tính đa dạng ngày càng thể hiện rõ hơn trong GDĐH:
nhiều loại hình trường đại học ra đời với những mục tiêu khác nhau, đáp ứng nguyện
vọng, sở thích, năng lực khác nhau của người học, phục vụ nhu cầu đa dạng của xã hội.
Ở Việt Nam, xu hướng đa dạng hóa được thể hiện ở loại hình trường đại học và phương
thức đào tạo, hệ đào tạo, loại hình đào tạo. Cùng với các chương trình liên thông, liên kết,
còn có các định hướng đầu ra khác nhau với nhiều môn học tự chọn ngày càng phong phú,
đáp ứng được cơ hội học tập theo nhu cầu, năng lực, sở thích, kế hoạch và định hướng riêng
của người học. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đòi hỏi việc tìm hiểu kỹ bối cảnh ngành nghề
và nhu cầu, yêu cầu ngày càng đa dạng, phức tạp của thị trường lao động bên ngoài nhà
trường. Đa dạng hóa cũng đặt ra yêu cầu tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm cao hơn.
Như vậy theo xu hướng này, nhà trường đại học Việt Nam đã xây dựng một số giá
trị cốt lõi mới như “đa dạng”, “người học làm trung tâm”, “giáo dục toàn diện” nhằm cá
nhân hóa theo nhu cầu người học đa dạng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao
động. Các trường đại học ở Việt Nam chọn các giá trị cốt lõi hoặc triết lý giáo dục này
hiện nay tiêu biểu như trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh với triết lý giáo dục toàn diện, giá trị lấy người học làm trung tâm
của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,...

1.2. Xu hướng quốc tế hóa, đa văn hóa trong giáo dục đại học và các giá trị
cốt lõi phù hợp
Thời đại giao lưu, hội nhập và sự di chuyển của con người trong thế giới học tập
và việc làm tạo điều kiện cho quá trình quốc tế hóa GDĐH ở nhiều ngành học ở nhiều
quốc gia. Ở Việt Nam, bên cạnh rất nhiều chương trình liên kết với nước ngoài, sự ra đời
của các trường đại học quốc tế, trường đại học nước ngoài như trường Đại học RMIT,
trường Đại học Việt - Đức, trường Đại học Việt - Nhật,... giúp sinh viên được học với các
chương trình quốc tế ngay trong nước hoặc giảm bớt số năm du học ở nước ngoài. Quá
trình liên kết đào tạo đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả, liên tục rà soát, điều chỉnh chương
trình và phương thức đào tạo, nghiên cứu nhằm thu hút đối tác nước ngoài và tăng ưu thế
cạnh tranh.
Giáo dục đa văn hóa là một phương thức giáo dục hay giảng dạy và học tập dựa
trên giá trị dân chủ khẳng định sự đa dạng các nền văn hóa trong các xã hội đa văn hóa và
trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu: sinh
thái, bệnh dịch, khủng bố, cạn kiệt tài nguyên…, tôn trọng các nhóm văn hóa đang tồn
tại. Quan điểm này đòi hỏi thích ứng và giao tiếp hiệu quả với những người có nguồn gốc
khác nhau trên toàn thế giới. GDĐH cũng cần có quan điểm này nhằm duy trì một xã hội
dân chủ thống nhất trong đa dạng và có thể cạnh tranh học thuật với các nước khác.
Các giá trị cốt lõi phù hợp theo xu hướng này có thể bao gồm “tôn trọng”, “hội
nhập”, “kết nối”, “cộng đồng”,.... Giá trị Hội nhập hay Hội nhập quốc tế cũng được khá
nhiều trường tuyên bố trên trang điện tử của mình bao gồm: trường Đại học Bách Khoa,
trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học
Nguyễn Tất Thành,... Trong khi đó, một trong 6 giá trị cốt lõi của Đại học Quốc gia thành
phố Hồ Chí Minh là “Sự liên thông, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển”. Các
giá trị Đoàn kết, Hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, hay tôn trọng khác biệt được các trường sau
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đây lưu ý: trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,
trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Vinh,….
1.3. Xu hướng chuẩn hóa, công nghệ hóa và các giá trị cốt lõi phù hợp
Chuẩn hóa chương trình và các hoạt động đào tạo cũng như các mặt hoạt động
khác của trường đại học thể hiện trách nhiệm giải trình, vừa đáp ứng mục tiêu của trường,
vừa phù hợp với yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Như vậy, việc tương
tác với các tổ chức đánh giá, thẩm định, kiểm định độc lập ngoài tương tác với các cơ
quan chủ quản đang trở thành xu thế phổ biến trong nước và trên thế giới theo mô hình
của Âu - Mỹ. Đặc biệt là yêu cầu bắt buộc phải trao đổi thường xuyên với các nhà tuyển
dụng, cựu sinh viên và các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp để thu thập các thông tin
phản hồi, góp ý cho nhà trường về các chương trình đào tạo, các cơ hội thực tập và việc làm
là đòi hỏi của hầu hết các bộ tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định cấp chương trình đào tạo.
Bên cạnh đó, xu hướng công nghệ hóa, tích cực hóa và cá nhân hóa trong GDĐH
vừa tác động vừa giúp khắc phục những hệ quả của xu hướng đa dạng hóa. Kiến thức và
kỹ năng cần đào tạo trong thời đại bùng nổ thông tin ngày càng đa dạng đòi hỏi khả năng
học tập suốt đời, dẫn đến nhu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, sự thay đổi về vai trò
của người dạy và người học. Như vậy, để phát triển theo xu hướng này, trường đại học
cần phát triển cá mối quan hệ, tương tác với bên ngoài nhằm có thể chuyển giao tri thức và
công nghệ với bên ngoài, nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học, thương mại hóa sản
phẩm khoa học nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng và uy tín, thương hiệu cho nhà trường.
Trong bối cảnh bệnh dịch, trên nền tảng công nghệ, nhà trường dễ dàng mở rộng các quan
hệ giao lưu, hợp tác bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến với trực diện.
Các giá trị cốt lõi phù hợp theo xu hướng này có thể bao gồm “minh bạch”, “cam
kết” (thể hiện trách nhiệm giải trình), “xuất sắc”, “vượt trội” (thể hiện tính học thuật
cao),.... Chẳng hạn, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí
Minh chọn giá trị “xuất sắc”, trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn, Đại học
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có giá trị “trách nhiệm” và Đại học Quốc gia thành phố
Hồ Chí Minh hướng tới các giá trị liên quan như: Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan
tâm hàng đầu cho mọi hoạt động; Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, sáng
tạo khoa học, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý.
2. Vai trò của việc kết nối với các bên liên quan bên ngoài nhà trường đại học
Tierney (1988) xác định văn hóa trường đại học đi từ văn hóa tổ chức, bị chi phối
bởi những yếu tố bên ngoài và bên trong, từ nguồn gốc lịch sử phát triển của nhà trường,
phản ánh nội dung, cách thức và chủ thể hoạt động của nhà trường, bao gồm những quyết
định, hành động giao tiếp ở cấp độ công cụ và biểu tượng. Shen và Tian (2012) còn nêu
thêm yếu tố chuẩn mực đạo đức đại học (academic ethics) trong quan hệ giữa các chủ thể,
môi trường học thuật (vật chất và nhân sinh/không khí học thuật), tinh thần sáng tạo, kết
hợp sự đánh giá của các bên liên quan trong và ngoài trường trong văn hóa đại học. Các
đối tượng bên ngoài trường đại học và mối quan hệ với các đối tượng bên ngoài này có
vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của nhà trường và trong văn hóa tổ chức của nhà
trường. Các bên lên quan bên ngoài nhà trường rất đa dạng, bao gồm các chủ thể tiêu biểu
dưới đây.
2.1. Vai trò kết nối với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, hiệp hội ngành nghề
Việc nhà trường kết nối với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và hiệp hội ngành nghề
hiện nay thường nhằm các mục tiêu chính sau đây: (1) trao đổi các thông tin cập nhật về
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yêu cầu của nhà tuyển dụng, thị trường lao động đối với ngành đào tạo, chuyển tải vào các
chương trình đào tạo (CTĐT) cũng như các định hướng đầu ra khác nhau của ngành đào
tạo theo xu hướng đa dạng hóa và chuẩn hóa; (2) hợp tác trong việc tiếp nhận sinh viên thực
tập, tuyển dụng sau khi sinh viên tốt nghiệp; (3) hợp tác nghiên cứu theo đặt hàng, trao đổi
chuyển giao công nghệ, cập nhật và chia sẻ tri thức mới phù hợp với giá trị kết nối, vai trò
dẫn dắt, tiên phong của trường; (4) tiếp nhận các học bổng, tài trợ hỗ trợ cho các sinh viên
gặp khó khăn có tinh thần vượt khó (đóng góp vào quỹ khuyến học của trường).
Ý kiến của nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, thông tin từ thị trường lao động là cơ sở
để hình thành các thuộc tính của người tốt nghiệp (graduate attributes) hay hình mẫu người
tốt nghiệp tiêu biểu, từ đó chuyển tải vào chuẩn đầu ra của CTĐT bao gồm các loại kiến
thức, kỹ năng và phẩm chất, thái độ cụ thể. Các tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Giáo
dục và Đào tạo cũng như của AUN-QA đều đòi hỏi sự gắn kết giữa nhà trường với doanh
nghiệp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và phục vụ cộng đồng. Hoạt
động khoa học công nghệ (KHCN), các đề tài NCKH cần có địa chỉ áp dụng cụ thể và có
sự gắn kết với doanh nghiệp, cộng đồng như trong các sứ mạng của các trường đại học.
Nguyên lý cơ bản cho việc gắn kết này bao gồm: (1) tìm kiếm đối tác và thực hiện các đề
tài NCKH theo sự đặt hàng, (2) chuyển giao công nghệ và chào hàng các sản phẩm nghiên
cứu ứng dụng, (3) đầu tư các nhóm nghiên cứu mạnh, thương mại hóa sản phẩm qua các
hình thức vườn ươm, spin-offs... (4) thu hút các đồng tài trợ cho các dự án nghiên cứu từ
các doanh nghiệp và tổ chức khác.
2.2. Vai trò với kết nối với cựu người học
Các cựu người học như cựu sinh viên, cựu học viên cao học, cựu nghiên cứu sinh,
thậm chí cựu người học các khóa đào tạo ngắn hạn luôn là bên liên quan rất quan trọng
và thường rất gắn bó với trường và khoa do đã từng có những trải nghiệm đẹp để lại cho
họ nhiều dấu ấn đặc biệt và tình cảm yêu quý tại nơi mà đã giúp họ bước đầu vào đời
thành công. Nhiều cựu người học rất quyến luyến với trường/khoa nên thường quay về
trường tham dự nhiều sự kiện quan trọng của nhà trường khi được mời hay có những đóng
góp quan trọng cho nhà trường cả vật chất lẫn tinh thần ngoài mục đích tri ân thầy cô giáo
theo truyền thống của người Việt Nam. Chưa kể là nhiều cựu người học thành đạt với nhiều
vị trí cao hoặc đã khởi nghiệp thành công còn có cả vai trò là nhà tuyển dụng.
Việc gắn kết với cựu người học có thể đem lại những lợi ích sau đây cho nhà
trường: (1) đóng góp ý kiến cho nhà trường về CTĐT và chia sẻ các thông tin cập nhật về
yêu cầu thị trường lao động đối với ngành đào tạo giống như nhà tuyển dụng, thậm chí
còn sâu sắc hơn vì họ đã trải nghiệm đúng ngành đào tạo; (2) chia sẻ, động viên, tư vấn
việc làm cho sinh viên và giới thiệu, tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên thực tập, tuyển dụng
sau khi sinh viên tốt nghiệp đặc biệt khi họ đóng luôn vai trò nhà tuyển dụng; (3) có thể
cộng tác thỉnh giảng hay làm “guest speaker” chia sẻ thực tiễn cho một số môn học, buổi
học của sinh viên hay tham gia vào các hội đồng chuyên môn, hướng dẫn khóa luận, luận
văn đặc biệt là đối với các cựu người học thành đạt đã có học vị cao; (4) đóng góp các
quà tặng, học bổng, tài trợ hỗ trợ cho các sinh viên gặp khó khăn (quỹ khuyến học) hoặc
nhiều hoạt động khác của nhà trường, thậm chí nhiều cựu sinh viên thành đạt ở nước ngoài
còn đóng góp vào cơ sở vật chất và một số dự án nghiên cứu của trường.
2.3. Vai trò của việc kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và
ngoài nước
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, việc kết nối với các đối tác học thuật
trong và ngoài nước hoặc với cá nhân tổ chức nước ngoài làm việc tại Việt Nam là không
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thể thiếu, đặc biệt là trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm
chuyên môn trong học thuật. Các tổ chức xếp hạng trên thế giới như tổ chức QS Asia có
xây dựng tiêu chí về uy tín học thuật (academic reputation) dựa trên sự đánh giá về uy tín
của nhà trường của các đối tác học thuật trong nước và quốc tế, chiếm trọng số cao (30%
trong các tiêu chí xếp hạng). Việc kết nối này cần được xây dựng, củng cố và mở rộng ở
cả cấp trường và cấp khoa.
Hoạt động kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước có
những vai trò quan trọng điển hình như sau: (1) hợp tác triển khai các hoạt động KHCN,
các đề tài NCKH chuyên sâu hoặc liên ngành, đóng góp vào các hội đồng xét chọn và
nghiệm thu các đề tài KHCN; (2) hợp tác trong công tác giảng dạy (thỉnh giảng) trong các
CTĐT chính khóa và ngoại khóa, mở rộng được mạng lưới đội ngũ tham gia hướng dẫn
và chấm các khóa luận, luận văn, luận án của người học; (3) hợp tác trong các hoạt động
chuyên môn học thuật như mở ngành đào tạo mới, tham gia vào các hội đồng khoa học
các cấp để chia sẻ kinh nghiệm khách quan, đa dạng từ bên ngoài; (4) đối với đội ngũ
người học, việc trao đổi sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh với các trường đại học
khác, nhất là các trường ở nước ngoài giúp cho người học mở rộng kiến thức, tầm nhìn,
chưa kể giúp cho việc học liên thông của sinh viên được thuận lợi khi có sự công nhận tín
chỉ lẫn nhau. Kết quả của nhóm nghiên cứu cho thấy một chia sẻ tiêu biểu của việc kết
nối với nước ngoài của một trường đại học ở miền Tây Nam bộ như sau: “Trường chịu
rất nhiều ảnh hưởng bởi dự án cao đẳng cộng đồng Canada về mô hình mà các đối tác
Canada mà họ chuyển giao. Thời điểm đó khi mà tụi em triền khai cái chương trình COOP
đầu tiên là cái chương trình bên khoa Hóa, khoa Hóa với một công ty hóa chất khá nổi
tiếng của tỉnh”.
Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, việc hợp tác với các trường đại học và viện
nghiên cứu ở các nước tiên tiến còn đem lại nhiều lợi ích lớn cho các trường đại học Việt
Nam, từ việc cấp học bổng cho giảng viên và sinh viên nâng cao trình độ ở nước ngoài
dưới nhiều hình thức ngắn và dài hạn đến việc tiếp đón các chuyên gia đến chia sẻ chuyên
môn trong các buổi nói chuyện, tọa đàm, tập huấn, hội thảo và hội nghị quốc tế... Hiện
nay, do còn hạn chế về tính quốc tế hóa, năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu của đội ngũ giảng
viên và sinh viên nhiều trường bên cạnh các rào cản về thủ tục nên ở các trường đại học
Việt Nam nhìn chung chưa phát triển mạnh về hợp tác nghiên cứu đi vào chiều sâu và các
công bố chung từ các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ngoại trừ một số đóng
góp khi học giả Việt Nam được sang nước ngoài nghiên cứu sau tiến sĩ (post doc).
2.4. Vai trò của việc kết nối với các cơ quan chủ quản, bộ ngành và chính quyền
địa phương
Việc trao đổi thường xuyên với các cơ quan chủ quản theo định kỳ ngoài lý do thủ
tục, hành chánh theo quy định thì các hoạt động kết nối đôi khi còn đem lại nhiều lợi ích
hơn cho các trường như được tư vấn, hướng dẫn tốt hơn về thủ tục chuyên môn, các chính
sách hỗ trợ, được giới thiệu thêm các cơ hội hợp tác đa dạng mà các cơ quan này tiếp cận
từ nhiều nguồn. Các cơ quan chủ quản còn quan tâm đến điều kiện đảm bảo chất lượng
đầu vào để ra quyết định cho phép chỉ tiêu tuyển sinh, phê duyệt các dự án xây dựng đầu
tư cơ sở vật chất... Ngoài ra, các cơ quan chủ quản mang tính chuyên môn chuyên ngành
còn đóng góp được cho nhà trường để phát triển sâu về nghiên cứu, góp phần giải quyết các
vấn đề kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật theo lãnh vực chuyên môn.
Cơ quan quản lý của chính quyền địa phương cũng có các nguồn kinh phí, dự án tài
trợ cho các trường trong khu vực, đóng vai trò kết nối với các nhu cầu nguồn nhân lực của
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địa phương, tạo cơ hội dễ dàng cho các hoạt động ngoại khóa của sinh viên,.... Văn hóa kết
nối giữa nhà trường và địa phương ở nhiều nước trên thế giới khá phổ biến, đại diện chính
quyền địa phương còn là thành viên trong hội đồng trường, tham gia vào một số quyết định
của nhà trường, đặc biệt là ở các nước theo mô hình phi tập trung cho phép địa phương
đóng vai trò chính trong hoạt động của nhà trường thay vì chịu sự quản lý trực tiếp của
chính quyền liên bang hay trung ương. Tuy nhiên, nếu việc kết nối không hiệu quả và thủ
tục, quy định, cơ chế chính sách không tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của nhà trường
thì cần phải có sự đối thoại và cải tiến nhằm giúp nhà trường tháo gỡ các khó khăn.
2.5. Vai trò của việc kết nối với các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ
Các cơ quan, đoàn thể văn hóa - xã hội khác, kể cả các tổ chức phi chính phủ cũng
đem lại những lợi ích không nhỏ cho nhà trường đại học. Không những sinh viên được
hưởng lợi từ các tổ chức này cho các hoạt động ngoại khóa đa dạng, các hoạt động tình
nguyện góp phần giúp sinh viên trưởng thành hơn và phát triển các kỹ năng mềm mà đội
ngũ cán bộ, giảng viên trong trường còn có được các cơ hội kết nối, giao lưu để cùng đóng
góp cho xã hội một cách thiết thực như giao lưu với các Hội Khuyến học, Hội Nữ trí thức,
Hội Phụ nữ, Hội Giáo chức địa phương, các đoàn thể khác. Các nhà văn hóa địa phương,
các trung tâm giáo dục cộng đồng, các cơ quan thiện nguyện trong và ngoài nước hoặc
các tổ chức phi chính phủ đôi khi có các dự án xã hội, các phong trào hay chương trình
phục vụ cộng đồng, đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, tôn trọng pháp luật,... tạo cơ
hội cho các hoạt động phục vụ cộng đồng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và
người học trong nhà trường. Đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn thì các đơn
vị này còn là nơi thực tập và thực tế tốt cho sinh viên.
Một dẫn chứng từ kết quả nghiên cứu về văn hóa học đường đại học Việt Nam gần
đây của chúng tôi cho thấy một chia sẻ tiêu biểu của một trường đại học như sau “Với các
đơn vị ở bên ngoài thì việc tổ chức cho sinh viên hay định hướng cho giảng viên xây dựng
được nhiều hoạt động mà hiện nay thuộc tiêu chí đảm bảo chất lượng chính là tổ chức
các hoạt động phục vụ cộng đồng, gắn kết với cộng đồng, tạo được sự tin tưởng của xã
hội. Bản thân sinh viên ở những cái hoạt động đoàn hội, giao lưu kết nghĩa, hoạt động về
từ thiện được triển khai từ các cấp, như cấp Chi đoàn lớp, cấp khoa, cấp trường rồi ở các
tổ chức như đoàn công đoàn ... nhà trường cũng làm khá tốt điều này”. Như vậy, nhà
trường đại học Việt Nam đang có xu hướng phát huy các hoạt động kết nối này trong quá
trình phát triển văn hóa nhà trường.
2.6. Vai trò của việc kết nối với các cơ quan ngoại giao, hữu nghị, tổ chức quốc tế
Các cơ quan ngoại giao, hữu nghị, tổ chức quốc tế được phép hoạt động trong nước
khá đa dạng từ các đại sứ quán, lãnh sự quán, các hội hữu nghị, các tổ chức trao đổi về
giáo dục, dại diện các cơ quan ngoại giao khác, các đại diện của tổ chức quốc tế,... cũng
có vai trò hỗ trợ các trường đại học trong nhiều hoạt động. Các cơ quan đại sứ, lãnh sự
quốc tế thường đều có bộ phận chuyên về văn hóa-giáo dục với một số chương trình chia
sẻ thông tin về văn hóa giáo dục cho nhiều trường đại học trong nước. Các trường đại học
khi tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn đều rất vinh dự khi được đón tiếp đại diện các nhà ngoại
giao quốc tế từ các tổ chức này. Tiêu biểu như trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân
văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổng lãnh
sự quán từ nhiều nước tại TP.HCM, các tổ chức khác như British Council (Anh), văn
phòng thông tin DAAD (Đức), văn phòng JICA (Nhật), KOICA (Hàn Quốc),... với nhiều
hoạt động học thuật, trao đổi thông tin, tài trợ các dự án, giới thiệu nhân sự và các dự án,
tập huấn cho các đội ngũ của nhà trường, đóng góp cho các lễ hội lớn của nhà trường....
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2.7. Vai trò của việc kết nối với phụ huynh
Mặc dù sinh viên đã ở độ tuổi trường thành nhưng việc nhà trường kết nối với phụ
huynh vẫn có vai trò quan trọng nhất định đối với văn hóa tổ chức của nhà trường và hình
thức kết nối, hợp tác này khác với bậc phổ thông. Do văn hóa truyền thống của các gia
đình Việt Nam có sự gắn bó mật thiết giữa cha mẹ và con cái dù con đã bước vào đại học
nên sự quan tâm của phụ huynh từ khi tư vấn cho con chọn trường học, ngành học đến
lúc theo dõi quá trình học tập của các con nhất là vào những năm đầu vẫn còn khá phổ
biến. Do đó, văn hóa học đường đại học trong các mối quan hệ với bên ngoài cũng bao
gồm cả văn hóa giáo tiếp, ứng xử và kết nối với các phụ huynh của người học. Đôi khi,
phụ huynh còn có thể có những góp ý tích cực mang tính xây dựng cho sự phát triển một
số hoạt động của nhà trường liên quan đến chương trình và môi trường học tập của con
em họ. Phụ huynh cũng rất vinh dự khi được mời đến tham dự các buổi lễ quan trọng của
nhà trường như Lễ tốt nghiệp, Lễ trưởng thành, các buổi bảo vệ khóa luận, luận văn, luận
án... của con em họ, cũng góp phần tạo nên hình ảnh thân thiện của nhà trường đại học.
3. Đề xuất xây dựng và mở rộng các quan hệ với bên ngoài trường đại học Việt Nam
3.1. Kết nối nhằm phục vụ đào tạo, phát triển đời sống học đường
Qua các phân tích trên về các mối quan hệ ngoài trường đại học, có thể nhận thấy
là để tiếp tục phát triển nhà trường trong sứ mệnh đào tạo thì nhà trường đại học cần cụ
thể hóa giá trị kết nối trong các hoạt động tương tác, gắn kết với bên ngoài một cách hệ
thống. Do đó, rất cần nâng cao năng lực lãnh đạo và giao tiếp cho các chủ thể nòng cốt
trong nhà trường ở các cấp có trách nhiệm chính trong các chương trình và hoạt động đào
tạo. Từ đó, đội ngũ này dần dần hình thành thói quen và phát huy các sáng kiến tìm kiếm,
chọn lựa, đánh giá, xây dựng, củng cố và mở rộng các mối quan hệ bên ngoài trường phù
hợp với nhu cầu và mục đích của từng chương trình nhằm hỗ trợ người học phát triển tốt
nhất. Ngoài ra, để phát triển đời sống học đường, các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ,
môi trường vật chất cũng như môi trường tâm lý xã hội khi có sự đóng góp từ các bên liên
quan ngoài trường cũng góp phần không nhỏ vào sự phát triển toàn diện của người học
nên nhà trường cần lưu ý khai thác các mối quan hệ phong phú từ bên ngoài.

3.2. Kết nối nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển môi trường học thuật
Mối quan hệ với bên ngoài với các cá nhân và tổ chức chuyên môn về học thuật,
các viện nghiên cứu, trường đại học khác, các hiệp hội nghề nghiệp, các khu công nghệ,...
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển thương hiệu và năng lực học thuật
của nhà trường, từ đó nâng cao uy tín của trường ngoài việc đáp ứng các tiêu chí về kiểm
định, đánh giá chất lượng hay xếp hạng trường đại học. Do đó, nhà trường đại học Việt
Nam ngày nay cần xây dựng các kế hoạch chiến lược tổng thể trong việc chọn lựa các đối
tác học thuật quan trọng trong và ngoài nước, đặc biệt là xây dựng các quy định, hướng
dẫn, tập huấn về văn hóa giao tiếp ứng xử hay văn hóa đối ngoại đối với từng bên liên
quan bên ngoài cụ thể. Nhà trường cũng nên thường xuyên rà soát các hoạt động đã triển
khai trong trong ký kết hợp tác để đánh giá lại tình hình và hiệu quả kết nối để từ đó có biện
pháp, chiến lược tiếp tục phát triển tốt hơn, phát triển văn hóa nhà trường vững mạnh hơn.
3.3. Kết nối nhằm phục vụ cộng đồng, ứng xử với môi trường xã hội
Phục vụ cộng đồng là sứ mệnh ngày càng phổ biến của nhiều trường đại học Việt
Nam hiện nay theo xu hướng chung của thế giới ngoài sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu,
thể hiện sự gắn kết cụ thể hơn giữa nhà trường và cộng đồng xã hội. Nhiều bên liên quan
đa dạng có vai trò quan trọng giúp nhà trường phát triển được sứ mệnh này. Vì vậy, lãnh
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đạo các cấp trong nhà trường đại học trước tiên cần ý thức góp phần vào việc hoàn thành
sứ mệnh này ở cấp độ cá nhân và tập thể qua việc xây dựng văn hóa kết nối tích cực với
các bên liên quan bên ngoài để chuyển giao công nghệ, tri thức, kinh nghiệm, sáng kiến,
tư vấn chính sách góp phần giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng xã hội trong khả
năng. Từ ý thức và quyết tâm dẫn dắt xã hội sẽ tạo động lực cho đội ngũ nâng cao năng
lực, học tập và nghiên cứu liên tục, tìm hiểu nhu cầu xã hội, phat huy tư duy đổi mới sáng
tạo để có thể có những đóng góp thực tiễn hiệu quả cho cộng đồng và xã hội, đồng thời
nâng cao thương hiệu và uy tín cho nhà trường, thể hiện trách nhiệm giải trình với xã hội.
Kết luận
Các bên liên quan bên ngoài không những có thể cung cấp nhiều thông tin phản
hồi quan trọng về chất lượng từ đầu vào, đến quá trình và đầu ra cho các hoạt động của
nhà trường, mà còn hợp tác đóng góp cho nhà trường trong nhiều dự án phát triển, hỗ trợ
cho nhiều chủ thể trong nhà trường. Nhiều bên liên quan bên ngoài luôn đồng hành với
nhà trường trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục
vụ cộng đồng khi hợp tác trong các hoạt động này. Các giá trị cốt lõi của nhà trường được
hình thành từ các mối quan hệ này và được duy trì qua nhiều thế hệ, đồng thời các giá trị
mới từ quyết tâm của các chủ thể và lãnh đạo trong nhà trường cũng góp phần tiếp tục
đẩy mạnh và mở rộng các mối quan hệ với bên ngoài, tạo nên bản sắc đặc thù của nhà
trường đại học Việt Nam. Cơ hội giao lưu và hội nhập với khu vực và thế giới khiến cho
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên đa dạng và luôn biến đổi với tốc độ
ngày càng tăng. Do đó, cần ý thức những cơ hội và thách thức từ các xu hướng chung và
bối cảnh cụ thể của quốc gia, vùng miền địa phương, đặc thù của trường và khoa, tận dụng
và phát triển các mối quan hệ hợp tác tích cực với bên ngoài, phát huy những giá trị văn
hóa tốt đẹp của dân tộc, của nhân loại và của nhà trường để đóng góp hiệu quả hơn vào
quá trình phát triển nhà trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ BÊN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH
Hà Thái Thủy Lê *
Phạm Thiết Trường *
Nguyễn Thị Thanh Trúc**
Tóm tắt: Hoạt động giao tiếp là nhu cầu cần thiết của mỗi cá nhân, kể cả giáo viên và
học sinh, mỗi người có nhu cầu giao tiếp, hình thức giao tiếp khác nhau tùy vào mục đích, tính
cách của bản thân. Học sinh có nhiều mối quan hệ khác nhau từ trong gia đình, nhà trường đến
ngoài xã hội với nhiều đối tượng khác nhau như người thân, thầy cô, bạn bè trong trường đến
những bạn bè làm quen qua các hình thức, phương tiện khác nhau. Trong thời đại công nghệ và
chuyển đổi số, việc học sinh sử dụng mạng xã hội như zalo, facebook, … để tìm hiểu, kết bạn trở
nên phổ biến. Thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, học kỳ quân đội, trại hè, sinh
hoạt ở các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, các lớp năng khiếu cũng là cơ hội để học sinh
kết bạn. Việc học sinh có nhiều mối quan hệ bạn bè trên cơ bản là không vi phạm quy định, nội
quy trường học. Các mối liên hệ này có thể giúp học sinh tạo thêm nhiều tình bạn tốt, mở rộng
đối tượng giao tiếp, tăng cường kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống cho bản thân. Tuy nhiên, nếu
không được định hướng và kiểm soát tốt, không cảnh giác trước những mối quan hệ không lành
mạnh và sự lôi kéo của người bạn không tốt sẽ làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động học tập
cũng như hành vi, đạo đức và tương lai của học sinh. Bài viết này chia sẽ một vài ảnh hưởng kể
cả tích cực và không tích cực của những mối quan hệ bên ngoài trường học đến kết quả học tập
cũng như hành vi, đạo đức của học sinh trong trường học.

MỞ DẦU
Học sinh không chỉ có các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè trong trường học mà
còn có nhiều mối quan hệ khác. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, học kỳ quân đội, trại
hè hay sinh hoat ở các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, các lớp năng khiếu hay sử
dụng mạng xã hội là cơ hội để các em kết bạn. Việc học sinh có nhiều mối quan hệ bạn
bè trên cơ bản là không vi phạm quy định, nội quy trường học, các mối quan hệ này có
thể giúp học sinh tạo thêm nhiều tình bạn tốt, mở rộng đối tượng giao tiếp, tăng cường kỹ
năng giao tiếp và kỹ năng sống cho bản thân. Những mối quan hệ bên ngoài trường có thể
trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động học tập cũng như hành vi, đạo đức của
học sinh.
NỘI DUNG
1. Hoạt động giao tiếp và vai trò của giao tiếp
Có nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau về giao tiếp, nhưng có thể xem đó là
quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin giữa người với người thông qua các phương tiện,
hình thức khác nhau để đạt được nhu cầu của bản thân. Mỗi người có thể sử dụng phương
tiện giao tiếp khác nhau từ ngôn ngữ đến ký hiệu, ngôn ngữ cơ thể để tổ chức điều chỉnh
quá trình giao tiếp hiệu quả tùy vào kỹ năng của chính họ.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp:
*

Trường Đại học Đồng Tháp
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh

**
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-

Giao tiếp vì mục đích gì?

-

Giao tiếp với ai?

-

Nội dung giao tiếp là gì?

-

Giao tiếp ở đâu và khi nào?

-

Giao tiếp như thế nào? (phương tiện, hình thức, phong cách giao tiếp,…).

Giao tiếp giúp mỗi người, trong đó có học sinh mở rộng các mối quan hệ hiệu
quả, giúp người khác hiểu, có thể giúp đỡ hoặc nhận giúp đỡ từ người khác để xây dựng
các mối quan hệ mới bên cạnh việc thu nhận thêm nhiều thông tin phản hồi để điều chỉnh,
phát triển bản thân tốt hơn.
Giao tiếp có nhiều vai trò trong cuộc sống và học tập của mỗi cá nhân:
-

Giao tiếp với chức năng truyền thông tin;

-

Giao tiếp với chức năng nhận thức;

-

Giao tiếp để phối hợp hành động;

-

Giao tiếp để điều khiển, điều chỉnh hành vi, tạo lập các mối quan hệ;

-

Giao tiếp giúp cân bằng cảm xúc;

-

Giao tiếp để hình thành và phát triển nhân cách.

Ví dụ: học sinh khi có được điểm cao thì muốn khoe để
được khen, bị một điểm kém hay có chuyện không vui trong
học tập thì mong nhận sự quan tâm từ ba mẹ, nhưng ba mẹ đi
làm hoặc kinh doanh về muộn, bận rộn không chịu lắng nghe
mà thường gắt con “tránh chổ khác, đừng làm phiền để ba mẹ
làm việc; tránh cho mẹ dọn dẹp,…”. Không thể chia sẽ với
người thân, các em sẽ cần người khác hoặc một cách khác để
cân bằng cảm xúc, đó có thể là bạn bè hay đơn giản là đăng một dòng trạng thái/status
trên tài khoản mạng xã hội để được người khác quan tâm thông qua những câu bình luận,
những dấu nhấn like.
Giao tiếp có thể diễn ra ở hai phương thức cơ bản là giao tiếp trực tiếp và giao
tiếp gián tiếp tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các đối tượng giao tiếp. Ví
dụ: nói chuyện trực tiếp với nhau, qua điện thoại, viết email hay chat qua các ứng dụng
như Zalo, Facebook, Line hay Viber, …
2. Các mối quan hệ giao tiếp của học sinh bên ngoài trường học
Học sinh cũng giao tiếp và cần được giao tiếp, ngoài các mối quan hệ trong
trường học với thầy cô, bạn bè (anh chị lớp trên, các em lớp dưới hay bạn cùng khối lớp)
và bên ngoài trường, học sinh còn có những mỗi quan hệ với nhiều đối tượng khác nhau
với nhiều mục đích và nhu cầu giao tiếp khác nhau. Có thể kể đến một vài mối quan hệ
giao tiếp cơ bản của học sinh bên ngoài trường:
- Đầu tiên là người thân trong gia đình, họ hàng của chính các em như ba mẹ, anh
chị em ruột, ông bà, … là những người sống và giao tiếp với các em từ nhỏ và theo suốt
cuộc sống của mỗi người.
- Tiếp theo là mối liên hệ với hàng xóm láng giềng ở nơi cư trú, sinh sống.
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- Ngoài ra, học sinh còn có thể kết bạn bằng nhiều cách khác nhau như: tham gia
hoạt động ở các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, tham gia các lớp năng khiếu, tham
gia trại hè hay học kỳ quân đội, những chuyến du lịch cùng gia đình, nhóm bạn, và kết
bạn thông qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook,…
Đây là những người có thể ảnh hưởng không ít đến khả năng giao tiếp, hành vi,
đạo đức và kết quả học tập cũng như tương lai của các em kể cả theo hướng tích cực và
ngược lại nếu không có sự định hướng rõ ràng, quan tâm đúng mực của gia đình, nhà
trường, xã hội hay từ chính bản thân học sinh.
3. Ảnh hưởng của các mối quan hệ bên ngoài trường học đến hoạt động học
tập và hành vi của học sinh
Việc học sinh có nhiều mối quan hệ bạn bè trên cơ bản là không vi phạm quy
định, nội quy trường học, các mối quan hệ này có thể giúp học sinh tạo thêm nhiều tình
bạn tốt, mở rộng đối tượng giao tiếp, tăng cường kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống cho
bản thân. Tuy nhiên, nếu không được định hướng và kiểm soát tốt, không cảnh giác trước
những mối quan hệ không lành mạnh và sự lôi kéo của người bạn không tốt sẽ làm ảnh
hưởng không ít đến hoạt động học tập cũng như hành vi, đạo đức và tương lai của học
sinh. Sau đây bài viết chia sẽ một số ảnh hưởng tích cực cũng như không tích cực của các
mối quan hệ bên ngoài trường học đến kết quả học tập, hành vi và đạo đức của học sinh.
a. Ảnh hưởng tích cực
Có thể nhận thấy, các mối quan hệ bên ngoài
trường có nhiều ảnh hưởng tích cực đến học sinh. Gia
đình là nơi sinh ra và nuôi dưỡng các em cho đến khi
đi học (từ các nhóm lớp mầm non, tiểu học và trung
học cơ sở cũng như trung học phổ thông). Suốt thời
gian đi học, trưởng thành thì gia đình vẫn là nơi ảnh
hưởng tích cực đến quá trình học tập, hành vi, đạo
đức của học sinh. Gia đình dạy các em về lễ nghĩa,
ngôn ngữ giao tiếp, cách sử dụng ngôn ngữ với nhiều
đối tượng khác nhau, cách cư xử phải phép với người
lớn, trẻ em, học cách quan tâm giúp đỡ nhau trong
cuộc sống.

Hình 1. Hình ảnh minh họa việc
trẻ lễ phép với người lớn tuổi

Như câu nói “Tiên học lễ, hậu học văn” hay “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, ngay
từ nhỏ các em luôn được dạy và thực hành mỗi ngày việc xưng hô với người khác để thể
hiện sự kính trọng, gần gũi, thân mật để được mọi người chấp nhận, yêu thương và được
tôn trọng cũng như tôn trọng người khác.
Ví dụ: Dạy con cách xưng hô với người khác.
- Xưng hô với người lớn tuổi, hay theo thứ bậc: ông bà, cô dì, anh chị.
- Cùng trang lứa: xưng tên, biệt danh hay tên gọi ở nhà.
- Biết sử dụng kính ngữ với người lớn:
Thưa ông/thưa bà con đi học mới về; Mời ông, mời bà vào ăn cơm.
Thưa cô/Thưa thầy cho em hỏi…!
- Không được nói trống không kể cả với người nhỏ hơn hoặc thân mật quá mức
cần thiết: Vô ăn cơm.
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Tiếp đến, những mối liên hệ này là cơ hội để học sinh mở rộng các mối quan hệ
bàn bè và đối tượng giao tiếp, tăng cường kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cần thiết cho
quá trình học tập và phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần của bản thân, học được
cách quan tâm đến người xung quanh và giúp đỡ hay biết cách nhờ người khác giúp khi
cần thiết.
Ví dụ: Gia đình, họ hàng và bạn bè giúp học sinh phát triển kỹ năng sống thông
qua những công việc, thói quen sinh hoạt hàng ngày.
- Trong gia đình, mẹ hướng dẫn con xử lý vết thương nhỏ do đứt tay, trầy xước,
chuẩn bị một túi nhỏ có vài cái băng keo cá nhân, một ít que tăm bông sạch, kem bôi côn
trùng cắn đốt, … khi ra khỏi nhà. Khi vào trường, nếu bản thân hoặc bạn bè gặp tình
huống tương tự, con có thể tự xử lý và giúp bạn.
- Quan tâm, thăm hỏi người thân khi ốm đau, vào trường, khi ra chơi các em quan
sát bạn A (vừa là em lớp dưới vừa là chị họ) hay đi chơi cùng một nhóm bạn, hôm nay
không thấy bạn A nên con vội lên lớp tìm A. Vào lớp thì nhận thấy A mệt, biểu hiện của
người bệnh, con nhanh chóng xuống phòng y tế gọi cô để cô kiểm tra và sau đó mượn
điện thoại để thông báo cho người nhà của A.

Hình 2. Hình ảnh minh họa cho việc HS sử dụng Prezi thiết kế báo cáo thi hùng biện
Anh văn online

Bên cạnh phát triển khả năng ngôn ngữ, kỹ năng sống và mở rộng các mối quan
hệ tốt đẹp, học sinh đặt ra cho bản thân mục tiêu phấn đấu trong học tập để có được thành
tích học tập tốt hơn. Con tham gia vào những lớp học tiếng Anh nâng cao, tham gia các
kỳ thi cấp chứng chỉ Anh ngữ quốc tế dành cho học sinh, tham gia những kỳ thi hùng biện
ngoại ngữ hay các lớp học năng khiếu như cờ vua, khéo tay
kỹ thuật, vẽ,… Khi tham gia, con vừa mở rộng được mối quan
hệ bạn bè với các anh chị, bạn bè trong cùng khóa học và với
các trung tâm khác. Khi thi, con học được từ bạn bè rất nhiều
từ cách sử dụng ngôn ngữ, cách viết báo cáo, tạo những mẫu
báo cáo đẹp hay sử dụng những website hỗ trợ báo cáo, biết
lắng nghe sự góp ý của mọi người. Với thành tích đạt được,
có động lực mới để con phấn đấu tốt hơn cho thành tích học
tập trong trường.
Ngưỡng mộ những bạn, anh chị đạt thành tích cao
trong các kỳ thi, các kỳ thế vận hội, Olympic hay hội khỏe
phù đổng, các kỳ thi năng khiếu với các huy chương, cúp hay
vòng nguyệt quế của đường lên đỉnh Olympia được trao là
ước mơ, động lực để học sinh phấn đấu học tập và rèn luyện
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cả về thể chất, tinh thần chuyên môn. Những bạn có năng khiếu thể thao sẽ luyện tập sức
khỏe để tham gia Hội khỏe phù đổng các cấp dành cho học sinh, các bạn có năng khiếu
ngoại ngữ sẽ tham gia thi hùng biện tiếng Anh, thi học sinh giỏi các môn Văn, Toán, Vật
lý, Hóa học,… các cấp.
b. Ảnh hưởng không tích cực
Mặc dù các mối quan hệ ngoài trường học mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực,
nhưng song song đó cũng có thể tiềm ẩn hoặc ảnh hưởng không tích cực đến học sinh
nếu không được kiểm soát, định hướng tốt cũng như sự cảnh giác, tự giác của chính bản
thân các em.
Khi trong gia đình, hàng xóm và bạn bên ngoài nói tục, không dùng kính ngữ,
nói trống không với người khác và xem như một thói quen, học sinh cũng sẽ chịu ảnh
hưởng không ít. Vào trường, học sinh cũng sẽ nói tục và xem là bình thường, nói chuyện
không lễ phép với thầy cô, không tôn trọng những cô chú làm công việc khác như bác
bảo vệ, cô làm vệ sinh khuôn viên trường.
Ví dụ: Những gia đình có thuê người giúp việc lại hay nói với con “Bỏ tiền ra
thuê họ thì phải làm theo yêu cầu của mình, sao con phải làm, …”, đây chính là lý do
mà nhiều học sinh không thể tự phục vụ các nhu cầu cá nhân, không tham gia trực nhật
vì sợ bẩn. Một số còn được ba mẹ gợi ý tới phiên trực của con thì thuê bạn làm thay, cô
lao công làm thay con.
Quá được nuông chìu hoặc bị đối xử không công bằng nhất là với học sinh có
anh chị hoặc em có tuổi cách khá xa nhau, có thói quen xấu “muốn là phải có”. Khi vào
trường, cần hoặc thích một món đồ của bạn khác, học sinh dễ dẫn đến hành vi không tốt,
xin không được sẽ giành giật, đánh bạn hoặc lến trộm lấy món đồ muốn có và trở thành
một thói quen khó điều chỉnh.
Sự phân biệt đối xử, sự phân biệt giai cấp, giàu nghèo, ba mẹ luôn mong con
mình có những mối quan hệ tốt đẹp, có bạn tương xứng về thành tích học tập, về địa vị
xã hội và cả về kinh tế gia đình. Chính điều này làm các em có sự phân biệt khi kết bạn
trong trường (theo kiểu nhóm/hội con nhà giàu, nhóm học sinh cá biệt,…) khoe đồ dùng
và tiền tiêu vặt để chế giễu những bạn có hoàn cảnh khó khăn, hay có sự so sánh với bạn
bè bằng lời nói, thái độ không tốt, lâu dần ảnh hưởng đến hành vi và đạo đức của học sinh.
Vi dụ:
- Mẹ hay mắng con “Sao lại kết bạn với B, con không biết là nó học dốt à, nhà nó
nghèo kiết xác, chơi với con chỉ để lợi dụng con thôi…! Phải chơi với C, con bé học giỏi,
nhà cũng giàu có, vậy mới xứng với con!”
- Mẹ của BT luôn khoe với hàng xóm, bà con là BT luôn được điểm cao trong học
tập. Để đạt được điểm số cao như mẹ mong muốn, vì khả năng bản thân không đủ sức nên
BT chọn cách dùng tiền mẹ cho để mua quà bánh, đồ chơi cho những ban học giỏi ngồi
gần để khi kiểm tra các bạn nhắc bài. BT còn rất tự hào chỉ các bạn cách dùng bút chì ghi
bài lên thước kẻ để làm tài liệu khi kiểm tra, làm thế nào để thầy cô không phát hiện mình
gian lận.

733

Một điều khác cũng ảnh hưởng không tốt đến học sinh đó là sự so sánh, làm học
sinh có sự cạnh tranh không lành mạnh trong học tập, sẵn sàng gian lận để có được kết
quả về điểm số cao như mong đợi của người khác. Có
không ít trường hợp học sinh gian lận, trầm cảm dẫn
đến hành vi ngược đãi làm tổn thương bản thân hoặc
làm tổn thương bạn khác như rạch tay, tự tử, ép bạn
làm việc xấu.
Theo New York/Ha Noi, 6 tháng 9 năm
2018 - “Theo một báo cáo mới do UNICEF công bố
hôm nay, một nửa số học sinh từ 13 đến 15 trên toàn
thế giới - ước tính khoảng 150 triệu - cho biết đã từng
bị bạo lực bởi các bạn đồng trang lứa ngay trong nhà
trường và ở các khu vực xung quanh trường học”. Khi
bị ức hiếp từ bạn bè bên ngoài trường, bị bạo lực trong
gia đình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sự phát
triển toàn diện của học sinh. Trong một số trường mầm
non, tiểu học, ba mẹ đưa và đón con đi học, sẵn sàng
mắng chửi học sinh khác vì đã va chạm, giỡn và làm
trúng con mình. Cách cư xử này là hành vi không hay
mà người lớn vô tình làm các em bắt chước theo. Đa
số các em sẽ dễ bị trầm cảm, tổn thương, tinh thần dẫn
đến kết quả học tập sa sút, không dám kết bạn hoặc
ngại phát biểu hay tham gia vào những hoạt động trong
lớp, trong trường. Trong khi đó, những trẻ chống đối
sẽ trở thành những người ức hiếp bạn bè khác, sẵn sàng
đánh bạn nếu có điều không vừa ý hoặc xảy ra va
chạm, xô xát.

Hình 3. Hình ảnh minh họa
bạo lực gia đình

Hình 4. Hình ảnh minh họa
bạo lực học đường

Ngày nay, phần lớn học sinh đều có điện thoại thông minh, máy tính, laptop,…
để sử dụng, tận dụng các ứng dụng trên mạng để phục vụ học tập, tìm hiểu thông tin,
hình ảnh cần thiết phục vụ việc học. Bên cạnh đó, học sinh cũng sử dụng các mạng xã
hội để kết bạn, xem video,… Nếu việc này không được định hướng rõ ràng từ ba mẹ,
thầy cô và sự tự giác, cảnh giác từ chính bản thân, các em dễ bị ảnh hưởng bởi những
hành vi tiêu cực.
Ví dụ:
- Mất quá nhiều thời gian cho việc đăng dòng trạng thái, theo dõi thông tin của
người hâm mộ, trò chuyện với các bạn trên mạng xã hội, việc này sẽ chiếm nhiều thời
gian, không còn nhiều thời gian cho việc học, tâm trí cũng không còn đủ tỉnh táo, thay
vào đó là hay buồn ngủ, mệt mỏi khi đến trường, dẫn đến kết quả học bị sa sút, dễ cáu gắt
với thầy cô và bạn bè khi bị nhắc nhỡ.
- Nghiện game online, lấy cắp tiền của người nhà, bạn bè để đến phòng game vì
những lời thách đấu của bạn chơi game, phải trở thành cao thủ bậc n, phải có vật phẩm,
… và trốn học, cúp tiết, theo ngôn ngữ của học sinh là để đi cày game.
Một ảnh hưởng không tốt khác mà học sinh có thể mắc phải khi tham gia và sử
dụng các ứng dụng và mạng xã hội đó là bị bạo lực hoặc bạo lực người khác trên mạng
xã hội. Bà Henrietta Fore, Giám đốc Điều hành UNICEF nhận định “Ngày nay, không
gian lớp học kết nối với thế giới bên ngoài cũng đồng nghĩa với việc giờ đến trường
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không còn kết thúc lúc học sinh rời lớp học, và thật đáng buồn, bắt nạt học đường cũng
không dừng lại ở đó”. Học sinh có thể dùng mạng xã hội hoặc bị người khác dùng mạng
xã hội để bạo lực cả về ngoại hình, thành tích học tập, điều kiện gia đình, thư đe dọa
tống tiền và các hình thức khác. Những điều này sẽ làm các em tổn thương, stress, trầm
cảm, dẫn đến những hành vi không tốt, kết quả học tập giảm sút.
Những mối quan hệ tình cảm không trong sáng, không lành mạnh là nguồn gốc
của những hệ lụy không tốt đến việc học của học sinh. Gần như mỗi năm đều có những
báo cáo về tình trạng học sinh bị lạm dụng tình dục, sinh hoạt tình dục để lại hậu quả
khó lường ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý học sinh, kết quả học tập nhất là nữ sinh
(nghỉ học nữa chừng do có thai, do bị bạn bè trêu chọc, thậm chí mất mạng,…).
4. Một số giải pháp phát triển các mối quan hệ lành mạnh bên ngoài trường
cho học sinh
Cấm cản các mối quan hệ chỉ làm học sinh dễ chống đối hơn và phản ứng gay
gắt hơn. Thay vào đó, gia đình, nhà trường và xã hội cần có những biện pháp thiết thực
hơn để giúp học sinh nhìn nhận đâu là mối quan hệ tốt, đâu là hành vi, thái độ tốt cần
học tập cũng như những điều không hay cần rút kinh nghiệm và không mắc phải. Sau
đây là chia sẽ một số kinh nghiệm, biện pháp để phát triển các mối quan hệ tốt đẹp bên
ngoài trường cho học sinh nhằm nâng cao thành tích học tập, phát huy những giá trị đạo
đức, hành vi tốt đẹp ở học sinh cả trong và ngoài trường.
Đầu tiên, ba mẹ, người thân trong nhà, người lớn nên làm gương cho con cháu về
nhiều mặt trong sinh hoạt và cư xử hàng ngày. Không nói tục, không nói trống không với
người khác kể cả với trẻ; đối xử công bằng với các thành viên trong gia đình, không thiên
vị em nhỏ hay con trai; không nên có sự so sánh quá nhiều về thành tích của các con theo
kiểu “con nhà người ta”. Mỗi cá nhân có những khả năng khác nhau, hoàn cảnh khác
nhau, không nên so sánh dể áp lực với trẻ mà cần sự giải thích để con nổ lực phấn đấu trong
khả năng có thể.
Tiếp theo, cả gia đình, thầy cô nên dành thời gian quan tâm, chia sẽ để học sinh
hiểu và cảm nhận những mối quan hệ tốt đẹp; không nên kiểm soát quá mức, can thiệp
quá sâu vào các mối quan hệ của học sinh. Giải thích nhưng không phê phán người khác,
nhất là người mà các bạn trẻ thần tượng để các bạn nhìn thấy những điểm tốt để học hỏi,
những điểm hạn chế để học sinh tránh không mắc phải. Khi kiểm soát quá mức, học sinh
sẽ cảm thấy bị ức chế, không muốn chia sẽ dẫn đến việc giấu giếm và khi xảy ra chuyện
thì không can thiệp và xử lý kịp thời.
Trong thời đại công nghệ phát triển, và như năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của
dịch bệnh covid học sinh phải học online thay cho việc tập trung đến trường nên không
thể cấm sử dụng điện thoại thông minh, máy tính hay laptop và mạng internet. Sau giờ
học, tránh để con chơi găm online, đăng nhập những trang web không an toàn, ba mẹ và
thầy cô hướng dẫn để các em sử dụng đúng mục đích: trang nào để tìm hình ảnh minh
họa, tài liệu học tập, những trang web xấu nào cần tránh truy cập. Có thế giới hạn thời
gian truy cập để học sinh dành thời gian tham gia vào các hoạt động khác, không ngồi quá
lâu với tư thế không đúng ảnh hưởng đến cả mắt, cột sống.
Ví dụ: yêu cầu con tra trên mạng hướng dẫn cách trồng cây, cách làm bánh, cách
sử dụng cân hay lực kế gia đình, … sau đó cất điện thoại và thực hành những gì vừa xem
(chuẩn bị nguyên vật liệu, số lượng, cân theo đúng quy trình và thao tác nhẹ nhàng, chính
xác đến từng gram cho các nguyên liệu) và sau đó làm cùng trẻ. Đây là lúc dạy trẻ được
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nhiều kỹ năng cần thiết từ sử dụng cân như thế nào, đọc số chỉ, thao tác thực hành, … thì
khi đến trường học sinh sẽ tham gia thực hành, thí nghiệm rất tích cực.
Một kinh nghiệm khác là không nên lén kiểm tra điện thoại, xem nhật ký của con
khi chưa được đồng ý, việc đó dễ làm trẻ cảm thấy bị xúc phạm, không có sự riêng tư.
Thay vào đó ba mẹ dành thời gian chia sẽ cùng con như những người bạn, thử cùng trẻ
xem những bài hát, những bài viết, bộ phim về thần tượng của con trên mạng xã hội, hỏi
để con chia sẽ thần tượng điều gì ở người đó, và khuyến khích để con học tập, rèn luyện
tốt hơn, phân tích những điều nên và không nên cho trẻ thông qua hình ảnh thần tượng
của con.
Thêm vào đó, ba mẹ và thầy cô nên cùng học sinh tham gia nhiều hoạt động trong
và ngoài trường hơn để hiểu nhau hơn, cho học sinh tham gia nhiều hoạt động tập thể từ
những nơi tổ chức có uy tín, hoạt động lành mạnh để mở rộng quan hệ bạn bè, tăng kỹ
năng sống và kỹ năng làm việc theo nhóm, hợp tác hỗ trợ các thành viên khác. Song song
đó định hướng cho học sinh những hoạt động, hành vi phù hợp, biết sẽ chia và quan tâm
người khác, giúp đỡ bạn bè cũng như làm thế nào để được bạn bè giúp một cách chân tình
khi cần thiết, Quan trọng nhất là trẻ phải học được cách tự chăm sóc bản thân, những nhu
cầu tối thiểu trong cuộc sống.
Ví dụ: Khi cho con tham gia những trò chơi dân gian để giải trí, rèn luyện thể chất,
học kinh nghiệm sống, hãy yêu cầu trẻ giải thích các hiện tượng liên quan đến những trò
chơi vận động hay trí tuệ mà trẻ tham gia vui chơi.
- Khi tham gia trò chơi chạy xe đạp qua cầu, trò chơi vượt chướng ngại vật với
những vỏ xe được treo cách xa nhau con hãy quan sát người khác chơi, so sánh giữa người
qua được và những người bị té giữa đường. Theo con thì con sẽ làm như thế nào để qua
được bờ kia? Giờ con và các bạn tham gia và cố gắng hoàn thành nhé, không có gì phải
sợ, có lỡ té xuống thì mình làm lại .
- Trong một nhóm đi chơi cùng, con có thể động viên hoặc được bạn khác động viên,
giúp đỡ để đủ dũng cảm tham gia trò chơi, hướng dẫn và giúp nhau cùng hoàn thành trò
chơi. Thứ hạng về đích không nên quá đặt nặng, tất cả đều được khen thưởng, cổ vũ trong
suốt quá trình tham gia để không khí thật vui vẽ, trẻ không chơi xấu để đạt thứ hạng cao.
KẾT LUẬN
Gia đình, xã hội là nơi sinh sống, sinh hoạt ngoài thời gian ở trường, chính vì thế
không thể cấm học sinh có những mối quan hệ bên ngoài trường học vì việc đó là nhu cầu
cần thiết và không vi phạm nội quy, quy định của trường học. Không thể tách học sinh ra
khỏi gia đình và xã hội trong khi thời gian các bạn ở trường chỉ vài giờ đối với học sinh
học trường công lập, và nhiều hơn một chút đối với học sinh bán trú hay nội trú. Thay vào
việc cấm cản, cần có sự định hướng, quan tâm đúng mực từ phía gia đình, nhà trường và
xã hội để bản thân các em học được cách tự cảnh giác trước những mối quan hệ không
tốt, lựa chọn để có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Từ đó, bản thân sẽ có đủ tinh thần, sự
tỉnh táo, động lực tốt đẹp để đến trường học tập và đạt thành tích học tập thật tốt, có thái
độ và hành vi cư xử lễ phép với thầy cô người lớn trong trường, đúng mực bạn bè.
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KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
NHÌN TỪ MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
TS. GVC. Nguyễn Đăng Khánh*
ThS. Trần Anh Dũng*
Tóm tắt
Trong nhiều năm qua, vấn đề văn hóa học đường đã và đang tiếp tục được quan tâm
nghiên cứu. Trong bối cảnh có những biến động về thang bậc giá trị hiện nay, việc xây
dựng văn hóa học đường trở thành nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn
hóa và giáo dục của mỗi quốc gia. Bài viết này tập trung làm rõ phạm vi cấu trúc của
không gian văn hóa học đường bằng cách sử dụng lý thuyết không gian văn hóa đa chiều
kết hợp phân tích dữ liệu để tìm ra mối quan hệ biện chứng, tổng thể hệ thống giữa sinh
viên (thành tố bên trong) và doanh nghiệp (thành tố bên ngoài) trong việc hình thành hệ
thống niềm tin, bản sắc và những chuẩn mực giá trị được công nhận, cam kết và chia sẻ
của nó. Những phát hiện quan trọng trong bài viết này là cơ sở khoa học khách quan và
thiết thực hơn nhằm góp phần định hướng thực tiễn cho chiến lược xây dựng văn hóa học
đường tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: doanh nghiệp, không gian văn hóa, sinh viên, văn hóa học đường, văn hóa
1. Đặt vấn đề
Văn hóa học đường (VHHĐ) là một phạm trù đặc biệt của hệ thống giáo dục bởi tính
đa chiều, tương tác với nhiều đối tượng bên trong và bên ngoài khá phức tạp của nó.
Xuất hiện từ những năm đầu thập niên 90, thuật ngữ VHHĐ đến nay, đã và đang được
nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Thực chất của việc nghiên cứu
VHHĐ là tìm ra lý do cơ bản nhằm đặt nền tảng cho sự kiến tạo một mô hình giáo dục
tối ưu, phù hợp cho từng mục tiêu và chiến lược giáo dục của mỗi quốc gia theo từng
giai đoạn phát triển. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0, theo tinh thần của Nghị
quyết số 33-NQ/TW và “xu thế đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ quan
điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, các
điều kiện để bảo đảm giáo dục trọn đời, phát triển văn hóa con người và khuyến khích
sự tham gia của toàn xã hội, bản thân người học, gia đình, cộng đồng doanh nghiệp”. Để
tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững quốc gia, giáo dục văn hóa thực sự là
nền tảng quan trọng. Theo đó, việc xây dựng mô hình VHHĐ đang trở nên cấp thiết đối
với toàn xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục và ngành văn hóa. Với ý nghĩa ấy, bài viết
này của chúng tôi nghiên cứu VHHĐ từ góc nhìn không gian đa chiều mở rộng để nhận
diện các mối quan hệ và các tác nhân tham gia, thông qua mối quan hệ giữa sinh viên và
doanh nghiệp bên ngoài xã hội. Đây là một hướng tiếp cận mới, nhằm nhìn nhận đúng
bản chất và giá trị của mối quan hệ biện chứng trong không gian văn hóa mở, đa chiều,
phù hợp với quan điểm phát triển văn hóa-xã hội hiện nay của các quốc gia trên thế giới
nói chung và Việt Nam nói riêng.

*
*

Trưởng bộ môn, Khoa Văn hóa & Du lịch, Đại học Sài Gòn.
Giảng viên Khoa Văn hóa & Du lịch, Đại học Sài Gòn.
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Lấy ý tưởng từ định đề “Văn hóa học đường bị ảnh hưởng bởi bối cảnh bên ngoài
của trường học” (Stoll, 1998, p. 9), kết hợp quan sát và trải nghiệm từ thực tế, chúng tôi
đặt ra giả thuyết có một không gian VHHĐ mở rộng đa chiều chứa đựng mối quan hệ và
tác nhân liên đới giữa thiết chế nhà trường và thiết chế doanh nghiệp, với sự quan tâm ở
khía cạnh chủ yếu là sinh viên và thành viên đào tạo, huấn luyện của tổ chức doanh nghiệp.
Để tiếp cận, chúng tôi thiết kế bộ công cụ đo lường và thực hiện khảo sát trên cả hai phía
đối tượng sinh viên và quản lý doanh nghiệp. Kết quả đo lường những biến số độc lập,
tương quan và phụ thuộc cho thấy những tương tác và ảnh hưởng rõ ràng qua lại giữa
VHHĐ và văn hóa doanh nghiệp (VHDN).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở nhận thức về không gian văn hóa học đường
Văn hóa học đường được xác định là có ảnh hưởng đến phương thức hành động,
cách tư duy và tương tác cảm xúc của các chủ thể có liên quan trong một phạm vi không
gian nhất định (Cooper, 1988; Lieberman, 1988 &1990; Rosenholtz, 1991; McLaughlin,
1993; Kleinsasser, 1993 & 2013; Deal & Peterson, 1999 & 2009; Maslowski, 2001;
Hongboontri, 2003; Beaudoin & Taylor, 2004; Craig, 2009; Jurasaite-Harbinson & Rex,
2010; Sato & Schien, 2010; Hongboontri & Chaokongjakra, 2011). Đã có khá nhiều ý
kiến bàn luận về VHHĐ và một số quan điểm đáng chú ý được dẫn ra trong bảng dưới
đây.
Bảng 1. Một số quan điểm liên quan về không gian VHHĐ
Tác giả

Barry (2021)

Nguyễn Ngọc
Thơ (2020)

Quan điểm tiếp cận VHHĐ

Cốt lõi

“Hệ thống giáo dục là cỗ máy đồng hóa với các mục tiêu
giảm thiểu, bao gồm tuân theo các quy tắc, chuẩn mực và
giá trị đạo đức của xã hội; đào tạo nhằm mục đích đáp ứng
nhu cầu của thị trường lao động; sự truyền bá của các hệ
thống thống trị; và tuân thủ Nhà nước, chủ nghĩa dân tộc
hoặc hệ tư tưởng tôn giáo.”

Đồng hóa và
truyền bá
các giá trị
tiêu chuẩn,
đáp ứng mục
tiêu

“ Văn hóa học đường là hệ thống giá trị chuẩn mực được
kiến tạo và không ngừng hoàn thiện qua các quá trình
tương tác, ứng xử giữa các nhà quản lý giáo dục, cán bộ
giảng viên, sinh viên và cộng đồng với nhau trong hoạt
động dạy và học và trong ứng xử với thế giới bên ngoài
nhằm xây dựng môi trường học đường nhân văn lành
mạnh, tạo tiền đề phát huy hiệu quả truyền thống dạy và
học đặc thù của các đơn vị giáo dục tới đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực có đầy đủ tài-trí-đức và có tư duy sáng tạo
đa văn hóa cho xã hội.(Thơ, 2020, Tr.5)

Kiến tạo bên
trong và bên
ngoài trong
hoạt động và
ứng xử

Trần Ngọc
Thêm (2018)

“Văn hóa học đường là một bộ phận của văn hóa giáo dục” Cấu trúc bộ
phận của
văn hóa giáo
dục

Chantarath &
Natheeporn

“Văn hóa của trường rất độc đáo và đặc biệt. Chúng được Được tạo và
tạo ra và tái tạo bởi những người được coi là thành viên của tái tạo từ nhà
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Keawkhong
(2014)

một ngữ cảnh; tức là giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng trường và
đồng, trong số nhiều người khác.” Tr. 66
bên ngoài
cộng đồng

Kolot (2006)

“Không gian văn hóa” không được coi là một thực thể trừu
tượng hay một "Thùng chứa" hành động của con người.
Thay vào đó, "không gian" được xem như một khái niệm
hoặc mô hình văn hóa, vừa là phương tiện vừa là sản phẩm
của thực tiễn xã hội” Tr. 17

Một mô hình
văn hóa, vừa
là phương
tiện vừa là
sản phẩm

Deal &
Peterson (1999)

“Văn hóa học đường là tập hợp của “các truyền thống và
nghi lễ đã được xây dựng theo thời gian khi giáo viên, học
sinh, phụ huynh và ban giám hiệu làm việc cùng nhau và
đối phó với khủng hoảng và thành tích.”

Một tập hợp
các truyền
thống và
nghi lễ

Louise Stoll
(1998)

Văn hóa học đường bị ảnh hưởng bởi bối cảnh bên ngoài Một yếu tố
của trường học.
chịu tác động
của bối cảnh

Nguồn: Nhóm tác giả
2.2. Minh định khái niệm Không gian văn hóa học đường (KGVHHĐ)
Là chủ nhân của xã hội và là người kiến tạo không gian, từ không gian địa lí, con
người đã tạo ra một phạm vi không gian xã hội để sinh sống sống và sáng tạo ra văn hóa.
Từ đó, không gian văn hóa được tạo thành “với các phân tầng tương ứng trong miền văn
hóa (Hu Liangcai & Rajesh Arora, 2017). Và cũng theo đó, không gian văn hóa học đường
(KGVHHĐ) sẽ là nơi dung chứa các chủ thể và các mối quan hệ nội tại và ngoại biên có
liên hệ với không gian văn hóa doanh nghiệp (KGVHDN). Qua chức năng hoạt động, nhà
trường là cơ sở đào tạo nhân lực cung ứng cho xã hội với sự đảm bảo mục tiêu giáo dục
được cam kết đầy đủ về nội dung, kiến thức và thái độ mà nhà trường tuyên bố với xã hội.
Còn doanh nghiệp là chủ thể kinh tế được thành lập với mục đích chủ yếu là cung ứng
sản phẩm/dịch vụ có khả năng tạo ra giá trị gia tăng (thoả mãn nhu cầu/mong muốn) cho
người tiêu dùng và cho doanh nghiệp (lợi nhuận). Vì vậy, mối quan hệ giữa sinh viên và
doanh nghiệp trong tổ hợp không gian nhà trường-doanh nghiệp sẽ được xem xét toàn bộ
quá trình mà các nhân tố tương tác và ảnh hưởng qua lại trong miền tương tác cụ thể nhằm
chứng minh bản chất của KGVHHĐ chính là một sự truyền đạt văn hóa thông qua quá
trình học hay dạy cho các cá nhân khác với tư cách là thành viên của phạm trù xã hội
chung, với “kiến thức văn hóa và thực hành văn hóa có thể được truyền tải giữa các mạng
xã hội được lan truyền rộng rãi qua các ranh giới không gian” (Kokot, 2006, p. 17).
Từ những cơ sở biện luận trên, chúng tôi đưa ra định nghĩa về KGVHHĐ như sau:
KGVHHĐ là hệ thống các mối quan hệ tương tác đa chiều giữa các chủ thể và quá
trình giáo dục đào tạo ở nhà trường, định hình và tạo lập nên bản sắc của những triết lí,
ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, sự thống nhất về nhận thức và phương pháp hành động
cho mọi thành viên, chịu những ảnh hưởng tương tác trong phạm vi rộng với không gian
kết nối đa chiều với môi trường xã hội, được các tổ chức hoặc doanh nghiệp liên đới tham
gia trực tiếp hay gián tiếp đào tạo, thừa nhận, cam kết và chia sẻ các giá trị tạo ra.
2.3. Cấu trúc của KGVHHĐ
Qua định nghĩa nêu trên, KGVHHĐ có thể được hình dung trong mô hình khái
quát sau đây:
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Nguồn: Nhóm tác giả thiết lập

Diễn giải:
<1> Không gian văn hóa học đường: Phạm vi không gian chính, chủ yếu, nơi
diễn ra các hoạt động học tập của quá trình giáo dục đào tạo và cũng là nơi tạo lập các
hệ giá trị của văn hóa nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, liên quan đến sự
tương tác của các chủ thể nội tại và ngoại tại của VHHĐ và VHDN.
<2> Không gian văn hóa doanh nghiệp: Phạm vi không gian liên đới, nơi sinh
viên đến thực tập trước khi ra trường và cũng là nơi làm việc của sinh viên. Sinh viên
có thể mang văn hóa của nhà trường đến doanh nghiệp và ngược lại từ triết lí của văn
hóa doanh nghiệp, bản thân sinh viên được thẩm thấu và cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến
lược đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
<3> Miền tương tác: Phạm vi diễn ra sự giao thoa giữa VHHĐ và VHDN thông
qua các giá trị được thừa nhận, cam kết và chia sẻ từ các đối tượng chủ động và thụ
động thuộc nhà trường, doanh nghiệp và xã hội. Miền tương tác này càng rộng và tăng
lên hay giảm đi tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai tổ hợp không gian VHHĐ và
VHDN.
<4> Không gian văn hóa học đường mở rộng: Phạm vi không gian xã hội được
nhìn nhận như hệ quy chiếu của hai tổ hợp không gian VHHĐ và VHDN, có ảnh
hưởng gián tiếp đến sự hình thành và phát triển triết lý giáo dục và đào tạo, phát triển
năng lực cá nhân, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nhà trường và hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp.
Như vậy, bốn thành tố trên của cấu trúc VHHĐ trong mối quan hệ với KGVHDN là
bốn “mắt xích” gắn liền với nhau trong một quá trình tạo ra chuỗi giá trị (value chain) mà
ở đó, nhà trường đóng vai trò quyết định và doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng của chuỗi.
Cấu trúc này phản ánh mối quan hệ trong chuỗi sẽ tồn tại chừng nào giá trị gia tăng còn
được tạo ra và được cam kết, chia sẻ và công nhận giữa các mắt xích trong chuỗi.
2.4. Sự ảnh hưởng qua lại giữa sinh viên và doanh nghiệp trong không gian
văn hóa học đường
2.4.1. Khảo sát và thảo luận kết quả ảnh hưởng của VHHĐ
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Nhằm minh chứng bản chất của các tác nhân và mối quan hệ trong mô hình không
gian VHHĐ nêu trên, chúng tôi lựa chọn hai đối tượng chính để khảo sát, đó là sinh viên
và nhà quản lý tại cơ quan/doanh nghiệp. Sinh viên là đối tượng quan trọng của VHHĐ
và chịu ảnh hưởng của VHDN thông qua các nhà quản lý đại diện cho người sử dụng lao
động cũng như đại biểu cho nhu cầu của xã hội. Qua đó, mối quan hệ với sinh viên, nhà
quản lý tại cơ quan/doanh nghiệp được xác định trong vai trò vừa là chủ thể tác động vừa
là chủ thể bị tác động.
Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng giữa sinh viên và doanh nghiệp trong không gian
VHHĐ được xác định bằng 5 tiêu chí: (1). Đạo đức xã hội; (2). Năng lực phát triển của
doanh nghiệp; (3). Danh tiếng và thương hiệu của doanh nghiệp; (4). Mức độ ảnh hưởng
của VHHĐ đến công việc của sinh viên sau khi ra trường. Quá trình tiến hành khảo sát
trên các đối tượng gồm 130 sinh viên và nhà quản lý, chúng tôi thu được kết quả và thông
tin cũng được biểu diễn bằng các biểu đồ.
Đối với tiêu chí (1): Đạo đức hay triết lý đạo đức là những nguyên tắc, quy tắc căn
bản làm thước đo mà chủ thể sử dụng để xác định tính đúng/sai theo quy chuẩn của
KGVHHĐ và KGVHDN nhằm hướng dẫn cách thức giải quyết các vấn đề nảy sinh trong
thực tế mối quan hệ giữa sinh viên với các thành viên khác trong doanh nghiệp và xã hội.
Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của KGVH
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Nguồn: Nhóm tác giả khảo sát

Trong biểu đồ trên cho thấy, có một tỉ lệ rất chênh lệch khi đánh giá về Mức độ
ảnh hưởng của VHHĐ đến đạo đức xã hội. Sự áp đảo về mức độ “rất ảnh hưởng” (68%),
hơn gấp đôi mức “ảnh hưởng” và mức “phân vân” chỉ chiếm 5% và mức “không ảnh
hưởng” chỉ chiếm 1% cho thấy rõ ràng sự thẩm thấu của triết lí đạo đức giữa KGVHHĐ
và KGVHDN đã được các chủ thể nhìn nhận một cách thực tiễn và xác đáng. Bởi triết lý
giáo dục của VHHĐ hay triết lí kinh doanh của VHDN về thực chất, đều là triết lý đạo
đức vận dụng trong hoạt động giáo dục đào tạo hay trong kinh doanh và nói chung, đều
là kết quả của một quá trình tạo lập các giá trị chuẩn mực được xây dựng và phát triển
mối quan hệ tốt đẹp với các đối tượng hữu quan.
Đối với tiêu chí (2): Năng lực phát triển là thước đo kết quả cho mối quan hệ giữa
KGVHHĐ và KGVHDN. Đó là sự cụ thể hóa các giá trị liên quan đến sự phát triển của
các chủ thể và là kết quả của sự tương tác mà hai tổ hợp KGVHHĐ và KGVHDN luôn

742

mong muốn theo đuổi và đề cao. Những giá trị đó là rất thực tiễn và rất cụ thể nên được
nhiều người chấp nhận. Kết quả khảo sát các đối tượng đã cho thấy rõ điều đó:

Biểu đồ 2
Mức độ ảnh hưởng đến năng lực phát triển của doanh nghiệp

hoàn toàn không ảnh hưởng

0.00%

không ảnh hưởng

2.00%

phân vân/trung lập

20.00%

ảnh hưởng

52.00%

rất ảnh hưởng

27.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nguồn: Nhóm tác giả khảo sát

Mức độ ảnh hưởng đến năng lực phát triển của doanh nghiệp trong biểu đồ 2 cho
thấy, tỉ lệ về mức độ “ảnh hưởng” là cao nhất, chiếm 52%, gần gấp đôi mức “rất ảnh
hưởng”; trong khi đó, mức “phân vân” 20% và mức “không ảnh hưởng” là 2% và không
có phiếu nào chọn “hoàn toàn không ảnh hưởng”. Điều này đã thể hiện sự xác nhận mức
độ ảnh hưởng của VHHĐ đến năng lực phát triển của doanh nghiệp là một thực tế, cho
thấy vai trò tác động của VHHĐ lên VHDN là khá hiệu quả.
Đối với tiêu chí (3): Danh tiếng/thương hiệu của nhà trường hay doanh nghiệp
được cấu thành từ các yếu tố liên quan đến ba cột trụ cho sự phát triển của một thiết chế
nhà trường, doanh nghiệp hay một quốc gia, đó là vốn văn hoá (cultural capital), vốn xã
hội (social capital) và vốn kinh tế (economic capital). Nhờ danh tiếng/thương hiệu mà vai
trò của mối quan hệ tương tác trong KGVHHĐ và KGVHDN được xác định thông qua
sự công nhận, cam kết và chia sẻ hệ thống các giá trị. Trong đó, niềm tin (trust) là một
nhân tố cốt lõi được tích chứa trong các chuẩn mực, hệ thống hay mạng lưới (network)
xác định mối quan hệ tương tác và sự phối hợp hành động, các chuẩn mực (norms) cho
phép các chủ thể của quá trình tương tác giải quyết những vấn đề chung và quy tắc vận
dụng trong miền tương tác giữa VHHĐ và VHDN. Những nhân tố cốt yếu này có thể giúp
giải thích ở phạm vi rộng những vấn đề liên quan đến tình trạng khác biệt và sự ổn định
trong phát triển của mỗi hệ thống thiết chế trong từng bối cảnh của phạm vi mỗi khu vực
hay quốc gia. Kết quả khảo sát các đối tượng cũng đã cho thấy rõ điều này tại Biểu đồ 3
dưới đây:
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Biểu đồ 3
Mức độ ảnh hưởng đến danh tiếng và thương hiệu của doanh nghiệp
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Nguồn: Nhóm tác giả khảo sát

Nhìn vào tỉ lệ trong biểu đồ 3, tỉ lệ “ảnh hưởng” vẫn là cao nhất 42%, tiếp theo là
“rất ảnh hưởng” 33% và mức “hoàn toàn không ảnh hưởng” không có kết quả chọn đã
cho thấy VHHĐ có ảnh hưởng đến danh tiếng/thương hiệu của doanh nghiệp một cách rõ
ràng.
Đối với tiêu chí (4): VHHĐ là tập hợp của các giá trị thống nhất, đặc biệt ở bậc
giáo dục đại học, một minh chứng rõ ràng đó là chuẩn đầu ra của ngành đào tạo. Do đó,
những ý nghĩa, niềm tin, được thể hiện trong triết lý hành động gồm quan điểm nhận thức,
phương pháp tư duy và ra quyết định mà các chủ thể quyết định lựa chọn sẽ sử dụng làm
thước đo để đánh giá các quyết định, nguồn động lực để hành động và mục tiêu để phấn
đấu. Từ những giá trị được tuyên bố (espoused values) và những giá trị thể hiện qua hành
động (enacted values), có thể nhận diện mức độ ảnh hưởng của VHHĐ đến công việc của
sinh viên sau khi ra trường theo những tỉ lệ trong Biểu đồ 4 dưới đây:
Biểu đồ 4
Mức độ ảnh hưởng đến sinh viên sau khi ra trường
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Nguồn: Nhóm tác giả khảo sát
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Trên biểu đồ, sự đánh giá ảnh hưởng của VHHĐ đến sinh viên sau khi ra trường
theo tỉ lệ là khá sít sao nhau: suy nghĩ và tư duy tích cực (14%), sự tươm tất chỉnh chu
trong công việc (13%), hòa đồng và tôn trọng mọi người (11%), tổ chức hiệu quả không
gian làm việc (8%), tinh thần cống hiến vì sự nghiệp (8%), lạc quan vui vẻ trong công
việc (8%), tinh thần yêu nước yêu lao động (7%), dễ thành công trong công việc và sự
nghiệp (6%), mức độ trung thành với công việc và doanh nghiệp (5%), và chọn tất cả các
tiêu chí đã nêu chiếm 21%. Kết quả đánh giá theo tiêu chí này cho thấy mối quan hệ giữa
KGVHHĐ và KGVHDN là một sự tương quan của những giá trị được tuyên bố (espoused
values) và những giá trị thể hiện qua hành động (enacted values) nhằm tạo ra những sản
phẩm đào tạo có chất lượng vừa đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa nâng cao vị thế và hình ảnh
của VHHĐ và VHDN vì mục tiêu phát triển bền vững.
2.4.2. Đề xuất giải pháp xây dựng không gian VHHĐ
Để xây dựng không gian VHHĐ, rõ ràng rất cần những chiến lược tổng thể và những
giải pháp, biện pháp cụ thể về nội dung cũng như hình thức đủ mạnh, đủ tầm bao quát và
có chiều sâu. Trên cơ sở quan sát, khảo sát ở trên và những trải nghiệm thực tế, chúng tôi
đề xuất mấy giải pháp, biện pháp xây dựng KGVHHĐ như sau:
a. Giải pháp thứ nhất là về xây dựng nội dung VHHĐ theo một không gian mở
đa chiều
Không gian này là một sự kết nối, tương tác đa chiều giữa các chủ thể và quá trình
giáo dục đào tạo ở nhà trường và doanh nghiệp xã hội, bao gồm các chủ thể và các mối
quan hệ của KGVHHĐ và KGVHDN. Trong đó, bản sắc của hệ thống những ý nghĩa, giá
trị chủ đạo, triết lý và phương pháp ra quyết định được đề cao để mọi thành viên trong
nhà trường và doanh nghiệp có thể nhận thức thống nhất và tiến hành các công việc thuộc
phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo từng hệ thống không gian. Đối với giải pháp này, cần
thực hiện hai biện pháp quan trọng:
Thứ nhất là đặt trọng tâm vào việc nhận thức mô hình KGVHHĐ và KGVHDN. Mỗi
thành viên trong chủ thể hệ thống không gian đó cần được hiểu và quán triệt mối quan hệ
tốt đẹp được xây dựng không chỉ với những đối tượng bên trong mà với cả những đối
tượng bên ngoài doanh nghiệp.
Thứ hai là xây dựng bản sắc văn hóa, hoàn thiện và nâng cao năng lực cho sinh viên
theo chuyên ngành nhấn mạnh vai trò tự kiểm soát và thích ứng của từng cá nhân, khích
lệ tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, thành viên tổ chức, hướng tới
việc khơi dậy nguồn sức mạnh tiềm ẩn, tạo động lực ở mỗi thành viên, biến họ trở thành
những tác nhân văn hóa có tính chủ động và thích ứng với mỗi hoàn cảnh trong công việc
học tập và sau khi ra trường. Qua không gian mở đa chiều ấy, niềm tin, giá trị, chuẩn mực
tạo nên bản sắc của mỗi chủ thể sẽ luôn được đặt trong vị thế tương tác nhằm thúc đẩy sự
công nhận, cam kết và chia sẻ giữa hai hệ thống không gian trong tổ hợp mở rộng của
VHHĐ.
b. Giải pháp về hình thức triển khai các hoạt động, chương trình giáo dục đào tạo
trong KGVHHĐ và KGVHDN
Cần đảm bảo cho sự chuyển hóa nội dung VHHĐ vào trong nhận thức ở mức độ
cao của từng chủ thể để biến những giá trị, triết lý, nguyên tắc thành động lực và ý thức
hành động, biến quá trình đào tạo giáo dục thành quá trình phát triển năng lực, đảm bảo
chất lượng cho nguồn nhân lực mà thị trường lao động cần nhất. Giải pháp này có ba biện
pháp cụ thể, cần được thực hiện một cách đồng bộ và có chiều sâu như sau:
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Trước hết là truyền đạt giá trị tạo ra sự liên kết trong tổ hợp của hai hệ thống không
gian thông qua sự quan tâm giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục VHDN tại nhà trường, coi
trọng các hình thức tổ chức giáo dục và rèn luyện VHHĐ cho sinh viên. Những nội dung
VHDN cần lồng ghép vào trong VHHĐ nhằm đạt được những thay đổi quan trọng về
nhận thức và hành động của sinh viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên chuyển hóa
hóa nhận thức từ động lực, ý thức thành hành động cụ thể trong quá trình ra quyết định
và thực hiện chức năng, nhiệm cụ thể của chuyên môn được đào tạo.
Tiếp đến là thực hiện biện pháp tổ chức kết nối giao lưu nhà trường với doanh nghiệp
tạo động lực cho sinh viên. Thông qua danh tiếng/thương hiệu, mỗi chủ thể sẽ được chia sẻ
những ý nghĩa và giá trị về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, các quy tắc ứng xử, các tiêu
chuẩn cam kết, các phong cách điều hành, quản lý để hiểu đúng, làm đúng, định hình và rèn
luyện kỹ năng ra quyết định và phong cách hành động cho sinh viên trong quá trình tương
tác. Đồng thời bản sắc riêng của nhà trường hay doanh nghiệp sẽ được ghi nhận thành thương
hiệu và lưu mãi hình ảnh trong trí não của những chủ thể hữu quan.
Biện pháp cụ thể thứ ba cần thực hiện là chú trọng đến các hình thức liên thông về
nội dung hoạt động đào tạo, giáo dục giữa sinh viên và doanh nghiệp thông qua việc tiếp
nhận sinh viên thực tập và tập huấn văn hóa doanh nghiệp xây dựng phong cách, thói quen
hành động mang tính tự giác cao. Vì vậy, tùy theo nội dung và phương pháp huấn luyện,
đào tạo cho sinh viên ở các cơ sở thực tập, mức độ chuyển hóa các giá trị, triết lý, phương
châm hành động do doanh nghiệp quy định thành các giá trị và phương pháp đạt được ở
mỗi người, với các mức đo tương ứng của giá trị, thái độ, niềm tin, và lẽ sống.
Qúa trình khảo sát thực tiễn trên hai đối tượng sinh viên và doanh nghiệp đã cho
chúng tôi những ý kiến về các giải pháp và biện pháp xây dựng KGVHHĐ khá xác đáng
với những thông tin được tổng hợp trên Biểu đồ 5 dưới đây:
Biểu đồ 5
Khảo sát ý kiến về xây dựng KGVHHĐ

Ý kiến khác

3.00%

Doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực
tập và tập huấn văn hóa doanh nghiệp
Tổ chức kết nối giao lưu nhà trường với
doanh nghiệp cho sinh viên
Giáo dục và rèn luyện văn hóa học
đường cho sinh viên
Xây dựng bản sắc văn hóa cho sinh viên
theo chuyên ngành
Quan tâm giới thiệu, tuyên truyền, giáo
dục văn hóa doanh nghiệp tại trường

16.00%
22.00%
19.00%
21.00%
19.00%

0

0.1

0.2

0.3

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích bảng hỏi
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Qua biểu đồ trên, ý kiến về xây dựng KGVHHĐ cần thiết có các giải pháp, biện
pháp phù hợp, thông qua những tỉ lệ lựa chọn của đối tượng được khảo sát đã cho thấy sự
tương thích, hài hòa giữa quan tâm tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp tại trường học
(19%) với xây dựng bản sắc văn hóa cho sinh viên theo chuyên ngành (21%), kết hợp
giáo dục và rèn luyện văn hóa học đường cho sinh viên (19%), tiến hành tổ chức các hình
thức kết nối giao lưu giữa nhà trường với doanh nghiệp cho sinh viên (22%), doanh nghiệp
tiếp nhận sinh viên thực tập và tập huấn văn hóa doanh nghiệp (16%) và ý kiến khác chỉ
chiếm tỉ lệ không quá 3% với độ lệch chuẩn (standard deviation) là 1.45.
3. Kết luận
Thông qua mối quan hệ giữa sinh viên và doanh nghiệp, VHHĐ đã được nhìn nhận
theo quan điểm biện chứng, đúng với bản chất của một quá trình truyền đạt văn hóa, liên
đới trực tiếp đến VHDN, hình thành nên một không gian văn hóa học đường đa chiều mở
rộng với các tác nhân văn hóa và các không gian văn hóa. Những phát hiện quan trọng từ
nghiên cứu thực tiễn này là cơ sở rõ ràng để khẳng định KGVHHĐ là “hệ thống” các mối
quan hệ tương tác đa chiều giữa các chủ thể và quá trình giáo dục đào tạo ở nhà trường,
nó là một bộ phận văn hóa có cấu trúc với các thành tố quan hệ mở rộng từ bên trong
phạm vi nhà trường đến phạm vi của doanh nghiệp và xã hội. Từ không gian văn hóa đó,
sự truyền đạt văn hóa được thực hiện với sự tương tác của các chủ thể là sinh viên hay
doanh nghiệp đều là tác nhân chịu ảnh hưởng hai chiều giữa văn hóa của nhà trường và
văn hóa của doanh nghiệp trong quá trình tạo ra những giá trị được công nhận, cam kết
và chia sẻ. Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nghiên cứu này cũng chỉ ra sự cần thiết
xây dựng KGVHHĐ thông qua các giải pháp, biện pháp phù hợp, đủ tầm vóc và cũng như
giúp cho sự định hình và định hướng quan điểm hợp tác phát triển giữa văn hóa và giáo
dục tại Việt Nam trong bối cảnh mới.
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SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC
TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG – KINH NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẠC 1
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ - TỈNH ĐỒNG THÁP
ThS. Phạm Thị Ngọc Nga*
Tóm tắt
Học sinh (HS) tiểu học là lứa tuổi tâm sinh lý đang phát triển, nhận thức các vấn đề
trong cuộc sống chưa đầy đủ trong khi mặt trái của nền kinh tế thị trường ít nhiều có ảnh
hưởng tiêu cực đến một bộ phận HS làm thay đổi các quan điểm của các em về giá trị đạo
đức của gia đình (GĐ), dân tộc, ảnh hưởng không tốt đến lối sống, nếp sống của HS.
Đáng lo ngại nhất mà chúng ta thường bắt gặp ở các trường hiện nay là sự sa sút
về phẩm chất, đạo đức ở một bộ phận HS thể hiện ngày càng trầm trọng hơn bằng những
hành vi lệch chuẩn như: vô lễ với thầy cô, đánh bạn, dùng lời nói thô lỗ, thiếu văn hóa,
mê game, lười học.. Điều này không những gây hoang mang cho dư luận xã hội mà còn
gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sa sút đạo đức của một số HS trong các trường học.
Tư vấn học đường hay tham vấn học đường ra đời nhằm giải quyết các vấn sang
chấn tâm lý, căng thẳng trong học tập, trong quan hệ GĐ và xã hội, các khó khăn trong
cuộc sống của các em cần phải được tư vấn, chia sẻ, giải toả kịp thời, tránh dẫn đến hành
vi xấu, gây ra hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của
các em sau này. Trước tình hình đó, nhiều trường đã có sự quan tâm, thực hiện công tác
tư vấn tâm lý cho HS. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện hoạt động này nhìn chung còn
gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc phối hợp giữa GĐ, nhà trường và xã hội trong việc tư
vấn học đường ở các trường tiểu học là việc làm vô cùng cấp thiết.
Từ khóa: Tư vấn học đường, sự phối hợp, giáo dục, đạo đức, học sinh, trường
Tiểu học
1. Mở đầu
Tư vấn học đường (TVHĐ) là khoa học ứng dụng những kiến thức tâm lí học
để giải quyết những vấn đề khó khăn xuất hiện trong học tập, rèn luyện và đời sống
của HS.
Tư vấn học đường hay tham vấn học đường được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh
“School Counseling”, là hình thức trợ giúp tâm lý đắc lực không chỉ cho HS mà còn cho
các lực lượng giáo dục khác như giáo viên, cha mẹ HS, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…
Các vấn đề sang chấn tâm lý, căng thẳng trong học tập, trong quan hệ GĐ và xã hội, các
khó khăn trong cuộc sống của các em cần phải được tư vấn, chia sẻ, giải toả kịp thời, tránh
dẫn đến hành vi xấu, gây ra hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển
nhân cách của HS.
Chức năng TVHĐ là hỗ trợ giáo viên (GV), cán bộ quản lý, phụ huynh (PH)
trong việc vận dụng kiến thức tâm lý học và giáo dục học để nâng cao chất lượng giáo
dục tóàn diện, để dự phòng, từ đó ngăn chặn sự phát triên không lành mạnh về sức
khỏe tinh thần ở HS; Trực tiếp tìm hiểu, can thiệp sớm với những trường hợp mới
chớm có dấu hiệu rối nhiễu; là cầu nối hỗ trợ phụ huynh, chuyển HS đến những cơ
*

Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 1, Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
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sở trị liệu chuyên biệt hơn nếu cần thiết; Cung cấp thông tin hướng nghiệp và tư vấn
hướng nghiệp cho HS.
Theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em thì trẻ là đối tượng được quan
tâm chăm sóc đặc biệt. Còn theo Luật Trẻ em của nước ta cũng quy định trẻ có quyền
được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ và “bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên
quan đến trẻ em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp
thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng”.
Với vai trò là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục phổ thông, có nhiệm vụ
“giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo
đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, các kỹ năng cơ bản” (Điều 27, Luật Giáo dục sửa đổi) .
Như vậy, việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em để trẻ được an toàn, phát triển
toàn diện là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội, nhất là các nhà trường. Trẻ
không chỉ cần được ăn no mặc ấm, được học hành mà còn cần được lắng nghe, bảo vệ an
toàn cả về thể chất và tinh thần.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trước sự phát triển với tốc độ nhanh của nền kinh tế
xã hội, các yêu cầu ngày càng cao của nhà trường và cả những điều kỳ vọng quá cao của
cha mẹ, thầy cô đang tạo ra áp lực rất lớn cho HS trong cuộc sống, trong học tập và trong
quá trình phát triển bản thân cũng như kỹ năng sống của các em vẫn còn hạn chế trước
những sức ép vô hình. Điều đó có thể gây ra những rối loạn về phát triển tâm lý, rối loạn
phát triển các kỹ năng đọc, viết, tính toán..., những rối loạn về cảm xúc như lo âu, trầm
cảm hay những rối loạn về hành vi (như vô kỷ luật, bỏ học, trốn học, trộm cắp, hung
bạo...). Hậu quả là ngày càng có nhiều HS tiểu học gặp không ít khó khăn trong học tập,
phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống.,.. Những HS này rất cần được sự trợ giúp của nhà
trường, của gia đình và xã hội từng bước xây dựng lại cách thức ứng xử cho cho phù hợp
trong các mối quan hệ xung quanh.
2. Nội dung
2.1. Thực trạng công tác tư vấn học đường cho HS ở trường Tiểu học An Lạc 1
thành phố Hồng Ngự
Công tác TVHĐ đã được thực hiện từ nhiều năm qua ở các trường tiểu học trên địa
bàn Thành Phố Hồng Ngự. Tuy nhiên, hoạt động tư vấn học đường còn gặp nhiều khó
khăn, bất cập mà trường Tiểu học An Lạc 1 - tôi đang công tác là một điển hình. Đó là:
- Sự hiểu biết và sẵn sàng tiếp nhận tư vấn tâm lý nói chung, tư vấn tâm lý học
đường nói riêng của đa số phụ huynh, giáo viên và HS còn hạn chế. Giáo viên khi gặp
trường hợp HS chưa ngoan, thường nghĩ đến các biện pháp giáo dục trước khi áp dụng
các biện pháp tâm lý để điều chỉnh. Cha mẹ khi nhận thấy con cái có các biểu hiện tâm lý
bất thường thì đưa đến bệnh viện khám tại các khoa thần kinh chứ ít khi tìm chuyên gia
tư vấn để hỗ trợ.
- Đội ngũ làm công tác tư vấn tâm lý (TVTL) là kiêm nhiệm, không có chuyên
môn sâu, trong khi đó các tình huống tư vấn đôi khi phát hiện và tư vấn rất phức tạp,
chẳng hạn đối với trẻ bị tự kỷ, trầm cảm, không hợp tác, đòi hỏi phải có đội ngũ được đào
tạo bài bản. Muốn có đội ngũ làm công tác tư vấn chất lượng cần thiết phải được đào tạo,
bồi dưỡng bài bản, để họ có kiến thức, kỹ năng, có nghệ thuật tư vấn, nói chuyện và giữ
được uy tín với các em.
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- Cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu, các phòng học, phòng chức năng đều
không còn trống. Trong khi muốn tư vấn HS phải có 01 góc phòng riêng biệt, không bị
ảnh hưởng bởi tiếng ồn, người lạ mặt vì các em ngại sẽ không chia sẻ, các tư vấn viên và
HS đều không thoải mái.
- Kinh phí dành cho hoạt động này không có. Người làm công tác tư vấn cũng
không có khoản thù lao nào. Trong khi thực tế có những trường hợp phải phục vụ bánh
nước, thậm chí đưa rước các em một thời gian để các em trở lại bình thường.
- Tài liệu chưa được biên soạn cụ thể, người làm công tác tư vấn chủ yếu dựa vào
kinh nghiệm.
- Việc tiếp cận Internet của trẻ trước những diễn biến diễn biến phức tạp về trật tự
xã hội, nhiều loại hình tội phạm mới xuất hiện, tác động tiêu cực lên tinh thần của các em,
đòi hỏi nhà trường luôn phải nâng cao cảnh giác, tích cực bảo vệ, giáo dục HS, kịp thời
tư vấn, hỗ trợ để các em được an toàn trong, ngoài nhà trường về cả thể chất lẫn tinh thần.
Theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm những năm học trước và năm học 20202021, số HS chưa ngoan, HS còn khó khăn trong học tập, chưa có kỹ năng sống được
thống kê như sau:

Năm học

TSHS
Toàn trường

2018-2019
2019-2020
2020-2021

287
268
265

HS chưa
ngoan (chửi
tục, vô lễ, gây
gỗ, đánh
nhau…)
12
15
18

Số HS còn khó
khăn trong
học tập (đọc,
viết, tính toán)
14
16
16

Số HS
chưa có kỹ năng
sống (tự lập, làm
việc nhóm, quản lý
cảm xúc…)
25
32
30

Theo một nghiên cứu khảo sát khác trên 100 HS từ lớp 1 đến lớp 5 tại 10 lớp trong
trường, có tới 9,6% trẻ mắc các bệnh hướng nội ở mức độ nhẹ. HS mắc bệnh trầm cảm
do nghiện chơi các trò game điện tử chiếm 1,8%, cảm thấy không hài lòng về việc học
tập chiếm 4,1%, buồn bã về chuyện gia đình chiếm 16,29% và có lối sống khép kín, thu
mình lại chiếm 2,1%.
Dựa vào những thống kê trên, có thể thấy thực trạng tâm lý học đường tại đơn vị
rất đáng quan tâm và cần phải thực hiện những hoạt động tư vấn tâm lý trong học
đường cho trẻ kịp thời.
Trên cơ sở thông tin thu được, đầu năm, nhà trường thành lập Tổ tư vấn học đường
tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm học đối với từng khối lớp sao cho các
hoạt động phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi và tính chất học tập. Một số biện pháp được bàn
bạc thảo luận để đi đến thống nhất nhằm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ HS để trẻ được an
toàn, phát triển toàn diện là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội, nhất là trường
tôi. Thiết nghĩ, trẻ em lứa tuổi tiểu học rất cần hỗ trợ, cần được lắng nghe, được bảo vệ
an toàn cả về thể chất và tinh thần, góp phần chấn chỉnh đạo đức, hạn chế những hành vi
tiêu cực ở HS, hướng HS có nếp sống tích cực, trong sáng, cao đẹp.
Để công tác TVHĐ đạt hiệu quả và ngày càng nhân rộng ra ở các trường Tiểu
học trên địa bàn Thành Phố Hồng Ngự, tôi xin đưa ra một số giải pháp trường tiểu học
An Lạc 1 đã làm cũng có hiệu quả, mong được chia sẻ để mọi người cùng tham khảo.
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2.2. Giải pháp thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý học đường trong sự phối hợp
giữa gia đình, nhà trường và xã hội ở trường Tiểu học An Lạc 1 TP. Hồng Ngự
2.2.1. Xây dựng môi trường học tập thân thiện
Trước hết, trường tiểu học là nơi tiếp nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 6-14 theo
quy định, tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng về quyền học tập cho các em một cách tốt
nhất. Đến trường, các thầy, cô giáo phải thân thiện trong dạy học, thân thiện trong đánh
giá kết quả rèn luyện, học tập của HS, đánh giá công bằng, khách quan với lương tâm và
trách nhiệm của nhà giáo, thân thiện với mọi đối tượng HS, để các em gần gũi với thầy
cô, với nhà trường, mới dễ dàng thố lộ mọi khúc mắc trong lòng các em. Trường học thân
thiện phải chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục cho HS biết rèn luyện thân thể, biết
tự bảo vệ sức khỏe, biết sống khỏe mạnh, an toàn - là nơi huy động có hiệu quả sự tham
gia của HS, thầy cô giáo, cha mẹ HS, của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các mạnh
thường quân và phụ huynh HS cùng ra sức xây dựng nhà trường, trên cơ sở tập trung mọi
nỗ lực của nhà trường vì người học, với các mối quan tâm thể hiện thái độ thân thiện và
tinh thần dân chủ. Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực
của HS. Trong môi trường phát triển toàn diện đó, HS học tập hứng thú, chủ động tìm
hiểu kiến thức dưới sự dìu dắt của thầy cô giáo, gắn chặt giữa học và hành, biết thư giãn
khoa học, rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập, trong đó những yếu tố hết sức quan
trọng là khả năng tự tìm hiểu, khám phá, sáng tạo, vừa gắn với kiến thức trong sách vở,
vừa thông qua sự thâm nhập, trải nghiệm của chính bản thân trong các hoạt động ngoại
khóa, trong các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể vui mà học. Như thế, mỗi ngày
trẻ em đến trường là một ngày vui.
Ví dụ: xây dựng ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia bảo vệ cảnh
quan trường học xanh - sạch - đẹp bằng cách tổ chức cho HS trồng cây dịp đầu xuân và
chăm sóc cây thường xuyên; tổ chức cho HS tham gia trang trí lớp học thân thiện, tạo
cảnh quan lớp học sạch, đẹp, gây hứng thú học tập cho HS.
2.2.2. Tổ chức các hoạt động tập thể lành mạnh
Muốn các em phát triển tâm lý bình thường thì các hoạt động tập thể lành mạnh sẻ
giúp xây dựng mối quan hệ tốt giữa thầy và trò; trò và trò; giúp HS có kĩ năng ứng xử hợp
lí các tình huống trong cuộc sống, kĩ năng làm việc và học tập theo nhóm, có ý thức rèn
luyện và bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội. Một số cách thức thực
hiện có hiệu quả như: Cụ thể hoá 5 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm gần gũi, phù
hợp với mỗi lứa tuổi HS thông qua những hoạt động tự nhiên, nhẹ nhàng, cởi mở. Hướng
dẫn HS thực hành, tạo những tình huống cần thiết để HS có cơ hội bộc lộ hành vi của
mình, trên cơ sở đó giáo viên hướng dẫn các em những hành vi chuẩn mực. Phối hợp với
Đội thiếu niên, Sao nhi đồng, tổ chức giới thiệu gương người tốt việc tốt trong trường,
lớp, sách, báo để giáo dục nhân cách HS. tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một
cách thiết thực để chào mừng các ngày lễ trong năm.
2.2.3. Phối hợp với Phụ huynh giải quyết vấn đề tâm lý học sinh
Tư vấn viên trực tiếp nói chuyện thân tình, cởi mở tạo mối quan hệ tốt đẹp với gia
đình các em. Khuyến khích cha mẹ quan tâm con em mình nhiều hơn. Nếu thấy con trẻ
trong gia đình mắc các biểu hiện rối loạn tâm lý như tự kỷ, ít nói, trầm cảm… ngoài
việc đưa trẻ đi khám tổng quát sức khỏe định kỳ thì hãy cho trẻ được tư vấn tâm lý trong
nhà trường. Ngoài ra, cha mẹ HS cũng không nên gây áp lực quá nhiều về chuyện học tập
hay áp đặt con phải làm những điều con không thích quá mức, ngược lại nên để con có sự
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thoải mái cần thiết. Ví dụ như cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, gia đình nên mời GVCN hoặc tư
vấn viên hoặc một vài bạn mà bé thích cùng với gia đình tham gia đưa các em đến các
khu vui chơi giải trí hấp dẫn để trẻ có thể hoạt động năng nổ cùng bạn bè. Hoặc du lịch
tham quan khám phá nhiều nơi cũng là cách cho các em thoải mái,… hay động viên khích
lệ kịp thời những cố gắng dù là nhỏ của con bằng việc mua đồ ăn ngon, thưởng cho con
món đồ chơi con thích. Điều đó sẽ giúp học sinh có sự vui vẻ, giảm thiểu bạo lực học
đường và các tác động tiêu cực có thể xảy ra.
2.2.4. Phối hợp các cá nhân, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn tâm
lý cho học sinh
Phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, giáo
viên chủ nhiệm và các lực lượng khác trong nhà trường khi triển khai các hoạt động tư
vấn tâm lý cho HS.
Giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm, quan tâm sao sát tới HS, kịp thời chia sẻ
những vướng mắc, giúp đỡ tư vấn HS vượt qua khó khăn, xử lý tình huống tâm lý HS về
Bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bình đẳng giới, các cách phòng ngừa để bảo vệ trẻ em.
Mời Công an Thành phố chia sẻ về An ninh trật tự trên địa bàn phường, cách phòng
chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật…Đồng thời cung cấp số điện thoại, đường dây
nóng của các tổ chức hỗ trộ trẻ em như: Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111
thuộc Cục Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; điện thoại
của thành viên Tổ tư vấn học đường, từng bước nâng cao nhận thức của mọi người về
công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tinh thần, tư vấn tâm lý cho trẻ em.
2.2.5. Kiện toàn các hoạt động của công tác Tư vấn học đường
- Về chính sách
Kinh phí nhà trường có dành một khoản nhỏ cho hoạt động TVHĐ thông qua quy
chế chi tiêu nội bộ và được tập thể đồng ý. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn chi
thường xuyên của nhà trường. Các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước
và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Các nguồn thu hợp pháp khác. Vừa qua, trường
tôi cũng có cử 1 giáo viên là Tổng phụ trách Đội tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học
đường do trường ĐHSP thành phố HCM tổ chức. Kinh phí chi cho công tác tư vấn tâm lý
được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.
- Về tổ chức
+ Nhà trường có Tổ TVHĐ được kiện toàn ngay từ đầu năm học, (gồm 11 thành
viên) được bổ sung thành phần phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Tổ TVHĐ hoạt
động dưới sự lãnh đạo điều hành của Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và
Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường.
+ Cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn cho HS phải là người có kinh
nghiệm và được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn tâm lý (có chứng
chỉ nghiệp vụ TVHĐ theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Giáo viên
kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2-3 tiết/tuần).
+ Đội ngũ cộng tác viên là GVCN các lớp; Trưởng Ban đại diện CMHS lớp; Lớp
trưởng các lớp, Liên đội trưởng của Liên Đội trường.
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+ Sau khi có Quyết định thành lập, các thành viên trong Tổ TVHĐ họp bàn xây
dựng kế hoạch hoạt động cụ thể về thời gian, hình thức, nội dung, phương pháp...
- Hình thức: gồm có
+ Tư vấn cá nhân theo yêu cầu của từng HS được bảo mật tuyệt đối.
+ Tư vấn theo nhóm, có cùng nhu cầu trực tiếp tại phòng tư vấn.
- Đối với từng hình thức, người tư vấn có phương pháp đáp ứng mục đích yêu cầu
riêng cho từng nội dung.
- Trường đã áp dụng 2 phương pháp chính là: tư vấn trực tiếp và tư vấn gián tiếp
+ Tư vấn trực tiếp: Giáo viên tư vấn sẽ gặp gỡ, lắng nghe, chia sẽ khi thấy HS có
biểu hiện khó khăn về tâm lý như cảm thấy lo lắng và bất an. Người tư vấn gần gũi HS
hơn nữa, nên chủ động trò chuyện, quan tâm tới học sinh để xóa đi khoảng cách giữa
người tư vấn và người cần được tư vấn; để thấu hiểu; biết được nhu cầu và nguyện vọng
của HS. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của HS; để hỗ trợ các em phòng ngừa, phát hiện
sớm những khó khăn tâm lý và trợ giúp kịp thời tránh những tác động tiêu cực gây ra. Có
khi Tổ tư vấn cần trao đổi với nhau về trường hợp đặc biệt nào đó để đưa ra phương án
tư vấn hiệu quả nhất cho HS.
+ Tư vấn gián tiếp: Thông qua thông tin từ bạn bè, từ phụ huynh, qua Email, hộp
thư, các trang mạng xã hội, thông tin từ cộng tác viên.... Tổ tư vấn sẽ tổng hợp các nội dung
HS cần được tư vấn và hồi đáp cho HS trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp cấn
thiết các thành viên Tô tư vân họp bàn để giải quyết kịp thời những nội dung tư vấn mà
được nhiều HS quan tâm, cấp thiết thì Tổ tư vấn có thể tư vấn theo nhóm (các thông tin của
học sinh sẽ được bảo mật). tránh những trường hợp phải giải quyêt hậu quả.
- Về nội dung: Đối với HS tiểu học, GV cần tư vấn về các vấn đề tâm sinh lý, sức
khỏe, tâm lý học đường, các mối quan hệ bạn bè, gia đình, thầy cô và những vấn đề của
xã hội hiện đại. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả.
- Về địa điểm: Trường Tiểu học An Lạc 1 thực hiện 2 buổi/ngày, thiếu nhiều phòng
chức năng, nhưng nhà trường cũng cố gắng sắp xếp bố trí 01 góc phòng ở Phòng Y tế học
đường (thật ra cũng ghép Phòng YTHĐ với phòng Thư viện) với diện tích khoảng 3m²,
nơi đây tận dụng chiếc giường y tế có trang bị màn che, 01 chiếc bàn và 2 cái ghế, có bình
hoa, bình trà, nước lọc. Xung quanh tường có vài bức tranh vẽ cảnh sum họp gia đình, cảnh
vui chơi của HS trong sân trường, cảnh người mẹ gánh hàng rong …do chính tay HS trong
trường vẽ, nhằm khơi gợi những ký ức đẹp, hình ảnh đẹp cho HS. Trên bàn có vài quyển
sách hoặc truyện tranh nói về những tấm gương vượt khó, về công ơn cha mẹ...
*Kết quả đạt được
Nhà trường đã kiện toàn, củng cố và nâng cao hoạt động của Tổ TVHĐ từ nhiều
năm qua, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường và các lực
lượng bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TVTLHĐ nói riêng và
TVTL nói chung. Nhờ đó, 100% HS nhà trường đạt về năng lực và phẩm chất, hoàn thành
chương trình lớp học của HS tiểu học, không mắc tệ nạn xã hội. 32 HS có hoàn cảnh khó
khăn được quan tâm giáo dục, chăm sóc tốt. 100% HS và phụ huynh biết về chức năng
nhiệm vụ của Tổ TVHĐ, biết các thông tin đường dây nóng, tổng đài điện thoại quốc gia
bảo vệ trẻ em 111 thuộc Cục Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và
Xã hội; Cho nên đa số học sinh đều chăm ngoan, yêu quý cha mẹ, thầy cô, thân thiết với
bạn bè, không có trường hợp nào cần tư vấn chuyên sâu
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3. Kết luận
Công tác TVHĐ là hoạt động rất cần thiết nhằm hỗ trợ HS giải quyết các khó
khăn trong đời sống tâm lý một cách hiệu quả đồng thời cũng giúp phòng ngừa kịp
thời những tác động tiêu cực có thê gây bất ổn, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và
cuộc sống của các em; là chổ dựa tinh thần, giúp các em HS giải tỏa những ức chế tâm
lý, hạn chế trạng bạo lực học đường, suy đồi đạo đức trong HS.
Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ còn phụ thuộc nhiều vào yêu cầu của người lớn. Khi đó sự
điều chỉnh ý chí đối với việc thực thi hành vi ở các em còn yếu, năng lực ý chí còn thiếu
bền vững, chưa thể trở thành nét tính cách của các em. Hiểu được điều này, cần có sự giúp
đỡ tâm lý từ 3 môi trường: Gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó vai trò chủ chốt là
nhà trường.
Với tầm quan trọng nêu trên việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội
trong công tác TVHĐ ở các trường tiểu học là việc làm vô cùng cấp bách nhằm giúp HS
vượt qua những rào chắn tâm lý vững vàng bước tiếp trên con đường học tập ở bậc học
tiếp theo một cách thuận lợi nhất./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công văn số 494/PGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2019 của Phòng GDĐT về việc thực hiện các biện
pháp phòng ngừa và Quy trình xử lý bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.
2. Luật Giáo dục sửa đổi (Điều 27).
3. Luật Trẻ em (Điều 4).
4. Hướng dẫn số 69/HD-SGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về
việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của tổ Tư vấn học đường trong các cơ sở giáo dục tỉnh Đồng
Tháp.
5. Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện
công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
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TÁC ĐỘNG CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ, HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ QUAN HỆ
CÔNG CHÚNG ĐẾN VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Th.S. Trần Vũ Hương Trà*, CN. Trịnh Thị Thùy Linh *
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng*, PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính*
TS. Phùng Lan Hương*, TS. Trần Tuấn Vũ*
Tóm tắt: Văn hóa học đường (VHHĐ) là một đề tài nghiên cứu thú vị. Từ các nghiên cứu
về VHHĐ đã chỉ ra rằng VHHĐ là nền tảng, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của mỗi nhà
trường, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học. Thực trạng VHHĐ tại các Trường ĐH ở Việt Nam
được tác động bởi nhiều yếu tố. Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, không thể phủ nhận rằng tất cả
các hoạt động diễn ra trong nội tại trường Đại học đều góp phần tác động đến sự phát triển của
VHHĐ trong mỗi nhà trường. Tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, các hoạt động đào tạo, nghiên
cứu, công tác sinh viên, tổ chức cán bộ hay hợp tác đối ngoại, quan hệ công chúng đều có ảnh
hưởng không nhỏ đến VHHĐ của trường. Trong khuôn khổ bản tham luận này, nhóm tác giả sẽ
phân tích sâu và đưa ra ví dụ cụ thể về tác động của ba hoạt động: Hợp tác quốc tế - Hợp tác
doanh nghiệp - Quan hệ công chúng đến văn hóa trường Đại học, đặc biệt là Trường đại học
Bách khoa Hà Nội.

_Nhóm tác giả_
1. Thực trạng về văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
1.1. Văn hóa học đường là gì?
Văn hóa học đường (VHHĐ) là một đề tài nghiên cứu thú vị, khởi nguồn từ thập
niên 1930 khi người ta nhận ra rằng những bất ổn trong xã hội do cuộc đại khủng hoảng
kinh tế thế giới cuối thập niên 1920 – đầu thập niên 1930 là một trong những yếu tố tác
động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa sinh viên, hệ tư tưởng, chuẩn mực ứng xử, hành vi
trong hệ thống các trường đại học (ĐH). Đến cuối thế kỉ XX, VHHĐ đã trở thành một
trào lưu nghiên cứu - ứng dụng rộng rãi ở Mỹ và lan rộng thế giới, là một phân khoa học
liên ngành thú vị nằm giữa Nghiên cứu văn hóa (Cultural Studies), Quản lý học
(Management Studies), và Giáo dục học (Pedagogics).
VHHĐ có thể được mô tả như một mô hình sâu sắc của các giá trị, tín ngưỡng và
truyền thống được hình thành trong suốt lịch sử của trường học. VHHĐ là những mạng
lưới phức tạp của những câu chuyện, truyền thống và nghi thức hình thành khi giảng viên,
sinh viên, phụ huynh,nhà quản trị cùng nhau làm việc, cùng nhau giải quyết những khủng
hoảng và cùng nhau đưa trường đạt đến những thành tựu. VHHĐ hàm chứa những ý nghĩa
xã hội ổn định và ngấm ngầm. VHHĐ giúp hình thành nên niềm tin và thái độ theo thời
gian; quy định cách thức con người nên theo cũng như mô thức thái độ chuẩn mực phù
hợp với từng tình huống cụ thể.
Ở Việt Nam, VHHĐ cần phải là một dạng văn hóa mở, kích thích sự sáng tạo của
người dạy và người học, vừa mang tính dân tộc, vừa mang hơi thở thời đại. VHHĐ bao
trùm các giá trị cơ bản, chuẩn mực đạo đức, mẫu hành vi của các thành viên (lãnh đạo,
giảng viên, sinh viên, cán bộ chuyên viên), trang phục, ngôn ngữ giao tiếp, khung cảnh
*

Nhóm tác giả, Phòng Hợp tác đối ngoại - Trường đại học Bách khoa Hà Nội
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nhà trường, tình cảm, sự tôn trọng của các thành viên với nhau. Đó 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 đại học này với trường đại học khác.
VHHĐ không đứng ngoài sự phát triển của mỗi nhà trường. Văn hóa trường học
là nền tảng, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của nhà trường. Tóm lại, đó là hệ thống
các giá trị chuẩn mực được kiến tạo và không ngừng hoàn thiện qua các quá trình tương
tác, ứng xử giữa nhà quản lý giáo dục, cán bộ giảng viên, sinh viên và cộng đồng với nhau
trong hoạt động dạy và học cũng như trong ứng xử với thế giới bên ngoài. Mục đích chính là
để xây dựng môi trường học đường nhân văn lành mạnh, tạo tiền đề phát huy hiệu quả truyền
thống dạy và học đặc thù của các đơn vị giáo dục, và hướng tới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân
lực có đầy đủ tài - trí - đức và có tư duy đa sáng tạo cho xã hội [1].
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng văn hóa học đường trong các cơ sở
giáo dục đại học Việt Nam
Thực trạng VHHĐ trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay được
tác động bởi nhiều yếu tố: (1) Sự phát triển về chính trị - kinh tế - xã hội toàn cầu nói
chung và của Việt Nam nói riêng; (2) Xu hướng phát triển của các cơ sở giáo dục đại học
trên thế giới và tại Việt Nam; (3) Chủ trương của Đảng và Nhà nước (thông qua các bộ
Luật Giáo dục đại học, các Nghị quyết, Quyết định, Đề án về xây dựng VHHĐ…) - gọi
chung là những yếu tố bên ngoài; và (4) Hệ thống các giá trị lịch sử truyền thống, giá trị
cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn mà bản thân các trường đại học (ĐH) mong muốn theo đuổi
và bản thân các hoạt động diễn ra trong quá trình phát triển của các trường Đại học là
những yếu tố nội tại bên trong. Các yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ và đôi khi tương
hỗ, thậm chí chịu ảnh hưởng của nhau.
Trước tiên, không thể phủ nhận sự phát triển về chính trị - kinh tế - xã hội của toàn
cầu nói chung và của đất nước nói riêng đã tác động không nhỏ đến VHHĐ trong các cơ
sở giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Có thể lấy ví dụ. một thập kỷ vừa qua chứng kiến sự
sự bùng nổ công nghệ ở khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống, sự khởi đầu của nền công
nghiệp 4.0 và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, những thách
thức toàn cần như đại dịch Covid-19 cũng góp phần thay đổi mạnh mẽ phương thức dạy
và học, cách thức vận hành, quản lý, giao tiếp và kết nối thông tin trong các trường đại
học tại Việt Nam. Một văn hóa “chuyển đối số” mang đậm “hơi thở thời đại” thâm nhập
nhanh chóng vào đời sống văn hóa của các trường đại học và đang ảnh hưởng rõ nét đến
cách thức các nhân tố trong nhà trường (sinh viên, giảng viên, cán bộ, nhà quản lý) giao
tiếp, ứng xử, triển khai công việc… Điều này cũng đồng thời tác động rõ rệt đến môi
trường học tập, khung cảnh nhà trường, mà đặc biệt dễ thấy nhất là cơ sở vật chất được
trang bị để thích nghi và đáp ứng với “văn hóa” mới này.
Bên cạnh đó, trên các diễn đàn chính trị - kinh tế - giáo dục ở khắp nơi trên thế
giới, những thách thức về môi trường, khí hậu và tài nguyên thiên nhiên liên tục được mở
ra và ngày càng được phổ cập rộng rãi đến công chúng. Tất cả những dòng chảy xu hướng
đó len lỏi nhanh chóng vào hệ tư tưởng các cơ sở giáo dục đại học - nơi quy tụ phần lớn
giới học thuật, tầng lớp trí thức và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước; kiến tạo
nên một VHHĐ “xanh” bền vững với những chuẩn mực hành vi và ứng xử mới tương
thích với lối sống đó.
Yếu tố thứ hai tác động tới thực trạng VHHĐ trong các cơ sở giáo dục đại học tại
Việt Nam chính là xu hướng phát triển của giáo dục đại học thế giới. Xu hướng phát triển
của giáo dục đại học thế giới trong thời gian qua với một số nét đặc trưng sau: i) Đại
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chúng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và ngày càng thực tế hơn của người học và của
thị trường lao động; ii) Tự chủ và tự chịu trách nhiệm; iii) Đa dạng hoá và quốc tế hoá. Như
một điều tất yếu, giáo dục đại học Việt Nam đã và đang từng bước đổi mới theo xu thế
chung của sự phát triển giáo dục đại học thế giới. VHHĐ tại các cơ sở giáo dục đại học ở
Việt Nam hiện nay chú trọng đến việc làm thế nào để luôn đặt sinh viên là chủ thể trong
mỗi hoạt động giảng dạy và học tập. Sinh viên giữ vị thế chủ động trong học tập, tìm tòi
tri thức và chủ động đưa ra quan điểm, ý kiến cá nhân; chủ động đánh giá và giải quyết
vấn đề; người thầy chỉ đóng vai trò chính như người “dẫn dắt”. Công tác xây dựng các
chương trình đào tạo, vận hành các dịch vụ hỗ trợ sinh viên đều trên tinh thần đặt sinh
viên là trung tâm, nhằm tạo cho các em sinh viên có môi trường học tập lành mạnh và
chuyên nghiệp nhất.
Bên cạnh đó, Luật Giáo dục đại học mới sửa đổi đã quy định rõ quyền tự chủ và
tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Sự tự chủ góp phần làm cho việc chia sẻ thông
tin nội bộ trong trường được rõ ràng, mọi thông tin về hoạt động của nhà trường được
công khai đến từng viên chức để biết, có ý kiến và tham gia thực hiện. Mỗi cán bộ, viên
chức trong trường đều được chất vấn, bày tỏ chính kiến của mình đối với công việc chung.
Từ đó, tạo nên môi trường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, viên chức
trong trường. Bên cạnh đó, sự tự chủ còn đồng nghĩa với sự phân quyền tự chủ tại mỗi
đơn vị trực thuộc. Điều này yêu cầu các lãnh đạo cần biết lắng nghe, tin tưởng và mạnh
dạn trao quyền để phát huy năng lực, sở trường của viên chức cấp dưới, đảm bảo quyền
lợi đi đôi với trách nhiệm, khiến cho môi trường làm việc trong nhà trường trở nên chủ
động, tự giác và trách nhiệm hơn bao giờ hết. [2] Như vậy, sự tự chủ có thể dẫn dắt làn
sóng VHHĐ mới cho các cơ sở giáo dục đại học, dân chủ, cởi mở và đoàn kết hơn; chủ
động, tự giác và trách nhiệm hơn.
Xu hướng tự chủ cũng thôi thúc các trường đại học cần chủ động hơn trong việc
đổi mới công tác quản trị, đào tạo, nghiên cứu, phát triển hợp tác nhằm hỗ trợ người học,
từ đó cũng tác động không nhỏ đến văn hóa trường học. Ví dụ rõ nhất đó là sự đa dạng
hóa về các chương trình đào tạo, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước,
cùng xu thế quốc tế hóa đang khiến VHHĐ tại các trường đại học ở Việt Nam có sự
chuyển đổi mạnh mẽ.
Yếu tố thứ ba vô cùng quan trọng, đó là chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo
dục đại học, thông qua các bộ luật giáo dục đại học, các nghị định, thông tư và đề án đổi
mới. Những hành lang pháp lý này cũng góp phần kiến tạo nên VHHĐ cho các cơ sở giáo
dục đại học Việt Nam, là kim chỉ nam quan trọng để các trường xác định sứ mệnh, tầm
nhìn và các giá trị cốt lõi cho đơn vị của mình. Quyết định 1299/QĐ-TTg được Thủ tướng
phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”,
trong đó mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025: 100% cán bộ quản lý, nhà giáo,
nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan
đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; Có ít
nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh
niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực
tốt về tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Có ít nhất 95% trường học đạt
tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường
văn hóa trong nhà trường [3]. Như vậy, các cơ sở giáo dục nói chung và các trường đại
học nói riêng cần xác định rõ bồi dưỡng VHHĐ là yêu cầu dành cho tất cả các nhân tố
trong trường đại học. Yếu tố văn hóa không chỉ được thể hiện thông qua con người mà
còn thông qua môi trường, khung cảnh và cơ sở vật chất của trường học.
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Yếu tố cuối cùng đến từ nội tại trong mỗi cơ sở giáo dục đại học. Đó là hệ thống
những niềm tin, giá trị, chuẩn mực, truyền thống đã hình thành và tích lũy trong nhiều
năm, nhiều chục năm lịch sử của Trường. Hệ thống này là nền móng vững chắc và bền bỉ
để kiến tạo VHHĐ trong suốt tương lai sau này của các cơ sở giáo dục đại học, là điều
làm nên sự khác biệt giữa ngôi trường này với ngôi trường khác. Có thể lấy ví dụ về
“Người Bách khoa”. Văn hóa, tinh thần của Người Bách khoa là nét đặc trưng không thể
pha lẫn với bất kì những con người nào được đào tạo ở các môi trường học tập khác. Điều
này được bồi đắp và lan tỏa qua hàng chục thế hệ sinh viên Bách khoa: một tư duy rõ
ràng, rành mạch và không ngại khác biệt; một tinh thần vượt khó, không bao giờ lùi bước
và luôn tích cực đổi mới; một thái độ sống luôn hướng về nguồn cội, hàm ơn và đoàn kết,
đùm bọc lẫn nhau; một tầm nhìn rộng lớn và một văn hóa tổ chức mạnh mẽ đã khiến cho
văn hóa “người Bách khoa” trở nên thật đặc biệt. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động diễn
ra trong nội tại trường đại học cũng góp phần tác động đến VHHĐ diễn ra trong nhà
trường: đào tạo, nghiên cứu, công tác sinh viên, tổ chức cán bộ, hợp tác đối ngoại, quan
hệ công chúng….
2. Tác động của các hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp và quan
hệ công chúng đến VHHĐ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2.1. Tác động của các hoạt động hợp tác quốc tế đến VHHĐ tại trường Đại học
Bách khoa Hà Nội
Xu hướng toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã và đang thúc
đẩy giáo dục đại học của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng, đặc biệt là hội nhập quốc tế
để cập nhật nhanh chóng những xu thế mới, tri thức mới. Vì vậy, nền giáo dục đại học
mỗi quốc gia nói chung và các trường đại học nói riêng cần hội nhập quốc tế để giao lưu,
học hỏi cũng như đổi mới phù hợp với xu thế chung của thế giới. Trong xu thế phát triển
của giáo dục hiện đại, hợp tác quốc tế của các trường đại học diễn ra như một tất yếu
khách quan, ngày càng khẳng định vai trò của mình trong quá trình phát triển của các
trường đại học. Với tác động của các hoạt động hợp tác quốc tế, VHHĐ tại các trường đại
học chắc chắn cũng có sự biến chuyển mạnh mẽ: năng động, cởi mở và hội nhập hơn.
Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiệm vụ nâng cao vị thế quốc tế luôn được
xác định là một trong các mục tiêu chiến lược của Trường hiện nay. Các hoạt động hợp
tác quốc tế được tổ chức đa dạng và theo chiều sâu với mạng lưới đối tác rộng khắp: từ
các chương trình trao đổi sinh viên - cán bộ; đến các mô hình đào tạo liên kết/song bằng,
đồng hướng dẫn; các đề tài hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; các dự án nâng
cao năng lực, các hội thảo/hội nghị quốc tế,…
Thứ nhất, các hoạt động trao đổi sinh viên, trao đổi cán bộ hai chiều là những hoạt
động hợp tác căn bản nhưng có tác động đáng kể đến sự phát triển của VHHĐ trong
trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cơ hội được sang các trường đại học đối tác quốc tế
trao đổi, học tập và nghiên cứu không chỉ giúp cho cán bộ và sinh viên Trường học hỏi
thêm về chuyên môn mà còn mở rộng thế giới quan, đón nhận những tư tưởng văn hóa
mới, tiếp thu những tiến bộ mới về khoa học và kỹ thuật, quản trị. Các chương trình trao
đổi sinh viên được tổ chức đều đặn và đa dạng hàng năm, từ các chương trình ngắn hạn
diễn ra trong 2-3 tuần như Chương trình TF Scale (hợp tác với Trường Temasek
Polytecnic - Singapore) với các hoạt động đa dạng được tổ chức bao gồm dự bài giảng,
làm việc nhóm, hội thảo chuyên đề, thăm quan doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, …đến các
chương trình thực tập, học tập dài hạn (từ 03 tháng - 09 tháng) như Chương trình
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TokyoTech - YSEP (Nhật Bản), Chương trình Erasmus+ (EU), Chương trình SHARE
(ASEAN-EU)…
Chương trình Young Asian Leaders Initiative, được tổ chức 06/09/2021 do
Temasek Foundation phối hợp với Trường ĐH National University of Singapore tổ chức
với sự tham gia của hơn 100 sinh viên từ các Trường ĐH khối ASEAN, trong đó có các
sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu cho thấy sự nhanh chóng thay đổi
phương thức tổ chức/tham gia các hoạt động trao đổi sinh viên, đáp ứng kịp xu thế toàn
cầu - đặc biệt trong bối cảnh văn hóa chuyển đổi số rất tích cực phát triển trong giai đoạn
Covid hai năm gần đây.

Hình 1: Chương trình Young Asian Leaders Initiative, 06/09/2021, do Temasek
Foundation phối hợp với Trường ĐH National University of Singapore tổ chức.
Ngược lại, việc tiếp nhận các sinh viên, cán bộ quốc tế tới trường Đại học Bách
khoa Hà Nội tham gia học tập, giảng dạy cũng góp phần giúp cho môi trường học tập của
Trường trở nên quốc tế hóa. VHHĐ trong nội tại nhà trường trở nên đa văn hóa
(multicultural) và dần dần kiến chuyển biến thành sự giao thoa văn hóa (cross-cultural)
và liên văn hóa (intercultural), mà ở cộng đồng đó có sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng các
nền văn hóa khác nhau, thậm chí học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển [4]. Đặc biệt, một
trong các chiến lược mới về truyền thông – đối ngoại của trường Đại học Bách khoa Hà
Nội trong những năm gần đây chú trọng đến công tác thu hút các nhà khoa học, học giả
quốc tế tới Trường làm việc, giảng dạy và nghiên cứu. Điều này sẽ tạo tạo nên sự đổi mới
trong VHHĐ tại từng lớp học, từng giảng đường từng phòng thí nghiệm; lan tỏa tính quốc
tế hóa đến môi trường học tập - giảng dạy - nghiên cứu nói chung của Trường và thay đổi
tích cực những chuẩn mực, hành vi ứng xử, giao tiếp của từng cá nhân.
Thứ hai, các mô hình hợp tác đào tạo (đào tạo liên kết, song bằng, đồng hướng dẫn
Nghiên cứu sinh…) cũng là một trong các hoạt động hợp tác quốc tế tiêu biểu góp phần
tác động đến sự phát triển của VHHĐ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sinh viên
760

được học tập trong các chương trình đào tạo mà các học phần được thiết kế kỹ lưỡng và
công nhận bởi các đối tác quốc tế, được dự các bài giảng, được hướng dẫn luận văn/luận
án bởi các giảng viên đến từ các trường đại học đối tác, được tìm hiểu về nền văn hóa
quốc tế. Bên cạnh đó cũng phải kể đến quá trình làm việc giữa cán bộ, giảng viên của hai
trường để cùng xây dựng chương trình, hướng dẫn sinh viên…tất cả những hoạt động này
đều tác động ngấm ngầm vào đời sống văn hóa, cách suy nghĩ, nhận thức và tư duy của
sinh viên cũng như các cán bộ. Nhờ các hoạt động hợp tác về đào tạo này giúp năng cao
năng lực ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên và sinh viên, yếu tố rất quan trọng để đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, là công dân toàn cầu …
Thứ ba, với tầm nhìn là trường đại học hàng đầu nghiên cứu khu vực với nòng cốt
là kỹ thuật và công nghệ, có thể khẳng định rằng VHHĐ của trường Đại học Bách khoa
Hà Nội sẽ được thể hiện rõ nét trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Điều đó đồng nghĩa
với việc VHHĐ của Trường cũng sẽ chịu tác động không nhỏ bởi các hoạt động hợp tác
nghiên cứu quốc tế, chuyển giao công nghệ quốc tế. Trong những năm qua, trường Đại
học Bách khoa Hà Nội luôn tích cực khai thác các nguồn hợp tác nghiên cứu quốc tế từ
các mạng lưới và các tổ chức quốc tế như AUN/SEED-Net, Horizon 2020, EU Funds,
AUF, DAAD…

Hình 2: Trường ĐHBK Hà Nội trao tặng cáng cách ly cho hai bệnh viện lớn
(Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và sản xuất cáng y tế áp suất âm chống lây nhiễm chéo
chuyên chở bệnh nhân nhiễm COVID-19, do PGS. Phan Trung Nghĩa - Viện Kỹ thuật Hóa học
chủ nhiệm, tài trợ bởi Mạng lưới các Trường ĐH Pháp ngữ AUF)

Cơ hội tiếp xúc nhiều với môi trường nghiên cứu quốc tế đã và đang thay đổi tích
cực VHHĐ trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt trong các hoạt động nghiên
cứu khoa học, góp phần giúp cán bộ và sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trau dồi
thêm những phẩm chất của một nhà khoa học chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy
cống hiến và đáp ứng những yêu cầu, chuẩn mực khắt khe của giới khoa học quốc tế. Bên
cạnh đó, những dự án nâng cao năng lực cho các trường đại học về chuyển giao công
nghệ, đảm bảo chất lượng giảng dạy - học tập hay quản trị trong bối cảnh tự chủ với sự
tham gia của nhiều đối tác quốc tế, nhiều thành phần xã hội đến từ nhiều quốc gia khác
nhau cũng sẽ góp phần phát triển VHHĐ trong nhà trường.
2.2. Tác động của các hoạt động hợp tác doanh nghiệp đến VHHĐ tại trường
Đại học Bách khoa Hà Nội
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Mô hình đào tạo liên kết giữa cơ sở giáo dục ĐH và doanh nghiệp được đề
xướng bởi nhà triết học Đức Willhelm Humboldt. Theo ông, trường đại học ngoài chức
năng đào tạo phải có chức năng nghiên cứu và hợp tác với các ngành công nghiệp. Nghiên
cứu khoa học trong các trường hiện đại thể hiện chức năng của mình trong thúc đẩy đổi
mới tri thức xã hội [5]. Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp được hiểu như sự
tương tác trực tiếp hay gián tiếp, giao dịch cá nhân hay không mang tính cá nhân giữa cơ
sở giáo dục với các doanh nghiệp để mang lại lợi ích cho các bên. Bao gồm: hợp tác trong
nghiên cứu và phát triển, trao đổi nhân sự (học giả, sinh viên và chuyên gia), thương mại
hóa kết quả nghiên cứu và phát triển, xây dựng và phổ biến chương trình đào tạo, học tập
suốt đời, phát triển doanh nghiệp và quản trị. Ở các quốc gia phát triển, hầu hết những cải
tiến công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế đều liên quan tới các trường thông qua các hoạt
động chia sẻ tri thức, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, vai trò của các
trường đại học đối với doanh nghiệp tiếp tục được đề cao.
Trong Chiến lược phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2017-2025, với
sứ mạng “Phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học,
sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước”, một trong
những nhiệm vụ trọng tâm luôn được đề ra hằng năm của Trường là tăng cường hợp tác
với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hà Nội, từ
những hợp tác căn bản như tiếp nhận sinh viên đến thực tập, tham quan thực tế, tài trợ
thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, tài trợ học bổng đến những hợp tác ở mức độ cao hơn,
đi vào chiều sâu như trao đổi chuyên gia, chia sẻ tri thức, công nghệ; đầu tư cho nghiên
cứu, triển khai để cùng sở hữu và chuyển giao công nghệ; cùng đầu tư phát triển doanh
nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và cung cấp sản phẩm, dịch vụ
cho xã hội, hợp tác đại học - doanh nghiệp trong những năm qua đã gặt hái được nhiều
thành công đáng tự hào.
Sự tham gia của doanh nghiệp trong nhiều hoạt động đa dạng với các mức độ khác
nhau cũng tác động rất lớn đến việc định hình và phát triển VHHĐ của các trường đại học
nói chung, và đặc biệt là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi chủ yếu đào tạo sinh viên
khối ngành kỹ thuật, công nghệ.
Thứ nhất, các chương trình thực tập, liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh
nghiệp dành cho sinh viên năm 3,4,5 cho phép sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường
làm việc thực tế của doanh nghiệp, tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp. Thông qua các
chương trình thực tập, đào tạo liên kết, sinh viên sẽ đều sẽ nhận ra sự khác nhau giữa văn
hóa trường học và văn hóa doanh nghiệp. VHHĐ nơi luôn đề cao tinh thần “tôn sư trọng
đạo”, trong khi đó văn hóa doanh nghiệp sẽ luôn đề cao tính hiệu quả trong công việc. Đa
phần, sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm này, sinh viên sẽ dần dần định hình rõ
được mục tiêu của mình, lên kế hoạch những việc cần làm, thay đổi phong cách học tập
làm việc ra sao, để thích ứng với môi trường làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian
tới. Điều này, phần nào đó sẽ lý giải cho sự khác biệt trong văn hóa sinh hoạt, học tập
theo xu hướng nhẹ nhàng, có phần hưởng thụ của các sinh viên năm 1, năm 2 so với văn
hóa học tập và làm việc tập trung, ở cường độ cao, chịu được áp lực lớn, của các anh chị
sinh viên năm 3,4,5.
Thứ hai, với những khóa đào tạo ngắn hạn như việc trường Đại học Bách khoa Hà
Nội hợp tác với một số doanh nghiệp và tổ chức quốc tế như Nhật, Hàn Quốc, Đức,
Pháp… để tổ chức những khóa học ngoại ngữ cho sinh viên. Những khóa học này, không
chỉ dạy ngôn ngữ cho sinh viên mà còn cung cấp những hiểu biết cơ bản về văn hóa, giao
tiếp, ứng xử của các nước. Đó là cơ hội rất hữu ích để sinh viên tiếp cận với những điểm
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mạnh về văn hóa của mỗi nước như về tinh thần, tác phong kỷ luật trong công việc, cần
cù, chịu khó, đúng giờ, chủ động, sáng tạo … Đa phần với những sinh viên có cơ hội trải
nghiệm những khóa đào tạo này đều sẽ có sự chuyển biến lớn trong nhận thức, tạo nên
cộng đồng những sinh viên yêu thích văn hóa Nhật, Hàn,. Sự giao thoa văn hóa trong từng
cá nhân, đến những cộng đồng nhóm sinh viên nhỏ và lan tỏa rộng hơn, tạo ra sự phát
triển đa dạng của VHHĐ.
Thứ ba, là một trong số 23 trường đại học công lập đầu tiên thí điểm đổi mới cơ
chế hoạt động tự chủ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoạt động theo mô hình gồm Hội
đồng trường, Ban Giám hiệu. Dưới góc nhìn kinh tế, hiện nay Trường hoạt động như mô
hình của một doanh nghiệp mà sản phẩm của giáo dục đại học đó là những con người có
khả năng sản xuất ra tri thức. Muốn tự chủ hiệu quả thì phải có nguồn lực kinh tế mạnh,
trong khi đó học phí hiện nay vẫn là nguồn thu chủ yếu của Nhà trường, chiếm trên 70%
tổng thu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là không thể mãi chỉ dựa vào nguồn thu từ học phí, do
đó, vấn đề của trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cần linh động, đổi mới và thích nghi
với thời cuộc. Trên thế giới, nguồn tài chính của các trường đại học lớn trên thế giới phần
lớn là từ nguồn lực xã hội và thương mại hóa các nghiên cứu khoa học của trường. Ví dụ
nguồn thu chính của Harvard Business School, trường kinh doanh uy tín nhất thế giới,
không phải là học phí mà đến từ mảng nghiên cứu và xuất bản [6]. Ngày 24/03/2008, trường
Đại học Bách khoa Hà Nội i đã công bố thành lập công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings). Đây là mô hình doanh nghiệp lần đầu tiên
được phép thành lập tại một trường đại học ở Việt Nam với mục tiêu là nhằm huy động các
nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào
quá trình nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm Khoa học -Công nghệ của
nhà trường. Các nhà khoa học trở thành chủ thể góp vốn, trí tuệ và công sức xây dựng doanh
nghiệp. BK-Holdings ra đời là một bước ngoặt lớn như một sự khẳng định, cam kết đổi mới
trong suy nghĩ, văn hóa làm việc của Nhà trường.
Không gian sáng tạo BKHUP là sự hợp tác giữa BK-Holdings (Hệ thống doanh
nghiệp của trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và Công ty Up (UP Coworking Space)
thực hiện triển khai. Với ý tưởng biến BKHUP trở thành điểm trung tâm (HUB) (*) đặt
tại Bách khoa của Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, BKHUP là tâm điểm cho các nhóm
nghiên cứu trẻ, nhà sáng chế, nhà đầu tư, các tổ chức doanh nghiệp có thể làm việc, gặp
gỡ, kết nối, cùng nhau khơi nguồn sáng tạo, phát triển và khởi nghiệp.
Ngoài ra, với chức năng là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở
hữu và các bên có lợi ích liên quan, Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội với sự
tham gia của 7/23 thành viên là lãnh đạo của các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng là đã
mang lại những ảnh hưởng sâu sắc và căn bản đến những Quyết định về chiến lược, kế
hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại
học thành đại học…
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Hình 3: Không gian làm việc chung BKHUP Coworking space.
2.3. Tác động của các hoạt động quan hệ công chúng đến VHHĐ tại Trường ĐH
Bách khoa Hà Nội
Khái niệm “quan hệ công chúng” (tiếng Anh: Public Relations, gọi tắt là PR) được
Frank Jefkins định nghĩa: “PR bao gồm tất cả các hình thức giao tiếp được lên kế hoạch
cả bên trong và bên ngoài tổ chức, giữa một tổ chức và công chúng của nó nhằm đạt được
những mục tiêu cụ thể liên quan đến sự hiểu biết lẫn nhau”. Điều quan trọng là, chương
trình hành động PR dựa trên hệ thống truyền thông và hệ thống này không chỉ chú trọng
vào tuyên truyền, quảng bá đến công chúng bên ngoài mà cả công chúng nội bộ của tổ
chức. Tất cả những nỗ lực đó nhằm thiết lập và duy trì mối thiện cảm và sự thông hiểu
lẫn nhau giữa tổ chức và công chúng. [7]
Trong những năm gần đây, Truyền thông - Đối ngoại được xem như là “đôi cánh”
giúp hình ảnh của trường Đại học Bách khoa Hà Nội được lan tỏa rộng rãi trong và ngoài
trường. Khi một trường đại học tổ chức tốt các hoạt động quan hệ công chúng, có nghĩa
là được trang bị các hệ thống truyền thông và vận hành hoạt động truyền thông một cách
có kế hoạch và chiến lược, thì sẽ tác động rất lớn tới VHHĐ trong chính tổ chức đó. Từ
lâu, ta đã nghe nhiều về vai trò của truyền thông trong việc định hướng và dẫn dắt. Hoạt
động quan hệ công chúng sẽ giúp khảng định thương hiệu mà trường đại học muốn xây
dựng và tạo dựng trong tiềm thức của cộng đồng. “Thương hiệu” có thể đơn giản chỉ nằm
ở những vật thể hữu hình: logo, sự đồng bộ các ấn phẩm truyền thông, quà tặng... Nhưng
điều quan trọng hơn cả đó chính là “thương hiệu” được định hình trong tâm trí con người.
Nhắc đến Bách khoa là nhắc đến những sinh viên ưu tú, những nhà khoa học xuất sắc,
những doanh nhân thành đạt. Hay nhắc đến Bách khoa là nhắc đến những môn học khó
nhằn, những người thầy khó tính, và những lần thi lại liên miên? Đó là điều vô cùng quan
trọng khi thực hiện những chiến dịch tuyển sinh. Điều này cũng rất quan trọng khi xây
dựng nhận thức về một VHHĐ rất riêng và khác biệt của trường Đại học Bách khoa Hà
Nội cho các sinh viên năm nhất mới vào trường.
Câu chuyện về truyền thông và quan hệ công chúng không chỉ dừng lại ở việc xây
dựng hình ảnh với sinh viên và tạo ra VHHĐ trong cộng đồng sinh viên của Trường, mà
còn cả với cán bộ, với phụ huynh, với các cá nhân, tổ chức bên ngoài, và với các đối tác
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trong và ngoài nước. Ví dụ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội có năng lực nghiên cứu
dồi dào nhưng làm cách nào để bạn bè quốc tế biết được điều đó và tìm đến cơ hội hợp
tác với Trường? Đó chính là lúc ta cần có chiến lược truyền thông cụ thể mà tại đó bất kì
ai cũng có thể trở thành “đại sứ”, và điều này đã tạo nên một VHHĐ lan tỏa thương hiệu
và hình ảnh của Trường ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào, bởi bất kỳ ai. Hoạt động truyền
thông càng hiệu quả, sự tương tác giữa các “stakeholders” càng nhiều thì sẽ càng góp
phần tạo nên một VHHĐ sống động, đa sắc màu nhưng vẫn đi theo những định hướng và
giá trị mà Trường hướng tới.
3. Đề xuất kiến nghị
Một là, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị truyền
thông tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc giữ gìn bản chất VHHĐ đặc trưng của một
cơ sở giáo dục đại học, Nhà trường cần ban hành được bộ qui định về văn hóa Nhà trường,
văn hóa ứng xử, bảo vệ môi trường… để giữ gìn và phát huy và nâng cao thương hiệu văn
hóa - con người Bách khoa.
Hai là, giảng viên phải là người gương mẫu về đạo đức, lối sống, nhân cách, là một
tấm gương về văn hóa ứng xử để sinh viên noi theo. Giảng viên cần thể hiện năng lực
chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn có hành vi và thái độ chuẩn mực trong
giao tiếp, ứng xử. Đây là tính tất yếu trong quá trình đổi mới toàn diện đại học Việt Nam
hiện nay. Đặc biệt giảng viên phải lấy phương châm “lấy người học làm trung tâm”, phải
tăng cường giám sát, tăng cường tương tác với sinh viên trong quá trình trước trong và
sau giờ học. Giảng viên đóng vai trò là người gợi mở, định hướng, cố vấn để sinh viên
chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức và hình thành văn hóa tốt đẹp.
Ba là, tăng cường phát triển các hợp tác với các doanh nghiệp, trong đó đẩy mạnh
các công tác hỗ trợ cho sinh viên được học hỏi, tiếp thu những điểm mạnh của mỗi đối
tác thông qua các hoạt động thực tập, nghiên cứu, tuyển dụng, đào tạo kỹ năng mềm để
trang bị thêm hành trang cho sinh viên khởi nghiệp. Đặc biệt, phát triển mô hình Đào tạo
luân phiên (tiếng Anh: Dual Education) cùng doanh nghiệp trong thời gian tới để sinh
viên được tiếp cận và làm quen vs tư duy và văn hóa doanh nghiệp từ khi còn học tập
trong trường đại học.
Bốn là, tăng cường xây dựng phát triển mạng lưới đối tác với các tổ chức quốc tế,
các hợp tác với các đối tác quốc tế để tạo môi trường quốc tế hóa trong cơ sở giáo dục đại
học, giúp sinh viên ngày càng tự tin, sáng tạo và nâng cao năng lực ngoại ngữ, học hỏi
quốc tế.
Năm là, tạo kênh truyền thông cho sinh viên chia sẻ các bài viết hay, hành động
đẹp, chia sẻ kiến thức, kỹ năng mình học được cho các bạn trong trường. Tạo sân chơi bổ
ích, tăng tính thi đua, cạnh tranh lành mạnh giữa các khoa, các lớp, các ngành và các sinh
viên thông qua các cuộc thi như Olympic, thể thao, thi đổi mới sáng tạo. Khuyến khích
sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc hội thảo giúp sinh viên được trải nghiệm
thực tế, được tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau để qua đó được thể hiện và phát
triển bản thân.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần làm lành mạnh hóa môi trường
giáo dục đại học, giúp cải thiện mối quan hệ của sinh viên, tăng cường khả năng thích
nghi với môi trường, công việc sau này. Nhiệm vụ trọng tâm của sinh viên là học tập, rèn
luyện, tu dưỡng đạo đức, văn hóa, lối sống. Văn hóa đạo đức không phải tự nhiên mà có
mà do đấu tranh, trau dồi, phát triển, kế thừa và sàng lọc. Nhà trường, gia đình là những
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tấm gương về văn hóa, là nơi nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cho sinh viên. Văn hóa ứng
xử là một trong những nét đẹp, nội dung cần được quan tâm duy trì và bồi dưỡng của văn
hóa học đường. Môi trường học đường là nơi rất quan trọng để rèn luyện nhân cách, đào
tạo và giáo dục cho những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp. Vấn đề xây
dựng VHHĐ trong đó có văn hóa ứng xử phải được coi là trọng tâm và quan trọng nhất.
Nếu môi trường học đường thiếu đi văn hóa thì không thể làm được chức năng truyền tải
những giá trị về kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ. Đã đến lúc chúng ta cần quan tâm hơn
nữa VHHĐ đặc biệt là văn hóa ứng xử trong sinh viên và thấy được sự cần thiết của việc
giáo dục tư tưởng đạo đức và lối ứng xử có văn hóa cho học sinh sinh viên. Xây dựng một
thế hệ trẻ có sức khỏe có tinh thần sống đẹp.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VỚI ĐẦU TƯ VÀO VỐN
CON NGƯỜI TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NHẰM ĐẢM BẢO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
PGS. TSKH. Phạm Đức Chính*
ThS. Ma Thị Ngần**

Tóm tắt: Bài viết này xem xét vấn đề văn hóa chất lượng thông qua đầu tư vào vốn con
người trong mối quan hệ với mô hình tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nguồn vốn con người không
chỉ thuần túy là số lượng người của một quốc gia như trong các mô hình cổ điển, mà là kiến thức,
kỹ năng, phát minh, sáng chế, đổi mới, sáng tạo và những khả năng nghiên cứu, phát triển, tức
là vốn con người liên quan chặt chẽ với giáo dục, đặc biệt là đại học. Vốn con người sẽ quyết
định tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo tồn văn hóa dân tộc và ngược lại tăng trưởng kinh tế sẽ
làm tăng thêm nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nghiên cứu, phát triển vốn con người, gìn giữ bản
sắc văn hóa. Các nguồn lực vật chất, càng khai thác sẽ càng cạn kiệt, không thể tái sinh. Trong
khi đó, nguồn vốn con người là vô hạn, không bị cạn kiệt. Các quốc gia đi theo con đường phát
triển kinh tế theo hướng bền vững đều phải chú trọng vào việc khai thác, phát triển nguồn vốn
con người. Trên cơ sở đó, mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp giữa giáo dục đại học với vốn
con người, và bản sắc văn hóa dân tộc cần phải được nghiên cứu nghiêm túc và thấu đáo nhằm
đảm bảo sự phát triển bền vững quốc gia.
Từ khóa: Vốn con người, chất lượng giáo dục, văn hóa dân tộc, tăng trưởng kinh tế…

1. Giới thiệu nghiên cứu
Trong mô hình tăng trưởng dài hạn, các nhà nghiên cứu kinh tế thường bắt đầu với
khái niệm Hàm sản xuất. Khái niệm này xem tổng sản phẩm quốc dân là một hàm của
nhiều nhân tố sản xuất như: vốn con người, vốn văn hóa, vốn vật chất, tài nguyên thiên
nhiên và môi trường xã hội. Sự tích lũy của vốn vật chất để đưa đến tăng trưởng kinh tế
đã được nhấn mạnh trong các mô hình nghiên cứu trước đó. Vai trò của tài nguyên thiên
nhiên đã được Hotelling (1931) phân tích trong những nghiên cứu về ngành kinh tế của
các tài nguyên không thể tái sinh.
Lucas (1988) và Romer (1990) là những tác giả tiêu biểu của mô hình tăng trưởng
nội sinh (Endogenous Growth Models). Những mô hình này giải thích sự tích lũy của vốn
con người và nhấn mạnh đến kiến thức cũng như lợi ích ngoại tác của giáo dục đại học
như một động cơ chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là người đi tiên phong trong nghiên
cứu về mối quan hệ giữa vốn con người với tăng trưởng kinh tế, Paul Romer đã được công
nhận và trao giải Nobel Kinh tế học năm 2018.
Một khác biệt cơ bản giữa mô hình tăng trưởng nội sinh và mô hình tăng trưởng dựa
vào nguồn vốn vật chất là quan hệ nhân quả giữa vốn con người và kinh tế. Vì Giáo dục
vắng mặt trong mô hình Tân cổ điển Solow-Swan, khi đó vốn con người đồng nghĩa với
dân số quốc gia. Trong mô hình này, tăng trưởng vốn con người sẽ dẫn đến tăng trưởng
kinh tế, nhưng tăng trưởng kinh tế không ảnh hưởng gì đến vốn con người. Trái lại, trong
mô hình tăng trưởng nội sinh, vốn con người tùy thuộc vào dân số và giáo dục, nghiên
cứu. Do đó, giáo dục, văn hóa và kinh tế tương tác ba chiều: giáo dục, nghiên cứu tốt làm
tăng kiến thức, phát minh và vốn con người, văn hóa dân tộc dẫn đến tăng trưởng kinh tế;
*

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
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và tăng trưởng kinh tế làm tăng nguồn lực dành cho giáo dục, nghiên cứu và phát triển
văn hóa. Như vậy, tình hình văn hóa, giáo dục của một quốc gia nhất thiết sẽ phản ánh sự
phát triển kinh tế của nước đó.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ giới thiệu vốn con người thông qua giáo dục đại
học với tăng trưởng kinh tế và văn hóa dân tộc. Những phân tích thực tế từ kinh nghiệm
của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan sẽ giúp chúng ta lý giải rõ ràng hơn
các mô hình tăng trưởng hiện đại, đã đi theo con đường phát triển kinh tế theo mô hình
nội sinh, khai thác hiệu quả nguồn vốn con người, cùng với đó là gìn giữ được bản sắc
văn hóa dân tộc và là mô hình tiêu biểu, hữu ích để Việt Nam có thể học hỏi và kế thừa.
2. Vốn con người và tăng trưởng kinh tế
Mối quan hệ giữa vốn con người và tăng trưởng kinh tế từ lâu đã là mối quan tâm
của các nhà nghiên cứu, nhất là trong thời đại kinh tế tri thức. Ngày nay, quan điểm phổ
biến vẫn được cho rằng, vốn con người sẽ quyết định mức độ tăng trưởng kinh tế. Tuy
nhiên, mối quan hệ này phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nhận định.
Nhiều nhà nghiên cứu đương thời đã đưa ra những nhận định khác: Giáo dục và tăng
trưởng kinh tế có mối quan hệ phụ thuộc, và không phải giáo dục đại học, mà chính nguồn
vốn con người, mới là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế. Do vậy, vấn đề không phải
là chúng ta đi học bao nhiêu năm, mà là trong những năm tháng ấy, người học tích lũy
được những gì, và liệu nền giáo dục có trang bị cho người học những kỹ năng để có thể
tự học suốt đời hay không. Do vậy, mối quan hệ giữa nguồn vốn con người và tăng trưởng
kinh tế mới là bản chất của cạnh tranh, cho nên trên thế giới hiện nay đang diễn ra cuộc
đua quyết liệt giữa các quốc gia, các doanh nghiệp trong việc giành lấy những người tài.
Việc đo lường chỉ số vốn con người có ý nghĩa quan trọng trong cả Lý thuyết lẫn
thực tiễn, giúp cho các nhà nghiên cứu kinh tế và hoạch định chính sách giải thích nguồn
gốc tăng trưởng và đề ra gợi ý chính sách cho việc phát triển kinh tế thông qua đầu tư phát
triển vốn con người. Tuy nhiên, đây là một vấn đề rối rắm, phức tạp và gặp rất nhiều khó
khăn. Các nhà thống kê đưa ra một số phương pháp đang được áp dụng như sau:
Phương pháp thứ nhất, dựa vào chi phí đầu tư. Phương pháp này tính toán tổng các
khoản đầu tư trong quá trình tích lũy vốn con người (chi phí đầu tư của bản thân và gia
đình người đó, của người sử dụng lao động và các khoản đầu tư của Chính phủ), kể cả
khấu hao giá trị của khoản đầu tư vào giáo dục đại học bao gồm cả chi phí cơ hội, đào tạo
cơ bản (giáo dục phổ thông), y tế, cũng như các khoản đầu tư vào chăm sóc nuôi dưỡng
ban đầu và trong quá trình lớn lên.
Tuy nhiên, khi vận dụng phương pháp này cần chú ý rằng, không giống như vốn vật
chất, các kỹ năng của con người có thể tiếp tục được hoàn thiện để sử dụng khi tăng đầu
tư, nhưng một số khác lại mai một đi. Điều này cũng tương tự như năng lực tư duy, kỹ
năng lao động và thể chất của cá nhân sẽ suy giảm theo độ tuổi. Thêm vào đó, nếu tính
theo phương pháp này thì đã vô tình đồng nhất tiềm năng của mỗi con người là vô hạn và
luôn nhận được hiệu quả tích cực từ các đầu tư. Vì vậy, cần phải tính toán sự khác biệt,
hao mòn, suy giảm và tăng trưởng yếu tố vốn con người trong mỗi cá nhân khi đo lường.
Vấn đề này thực sự rất phức tạp, chứ chưa muốn nói đến là không thể đo lường được.
Thêm vào đó, chúng ta đều thống nhất rằng, chất lượng giáo dục đại học không thể dễ
dàng đo lường bằng công cụ thị trường như giá cả, thí dụ không thể đơn giản cho rằng giá
cao hoặc chi phí cao thì chất lượng sẽ cao, bởi lẽ dịch vụ giáo dục vô hình, và giá trị của
nó, trải dài trong cả quãng đời người được đi học, cho chính người đó và toàn xã hội, do
đó cần có vai trò của xã hội trong việc đặt ra tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng. Do vậy,
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chỉ dựa vào chi phí đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo thì chưa thể phản ánh đầy đủ chất
lượng nguồn vốn con người.
Phương pháp thứ hai, dựa vào trình độ học vấn hay đào tạo của dân số trong độ tuổi
lao động. Cách đơn giản nhất để miêu tả trình độ học vấn là tỷ lệ dân số đã hoàn thành
các bậc học chính qui. Chỉ số này cho biết có bao nhiêu người hoàn thành mỗi cấp học,
bậc học. Tuy vậy, phương pháp này quá đơn giản không cho chúng ta biết được tổng chi
phí của đầu tư là bao nhiêu, hay ngược lại lợi ích thu được như thế nào. Hơn nữa, trong
một nền giáo dục kém phát triển thì đôi khi những con số này rất đẹp (số người biết chữ,
tốt nghiệp tiểu học, phổ thông, số người có trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, và v.v), nhưng
lại không cho thấy ý nghĩa thực sự của đầu tư. Bởi lẽ, một nền giáo dục có thể tạo ra
những con số rất đẹp về tỷ lệ bằng cấp mà những người dân của quốc gia có thể đạt được,
nhưng lại không tương thích với các kiến thức, kỹ năng cần có của hệ thống giáo dục. Khi
chuẩn đầu ra của hệ thống giáo dục bị hạ xuống, hoặc cơ chế giám sát không làm tốt
nhiệm vụ sàng lọc ra những người có kiến thức và kỹ năng tương ứng đều làm cho những
con số về tỷ lệ người tốt nghiệp các bậc học, cấp học cao hơn thực tế. Do vậy, vấn đề cơ
bản ở đây là, mối tương quan như thế nào giữa chất lượng của Giáo dục, Đào tạo và nguồn
vốn con người1.
Phương pháp thứ ba, dựa vào lợi ích nhận được thông qua tiền công, tiền lương. Sự
tính toán được dựa trên tổng thu nhập cá nhân kết hợp với trình độ của các nhân đó. Tức
là, dựa vào chênh lệch tiền lương gắn với các bậc học đào tạo của người lao động, là tỷ lệ
tiền lương của người lao động có trình độ học vấn cao nhất và thấp nhất. Để tính trung
bình, chúng ta tính chênh lệch giữa các nhóm của tổng lực lượng lao động theo trình độ,
bậc học.
Ngoài các phương pháp định lượng được sử dụng trên đây cùng với những giới hạn
của nó thì, các nhà thống kê còn dùng các chỉ tiêu đo lường khác, như: biểu hiện trạng
thái sức khỏe, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của nguồn nhân lực và chỉ
số phát triển con người (HDI) - Human Devalopment Index. HDI là thước đo tổng hợp về
sự phát triển con người trên ba phương diện: sức khỏe, tri thức và thu nhập. Ba chỉ tiêu
phản ánh các khía cạnh: một cuộc sống dài lâu là khỏe mạnh, được đo bẳng tuổi thọ trung
bình. Kiến thức đo bằng tỷ lệ người biết chữ và tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục tiểu học,
trung học và đại học. Mức sống đo bằng GDP thực tế đầu người. Chỉ số HDI không chỉ
đánh gía sự phát triển con người về mặt kinh tế, mà còn nhấn mạnh đến chất lượng cuộc
sống và sự công bằng xã hội.
Từ những phân tích trên đây cho thấy, tăng trưởng kinh tế và vốn con người có
mối quan hệ phụ thuộc. Nhận định này khác với quan điểm phổ biến, chiếm ưu thế trong

1
Nhiều quan điểm cho rằng, ở Việt Nam khi chuyển đổi sang thị trường sẽ có một môi trường đầu tư hấp dẫn các
doanh nhân nước ngoài, đó là lao động giá rẻ. Nhưng quá trình hội nhập vào kinh tế thế giới đã cho chúng ta thấy
rõ, đó không phải là lợi thế mà ngược lại, là một sự yếu kém của chất lượng nguồn vốn con người. Công trình nghiên
cứu do TS Phan Minh Ngọc (ĐH Kyushu, Nhật Bản) và GS-TS Eric Ramstetter, thuộc Trung tâm Quốc tế Nghiên
cứu Phát triển Đông Á (ICSEAD) của Nhật tiến hành, đã sử dụng bộ số liệu của Tổng cục Thống kê công bố để tính
tóan tác động của một số yếu tố chính, trong đó có dân số, trình độ đào tạo của nguồn nhân lực, đầu tư, thương mại,
và đầu tư trực tiếp nước ngoài lên tăng trưởng GDP trên đầu người trong thời kỳ 1995-2003. Một trong những kết
quả được công bố là, biến số nhân lực lại có tác dụng tiêu cực đáng kể về mặt thống kê đến tăng trưởng GDP/đầu
người ở Việt Nam trong thời kỳ này. Nói cách khác, có xu hướng chung là địa phương nào càng có nhiều người có
trình độ cao (số lượng người có bằng cấp) thì tăng trưởng GDP/đầu người càng chậm. Kết luận này đúng với nhiều
trường hợp có sử dụng những thuật toán khác nhau.
www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181062&ChannelID=13
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giới chuyên gia về Giáo dục và Kinh tế, là Giáo dục đại học sẽ quyết định mức tăng
trưởng kinh tế.
Nó cũng đối lập với nhận định chung, dựa trên dữ liệu so sánh quốc tế2, rằng các
nước có tỉ lệ người đi học sau trung học cao nhất thì cũng có thu nhập cao nhất (tức là có
sự tăng trưởng trên cơ sở bền vững). Một phản dẫn chứng khác có thể thấy trong những
nghiên cứu thực nghiệm dựa chủ yếu trên dữ liệu sau năm 1960, cho thấy, Giáo dục (được
định nghĩa là số năm theo học ở nhà trường, bằng cấp cao nhất đạt được hay một vài tiêu
chuẩn định lượng khác) xét về mặt thống kê có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển
kinh tế. Theo những nghiên cứu này, các nước có số năm đi học trung bình cao hơn (sau
khi điều chỉnh một số ảnh hưởng ban đầu của thu nhập và chất lượng giáo dục) có xu
hướng có tỉ lệ tăng trưởng vững chắc hơn so với những nước có số năm đi học trung bình
thấp hơn.3
Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa “Giáo dục đại học và tăng trưởng kinh tế”,
Malcolm (2000) đã đưa ra một nhận định: “hai nhân tố này có mối quan hệ phụ thuộc, và
không phải Giáo dục đại học, mà chính nguồn vốn con người, mới là nhân tố quyết định
tăng trưởng kinh tế”. Ông lý giải nhận định của mình từ ba góc độ với những dữ liệu nhìn
bên ngoài có vẻ rất thuyết phục này. Một là, các dữ liệu so sánh quốc tế không đưa ra
được những bằng chứng thuyết phục (nếu không muốn nói là mơ hồ) để hỗ trợ cho quan
điểm coi Giáo dục đại học là nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế. Các nước giàu
(tức là những nước có sự tăng trưởng trên cơ sở bền vững) có số sinh viên vào đại học
cao (Kuznets, 1966). Nhưng ngược lại thì lại không đúng, không phải tất cả các nước có
tỉ lệ người dân học đại học cao đều là nước giàu (Fischer, 2009). Khi nghiên cứu tỷ lệ học
đại học ở các nước có thu nhập thấp được xem xét như một nhóm, mối quan hệ này bị phá
vỡ. Các nước có số người học sau trung học thấp thì có thu nhập thấp (tức là, không tăng
trưởng trên cơ sở bền vững). Nhưng, điều không kém phần quan trọng là tất cả các nước
có thu nhập thấp thì đều có tỉ lệ người đi học sau trung học thấp.
Hai là, một phân nhánh chính của các nghiên cứu về Lý thuyết Kinh tế học, mà các
tác giả hiện đại ghi nhận là có nguồn gốc từ Kinh tế chính trị học cổ điển Adam Smith, đã
liên kết nguồn vốn con người chứ không phải Giáo dục với sự tăng trưởng kinh tế. Nguồn
vốn con người để chỉ năng lực sản xuất của mỗi con người như một đơn vị sản xuất tạo
ra ra thu nhập trong nền kinh tế. Những nghiên cứu này hoàn toàn thừa nhận rằng, Giáo
dục chính quy (cụ thể là Giáo dục đại học) đóng góp vào sự hình thành nguồn vốn con
người bằng cách phát triển kỹ năng, mở rộng tri thức và định hình thái độ. Thế nhưng, nó
cũng làm rõ rằng, Giáo dục chính quy chỉ là một nhân tố tạo ra, duy trì, và nâng cao nguồn
vốn con người trong những năm hình thành nhân cách và trong cả cuộc đời của một con
người. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, lợi ích xã hội của việc bảo đảm cho các kỹ
năng tiếp nhận tri thức cũng như những kỹ năng phi kinh nghiệm được xây dựng từ tuổi
nhỏ. Trong thực tế, phần lớn những gì chúng ta học được và biết được là từ những nguồn
World Development Indicators (Ngân hàng Thế giới 2009) cho rằng trong các nước thu nhập cao (những nước có thu
nhập đầu người trên $11.456 theo giá năm 2007) tỉ lệ học đại học là 67%. Dữ liệu tương ứng ở các nước thu nhập thấp
(thu nhập dưới $935 theo giá năm 2007) là 6% và các nước có thu nhập trung bình, 24% (WDI, 2009, Bảng 2.12, tr.
86).
3
Các nghiên cứu của Pritchett (1996, 2001) và Sanders (2003) đã thất bại trong việc tìm mối quan hệ tích cực giữa
số năm đi học và mức tăng trưởng kinh tế. Gần đây hơn, Cicone và Jaroncinski (2008) cho thấy mối quan hệ giữa
giáo dục và tăng trưởng kinh tế khá nhạy cảm với quãng thời gian được khảo sát. Các nhà nghiên cứu khác chỉ ra
rằng, phương pháp của Pritchett phạm sai lầm khi mặc nhiên thừa nhận số năm đi học như nhau ở các nước khác
nhau. Nhưng các nghiên cứu khác nhau có cách tiếp cận cho phép sự khác nhau trong chất lượng giáo dục, mối quan
hệ tích cực lại được khẳng định.
2

770

nằm ngoài các tổ chức giáo dục chính quy (Outlook, 2001). Điều này đã phần nào giải
thích tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn và các tổ chức giúp cho việc học tập
suốt đời, một hiện tượng gắn bó mật thiết với mức độ mà kinh tế và xã hội kích thích việc
học tập, ban thưởng cho sự thích nghi và thúc đẩy sự tiến bộ nói chung.
Ba là, bất chấp những bằng chứng kinh tế lượng được chọn lọc kỹ và được đo lường
chặt chẽ, sự tăng trưởng kinh tế không được xác định, bị điều khiển, hay có thể chọn bất
kì từ nào chỉ một cái gì đó như là quan hệ nhân quả, bởi số năm đi học (một trình độ) hay
một tiêu chuẩn tương đương nào đó được điều chỉnh để đo chất lượng.4 Coi mối liên hệ
giữa tăng trưởng kinh tế với một số tham tố được chọn lọc (như mức độ giáo dục) như
một phương trình quy ước thông thường, mà những kết quả nghiên cứu thực nghiệm nêu
trên đã dựa vào, về căn bản là không thích hợp đối với việc mô hình hóa, hay cho việc
nắm bắt một mối quan hệ phức tạp như thế. Giá trị duy nhất mà một mô hình như thế có
thể có là nếu khoảng thời gian được khảo sát quá ngắn thì phản hồi từ sự tăng trưởng kinh
tế (chẳng hạn, sự tăng thu nhập) đối với Giáo dục có thể sẽ bị bỏ qua. Tuy vậy, điều này
không phải là mục đích mà phương trình ấy muốn ước lượng.
Trước mối quan tâm của các nhà hoạch định chính sách về vai trò độc lập của giáo
dục đại học trong việc nâng cao tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bền vững, phương trình hồi quy
tăng trưởng đang lầm đường lạc lối (trong trường hợp khá nhất) và phản tác dụng (trong
trường hợp xấu nhất). Để bắt đầu sắp xếp mối quan hệ giữa giáo dục đại học và tăng
trưởng kinh tế, các nhà phân tích đòi hỏi một hệ phương trình đa biến gồm những tác động
qua lại đa chiều, phản hồi và dây chuyền (trong đó có một sự thật là qua nhiều thời kỳ
chính sách, tăng trưởng kinh tế vẫn là nhân tố quyết định của chính nó)5.
Tuy có thể tiện lợi nếu xem rằng có một số kỹ thuật riêng khác là đã đủ, thì cũng
như những nghiên cứu thực nghiệm, nó chẳng giúp được gì cho các nhà hoạch định chính
sách trong việc nắm được những động lực của kinh tế6.
Phải nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên rằng, tăng trưởng kinh tế là một quá trình
chứ không phải một sự kiện. Nó là kết quả của dòng lưu chuyển sản xuất, thu nhập và tiêu
dùng có tính tương tác và năng động. Đóng góp vào dòng chảy này là những dịch vụ được
tạo ra trong các tổ chức giáo dục đại học, chi phí để tạo ra những dịch vụ ấy và thu nhập
do những dịch vụ ấy mang lại. Một số yếu tố trong vòng quay này có những tác động tích
cực, chẳng hạn, sự tích lũy kỹ năng và vốn xã hội, sự sáng tạo kỹ thuật mới hay mở cửa
những thị trường mới. Một số yếu tố, như tham nhũng hay quản lý kém kinh tế vĩ mô, sẽ
có ảnh hưởng tiêu cực.

Không ai tranh cãi về việc các cá nhân có học nhiều hơn thì kiếm được trung bình nhiều hơn so với những người
ít được đào tạo hơn. Nhưng, điều này cho thấy thu nhập có liên hệ với mức độ đạt được từ Giáo dục (và ngược lại)
chứ không chỉ ra mối liên hệ giữa mức độ giáo dục (dù cho được đo cách nào đi nữa) với sự tăng trưởng kinh tế.
5
Gunnar Myrdal dùng thuật ngữ “nhân quả tích lũy” để miêu tả một nền kinh tế đang tăng trưởng sẽ tạo ra các điều
kiện kích thích sự tăng trưởng hơn nữa của nó như thế nào (Ricoy 1998). Chẳng hạn, những người lạc quan về triển
vọng tăng trưởng tăng mức đầu tư và năng lực sản xuất, những thứ này đến lượt nó, cũng kích thích tăng trưởng.
Hiệu ứng lan tỏa này là trọng tâm trong mô hình tăng trưởng nội sinh, nhấn mạnh vào việc làm thế nào gia tăng tri
thức, đầu tư và tăng trưởng (Romer 1986; Lucas 1988; Warsh 2005).
6
Sự tập trung cao độ của các chuyên gia tăng trưởng vào các phương pháp sử dụng phương trình đơn đã dẫn đến
việc bỏ qua một sự thật: tăng trưởng kinh tế là kết quả của sự tương tác năng động giữa các yếu tố đẩy nền kinh tế
tiến tới và những yếu tố đang kéo lùi nó lại (McFadden 2008; Lutz, Cuaresma & Sanderson 2008; Cicone &
Jaroncinski 2008). Có những yếu tố làm cả hai việc ấy. Dân số và tổng lượng vốn là những ví dụ hiển nhiên. Tăng
trưởng dân số (phía nhu cầu) mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng, thêm người (phía nguồn cung) sẽ
thu hút thêm nguồn lực chỉ để giữ “nguồn vốn xã hội trên đầu người” ở mức hiện nay. Tương tự như vậy, đầu tư làm
tăng tổng lượng vốn, nhưng nguồn vốn lớn hơn sẽ đòi hỏi nguồn lực bổ sung để trang trải sự bảo trì và khấu hao.
4
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Giáo dục đại học có những tác động tương tự. Nó bổ sung thêm kỹ năng và tri thức
vào nguồn cung (nâng cao tăng trưởng) nhưng trong quá trình ấy nó cũng sẽ khiến các kỹ
năng và tri thức khác bị giảm giá trị hay thành ra lỗi thời (suy yếu sự tăng trưởng). Tương
tự như vậy, sự tăng trưởng kinh tế sẽ đem lại nguồn lực bổ sung cho sự mở rộng Giáo dục
đại học và nâng cấp chất lượng của nó ngay cả khi việc tăng thu nhập khiến những thách
thức đối với những vấn đề liên quan đến Giáo dục đại học thêm phần phức tạp7. Ý nghĩa
của điều này là, ngay cả khi không có sự khẳng định mà mô hình phương trình đa biến
chính thức mang lại8, mối quan hệ thiết yếu nhất đối với mục đích hoạch định chính sách
là sự tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng Giáo dục đại học cần được nhìn như một sự phụ
thuộc lẫn nhau9. Cái này không xác định, hay quyết định cái kia với bất cứ ý nghĩa nào.
Từ những lập luận trên đây, chúng ta có thể thấy để sử dụng các kỹ năng và tri thức
được tạo ra trong giáo dục đại học một cách hiệu quả nhất, cần phải tạo ra và duy trì những
điều kiện phù hợp cho tỉ lệ tăng trưởng cao. Những điều kiện này gồm có sự quản lý vĩ
mô một cách khôn ngoan có thể giữ tình trạng lạm phát trong vòng kiểm soát (để sự khác
biệt trong tiền lương có một ý nghĩa thích hợp); hỗ trợ của Nhà nước đối với thí nghiệm
và nghiên cứu; cải thiện cơ sở hạ tầng để giảm thiểu chi phí liên lạc, giao dịch và truyền
thông; và những cuộc tranh luận rộng rãi về quản lý kinh tế xã hội cũng như định hướng
chính sách xã hội.
Để nghiên cứu về việc nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế qua năng suất và sức
cạnh tranh, thì vấn đề mấu chốt cần khảo sát xem việc phát triển nguồn nhân lực đóng
góp như thế nào cho sự thích ứng trong nền kinh tế. Năng suất và sức cạnh tranh có mối
quan hệ cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Năng suất được định nghĩa là kết quả đầu ra trên mỗi
đơn vị đầu vào. Sức cạnh tranh là một khái niệm đặc thù không được định nghĩa trực
tiếp10. Trong các nghiên cứu của mình, Porter (2008) cũng đã rút ra kết luận, “sức cạnh
tranh của nền kinh tế phụ thuộc vào năng suất, năng suất này biểu thị việc một quốc gia
sử dụng vốn con người, vốn vật chất và tài nguyên thiên nhiên của mình như thế nào”.
Năng suất, ngược lại, phụ thuộc vào giá cả trong một thị trường mở, tính hiệu quả của
việc sản xuất và “khả năng của nền kinh tế trong việc huy động nguồn nhân lực của mình”.
Một đặc trưng chủ yếu của mọi nền kinh tế đang tăng trưởng là sự thay đổi hệ thống trong các kỹ năng mà nó đòi
hỏi và được cung cấp (Blanchard, 1995; ILO, 1998; Acemoglu & Zilibotti 2001; Ramcharan, 2002; FRBD, 2004).
Nhu cầu về những kỹ năng khác nhau nảy sinh từ cấu trúc của nền kinh tế đang tăng trưởng. Giáo dục, đào tạo, học
tập trong công việc, hoặc tự học giúp người lao động điều chỉnh kỹ năng của họ để phù hợp với những nhu cầu đang
thay đổi. Thay đổi trong thang bậc lương thưởng sẽ gián tiếp điều chỉnh bằng cách tưởng thưởng cho việc đạt được
những kỹ năng vừa khó đạt được, vừa thiếu nguồn cung. Sự mở rộng của nền kinh tế tri thức toàn cầu trong mấy
thập kỷ vừa qua đã đặt ra một phần thưởng to lớn cho khả năng thích nghi. (FRBD, 2004; World Bank, 2002; Kochan,
2004). Lau, (2009) cho rằng các trường đại học có thể và cần phải đóng góp vào điều này. Ông lưu ý rằng “trường
đại học cần phải dạy những thứ tổng quát hơn là những kỹ năng chuyên ngành; họ phải dạy sinh viên nghệ thuật học
và tự học thay vì dạy bản thân kiến thức...”
8
M.Pherson đã kết luận rằng, không thể tìm được bất cứ mô hình hệ phương trình thống kê nào chỉ ra mối quan hệ giữa
Giáo dục đại học và tăng trưởng kinh tế trong các tư liệu nghiên cứu chính thống. Bộ khung được dùng trong tác phẩm
của Appiah & McMahon (2002) thể hiện nhiều quan hệ qua lại giữa Giáo dục chính thức (mọi cấp độ), tăng trưởng
kinh tế, sức khỏe, và nhiều tham số khác nữa. Nó đưa ra các lựa chọn chính sách dựa vào kinh nghiệm mô phỏng.
9
Có nhiều chiều hướng trong mối quan hệ phụ thuộc giữa tăng trưởng kinh tế và giáo dục (thường thông qua vốn
nhân lực) đã được nghiên cứu (Goldin & Katz, 1999; Bils & Klenow, 2000; Birdsall, 2001). Khung liên kết giữa
tăng trưởng kinh tế và phát triển nhân lực được xây dựng trong Báo cáo Phát triển Nhân lực năm 1996 và Ranis et
al., (2000). Giáo dục, đào tạo và học hỏi đóng góp vào những liên kết (hoặc “chuỗi”) từ tăng trưởng kinh tế và phát
triển nhân lực, và ngược lại.
10
Báo cáo về Cạnh tranh của Singapore 2009 (Ketels, Lall & Boon 2009, tr.57) nói rằng: “Sức cạnh tranh nắm giữ
nền tảng kinh tế trung hạn là cái rút cục xác định mức độ thịnh vượng của một nền kinh tế mà nhân dân được hưởng.
Ở cốt lõi của nó, sự thịnh vượng được quyết định bằng năng suất mà các công ty đạt được ở một địa phương và khả
năng của một nền kinh tế trong việc huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, cho những hoạt động sản
xuất kinh tế”. Garelli (2003) có một tổng thuật xuất sắc về nhiều cách định nghĩa cạnh tranh khác nhau.
7

772

Ketels et al., (2009: 57) tổng kết rằng, Sức cạnh tranh nắm giữ nền tảng kinh tế trung hạn
là cái rút cục xác định mức độ thịnh vượng của một nền kinh tế mà nhân dân được hưởng.
Ở cốt lõi của nó, sự thịnh vượng được quyết định bằng năng suất mà các công ty đạt được
ở một địa phương và khả năng của một nền kinh tế trong việc huy động nguồn lực, nhất
là nguồn lực con người, cho những hoạt động sản xuất kinh tế. Như vậy, năng suất của
nền kinh tế gắn kết chặt chẽ nguồn lực vốn con người (hay lực lượng lao động có trình
độ) với sức cạnh tranh.
Một thước đo hữu ích dùng để đo sức cạnh tranh là đơn giá lao động. Các doanh
nghiệp có sức cạnh tranh nếu đơn giá lao động của họ thấp hơn hoặc bằng những doanh
nghiệp cùng loại ở nơi khác. Đơn giá lao động đo bằng phần tiền lương trong một đồng
tiền chung tức là (w.L/Q)/e, trong đó w là tiền lương của mỗi công nhân tính bằng đơn vị
tiền tệ, L là số lượng người lao động, Q là giá trị của sản lượng qui đổi bằng đơn vị tiền
tệ và e là tỉ giá giữa đồng nội tệ trên mỗi đồng ngoại tệ dùng để qui đổi (như Đôla Mỹ).
Các công ty, doanh nghiệp có thể giữ đơn giá lao động của mình thấp hơn những đối thủ
cạnh tranh sẽ là những đơn vị có giá thành sản phẩm thấp hơn, và chiếm được thị phần.
Việc bố trí lại đồng nhất thức như w ÷ e ÷ Q/L tập trung chú ý vào ba tham số có ý
nghĩa đối với chính sách, đó là mức lương, tỉ giá và năng suất lao động. Chi phí lao động
đơn vị giảm (tức sức cạnh tranh tăng) khi giá trị tiền lương giảm và năng suất lao động
tăng. Mức lương được xác định bằng nguồn cung tổng quát và nhu cầu về lao động, và cụ
thể là sự sắp xếp của các cơ quan tổ chức nhằm khuyến khích người lao động thích nghi
với những điều kiện thị trường đang thay đổi. Sự thích nghi này có thể bao gồm cả hiện
tượng di cư từ vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao đến vùng có nhiều công việc đang được mở
rộng, sự thay đổi nơi sống và làm việc của những người lao động có trình độ đến những
doanh nghiệp đang có nhu cầu về những kỹ năng của họ, kèm theo những sáng kiến nâng
cao tình trạng mức sống của người lao động, cùng các hoạt động học tập hay đào tạo giúp
nâng cao năng lực của người lao động. Tỉ giá được xác định qua các thị trường giao ngay
(chính thức hoặc song hành) được điều chỉnh ở mức độ mà Chính phủ có thẩm quyền
quyết định có thể điều khiển nó hay không.
Năng suất lao động có liên quan đến kỹ năng của người lao động, sức khỏe và tình
trạng cuộc sống của họ (bao gồm sự bảo đảm đủ ăn), năng lực mà họ có trong việc thích
ứng với sự quản lý và tổ chức các hoạt động sản xuất, chất lượng của sự phối hợp giữa
nguồn vốn và các nguồn lực khác, và tình trạng của nhu cầu lao động nói chung. Nhân tố
sau cùng trên đây phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế trong chu trình phát triển của
nó. Điều này, liên quan tới một số tham số trọng yếu đã nói trên đây, làm ảnh hưởng tới
tỉ giá, thiếu hụt tài chính, nợ vay và lạm phát. Một nhân tố khác nữa là chất lượng của cơ
sở hạ tầng theo nghĩa rộng, và cách tổ chức bên trong các cơ quan doanh nghiệp, trong đó
các đơn vị sử dụng lao động đang vận hành (Miller & Schmitz, 1996),
Mô hình “Kim cương cạnh tranh” của Michael Porter đã chỉ ra một cái nhìn tổng
quan có tính chất chi tiết hơn về những nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, nhất là áp
lực và đòi hỏi về một lực lượng lao động hiện đại và có định hướng toàn cầu. Trong khuôn
khổ tham chiếu này, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào “sự tăng trưởng của doanh nghiệp”,
là điều gắn liền với điều kiện cung cầu của lực lượng lao động. Để có tăng trưởng, các
doanh nghiệp cần phải có những người lao động với những kỹ năng thích hợp. Và khi các
doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, họ sẽ đòi hỏi thêm nhiều người lao động có kỹ năng
hơn nữa. Đây chính là bản chất đích thực của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và
nguồn vốn con người. Nhưng để có một nguồn vốn con người đáp ứng được yêu cầu tăng
trưởng thì hệ thống giáo dục đóng vai trò quyết định quan trọng.
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3. Các mô hình tăng trưởng thực tế dựa trên vốn con người
Kể từ cuối những năm 1980 đến nay, nhiều mô hình đã được xây dựng với mục đích
làm sáng tỏ cơ chế nội sinh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như đầu tư có thể dẫn tới tăng
trưởng liên tục. Ý nghĩa dễ nhận thấy các mô hình tăng trưởng nội sinh là, tốc độ tăng
trưởng dài hạn có thể phụ thuộc vào hành động của Chính phủ. Trên cơ sở đó, có hai
nhánh chủ yếu trong các lý thuyết và mô hình tăng trưởng nội sinh. Nhánh thứ nhất đưa
ra quan điểm cho rằng lực lượng thúc đẩy tăng trưởng là sự tích lũy kiến thức, chúng có
ý nghĩa khác nhau liên quan đến các yếu tố xác định tốc độ tăng trưởng trạng thái dừng
của một nền kinh tế. Nhánh thứ hai lại có cái nhìn rộng hơn về vốn, cho rằng vốn bao gồm
cả vốn con người.
Một số đại diện tiêu biểu cho hai nhánh mô hình tăng trưởng nội sinh, bao gồm (1)
Mô hình học hỏi của Arrow (1962), (2) Mô hình nghiên cứu và phát triển của Romer
(1990), (3) Mô hình vốn con người của Mankiw, et al.,(1992), (4) Mô hình AK của Rebelo
(1991) và (5) Mô hình học hay làm của Lucas (1988).
Vấn đề đặt ra đối với lý thuyết tăng trưởng Tân cổ điển là các nước nghèo đã không
tăng trưởng nhanh hơn các nước giàu, và những khác biệt trong suất sinh lợi trên vốn
không lớn như mô hình dự báo. Vốn không chảy vào thế giới đang phát triển để tận dụng
suất sinh lợi to lớn như Solow (1956) và sau này là Mankiw et al. (1992) và Lucas (1988)
dự báo. Họ đề xuất rằng các nước đầu tư thu nhập quốc gia với tỉ lệ lớn hơn vào vốn vật
chất và vốn con người sẽ không chỉ đạt được thu nhập ở trạng thái dừng cao hơn như trong
mô hình Solow, mà còn tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn. Điều này có nghĩa là tốc độ tăng
trưởng dài hạn là nội sinh đối với mô hình, nói cách khác, tốc độ tăng trưởng không đơn
thuần là hình ảnh phản chiếu của các yếu tố bên ngoài như tăng trưởng lực lượng lao động
và tốc độ thay đổi công nghệ toàn cầu.
4.1. Mô hình tăng trưởng dựa vào nghiên cứu và phát triển
Romer (1986) đã quan sát và cho rằng, một số loại tri thức là không có tính cạnh
tranh, nghĩa là chúng không thể bị sử dụng hết như hàng hóa và dịch vụ thông thường. Do
đó chi phí cố định của sự phát minh được tưởng thưởng dưới hình thức năng suất cao hơn.
Bản chất không cạnh tranh của ý tưởng có nghĩa là suất sinh lợi từ một số hoạt động đổi
mới sáng tạo không hoàn toàn thuộc về người làm ra nó, hay công ty tài trợ cho hoạt động
nghiên cứu và phát triển. Tri thức lan tỏa từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác
đều có giá trị kinh tế, thực tế là rất nhiều giá trị vì mặc dù suất sinh lợi trên vốn có thể
giảm dần cho mỗi doanh nghiệp, nhưng tính tổng nền kinh tế thì nó lại không đổi hoặc
tăng dần. Việc tích lũy các phát minh sẽ tốn kém thời gian và tiền bạc, nhưng những đổi
mới sáng tạo này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, không chỉ cho những người đưa
ra ý tưởng ban đầu. Do đó phát minh là một dạng ngoại tác tích cực. Khi tri thức lan tỏa,
các công ty và cá nhân phát minh sẽ tận dụng để tạo ra sản phẩm mới, cải thiện sản phẩm
cũ, hoặc nâng hiệu quả sản xuất. Giả định suất sinh lợi không đổi theo qui mô của mô
hình Solow (1956) có thể không phải là mô tả chính xác các mối quan hệ giữa lượng vốn
và lao động sử dụng với năng suất lao động. Hơn nữa khác với Solow (1956), tốc độ thay
đổi công nghệ tác động lên tốc độ tăng trưởng, không chỉ mức thu nhập ở trạng thái dừng
(không có trạng thái dừng).
Romer (1986) giả định rằng năng suất lao động do trữ lượng tri thức (E) quyết định,
Y  F ( K , L, E)  K  L1 E
sao cho sản lượng gộp được xác định bởi:
, trong đó η < 1.
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Một hàm ý quan trọng của mô hình Romer là các doanh nghiệp có thể đầu tư không
đủ vào nghiên cứu và phát triển vì họ không thể nắm bắt toàn bộ lợi ích từ đổi mới sáng
tạo. Điều này gợi ý rằng các chính sách khuyến khích nghiên cứu và phát triển như miễn
thuế cho chi tiêu đổi mới và sáng tạo hoặc các nghiên cứu do chính phủ tài trợ, có thể đẩy
nhanh tốc độ tăng trưởng.
Romer (1986), quan tâm đến nội sinh quá trình công nghệ bằng cách đưa vào mô
hình sự tìm kiếm các ý tưởng mới của các nhà nghiên cứu quan đến lợi nhuận từ những
phát minh và cải tiến của họ. Hàm sản xuất gộp trong mô hình Romer mô tả vốn (K), lao
động (LY), được kết hợp để sản xuất đầu ra (Y), tập hợp các ý tưởng (A), lao động tăng
trưởng theo một tỉ lệ không đổi và ngoại sinh (n).
Mô hình tăng trưởng dựa trên quá trình học tập được lan tỏa trong làm việc (learning
or doing) của Lucas (1998) sau này, cũng xây dựng bắt đầu từ hàm sản xuất có xét đến
vai trò của vốn con người: K: vốn vật chất; H: vốn con người, u là phần thời gian được sử
dụng trong sản xuất, (1-u) thời gian được sử dụng trong giáo dục.
4.2. Mô hình tăng trưởng dựa trên thước đo vốn con người (AK)
Một mô hình đơn giản xem xét sản xuất có lợi tức không đổi theo quy mô đối với
cả tổ hợp vốn vật chất và vốn con người chính là mô hình AK do Romer (1986), Barro
(1990), Robelo (1991), và nhiều người khác đề xuất. Mọi đầu vào của mô hình này đều
được coi là vốn có thể tái sản xuất, không chỉ là vốn vật chất mà cả vốn con người.
Cụ thể, mô hình này đặt K là thước đo tổng hợp của vốn, hàm sản xuất có dạng tuyến
tính như sau: Y=AK. Trong đó, A lại là tham số thể hiện mọi nhân tố tác động tới trình
độ công nghệ. Có thể tính được tốc độ tăng trưởng vốn bình quân lao động ở trạng thái
bền vững. Nếu không có tiến bộ công nghệ, thì ở trạng thái bền vững chúng ta có tốc độ
tăng trưởng sản lượng bình quân chính là tốc độ tăng trưởng của vốn bình quân.
Bản chất cách tiếp cận của mô hình AK là bỏ hẳn lao động (số lượng người tham
gia trong nền kinh tế) ra khỏi mô hình và thay vào đó là giả định rằng vốn, gồm vốn vật
chất và vốn con người, nhận tất cả thu nhập quốc gia. Điều này có thể là những chi phí
cho yếu tố sản xuất được trả cho công nghệ bao hàm trong vốn và cho kỹ năng bao hàm
trong lao động, chứ không phải bản thân lao động. Mô hình ‘AK’ (Rebelo, 1992) giả định
rằng tiến bộ công nghệ là suất sinh lợi không đổi theo vốn vật chất và vốn con người (α
=1) và không có tăng trưởng dân số. Luận điểm quan trọng của mô hình này chính là tốc
độ tăng trưởng của nền kinh tế là một hàm tăng dần theo đầu tư, tức là nếu TFP cao, thì
nền kinh tế sẽ tăng trưởng.
Miễn là đầu tư lớn hơn khấu hao, thì tăng trưởng là một hàm tăng dần theo tốc
độ đầu tư. Tăng trưởng dài hạn là nội sinh trong mô hình này vì nó không còn phụ
thuộc vào số dư không xác định. Đầu tư tác động trực tiếp lên tăng trưởng, không chỉ
mức thu nhập dài hạn như trong mô hình Solow (1956). Hàm ý chính sách quan trọng
từ mô hình này là bất kỳ điều gì làm giảm tốc độ tích tụ vốn thì sẽ có tác động trực
tiếp và lớn lên tốc độ tăng trưởng. Chẳng hạn, nếu chính sách thuế chỉ chú trọng đến
nguồn thu mà không quan tâm đến khuyến khích đầu tư sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng
và mức thu nhập trong dài hạn.
Những phiên bản khác cũng được đề xuất. Tiếc thay chúng ta không có cách nào để
kiểm chứng những mô hình này về mặt thực nghiệm vì chúng dựa nhiều vào những biến
số mơ hồ, không quan sát được như tổng tri thức và tiến bộ công nghệ. Chúng ta nhớ lại
rằng, mô hình Solow (1956) không bao giờ đo lường thay đổi công nghệ, nhưng thay vào
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đó giả định rằng số dư không giải thích được (nghĩa là những thứ khác ngoài vốn và lao
động) là thước đo khái quát về sự tiến bộ.
Một vấn đề khác với các mô hình tăng trưởng nội sinh là chúng ám chỉ quá nhiều sự
phân kỳ thu nhập theo thời gian. Như Solow đã chỉ ra, ngay cả một ít suất sinh lợi theo qui
mô ở tốc độ đầu tư vừa phải cũng tạo ra sản lượng quốc gia vô hạn trong khoảng thời gian
ngắn cỡ 200 năm (Solow, 1994). Mặc dù mô hình AK tránh được vấn đề này nhờ suất sinh
lợi không đổi theo qui mô, nhưng cũng không rõ tại sao suất sinh lợi trên vốn có thể chính
xác bằng 1. Bất kỳ sự chuyển dịch nào đến suất sinh lợi giảm dần hay tăng dần theo qui mô
đều hoàn toàn triệt tiêu được các kết luận của mô hình này.
Khác với các mô hình Solow-Swan và Mankiw-Romer-Weil, ý nghĩa quan trọng của
mô hình AK là, chính tỷ lệ tiết kiệm sẽ quyết định tăng trưởng. Tỷ lệ tiết kiệm tăng sẽ làm
tăng tốc độ tăng trưởng của thu nhập bình quân đầu người một cách liên tục. Ngoài ra
khác với mô hình Tân cổ điển (cho rằng các nước nghèo tăng trưởng nhanh hơn các nước
giàu trong quá trình chuyển dịch tới trạng thái bền vững), mô hình AK cho thấy, các nước
nghèo có cùng trình độ công nghệ sản xuất như các nước giàu sẽ tăng trưởng cùng tốc độ
với các nước giàu, bất kể mức thu nhập ban đầu là bao nhiêu. Vì vậy, mô hình AK không
dự báo có sự hội tụ thu nhập bình quân đầu người cho dù các nước có cùng công nghệ và
cùng tỷ lệ tiết kiệm. Tuy nhiên, những kiểm định chuỗi thời gian gần đây lại không ủng
hộ các kết luận của mô hình AK.
4.3. Mô hình tăng trưởng dựa trên quá trình học tập hay làm việc
Mô hình học hay làm của Lucas (1998) xây dựng bắt đầu từ hàm sản xuất có xét đến
, trong đó K là vốn
vai trò của vốn con người: Y  K  [(1  u) H )1   [0,1]; _
K  sK Y   K
vật chất; H là vốn con người, u là phần thời gian được sử dụng trong sản xuất, (1-u) thời
gian được sử dụng trong giáo dục.
Con người đóng vai trò là yếu tố chính tạo ra những đổi mới và sáng tạo, và cũng
tạo ra những thay đổi về thể chế cho tăng trưởng kinh tế. Quy luật vốn con người, khác
với vốn vật chất, vốn con người không phải là một phần của sản lượng được chuyển hóa
thành. Vốn con người bao gồm các khả năng, kỹ năng, kiến thức có được của mỗi cá nhân
lao động. Vốn con người được tạo ra thông qua giáo dục và kiến thức hiện có là yếu tố
chủ yếu trong việc tạo ra giáo dục. Mô hình này còn có tên gọi - learning or doing.
Lý thuyết tăng trưởng nội sinh cho rằng các yếu tố quyết định quan trọng của lâu dài
hoặc vĩnh viễn tăng trưởng nội sinh được xác định trong các mô hình, nơi lựa chọn tối ưu
cho tiêu dùng và tiết kiệm và cũng là nguồn lực phân bổ cho nghiên cứu và phát triển
nhằm để cải tiến công nghệ. Các luận điểm chính của tăng trưởng nội sinh là những thay
đổi lâu dài trong các biến nghiên cứu thể hiện được khả năng bị ảnh hưởng bởi chính sách
của chính phủ để vĩnh viễn những thay đổi trong tỷ lệ tăng trưởng trong dài hạn.
Kết quả này là trung tâm của nghiên cứu ban đầu mô hình tăng trưởng AK theo
hướng tăng trưởng mô hình do Romer (1986), Lucas (1993) và Rebelo (1991) cũng như
các mô hình thay đổi công nghệ nội sinh do Romer (1990), và Grossman & Helpman
(1991) đề xuất. Kết quả này, trái ngược đáng kể với mô hình tăng trưởng tân cổ điển được
sử dụng bởi Solow (1957), nơi có sự hiện diện của tăng trưởng dài hạn phụ thuộc rất nhiều
vào những tiến bộ công nghệ ngoại sinh.
4.4. Mô hình tăng trưởng dựa trên sự học hỏi trong làm việc
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Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của lý thuyết tăng trưởng
nội sinh trong đó nhấn mạnh một số đặc điểm kinh tế như: lợi thế về quy mô, vừa học vừa
làm, vốn kiến thức và hiệu ứng lan tỏa động từ sự tăng trưởng của lĩnh vực xuất khẩu và
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó, mô hình này còn có tên gọi: learning by doing. Lý
thuyết tăng trưởng mới này có hai hàm ý sâu sắc về lý thuyết và thực nghiệm. Về mặt lý
thuyết nó hàm ý một sự thay đổi đáng kể, nếu không nói là phủ nhận mô hình tăng trưởng
Tân cổ điển của Solow-Swan. Về thực tiễn, khoảng bốn thập kỷ qua đã chứng kiến một
tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của các nước công nghiệp mới (NICs) của Đông Bắc Á,
Đông Nam Á như Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan. Các nghiên cứu thực
nghiệm cho thấy tăng trưởng vốn kiến thức, độ mở thương mại và các biện pháp chính
sách hướng ngoại của các nước đã góp phần rất lớn đến thành công của các quốc gia này.
Lý thuyết tăng trưởng kinh tế mới đề cập đến những diễn biến gần đây trong mô hình
tăng trưởng nội sinh, nhằm mục đích giải thích sự duy trì tăng trưởng thu nhập bình quân
đầu người trong thời gian dài. Nhiều quan điểm cho rằng có ba động lực đóng vai trò quan
trọng trong quá trình phát triển. Một là, công nghệ và đổi mới là động lực của tăng trưởng
bền vững. Các yếu tố nội sinh của tiến bộ công nghệ chủ yếu là do tác động trực tiếp của
nghiên cứu và triển khai của các doanh nghiệp (Schumpeter, 1934; Solow, 1994; Grossman
& Helpman, 1994). Yếu tố quan trọng thứ hai là các tác động do sự khuếch tán quốc tế của
vốn kiến thức và phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin. Điều này thể hiện hiệu
ứng lan toả kiến thức, là yếu tố quan trọng nhất giải thích sự khác biệt lớn về năng suất biên
của vốn kiến thức giữa một quốc gia kém phát triển với quốc gia phát triển, khi khái niệm
vốn được mở rộng để bao gồm cả vốn nguồn nhân lực (Lucas, 1993).
Động lực quan trọng thứ ba của tăng trưởng nội sinh, từ tập hợp các bằng chứng
tăng trưởng nhanh chóng của các nước công nghiệp mới (NICs), là tự do trong thương
mại và tác động của nó đối với tăng trưởng sản lượng. Sự khuếch tán công nghệ ngụ ý
các kết nối mạnh mẽ giữa tăng trưởng năng suất nhanh và tự do thương mại (Lucas, 1993).
Chẳng hạn như, sự thành công của lan tỏa công nghệ giữa hai nền kinh tế nhỏ như Hàn
Quốc và Philippines vào những năm 1960. Hàn Quốc chuyển lực lượng lao động của mình
vào sản xuất hàng hóa mới dành cho các thị trường thế giới, nhưng Philippines vẫn tiếp tục
sản xuất các mặt hàng truyền thống. Sau đó, theo lý thuyết tăng trưởng dựa trên sự học hỏi
đã chứng minh, sản xuất của Hàn Quốc đã phát triển nhanh hơn. Vì vậy, một khối lượng
lớn vốn kiến thức của thương mại toàn cầu là cần thiết cho tăng trưởng (Lucas, 1993).
Lý thuyết tăng trưởng nội sinh đã giải thích quá trình học tập lẫn nhau trong khuôn
khổ lý thuyết và cũng đã thể hiện tính hợp lý qua các nghiên cứu thực nghiệm dựa trên số
liệu từ các quốc gia. Quá trình học tập là cốt lõi của sự lan tỏa và có thể có nhiều dạng. Ở
đây chúng ta giới hạn đến ba loại hiện tượng học. Hiện tượng đầu tiên được gọi là học tập
bằng cách làm trong ngành công nghiệp hàng hóa (vừa học vừa làm) vốn là nơi mà hiệu
quả của mỗi nhà sản xuất phụ thuộc vào sản lượng tổng hợp tích lũy hàng hóa. Mô hình
tăng trưởng của Arrow (1992) khai thác khía cạnh này của học tập, mà không xem xét
liên quan đến nghiên cứu và phát minh mới.
Thứ hai, điểm cốt yếu của học tập liên quan đến việc áp dụng công nghệ mới hơn
và hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến tính kinh tế theo quy mô và giảm chi phí bình quân tối
thiểu theo thời gian. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh nói về các nguồn lực khác nhau như
kiến thức lan toả giữa các ngành trong nước và quốc tế thông qua phương tiện thương
mại hoặc là sản phẩm cuối cùng thể hiện trong công nghệ mới, hoặc đầu vào trung gian
mang những thiết kế của công nghệ hiệu quả hơn. Romer (1990), Grossman & Helpman
(1991) và Jovanovic (1997) đã phát hiện học tập như một nguồn tăng trưởng bền vững
777

của một nền kinh tế. Cuối cùng, học tập liên quan đến một quá trình điều chỉnh năng động
trong hành vi sản xuất, mà bị ảnh hưởng bởi cả quá khứ và kỳ vọng trong tương lai. Trong
khi minh chứng lịch sử được xác định bởi nguồn lực tài nguyên, sở thích và các công nghệ
hiện có. Mong đợi tương lai đề cập đến những đổi mới và đầu tư cho mới hơn công nghệ
mà có một mục tiêu trong tương lai. Như vậy, lịch sử đóng vai trò xem xét lại những hạn
chế, trong khi kỳ vọng đóng một vai trò tích cực hơn bởi các doanh nghiệp mong tìm
người có một cái nhìn toàn cầu của thị trường thế giới trong tương lai (Kennan, 1979;
Krugman, 1991; Sengupta & Okamura, 1996).
Tác động lan tỏa của quá trình học tập trong tăng trưởng được xem xét bằng cách so
sánh hai dạng thức như sau: (a) môi trường xác định việc học ngẫu nhiên, và (b) môi
trường không xác định việc học ngẫu nhiên. Để nhấn mạnh nội sinh của quá trình học tập
này này được bắt đầu từ việc xây dựng nghiên cứu do Nordhaus (1967) và những người
khác, nơi mà tỷ lệ tiết kiệm và tỷ lệ thay đổi kỹ thuật là xác định bởi mục tiêu tối ưu hóa
của nhà sản xuất. Thái độ sợ rủi ro của nhà sản xuất đối với hậu quả tối ưu hóa đầu ra
được phân tích ở đây không tìm được một quỹ đạo tối ưu. Nói chung, nó được thể hiện
rằng thời gian biến động không đúng xu hướng được tương quan với xu hướng tăng
trưởng của sản lượng trung bình. Đối với động lực học phi tuyến này làm phát sinh một
sự bất ổn hỗn loạn. Một nhà sản xuất không thích tỷ lệ biến động cao trong quá trình sản
xuất sẽ có xu hướng thích một sản lượng trong một môi trường ngẫu nhiên hơn trong môi
trường xác định.
Helpman (1997) đã phân tích các dữ liệu thực nghiệm của khoảng 100 quốc gia
thời kỳ 1971-1990 và tìm thấy có sự lan tỏa của nghiên cứu và phát triển rất đáng kể.
Chẳng hạn, một quốc gia đang phát triển có thị phần nhập khẩu máy móc từ nước ngoài và
thiết bị khoảng 7% có độ co dãn năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) theo vốn không chỉ
khoảng 0,06, mà là khá đáng kể trong nghiên cứu và phát triển với nước ngoài. Kể từ khi
có lan truyền của kiến thức xảy ra chủ yếu thông qua nguồn vốn con người, nó là cơ sở
thực nghiệm để đánh giá vai trò cụ thể của nguồn nhân lực tích tụ trong bối cảnh của NICs
ở châu Á, trong đó trưng bày một loạt những minh chứng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
Học tập ở đây mang hai hình thức: một là trong các hình thức giảm chi phí do việc cải
tiến ứng dụng công nghệ và quy mô và sự khác dưới hình thức nhập cảnh mới cho một
độc quyền nhóm thị trường nhạy cảm với công nghệ mới và sự bền bỉ của lợi nhuận cao
cả trong ngắn hạn. Trong khi đó, các loại đầu tiên của học tập nhấn mạnh vai trò của các
nhà sáng tạo trong học thuyết của trường phái Schumpeterian và được gọi là quá trình hủy
diệt sáng tạo. Loại thứ hai cho thấy trong một những tác động trực tiếp của thị trường tăng
trưởng ngẫu nhiên vào hai nhóm sản xuất Cournot. Trong trường hợp sau tác động của
tăng hoặc giảm lo ngại rủi ro về giá và quỹ đạo đầu ra có thể trực tiếp đánh giá. Do đó,
người ta có thể trực tiếp hơn so sánh tối ưu cho các phiên bản ngẫu nhiên và xác định.
Tăng trưởng kinh tế dựa trên sự sáng tạo được kích thích bởi hai chính yếu tố. Điều
quan trọng nhất là học trong làm việc có nhiều khía cạnh. Các hiệu ứng tương tác khác
thông qua tác động lan tỏa. Young (1991) thảo luận chi tiết các khía cạnh khác nhau của
việc học bằng cách vừa học vừa làm, và làm thế nào nó mang lại những tiến bộ kỹ thuật
và quản lý trong kiến thức nền kinh tế, trong đó được lan tỏa từ một lĩnh vực hoặc sản
phẩm khác. Sự lan tỏa kiến thức hoặc tràn lợi ích ngoại tác tích cực không chỉ giúp phát
triển công nghệ sản xuất mới mà còn kích thích quá trình phát triển nhanh: Vừa học vừa
làm. Cả hai sự khuếch tán và vừa học vừa làm và phương pháp chuyển giao công nghệ có
yếu tố ngẫu nhiên vốn là không chắc chắn kể từ khi có kết hợp với nghiên cứu và phát
triển, và thực tế vẫn là nhà sản xuất sử dụng công nghệ mới vào sản xuất hiếm khi đạt
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được khả năng thương mại cho đến sau khi họ trải qua một thời gian dài học bằng cách
vừa làm vừa học.
4. Vốn con người trong gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc
Đầu tư vào vốn con người thông qua giáo dục và Văn hóa có mối quan hệ vô cùng
mật thiết. Giáo dục vừa là một bộ phận cấu thành của Văn hóa, lại vừa có tính độc lập
tương đối. Giáo dục có chức năng bảo tồn, sáng tạo và phát triển văn hóa. Tình hình xây
dựng văn hóa, sự cao thấp về trình độ văn hóa, tố chất văn hóa của người lao động là
những dấu hiệu về sự cao thấp của trình độ phát triển xã hội và trình độ văn minh của xã
hội. Thông qua giáo dục để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học của con người, từ đó nâng
cao địa vị xã hội, nâng cao năng suất lao động của con người là qui luật của sự phát triển
xã hội, cũng là qui luật của sự phát triển Văn hóa giáo dục. Trong xã hội có giai cấp, giai
cấp thống trị thường lợi dụng sự thao túng trong lĩnh vực văn hóa để bảo vệ cho lợi ích của
mình, trong khi nhân dân lao động phải đấu tranh giành lấy sự bình đẳng về quyền lợi văn
hóa, giáo dục và cơ hội giáo dục, phản đối sự kỳ thị chủng tộc trong lĩnh vực Giáo dục.
Những xã hội khác nhau, những nền kinh tế khác nhau, những dân tộc khác nhau có
bối cảnh văn hóa khác nhau. Ngay trong một quốc gia, các thời kỳ lịch sử khác nhau, các
khu vực khác nhau lại có những đặc điểm văn hóa không giống nhau. Nền văn hóa của
mỗi quốc gia, mỗi khu vực, mỗi dân tộc đều mang những đặc điểm riêng biệt của mình.
Hơn nữa, trong mỗi một nền văn hóa lại thường có trạng thái tồn tại song song giữa những
cái tinh hoa và những điều lạc hậu, thoái hóa. Giáo dục với chức năng lưu truyền và phát
triển văn hóa, thì chỉ có thông qua Giáo dục chức năng lựa chọn các giá trị văn hóa mới
thực hiện được (Lương Vị Hùng & Khổng Khang Hoa, 2008: 121).
Giáo dục tạo ra những con người tham gia vào mọi hoạt động xã hội, là những chủ
thể sẽ sáng tạo và giữ gìn những gia trị văn hóa do chính mình hoặc đồng loại sáng tạo ra.
Giáo dục và Đào tạo không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, tức là đầu
tư vào vốn con người, Giáo dục khoa học công nghệ nhằm tạo ra khả năng thích ứng và
tiếp nhận công nghệ tiên tiến mà còn có vai trò rất lớn trong việc Giáo dục và phát huy
truyền thống dân tộc, giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân. Nói đến Văn hóa là nói
đến con người, con người gieo trồng nên nền văn hóa, văn hóa xã hội biểu hiện qua con
người. Việc chú ý giáo dục và phát triển con người chính là việc phát triển Văn hóa xã hội.
Giáo dục và đầu tư vào vốn con người là nguồn lực chính để nâng cao trình độ dân trí theo
cả chiều sâu và chiều rộng hướng tới xây dựng một xã hội học tập, là nơi đào tạo và bồi
dưỡng lực lượng tri thức và nhân tài của đất nước, Giáo dục và Đào tạo là một nguồn sáng
tạo các giá trị văn hóa, giá trị tinh thần và vật chất mới cho xã hội.
Giáo dục cũng là một bộ phận của lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, có vai trò quan trọng
trong chức năng bảo vệ và truyền bá tích cực những giá trị phổ biến và giữ gìn phát triển
các di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ lợi ích của cộng đồng và quốc gia, nâng cao hiểu biết
về chính trị - tư tưởng, đạo đức - nhân văn, bồi dưỡng ý thức giao lưu, hợp tác hiểu biết
lẫn nhau giữa các dân tộc. Giáo dục và Đào tạo có chức năng phát triển con người, nâng
cao nhận thức của con người từ đó giảm thiểu những tệ nạn trong xã hội. Giáo dục góp
phần tạo nên sự ổn định cho xã hội, tránh được những bất đồng, rối loạn đồng thời góp
phần tạo nên một xã hội có nền văn hóa lành mạnh, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…từ
đó góp phần làm tăng tính ổn định của hệ thống chính trị.
Giáo dục góp phần thúc đẩy trao đổi công nghệ, giao lưu văn hóa và tăng cường tình
hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Liên kết đào tạo giữa các trường
đại học trên qui mô quốc tế là hoạt động phát triển các chương trình hợp tác với các
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trường, cơ sở đào tạo, các tổ chức giáo dục và tổ chức quốc tế có chất lượng cao của các
nước tiên tiến nhằm đào tạo nhân lực có trình độ và tay nghề cao cho các hệ thống sản
xuất, dịch vụ trong nước. Thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo, mỗi quốc gia còn có
cơ hội tìm hiểu và giới thiệu những công nghệ tiên tiến và những sản phẩm mới của các
nước với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nước mình.
Song song với liên kết đào tạo, các hình thức hợp tác quốc tế song phương và đa
phương đã và đang tiến hành trong giáo dục gồm các lĩnh vực: trao đổi tài liệu khoa học,
trao đổi học giả và sinh viên, tổ chức các khoá học ngắn hạn, các hội thảo quốc tế, phối
hợp triển khai các đề tài nghiên cứu chung. Như vậy, hợp tác quốc tế là một trong những
công tác hết sức quan trọng để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ và sinh
viên, cải thiện từng bước cơ sở vật chất và nguồn thông tin tư liệu giảng dạy, phục vụ đào
tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, phát triển việc dạy và học ngoại ngữ.
Trao đổi học thuật, đào tạo cho sinh viên nước ngoài đang theo học ở các nước thông
qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, các tuần văn hóa mỗi nước do nhà trường tổ chức
có thể góp phần giới thiệu, quảng bá những nét đặc thù văn hóa của dân tộc, đồng thời
hiểu biết, học hỏi thêm về văn hóa các quốc gia khác, từ đây sự cởi mở và thông hiểu nhau
giữa các nền văn hóa khác biệt cũng được nâng cao lên. Riêng các lưu học sinh đã thành
đạt, đã và đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài có khả năng tạo dựng, nâng cao hình
ảnh tốt đẹp về đất nước mình trong mắt bạn bè quốc tế, tạo thuận lợi cho mối bang giao
giữa các dân tộc trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác nhau. Chính vì vậy, hình thức liên
kết đào tạo làm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác giữa các
dân tộc, các quốc gia trên thế giới.
Xét trên bình diện quốc gia, Giáo dục có một vai trò rất lớn, lớn tới mức, nó có thể
ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một dân tộc. Bởi vì, Giáo dục chính là trụ cột của một
đất nước để tạo dựng, giữ gìn và phát triển hệ giá trị xã hội. Nền Giáo dục có tốt thì mới
góp phần tạo dựng, bảo vệ được một hệ giá trị nhân bản, phù hợp với đặc trưng tốt đẹp
của dân tộc đó và vì vậy mới có đủ sức mạnh làm nền tảng cho xã hội phát triển, hưng
thịnh. Ngược lại, với một nền Giáo dục kém và hệ quả đi kèm với nó, hệ giá trị yếu thì
dân tộc đó khó có sức bật đi lên.
Như vậy, kết quả đầu tư vào Giáo dục thì không chỉ người đầu tư được tăng thêm
lợi ích, mà nền kinh tế và toàn xã hội cũng đều nhận được lợi ích tăng thêm từ hoạt động
đầu tư này. Chính vì vậy, trong quá trình toàn cầu hóa ngày nay, nhiều quốc gia phát triển
phương Tây lại càng chú trọng đến phát triển giáo dục, coi đấy như một nhiệm vụ quan
trọng của Nhà nước trong việc phát triển con người, nâng cao chất lượng lực lượng sản
xuất và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các quốc gia ý thức rất rõ rằng, trong thế giới
ngày càng trở nên “phẳng” và mọi thứ đều giống nhau, một dân tộc muốn “nhận diện”
được so với các dân tộc khác chỉ có thể dựa vào bản sắc văn hóa của dân tộc và nếu điều
đó không còn thì cũng đồng nghĩa với thảm họa dân tộc ấy sẽ bị xóa sổ, bị hòa tan11. Suy
cho cùng, tất cả đều có nguồn gốc từ Giáo dục.
Do có tính chất hàng hóa, nên Giáo dục cũng tồn tại vấn đề quan hệ với kinh tế, tất
yếu phải thích ứng với kinh tế, và đương nhiên phải thích ứng với kinh tế thị trường.
Nhưng không vì vậy mà đánh đồng tính chất, quy luật của Giáo dục với tính chất, quy
luật của kinh tế, thậm chí đẩy Giáo dục vào quỹ đạo thị trường hóa hoàn toàn, đồng nhất
Xem: Nguyễn Vân Nam: “Xã hội hóa Giáo dục và vai trò của Nhà nước”, bài viết trên thời báo Kinh tế Sài Gòn,
ngày 1/8/2009.//Xem chi tiết trên website: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/21679/#3881
11
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giá trị của Giáo dục với giá thị trường. Đây cũng chính là triết lý mà chủ tịch Hồ Chí Minh
đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Từ đó cho thấy, không thể nhìn nhận đối xử với giáo dục bằng tầm nhìn thiển cận.
Đầu tư vào vốn con người thông qua giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học sẽ góp phần
định hình, bảo tồn, gìn giữ, và phát triển các giá trị vật chất, tinh thần, cũng như Văn hóa
của các dân tộc trong từng quốc gia. Đây là một vấn đề quan trọng của việc tìm hiểu và
nắm vững những giá trị các sản phẩm của Giáo dục hiện đại, đặc biệt là nhận thức về nền
Giáo dục đại học Việt Nam hiện đại xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở những khác biệt của
hàng hóa giáo dục sẽ là cơ sở nền tảng để sự can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế,
trong đó có Kinh tế học Giáo dục một cách hợp lý và hiệu quả.
6. Những thách thức đầu tư vào vốn con người ở Việt Nam
Khi nói đến chất lượng chúng ta thường quan tâm đến phần sản phẩm của nó, tức là
chất lượng của các khóa đào tạo. Kết quả một chương trình giáo dục đại học được đánh
giá cao khi nó chứng minh được rằng, qua quá trình đó, sự phát triển về giáo dục của
người học được nâng cao, nghĩa là hiệu quả đầu tư vào vốn con người. Người học không
những đạt được những mục tiêu đề ra của khóa học, mà còn hoàn thành những mục tiêu
giáo dục tổng quát như khả năng độc lập tham gia vào những cuộc tranh luận dựa trên lý
lẽ, khả năng tự đánh giá một cách khách quan, có nhận thức đúng đắn về những hậu quả
sâu xa của mọi suy nghĩ và hành động. Như vậy, chất lượng trong Giáo dục đại học được
hiểu theo nghĩa một quá trình giáo dục có thể đảm bảo được cho sinh viên đạt được những
mục tiêu của chương trình, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và góp phần vào công cuộc
phát triển quốc gia. Chất lượng giáo dục và đào tạo thường được xác định qua các tiêu chí
liên quan đến kiến thức, kỹ năng, thái độ sinh viên có được từ những khóa học hoặc sau
khi ra trường. Tuy nhiên, ở một bình diện rộng hơn và nếu dựa trên quan niệm của “khách
hàng, tức là nhà tuyển dụng”, chất lượng giáo dục đại học thường được xác định là mức
độ hài lòng của họ đối với các loại “sản phẩm” mà Giáo dục đại học tạo ra.
Trong thực tế hiện nay, có hai khái niệm cùng tồn tại song song về đảm bảo chất
lượng: từ phía nhà cung cấp thì có đảm bảo chất lượng bên trong (internal quality
assurance) và từ phía xã hội có đảm bảo chất lượng bên ngoài (external quality
assurance). Nếu như, đảm bảo chất lượng bên trong là trách nhiệm của mỗi cơ sở đào tạo
thì đảm bảo chất lượng từ bên ngoài được tiến hành bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về
kiểm định chất lượng.
Chất lượng bên trong của các sản phẩm Giáo dục đại học bao gồm: bộ máy hoạt
động của trường đại học, các nguồn lực và các nguồn thông tin nhằm thiết lập, duy trì, và
phát triển chất lượng các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng
đồng. Đảm bảo chất lượng bên trong nếu được phối hợp có hiệu quả với đảm bảo chất
lượng từ bên ngoài sẽ tạo ra một cơ chế bền vững cho việc duy trì và phát triển chất lượng
của các sản phẩm do trường đại học cung cấp.
Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đại học là một khái niệm hết sức phức tạp vì bản
chất của nó có thể được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau và tùy thuộc vào lập trường của
mỗi cá nhân, nhưng suy cho cùng chất lượng ở giáo dục đại học nằm trong mối quan hệ
với người sử dụng nó. Do vậy, khi tiếp cận vấn đề này các trường phái khác nhau đều có
thiên hướng chủ quan. Mặc dù, có quá nhiều quan điểm khác nhau về đánh giá chất lượng
các sản phẩm của giáo dục đại học, nhưng tựu chung lại vẫn có thể được xem xét ở những
khía cạnh khái quát nhất như: chất lượng là sự vượt trội, là sự hoàn hảo, là sự phù hợp với
mục tiêu đặt ra, là sự vượt ngưỡng, là sự thỏa đáng với nguồn vốn đầu tư, và sự biến đổi.
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Quan điểm về chất lượng khác nhau do người đánh giá và tiêu chí được sử dụng để
đánh giá. Hơn nữa, quan điểm về chất lượng cũng không ngừng thay đổi. Từ việc xem
chất lượng là sự vượt trội, sự ưu tú của những năm 1980, nó đã chuyển sang việc tìm cách
sửa sai để đảm bảo phù hợp với mục tiêu của chất lượng ở những năm 1990 - quan điểm
thiên về việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ở đại học. Cần phải nhấn mạnh thêm rằng,
các quan điểm về chất lượng này không loại trừ lẫn nhau vì thế các trường có thể chọn
một quan điểm có ý nghĩa nhất và phù hợp với hoàn cảnh riêng của trường mình. Riêng
đối với quan điểm, chất lượng là sự biến đổi thật sự đáng nghiên cứu trong một môi trường
nghiêng về các giá trị học thuật, vì đã tập trung vào giải quyết mấu chốt trong các chức
năng của trường đại học: chức năng học thuật. Nếu xét về chức năng của trường đại học,
một trường sẽ không phải là trường đại học nữa nếu không làm thay đổi cuộc sống của
một sinh viên, ít nhất là về mặt kiến thức vì trường đại học cần thay đổi nhân sinh quan
và thế giới quan của người học, cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết để tồn tại và
phát triển trong một thế giới đầy biến động.
Do vậy, chất lượng đầu tư vào vốn con người của giáo dục đại học phải nằm trong
một tiến trình làm biến đổi người học, trong đó việc học của sinh viên phải được quan
tâm sâu sát và trợ giúp từ các khâu giảng dạy, đánh giá cũng như tất cả những yếu tố khác
trong trường (cơ sở vật chất, môi truờng, tác phong làm việc đối với sinh viên, …). Việc
giảng dạy phải làm sao thật sự kích thích khả năng ham hiểu biết, tìm tòi sáng tạo để làm
thỏa mãn bản thân sinh viên về những điều chưa biết. Cách đánh giá không phải để kết
thúc môn học hay chỉ để quyết định sinh viên thi đỗ hay trượt một môn học nào đó, mà
nên là một kênh nhận xét để sinh viên nhận biết được năng lực và kiến thức của mình ở
môn đó đã đạt đến mức nào, có nên tiếp tục các khóa học có liên quan không hay nên học
lại và nếu học lại thì cần bổ sung những khoảng trống kiến thức nào. Tương tự, các yếu
tố khác trong trường phải tạo tiền đề để việc học tập của sinh viên được diễn ra thuận lợi
và đạt hiệu quả cao nhất12.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư vào vốn con người (đầu tư cho
giáo dục đại học) và những vấn đề này vẫn đang là những thách thức chưa thể giải quyết
một sớm một chiều ở Việt Nam, mặc dù đã có nhiều công cuộc cải cách giáo dục đã được
triển khai. Bắt đầu từ các phương thức tuyển sinh người học để lựa chọn ra những người
có thể đạt được hiệu quả của vốn đầu tư trí tuệ. Rồi tiếp theo là đội ngũ giảng viên, khởi
nguồn của giáo dục đại học, gắn với đó là các phương pháp giảng dạy đang được vận
dụng, cách thức tổ chức hệ thống giáo dục vừa biệt lập vừa phân tán, cấu trúc chương
trình đào tạo và quản lý vận hành chương trình đào tạo chưa thể hiện rõ nét một triết lý
giáo dục nhằm đào tạo ra những con người như thế nào trong bối cảnh giáo dục thế giới
đang thay đổi mạnh mẽ, cạnh tranh thị trường lao động đang rất gay gắt. Phần đỉnh cao
của phát triển giáo dục là gắn liền giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo bậc cao (thạc sỹ,
tiến sỹ) gần như là một khoảng trống vô tận vẫn chưa có một định hướng nào cho cải cách
hiệu quả. Đất nước không thiếu người tài, đội ngũ nhân lực có trình độ tiến sỹ được đào
tạo chính quy từ các trường đại học danh tiếng không phải là ít, chính họ là tiền đề cho
đào tạo bậc cao lại không say mê với đại học.
Những thách thức rất lớn đang xảy ra trong hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt
Nam thì khó có thể nói hiệu quả đầu tư vào vốn con người đạt được mong đợi. Những rào
cản rất lớn, nhưng cơ hội cũng nhiều, đầu tư vào vốn con người ở Việt Nam có đạt được
Xem: Trần Lê Hữu Nghĩa. Những quan niệm về chất lượng giáo dục đại học. Bài đăng trên Tạp chí Tia Sáng điện
tử, ngày 20 tháng 04 năm 2011. Xem chi tiết trên website:
http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&News=3996&CategoryID=6

12
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kỳ vọng hay không còn phụ thuộc vào cách thức mà chúng ta có biết nắm lấy cơ hội hay
không. Nếu vốn con người đạt được kỳ vọng thì sẽ gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tốc,
phát huy được những tinh hoa mà cha ông đã để lại, đất nước sẽ trường tồn và sánh vai
cùng các cường quốc.
7. Kết luận
Tương lai, các nhà nước sẽ phân chia thành những quốc gia thông minh, thông minh
hơn, và thông minh nhất. Kết quả phụ thuộc vào cách thức mà mỗi quốc gia đầu tư vào
nguồn vốn con người, gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc, khai thác đổi mới, năng lực
sáng tạo trong phát triển kinh tế như thế nào.
Mô hình hóa quá trình học tập trong lý thuyết tăng trưởng nội sinh liên quan đến
một sự hiểu biết về các nguồn ngẫu nhiên tiềm ẩn trong quá trình khuếch tán của công
nghệ và lan toả của nó trên lĩnh vực kinh tế, thương mại toàn cầu. Mô hình này có thể là
cơ sở lý thuyết cơ bản để thiết kế mô hình nghiên cứu tăng trưởng kinh tế dựa trên khai
thác hiệu quả nguồn vốn con người, gắn liền với phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang diễn
ra, bao hàm cả Việt Nam.
Đầu tư vào nguồn vốn con người không chỉ tạo ra đội ngũ những con người có tay
nghề cao trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế mà chính những con người ấy là
những sứ giả có khả năng gìn giữ và phát triển nhưng tinh hoa văn hóa thiết thực nhất,
bền vững nhất trong công cuộc cạnh tranh kinh tế mà không để mất đi bản sắc văn hóa
của dân tộc mình.
Mối quan hệ giữa đầu tư vào vốn con người, giáo dục đại học và văn hóa dân tộc là
mối quan hệ giàng buộc, tác động trực tiếp đến sự tồn tại của chính những thành tố này
trong tiến trình phát triển. Không có sự đánh đổi nào giữa các thành tố này trong mối quan
hệ hữu cơ phát triển bền vững quốc gia. Đầu tư vào phát triển là nghiêm túc nhưng kết
quả đạt được là những thành công cộng hưởng, nếu văn hóa dân tộc vẫn giữ được bản sắc
thì giáo dục đại học sẽ được cải cách và đầu tư vào vốn con người có hiệu quả vượt trội,
đi kịp thời đại và vượt lên những quốc gia khác. Kinh nghiệm thế giới cho thấy rằng,
không một quốc gia nào phát triển mà lại có thể đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Ngược
lại, những quốc gia đánh mất bản sắc văn hóa thì chẳng những không phát triển được kinh
tế, mà còn đánh mất chính nguồn vốn con người quí giá, mất cả khả năng kiểm soát đất
nước, bất ổn định chính trị, bạo loạn xã hội, và có thể dẫn đến nội chiến hoặc ngoại xâm,
tàn phá đất nước. Những thành tựu phát triển trong nửa thế kỷ qua của Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đài Loan cho chúng ta thấy, để có được một nền kinh tế tăng trưởng bền vững như
ngày hôm nay thì họ đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm để cải cách hệ thống giáo dục,
đầu tư vào vốn con người, và văn hóa dân tộc không thể mất và cũng không thể đồng hóa.
Khi đó, văn hóa chính là hồn dân tộc, còn văn hóa thì còn Tổ quốc.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.
4.

Acemoglu, D. (2009). The Solow Growth Model. Introduction to Modern Economic Growth.
Princeton University Press, 26–76.
Aghion, P. (2006). Giáo dục và tăng trưởng. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Aghion, P., & Howitt, P. (1996). Research and development in the growth process. Journal of
Economic Growth, 1, 49-73.
Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005), Competion and innovation: An inverted U
relationship, Oxford Journals, Quaterly Journal of Economics, 120 (2), 701-728.

783

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Arrow, K.J., Chenery, H.B., Minhas, B.S., & Solow, R.M.(1961), Capital-labor substitution and
economic efficiency, Review of Economics and Statistics, 43(3), 225–250.
Barro, R.J., & Jong-Wha Lee (1994), Sources of economic growth, Carnegie Rochester Conference
Series on Public Policy, 40: 1–46. doi:10.1016/0167-2231(94) 90002-7
Barro, R.J., & Xavier Sala-i-Martin (1997)‚Technological Diffusion, Convergence, and Growth,
Journal of Economic Growth, 2(1): 1–26. doi:10.1023/A:1009746629269.
Bottazzi, G., Cefis, E., & Dosi, G. (2002), Corporate Growth and Industrial Structures: Some Evidence
From the Italian Manufacturing Industry, Industrial and Corporate Change, 11(4),705-723.
Brouwer, E., Kleinknecht, A., & Reijen, J. O. N. (1993), Employment Growth and Innovation at the
Firm Level, Journal of Evolutionary Economics, 3(2), 153-159
Bogliacino, F. & Pianta, M.(2011). Engines of growth. Innovation and productivity in industry
groups, Structural Change and Economic Dynamics, 22, 41-53.
Charles, I.J. (1995). R & D-based models of economic growth”, Journal of Political Economy, 103, 4-15.
Coad, A., & Rao, R. (2008). Innovation and firm growth in high-tech sectors: A quantile regression
approach. Research Policy, 37, 633-648.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and
Innovation, Administrative Science Quarterly, 35, 128-152.
Cubbin, J. & Geroski, P. (1987). The Convergence of Profits in the Long Run: Inter-Firm and InterIndustry Comparisons, The Journal of Industrial Economics, 35 (4), 427-442.
Danneels, D. (2002). The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences. Strategic
Management Journal, 23, 1095-1107.
Deming L. (1999), Economic growth and sustainable development in China, Economic and Political
weekly, Volume 34(45): 3213-3218.
Dosi, G., & Nelson, R. R. (1994). An Introduction to Evolutionary Theories in Economics, Journal
of Evolutionary Economics, 4(3), 153-172.
Foster, R.(1986). TheScurve: A New Forecasting Tool, Chapter 4 in Innovation, The Attacker's
Advantage, Summit Books, Simon and Schuster, New York, 88-111.
Freel, M. (2000), Strategy and Structure in Innovative Manufacturing SMEs: The Case of an English
Region, Small Business Economics, 15 (1), 27-45.
Goddard, J., Molyneux, P., Wilson, J. O.S. & Tavakoli M. (2007). European banking: An overview,
Journal of Banking & Finance, 31(7), 1911-1935.
Gschwandtner, A. (2005), Profit persistence in the very long run: evidence from survivors and exiters,
Applied Economics, 37 (7), 1466-4283.
Griliches, Z. & Regev, H. (1995) Firm Productivity in Israeli Industry, Journal of Econometrics,
65(1), 175-203.
Griliches Z; Hall B.H. & Pakes A. (1991). R&D, Patents, and Market Value Revisited: Is There A Second
Technological Opportunity Factor? Economics of Innovation and New Technology, 1(3), 183-201.
Gort, M., & Klepper, S. (1982). Time Paths in the Diffusion of Product Innovations, The Economic
Joumal, 92(367), 630-653.
Jovanovic B. & MacDonald G. M. (1994). The Life Cycle of a Competitive Industry, The Journal of
Political Economy, 102 (2), 322-347.
Jones, C. I. (2005). The shape of production functions and the direction of technical change.
Quarterly Journal of Economics, 120(2), 517–549.
Jorgenson, D.W, & Griliches, Z. (1967). The explanation of productivity change. The Review of
Economic Studies, 34 (3), 249–283.
Kaldor, N. (1957). A model of economic growth. The Economic Journal, 67 (268), 591–624.
Klenow, P.J. & Rodriguez-Clare, A. (1997). The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone
Too Far?. In Bernanke, Ben S.; Rotemberg, Julio. NBER Macroeconomics Annual 1997, 12, 73–114.
Kumar, K.B.(2003), Education and Technology Adoption in a Small Open Economy: Theory and
Evidence, Macroeconomic Dynamics, 7, 586- 617.
Krugman, P. (1994) ‚The Myth of Asia’s Miracle, Foreign Affairs 73 (6), 69–72.
Haines, J.D. & Sharif, N.M. (2006). A framework for managing the sophistication of the components
of technology for global competition. Competitiveness Review: An International Business
Journal, 16 (2), 106–121
Litina, A. & Palivos, T. (2008). Do Inada conditions imply that production function must be
asymptotically Cobb–Douglas? A comment. Economics Letters, 99 (3), 498–499.
Lewis, W.A. (1954)‚ Economic Development with Unlimited Supplies of Labor, Manchester School

784

of Economic and Social Studies 22 (2), 139–191.
35. Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics,
22, (1), 3-42.
36. Lucas, R.E. (1990). Why doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? American Economic
Review, 80 (2), 92–96.
37. Lundvall, B.A., Johnson,B., Andersen,E. & Dalum, B. (2002). National Systems of Production,
Innovation and Competence-building, Research Policy, 31(2), 17-31.
38. Lương Vị Hùng & Khổng Khang Hoa (2008), Triết học Giáo dục hiện đại (Bản dịch), Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Nội.
39. Mazzucato, M. & Semmler, W. (1999). Market Share Instability and Stock Price Volatility During the
Industry Life-cycle: the US Automobile Industry, Journal of Evolutionary Economics, 9 (1), 67-96.
40. Mankiw, N.G.; Romer, D. & Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth.
Quarterly Journal of Economics, 107 (2), 407–437.
41. Mazzucato, M., & Tancioni, M. (2008) Innovation and idiosyncratic risk: an industry and firm-level
analysis, Industrial and Corporate Change, 17(4), 779-811.
42. Nelson, R. R., & Winter, S. G. (2002). Evolutionary Theorizing in Economics The Journal of
Economic Perspectives,, 16(2), 23-46.
43. Pakes, A. (1985). On Patents, R & D, and the Stock Market Rate of Return, The Journal of Political
Economy, 93(2), 390-409.Nurkse, R.(1952), Some international aspects of the problem of
economic development, The American economic review, 42(2): 571-583.
44. Phạm Đức Chính & Nguyễn Tiến Dũng (2014). Giáo dục đại học Việt Nam: Góc nhìn từ lý thuyết
Kinh tế, tài chính hiện đại. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
45. Richard, J.G. (2006). Competition and Innovation, Journal of Industrial Organization Education, 17, 51-63.
46. Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. The Journal of Political Economy 94
(5), 1002–1037.
47. Romer, D.(2011). The Solow Growth Model. Advanced Macroeconomics (Fourth ed.). New York:
McGraw-Hill. 6–48.
48. Sharp, A.N., Register,C.A., & Grimes, P.W. (2005, Bản dịch). Kinh tế học trong các vấn đề xã hội.
Nxb Lao động, Hà Nội.
49. Shumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development, Harvard University Press.
50. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of
Economics, 70 (1), 65–94. doi:10.2307/1884513.
51. Solow, R.M. (1957). Technical change and the aggregate production function, The Review of
Economics and Statistics, 39 (3), 312–320.
52. Solow, R.M. (1994). Perspectives on growth theory. The journal of economic perspectives 8(1), 45–
54.
53. Swan, T. (1956), Economic growth and capital accumulation, Economic Record, 32, 334-361.
54. Psacharopulos, G. (1988). The Contribution of Education to Economic Growth: International
Comparison. in J.W.Kendrick, International Comparisons of Productivity and Causes of the
slowdown, Cambridge.
55. Yang, C.H., & Huang, C.H. (2005). R&D, Size and Firm Growth in Taiwan’s Electronics Industry,
Small Business Economics, 25, 477-487.

785

VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
I. Văn hóa học đường và Văn hóa học đường từ các mối quan hệ ngoài nhà
trường
Tìm kiếm về thuật ngữ văn hóa học đường - “School culture” trên công cụ tìm
kiếm Google cho kết quả khoảng 2.490.000.000 bài viết liên quan đến nội dung này. Hiện
nay, các nhà nghiên cứu cũng có nhiều khái niệm khác nhau liên quan đến thuật ngữ văn
hóa học đường. Theo tóm tắt về cải cách giáo dục, một tài nguyên trực tuyến toàn diện
mô tả các thuật ngữ, khái niệm và chiến lược cải tiến trường học được sử dụng rộng rãi
cho các nhà báo, phụ huynh và các thành viên cộng đồng cho rằng “Thuật ngữ văn hóa
học đường thường đề cập đến niềm tin, nhận thức, mối quan hệ, thái độ và các quy tắc
thành văn và bất thành văn định hình và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của một trường
học hoạt động, nhưng thuật ngữ này cũng bao gồm các vấn đề cụ thể hơn như sự an toàn
về thể chất và tình cảm của học sinh, trật tự của lớp học và không gian công cộng hoặc
mức độ mà một trường học chấp nhận và tôn vinh sự đa dạng về chủng tộc, dân tộc, ngôn
ngữ hoặc văn hóa.”
Ở góc độ quốc gia, mỗi quốc gia khác nhau, quan niệm về văn hóa học đường cũng
có sự khác biệt thể hiện qua các giá trị hướng tới của nó. Ví dụ như giáo dục Singapore
chọn các giá trị như: Chính trực, vì con người, học tập đam mê vì tương lai, vì chất lượng;
Giáo dục Hàn Quốc hướng tới các giá trị trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và quốc
gia, lao động chăm chỉ, học tập nghiêm túc, lạc quan, hướng tới tương lai…
Ở Việt Nam hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu cũng có những khái niệm khác nhau
về văn hóa học đường. Một số nhà nghiên cứu cho rằng: Văn hóa học đường là những giá
trị đạo đức, là cách thức, thái độ ứng xử của thầy đối với trò, thầy đối với thầy, thầy đối
với cha mẹ học sinh, của trò đối với thầy, của trò đối với trò, của trò đối với gia đình và
mọi người trong xã hội... Hay có thể nói văn hóa học đường là bao hàm những giá trị quý
báu của cả tinh thần lẫn vật chất trong môi trường đào tạo con người- sản phẩm đặc biệt
của giáo dục.
Một thực tế có thể nhận ra là đối với từng cấp học khác nhau cũng có nhiều mục
tiêu khác nhau về văn hóa học đường. Như vậy có thể thấy văn hóa học đường là một
môi trường hoạt động đặc biệt của con người, mang tính xã hội và lịch sử. Tùy theo
triết lý giáo dục của từng thời đại hoặc của từng quốc gia mà có thể xây dựng những
cấu trúc khác nhau của văn hóa học đường. Ở nước ta hiện nay, với chủ trương cải
cách giáo dục theo hướng lấy người học là trung tâm, có thể nhận thấy văn hóa học
đường bao gồm một tập hợp những mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời, giữa
cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, hoặc cá nhân với thiết chế xã hội... Như vậy
“Văn hóa học đường là biểu hiện của trình độ văn hoá thể hiện thông qua thái độ, hành
vi thực hiện các chuẩn mực, giá trị văn hoá giúp học sinh, có các nhận thức, tình cảm, hành
động tốt đẹp.”
Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh,
các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật. Văn hóa học đường ở mỗi nhà
trường tạo niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện chức năng giáo dục và sứ mệnh
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nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo, cung ứng cho
xã hội những người công dân tốt, một nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực, đáp ứng
yêu cầu của xã hội.
Tuy nhiên, theo GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Trường Đại học Giáo dục, Đại học
Quốc gia Hà Nội, cho rằng: “Chúng ta phải nhìn văn hóa học đường không thể tách rời
văn hóa xã hội, bởi vì nhà trường là hệ thống mở, luôn tương tác với mọi thứ xung quanh.
Sự hình thành văn hóa học đường không chỉ phụ thuộc vào các hoạt động trong trường,
mà còn chịu ảnh hưởng của xã hội, chẳng hạn hệ thống phim ảnh, truyền thông, ứng xử
bên ngoài cổng trường... Bên cạnh yếu tố vô hình, còn có những yếu tố hữu hình ảnh
hưởng tới văn hóa học đường, chẳng hạn, cảnh quan sư phạm, không gian trường học có
phù hợp hay không...”
Từ những quan điểm, nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học và từ thực tiễn
hoạt động giáo dục của đất nước ta thời gian qua, có thể nhận thấy rằng, văn hóa học
đường không chỉ là những mối quan hệ trong nhà trường mà còn là các mối quan hệ bên
ngoài nhà trường với 2 yếu tố có tác động trực tiếp đến văn hóa học đường, đó chính là
gia đình và xã hội.
Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách
con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội.
Gia đình là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng thực hiện chức năng về tình cảm và giáo
dục đạo đức, lối sống cho con người. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc giúp học
sinh, sinh viên nhận thức đúng đắn về cách ứng xử văn hóa học đường, hình thành thói
quen ứng xử tốt, kiềm chế cảm xúc và ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống.
Lứa tuổi học sinh, sinh viên là giai đoạn hoàn thiện và phát triển nhân cách, đây là giai
đoạn có chuyển biến tích cực từ lứa tuổi thiếu niên sang lứa tuổi thanh niên, là giai đoạn
lĩnh hội tri thức cơ bản
và các kỹ năng sống cần thiết để bước vào môi trường học tập chuyên nghiệp. Ở độ tuổi
này, đa số các em được bao bọc bởi gia đình về mọi mặt, sống cùng cha mẹ và người thân,
ít có sự trải nghiệm và va chạm nhiều trong cuộc sống, nên rất dễ sa ngã bởi những cám
dỗ, các mặt trái của xã hội. Vậy nên, nếu gia đình buông lỏng hay xem nhẹ giáo dục văn
hóa đạo đức lối sống, văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên sẽ để lại hệ lụy không
tốt trong quá trình học tập, rèn luyện, trưởng thành của học sinh, sinh viên.
Văn hóa học đường luôn chịu sự tác động của môi trường xã hội. Trong quá trình
đó, xã hội tác động mạnh mẽ đến cả thầy trò và gia đình của mỗi thành viên, nhưng ở
khuôn khổ này xin đề cập đến việc tìm hiểu sự tác động, ảnh hưởng, mối quan hệ của môi
trường xã hội đến người học là chủ yếu.
Trước tiên có thể thấy, ở tầm vĩ mô, chúng ta đang tiến hành đổi mới, xây dựng
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một hướng đi đúng đắn, vì 35
năm qua đã chứng tỏ nền kinh tế nước ta có sự phát triển mạnh mẽ, có sức sống sôi động,
tạo ra nhiều thời cơ cho các ngành cùng phát triển, trong đó có ngành giáo dục đào tạo.
Kinh tế thị trường đã tác động đến ngành giáo dục đào tạo trên nhiều phương diện khác
nhau và ở nhiều quy mô khác nhau, nhưng suy cho cùng, những tác động đó đều liên quan
trực tiếp hoặc gián tiếp đến người học. Có thể nhận thấy, mặt trái của kinh tế thị trượng
cũng làm phát sinh một số tiêu cực trong ngành giáo dục đào tạo: lối sống thực dụng,
hưởng thụ, sống gấp, đua đòi, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường, mải mê kiếm tiền
dẫn đến giảm sút ý chí và kết quả học tập; lối sống tự do, ích kỷ, đề cao cái tôi cá nhân,

787

quên đi tính tập thể và tính gắn kết cộng đồng tác động mạnh mẽ vào trường học làm cho
mô hình văn hóa học đường bị rạn nứt.
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển nhanh mang đến nhiều
lợi ích cũng như đi kèm với những mặt trái như: phim ảnh bạo lực, đồi trụy, tình trạng
bạo lực học đường, tình trạng sống ảo, mối quan hệ giữa con người ngày càng lỏng lẻo,
các nội dung xấu độc, xuyên tạc, tin giả… tác động đến suy nghĩ và nhận thức của người
học, làm cho quá trình xây dựng văn hóa học đường gặp nhiều khó khăn.
Tại Điều 28, Luật Thanh niên (2020) quy định:“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong
phong trào thanh niên và tổ chức thanh niên; tổ chức hướng dẫn hoạt động của thiếu
niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”. Tổ chức Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh có thể coi là lực lượng xã hội rộng lớn, chủ thể giáo dục có tác động, ảnh
hưởng tích cực đến quá trình hình thành, xây dựng văn hóa học đường. Thông qua các
phong trào hành động cách mạng của mình, Tổ chức Đoàn hướng học sinh, sinh viên đến
những giá trị tốt đẹp, xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường, hình thành lối sống, thói
quen phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội.
Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là người đại diện chăm
lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tuổi trẻ. Trong trường học, các hoạt
động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần giáo dục giáo dục chính trị, tư
tưởng, hướng cho học sinh, sinh viên đến với những giá trị cao đẹp, sống có ích, có trách
nhiệm với cộng đồng; tạo môi trường giúp học sinh, sinh viên phát huy vai trò xung kích
trong các hoạt động phát triển kinh tế, chính trị - xã hội; tạo môi trường lành mạnh cho
học sinh, sinh viên rèn luyện thông qua các phong trào hành động cách mạng, góp phần
đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, sinh viên; hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nâng
cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết việc làm, tư vấn nghề nghiệp,
tạo môi trường cho học sinh, sinh viên phát huy tài năng của họ. Như vậy có thể thấy,
ngoài nhà trường - gia đình - xã hội, thì tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng có vai
trò rất quan trọng trong việc góp phần xây dựng văn hóa học đường cả bên trong và bên
ngoài trường học.
Ở đây có thể hiểu, vấn đề xây dựng văn hóa học đường từ các mối quan hệ bên
ngoài trường học đó chính là các hoạt động phong trào hành động cách mạng mà học sinh,
sinh viên tham gia bên ngoài nhà trường. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục, hoạt động trải
nghiệm bên ngoài lớp học, ngoài nhà trường để học sinh, sinh viên có nhiều điều kiện mở
rộng tầm nhìn, phát triển tư duy, trải nghiệm thực tế, phát triển tài năng.
II. Những hoạt động xây dựng văn hóa học đường từ các mối quan hệ ngoài
nhà trường của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nhằm góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh
viên góp phần xây dựng văn hóa học đường, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
đã tổ chức nhiều chương trình nhằm cụ thể hoá các nội dung của Chương trình hành động
của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Đề án “Tăng
cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai
đoạn 2018 - 2022”; Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc
“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”. Tổ chức Đoàn,
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tổ chức Đội các cấp trong trường học, tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng
cho đoàn viên thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi đội theo chủ đề, chủ điểm; tổ chức cho
đoàn viên, thanh thiếu nhi đăng ký học tập và làm theo lời Bác với các nội dung cụ thể về
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới về nội dung và phương
thức để tiếp cận đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đặc biệt, từ năm 2015, Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ
GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh “Ánh sáng Soi đường” định kỳ 02 năm/lần với quy mô toàn quốc trong Sinh
viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Học viện thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham
gia; từ năm 2016, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ
chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa “Tự hào Việt Nam” định kỳ 02 năm/lần với quy
mô toàn quốc trong học sinh các Trường THPT, TTGDTX thu hút đông đảo đoàn viên,
học sinh tham gia. Có thể nói đây là hai sân chơi lớn góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức, lối sống cho đoàn viên, học sinh, sinh viên trên quy mô cả nước. Đối với thiếu nhi,
phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” là phong trào được Hội
đồng Đội Trung ương chỉ đạo triển khai xuyên suốt, rộng khắp trong gần 26000 Liên đội trong
cả nước. Năm 2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo
Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi
với Bác Hồ” thu hút 4,5 triệu thiếu nhi tham gia, là cuộc thi có số lượng thiếu nhi tham gia
đông nhất từ trước tới nay, với rất nhiều tác phẩm hay, để lại ấn tượng sâu sắc về tình cảm, sự
biết ơn của thiếu nhi đối với Bác Hồ kính yêu. Năm 2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ
đạo Hội đồng Đội Trung ương tổ chức cuộc thi Thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các
địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, thu hút sự tham gia của hàng triệu em
đội viên, thiếu nhi trong cả nước với hàng chục ngàn video clip dự thi, trong đó có 884
Video clip được lựa chọn tham gia vòng chung kết toàn quốc. Tại website bình chọn của
cuộc thi đã có trên 84,4 triệu lượt xem và 14,5 triệu lượt bình chọn. Bên cạnh đó, Ban Bí
thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, các
Liên đội, chi đội, Sao nhi đồng tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống thông qua sinh hoạt
chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” với
những nội dung về các câu truyện dân gian, những tấm gương có nghĩa cử cao đẹp, truyền
cảm hứng; các cuốn sách có nội dung giáo dục, phù hợp với lứa tuổi, thu hút thiếu nhi; các
gương thiếu nhi tiêu biểu trên các mặt học tập, rèn luyện, gương thiếu nhi vượt khó … và
các hình thức đa dạng, phù hợp với thiếu nhi như sân khấu hóa, đố vui, hái hoa dân chủ, thi
viết cảm nhận, vẽ tranh, kể chuyện theo sách, xây dựng video clip, hoạt động trải nghiệm,
về nguồn, giao lưu... Tính riêng trong năm học 2020 – 2021, các Liên đội trong cả nước đã
tổ chức hơn 525.000 buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp,
một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.
Đối với thiếu nhi, Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo các cơ sở Đội tổ chức các hoạt
động sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” tới
từng liên đội trong các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội; mời các chuyên gia tâm
lý, những người nổi tiếng, có uy tín, thầy cô giáo nói chuyện, trao đổi với học sinh về các
nội dung: xây dựng tình bạn trong học đường; cách ứng xử với bạn; hậu quả của bạo lực
học đường; làm thế nào để phòng tránh bạo lực học đường… Trình diễn các vở kịch truyền
thông về bạo lực học đường; tổ chức cho học sinh thảo luận, trả lời câu hỏi tình huống để
xây dựng tình bạn đẹp; có các hình thức, chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật
trong nhà trường để ngăn ngừa hành vi trái pháp luật vì không biết luật; giáo dục để các
em có ý thức nói không với bạo lực học đường, không học tập các hình ảnh, hiện tượng
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không tốt, không chạy theo các trào lưu không chuẩn mực trên mạng xã hội gây ảnh hưởng
đến lối sống, hành vi đạo đức của học sinh.
Một trong những nội dung quan trọng của văn hóa học đường đó chính là việc ngăn
chặn hành vị bạo lực học đường và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh
viên. Đối với vấn đề này, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường đã tổ chức
các hoạt động tuyên truyền về nhận thức pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua các
hoạt động trải nghiệm, xử lý tính huống, kỹ năng phòng vệ để ngăn chặn bạo lực học đường,
các chương trình “Giáo dục pháp luật - trải nghiệm thực tế”, góp phần xây dựng ý thức công
dân, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên, qua đó tạo ra môi trường học tập
lành mạnh, văn minh từ đó ý thức chấp hành pháp luật của học sinh cũng ngày được nâng
lên. Các cấp bộ Đoàn trong trường học đã phối hợp với các đơn vị chức năng như: Tòa
án, Công an, Hội Luật gia tổ chức các mô hình “Phiên tòa giả định”, các hội thi tiểu phẩm
tuyên truyền trong các trường THPT, TTGDNN-GDTX, Đại học, Cao đẳng. Thông qua
các tình huống giả định về bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong
trường học để vừa có tác dụng răn đe, vừa cảnh tỉnh những học sinh có suy nghi, hành vi
bạo lực. Trong công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Trẻ em, các cấp bộ Đoàn, Đội, các
cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục, đăng
tải nhiều tin, bài phản ánh về kết quả thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các mô hình
hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát huy quyền tham
gia của trẻ em; xuất bản, biên tập, tái bản các đầu sách tuyên truyền về Luật Trẻ em, các
văn bản pháp quy về trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em. Năm 2020, Trung ương Đoàn,
Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Trẻ em trực tuyến trong học
sinh tiểu học, trung học cơ sở (từ lớp 3 đến lớp 9) thu hút hơn 300.000 thí sinh đăng ký
và tham gia dự thi. Năm 2021, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Liên
hoan các đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật Trẻ em. Hiện tại, Liên hoan các đội
tuyên truyền măng non đang chuẩn bị tham gia vòng chung kết Liên hoan, dự kiến tổ chức
vào cuối tháng 11/2021.
Tổ chức Đoàn, Đội các cấp triển khai tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa nói
chuyện, trao đổi với các nhà tâm lý, các hoạt động tư vấn tâm sinh lý, hướng dẫn sử dụng
mạng xã hội lành mạnh... được triển khai thường xuyên và liên tục. Thông qua hoạt động
học sinh được nghe các câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong
cuộc sống; được chia sẻ các thông tin liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây
ra, được rèn luyện các kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường, các
kỹ năng tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường góp phần xây
dựng môi trường học đường lành mạnh, văn minh. Từ năm 2020, Ban Bí thư Trung ương
Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn thành lập Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em của Đoàn
tại các tỉnh, thành phố. Câu lạc bộ bao gồm các chuyên gia luật pháp, chuyên gia về trẻ em,
các luật sư, bác sĩ, nhà tâm lý… trong cả nước có chuyên môn về công tác trẻ em; có nhiệm
vụ tư vấn, trợ giúp các em, người bảo hộ của trẻ em về các thủ tục pháp lý; hỗ trợ tâm sinh
lý trẻ em. Đến nay, 61/63 tỉnh thành phố trên cả nước đã thành lập câu lạc bộ tư vấn, trợ
giúp trẻ em cấp tỉnh. Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em đã góp phần phát huy sự tham gia
tích cực của mình trong tham giam gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Cùng với đó, tổ chức Đoàn, Đội đã nhanh nhạy, bắt kịp với xu hướng chung của
thanh thiếu niên trong việc phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông trực quan,
internet, mạng xã hội góp phần xây dựng, hình thành văn hóa học đường, tuyên truyền, giáo
dục về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung và phòng chống bạo lực học đường
nói riêng. Các cấp bộ Đoàn, các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn đã xây dựng nhiều
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chuyên trang, chuyên mục, fanpage trên mạng xã hội để giáo dục trẻ em; đăng tải nhiều tin,
bài phản ánh về kết quả thực hiện Luật và các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công
tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát huy quyền tham gia của trẻ em; xuất bản, biên tập, tái
bản các đầu sách tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản pháp quy về trẻ em, quyền và
bổn phận của trẻ em. Nội dung phòng, chống bạo lực học đường, tự bảo vệ bản thân đã
được lồng ghép trong các hoạt động, trại hè kỹ năng cho thiếu nhi, như chương trình “Học
kỳ quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”…
Hoạt động của Hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi
toàn quốc, hoạt động Đội trên địa bàn dân cư cũng có tác động, ảnh hưởng tích cực tới thiếu
nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp thiếu nhi bồi
đắp, hình thành văn hóa ứng xử, lối sống đẹp giúp cho văn hóa học đường được củng cố,
nâng cao, tạo thành thói quen ứng xử của thiếu nhi ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt ở trường
học và gia đình.
Bên cạnh đó, để góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh,
giúp học sinh, sinh viên áp dụng những kiến thức trong trường học và cuộc sống, tổ chức
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường học cũng tổ chức các hoạt động phong trào
phù hợp với từng khối đối tượng để học sinh, sinh viên phát huy vai trò xung kích trong
các hoạt động phát triển kinh tế, chính trị - xã hội:
Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được các cấp bộ Đoàn trường học tổ chức
thường xuyên với nhiều mô hình hay, hiệu quả, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên,
học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, đặc biệt là các hoạt động tình
nguyện tại chỗ như thành lập các đội hình chuyển giao mô hình kinh tế, xây dựng văn
minh đô thị, giữ gìn cảnh quan học đường, xây dựng nhà trường xanh, bảo vệ môi trường,
đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện hiệu quả. Các mô hình “Cổng trường
an toàn” và các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày hội
hiến máu tình nguyện”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Hoa phương đỏ”, chương
trình “Tiếp sức mùa thi”, Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” đã
tạo ra môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến vì cộng đồng góp phần xây
dựng văn hóa học đường.
Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cơ sở Đoàn khối trường học tích cực, chủ
động tổ chức, triển khai sâu rộng thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cách làm
sáng tạo thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, tạo môi trường để đoàn viên thanh
niên sinh viên thể hiện tinh thần xung kích, phát huy ý tưởng, sáng tạo trong học tập,
nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai phong
trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thông qua tổ chức các cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi
đồng”, “Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và khởi nghiệp”, Giải thưởng “Sáng tạo xanh”, “Sân
chơi em yêu khoa học -tài năng công nghệ nhí”; Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ” góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức thông qua các hoạt
động như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong
thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò của học sinh,
sinh viên trong việc nhận diện, phản biện đối với các hoạt động truyền bá các thông tin
không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên mạng. Các hoạt động giáo dục ý
thức quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới đất nước được triển
khai thường xuyên với nội dung phong phú, giàu cảm xúc, đã khơi dậy được lòng yêu nước,
tinh thần dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong học sinh, sinh viên, nổi bật
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như: Tổ chức chương trình “Hành trình biên giới”, “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, “Hành
trình, Sinh viên với biển, đảo quê hương”, “Ngày hội sinh viên với biển, đảo quê hương”;
các hoạt động triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; các chương trình văn nghệ về
chủ đề biển, đảo; khuyến khích đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc
thanh niên, công trình nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề cấp thiết tại các vùng
biển, đảo của Tổ quốc; tổ chức các chương trình ngoại khoá, các hoạt động giao lưu, kết
nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lượng vũ trang. Đặc biệt, các phong trào “Sinh
viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo
5 điều Bác Hồ dạy” được triển khai đối với từng khối đối tượng, đây là một trong những nội
dung cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Đội góp phần quan trọng trong
việc tạo môi trường, động lực cho học sinh, sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các
mặt góp phần xây dựng lớp đoàn viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu, là tấm gương sáng trong
môi trường học đường.
Trong quá trình học tập tại nhà trường, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là
người bạn đồng hành với học sinh, sinh viên với nhiều hoạt động thiết thực: Phối hợp tổ chức
các hoạt động nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về giới tính, sức khỏe sinh sản,
phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục, về phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, về
thói quen khám sức khoẻ định kỳ, về tác hại của bia, rượu, thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện
tử, ma túy và các chất kích thích. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ
năng trong cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên trường học. Tổ chức đa dạng các sân chơi,
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong thanh thiếu nhi. Xây dựng, củng
cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của học sinh, sinh viên. Những hoạt
động đồng hành góp phần thiết thực trong việc xây dựng văn hóa học đường lành mạnh,
thân thiện, tích cực.
III. Một số giải pháp nâng cao văn hoá học đường từ các mối quan hệ ngoài nhà
trường thông qua các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thứ nhất, Cấp ủy - Ban Giám hiệu các trường cần tiếp tục quan tâm định hướng, chỉ
đạo tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh tổ chức hoạt động. Thông qua công tác định hướng, chỉ đạo, tạo điều kiện cho tổ chức
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động sẽ
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng tổ chức các hoạt động phong trào hành
động cách mạng góp phần rất lớn để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
Thứ hai, nhân rộng các mô hình tiêu biểu của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hoá học đường từ các
mối quan hệ ngoài nhà trường. Sau thời gian học tập trên lớp, học sinh, sinh viên có đa
số thời gian ở bên ngoài nhà trường, trong khoảng thời gian này các mối quan hệ ngoài
nhà trường có tác động trực tiếp đến học sinh, sinh viên. Do đó để giúp học sinh, sinh
viên tiếp cận với điều tốt, điều có ích thì việc nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong
các hoạt động ngoại khóa do tổ chức Đoàn, Đội tổ chức bên ngoài nhà trường như các
phong trào tình nguyện vì cộng đồng, các phong trào sáng tạo, các sân chơi nghiên cứu
khoa học do tổ chức Đoàn, Đội, các thiết chế Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động
thanh thiếu nhi tổ chức sẽ góp phần hình thành nên văn hóa cho học sinh, sinh viên từ
các hoạt động ngoài nhà trường. Tăng cường triển khai các hoạt động hoạt động lành
mạnh trên mạng xã hội cho học sinh tham gia nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có
môi trường vui chơi, giải trí, học tập trên mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là sử dụng mạng xã hội facebook,
fanpage… đối thoại, giải đáp vướng mắc pháp luật trực tuyến; định hướng cho học
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sinh biết cách phòng tránh những trang mạng có nội dung kích động bạo lực; cách thức
để các em phản ứng với những thông tin có nội dung xấu, tiêu cực ảnh hưởng đến các
em.
Thứ ba, là cần tiếp tục kiên trì tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói
không với bạo lực học đường” đối với khối THPT, TTGDTX và khối Trung cấp; sinh
hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương
sáng” trong khối Tiểu học, Trung học cơ sở. Ngoài giờ học chính khoá, việc tổ chức
các hoạt động ngoại khoá giúp học sinh giảm tải căng thẳng và áp lực. Việc tổ chức tốt
diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề sẽ góp phần hình thành những thói quen tốt, tích cực và
từng bước được cụ thể hóa thành hành động trong học sinh góp phần chia sẻ những
thông điệp tích cực về tình bạn đẹp, một việc làm đầy ý nghĩa đẩy lùi bạo lực học
đường.
Thứ tư, là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, duy trì hoạt động các Câu lạc bộ, đội,
nhóm trong trường học. Các cấp bộ Đoàn, Đội cần tăng cường phối hợp với nhà trường
trong việc xây dựng mô hình các câu lạc bộ, đội, nhóm nhằm giúp học sinh phát triển toàn
diện, thỏa mãn các đam mê về khoa học, thể thao, nghệ thuật…thông qua các hoạt động
câu lạc bộ, đội, nhóm giúp học sinh, sinh viên tạo nên nguồn năng lượng tích cực trong
học tập, giúp các em hình thành được các phẩm chất đoàn kết, nhân ái, chia sẻ, tôn trọng,
trách nhiệm với bạn bè với cộng đồng, rèn luyện đạo đức, trang bị cho các em bản lĩnh, kỹ
năng sống, khuyến khích các em vui chơi lành mạnh, tích cực rèn luyện thân thể, bồi
dưỡng trí tuệ, kỹ năng với ý thức trở thành những công dân toàn cầu.
Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý
thức đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; về vai trò, trách nhiệm,
quyền lợi và nghĩa vụ của các em trong việc phòng chống bạo lực học đường, đấu tranh
chống các hành vi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, tổ chức tập
huấn và cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn, cán bộ
phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội về nội dung của Luật Thanh niên,
Luật Trẻ em, những kỹ năng cần thiết trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục học sinh
nói chung và phòng chống bạo lực học đường nói riêng.
Thứ sáu, để xây dựng văn hóa học đường cần tạo môi trường để các em đội viên,
thiếu nhi trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ
năng thông qua các hoạt động học tập, vui chơi giải trí, các hoạt động cộng đồng; từ đó giúp
các em nâng cao nhận thức, sống tích cực, lành mạnh, có giá trị, biết yêu thương và chia sẻ.
Tăng cường sự phối hợp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và
xã hội để hỗ trợ, đồng hành cùng các em trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt Đội; phát
huy vai trò tự quản của Ban Chỉ huy chi đội, phụ trách Sao, phụ trách lớp nhi đồng trong
việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi trong xây dựng
văn hóa học đường. Đảm bảo các hoạt động phải được triển khai tới từng đội viên, thiếu
niên và nhi đồng bằng nhiều cách làm, nhiều hình thức đổi mới, sinh động, sôi nổi, thường
xuyên, liên tục để tạo cho các em thói quen làm việc tốt ở mọi lúc, mọi nơi và trở thành nét
đẹp hàng ngày đối với mỗi thiếu nhi; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, sát
với thực tế của các cơ sở Đội và điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện của các em.
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PHẦN THỨ TƯ
VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HỘI NHẬP

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA QUỐC TẾ TẠI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
TS. Phạm Hoàng Tú Linh*
Tóm tắt: Trước bối cảnh hợp tác quốc tế sâu rộng trong giáo dục đại học, đặc biệt, nâng
cao uy tín của các trường đại học Việt Nam trong Cộng đồng Văn hóa - giáo dục ASEAN; điều
cần thiết phải xây dựng môi trường văn hóa quốc tế để phù hợp với xu thế mới cũng như thu hút
sinh viên quốc tế đến học tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu tại Việt Nam. Trong phạm vi
bài nghiên cứu này, tác giả đi sâu phân tích một số nội dung chính sau: (i) Một số khái niệm cơ
bản liên quan đến văn hóa quốc tế; (ii) Xây dựng môi trường văn hóa quốc tế - điều cần thiết
trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo; (iii) Những biện pháp và kiến nghị xây
dựng môi trường văn hóa quốc tế tại các trường đại học, cao đẳng và các Viện nghiên cứu tại
Việt Nam.
Từ khóa: Xây dựng, môi trường, văn hóa quốc tế, đại học, đổi mới giáo dục.

I.

Đặt vấn đề

Trong môi trường giáo dục, vấn đề văn hóa hay xây dựng môi trường văn hóa đóng
vai trò quan trọng, đó là sự kế thừa những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân
tộc Việt Nam, để từ đó, xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với xu thế hợp tác hóa
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo quốc tế. Xu hướng hội nhập quốc tế trong giáo dục đã
và đang mở ra không ít những triển vọng phát triển giáo dục cho các quốc gia trong khu
vực Đông Nam Á (Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN) (Bransford, J. D., Brown, A.
L., & Cocking, R. R, 2000); đồng thời, cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với việc
giữ gìn, phát triển văn hóa nói chung và môi trường văn hóa nhà trường nói riêng. Nghiên
cứu môi trường văn hóa nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế là nghiên cứu một hệ
thống giá trị tích hợp các hoạt động sáng tạo văn hóa, giáo dục và khoa học.
Vấn đề văn hóa nhà trường nói riêng và môi trường văn hóa quốc tế nói chung đã có
nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, ở mức độ khác nhau, họ đã đưa ra nhiều nhận
định khác nhau về văn hóa nhà trường như tác giả Đỗ Huy, Xây dựng môi trường văn hóa
ở nước ta hiện nay từ góc nhìn giá trị học, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2001 đã
phân tích môi trường văn hóa và đưa ra cách tiếp cận qua các giá trị, co rằng môi trường
văn hóa gắn với giá trị, thẩm mỹ. Tác giả Trịnh Thị Minh Loan, Một số khái niệm về văn
hóa, Viện nghiên cứu sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005, đưa ra khái niệm văn hóa
theo các góc độ khác nhau: góc độ lịch sử, dân tộc học, văn hóa, nghệ thuật, triết học.
Ở nước ngoài, công trình nghiên cứu về Mô hình giáo dục giá trị trong trường học
(Education for values in schools - A framework) của Hội đồng nghiên cứu và đào tạo khoa
*
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học quốc gia Ấn Độ đã phân tích sâu về mô hình giáo dục giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh của
văn hóa nàh trường trong bối cảnh hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Công trình
nghiên cứu Đổi mới chương trình giáo dục trong nhà trường: cơ sở, phân tích chuyên sâu
và phát triển bền vững (Ongoing Renewal of the School Curriculum - Focusing,
Deepening and Sustaining) của Ủy ban phát triển chương trình giáo dục Anh quốc đã phân
tích các tiêu chí cần đổi mới trong xây dựng chương trình giáo dục, nhằm phù hợp với
môi trường văn hóa quốc tế.
Qua các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, các tác giả khẳng định môi
trường văn hóa trường đại học ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục của nhà
trường, trong xu thế hội nhập, cạnh tranh gay gắt, các trường không thể không tích lũy và
phát huy giá trị văn hóa của mình, thể hiện qua việc tạo động lực làm việc, điều phối và
kiểm soát hành vi của cá nhân, hạn chế tiêu cực và xung đột…Nghiên cứu của tác giả tiếp
cận những khía cạnh của vấn đề văn hóa nêu trên, qua đó, tác giả đi sâu phân tích theo
hướng mới trong việc xây dựng môi trường văn hóa của các trường đại học, viện nghiên
cứu trước bối cảnh hội nhập quốc tế về chất lượng của giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực,
chương trình đào tạo… nhằm bắt kịp với xu thế của các trường đại học trong khối cộng
đồng chung ASEAN (Crick, R. D., Stringher, C., & Ren. K, 2014).
II. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến văn hóa quốc tế
2.1.1. Văn hóa
Văn hóa là một khái niệm có nội hàm ngữ nghĩa khá phong phú và phức tạp, có nguồn
gốc ở cả phương Tây và phương Đông. Ở Phương Tây, văn hóa xuất hiện từ rất sớm trong
đời sống ngôn ngữ, văn hóa chính là quá trình giáo dục, bồi dưỡng về mặt tinh thần và trí
tuệ cho con người. Ở Phương Đông, văn hóa xuất hiện từ thời Tây Hán. Ở đây, văn hóa
được hiểu như cách giáo hóa đối lập với vũ lực, theo đó, văn hóa là “văn trị giáo hóa” tức
là dùng “văn trị” để “giáo hóa” con người. Như vậy, ngay từ thời xa xưa, ở Phương Đông
và Phương Tây, con người đã ý thức được về văn hóa và vai trò của nó đối với việc giáo
dục, bồi dưỡng tâm hồn, trí tuệ của con người (Education Commission, 2000).
UNESCO nhận định văn hóa với ý nghĩa rộng hơn, coi văn hóa như một phức thể tổng thể các đặc trưng, diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức, tình cảm…khắc họa nên
bản sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng, vùng miền, quốc gia, xã hội. Văn hóa là
tổng thể sống động các hoạt động của cá nhân và cộng đồng xã hội trong quá khứ và hiện
tại. Qua các thế kỷ, các hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một tổng thể các giá trị,
các truyền thống và thị hiếu - những yếu tố xác định tính đặc trưng riêng của mỗi dân tộc.
Như vậy, văn hóa không phải là một lĩnh vực riêng biệt, có tính ngành nghề. Đó là hoạt
động nhằm phát huy những năng lực bản chất của con người, vươn tới cái chân, thiện,
mỹ. Văn hóa là hoạt động nhằm tạo ra những giá trị và chuẩn mực xã hội. Đây là cơ sở lý
luận quan trọng để tiếp cận, nghiên cứu về môi trường văn hóa (Gardner, R., Cairns,
J.,Lawton, D, 2003).
2.1.2. Môi trường văn hóa
Theo UNEP (Chương trình môi trường của Liên hợp quốc) thì: “Môi trường là thế
giới mà chúng ta đang sống trong đó”. Môi trường không chỉ bó hẹp trong không gian là
tự nhiên, và đã biến đổi ít nhiều qua các thời kỳ mà còn bao gồm cả không gian nhân tạo
làm thành khung cảnh cho cuộc sống của hầu hết mọi người. Michael Batisse, nhà nghiên
cứu người Pháp nổi tiếng về môi trường và tài nguyên thiên nhiên đã khảng định: “Môi
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trường không chỉ bó hẹp ở những không gian được gọi là tự nhiên và bị biến đổi ít nhiều
qua các thời kỳ mà còn bao gồm cả những không gian nhân tạo làm khung cảnh cho cuộc
sống của hầu hết mọi người” (Morris, P, 1995).
Trong môi trường văn hóa, con người là chủ thể tích cực, luôn đóng vai trò quyết
định trong việc sáng tạo những giá trị văn hóa, hình thành những quan hệ văn hóa, lựa
chọn, tổ chức, tham gia những hình thái hoạt động văn hóa và điều tiết, phát huy tác dụng
của những thiết chế đảm bảo đời sống văn hóa, hợp thành môi trường văn hóa. Trong suốt
quá trình hình thành và phát triển của môi trường văn hóa, con người vừa là chủ thể xây
dựng môi trường văn hóa, vừa là sản phẩm chủ yếu nhất của môi trường văn hóa. Trong
đó, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng xu thế mới, đảm bảo phù hợp với xu thế quốc
tế hóa là một thách thức đang đặt ra đối với các trường đại học Việt Nam.
2.1.3. Môi trường văn hóa trường đại học
a) Văn hóa nhà trường
Văn hóa nhà trường là văn hóa diễn ra trong trường đại học, thể hiện các chuẩn mực
đạo đức của xã hội, trong đó, quan hệ giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò, giữa trò với
trò là quan hệ chủ đạo. Văn hóa nhà trường có ý nghĩa quyết định tới chất lượng giáo dục
đào tạo và có ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng xã hội.
Từ những năm 1990, thuật ngữ văn hóa nhà trường xuất hiện tại các nước nói tiếng
Anh như Mỹ, Úc đã có trung tâm nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và đánh giá vấn đề này,
dù đã có nhiều ý kiến khác nhau nhưng vẫn thống nhất mối trường đại học đều có văn hóa
nhà trường của mình. Học tập kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng văn hóa nhà trường ở
Việt Nam cần đảm bảo ba yếu tố: Cơ sở vật chất đảm bảo, môi trường giáo dục tốt và văn
hóa ứng xử, giao tiếp (Gilbert, R, 2012).
Các nhà khoa học đã phân tích và khẳng định thực chất của văn hóa nhà trường là
văn hóa ứng xử. Nội hàm của văn hóa ứng xử chính là cách thức quan hệ, thái độ và hành
động của con người đối với môi trường thiên nhiên, đối với xã hội và đối với người khác.
Văn hóa ứng xử gồm ba chiều quan hệ với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi
trường văn hóa. Như vậy, văn hóa ứng xử gắn liền với các thước đo mà xã hội dùng để
ứng xử, đó là chuẩn mực xã hội. Ở các trường đại học Việt Nam, khái niệm văn hóa ứng
xử đã được gián tiếp, trực tiếp làm rõ gồm: Thái độ, cách thức quan hệ, hành động và các
kỹ năng lựa chọn nhằm tận dụng, ứng phó và thể hiện tình người đối với môi trường tự
nhiên, môi trường xã hội và với bản thân. Thái độ, cách thức quan hệ, hành động và kỹ
năng lựa chọn đều bị chi phối bởi các giá trị được biểu hiện dưới dạng chuẩn mực cơ bản
của xã hội (Rose, D., Martin, J, 2012).
b) Môi trường văn hóa nhà trường
Theo Từ điển giáo dục học thì môi trường giáo dục là tập hợp những không gian,
những hoạt động xã hội và cá nhân, những phương tiện về giao lưu, những quá trình, phối
hợp lại với nhau và tạo điều kiện thuận lợi để đạt được những kết quả giáo dục có hiệu
quả nhất. Qua phân tích nêu trên, khái niệm môi trường giáo dục có liên quan mật thiết
đến các khái niệm như môi trường học tập, môi trường nhà trường.
Môi trường nhà trường là tập hợp những con người, những cơ sở vật chất, kỹ thuật
và những phương tiện quản lý, có tương tác lẫn nhau một cách thường xuyên, nhằm mục
đích tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của việc dạy và học ở nhà trường đạt kết
quả tốt. Như vậy, môi trường nhà trường có ảnh hưởng lớn đến người học.
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Chủ thể của môi trường văn hóa trường đại học là các giảng viên, sinh viên, cán bộ,
viên chức, người lao động, là nhân tố quan trọng quyết định môi trường văn hóa.
Giảng viên là đội ngũ những người trực tiếp đứng trên bục giảng với nhiệm vụ cao
quý là trao quyền, tri thức chuyên môn và kiến thức cho sinh viên. Với vai trò, vị thế là
chủ thể quá trình dạy-học, giảng viên là nhân tố có vai trò quyết định hàng đầu trong việc
xây dựng môi trường văn hóa nhà trường lành mạnh, phong phú ở trường đại học.
Sinh viên là khách thể của quá trình dạy học, còn khi xét ở góc độ thu nhận kiến thức
thì sinh viên lại là chủ thể của lượng kiến thức được thu nhận đó. Như vậy, xây dựng môi
trường văn hóa trường đại học là dành cho sinh viên, nhằm tạo lập cho chính họ có được
một môi trường học tập, nghiên cứu và rèn luyện thuận lợi nhất để phát huy năng lực của
mình. Như vậy, sinh viên là bộ phận đông đảo nhất, là nhân tố tích cực và quyết định nhất
trong toàn bộ quá trình xây dựng, duy trì và củng cố chất lượng, hiệu quả của môi trường
văn hóa trường đại học.
Cán bộ, viên chức, người lao động là những người tham gia công tác quản lý mà
không trực tiếp giảng dạy, có thể vừa giảng dạy vừa phụ trách một mảng hoạt động, một
bộ phận nhất định trong cơ cấu trường học. Nhân viên có thể là những người làm những
công việc chuyên biệt ở các khoa, phòng, ban, trung tâm…có trách nhiệm gắn với công
việc được giao. Như vậy, cán bộ, giảng viên là một nhân tố rất quan trọng góp phàn xây
dựng và nâng cao chất lượng môi trường văn hóa nhà trường ở trường đại học.
Trong môi trường văn hóa nhà trường, con người là chủ thể quan trọng quyết định
đến chất lượng của môi trường văn hóa, cũng chính môi trường văn hóa này tác động, cải
biến hướng con người đến những giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội.
Khách thể là hệ thống các giá trị, những tư tưởng bao quát, được tin tưởng mạnh mẽ
chung cho một nhóm người, một cộng đồng người, một giai cấp, một dân tộc, một thời
đại về cái gì đó được coi là điều đúng, hợp lý, điều mong muốn.
Hệ thống các giá trị văn hóa nhà trường bao hàm nhiều cấp độ: Các giá trị nền tảng
giữ vai trò định hướng chung và có tính ổn định tương đối trong môi trường giáo dục; các
giá trị chuẩn mực là sự thể hiện các giá trị nền tảng và điều kiện đặc thù trường học; các
giá trị cụ thể thường gắn với những tiêu chuẩn, yêu cầu nhất định trong nhà trường, là sự
chi tiết hóa giá trị nền tảng và giá trị chuẩn mực.
2.1.4. Môi trường văn hóa quốc tế tại các trường đại học
Môi trường văn hóa quốc tế vốn được hiểu là sự đồng thời tồn tại của nhiều nền văn
hoá, tập quán khác nhau. Đa dạng văn hoá trong môi trường giáo dục chính là tập thể bao
gồm nhiều cá nhân khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ, tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội,
tập tục sống. Tại các nước phát triển như Anh, Australia, Mỹ, Canada, không chỉ các công
ty, tổ chức mà những trường học cũng đều đề cao sự phát triển của cộng đồng học sinh,
sinh viên đa dạng văn hoá vì những ảnh hưởng tích cực mà điều này mang lại. Đại học
Greenwich UK là một trong những trường đại học có cộng đồng sinh viên đa dạng nhất
thế giới với chỉ số quốc tế (International Outlook) lên tới 81%. Nhà trường luôn cố gắng
phát triển cộng đồng sinh viên đa dạng văn hoá không chỉ ở tại Anh quốc mà còn ở các
cơ sở quốc tế của trường, trong đó có Đại học Greenwich (Việt Nam) (Morris, P. 1995).
Lợi ích của việc xây dựng môi trường văn hóa quốc tế. Môi trường đa dạng văn hoá
được cho là có nhiều tác động tích cực lên sinh viên.
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(i) Đầu tiên là khả năng hình thành tư duy toàn cầu. Cụ thể, qua việc học tập và kết
bạn với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, sinh viên có thể hình thành tư duy toàn cầu,
có tầm nhìn và hiểu biết về xã hội, tập quán và các nền văn minh trên thế giới. Từ đó, sinh
viên được mở mang tư duy và có những mục tiêu xa hơn, vươn ra toàn cầu.
(ii) Thứ hai là lợi ích tăng khả năng suy luận và tư duy phân tích. Theo nhiều nghiên
cứu, những tập đoàn đa quốc gia và cải tiến nhanh nhất chính là những tập đoàn có đội
ngũ nhân sự đa văn hoá nhất. Bởi mỗi cá nhân có hoàn cảnh, văn hoá khác nhau sẽ nhìn
nhận một vấn đề theo cách khác nhau. Sinh viên có cơ hội gặp gỡ và học tập cùng bạn bè
quốc tế sẽ có khả năng tư duy, phân tích, suy luận đa chiều. Việc này không chỉ có lợi
trong quá trình học tập mà cũng sẽ là lợi thế khi làm việc.
(iii) Thứ ba là nâng cao nhận thức về bản thân. Nhờ được va chạm với môi trường
đa dạng hoàn cảnh, màu da, ngôn ngữ, sinh viên sẽ tự hình thành nhận thức về bản thân
rõ ràng hơn, từ đó có những mục tiêu phát triển bản thân và sự nghiệp đúng đắn hơn trong
tương lai.
2.2. Xây dựng môi trường văn hóa quốc tế - điều cần thiết trong bối cảnh hội nhập
quốc tế về giáo dục và đào tạo
Giáo dục đại học Việt Nam ngày nay, bên cạnh những thành tích như một số trường
đại học Việt Nam như Đại học quốc gia Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế của các trường đại
học trong Cộng đồng ASEAN (xếp thứ 139)1. Chính vì vậy, việc xây dựng môi trường
văn hóa quốc tế đóng vai trò quan trọng bởi những lý do chính như sau:
Một là, chương trình và giáo trình giảng dạy chưa được tiêu chuẩn hoá cũng như
công nhận trên phạm vi quốc tế. Điều này dẫn đến việc bằng cấp của nước ta chưa được
thế giới công nhận về chất lượng, sinh viên cũng khó tham gia các chương trình trao đổi
giao lưu với các trường đại học trên thế giới hay chuyển sang học tiếp tại các trường đại
học quốc tế đối với các sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường đại học Việt Nam. Xây dựng
môi trường văn hóa quốc tế trong nhà trường như thực hiện đổi mới chương trình giảng
dạy hiện đại, cập nhật, chất lượng cao, theo tiêu chí đánh giá của các tổ chức giáo dục
quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực đáp ứng với thị trường
việc làm. Để đáp ứng tiêu chuẩn này, các trường đại học cần thiết xây dựng môi trường
văn hóa quốc tế, để có thể tuyển sinh các sinh viên quốc tế theo học chương trình đại học
ở Việt Nam (Rose, D., Martin, J, 2012).
Hai là, chưa có bộ tiêu chí, các chuẩn mực đánh giá chất lượng đào tạo, xếp loại, xếp
hạng các trường đại học trong nước, làm cơ sở để các nước khác dựa vào đó hợp tác, liên
kết đào tạo. Hiện nay, chưa có một hệ thống kiểm định hoàn chỉnh nên công tác đánh giá
chất lượng giáo dục đào tạo còn thiếu tính khoa học, nặng cảm tính. Chính vì lý do này,
các trường đại học cần xây dựng bộ tiêu chuẩn dựa trên những đánh giá quốc tế nhằm
đảm bảo, phù hợp với tiêu chuẩn của các trường trong khu vực và trên toàn thế giới.
Ba là, chất lượng đầu ra cũng như chất lượng đào tạo của một số trường đại học chưa
đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc tế. Nhìn
chung, sinh viên Việt Nam ra trường với tấm bằng đại học Khá - Giỏi cũng chưa đủ điều
kiện đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, các doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình đào tạo
cần thiết tăng cường đào tạo, trao đổi sinh viên quốc tế đến Việt Nam và sinh viên Việt
VNU Media (2018), Xếp hạng đại học châu Á 2017: Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí 139, truy cập
https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N21287/Xep-hang-dai-hoc-chau-a-2017:-dai-hoc-Quoc-gia-Ha-Noi-duy-tri-vi-tri139.htm ngày 22/9/2018.
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Nam đến môi trường quốc tế học tập nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, sinh viên tiếp xúc
môi trường giáo dục quốc tế, năng động, sáng tạo và linh hoạt, có khả năng làm việc, phát
triển năng lực chuyên môn trước bối cảnh mới.
Bốn là, qua thống kê khảo sát, những ấn phẩm và công bố quốc tế ở các trường đại
học, cao đẳng và Viện nghiên cứu ở Việt Nam còn rất khiêm tốn so với các quốc gia trong
khu vực và trên toàn thế giới. Theo thống kê của Viện thông tin khoa học (ISI), trong 15
năm từ 1996 - 2011, Việt Nam mới có 13.172 ấn phẩm khoa học công bố trên các tập san
quốc tế có bình duyệt, bằng khoảng một phần năm của Thái Lan (69.637), một phần sáu
của Malaysia (75.530), và một phần mười của Singapore (126.881). Trong khi đó, dân số
Việt Nam gấp 17 lần Singapore, ba lần Malaysia và gần gấp rưỡi Thái lan. Việt Nam hiện
nay có khoảng 9.000 giáo sư và phó giáo sư, 24.000 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ mà số
ấn phẩm khoa học của cả nước trong vòng 15 năm qua chưa bằng 1/5 số công bố của
trường ĐH Tokyo (69,806 ấn phẩm) và một nửa của trường ĐH quốc gia Singapore
(28,070 ấn phẩm)2. Việc xây dựng môi trường văn hóa quốc tế, trong đó, cần phát triển
năng lực học, sử dụng và nghiên cứu quốc tế bằng ngôn ngữ tiếng Anh nhằm nâng cao vị
thế giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực và trên toàn thế giới.
2.3. Biện pháp và kiến nghị xây dựng môi trường văn hóa quốc tế tại các trường
đại học, Viện nghiên cứu tại Việt Nam.
Một là, cần chọn lọc, học kinh nghiệm của những nước có nền giáo dục phát triển để
áp dụng cho nền giáo dục tại nước ta, trong đó có việc xây dựng môi trường văn hóa quốc
tế hay quốc tế hóa nhà trường. Việc này sẽ giúp chúng ta giảm bớt khó khăn, tiết kiệm
được thời gian, đi đúng hướng phát triển của thế giới. Nguồn nhân lực do nền giáo dục
Việt Nam đào tạo mới đủ trình độ để hợp tác và cạnh tranh bình đẳng trên toàn cầu. Cụ
thể là đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo hướng hội
nhập quốc tế. Nội dung chương trình và giáo trình cần được tổ chức xây dựng và triển
khai theo hướng mở, nội dung giảng dạy phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn
của ngành nghề mà người học đang theo đuổi. Về phương pháp, cho phép sử dụng đa
dạng các phương pháp dạy học theo nguyên tắc “cập nhật, hiện đại và đổi mới”, giảm tải
tối đa giờ giảng trên lớp để người học có thời gian tự học và tự nghiên cứu. Hiện nay, khi
biên soạn lại và hiện đại hoá sách giáo khoa, chúng ta cần học hỏi những kinh nghiệm
quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc tham khảo có chọn
lọc và sử dụng nguồn thông tin, sách giáo khoa trên thế giới, đối với những môn khoa học
tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Đối với những môn khoa học xã hội và nhân văn cần học
hỏi cách các nước khác thiết kế chương trình dạy và học ra sao để học sinh, sinh viên có
thể dễ dàng trong việc tiếp cận được những tư tưởng tiến bộ nhất trong văn hoá, nghệ
thuật, hiểu được và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả của thời đại.
Hai là, cần hoàn thiện bộ tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm xây dựng hoàn chỉnh hệ thống
kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo quốc tế. Mục đích của việc xây dựng hệ thống
kiểm định chất lượng giáo dục là hàng năm sẽ đánh giá, xếp hạng các trường đại học ở
Việt Nam, trên cơ sở đó, tiêu chuẩn hoá các tiêu chí lựa chọn và xếp hạng các trường đại
học. Các tiêu chí đánh giá có thể là: chất lượng đào tạo, chất lượng các đề tài nghiên cứu
khoa học, cơ chế quản lý sinh viên, quy trình làm việc. Kết quả xếp hạng sẽ là căn cứ để
các trường quốc tế tham khảo về hệ thống giáo dục Việt Nam, từ đó tạo cơ hội giao lưu,
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hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cao, phù
hợp với sự phát triển của bối cảnh quốc tế.
Ba là, quốc tế hóa về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học. Các trường
đại học ở nước ta hiện nay nhìn chung chưa tiếp cận với các phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học đại học phổ biến của thế giới. Việt Nam hiện nay, do quan niệm “nền giáo
dục cần trang bị cho người học một lượng kiến thức càng nhiều càng tốt để họ có thể có
một nền tảng vững chãi khi ra trường” nên vai trò, vị trí của người học chưa thực sự được
quan tâm. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học còn khá lạc hậu. Các thiết bị
giảng dạy, như máy chiếu, video... chỉ là phương tiện hỗ trợ để nâng cao chất lượng giảng
dạy, điều quan trọng hơn cả là sự nhận thức rằng giáo dục phải mang tính sáng tạo, tinh
thần trách nhiệm thể hiện qua việc cải tiến về phương pháp và chương trình học vẫn chưa
được quan tâm. Đó là việc cần thiết xây dựng môi trường văn hóa quốc tế ở các cơ sở
giáo dục đại học phù hợp xu thế mới của các trường trong khu vực và trên toàn thế giới.
Bốn là, Xây dựng môi trường văn hóa quốc tế trong việc tăng cường các hoạt động
nghiên cứu và công bố quốc tế, tiến tới quốc tế hóa các tiêu chuẩn đánh giá khoa học và
các hoạt động về chuyên môn tại các cơ sở giáo dục đại học. Trước mắt, các cơ sở giáo
dục đại học cần có các cơ chế chính sách động viên, khuyến khích các nhà khoa học
nghiên cứu và tích cực công bố kết quả nghiên cứu trên các ấn phẩm khoa học quốc tế.
Về lâu dài, cần đặt ra lộ trình tiến tới quốc tế hóa các tiêu chuẩn đánh giá các hoạt động
khoa học và các hoạt động về chuyên môn trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học, đồng
thời cần coi đây là giải pháp quan trọng để đưa giáo dục đại học Việt Nam hội nhập sâu
hơn vào môi trường quốc tế. Cần thiết phải chú trọng đến việc quảng bá hình ảnh, uy tín
cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc công bố các công trình nghiên
cứu, bằng sáng chế trên toàn cầu.
Năm là, hợp tác với các trường đại học trong khu vực và trên toàn thế giới trong việc
nghiên cứu khoa học, xuất bản ấn phẩm, giáo trình, công bố quốc tế, trao đổi giảng viên,
sinh viên quốc tế…nhằm tiếp cận với môi trường giáo dục đại học quốc tế. Hàng ngày,
khi được làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên quốc tế…chúng ta không
chỉ học được phương pháp làm việc, nghiên cứu khoa học mà còn học từ họ văn hóa giao
tiếp, làm việc, ứng xử và tư duy hiện đại, sáng tạo phù hợp với xu thế phát triển của cuộc
cách mạng khoa học công nghệ 4.0.
III. Kết luận
Xây dựng môi trường văn hóa quốc tế tại các cơ sở giáo dục là các trường cao đẳng,
đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam chính là việc xây dựng chiến lược, sứ mệnh, tầm
nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển của nhà trường trong bối cảnh hợp tác quốc tế sâu
rộng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hợp tác quốc tế phát triển giúp nhà trường khẳng
định vai trò, vị thế cũng như thương hiệu của mình tại khu vực và trên toàn thế giới. Cần
thiết xây dựng môi trường văn hóa quốc tế nhằm động viên, khích lệ các công bố quốc tế,
tuyển sinh viên quốc tế và chuyển giao công nghệ, khoa học quốc tế trong bối cảnh mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc hợp tác quốc tế
trong giáo dục đại học, trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế, trao đổi chương trình đào
tạo, nghiên cứu quốc tế và hợp tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thường xuyên xây
dựng chương trình hợp tác giáo dục thông qua việc tổ chức các Hội thảo quốc tế, Seminar
chuyên đề, nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác quốc tế nhằm phát triển, tăng cường hợp
tác quốc tế giữa các trường, viện nghiên cứu; giúp các cơ sở giáo dục Việt Nam tiếp cận
môi trường giáo dục hiện đại, sáng tạo và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.
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BẠO LỰC VÀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
Nguyễn Xuân Đức*
Một chuẩn mực văn hóa học đường (VHHĐ) đã hình thành, tồn tại từ xưa đến nay
trong môi trường học đường Việt Nam và cả trong quan niệm xã hội. Tạo dựng một môi
trường VHHĐ lành mạnh là cần thiết và hết sức quan trọng để xây dựng một nền giáo dục
(GD) lành mạnh, tiên tiến.
VHHĐ hình thành trong nhà trường trên cơ sở đạo lý truyền thống của dân tộc và
là một bộ phận của văn hóa dân tộc. Cũng như đạo lý dân tộc, VHHĐ hình thành, đào
thải, tích lũy… trong suốt quá trình phát triển của nền GD dân tộc, cũng là cơ sở để hình
thành nếp văn hóa của con người khi trưởng thành.
Để tránh dài dòng, trong tham luận này chúng tôi thừa nhận những điều vừa nêu, chỉ
tập trung bàn về những khía cạnh, những hành vi làm suy giảm VHHĐ, cần được ngăn chặn.
***
Một thực trạng diễn ra lâu nay, đang làm nhức nhối cả xã hội là tình trạng bạo lực
học đường (BLHĐ). BLHĐ xẩy ra nhiều chiều: giữa giáo viên (GV) và học sinh (HS),
giữa HS và HS và cả giữa phụ huynh với nhà trường. BLHĐ đã hủy hoại ghê gớm VHHĐ,
cho nên để bảo vệ VHHĐ cần tìm ra căn rễ của từng loại bạo lực, từ đó đề ra những giải
pháp khắc phục, ngăn chặn, nhằm đảm bảo VHHĐ lành mạnh, góp phần phát triển GD,
tạo nhân lực có chất lượng cho đất nước. Để góp phần tìm ra những giải pháp ngăn chặn
BLHĐ chúng ta phải đi cụ thể vào từng loại hiện tượng, từng loại đối tượng bạo hành: là
GV, HS, phụ huynh và xã hội. Tuy nhiên, ở mức độ của tham luận này chúng tôi chỉ tập
trung vào những ứng xử, hành xử bạo lực từ phía thầy cô giáo với HS đang làm suy giảm
nghiêm trọng VHHĐ.
Bạo hành HS có hai dạng: bạo lực và xúc phạm nhân phẩm. Nguyên nhân cụ thể thì
rất nhiều và cũng có người đổ lỗi cho HS hư, nhưng HS hư chỉ là những tác nhân, những
ngòi nổ dẫn tới bạo hành, bạo lực. Sai phạm BLHĐ trong trường hợp này thuộc về thầy cô
giáo. Để có giải pháp khắc phục hữu hiệu, trước tiên chúng ta cần xem xét những tác nhân
xã hội nào có thể làm gia tăng hành vi bạo hành của thầy cô giáo trong nhà trường.
1. Giáo dục Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi
1.1. Khi Việt Nam ký Công ước về Quyền trẻ em (UNCRC)
Những hành động mắng chửi, thậm chí đánh HS đã có từ lâu trong trường học Việt
Nam mà đến giờ không ít người trưởng thành còn nhớ, có người còn bị ám ảnh. Một phần
tri thức GD truyền thống được cha ông ta đúc kết qua tục ngữ là “Thương cho roi, cho
vọt/ Ghét cho ngọt, cho bùi”. Hệ quả của nó là, bên cạnh không ít những người – nhất là
thế hệ lớn tuổi - thấy rằng nhờ phương pháp GD hà khắc đó mà mình nên người như hôm
nay, thì cũng có những người bị ám ảnh nặng nề bởi sự bạo hành của thầy cô giáo. Việt
Nam đã trở thành thành viên của Công ước về Quyền trẻ em (UNCRC) của Liên hợp
quốc hơn 30 năm nay (1990), nhưng quan niệm thương cho đòn, ghét cho chơi dù đã bị
lên án thì vẫn chưa hết, bạo hành trong trường học gần đây còn có vẻ gia tăng, đặc biệt
mức độ nghiêm trọng của nó nặng nề hơn trước. Trong môi trường GD, điều đó không
*
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được phép xẩy ra. Không chỉ vì nước ta đã ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em,
mà về khoa học GD, bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần đối với trẻ em là phản tác dụng,
phải được ngăn chặn triệt để trong toàn bộ xã hội.
Vậy nhưng, không chỉ ngoài xã hội mà trong nhà trường không phải mọi GV đều
đã thấm nhuần tư tưởng GD không đòn roi, ngay cả đối với con cái của họ. Trong khi
chính những người làm GD phải là những người trước tiên, hàng đầu thấm nhuần và thực
hành phương thức GD mới, thì bản thân nhiều người trong số họ vẫn còn mang tư tưởng,
“kinh nghiệm” dạy con mà cha ông truyền lại.
Như vậy, vấn đề ở đây là phải thay đổi cả nhận thức lẫn kỹ năng của GV. Mặc dù
Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã được ban hành ở tất cả
các trường học, nhưng trong thực tế, hoặc là Qui tắc… chưa được thấm nhuần với tất cả
những người đứng lớp, hoặc quan trọng hơn, họ (nhất là lớp GV trẻ) chưa được trang bị
đầy đủ những kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống GD tránh bạo hành.
Trong khi gần như rất nhiều hoạt động xã hội được tổ chức học tập, diễn tập… thì
những người làm nghề trồng người lại không được huấn luyện, diễn tập xử lý những tình
huống GD có thể xẩy ra hàng ngày trong lớp học. Xin nói cụ thể, ở trường sư phạm lâu
nay, chỉ ngành GD tiểu học (TH) là có bộ môn Nghiệp vụ sư phạm (1 và 2), theo đó giáo
sinh xuống trường học tìm hiểu về xử lý các tình huống GD, còn với các ngành đào tạo
trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) thì thời gian kiến tập bị cắt giảm
(ở khoa đào tạo GV THPT, thời gian kiến tập những năm trước thế kỷ XXI là 4 tuần, sau
rút xuống 2 tuần) và việc rèn luyện xử lý các tình huống trong giờ học gần như không
được quan tâm. Hàng năm ngành GD tổ chức rất nhiều kỳ tập huấn, chuyên đề, thao
giảng, thi GV giỏi, v.v… nhưng dường như không có hoạt động nào bồi dưỡng GV xử lý
tình huống đối với HS. Tóm lại từ khi được đào tạo đến khi thực hành công việc ngoài xã
hội, GV không được học tập, huấn luyện đầy đủ về phương pháp xử lý tình huống khi HS
phạm lỗi. Việc xử lý các tình huống sư phạm của nhiều GV có phần bản năng, được cha
mẹ truyền lại theo kinh nghiệm, trong đó có “thương cho đòm, ghét cho chơi”.
Như vậy, xử lý khiếm khuyết này là điều cần phải làm và không phải không làm
được. Có rất nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài. Bên cạnh việc cho GV học tập, thấm
nhuần Điều lệ (1) các trường Tiểu học (TH), THCS, THPT,… Bộ GD&ĐT cần chỉ đạo
khảo sát, phân tích, tổng hợp các dạng tình huống HS phạm lỗi và cách xử lý của GV,
trước mắt tổ chức các buổi tập huấn về xử lý các tình huống sư phạm xẩy ra trong giờ
học, về lâu dài phải tăng chương trình đào tạo nghiệp vụ ở các trường sư phạm.
1.2. Khi cơ chế kinh tế thị trường vào trường học
1.2.1. Chất lượng GV đang có vấn đề
Chất lượng GV có vấn đề khi các trường sư phạm cũng bị cơ chế thị trường điều
tiết. Những năm chín mươi của thế kỷ trước, điểm tuyển sinh vào ngành sư phạm rất cao,
tỷ lệ chọi vào ngành sư phạm lúc ấy là 1/50, điểm chuẩn tuyển vào trên 20 ở tất cả các
ngành của các trường sư phạm, có ngành 25 điểm, bởi chỉ tiêu tuyển sinh ít, SV sư phạm
lại được miễn giảm học phí, GV được phụ cấp đứng lớp, được hưởng thâm niên,… Cụ
thể, số lượng tuyển sinh hai ngành chính của Đại học sư phạm (ĐHSP) Vinh là Toán và
- Điều lệ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
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Văn từ hơn 200, xuống còn 50 em mỗi khóa. Thay vào đó các trường sư phạm thành
trường đa ngành. Trường sư phạm được mở thêm các ngành khoa học Tự nhiên và Khoa
học Xã hội nhân văn (gọi tắt là hệ ĐH Tổng hợp). Tiếp theo, các ngành không sư phạm
được đào tạo hệ mở, hệ tại chức. Và một cuộc phá rào đã xẩy ra làm chất lượng GV suy
giảm nghiêm trọng. Với rất nhiều lý do, hệ tại chức đại học được mở rộng đến mức gần
như vét hết số HS trượt đại học những năm trước đó. Lần lượt sau đợt thi tuyển hệ chính
qui, các trường tiếp tục tổ chức thi tuyển hệ mở, hệ liên kết và cuối cùng là hệ tại chức tuyển đối tượng trượt đại học, đã ở nhà một năm trở lên. Do số lượng tuyển sinh rất lớn
nên có ngành tỷ lệ tuyển và dự thi là 320/340 (Kỳ tuyển sinh năm học 2000-2001, thi
tuyển tháng 1 năm 2001). Điều nguy hại hơn là, mặc dù ngành sư phạm không được tuyển
hệ ngoài chính qui, nhưng Bộ cho phép 70% SV các hệ không sư phạm (cả chính qui và
tại chức), sau khi tốt nghiệp, được học chứng chỉ sư phạm (và dĩ nhiên khi ra trường được
đi day). Để rõ vấn đề, xin làm một phép tính (số liệu của Đại học Vinh năm 2001): SV sư
phạm chính qui một ngành lớn như Văn, Toán được tuyển 50 em, hệ ĐH Tổng hợp có
chứng chỉ sư phạm là 80 em (70% của 120), tại chức có chứng chỉ sư phạm là 220 em
(70% của 320) – tổng số là 300 em, tức là gấp gần 6 lần hệ chính qui. Nếu gộp cả hệ sư
phạm chính qui, khóa ấy có tổng số 350 giáo sinh ngành Văn ra trường (ngành Toán cũng
có con số tương tự). Những SV có chứng chỉ sư phạm không được đi thực tế và thực tập
sư phạm. Tình trạng đó kéo dài hơn chục năm khiến ngành sư phạm từ chỗ được cân đối
đủ, thành thừa và trong số thừa có khi là những em học hệ chính qui, bởi vậy chất lượng
GD xuống rất thấp. Xin nói thêm rằng những GV bạo hành HS hiếm khi là GV giỏi, HS
hư cũng ít khi là HS giỏi.
1.2.2. Khi học sinh và phụ huynh trở thành khách hàng
GD là một trong 3 ngành (thêm Y và Công an) mà tính dịch vụ cao nhất, phải tiếp
xúc hàng ngày với mọi độ tuổi, mọi tầng lớp nhân dân. Thực tế cho thấy ba ngành này bị
dư luận xã hội nhòm ngó nhiều nhất. Đã đành những ngành này có nhiều yếu kém nhưng
những câu tục ngữ “Vạch lá tìm sâu”, “Bới bèo ra bọ”, “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, …
không phải đã hết ý nghĩa. Nhiều ngành khác như Khoa học công nghệ, Công thương, Tài
chính… ít bị dân kêu hơn không phải vì họ đã làm tốt mà vì dân không biết gì ở đó để
kêu, để phê phán. Khi chúng ta đang xã hội hóa GD mà thực chất là dần dà từng bước đưa
GD vào cơ chế thị trường thì phụ huynh, HS là thượng đế. Không mấy ngành được giám
sát chặt chẽ như GD vì người dân nào cũng đã từng qua cửa nhà trường. Nhìn lại hai vụ mổ
xẻ sách giáo khoa lớp một (bộ Tiếng Việt 1, Đặng Thị Lanh Chủ biên – 2002 và Tiếng Việt
1, Hoàng Hòa Bình Chủ biên – 2020) thì thấy từ Quốc hội đến dân thường ai cũng có thể
thảo luận, mổ xẻ GD. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể thổi bùng thàn phản ứng rộng
lớn, mạnh mẽ. Điều tai hại là: nếu ở ngành khác, những sai sót trong ngành có bị mạng xã
hội phê phán thì cũng chỉ là chuyện trong dân, chuyện người lớn với nhau, trái lại với GD,
ảnh hưởng đến cả HS. Dĩ nhiên, BLHĐ là chuyện khác, là lỗi nghiêm trọng của GV, nhưng
ý kiến của phụ huynh, của dư luận xã hội, có khi vô tình từ cả HS sẽ tạo nên ức chế lớn cho
nhà trường và cả thầy cô giáo, nhất là khi vượt quá mức độ. Trước sự tấn công của dư luận,
rất nhiều GV hoang mang, họ chủ trương chỉ lên lớp giảng bài rồi về, HS không học bài,
HS quậy phá… không phải chuyện chuyên môn. Số GV không trốn vào được cách nghĩ
như thế dễ sẽ tích tụ thành ức chế và bùng phát thành bạo hành, bạo lực.
Ngay cả việc thu học phí của HS là để bổ sung nguồn ngân sách cho Nhà nước,
khi được giao cho thầy cô giáo thu trực tiếp thì phụ huynh, HS đã thành thượng đế, thầy
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cô giáo sẽ thành chủ nợ (2). Khi phụ huynh chây ỳ không nộp thì thầy cô, thì nhà trường
phải mượn biện pháp xử lý HS để thu nộp. Vậy là cả phụ huynh, cả báo chí, cả xã hội lên
án. Chắc nhiều người biết việc một HS Nghệ An nợ tiền ăn và học phí của trường 2 năm
liền, tổng số tới 40 triệu đồng. Đòi mãi không được, nhà trường trả HS, lập tức phụ huynh
đến trường la làng, báo chí xông vào xỉ vả nhà trường vô nhân đạo, rồi viện dẫn Luật GD,
đề nghị kỷ luật Hiệu trưởng vì theo luật, nhà trường không được đuổi HS. Thậm chí, khi
phụ huynh đến trường quậy phá ầm ĩ, báo chí vẫn đi theo, bênh vực. Mãi đến khi phụ
huynh đó bị truy tố tội liên quan đến con và nhà trường, dư luận mới im. Vậy nhưng, bấy
giờ nhà trường và thầy cô đã lãnh đủ. Khi báo chí và mạng xã hội (MXH) ồ ạt tấn công
thì không chỉ nhà trường, thầy cô giáo thành phố Vinh, Nghệ An, mà thầy cô cả nước, cả
ngành GD nói chung mất mặt. Riêng chuyện thu học phí cũng thấy: thật khó để thầy cô
giáo thành tấm gương bốn mặt như trước đây.
Việc thu học phí là cần nhưng đó là nguồn giảm chi cho Nhà nước, không nên giao
cho GV, GV chỉ nhắc nhở hỗ trợ. Tài vụ trường phải làm việc này dưới sự chỉ đạo, quản
lý của hệ thống tài vụ Nhà nước. Không thể vì thầy cô thu học phí thuận tiện hơn mà biến
họ thành chủ nợ. Trên báo Dân trí đã có người viết Giáo viên thành “chủ nợ” thì còn dạy
dỗ gì nổi (3).
II. Giáo viên và những sức ép
2.1. Sức ép biên chế
Ngày trước, một GV Văn THCS đứng lớp mỗi tuần 16 tiết, thời gian còn lại được
dành cho công việc soạn bài, chấm bài… (Nếu được phân công làm chủ nhiệm lớp thì giờ
đứng lớp được giảm). Tôi không rõ cách tính giờ hiện nay thế nào mà các trường phải
thuê thêm GV hợp đồng đứng lớp.
GV hợp đồng thường được trả lương rất thấp, phần thu nhập ngoài lương (kể cả
thưởng tết…) chỉ bằng ½ GV chính thức, dù rằng công việc có khi nhiều hơn. Ngoài vấn
đề lương bổng ra, GV hợp đồng còn cảm thấy tổn thương về danh dự. Trong quan niệm
của phụ huynh và HS, GV hợp đồng là người làm thuê, thế mà nhiều thầy cô giáo dạy
hợp đồng đến vài chục năm nay. Tính đến 30/9/2018 toàn quốc có hơn 84.000 giáo
viên hợp đồng chuyên môn (4). Đến tận cuối năm 2019 Bộ Nội vụ mới có công văn cho
xét đặc cách biên chế với một số GV hợp đồng.
Rõ ràng vấn đề biên chế cũng tạo ức chế lớn đối với nghề giáo.
Dạy học là nghề đặc thù, đặc biệt bởi nó là nghề “trồng người” (Hồ Chí Minh) cho
nên việc tình biên chế cho nó không thể đánh đồng với nghề nghiệp khác.
2.2. Sức ép công việc
2.2.1. Áp lực không tên đè vai nhà giáo
Tôi mượn tên một bài báo trên báo Giáo dục & Thời đại (5) làm đề mục cho phần
viết này để thấy điều tôi nói không có gì mới, nhưng vẫn tồn tại.
Hành động bạo hành học sinh dù xuất phát từ một GV cụ thể thì nhiều khi cũng có
sự tác động của yếu tố khách quan. Những áp lực từ công việc, từ cuộc sống, … và có khi
2

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/dung-bat-giao-vien-thanh-chu-no-cua-hoc-sinh-559640.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/giao-vien-thanh-chu-no-thi-con-day-do-gi-noi-1412861681.htm
4
http://daidoanket.vn/giao-duc/bo-sung-bien-che-xet-dac-cach-giao-vien-hop-dong-tintuc444069
5
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ap-luc-khong-ten-de-len-vai-nha-giao-hanh-chinh-hoa-giao-vienzeld5cFMR.html
3
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từ cả phụ huynh, đã tạo ức chế mạnh đối với GV, gây cho họ tâm lý mệt mỏi, thái độ cáu
bẵn, nên khi một học sinh nào đó hư thì bùng phát những hành xử bạo hành.
Xem xét các vụ bạo hành của GV với HS chúng ta đều thấy phần lớn khởi phát từ việc
HS không làm bài tập, không chú ý nghe giảng, quậy phá, thậm chí hỗn hào trong lớp. Đó là
ngòi nổ để GV trút những áp lực dồn nén từ lâu lên đầu HS.
Công việc ngoài chuyên môn của GV rất nhiều, GV đang bị hành chính hóa. “Dù
Bộ GD&ĐT đã có chỉ thị cấm các sở, phòng, trường không quy định thêm những loại hồ
sơ, sổ sách ngoài giáo án, sổ chuyên môn… tuy nhiên, tại không ít trường học, tình trạng
hành chính hóa giáo viên khiến thầy cô giáo phải “ôm” nhiều thứ”. Đó là kết luận được
rút ra từ thực tế của không chỉ một bài viết trên báo chí.
Để dễ quản lý, dễ đánh giá GV, từ Bộ đến trường đều đưa ra nhiều qui định (mà
một số gần đây đã được bãi bỏ), nhiều chỉ tiêu, … buộc GV phải thực hiện để được thăng
hạng, để đạt được các danh hiệu thi đua…. Thí dụ qui định các GV phải có chứng chỉ tin
học, ngoại ngữ, GV phải có sáng kiến kinh nghiệm, hàng năm; GV phải viết tay giáo án,
không được đánh máy vi tính vì sợ đánh máy thì chỉ cóp, pết mà không soạn lại, v.v…
GV ngày nay quay cuồng trong công việc, không còn thời gian nghỉ ngơi để phục hồi và
tái tạo sức lao động.
Những áp lực đó thường xuyên xẩy ra, tích tụ lại có thể làm thay đổi tính cách con
người, chực chờ bùng nổ.
2.2.2. Công việc chuyên môn cũng tăng.
Trước đây mỗi GV môn văn ở THCS chỉ lên lớp 16 tiết mỗi tuần; HS cũng chỉ học
một buổi, cho nên buổi nào có giờ GV mới phải đến trường, thời gian còn lại ở nhà soạn bài,
chấm bài. Việc các trường TH, THCS chuyển sang học hai buổi, việc sĩ số HS mỗi lớp tăng
quá qui định đồng nghĩa với việc GV phải làm việc hiều hơn, nhiều GV phải ở trường cả
ngày, có khi vừa quản lý HS vừa soạn bài, chấm bài. Thế mới xẩy ra chuyện một cô giáo TH
trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bị đình chỉ giảng dạy vì ném vở HS xuống
sàn, khi ngồi trên lớp chấm bài.
Theo qui định của Điều lệ trường học thì lớp TH - 35 HS, lớp THCS - 45 HS,
nhưng trong thực tế, sĩ số phổ biến hiện nay là 50, có nơi 60, hơn 60, chưa kể, nơi nào đó
sĩ số lớp ngót 100 – (TC điện tử GD ngày 14/08/2018 (6)). Ngành Nội vụ ép định mức biên
chế, thiếu GV, nhà trường phải hợp đồng thêm người đứng lớp. Nhưng để giảm tiền trả
cho GV hợp đồng, các trường đều tăng sĩ số HS mỗi lớp. Không thể nói lãnh đạo GD các
cấp từ Bộ trở xuống không biết thực trạng đó khi từ những năm 2018, 2019, Tạp chí điện
tử GD Việt Nam đã liên tục đăng các bài viết phản ánh tình trạng sĩ số HS vượt quá qui
định (7). Trên báo đã có không ít những lời nói thẳng: “Giáo viên dạy học thế nào khi sĩ
số lớp học suýt trăm em?”, “Các lãnh đạo ơi, lớp vẫn còn đông lắm!”, “Chúng ta giải
quyết vấn đề sĩ số không chỉ vì người học mà còn phải vì giáo viên”. Thậm chí có nhà báo
đã mạnh dạn cảnh báo: “Sĩ số quá đông, thổi bùng tiêu cực giáo dục”, “Sĩ số học sinh sẽ
quyết định thành bại của chương trình mới”, v.v… Rõ ràng GV đang bị quá tải, đang bị
áp lực công việc đè nặng. Không phải vô cớ mà có nhà báo đã hoảng hốt: “Phải biết
thương giáo viên. Họ dạy để sống chứ đâu phải dạy để… chết” (8). Tuy GV không chết
6

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-day-hoc-the-nao-khi-si-so-lop-hoc-suyt-tram-em-post188693.gd
- https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/si-so-qua-dong-thoi-bung-tieu-cuc-giao-duc-post189483.gd?
-https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/si-so-hoc-sinh-se-quyet-dinh-thanh-bai-cua-chuong-trinh-moi-post194501.gd
-https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/si-so-hoc-sinh-se-quyet-dinh-thanh-bai-cua-chuong-trinh-moi-post194501.gd
8
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nhưng áp lực ấy rất dễ bùng lên thành bạo lực trút lên đầu HS khi có em nào đó mắc lỗi.
Rất nhiều GV giữ được bình tĩnh, không bạo hành khi HS mắc lỗi, họ chọn cách làm ngơ,
giữ mình “cho an toàn”, thượng sách là né tránh theo “chủ nghĩa” makeno (mặc kệ nó),
nhưng điều đó đẻ lại hậu quả không nhỏ cho GD!
Tóm lại có quá nhiều sức ép đối với GV, trong đó không ít sức ép bất hợp lý, đó
chính là những căn nguyên góp phần tạo nên BLHĐ. Những áp lực này có thể loại bỏ
được và cần phải loại bỏ ngay.
2.2.3. Sự quan liêu của công tác quản lý
Là người hoạt động GD hơn 40 năm, tham gia giảng dạy từ phổ thông đến đại học
(sư phạm), tôi thấy ngành GD đưa ra rất nhiều qui định, rất nhiều tiêu chuẩn, chỉ tiêu, …
theo đó nhà quản lý dễ dàng theo dõi kết quả qua các báo cáo. Về số liệu, về hình thức
những báo cáo ấy không sai, nhưng bản chất vấn đề lại không như vậy.
Nhiều GV tâm huyết với ngành đã phản ánh, phản ứng, … nhưng không có ý nghĩa
gì. Dưới thì bưng bít, trên thì xa vời. Bản thân tôi, khi còn công tác, đã hai lần viết thư
cho Bộ. Một thư trao trực tiếp cho Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai, phản ánh tình trạng SV
cử tuyển người dân tộc (14, 15 điểm thi vào) học chung với SV chính qui đạt 25 điểm trở
lên, … các em sẽ không theo kịp. Thế nhưng không có phản hồi, không có biến chuyển;
một thư khác tôi gửi cho Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, phản ánh việc “HS ngồi nhầm
lớp”, trong thư có nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, … Lần này tôi nhận
được thư phản hồi của Vụ trưởng vụ GD TH (theo chỉ đạo của Bộ trưởng). Bộ thừa nhận
thực trạng tôi nêu, nhưng trình bày lý do không khắc phục đươc – không biết Bộ nói khéo
hay là không có ý định khắc phục, nhưng hậu quả thì đã rõ. HS lên lớp trăm phần trăm,
với hầu hết đạt tiêu chuẩn tiên tiến, nhưng có những HS đến lớp 6 vẫn chưa đọc thông
viết thạo (9)! Mà chuyện tày trời như thế đâu chỉ xẩy ra ở những vùng sâu, vùng xa như
Đồng Tháp, Gia Lai… mà là chuyện có thật, ngay sát nách Bộ, giữa Thủ đô Hà Nội.
Cấp dưới bưng bít, cấp trên làm ngơ, tình trạng “lừa dối” chất lượng trong GD tràn
lan. Nhiều GV cho qua (makeno), những GV tâm huyết thì bức xúc và khi gặp HS không
chịu học thì bùng phát bạo hành. Xin nói thêm rằng trong số GV bạo hành HS có người
bùng phát vô thức và khi sự đã rồi họ thật sự ân hận, hối tiếc mà không hiểu được vì sao
lúc đó mình hành xử như vậy. Họ thật sự thấy mình sai, họ chấp nhận kỷ luật ra khỏi
ngành, nhưng vẫn không nguôi tình yêu nghề nghiệp!
III. Một số kết luận và đề xuất
- Rõ ràng những ức chế của GV là có và có thể góp phần làm gia tăng BLHĐ, cần
phải được loại bỏ.
- Những phân tích trên cho thấy công tác quản lý GD ở các cấp có phần lỏng lẻo.
Điều lệ trường học đã ban hành nhưng không được giám sát chặt chẽ, chính các cấp lãnh
đạo ngành cũng không kiên quyết thực thi. Phải hạn chế, đi đến loại bỏ những áp lực
không cần thiết, trái với Điều lệ trường học để giảm bớt áp lực cho GV. Giải pháp đó là
mũi tên trúng hai đích: vừa nâng cao chất lượng GD, vừa góp phần giảm thiểu BLHĐ.
- Cần thực hiện luật lao động phù hợp với một nghề đặc thù được Chủ tịch Hồ Chí
Minh gọi là nghề trồng người. Bộ GD&ĐT cần tham mưu cho Đảng và Nhà nước xem
9

https://blogradio.org/hoc-sinh-lop-6-chua-doc-thong-viet-thao-trach-nhiem-khong-rieng-cua-giao-vien-thong-tingiao-duc-moi-nhat/
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xét việc tính hệ số GV từng cấp, nhất là bậc TH và THCS, để đảm bảo hoạt động GD thật
sự là hoạt động trồng người.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng GV phải sát thực tế hơn: các trường sư phạm phải
trang bị cho giáo sinh kỹ năng xử lý tình huống trên lớp; các sở GD&ĐT phải tổ chức
hàng năm các kỳ tập huấn, thi tay nghề về xử lý tình huống GD.
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VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
ThS. Lâm Văn Điền*
Tóm tắt: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang bùng phát mạnh mẽ ở nhiều
quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, đồng thời, ảnh hưởng của đại dịch cũng đã tác
động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động giáo dục và đào tạo.
Việc lựa chọn hình thức học tập trực tuyến trở nên phổ biến và quen thuộc với nhiều đối
tượng, nhất là sinh viên và giảng viên ở các trường cao đẳng, đại học. Đối với Trường Đại
học Kiên Giang, học trực tuyến không chỉ là hình thức học tập mang tính cấp bách, tình thế mà
còn là xu hướng phát triển của xã hội tương lai khi công tác chuyển đổi số trong giáo dục được
đẩy mạnh, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Với việc trở thành hình thức học tập
thường xuyên, rộng mở, bên cạnh chất lượng thì việc xây dựng văn hóa ứng xử trong học tập
trực tuyến cũng cần phải được chú trọng. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ thực
trạng của hoạt động học tập trực tuyến tại Trường Đại học Kiên Giang; đồng thời chỉ ra các yếu
tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao văn hóa ứng xử trong học tập trực
tuyến, từ đó cải thiện chất lượng dạy và học trực tuyến của Nhà trường, đáp ứng được yêu cầu
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của xã hội.
Từ khóa: Văn hóa ứng xử, học tập trực tuyến, Trường Đại học Kiên Giang.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid 19 như hiện nay,
không thể phủ nhận rằng việc dạy và học trực tuyến đang là lựa chọn tối ưu đối với ngành
giáo dục, không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, sau
thời gian dạy và học trực tuyến đã nảy sinh nhiều vấn đề khiến cả giảng viên và sinh viên
phải cùng nhau khắc phục thì mới có thể tạo được những tiết giảng hiệu quả. Một trong
những vấn đề đang nổi lên trong thời gian gần đây đó là sự sút kém về ý thức học tập và
thái độ ứng xử thiếu văn hóa trong lớp học trực tuyến của một bộ phận sinh viên.
Có thể nói văn hóa ứng xử trong nhà trường là một vấn đề rất quan trọng, và đặc
biệt hơn khi hoạt động giảng dạy và học tập được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến.
Nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; tinh thần làm việc, giảng dạy của cán
bộ, giảng viên; ý thức, thái độ học tập của sinh viên mà còn tác động đến sự tin tưởng của
các bậc phụ huynh và dư luận xã hội. Vì vậy, giáo dục văn hóa ứng xử trong học tập trực
tuyến cho sinh viên Trường Đại học Kiên Giang là một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết hiện
nay của tập thể cán bộ, viên chức giảng viên toàn Trường. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ
giúp cho sinh viên Trường Đại học Kiên Giang hiểu rõ hơn các chuẩn mực đạo đức, lối
sống từ đó có những hành vi ứng xử tốt đẹp không chỉ trong môi trường giáo dục mà còn
ở ngoài xã hội, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất nguồn nhân lực phục vụ đất nước.
2. VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ
TRONG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN.
2.1 Văn hóa ứng xử trong nhà trường
Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận khác nhau nên khái niệm về văn hóa ứng xử cũng
có sự khác biệt. Theo Đỗ Long trong Tâm lý học với văn hóa ứng xử cho rằng: “Văn hóa
*

Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn, Trường Đại học Kiên Giang
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ứng xử là hệ thống thái độ và hành vi được xác định để xử lí các mối quan hệ giữa người
với người trên các căn cứ pháp lí và đạo lí nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của cộng
đồng, của xã hội” [1]. Có thể hiểu ứng xử là cách sống, cách đối nhân xử thế, cách cư xử,
thái độ và hành vi của cá nhân, của nhóm xã hội đối với một vấn đề một cá nhân hay một
nhóm xã hội khác. Như vậy đề cập tới ứng xử là đề cập đến “thái độ, hành động, lời nói
trong tình huống nhất định, và hành vi được xem như là phản ứng, cách cư xử, biểu hiện
ra bên ngoài của một người trong hoàn cảnh cụ thể” [2]. Dù tiếp cận trên phương diện
nào, văn hóa giao tiếp, ứng xử vẫn phản ánh những giá trị cốt lõi như: tính chuẩn mực,
tính đạo đức, tính trí tuệ, tính thẩm mĩ trong đối xử với con người, trong các tình huống
khác nhau của cuộc sống.
Trong những năm qua, sự du nhập của nhiều luồn văn hóa khác nhau đã tác động
đến những giá trị, chuẩn mực của dân tộc. Không ít các chuẩn mực, giá trị, niềm tin văn
hóa truyền thống đã bị thay đổi, trong đó có văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong
nhà trường. Trong môi trường giáo dục, “Văn hóa học đường là hệ thống các chuẩn mực,
giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh,
sinh viên có cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [3]. Văn hóa ứng xử trong
nhà trường được hiểu một cách cụ thể hơn, đó là “những biểu hiện hoạt động của mỗi cá
nhân (hoặc nhóm người), được thể hiện ở lối sống, nếp sống, suy nghĩ, sự giao tiếp và
cách ứng xử của con người với bản thân, với những người xung quanh, trong công việc
và môi trường giáo dục hàng ngày” [4]. Tuy nhiên, thái độ ứng xử, giao tiếp của sinh viên
hiện nay đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sụt giảm giá trị đạo đức trong môi
trường giáo dục. Nói đến văn hóa ứng xử giao tiếp của sinh viên chính là nói đến chân
thiện mỹ, là các giá trị chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp. Sinh viên phải ứng xử có văn
hóa, được biểu hiện cụ thể qua nhận thức, thái độ và hành vi trong các mối quan hệ, phù
hợp với chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tác phong của xã hội. Văn hóa ứng xử của sinh
viên là một bộ phận của văn hóa học đường và văn hóa học đường lại là một trong những
tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền giáo dục. Trong môi trường này
mọi chủ thể tham gia từ người học đến nhà quản lý, cán bộ, giảng viên đều phải tuân thủ
pháp luật, qui định, nội quy trường học, rèn luyện lối sống, đạo đức và nhân cách.
2.2 Văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến
Học tập trực tuyến là hình thức học diễn ra trên Internet. Đó là một thuật ngữ chỉ bất
kỳ việc học nào diễn ra trong khoảng cách xa và không theo phương thức truyền thống
của lớp học. Nội dung, tài liệu học tập có thể được cập nhật từ các phần mềm học trực
tuyến và các ứng dụng di động khác. Đặc điểm vượt trội của đào tạo qua mạng đó chính
là tính tương tác cao và đa dạng giữa giảng viên và người học. Theo tính năng đó, giảng
viên và người học có thể trao đổi trực tiếp với nhau thông qua các ứng dụng: chat, zoom,
email, diễn đàn, hội thảo trực tuyến, … mà không cần phải gặp mặt trực tiếp.
Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, khi hệ thống giáo dục ngày càng được số hóa cùng
với đó là dịch bệnh Covid 19 kéo dài trên toàn cầu đã khiến học sinh, sinh viên phải làm
quen với việc tiếp nhận tri thức qua nền tảng Internet. Từ đó, nhiều vấn đề tiêu cực bắt
đầu xuất hiện liên quan đến cách hành xử văn hóa trong lớp học trực tuyến và quy tắc ứng
xử học trực tuyến đã trở thành cụm từ khóa phổ biến và xuất hiện nhiều trên các trang
web tìm kiếm.
Thực tế đa số các lớp học trực tuyến đều có quy tắc ứng xử dành cho các thành viên
tham gia để đảm bảo hiệu quả của lớp học và tránh rủi ro, nhưng chủ yếu do sự quy ước thỏa
thuận giữa giảng viên và sinh viên. Tham gia giảng dạy trực tuyến giảng viên bắt buộc phải
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học nắm vững việc quản trị lớp học trực tuyến, cố gắng truyền tải kiến thức và tương tác
nhiều hơn với người học trước màn hình. Giao tiếp hiệu quả chính là chìa khóa để thành
công trong giáo dục trực tuyến.
Sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin, việc tham gia vào các lớp học trực tuyến
quá vội vàng do bối cảnh dịch bệnh Covid 19 ở Việt Nam mà nhiều học sinh, sinh viên và
thầy cô chưa kịp trang bị cho mình những kiến thức để bảo vệ bản thân, xây dựng văn hóa
ứng xử trực tuyến và cả những kỹ năng cần thiết để tận dụng tối đa công nghệ trong hoạt
động học tập và giảng dạy trực tuyến. Nhìn một cách tổng thể, hoạt động học trực tuyến và
học trên lớp hầu như giống nhau. Người học phải đọc tài liệu, ghi chép, tham gia lớp học và
tham gia thảo luận. Trong lớp học, lời nói, cử chỉ, tư thế và nét mặt đều truyền tải suy nghĩ,
quan sát và đều thể hiện hiệu quả của quá trình học tập. Chính vì vậy mà các quy tắc về ứng
xử trong lớp học dù trên không gian mạng hay trong thế giới thực đều quan trọng như nhau.
Đó là quy tắc và trách nhiệm dành cho cả giảng viên và sinh viên khi tham gia học tập trực
tuyến để đảm bảo chất lượng và triết lý của giáo dục, cũng như để quản trị và quản lý rủi ro
trong giáo dục và danh tiếng của trường học.
Internet đang là phương tiện gần như bắt buộc của giáo dục để ứng phó với tình hình
dịch bệnh Covid 19, nhưng tương tác và sử dụng nó như thế nào sẽ thể hiện chất lượng của
từng cơ sở giáo dục. Chất lượng của giáo dục trực tuyến phụ thuộc vào cả thái độ và hành
vi mà chúng ta mang tới lớp học. Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc xây dựng văn hóa ứng xử
trong môi trường học tập trực tuyến là đều hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay.
3. THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA ỨNG XỬ
TRONG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
3.1 Thực trạng học tập trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang
Năm học 2021 – 2022, để ứng phó với tình hình phức tạp của đại dịch, Trường Đại
học Kiên Giang đã chủ động chuyển đổi sang hình thức dạy học trực tuyến cho sinh viên
toàn trường với số lượng hơn 4.000 sinh viên, trong đó gần 1.200 tân sinh viên trúng tuyển
đại học chính quy năm 2021.
Chúng tôi đã tiến hành một khảo sát nhỏ về văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến
của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang, đối tượng khảo sát là sinh viên đại học hệ
chính quy đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang. Cuộc khảo sát được thực hiện
trực tuyến thông qua Google Forms, thời gian khảo sát từ ngày 05/10/2021 đến ngày
10/10/2021 và đã thu về 390 phiếu. Thông qua cuộc khảo sát mang tính chất ngẫu nhiên
này, chúng tôi hi vọng có thể đánh giá được một cách sơ lược những thuận lợi và khó
khăn của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang trong quá trình học trực tuyến, đồng thời
nhận diện được những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử, từ đó có những
giải pháp phù hợp, kịp thời để nâng cao văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến của sinh
viên Trường Đại học Kiên Giang trong thời gian tới.
Để phục vụ cho việc học trực tuyến, đa số sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đều
đã chủ động đầu tư thiết bị học tập và được tập huấn hướng dẫn sử dụng các phần mềm
ứng dụng học trực tuyến. Thiết bị được sinh viên sử dụng nhiều nhất để học tập trực tuyến
là điện thoại thông minh (smartphone) 336/390 phiếu (≈ 86,2%). Điều này cũng dễ hiểu
bởi điện thoại thông minh là một thiết bị không thể thiếu của sinh viên, không chỉ dùng
để liên lạc mà còn tích hợp nhiều tính năng phục vụ đắc lực cho việc học tập, thiết kế nhỏ
gọn dễ di chuyển và giá cả phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế của người
dùng. Đứng ở vị trí thứ hai là máy tính xách tay (laptop) chiếm ≈ 32,1% với số phiếu đồng
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ý là 125/390 phiếu. Tiếp đến là máy tính để bàn 19/390 phiếu và máy tính bảng (tablet)
10/390 phiếu. Về phần mềm, ứng dụng học trực tuyến, các ứng dụng được sử dụng nhiều
nhất lần lượt là Google Meet (383/390), Zoom Meeting (138/390), Microsoft Teams
(78/390), Google Classroom (24/390) và một số ứng dụng khác được sử dụng tích hợp
như Gmail, Zalo Group,... Đa phần khi giảng dạy giảng viên thường hướng đến việc lựa
chọn những ứng dụng đơn giản, dễ thao tác, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong
việc tiếp cận với việc học trực tuyến, nhất là sinh viên năm thứ nhất.
Khảo sát về số lượng học phần (HP) mà sinh viên phải học trực tuyến trong học kỳ
1 (2021 - 2022), chúng tôi thu lại kết quả như sau: Nhóm từ 1 - 3 HP chiếm ≈ 6,7%, Nhóm
từ 4 – 6 HP chiếm ≈ 72,8%, Nhóm từ 7 – 9 HP chiếm ≈ 14,4%, Nhóm nhiều hơn 10 HP
chiếm ≈ 6,2%. Về thời gian trung bình sinh viên dành cho việc học tập trực tuyến trong
một tuần, 46,2% sinh viên dành từ 10 – 20 giờ cho việc học trực tuyến, 30% sinh viên học
từ 21 – 30 giờ, 16,4% học dưới 10 giờ và 7,4% học trực tuyến trên 30 giờ.
Kết quả khảo sát sự đánh giá của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang về tầm quan
trọng của văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến được thể hiện cụ thể trong biểu đồ.
Trong đó, trục tung thể hiện số phần trăm trên tổng số 390 sinh viên được khảo sát, trục
hoành thể hiện mức độ đánh giá.
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Hình 1. Biểu đồ khảo sát sự đánh giá của sinh viên Trường Đại học Kiên

Giang về tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến

Biểu đồ cho thấy, đa số sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đều ý thức được sự
quan trọng của văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến (Quan trọng chiếm ≈ 35,1%, Rất
quan trọng chiếm ≈ 45,1%). Đây là một tín hiệu đáng mừng tạo điều kiện thuận lợi, là cơ
sở vững chắc trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến. Tuy vậy, có
đến ≈ 9,5% sinh viên được khảo sát xem nhẹ việc giữ gìn văn hóa ứng xử trong học tập
trực tuyến. Điều này đồng nghĩa với việc nhà trường cần tập trung nhiều hơn nữa trong
công tác quản lý, giáo dục để chấn chỉnh lại những hành vi kém văn hóa trong học tập
trực tuyến nhất là ở thời điểm hiện tại.
Khảo sát về mức độ đánh giá của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang về việc thực
hiện văn hóa ứng xử trong các lớp học trực tuyến hiện nay, chúng tôi thu về kết quả như sau:
Bảng 1. Kết quả khảo sát mức độ đánh giá về việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các
lớp học trực tuyến hiện nay của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang
STT
Mức độ đánh giá
Số phiếu
Tỷ lệ phiếu
1
Rất không tốt
9/390
≈ 2,3%
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Không tốt
Bình thường
Tốt
Rất tốt

2
3
4
5

0/390
79/390
192/390
109/390

≈ 0,0%
≈ 20,3%
≈ 49,2%
≈ 27,9%

Từ kết quả đánh giá như bảng trên cho thấy việc thực hiện văn hóa ứng xử trong
các lớp học trực tuyến của Trường Đại học Kiên Giang khá tốt. Có đến ≈ 49,2% sinh viên
đánh gia thực hiện tốt, ≈ 27,9% đánh giá rất tốt, ≈ 20,3% đánh giá bình thường. Bên cạnh
đó, ≈ 2,3% sinh viên cho rằng việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các lớp học trực tuyến
ở Trường Đại học Kiên Giang hiện nay rất không tốt. Tuy chiếm tỷ lệ đánh giá không cao
nhưng điều này buộc chúng ta phải nhìn lại và có ngay những biện pháp chấn chỉnh, khắc
phục kịp thời. Vấn đề ứng xử kém văn hóa trong các lớp học trực tuyến sẽ ảnh hưởng lớn
đến chất lượng dạy và học, tâm lý sinh viên, sự tín nhiệm của phụ huynh, thậm chí nếu
xử lí không tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của Nhà trường.
3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến của sinh
viên Trường Đại học Kiên Giang
Trong tình hình dịch bệnh kéo dài như hiện nay, hoạt động dạy học trực tuyến mang
đến nhiều ưu điểm nổi bật. Đối với giảng viên, công tác quản lý lớp học được thực hiện
một cách dễ dàng; thuận tiện trong việc chia sẻ các tài liệu học tập; câu hỏi thảo luận, bài
kiểm tra, điểm thi đều được lưu trữ trên một nền tảng quản lý nội dung trực tuyến do giảng
viên thiết lập. Về phía người học, sinh viên có thể truy cập những nội dung bài học vào
bất kỳ thời gian nào, ở bất cứ đâu một cách dễ dàng. Tùy theo số lượng người tham gia,
người dạy và người học vẫn có thể tương tác với nhau trên nền tảng ứng dụng trực tuyến.
Những ưu điểm đó sẽ giúp người học có thể bắt kịp chương trình khi không thể trực tiếp
đến lớp, hoặc có thể xem lại bài dễ dàng nếu không hiểu hay chưa theo kịp bài giảng.
Đồng thời đối với cơ sở giáo dục, tiến độ thực hiện chương trình đào tạo năm học được
diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo sự thông suốt, không bị gián đoạn do ảnh hưởng của các
yếu tố khách quan.
Khi được khảo sát về những ưu điểm của việc học trực tuyến, phần lớn sinh viên
Trường Đại học Kiên Giang đồng ý với những ưu điểm:
-

Thuận tiện về địa điểm học tập: 205 phiếu (≈ 52,6%).

-

Học được nhiều kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: 174 phiếu (≈ 44,6%).

-

Môi trường học tập thoải mái: 160 phiếu (≈ 41%).

-

Nâng cao kỹ năng giao tiếp trên nền tảng trực tuyến: 151 phiếu (≈ 38,7%).

-

Tiết kiệm chi phí học tập: 149 phiếu (≈ 38,2%).

-

Ý kiến khác: 8 phiếu (≈ 2,1%).

Các ý kiến khác tập trung vào các vấn đề phòng chống dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc; tiết
kiệm thời gian di chuyển đến trường; tự tin bày tỏ quan điểm, ý kiến, ... Nhìn chung phần lớn
sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đều đã nhìn thấy được những ưu điểm nổi bật của hoạt
động dạy và học trực tuyến và dần thích nghi với hình thức học tập này. Tuy vậy trong quá
trình học trực tuyến, sinh viên cũng đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn. Một số vấn đề xuất
phát từ nguyên nhân khách quan như: Kết nối mạng (wifi, 3G) không ổn định; dễ gây ra các
vấn đề về sức khỏe (mỏi mắt, đau lưng,...); chưa tiếp thu được nội dung kiến thức một cách
trọn vẹn; các thiết bị sử dụng không đáp ứng được nhu cầu (cấu hình thấp, không có webcam,
micro...); thiếu các thiết bị hỗ trợ để sử dụng để làm bài tập lớn, báo cáo, tiểu luận,...; môi
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trường học tập thiếu tương tác, dễ bị sao nhãng; Một số ứng dụng dùng để học online khó
thao tác,... Bên cạnh đó, cũng có những nhược điểm xuất phát từ những nguyên nhân chủ
quan từ phía người học như: Dễ bị sao nhãng, thiếu động lực học tập, tương tác trong lớp học
thấp, hình ảnh hoặc lời nói giao tiếp chưa chuẩn mực, ngôn ngữ chat chưa phù hợp,... Điều
này đòi hỏi Nhà trường cần phải có những giải pháp kịp thời để khắc phục nếu hình thức học
tập trực tuyến được áp dụng để giảng dạy trong thời gian dài.
Tổng hợp lại những thuận lợi và khó khăn từ hoạt động dạy và học trực tuyến, chúng
tôi đã đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến và tiến
hành lấy ý kiến khảo sát mức độ đồng tình, kết quả được thể hiện dưới dạng biểu đồ hình
cột dưới đây:
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Hình 2. Biểu đồ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử
trong lớp học trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang
Bảng 2. Kết quả đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong lớp
học trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang
STT
Yếu tố ảnh hưởng
Số phiếu
Tỷ lệ phiếu
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

Yếu tố nhận thức
Yếu tố độ tuổi
Yếu tố công nghệ thông tin
Yếu tố gia đình
Yếu tố giảng viên
Yếu tố hoạt động tổ chức dạy học
Yếu tố khác

306/390
42/390
113/390
51/390
78/390
85/390
4/390

≈ 78,5%
≈ 10,8 %
≈ 29,0%
≈ 13,1%
≈ 20,0%
≈ 21,8%
≈ 1,1%

- Yếu tố nhận thức: Có thể thấy, nhận thức là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa
ứng xử trong học tập trực tuyến của sinh viên không chỉ riêng Trường Đại học Kiên Giang.
Vì nhận thức xã hội chưa đầy đủ và đúng đắn nên một bộ phận sinh viên thiếu ý thức
trong học tập, rèn luyện dẫn đến có thái độ và hành vi giao tiếp chưa chuẩn mực. Trong
các lớp học trực tuyến không hiếm việc sinh viên truy cập vào lớp học rất trễ, phát biểu
chưa phù hợp trong lớp học, hình ảnh phản cảm, ngôn ngữ chat văng tục thiếu lễ độ... Đó
là những biểu hiện đáng buồn về sự xuống cấp nghiêm trọng trong vấn đề nhận thức của
bộ phận sinh viên hiện nay.
- Yếu tố công nghệ thông tin: Trong hoạt động dạy và học trực tuyến, công nghệ
thông tin là một yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và biết cách
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vận hành, sử dụng chúng để phục vụ cho việc học tập trực tuyến hiệu quả. Ảnh hưởng của
yếu tố công nghệ thông tin vừa mang tính khách quan lẫn chủ quan. Học trực tuyến người
học sẽ ở nhà hoặc đến các điểm công cộng có kết nối internet, dẫn đến môi trường học
thiếu ổn định do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như tốc độ đường truyền kém, âm
thanh không rõ, hình ảnh không đủ chất lượng, khiến việc truyền tải và tiếp nhận kiến
thức bị gián đoạn và không đạt được hiệu quả tối đa. Bên cạnh đó, việc sinh viên vô tình
hoặc chưa nắm rõ cách sử dụng các công cụ như tắt, bật các thiết bị âm thanh, hình ảnh
trong phòng học trực tuyến dẫn đến có những hình ảnh cá nhân hoặc phát ngôn chưa phù
hợp lọt vào trong lớp học gây phản cảm, dư luận không tốt.
- Yếu tố giảng viên: Trong quá trình học tập nói chung và học tập trực tuyến nói
riêng, người thầy – người giảng viên đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh những
giảng viên luôn đề cao nhiệm vụ giáo dục đạo đức, tư tưởng, chuyên môn và nghiệp vụ
cho người học thì hiện nay vẫn còn một bộ phận thầy cô giáo chưa thật sự tâm huyết với
nghề, chưa thật sự quan tâm chấn chỉnh hành vi, ứng xử của sinh viên dẫn đến tình trạng
sinh viên có cách cư xử chưa phù hợp, thiếu tôn trọng đối với bạn bè, thầy cô trong lớp
học. Song song với đó, nhiều thầy cô chưa nêu gương trong vấn đề ứng xử văn hóa, có
thái độ chưa phù hợp, tỏ ra thờ ơ hoặc quát mắng sinh viên một cách thái quá, gây áp lực,
“gây khó dễ” cho người học dẫn đến sự bất mãn, bộc phát bằng những hành vi và lời nói
thiếu chuẩn mực.
- Yếu tố hoạt động tổ chức dạy học: Sau yếu tố giảng viên thì hoạt động tổ chức dạy
học cũng là yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến. Nhiều ý kiến
sinh viên cho rằng kỷ luật của nhà trường còn thiếu nghiêm khắc, thiếu sự kiểm tra giám
sát từ các đơn vị liên quan như bộ phận quản lý đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng,
thanh tra ... Đồng thời, việc xử lí các trường hợp vi phạm thực sự mang tính răn đe, làm
gương. Một số môn học bố trí dạy học trực tuyến chưa phù hợp như Giáo dục thể chất,
Thực hành Lý – Hóa, Kỹ thuật chiến đấu trong Quốc phòng,... Nhà trường chưa ban hành
được bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong hoạt động dạy và học trực tuyến từ đó thiếu cơ sở
để thực hiện, đánh giá.
- Yếu tố gia đình: Gia đình là nền tảng để xây dựng văn hóa của mỗi cá nhân. Văn
hóa ứng xử của những thành viên trong gia đình cũng có sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau,
nhất là từ ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào tất cả các bậc phụ huynh cũng
đều cư xử đúng mực và có biện pháp giáo dục con cái một cách hiệu quả. Đôi khi, chính
từ những cách giáo dục con cái chưa phù hợp đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến cách cư xử
của sinh viên trong lớp học trực tuyến. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm của gia đình trong
việc tạo môi trường, điều kiện học tập khi con em mình tham gia học trực tuyến cũng là
vấn đề cần phải lưu ý.
- Yếu tố độ tuổi: Đây là yếu tố nhận được sự đồng tình thấp từ phía sinh viên khi
được khảo sát, chỉ chiếm ≈ 10,8%. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng độ tuổi đóng một vai
trò quan trọng chi phối tâm lý và hành vi của con người. Sinh viên năm nhất và sinh viên
năm 2, năm 3, năm 4 sẽ có những cách cư xử và hành sự khác nhau. Khi tham gia học tập
trực tuyến sự khác nhau này càng được thể hiện rõ, ví dụ: sinh viên năm nhất mới vừa trải
nghiệm môi trường đại học nên sẽ có sự lúng túng, bỡ ngỡ và cách ứng xử có vẻ hòa nhã,
ngoan ngoãn hơn so với các anh chị khóa trước... Rõ ràng độ tuổi cộng với trải nghiệm cá
nhân cũng là yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến.
Bên cạnh đó, một số yếu tố khác như sự tác động từ môi trường bên ngoài, sự ảnh
hưởng bạn bè, chất lượng đầu vào,... cũng ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong học tập
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trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang nhưng sự ảnh hưởng này chỉ ở mức
độ bề mặt, chưa thể hiện rõ như những yếu tố đã phân tích. Việc nhận diện các yếu tố ảnh
hưởng có vai trò hết sức quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp để khắc phục tình
hình trước mắt, đồng thời về lâu dài góp phần năng cao được văn hóa ứng xử trong học
tập trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang.
4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG HỌC TẬP TRỰC
TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Xuất phát từ thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong học tập
trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang, chúng tôi nghĩ rằng bản thân người
học, người dạy và các bên liên quan cần nhận thức đúng đắn về vai trò và nhiệm vụ của
mình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực, đồng thời thực hiện tốt một số giải
pháp cụ thể sau:
* Về phía sinh viên
Bản thân mỗi sinh viên phải nâng cao ý thức rèn luyện, thay đổi cách ứng xử chưa
phù hợp, xây dựng văn hóa ứng xử theo những chuẩn mực. Sinh viên phải tích cực, tự
giác trong học tập, nghiên cứu; tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và lối sống; phải có thái
độ đúng mực, lời nói và hành vi, bản thân sinh viên phải tự nhận thức rằng văn hóa ứng
xử là một trong những yếu tố giúp con người hoàn thiện nhân cách và phẩm chất. Bên
cạnh đó, mỗi sinh viên cũng phải biết góp ý, phê bình, lên án với những thái độ, lời nói,
hành vi lệch chuẩn của các sinh viên khác để môi trường giáo dục nói chung và môi trường
học tập trực tuyến nói riêng ngày càng lành mạnh hơn.
Trước khi tham gia buổi học, sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ việc
học như máy tính, các phần mềm cần thiết, thiết bị ghi hình, thiết bị hội thoại để tham gia
lớp học trực tuyến. Đặc biệt, nên kiểm tra lại hệ thống internet, khuyến khích truy cập
bằng đường truyền internet tốc độ cao để có thể đạt hiệu quả tối đa khi học trực tuyến.
Nên chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết khác như nước uống, bút, sổ ghi chép để tránh di
chuyển ngoài ý muốn, dẫn đến gián đoạn trong việc tiếp thu bài giảng. Chú ý nên tìm
không gian học tập phù hợp không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoại cảnh.
Khi tham gia học tập trực tuyến, sinh viên nên hiểu rõ các nguyên tắc lịch sự trực
tuyến như truy cập vào phần mềm, ứng dụng, hệ thống học trực tuyến đúng thời gian quy
định, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của lớp học, không bật thiết bị ghi hình nếu
không mặc trang phục phù hợp, để chế độ im lặng trên thiết bị hội thoại nếu chưa cần thảo
luận, phản hồi khi được yêu cầu trả lời. Sinh viên cần chủ động tham gia thảo luận trong
phòng thoại khi được nêu tên, thông báo với người chủ trì khi bản thân phải dừng buổi
học sớm vì những lý do khách quan.
* Về phía người giảng viên
Giảng viên phải là người gương mẫu về đạo đức, lối sống, nhân cách, là tấm gương
về văn hóa ứng xử để sinh viên noi theo không chỉ trong lớp học truyền thống mà cả trong
các lớp học trực tuyến. Giảng viên cần trau dồi và thể hiện năng lực chuyên môn, thường
xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình dạy trực tuyến và với đối
tượng người học; phải luôn có hành vi và thái độ chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.
Giảng viên nên nhận thức rằng, dạy và học trực tuyến mang tính tất yếu trong quá trình
đổi mới toàn diện của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Trong quá trình dạy học, giảng
viên phải lấy phương châm “lấy người học làm trung tâm”, phải tăng cường giám sát, tăng
cường tương tác với sinh viên. Nhắc nhỏ những sinh viên có lối cư xử không đẹp trong
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lớp học trực tuyến. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đóng vai trò là người gợi mở,
định hướng để sinh viên chủ động, chiếm lĩnh tri thức và hình thành văn hóa ứng xử đẹp.
Có thể nói một nhược điểm của việc học trực tuyến là thiếu cảm quan về hành vi,
chuyển động của khuôn mặt và cơ thể, lời nói của giảng viên cũng có thể bị ảnh hưởng
do chất lượng của hệ thống đường truyền, thậm chí có trường hợp sinh viên hiểu sai ý của
giảng viên hoặc ngược lại gây ra những hiểu lầm không đáng có. Chính vì vậy, giảng viên
cần hết sức thận trọng khi truyền đạt thông tin, đồng thời kiểm tra mức độ tiếp nhận thông
tin của người học để từ đó điều chỉnh cho phù hợp. Khá nhiều phản hồi của giảng viên về
việc dạy trực tuyến, họ cho rằng dạy học trực tuyến vất vả và mệt hơn dạy tập trung trên
lớp rất nhiều, nhưng chính vì thế mà giảng viên cần phải chuẩn bị kỹ bài giảng hơn nữa,
xây dựng các tình huống dạy học phải thật thú vị, công phu hơn và phải tương tác nhiều
hơn với sinh viên.
Để việc học tập trực tuyến trở nên thú vị, tích cực, giảng viên cần có sự hài hước, dí
dỏm để thu hút các em bởi thầy trò chỉ tiếp xúc với nhau qua màn hình mà không gặp trực
tiếp. Đặc biệt, nếu trong quá trình học mà giảng viên chỉ độc thoại, không tương tác với
sinh viên, không khai thác các tiện ích thì sinh viên sẽ nhanh chán, dễ sao nhãng, thiếu
tập trung trong giờ học, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giảng dạy.
Bên cạnh đó, giảng viên cần chuẩn bị chi tiết các hoạt động, tài liệu hỗ trợ trước và
sau bài giảng trực tuyến nhằm giúp người học nắm được chủ đề trước khi tham gia buổi
học và ôn tập lại kiến thức sau đó. Kiểm tra, sử dụng các thiết bị giảng dạy và tài liệu buổi
học xem có tương thích với phần mềm giải dạy trực tuyến hay không. Để không bị gián
đoạn trong việc truyền tải kiến thức, giảng viên nên giảng bài trong phòng học chuyên
dụng hoặc nơi có không gian yên tĩnh và đầy đủ trang thiết bị, tạo sự hứng thú và duy trì
hình ảnh đẹp trong suốt buổi học.
* Về phía nhà trường
Các đơn vị liên quan, đặc biệt bộ phận quản lý đào tạo nên chủ động xây dựng kế
hoạch tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế, triển khai dạy học trực tuyến có lộ
trình và từng bước chuyển đổi, tránh sự nóng vội dễ gây tâm lý hoang mang cho người
học khi tiếp cận với hình thức học tập mới. Rà soát, lựa chọn những môn học phù hợp để
giảng dạy trên nền tảng trực tuyến. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tác động
không nhỏ đến hành vi và văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến.
Tổ chức những buổi thảo luận chuyên đề, các cuộc thi có liên quan đến chủ đề văn
hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử cho sinh viên trên nền tảng trực tuyến. Từ đó góp phần giáo
dục ý thức và định hình nếp sống, nếp nghĩ văn hóa cho sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường
cũng cần phải tôn trọng ý kiến của sinh viên, lắng nghe ý kiến đồng thời có biện pháp khéo
léo để sinh viên ý thức được những thái độ, hành vi, ứng xử sai lệch và điều chỉnh cho phù
hợp. Khi nhận được phản ánh cần xác định rõ hành vi, tìm hiểu nguyên nhân và có những
biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, tránh cái nhìn phiến diện, bề mặt.
Quan trọng nhất là nhà trường cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử áp dụng trong hệ
thống giáo dục trực tuyến của đơn vị mình. Điều này có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan
trọng, nếu việc hoàn thiện và triển khai áp dụng được tiến hành triệt để thì đây sẽ là một
công cụ tạo sự minh bạch trong các hành vi ứng xử giữa sinh viên và nhà trường, đồng
thời là khung tham chiếu để mỗi cá nhân nhận diện, phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp
luật, vi phạm đạo lý, đạo đức nghề nghiệp để phòng tránh và kịp thời lên án.
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Bên cạnh đó, để nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên cần sự phối hợp chặt chẽ từ
các bên liên quan và nhất là không thể thiếu sự quan tâm từ phía gia đình. Trong thời gian
học trực tuyến đa số sinh viên đều học tập và sinh hoạt tại nhà, chính vì vậy gia đình cần
quan tâm, chăm sóc, động viên các em trong quá trình học tập và rèn luyện, hình thành
thói quen ứng xử văn hóa ngay từ trong đời sống thường ngày.
5. KẾT LUẬN
Nhiệm vụ trọng tâm của sinh viên là học tập, rèn luyện, tu dưỡng nhân cách, đạo
đức, văn hóa, lối sống. Văn hóa ứng xử là một trong những nét đẹp và là nội dung cần
được quan tâm, duy trì và bồi dưỡng của văn hóa học đường. Môi trường học đường nếu
thiếu đi văn hóa thì sẽ không thể thực hiện tốt chức năng truyền tải những giá trị về kiến
thức nhân văn cho thế hệ trẻ. Trong môi trường học tập trực tuyến cũng như thế, đã đến
lúc chúng ta cần nhìn lại văn hóa học đường đặc biệt là văn hóa ứng xử trong sinh viên
và thấy được sự cần thiết của việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối ứng xử có văn hóa
cho sinh viên. Cũng trong cuộc khảo sát về văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến, khi
được hỏi về việc lựa chọn hình thức học tập có đến ≈ 37,9% sinh viên được khảo sát có
nguyện vọng học trực tiếp trên lớp kết hợp học trực tuyến. Điều này chứng tỏ, việc học
trực tuyến đang dần được quan tâm và hưởng ứng từ sinh viên bởi những hiệu quả mà nó
mang lại. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng rằng Trường Đại học Kiên Giang sẽ có
thể thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần làm lành mạnh môi trường giáo dục đại
học, nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên trong học tập trực tuyến, giúp cải thiện mối
quan hệ của sinh viên, tăng cường khả năng thích nghi với môi trường, công việc sau này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đỗ Long (2008). Tâm lý học với văn hóa ứng xử. Nxb Văn hóa thông tin. Hà Nội. Tr.73.
2. Nhiều tác giả (2005). Từ điển tiếng Việt. Nxb Văn hóa Sài Gòn. Tp.Hồ Chí Minh. Tr.1754.
3. Phạm Minh Hạc. Văn hóa học đường: Khái niệm và việc xây dựng thông qua giáo dục giá trị.
Tạp chí Nghiên cứu Con người. Số 02/2009.
4. Phan Xuân Dũng. Xây dựng nề nếp văn hóa ứng xử trong nhà trường.
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MIỆT THỊ NGOẠI HÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC: THỰC TRẠNG,
NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ
TS. Nguyễn Nữ Nguyệt Anh*, Huỳnh Thị Thương*,
Nguyễn Thị Tường Duy*, Thái Gia Đạt*,
Phùng Tuấn Kha*, Lê Thị Diễm Hương*
Tóm tắt: Trong thời đại hội nhập quốc tế, nhu cầu về cái đẹp nói chung và vẻ đẹp hình thể nói
riêng rất được chú trọng, đặc biệt đối với nhóm sinh viên – những người đang trong độ tuổi thanh xuân,
hoàn thiện thể chất và sắp bước vào thị trường lao động. Phương tiện truyền thông cũng như các công
trình nghiên cứu ở nước ngoài đã bàn nhiều về miệt thị ngoại hình (MTNH) trong giới trẻ và chỉ ra những
hệ quả tiêu cực của nó. Tuy nhiên, những nghiên cứu trong nước về chủ đề này còn rất hạn chế. Nghiên
cứu này tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và hệ quả của MTNH trong môi trường đại học bằng cuộc khảo
sát với 343 bảng hỏi và 12 cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện với sinh viên thuộc ba khối ngành: 1) Xã
hội, 2) Nhân văn và 3) Ngoại ngữ của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc dựa vào những tiêu chuẩn về cái đẹp để MTNH của người khác
đang xuất hiện và ngày càng phổ biến trong môi trường đại học, trong đó sinh viên nữ đặt ra tiêu chuẩn
ngoại hình nhiều hơn sinh viên nam và sinh viên nữ cũng thường bị MTNH hơn sinh viên nam. Chỉ một số
ít sinh viên tham gia khảo sát cho rằng mình đã từng bị MTNH, chủ yếu là chứng kiến người khác đối mặt
với sự miệt thị. Khi họ chứng kiến hoặc đối mặt với điều này, họ thường cảm thấy không vui hoặc phẫn nộ.
Trong bối cảnh hiện đại, hành vi MTNH ở nhóm sinh viên diễn ra thường xuyên trong cuộc sống bằng hình
thức trực tiếp như lời nói, cử chỉ, hành động và gián tiếp thông qua truyền thông và mạng xã hội.
MTNH xuất phát từ yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Các yếu tố chủ quan bao gồm do tâm lý chạy
theo xu hướng cái đẹp của cá nhân, sự ưa thích của cá nhân về cái đẹp hay việc muốn khẳng định vị thế
của bản thân trong khi đó một số ít thì xuất phát từ sự đồng cảm và mong muốn đối phương thay đổi. Các
yếu tố khách quan là do ảnh hưởng bởi văn hóa, truyền thông và mạng xã hội, dư luận xã hội cùng với sự
xã hội hóa của gia đình trong việc đặt ra những tiêu chuẩn lý tưởng cho con cái.
Khảo sát đã cho thấy MTNH đã và đang gây ra những hệ quả tích cực lẫn tiêu cực đối với sinh
viên. Ở khía cạnh tích cực MTNH có thể là cơ sở để người bị miệt thị thay đổi và hoàn thiện bản thân cho
phù hợp hơn với quan điểm về cái đẹp hình thể trong bối giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế. Hệ quả
tiêu cực xảy ra phổ biến hơn khi người bị miệt thị cảm thấy khó khăn trong việc tham gia vào các hoạt
động giáo dục trong và ngoài nhà trường cũng như xây dựng và thiết lập các mối quan hệ. Theo đó, việc
cá nhân luôn cảm thấy tự ti trong công việc là một trở ngại không nhỏ đối với những sinh viên đã từng bị
MTNH.

Từ khóa: miệt thị ngoại hình, trường đại học, sinh viên

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xã hội ngày nay, nhu cầu về thẩm mỹ, đặc biệt là vẻ đẹp ngoại hình trở thành
một trong những yếu tố được nhiều người rất quan tâm. Sugiati (2019) đã dẫn lại định nghĩa
của Damanik về tiêu chuẩn cái đẹp; đó là một nhận định chủ quan, thể hiện bằng sự xấu hổ
về cơ thể khi một người nào đó bị đánh giá là không đáp ứng được kỳ vọng về ngoại hình

Khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

*
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theo lý tưởng. Do vậy, miệt thị ngoại hình (MTNH) hay nói cách khác là hành vi soi mói
cơ thể người khác thường diễn ra với những ai không phù hợp với những tiêu chuẩn trên.
MTNH thể hiện qua hình thức lăng mạ, chế nhạo, chỉ trích và làm một trò cười
(Sugiati, 2019). MTNH diễn ra đối với các nhóm tuổi khác nhau, ở nhiều khía cạnh bằng
nhiều hình thức khác nhau, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của các nạn nhân. Elíasdóttir
(2016) khi khảo sát 92 sinh viên của Đại học Reykjavik trong độ tuổi từ 20-38 để tìm hiểu
xem liệu sự xấu hổ về cơ thể có dự đoán được bệnh tật và sức khỏe thể chất hay không.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng so với nam giới, phụ nữ có nhiều khả năng xấu hổ về cơ thể
hơn. Nghiên cứu của Boursier và Gioia (2020) kết luận rằng sự xấu hổ về cơ thể là trung
gian của mối liên hệ giữa lòng tự ái bệnh lý và lo lắng về ngoại hình, đặc biệt xảy ra đối
với nhóm phụ nữ. Điều này tác động đến hành vi của sinh viên khoa Khoa học xã hội, Đại
học Airlangga như bị căng thẳng, xấu hổ, bất an, trầm cảm, lo lắng, tự ti hoặc thậm chí
chống đối xã hội (Sugiati, 2019). Tương tự, nghiên cứu của Karyanti và Aminudin (2019)
đã chỉ ra rằng MTNH làm cho nạn nhân, phần lớn ở độ tuổi vị thành niên và đặc biệt là ở
những người đồng tính, phụ nữ trẻ, có biểu hiện né tránh xã hội, tự sát. Ở Indonesia, thanh
thiếu niên có vấn đề cân nặng hoặc béo phì thường cảm thấy bản thân bị MTNH bởi bạn
bè. Trải nghiệm này khiến thanh thiếu niên hình thành suy nghĩ muốn đấu tranh, nhưng
phần lớn vẫn chọn cách im lặng và khép mình lại trong khi một số khác trở nên bất an và
từ bỏ việc lên tiếng (Gani & Jalal, 2020). Trong khi đó, Gam và các cộng sự (2020) nghiên
cứu nhóm tuổi thiếu niên, từ lớp 9 đến lớp 12 ở Lucknow, Ấn Độ đã kết luận rằng MTNH
là một yếu tố chính dẫn đến tình trạng nghỉ học ở thanh thiếu niên.
Ở Việt Nam, Báo cáo về thế hệ trẻ Việt Nam của Hội đồng Anh (2020) cho thấy bị
bắt nạt và bị quấy rối là những mối quan tâm chính của giới trẻ Việt Nam. Các bạn nữ
trong các nhóm thảo luận thể hiện sự lo lắng về kỳ vọng xã hội liên quan đến ngoại hình
và sợ giao tiếp với người khác. Trong môi trường giáo dục, MTNH thường là sự tẩy chay
hay bị bêu xấu vì ngoại hình không đẹp; do vậy, học sinh bỏ học, trốn học. Báo điện tử
Infonet, ngày 11/01/2018 trích dẫn cuộc khảo sát tại trường Trung học phổ thông Trần
Khai Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện bởi Nguyễn Hà Bích Vân cùng một
số giáo viên khác về MTNH trong trường, cho kết quả 56% học sinh đã từng đối mặt với
tình huống này; trong đó, 22,4% học sinh bị rất thường xuyên, chủ yếu tập trung những
khuyết điểm của cơ thể như vóc dáng, mặt, da, eo, mông, đùi, chân, tay, răng.
Hiện nay, pháp luật đã có những kiểm soát nhất định với hành vi MTNH. Ở Việt
Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội;
phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó tại Điểm a, Khoản 1,
Điều 5 có quy định những ai có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm
danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt hành chính từ 100.000 đồng đến 300.000
đồng. Hay ở Bộ luật Hình sự 2015, Điều 155 có quy định về tội làm nhục người khác:
người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh
cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm. Năm 2018, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng, tại Điều 16 có ghi rõ: phòng ngừa, xử lý thông
tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm
nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể hành vi làm nhục, vu khống
được ghi ở Điểm a, Khoản 3 là: xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của
người khác. Những quy định này cho thấy Chính phủ đã có sự quan tâm đặc biệt đối với
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vấn đề xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, trong đó MTNH là một hình thức biểu hiện
cụ thể. Mặc dù đã được nhà nước kiểm soát bằng pháp luật nhưng trên thực tế MTNH vẫn
đang là một hiện tượng phổ biến, xảy ra với nhiều đối tượng khác nhau, cả trong thực tế cuộc
sống và trên nhiều trang mạng xã hội như: Facebook, Instagram, … hay các diễn đàn.
Bài viết “Miệt thị ngoại hình trong môi trường đại học: Thực trạng, nguyên nhân
và hệ quả” mô tả thực trạng MTNH diễn ra trong môi trường đại với khảo sát sinh viên
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH. KHXH & NV) – Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), lý giải những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng
này cũng như phân tích các hệ quả đối với những người liên quan.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về MTNH. Từ điển Cambridge đã đưa ra định
nghĩa MTNH là “hành vi chỉ trích ai đó dựa trên hình dạng, kích thước hoặc vẻ ngoài của
cơ thể họ.” Đây là “một dạng bắt nạt, tập trung chủ yếu vào những bộ phận cơ thể của
một cá nhân nào đó. Những khía cạnh cơ thể bao gồm cân nặng, vóc dáng, kiểu tóc, cách
ăn mặc, trang điểm hay kích thước bị miệt thị bằng cách đưa ra những bình luận tiêu cực
về cơ thể của ai đó hay tự chỉ trích ngoại hình của chính cơ thể mình.” (Saxena và các
cộng sự, 2020). Ngày nay, cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại
chúng, những “người có sức ảnh hưởng” đã tạo nên những chuẩn mực hình thể, tác động
đến công chúng. Việc này vô tình dẫn đến những ai trông không giống với những chuẩn
mực này có thể trở thành đối tượng bị MTNH. Thông thường việc MTNH là thái độ khinh
rẻ, coi thường người khác vì sự khác biệt so với “chuẩn mực”, nhưng cũng có rất nhiều
trường hợp các cá nhân tự miệt thị chính mình do thiếu tự tin về vẻ ngoài, ảnh hưởng tiêu
cực đến sức khỏe (Gam và các cộng sự, 2020; Mustapic và các cộng sự, 2017). Nhóm
nghiên cứu tìm hiểu cả hai khía cạnh của MTNH: chỉ trích ngoại hình của người khác và
chính bản thân mình.
Theo Berger and Luckmann (2017), tiến trình cá nhân tham gia vào quá trình xã
hội hóa, tương tác với nhau trong xã hội đã hình thành nên những chuẩn mực điển hình.
Những điển hình này quy định các giá trị chuẩn mực mà xã hội đó theo đuổi. Từ đó, mỗi
cá nhân lại hình thành nên một thế giới nội tâm dựa trên những điển hình của xã hội. Mặc
dù, hệ quả của MTNH phần nhiều mang tính tiêu cực, nhưng có thể hiện tượng xã hội này
cũng mang ý nghĩa tích cực - là cơ sở để cá nhân có những thay đổi về ngoại hình của bản
thân cho phù hợp với những tiêu chuẩn về cái đẹp mà cá nhân đặt ra và xã hội kỳ vọng.
Nhóm nghiên cứu đã đặt giả định rằng việc MTNH có thể bắt nguồn từ quá trình xã hội
hóa sâu rộng mà các cá nhân đã từng tham gia. Có thể quá trình xã hội hóa đó diễn ra
thông qua sự giáo dục từ gia đình, nhà trường, bạn bè đồng trang lứa, môi trường xã hội,
truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Những nguyên nhân này đã dẫn đến những người
có ngoại hình được cho là không phù hợp với chuẩn mực của cộng đồng tự đánh giá người
khác và có thể miệt thị chính bản thân mình.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu
định tính. Đối với dữ liệu sơ cấp, dữ liệu định lượng thu được từ bản hỏi dựa trên phương
pháp chọn mẫu phi xác suất. Cụ thể, những sinh viên tham gia khảo sát được chọn theo
phương pháp chọn mẫu chỉ tiêu (quota sampling). Các tiêu chí lựa chọn bao gồm: khối
ngành, giới tính và khóa tại trường; từ đó chọn mẫu thuận tiện đối với sinh viên tham gia
khảo sát. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nghiên cứu sử dụng cả hai
hình thức là bảng hỏi giấy tự điền và bảng hỏi online được tạo trên nền tảng Google Form.
821

Sau khi loại trừ các phiếu lỗi và các phiếu không hợp lệ trên thực tế, nhóm thu về 343 bản
hỏi chính thức. Trong khi đó, dữ liệu định tính về quan điểm cũng như những quan sát và
trải nghiệm cá nhân về tình trạng miệt trị ngoại hình đang xảy ra trong sinh viên hiện nay
dựa vào 12 cuộc phỏng vấn sâu, được tiến hành với sinh viên các khối ngành khác nhau.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Phần này trình bày về nội dung nghiên cứu chính: thực trạng, nguyên nhân và hệ quả
của MTNH trong môi trường đại học. Mẫu nghiên cứu có những đặc điểm như Bảng 1.
Bảng 1: Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
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(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)

4.1 MTNH trong sinh viên hiện nay
Hiện nay, MTNH không còn là một vấn đề xa lạ trong giới sinh viên và xảy ra ngày
càng nhiều. Theo những người tham gia vào cuộc nghiên cứu, MTNH là “việc dùng những
hành vi, cử chỉ để chỉ trích ngoại hình của người khác” (322 lựa chọn) hay “dùng những lời
nói khiếm nhã dễ chỉ trích ngoại hình của người khác” (321 lựa chọn). Bên cạnh đó, cũng có
sinh viên cho rằng đó còn là hành vi phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình.
Có sự khác biệt về giới tính trong việc MTNH của sinh viên. 53,9% số người trả
lời cho rằng cả hai giới đều bị MTNH và 45,8% cho rằng người nữ dễ bị MTNH. Chỉ có
một sinh viên ý kiến là nam giới dễ gặp phải tình trạng này hơn. Giải thích của một sinh
viên nữ là “Nói thật là bản năng của giống cái là sự ghen tị, thì khi mà ghen tị với người
khác thì họ sẽ xu hướng đi săm soi, chê bai khuyết điểm người khác. Khi họ chê bai người
khác thì người khác cũng sẽ làm lại như vậy với họ. Ở phái nữ có một điều rất lạ thường
mà mình thấy là không vừa mắt một ai hết. Ví dụ như thấy chân người khác đẹp, nhưng
vì ghen tị nên họ cũng cố tình chê bai, việc này cũng sinh ra từ tính đố kỵ của nữ, của con
gái, theo mình đó là bản năng”. Như vậy, theo quan điểm này thì một phần do các bạn
nữ có tính ganh ghét nên sinh ra việc MTNH người khác.
Xét theo từng đối tượng cụ thể có thể gặp phải tình trạng MTNH là những người
có đặc điểm ngoại hình không theo chuẩn của xã hội, người thừa cân hay thiếu cân, người
khuyết tật, người đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và thậm chí là những người thuộc cộng
đồng LGBT. Một sinh viên chia sẻ rằng “những người mà vẻ ngoài không được đẹp, có
thể là do bẩm sinh, hoặc cũng có thể là do tai nạn làm cho gương mặt và cơ thể họ không
được nguyên vẹn và không có được đẹp như những diễn viên hay là những người đẹp ở
trên mạng hay xuất hiện. Đơn giản nhất là người ta không có ngoại hình đẹp giống như
người khác thì đó cũng là một cái điều khiến cho người ta bị MTNH. Còn một cái lý do
khác nữa là, người ta không chăm chút về ngoại hình nên dẫn đến việc nhìn không được
xinh đẹp”. Kết quả nghiên cứu định lượng cùng với thông tin thu thập từ phỏng vấn sâu
cho thấy vẻ bề ngoài luôn là một yếu tố quan trọng và những người có những đặc điểm
ngoại hình không phù hợp thường dễ gặp phải tình trạng MTNH hơn hẳn. Đối tượng
thường gây ra MTNH có thể có những đặc điểm như mô tả ở Biểu đồ 1.
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Biểu đồ 1: Đặc điểm của người MTNH người khác
5.40%
1.50%

Người có ngoại hình đẹp

10.70%

Người không bị khuyết tật

7.90%

Người không thuộc cộng đồng
LGBT
Người có điều kiện kinh tế tốt

45.60%
13.70%

Người có cách sống hiện đại
6.30%

Người có trình độ học vấn cao
8.80%

(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)
Những người tham gia khảo sát cho rằng đối tượng thường gây ra MTNH là những
người có ngoại hình đẹp theo tiêu chuẩn của xã hội (45,6%); trong khi đó, những người
có trình độ học vấn cao thì được cho là ít MTNH người khác nhất (5,4%). Những người
có điều kiện kinh tế tốt cũng thường gây ra MTNH (13,7%). Bên cạnh đó, có tới 10,7%
sinh viên cho rằng người gây ra MTNH là những đối tượng không thuộc phạm vi mà
nhóm nghiên cứu đưa ra, cụ thể do tính cách và “thái độ vô văn hóa”, “thái độ đạo đức
không đứng đắn”, “thiếu ý thức”, “tính cách thích sân si”, “vô tình không biết là hành
vi của mình là MTNH người khác cho đến lúc đối phương buồn phiền, khóc lóc thì mới
biết đó là MTNH” hoặc do “chính bản thân họ thiếu tự tin vào ngoại hình của mình”.
Hình thức của MTNH biểu hiện qua trực tiếp bằng lời nói, cử chỉ, hành động như đánh
đập, bạo lực học đường đối với học sinh, sinh viên và gián tiếp thông qua truyền thông và
mạng xã hội. Sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội đã góp phần gia tăng số lượng
“anh hùng bàn phím”, MTNH gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho người khác. Một sinh
viên kể rằng: “một bạn đang trong giai đoạn giảm cân, nên thường đăng những tấm ảnh
khoe cơ thể để tạo động lực giảm cân hằng ngày. Khi đăng những tấm ảnh thì có lần mình
thấy có một người vào bình luận dùng từ ngữ hơi nặng để nói về ngoại hình của bạn đó.
Đúng như mình nghĩ, câu nói đó khá là ảnh hưởng đến tâm lý của bạn này. Bạn có chia sẻ
là vì câu nói đó nên bạn đó rất rất quyết tâm giảm cân từ đó bạn cũng rất sợ mập trở lại kiểu
như bị ám ảnh, sợ người khác phán xét ngoại hình của mình. Mình thấy rất là thương cho
bạn này” (Cuộc phỏng vấn sâu số 2, sinh viên N, nữ, 20 tuổi).
Cuộc nghiên cứu tìm hiểu về tâm trạng của các nhóm khác nhau liên quan đến MTNH,
bao gồm những người MTNH, những người bị MTNH và những người chứng kiến hành vi
MTNH của người khác. Kết quả cho thấy, sinh viên đã từng MTNH người khác khá ít. Họ
có thể “vui thích” hay “dửng dung”, “bình thản” khi làm điều đó. Một số có “tâm trạng
không vui”, “bất lực” trong khi một số cảm thấy “đồng cảm” và “hối hận”. Trong khi đó,
những người đã từng bị MTNH thường “tức giận”, “buồn”, “chán nản” và “tự ti”. Những
người từng chứng kiến hành vi MTNH gây ra bởi người khác cũng có cảm giác “tức giận”,
“bức xúc”, “phẫn nộ”, “buồn” và “đồng cảm” với nạn nhân (Bảng 2).
Bảng 2: Tâm trạng của sinh viên với MTNH
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(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)
Như vậy, hành vi MTNH đã gây ra tâm trạng tiêu cực cho các bạn sinh viên. Điều
này có thể gây tâm lý “buồn do suy nghĩ cũng chưa được ổn định, nhất là đối với những
sinh viên ở xa nhà mà không có người thân bên cạnh. Tự ti, tự ti rồi tự ti hơn nữa, rồi bắt
đầu khép mình lại, không muốn giao tiếp, ngại lắm khi có người lại bắt chuyện với họ thì
không dám.” Cũng có những sinh viên đã quen với việc bị MTNH nên khi điều này xảy
ra, họ “cảm thấy dửng dưng, bình thản, cười cười nói nói cho qua”. Điều đáng lưu tâm
là, những sinh viên thuộc cộng đồng LGBT, chăm chút ngoại hình cho mình theo giới
tính đối lập dễ trở thành đối tượng bị MTNH. Một sinh viên từng là nạn nhân của MTNH
và có bạn cũng bị MTNH chia sẻ: “những người cùng phòng trong ký túc xá nhìn thấy
bạn ấy sửa soạn cho bản thân, thì nhìn bằng ánh mắt kỳ thị, tẩy chay, và còn làm nhiều
cái khó hiểu luôn để tấn công vào bạn ấy. Rồi bạn ấy trở nên bi quan, tiêu cực.”
Khi tiến hành phỏng vấn sâu, nhóm nghiên cứu cũng đặt ra tình huống cho đáp
viên rằng có bao giờ suy nghĩ là bản thân phải phản kháng lại khi bị MTNH hay không,
kết quả cho thấy, hầu hết sinh viên rất muốn phản kháng lại nhưng trên thực tế họ lại chọn
cách im lặng: “Nhiều khi muốn chạy lên nói thẳng trước mặt họ là: trời ơi đừng có quan
tâm ngoại hình nữa, còn nhiều thứ khác để quan tâm hơn mà. Nhưng tất nhiên đó chỉ là
trong suy nghĩ của mình thôi. Thực tế thì mình không thể ngăn người ta được, căn bản thì
mình cũng thích cái đẹp mà. Chỉ là người ta thích và người ta thể hiện rõ hơn mình thôi.”
(Cuộc phỏng vấn sâu số 1, sinh viên T, nữ, 19 tuổi). Một ý kiến khác cho rằng “thường
thì mình cũng hay bị nói nên lâu lâu có suy nghĩ muốn nói lại phản kháng kiểu là phản
biện lại họ. Nhưng rồi mình nghĩ là đã thành quan điểm rồi thì phản kháng cũng thế thôi,
mất công lại trở thành kiểu cuộc cãi cọ nên thường thì mình sẽ bỏ qua.” (Cuộc phỏng vấn
sâu số 4, sinh viên V, nữ, 21 tuổi). Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự như kết quả
nghiên cứu của Gani & Jalal (2020) như đã đề cập ở trên.
Tóm lại, thực trạng MTNH trong sinh viên thể hiện rằng sinh viên rất coi trọng yếu
tố ngoại hình và từ đó họ đặt ra tiêu chuẩn ngoại hình cho bản thân, trong đó sinh viên nữ
đặt ra tiêu chuẩn ngoại hình nhiều hơn sinh viên nam. MTNH diễn ra dưới nhiều hình
thức khác nhau, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Những người bị MTNH thường có tâm lý buồn,
tự ti và hầu như ít có sự phản kháng; những người chứng kiến cảm thấy phẫn nộ và thông
cảm trong khi những người đã từng MTNH người khác cảm thấy vui vì làm điều này, một
số sau đó cảm thấy hối hận.
4.2 Nguyên nhân của hành vi MTNH
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc MTNH, thể hiện ở Biểu đồ 2.
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Biểu đồ 2: Nguyên nhân của MTNH
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Khẳng định vị thế của bản thân
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(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, hành vi MTNH người khác của sinh viên chủ yếu
xuất phát từ việc thấy người kia không phù hợp với hình mẫu cái đẹp do bản thân đặt ra,
chiếm 35,6% hay ghét người có đặc điểm ngoại hình không theo chuẩn của xã hội chiếm
20,6%. Bên cạnh đó, MTNH cũng được cho là nhằm mục đích khẳng định vị thế của bản
thân chiếm 28,1%. Nhìn chung, hầu hết sinh viên cho rằng MTNH xuất phát chủ yếu từ
những yếu tố tiêu cực. Chỉ có 7,9% cho rằng MTNH là do mong muốn người kia chăm
chút cho bản thân nhiều hơn. Những ý kiến khác về nguyên nhân của MTNH là do “ảnh
hưởng từ môi trường sống”, “hùa theo đám đông”, hay do “tính ghen tỵ, đố kỵ, ganh
ghét”, “tính tình xấu, thích sỉ nhục người khác” hoặc do bản thân người MTNH người
khác cảm thấy “thiếu tự tin, muốn che đậy sự tự ti của bản thân”.
MTNH xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, cùng với việc cá nhân đặt ra các hình
mẫu khác nhau về cái đẹp và căn cứ vào đó để MTNH ngoại hình người khác, hay việc
muốn khẳng định vị thế của bản thân thì thái độ (đặc biệt là sự tự ti) cũng đóng vai trò
quan trọng, khiến cá nhân có những hành vi MTNH nhằm mục đích thỏa mãn cũng như
“dìm hàng” người khác. Cụ thể hơn, nghiên cứu đã chia nguyên nhân thành hai nhóm:
chủ quan và khách quan.
Biểu đồ 3: Nguyên nhân chủ quan dẫn đến MTNH
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(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)
Kết quả khảo sát 343 sinh viên đã chỉ ra rằng tâm lý chạy theo xu hướng cái đẹp
được nhiều sinh viên đồng ý là nguyên nhân chủ quan dẫn đến MTNH nhất (65,6% sinh
viên đồng ý và rất đồng ý). Bên cạnh đó, những nguyên nhân như sự ưa thích của cá nhân
về cái đẹp cũng như việc cá nhân ý thức cao về tiêu chuẩn cái cũng là những nguyên nhân
chủ quan mà nhiều bạn lựa chọn. Nhiều sinh viên cũng cho rằng việc tự cảm thấy ngoại
hình chưa đạt chuẩn cũng dẫn đến việc MTNH.
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Các nguyên nhân khách quan mà nghiên cứu tổng hợp được, xuất phát từ các yếu
tố thuộc về văn hóa, dư luận xã hội, truyền thông và mạng xã hội và kỳ vọng của gia đình.
Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng có tới 278 sinh viên cho rằng văn hóa là nguyên nhân gây
ra MTNH, tương đương 81%; trong đó yếu tố thẩm mỹ được xem là ảnh hưởng nhất đến
việc MTNH của sinh viên với 208 sự lựa chọn tương đương với 23,3%.
Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ (23,3%), phong tục và cách ứng xử cũng như yếu tố giáo
dục được xem là những yếu tố thuộc văn hóa dẫn đến MTNH ở sinh viên, lần lượt chiếm
20,5% và 18,3% sự lựa chọn. Trong khi đó, ngôn ngữ và tôn giáo được cho là ít ảnh hưởng
nhất. Lý giải cho lý do tại sao thẩm mỹ lại quan trọng nhất, một sinh viên cho biết: “Những
người khác nhau họ sẽ có cái cách cảm nhận về thẩm mỹ, về cái vẻ đẹp khác nhau thành
ra sẽ có nhiều người họ thấy là bản thân họ như vậy đã đẹp rồi. Nhưng mà người khác
nhìn vô lại nói như vầy là xấu và có thể bị người khác MTNH. (Cuộc phỏng vấn sâu số
11, sinh viên T, nữ, 19 tuổi)
Truyền thông và mạng xã hội được 94,2% sinh viên cho là các nguyên nhân gây ra
MTNH. Hình ảnh của người nổi tiếng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đã làm
cho những người cuồng thần tượng có xu hướng gây ra hành vi MTNH. Những người của
công chúng như các nghệ sĩ hay những người có tầm ảnh hưởng nổi tiếng trên mạng xã hội
thường hay bị dò xét về ngoại hình. Theo Gaffney (2017), ở các thời điểm lịch sử khác nhau
thì tiêu chuẩn về cái đẹp dựa trên các hình thức truyền thông xã hội sẽ khác nhau. Truyền
thông đang dần khẳng định vị trí của mình và đóng vai trò quan trọng trong việc đặt ra những
chuẩn mực về cái đẹp và là một phương thức MTNH gián tiếp thông qua việc đăng bài, mỉa
mai, nói xấu người khác thậm chí là bôi nhọ thần tượng của người khác vì cho rằng thần
tượng của mình đẹp hơn. Việc trò chuyện về cơ thể trên các trang mạng xã hội có mối liên
hệ tích cực đến việc giám sát cơ thể và xấu hổ về cơ thể (Wang et al., 2020). Các tiêu chuẩn
về cái đẹp hiển thị trên mạng xã hội thường bị mang ra bình luận có thể trực tiếp hoặc gián
tiếp. MTNH có liên quan mật thiết đến hình ảnh cơ thể, tức là cộng đồng thường hình thành
chung một quan niệm, tiêu chuẩn về cơ thể lý tưởng điều đó khiến cho những người không
đạt được tiêu chuẩn đó sinh ra cảm giác tự ti về cơ thể của mình (Jaman & Hannie, 2020).
Nghiên cứu này đã ghi nhận 93,6% sinh viên cho rằng nguyên nhân khách quan
thứ ba tác động đến MTNH là dư luận xã hội, từ sự phán xét, đánh giá từ những người
không quen biết (30,4%), từ họ hàng, làng xóm (27,9%), từ bạn bè (27,5%) hay từ thầy
cô (13,8%). Trong khi đó, nghiên cứu của Saguy and Almeling (2008) lại đưa ra nhận
định rằng cả giới khoa học và giới làm tin tức đều đổ lỗi cho mỗi cá nhân khi để quá cân
so với chuẩn mực của xã hội.
Việc gia đình hướng con cái đến một tiêu chuẩn về ngoại hình lý tưởng cũng ảnh
hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của sinh viên về MTNH. Gia đình thường kỳ vọng con cái
chỉn chu vẻ bề ngoài như ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, không nhuộm màu nổi bật,
không xăm mình. Cha mẹ cũng muốn con cái luôn khỏe mạnh cả bên ngoài lẫn bên trong.
Tiêu chuẩn ở các gia đình khác nhau còn phụ thuộc vào nguồn gốc của gia đình đó: “gia
đình hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật, họ cần phải xuất hiện ở công chúng nhiều thì thường
đặt cho con họ những tiêu chuẩn về ngoại hình. Nhưng một số gia đình quan trọng tri
thức thì lấy tri thức làm trọng. (Cuộc phỏng vấn sâu số 9, sinh viên T, nữ, 19 tuổi)
Tóm lại, MTNH đa phần xuất phát từ cả những yếu tố chủ quan lẫn khách quan,
về phía chủ quan phần nào là do tâm lý chạy theo xu hướng cái đẹp của cá nhân hay sự
ưa thích của cá nhân về cái đẹp. Còn về phần khách quan đó chính là do ảnh hưởng bởi
văn hóa, truyền thông và mạng xã hội, dư luận xã hội cùng với sự can thiệp của gia đình
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trong việc đặt ra những tiêu chuẩn lý tưởng cho con cái. Nếu xếp hạng theo từng yếu tố,
có thể thấy, truyền thông và mạng xã hội ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là dư luận xã
hội, văn hóa, và cuối cùng là ngoại hình lý tưởng mà gia đình muốn con cái hướng đến.
4.3 Hệ quả của tình trạng MTNH của sinh viên
MTNH ảnh hưởng đến sự học hỏi của sinh viên, đến sự tham gia của sinh viên vào
các hoạt động giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường.
4.3.1 Ảnh hưởng đến sự học hỏi của sinh viên
Biểu đồ 4: Ảnh hưởng của MTNH đến sự học hỏi của sinh viên
Dựa trên truyền thông và mạng xã hội
Dựa trên ý kiến từ những người không
quen biết
Dựa trên ý kiến của bạn bè
Dựa trên ý kiến của thầy, cô
Dựa trên ý kiến của họ hàng
Rất không đồng ý

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%100.00%120.00%
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý

(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)
Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên chủ động thay đổi ngoại hình dựa trên ý kiến
của bạn bè chiếm tỷ lệ cao nhất (51,6%), sau đó là dựa trên thị hiếu thẩm mỹ từ truyền
thông và mạng xã hội, hay từ thầy cô (17,8%), họ hàng (16,9%) và những người lạ. Nhóm
nghiên cứu giả định rằng MTNH là cơ sở để sinh viên thay đổi và hoàn thiện ngoại hình
của bản thân nhưng trên thực tế, nhiều bạn sinh viên không đồng ý với nhận định này
(34,7%). Nếu xem MTNH theo hướng tích cực, đây có thể xem là một yếu tố để sinh viên
hoàn thiện và thay đổi bản thân được tốt hơn. Một số câu chuyện của sinh viên về việc bị
MTNH và cố gắng giảm cân thành công hay chăm sóc vẻ bề ngoài có thể được lấy làm
thí dụ mình họa cho nhận định này.
4.3.2 Ảnh hưởng của sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động giáo dục trong
nhà trường
Biểu đồ 5 cho thấy quan điểm về hệ quả MTNH đến sự tham gia của sinh viên vào
các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
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Biểu đồ 5: Ảnh hưởng của MTNH đến sự tham gia của sinh viên vào các
hoạt động giáo dục trong nhà trường
Không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập
Hạn chế khả năng sáng taọ trong học tập
Không muốn ứng cử vào chức vụ cao trong lớp
Không tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa
Không tích cực tham gia vào bài tập nhóm
Ngại tham khảo ý kiến của giảng viên
Ngại đưa ra ý kiến trao đổi trước lớp
Thiếu tự tin khi thuyết trình trước lớp
0.00%
Rất không đồng ý

Không đồng ý

20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Bình thường

Đồng ý

Rất đồng ý

(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)

Việc MTNH khiến sinh viên thiếu tự tin hơn khi thuyết trình trước lớp, chiếm tỷ
lệ cao nhất với 83,6% sinh viên đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên. Tiếp theo là 74,
9% sinh viên đồng ý và rất đồng ý với nhận định sinh viên ngại đưa ra quan điểm ý kiến
trao đổi, phản biện, bổ sung trước lớp. Việc MTNH cũng khiến sinh viên không thích
tham gia vào các hoạt động ngoại khóa với 66,5% sinh viên đồng ý và rất đồng ý. Ở chiều
ngược lại, nhiều sinh viên không cho rằng MTNH làm hạn chế khả năng sáng tạo của sinh
viên (chiếm 36,7% sinh viên đồng ý và rất đồng ý), và cũng không ảnh hưởng nhiều đến
việc sinh viên ngại tham khảo ý kiến của giáo viên (38,8% sinh viên đồng ý và rất đồng
ý với nhận định trên). Có đến 44% sinh viên cảm thấy không đồng ý và rất không đồng ý
với nhận định MTNH không ảnh hưởng nhiều đến quá trình học tập của sinh viên hay nói
cách khác, MTNH có ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên.
Kết quả từ các cuộc phỏng vấn sâu cũng thể hiện rằng MTNH ảnh hưởng rất nhiều
đến các hoạt động có liên quan đến học tập của sinh viên, từ việc lo sợ thầy cô, bạn bè sẽ
không có cái nhìn thiện cảm về mình, đến việc tạo ra sự chú ý của giảng viên và bạn bè
và việc ưu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng của khoa, mặc dù
họ tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường.

4.3.3 Ảnh hưởng đến sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động bên ngoài nhà
trường
Đối với các hoạt động giáo dục bên ngoài nhà trường, hệ quả của MTNH gây ra
được tóm tắt trong biểu đồ 6.
Biểu đồ 6: Ảnh hưởng của MTNH đến sự tham gia của sinh viên vào các
hoạt động bên ngoài nhà trường
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Không ảnh hưởng đến công việc của sinh viên
Ngại xuất hiện ở những nơi đông người
Không muốn tham gia các hoạt động ngoài trời
Hạn chế khả năng sáng tạo
Ít cơ hội thăng tiến trong công việc
Không được tăng lương khi đi làm thêm
Ngại giao tiếp với nhà tuyển dụng
Khó khăn hơn khi tìm kiếm việc làm
0.00%
Rất không đồng ý

Không đồng ý

20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Bình thường

Đồng ý

Rất đồng ý

(Nguồn: Từ cuộc khảo sát)
Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng, việc MTNH khiến sinh viên ngại xuất hiện ở
những nơi đông người chiếm 75,2% sinh viên đồng ý và rất đồng ý với nhận định trên.
Sinh viên cũng cho rằng MTNH khiến sinh viên ngại giao tiếp với nhà tuyển dụng và gây
khó khăn hơn cho sinh viên khi tìm kiếm việc làm với lần lượt là 74,4% và 70,3% sinh
viên đồng ý và rất đồng ý với các nhận định này. Ở chiều ngược lại, sinh viên không cho
là MTNH khiến sinh viên không được tăng lương ở những công việc đang làm cũng như
làm hạn chế khả năng sáng tại của sinh viên với lần lượt là 23,9% và 28,3% sinh viên
đồng ý và rất đồng ý. Mặc dù vẫn còn nhiều quan điểm đồng ý rằng MTNH không ảnh
hưởng đến công việc của sinh viên nhưng số lượng sinh viên không đồng ý với quan điểm
này là rất lớn chiếm tới gần 2/4 (tương đương 18,7%) sinh viên lựa chọn. Điều này một
phần là do lĩnh vực nghề nghiệp của nhiều sinh viên liên quan đến lĩnh vực truyền thông
và dịch vụ, rất chú trọng về ngoại hình.
Các cuộc phỏng vấn sâu cũng thể hiện rằng yếu tố ngoại hình đóng vai trò quan
trọng trong kết quả tuyển dụng do gây được ấn tượng hay thất vọng ban đầu đối với nhà
tuyển dụng, ảnh hưởng đến các cơ hội trong tương lai của sinh viên. Tuy nhiên có một thực
tế là vẫn còn nhiều sinh viên cảm thấy rụt rè và tự ti khi tham gia vào các hoạt động ngoài
xã hội.

KẾT LUẬN
Trong thời đại hội nhập quốc tế như hiện nay, việc văn hóa phương Tây, văn hóa hiện
đại du nhập vào đời sống sinh viên ngày càng nhiều, ảnh hưởng mạnh mẽ đến những nhu cầu
về việc tiếp nhận cái đẹp, bao gồm cả vẻ bên ngoài. Quan niệm về cái đẹp có sự khác biệt ở
từng nhóm giới tính, đặc điểm cá nhân và gây ra các hình thức MTNH khác nhau.
Cùng với những quan niệm về cái đẹp, việc dựa vào những tiêu chuẩn về cái đẹp
để MTNH của người khác đang xuất hiện và ngày càng phổ biến; trong đó sinh viên nữ
đặt ra tiêu chuẩn ngoại hình nhiều hơn sinh viên nam. Nhóm dễ bị MTNH hơn cũng là
sinh viên nữ. Đa phần sinh viên không thừa nhận mình từng bị MTNH nhưng các bạn đã
từng chứng kiến hoặc gặp phải hành vi này đều cảm thấy không vui hoặc phẫn nộ. Sinh
viên mong muốn được phản kháng khi bị MTNH hoặc chứng kiến hành vi MTNH nhưng
sau đó lại chọn cách dửng dưng, im lặng. Những sinh viên từng thừa nhận mình MTNH
người khác đa phần xuất phát từ sự đồng cảm và mong muốn đối phương thay đổi.
Nguyên nhân gây ra MTNH thường gắn với yếu tố tiêu cực như việc cá nhân đặt
ra các hình mẫu cái đẹp khác nhau và căn cứ vào đó để MTNH ngoại hình người khác,
hay việc muốn khẳng định vị thế của bản thân. Sinh viên cũng cho rằng việc tự ti vào
ngoại hình của chính bản thân cũng là một yếu tố gây ra MTNH. Các nguyên nhân khách
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quan của MTNH là do ảnh hưởng bởi văn hóa, truyền thông và mạng xã hội, dư luận xã
hội cùng với sự can thiệp của gia đình trong việc đặt ra những tiêu chuẩn lý tưởng cho
con cái. Nếu xếp hạng thì yếu tố truyền thông và mạng xã hội ảnh hưởng nhiều nhất tiếp
theo là dư luận xã hội và cuối cùng là văn hóa, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong
việc hướng con cái đến những tiêu chuẩn ngoại hình lý tưởng.
Cùng với bối cảnh hiện đại ngày nay, hành vi MTNH trong sinh viên diễn ra thường
xuyên trong cuộc sống cả ở hình thức trực tiếp bằng lời nói cử chỉ, hành động và gián tiếp
thông qua truyền thông và mạng xã hội. Kết quả khảo sát đã cho thấy MTNH đang gây ra
những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với sinh viên. MTNH có thể là cơ sở để sinh
viên thay đổi và hoàn thiện bản thân cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, MTNH cũng gây ra
những khó khăn cho sinh viên trong việc tham gia vào các hoạt động giáo dục trong và
ngoài nhà trường cũng như trong việc xây dựng và thiết lập các mối quan hệ. Theo đó,
việc cá nhân luôn cảm thấy tự ti trong công việc là một trở ngại không nhỏ đối với những
sinh viên đã từng bị MTNH. MTNH không những để lại hậu quả nghiêm trọng cho các
nạn nhân mà ngay cả những người có hành vi MTNH người khác cũng bị ảnh hưởng.

KHUYẾN NGHỊ
Nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa quan niệm về chuẩn mực cái đẹp của sinh
viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh và nguyên nhân dẫn đến MTNH, đồng thời phân tích thực trạng, nguyên nhân
cũng như hệ quả của tình trạng này. MTNH đã có những hệ quả tích cực như giúp sinh
viên tự hoàn thiện bản thân; tuy nhiên, hệ quả tiêu cực chiếm phần lớn. Nếu đã từng
MTNH người khác, bị MTNH bởi người khác hay từng chứng kiến người khác bị MTNH,
sinh viên thường có tâm lý không mấy tích cực. Nghiên cứu đã chỉ rõ các môi trường xã
hội hóa như gia đình, nhà trường, bạn đồng lứa, các phương tiện truyền thông đại chúng
đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành hay thay đổi nhận thức của sinh viên về
MTNH. Do vậy, nhà trường nên có những hành động cụ thể để nhằm làm giảm thái độ
phán xét, đánh giá về ngoại hình người khác của sinh viên nói chung và giúp sinh viên
gặp phải tình trạng này tự tin hơn thông qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về
tác hại của MTNH, hoạt động truyền cảm hứng trên Fanpage của nhà trường, các buổi
Talkshow các chương trình về tìm hiểu văn hóa, tạo môi trường để sinh viên phát huy tài
năng và thoải mái tự tin giao tiếp,… Giáo dục tâm lý và ứng xử trong các diễn đàn hay
trên các phương tiện truyền thông của nhà trường có thể tăng cường sự hiểu biết của sinh
viên về MTNH, giúp giảm thiểu các hành vi MTNH trong môi trường học đường. Bên
cạnh đó, việc giáo dục về nhận thức khiến cho các sinh viên bị MTNH có thể tìm ra
phương cách hữu hiệu trong việc bảo vệ bản thân khỏi việc bị MTNH.
Ngoài ra, giảng viên và bạn bè nên quan tâm nhiều hơn đến những trường hợp
sinh viên bị MTNH để có những hành động xoa dịu tâm lý và giúp họ vượt qua được
những sang chấn tâm lý và tự tin hơn khi giao tiếp với những người xung quanh. Bản
thân sinh viên cũng tự trang bị cho mình những kiến thức về luật pháp và các quy định
của nhà trường để tự bảo vệ mình khi phải đối mặt với tình trạng bị MTNH. Khi điều này
xảy ra, sinh viên có thể tìm gặp và chia sẻ cũng như hướng đến suy nghĩ và hành vi tích
cực để thay đổi bản thân và ảnh hưởng đến những người khác.
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XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH
CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HỘI NHẬP
ThS. Vũ Thị Huyền*
TS. Bùi Thị Tuyết Mai*
I. Đặt vấn đề
Giáo dục chịu sự tác động không chỉ bởi những yếu tố diễn ra trong giáo dục mà
còn cả nhiều yếu tố khác ngoài xã hội, trong đó, đặc biệt chịu sự tác động mạnh mẽ bới
ba nhân tố: công nghệ số, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. Xu hướng hội nhập quốc tế và
sự phát triển của Cách mạng Công nghệ 4.0 đã mở ra không ít những triển vọng cho giáo
dục và đồng thời cũng đặt ra những thách thức trong việc giữ gìn, phát triển văn hóa nói
chung và môi trường văn hóa trong nhà trường nói riêng. Trong bối cảnh đó, hệ giá trị
văn hóa nhà trường phải được đúc kết, chọn lọc bởi sự kết hợp hài hòa giữa triết lý giáo
dục của tổ chức với giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị văn hóa mang
tính phổ quát của thời đại. Những giá trị văn hóa đó phải trở thành nền tảng cho sự phát
triển bền vững của nhà trường, phải được thấm nhuần hun đúc trong từng thế hệ học sinh,
để những học sinh đó có được những phẩm chất, năng lực phù hợp với môi trường trong
và ngoài quốc gia.
II. Nội dung
1. Khái niệm văn hóa nhà trường
1.1.

Văn hóa

Khái niệm văn hóa có ngoại diên rất rộng bởi văn hóa gắn liền với sự ra đời của
nhân loại và phát triển rất đa dạng, phức tạp. Đã có nhiều nhà nghiên cứu đề cập khái
niệm văn hóa theo nhiều phương diện khác nhau, nguồn gốc khác nhau và những cấu trúc
văn hóa khác nhau. Theo định nghĩa của UNESCO: “Văn hóa nên được đề cập như một
tập hợp những đặc trưng tinh thần, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một
nhóm người trong xã hội mà nó chứa đựng, ngoài văn hóa và nghệ thuật còn cả các phong
cách sống, các lối chung sống, các hệ thống giá trị, các truyền thống và đức tin” [2]
Nói về ý nghĩa của văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng
như mục đích 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 cho sinh hoạt hàng
ngày về mặc, ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những phát minh đó là văn hóa.
Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó, mà loài
người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” [1]
Như vậy, văn hóa chính là sản phẩm của con người được tạo ra trong quá trình
sống, chịu chi phối bởi môi trường xung quanh và của từng dân tộc, vùng miền tạo thành
những những nét đặc trưng riêng cho cộng đồng đó.
1.2.

Văn hóa nhà trường

Trên thế giới và tại Việt Nam đã có nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa nhà trường.
Joan Richardson định nghĩa: “Văn hóa nhà trường là sự tích lũy các giá trị và chuẩn mực
của nhiều người. Đó là sự đồng thuận về những gì quan trọng; là kỳ vọng của tập thể chứ
không phải những kỳ vọng của cá nhân” [3].
*
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Tác giả Phạm Quang Huân cho rằng “Nhà trường là một thế giới thu nhỏ với những
cơ cấu, chuẩn mực, quy tắc hoạt động, những giá trị, điểm mạnh, điểm yếu riêng do những
con người cụ thể thuộc mọi thế hệ tạo lập. Với tư cách là một tổ chức, mỗi nhà trường
đều tồn tại, dù ít hay nhiều, một nền văn hóa nhất định” [4].
Như vậy, văn hóa nhà trường đã tạo nên một môi trường giáo dục tích cực trong
hoạt động giáo dục và cũng tạo nên phong cách, bản sắc riêng cho mỗi ngôi trường. Văn
hóa nhà trường tích cực sẽ khuyến khích mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học
hỏi lẫn nhau, tạo bầu không khí tin cậy, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, bồi
dưỡng tình yêu, sự tâm huyết nghề nghiệp của giáo viên.
1.3.

Cấu trúc văn hóa

Theo E.H.Schein, văn hóa có 3 cấu trúc: cấu trúc hữu hình, hệ thống giá trị được
tuyên bố, những quan niệm chung. Cụ thể:
Cấu trúc hữu hình: đó là các biểu hiện thông qua sự vật, hiện tượng có thể nhìn
thấy, nghe và cảm nhận được khi tiếp xúc với một nhà trường như: kiến trúc, logo, khẩu
hiệu trang thiết bị, trang phục, hành vi giao tiếp của cán bộ, giáo viên, học sinh….
Hệ thống giá trị được tuyên bố; các nội qui, qui định, nguyên tắc, triết lý, chiến
lược, mục tiêu của nhà trường. Hệ thống giá trị được tuyên bố có chức năng hướng dẫn
hành vi, làm nền tảng định hướng cho mọi hoạt động của nhà trường.
Những quan niệm chung: đó là những giá trị niềm tin, nhận thức tuyệt đối. Khi văn
hóa đạt đến mức độ tuyệt đối các giá trị văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi thành viên trong
tổ chức, họ mặc nhiên thừa nhận, và các giá trị sẽ dẫn dắt hành vi ứng xử, hành động của họ.
Các giá trị giúp một nhà trường lặp lại các thành công và làm cho các thành viên trong nhà
trường tin rằng đó là một sự vận động tự nhiện, không có sự tranh cãi và khó thay đổi.
2. Tác động của bối cảnh tới sự phát triển giáo dục và văn hóa nhà trường
Giáo dục luôn có mối quan hệ cơ hữu, chặt chẽ với sự vận động của tự nhiên và xã
hội; trong đó quan hệ nguồn cung lực lượng lao động là một trong những quan hệ xã hội
chủ yếu nhất của giáo dục nhà trường. Hệ thống giáo dục hoạt động, phát triển, nhưng
luôn chịu sự tác động sâu sắc bởi môi trường/bối cảnh gồm trình độ khoa học công nghệ,
tình hình kinh tế, thị trường, tình hình chính trị và chính sách của nhà nước.
2.1. Sự phát triển của công nghệ số
Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Chính
phủ có chỉ rõ: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với
năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã
hội số, làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu
dùng và đời sống văn hóa, xã hội”.
Như vậy, trong thời đại thế kỷ XXI, công nghệ số đã là yếu tố tác động sâu sắc đến
mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Công nghệ số làm
cho tri thức, sức sáng tạo của con người trở thành yếu tố có ý nghĩa quyết định và là nguồn
lực có giá trị nhất. Công nghệ số có tác động mạnh mẽ trong sản xuất chế tạo hiện đại đã
tạo nên những đột phá trong giá trị gia tăng của các sản phẩm và dịch vụ. Công nghệ số
đã kết nối con người thông qua các thiết bị di động với dung lượng lưu trữ và khả năng
tiếp cận tri thức là không giới hạn, có khả năng xử lý thông minh. Giá trị gia tăng của các
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sản phẩm và dịch vụ còn được nhân lên gấp bội nhờ công nghệ và trí tuệ nhân tạo của
robot, internet, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu,
lưu trữ năng lượng, và tính toán lượng tử…
Công nghệ số phát triển mạnh mẽ đã tạo nên nền kinh tế tri thức, mà theo định
nghĩa của GS.VS. Đặng Hữu: "Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ
cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của
cải, nâng cao chất lượng cuộc sống". Nền kinh tế tri thức của thời đại công nghệ số có các
đặc điểm sau:
+ Sản xuất tri thức, sản xuất công nghệ trở thành loại hình sản xuất quan trọng
nhất, tiêu biểu nhất và luôn luôn biến đổi. Chu kỳ sống của sản phẩm, công nghệ rất ngắn.
Sự tăng trưởng kinh tế ngày càng dựa nhiều vào việc ứng dụng các thành tựu khoa học và
công nghệ, đặc biệt là các công nghệ cao. Thế giới nghề nghiệp và nhu cầu lao động nghệ
nghiệp đã và đang có những thay đổi căn bản về cơ cấu và trình độ nghề nghiệp với tính
linh hoạt và đa dạng đòi hỏi nhân lực đa năng, có khả năng chuyển đổi và thích ứng cao.
Lao động tri thức chiếm tỷ lệ cao (70 - 90%).
+ Tỷ trọng ngành nghề xã hội dịch chuyển dần từ hướng sản xuất theo quy mô lớn,
nhất thể hoá sang tổ chức sản xuất phân tán theo cấu trúc mạng và linh hoạt theo yêu cầu
của khách hàng. Quản lý thích nghi và phi tập trung.
2.2. Xu hướng toàn cầu hóa
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế tất yếu. Là một hiện tượng gắn
liền với sự gia tăng về số lượng cũng như cường độ của các cơ chế, tiến trình hoạt động
nhằm thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới cũng như sự hội nhập
kinh tế và chính trị ở cấp độ toàn cầu.
Xu thế toàn cầu hoá, nhất thể hoá các nền kinh tế quốc gia và khu vực (AFTA,
WTO) tăng nhanh kèm theo hai mặt hợp tác và cạnh tranh gay gắt. Giáo dục cũng trở
thành một lĩnh vực hợp tác và cạnh tranh mạnh giữa các quốc gia. Toàn cầu hóa vừa là
thời cơ, cơ hội lớn cho các nước phát triển có ưu thế mạnh về dịch vụ giáo dục, đồng thời
cũng tạo ra những thách thức lớn đối với các nước đang phát triển. Các nước đều xem
phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, dành
cho giáo dục những đầu tư ưu tiên, đẩy mạnh cải cách giáo dục nhằm dành ưu thế cạnh
tranh trên trường quốc tế.
Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng và coi
giáo dục đại học là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay “thị trường
giáo dục đại học” liên tục tăng trưởng và vươn tới thị trường toàn cầu; “sinh viên như một
loại khách hàng” trở thành một ý tưởng hoàn toàn mới và mang tính đột phá là điều kiện,
nguyên nhân cho các trường thúc đẩy giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ
đào tạo. Trong số liệu của Báo cáo trao đổi giáo dục quốc tế Open Doors, trong 5 năm
qua, số học sinh Việt Nam đi du học nước ngoài đã tăng vọt 67%; Việt Nam nằm trong
top 10 nước có du học sinh đông nhất tại Mỹ. Tuy nhiên chỉ có khoảng 10% là du học
bằng ngân sách, chương trình học còn lại là du học tự túc.
Để thích ứng với xu thế hóa toàn cầu và khu vực, yêu cầu giáo dục Việt Nam cần
hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ
vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở rộng giao lưu hợp tác với các nền
giáo dục trên thế giới, nhất là với các nền giáo dục tiên tiến hiện đại; phát hiện và khai
thác kịp thời các cơ hội thu hút nguồn lực có chất lượng.
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2.3. Tác động của bối cảnh công nghệ số và hội nhập đến sự thay đổi của giáo
dục và giá trị văn hóa nhà trường
Là một lĩnh vực hoạt động cơ bản của xã hội, giáo dục và đào tạo hình thành và phát
triển trong những hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Hệ thống giáo dục vừa là sản phẩm
của một thời đại kinh tế - xã hội vừa là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế và
tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia. Sản phẩm đầu ra của giáo dục nhà trường phải là nguồn
nhân lực đủ trình độ đáp ứng được các yêu cầu của thời đại công nghệ số và hội nhập. Để
trở thành nguồn nhân lực có trình độ cao, cùng với yếu tố thể lựa, trí lực, năng lực chuyên
môn nghề nghiệp (chuyên ngành hẹp), người học còn phải có các kỹ năng sống, kỹ năng
hợp tác. Đó được xem như những năng lực quan trọng để con người làm chủ bản thân và
chung sống với những người xung quanh, như những biểu hiện quan trọng của năng lực
tâm lí xã hội, giúp cá nhân vững vàng trước cuộc sống chứa đựng nhiều thách thức.
Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, của nền kinh tế tri thức và xu
hướng toàn cầu hóa đã có tác động sâu sắc tới tới hệ thống giáo dục nói chung, tới những
giá trị cốt lõi từng nhà trường nói riêng. Giáo dục hàn lâm bị tác động mạnh, người học
phải thích nghi với việc học suốt đời bởi các công việc, ngành nghề không chỉ là những
tấm bằng cấp, mà là giá trị mỗi người đáp ứng ứng được yêu cầu của xã hội. Giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học trở thành một trong những lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tri
thức cao cấp ở thị trường trong và ngoài nước.
Hình ảnh nhà trường sẽ được rộng mở khoảng cách, xóa nhòa biên giới thông qua
hệ thống mạng giáo dục quốc tế và giáo dục kỹ thuật số. Mô hình giáo dục thông minh,
liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp, đáp ứng
yêu cầu của xã hội tri thức về đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động. Giáo dục và đào
tạo trong nhà trường gắn liền với nhu cầu địa phương, nhu cầu khách hàng. Hoạt động
dạy và học diễn ra mọi lúc, mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn quyết
định việc học tập theo nhu cầu của bản thân.
Những tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, của nền kinh tế tri thức
và xu hướng hội nhập toàn cầu đã làm thay đổi căn bản nền giáo dục từ quan niệm, nhận
thức đến hệ thống giáo dục, nhà trường, đội ngũ giáo viên, nội dung chương trình giảng
dạy, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và mô hình quản lý nhà trường. Việc hình thành
nền giáo dục dựa trên tri thức và mô hình văn hóa nhà trường (danh tiếng, uy tín, vốn tri
thức) sẽ không kém hơn các giá trị tài sản hữu hình (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học…).
Theo khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế, vai trò giáo viên trong thế kỉ 21 trở
nên phức tạp ở một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi mà tri thức hầu như vô tận. Kiến
thức, hiểu biết của người học không chỉ được hình thành qua sách vở, internet mà cần
được bổ sung thông qua các hoạt động trải nghiệm, qua việc vận dụng kiến thức đã học
vào cuộc sống. Vì vậy, chức năng định hướng và dẫn dắt cũng xác định lại vai trò người
thầy trong xã hội thông tin, học tập kết nối mạng. Những mô hình dạy học cũ, phương
pháp dạy cũ trở nên lạc hậu; sự biến đổi lớn về vai trò người dạy - truyền thụ kiến thức
theo cách truyền thống phải chuyển sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, tổ
chức một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệm; phát triển giáo dục và đào tạo tự chủ
yếu theo số lượng sang chú trọng cả số lượng, chất lượng và hiệu quả; chuyển từ chỉ chú
trọng giáo dục nhân cách nói chung sang kết hợp giáo dục nhân cách với phát huy tốt nhất
tiềm năng cá nhân, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo.
3.
Xây dựng hệ giá trị văn hóa nhà trường trong bối cảnh công nghệ số
và xu hướng hội nhập toàn cầu
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3.1. Truyền thống văn hóa của nhà trường và yêu cầu chất lượng giáo dục
Truyền thống văn hóa của nhà trường là một môi trường rất qua trọng để người
thầy và thế hệ các học sinh được sống, được học tập và rèn luyện. Truyền thống tốt đẹp
với những dấu ấn thời gian, lịch sử được cộng đồng trong nhà trường tôn trọng và gìn giữ,
phát huy. Đó là những giá trị cốt lõi cần thiết cho việc dạy và học, những giá trị nhân văn
được tin tưởng, duy trì và theo đuổi qua nhiều thế hệ; Những giá trị ấy được chuyển hóa
thành chuẩn mực cá nhân, là niềm tin mà những con người sống và làm việc trong môi
trường ấy đều ý thức. Truyền thống tốt đẹp còn là chiến lược và phương pháp làm việc
khoa học, nhất quán, khách quan, công bằng; là phong cách mọi thành viên trong nhà
trường giao tiếp, trao đổi, hợp tác và thúc đẩy sự sáng tạo. Truyền thống văn hóa còn là
các chuẩn mực, quy định các nghi thức về hành vi, theo đó giúp thành viên xác định đúng
sai và có thể lựa chọn cách ứng xử hợp lẽ trong những hoàn cảnh khác nhau.
Trong truyền thống văn hóa đó, chất lượng giáo dục chính là biểu hiện rõ ràng và
nổi bật nhất. Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng được mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục,
được thể hiện thông qua hiệu quả của quá trình dạy và học trong trường học. Đó là thương
hiệu mỗi cá nhân giáo viên với năng lực, trình độ và phương pháp giảng dạy, là đạo đức
nghề nghiệp, sự tâm huyết và trách nhiệm trong việc giáo dục nhân cách học sinh; là tác
phong, cư xử chuẩn mực, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân
viên trong nhà trường.
Đối với học sinh, chất lượng giáo dục thể hiện ở sản phẩm đầu ra của nhà trường.
Đó là những thế hệ học sinh có trình độ, năng lực học tập, có kỹ năng sống phù hợp với
yêu cầu của xã hội; có tinh thần tự giác, ham học hỏi, có niềm tin, niềm tự hào khi được
là một thành viên trong tổ chức nhà trường.
Chất lượng giáo dục luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng và
phát triển thương hiệu trường học, là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục (đảm
bảo chất lượng bên trong), đáp ứng các quy chuẩn phù hợp với yêu cầu phát triển của xã
hội (đảm bảo chất lượng bên ngoài); đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ trở thành những con
người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt.
3.2. Hệ giá trị văn hóa nhà trường và nhu cầu thực tiễn của xã hội, thời đại
Văn hóa luôn đi cùng với giáo dục và có mối quan hệ biện chứng với nhau. Khi văn
hóa không theo kịp với nhu cầu phát triển giáo dục của xã hội thì nó sẽ trở thành yếu tố kìm
hãm sự phát triển. Trong khi tốc độ thay đổi của công nghệ đang diễn ra quá nhanh, giáo dục
nhà trường, đặc biệt giáo dục đại học hiện phải đối mặt với nhiều thách thức dự báo về những
tiêu chuẩn kỹ năng làm việc mới mà thị trường lao động sẽ cần trong tương lai gần. Bên cạnh
đó, quá trình quốc tế hóa giáo dục đã khiến các cơ sở giáo dục mất dần vị thế độc quyền về
nắm giữ và truyền thụ tri thức; công nghệ số đã thúc đẩy quá trình chia sẻ kinh nghiệm và tri
thức được nhanh chóng và phủ rộng. Như vậy, để gia nhập thị trường lao động, mỗi cá nhân
có thể tự trang bị kỹ năng, kiến thức ở nhiều nơi, ở nhiều địa chỉ ngoài nhà trường truyền
thống. Có thể nói, trước tác động của bối cảnh, các cơ sở giáo dục, đặc biệt là cơ sở giáo dục
đại học đang đứng trước sức ép phải hội nhập mạnh mẽ vào các dòng chảy trao đổi tri thức,
chuyển giao công nghệ để không bị tụt hậu và bị cô lập.
Với những tác động mạnh mẽ của công nghệ số và toàn cầu hóa, một số giá trị cốt
lõi của văn hóa nhà trường phải thay đổi như một yêu cầu tất yếu. Trong bài viết này, tác
giả khái quát một số giá trị văn hóa nhà trường cần được thay đổi, bổ sung theo dòng chảy
văn hóa tri thức và khoa học của thời đại.
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3.2.1. Định hướng và chỉ đạo phát triển văn hóa, giáo dục của Đảng, Chính phủ
trong giai đoạn 2021 - 2030
Trong Nghị quyết Đại Đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ, cần phải “Tạo đột phá trong đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu
hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành
tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,
chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho
tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực
và thế giới” [5]. Đảng đã nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong việc phát triển con người
toàn diện để “xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn
hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” [5].
Trong Chiến lược quốc gia về cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030,
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “xây dựng Chính phủ số là đột phá; coi giáo dục, đào
tạo lực lượng lao động chất lượng cao, nghiên cứu và làm chủ một số công nghệ ưu tiên
để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nhân tố cốt lõi”[6]; “ Đổi
mới tư duy quản lý theo cách tiếp cận mở, tạo thuận lợi và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Phát
huy các nguồn lực, đảm bảo cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư” [6].
3.2.2. Xây dựng văn hóa nhà trường trong bối cảnh công nghệ số và hội nhập toàn cầu
- Quản lý công mới trong giáo dục
Khi Việt Nam gia nhập WTO, giáo dục được xếp là một lĩnh vực dịch vụ, do vậy
phải tuân theo qui luật kinh tế thị trường cạnh tranh để phát triển. Như vậy, trong mô hình
quản lý công mới nhà trường phải chịu sự giám sát chặt chẽ của ba lĩnh vực: (i) nhà nước
- bàn tay hữu hình là hệ thống luật pháp; (ii) thị trường - bàn tay vô hình là cơ chế cạnh
tranh; (iii) xã hội dân sự với vai trò là đối tác của Nhà nước và đối trọng của thị trường.
Khi đó, các đặc trưng chủ yếu của mô hình quản lý công mới trong giáo dục là:
+ Đề cao quyền tự chủ nhà trường: Mối quan hệ truyền thống giữa Nhà nước và
nhà trường thay đổi về cơ bản, trong đó Nhà nước chuyển từ kiểm soát sang giám sát, nhà
trường được quyền chủ động hơn trong các quyết định liên quan đến nhiệm vụ chuyên
môn, công tác tổ chức, tài chính và nhân sự.
+ Đa dạng hóa các thành phần cung ứng giáo dục: Bên cạnh Nhà nước với vai trò
là nhà cung ứng chính, có thêm các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các công ty xuyên
quốc gia, các cá nhân. Các loại hình nhà trường cũng đa dạng, có công lập, tư thục, công
- tư hợp tác, doanh nghiệp giáo dục. Giáo dục vừa được coi là lợi ích công, vừa là dịch vụ
thương mại được cung ứng theo nguyên tắc phi lợi nhuận hoặc có lợi nhuận; ranh giới
công lập – tư thục không còn rạch ròi.
+ Minh bạch hoá các hoạt động giáo dục: Nhà trường có trách nhiệm giải - trình
trước cơ quan quản lý cấp trên và trước xã hội về kết quả dạy và học, về thu chi tài chính,
về việc thực hiện các cam kết trong NCKH và phục vụ xã hội. Trách nhiệm giải trình, tính
minh bạch, tính hiệu quả sẽ hạn chế được sự tập trung quyền lực, giúp khai thác được hết
thế mạnh của từng cá nhân, các bộ phận trong nhà trường.
Hiện nay tại Việt Nam, giáo dục đại học là bậc học đã có sự thay đổi mạnh mẽ và
chịu ảnh hưởng của cơ chế thị trường rõ nét nhất. Áp dụng được mô hình quản lý công
mới sẽ đòi hỏi sự thay đổi lớn trong văn hóa tổ chức và tầm nhìn lãnh đạo nhà trường.

837

- Sứ mệnh phát triển đội ngũ và đổi mới tư duy theo tiếp cận mở
Trong Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng đã chỉ đạo những biện pháp
thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục nhà trường, đó là: phải chuyển mạnh quá trình giáo dục
từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học;
từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý dạy và học trực
tuyến, qua internet, truyền hình, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học;
giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đào tạo con người
theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ
năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng
tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn cầu) [5].
Nhân tố được xem là quyết định thành công giáo dục trong nhà trường chính là đội
ngũ giáo viên. Để xây dựng được được đội ngũ giáo viên chuẩn hóa theo nền giáo dục tiên
tiến, đội ngũ lãnh đạo nhà trường phải đổi mới tư duy quản lý theo cách tiếp cận mở, tạo
thuận lợi và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho giáo viên và học sinh. Chú trọng đào tạo, đào tạo
lại đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.
Để có thể dạy học sinh, sinh viên theo định hướng phát triển năng lực, bản thân
mỗi giáo viên phải có phẩm chất và năng lực toàn diện, có khả năng vận dụng những năng
lực ấy vào thực tiễn dạy học, đó là: năng lực phát triển chương trình, biên soạn và phát
triển tài liệu dạy học; dạy học phát triển năng lực học sinh; năng lực dạy học phân hóa;
dạy học tích hợp, lồng ghép; dạy học theo phương thức hoạt động trải nghiệm; tổ chức
quá trình tự học tự nghiên cứu cho HS; năng lực giao tiếp; tham vấn học đường, tư vấn
hướng nghiệp; năng lực xây dựng môi trường học tập dân chủ, cởi mở, hợp tác, an toàn…
Đội ngũ giáo viên phải đảm bảo cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, phải ứng dụng tối đa công nghệ hiện đại, làm chủ được công nghệ, sử
dụng công nghệ hiệu quả và không bị lạm dụng công nghệ. Đội ngũ giáo viên phải linh
hoạt trong việc áp dụng công nghệ số vào mọi hoạt động nghiệp vụ như: tổ chức lớp học
không bức tường, lớp học qua mạng; bài giảng điện tử, sách điện tử, sổ liên lạc điện tử,
sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, giáo án điện tử, …
- Sứ mệnh giáo dục giá trị sống cho các thế hệ học sinh, sinh viên
Các nhà khoa học dự báo: công nghệ số sẽ thay đổi cách sống và làm việc của con
người; một số công việc sẽ biến mất, sẽ xuất hiện một số công việc chưa từng có và con
người phải có sự sáng tạo hơn để được hưởng lợi từ sự thay đổi đó. Để thích ứng, người lao
động sẽ cần các kỹ năng cơ bản: “giải quyết vấn đề phức tạp, tư duy phê phán, sáng tạo,
quản lý con người, phối hợp với người khác, trí tuệ cảm xúc, phán xét và ra quyết định, định
hướng dịch vụ, đàm phán và linh hoạt nhận thức” [7]. Sự thông minh về cảm xúc sẽ trở
thành một kỹ năng cần thiết cho con người.
Định hướng về giáo dục và đào tạo các cấp học, ngày 30 tháng 6 năm 2009, Bộ Chính
trị đã chỉ rõ: “trước tiên phải giáo dục cho họ làm người, giáo dục tri thức rồi mới giáo dục
nghề”. Để đào tạo được các thế hệ học sinh, sinh viên trở thành nguồn nhân lực có được
những phẩm chất, kỹ năng trên, nhà trường có vai trò quan trọng trong việc định hướng, giáo
dục giá trị sống cho người học. Giá trị sống trong từng cấp học sẽ khác nhau, tuy nhiên trong
bối cảnh toàn cầu hóa các trường cần có các chuẩn mực, giá trị cơ bản như: hợp tác; tôn
trọng và thừa nhận; trách nhiệm và kỷ luật; công bằng, khách quan, dân chủ; nhân ái; thân
thiện, cởi mở; chia sẻ và giúp đỡ.
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Đối với thanh thiếu niên, sinh viên, nhận thức về giá trị lao động, giá trị nghề nghiệp
được quan tâm nhiều nhất. Chính vì vậy, nhà trường cần chú ý về định hướng nghề nghiệp,
về việc rèn kỹ năng làm việc để họ có thể vững vàng trong cuộc sống.
- Sứ mệnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ, văn minh
Giáo dục nhà trường phải kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội để đào tạo
người học theo hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn
hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại.
Xây dựng môi trường văn hóa dân chủ trong nhà trường. Lãnh đạo nhà trường, các
cấp quản lý cần tổ chức đối thoại, chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh với giáo viên, học
sinh, phụ huynh để tạo lập môi trường giảng dạy, học tập được cởi mở, thân thiện, hạnh
phúc. Việc cam kết thực hiện các quy tắc, quy chuẩn giá trị có vai trò thúc đẩy mặt tích cực,
uốn nắn những hạn chế trong tư cách, lối sống, giao tiếp, hành động của các chủ thể văn hóa
trong nhà trường. Việc biết lắng nghe, chia sẻ khó khăn giữa các thành viên trong nhà trường
sẽ tạo động lực làm việc, học tập cho giáo viên và học sinh; kích thích năng lực sáng tạo và
hướng mỗi cá nhân hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ, tới tính chuyên nghiệp trong
cuộc sống số và hội nhập.
- Sứ mệnh hội nhập và hợp tác quốc tế
Các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu
trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Muốn hòa mình vào dòng chảy tri thức mà
các thành tựu khoa học và công nghệ số đang thay đổi từng ngày, các trường cần chủ động
tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, tiệm cận dần môi trường giáo dục tiên tiến
trên thế giới.
Để hội nhập và hợp tác, các trường cần cần có hướng đi riêng tạo dựng thương hiệu
nhà trường, trong đó phải nhập khẩu hoặc đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương
pháp dạy học, thay đổi phương thức quản trị. Theo tiến trình phát triển, các trường tiến dần
tới phương thức tự chủ, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối
tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo,
chuyển giao công nghệ.
III. Kết luận
Dòng chảy văn hóa thời đại đã tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của giáo dục, làm
thay đổi một số giá trị cốt lõi trong trường học. Chuyển đổi số và hội nhập là quá trình tất
yếu, đã đem lại nhiều tiềm năng, lợi ích, hiệu quả nhưng cũng đem lại không ít thách thức,
khó khăn cho nền giáo dục nói chung cho từng cơ sở giáo dục nói riêng. Để nhận diện được
những cơ hội, thách thức đó và giúp nhà trường tiếp cận công nghệ số vào trong lĩnh vực
giáo dục; đào tạo thành công lực lượng lao động có phẩm chất, năng lực của một công dân
toàn cầu, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đội ngũ lãnh đạo, giáo viên, nhân
viên, học sinh, sinh viên. Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả khái quát và đưa ra một
số giải pháp nhằm góp phần nhìn nhận về những tác động của bối cảnh công nghệ số và hội
nhập tới sự thay đổi giá trị văn hóa nhà trường.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐIỂM HỘI TỤ CỦA NHỮNG XUNG ĐỘT VÀ THÁCH THỨC
PGS.TS Võ Xuân Hào*
Tóm tắt: Tham luận này góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề xung đột và thách thức
đang xảy ra trên phương diện văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo
hiện nay. Mục đích của những trao đổi này không nhằm luận giải các vấn đề văn hóa chuyên
sâu mà chỉ nhằm khơi dậy sự quan tâm của toàn xã hội và trách nhiệm của cả cộng đồng về
những xung đột và thách thức đang đặt ra với văn hóa học đường tại Việt Nam. Những câu hỏi
được đặt ra trong tham luận này là: Chúng ta phải làm sao để vấn đề văn hóa học đường có sức
lan tỏa? Làm sao để vấn đề văn hóa học đường trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội? Làm
sao để vấn đề văn hóa học đường đi vào đổi mới thực chất và phát huy được truyền thống văn
hóa học đường xưa nay? Dựa vào năm đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam với những ưu
điểm và hạn chế vốn có của nó, những ý kiến trao đổi của chúng tôi thẳng thắn nhìn vào sự thật
của những xung đột và thách thức. Theo chúng tôi, không nhận ra sự thật hay nhận ra nhưng
không chịu khai mở, làm sáng tỏ sự thật, không dám chịu trách nhiệm trước sự thật thì giáo dục
và đào tạo Việt Nam khó nắm bắt và đón nhận cơ hội đổi mới.
Từ khóa: Văn hóa, học đường, đổi mới, giáo dục, xung đột, thách thức.

1. Đặt vấn đề
“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần
thiết” (Hồ Chí Minh). Văn hóa học đường là môi trường rất quan trọng để bồi dưỡng, giáo
dục thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đó là những chủ nhân
tương lai sống có nhân cách, có hoài bão, có lý tưởng và có khả năng hội nhập quốc tế.
Xây dựng văn hóa học đường vì thế không chỉ là công việc của từng trường, từng cơ sở
giáo dục mà phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của toàn xã hội. Chúng ta phải làm sao
để vấn đề văn hóa học đường có sức lan tỏa? Làm sao để vấn đề văn hóa học đường trở
thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội? Làm sao để vấn đề văn hóa học đường đi vào đổi
mới thực chất và phát huy được truyền thống văn hóa học đường xưa nay? Theo chúng
tôi, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật của những xung đột và thách thức. Không
nhận ra sự thật hay nhận ra nhưng không chịu khai mở, làm sáng tỏ sự thật, không dám
chịu trách nhiệm trước sự thật lịch sử thì văn hóa học đường Việt Nam khó đón nhận cơ
hội đổi mới. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ những năm 80 của thế kỉ trước
đã đi vào đời sống, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; nâng cao vị thế của nước ta
trên trường quốc tế là một bài học quý báu cần phải được vận dụng sáng tạo khi bàn về
“Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” hiện nay. Về bản chất,
văn hóa học đường là một môi trường văn hóa gắn với đời sống học tập của học sinh sinh
viên, với sự nghiệp của người thầy và với sự phát triển của nhà trường. Chúng ta phải làm
sao để trong môi trường ấy, mỗi cá nhân, tập thể hay đơn vị trường học tự do hít thở không
khí văn hóa trong lành được xây dựng, vun đắp và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Là môi trường
văn hóa nên văn hóa học đường chính là điểm hội tụ của những xung đột và thách thức
giữa các hệ quả và hậu quả của các đặc trưng văn hóa Việt Nam. Vì thế, để tìm hiểu và
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luận giải về vấn đề này chúng ta cần phải lấy văn hóa làm điểm tựa, phải dựa vào những
đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam.
Đã có nhiều tranh luận xoay quanh vấn đề văn hóa nói chung, văn hóa học đường
nói riêng với những góc nhìn đa chiều tạo nên bức tranh nhận thức về văn hóa khá phong
phú và đa dạng. Nhìn chung, khái niệm “văn hóa” (Culture) xuất hiện trong ngôn ngữ của
các dân tộc trên thế giới đều bắt nguồn từ nghĩa gốc của tiếng Latinh: trồng trọt, nuôi
dưỡng. Từ góc nhìn của các nhà văn hóa học, xã hội học, hay tâm lý giáo dục học…, từ
quan điểm của người phương Tây đến phương Đông, nội hàm của khái niệm văn hóa vẫn
có điểm hội tụ chung mang tính nhân loại đó là tính giáo dục. Tính giáo dục của văn hóa
không tồn tại ở dạng tĩnh mà luôn vận động, luôn kế thừa, cách tân và thể hiện tập trung
nhất, rõ nhất trong văn hóa học đường – nơi mà mỗi cá nhân hoạt động trong môi trường
ấy được thể hiện mình một cách toàn vẹn nhất vì mục tiêu chung của cả cộng đồng. Tham
luận này không tập trung luận bàn về những quan niệm văn hóa Đông Tây. Cũng không
bàn về những khái niệm trừu tượng hay những tranh luận về văn hóa học đường nói chung
mà trực tiếp đi vào những xung đột và thách thức liên quan đến văn hóa học đường. Góp
phần làm sáng tỏ điểm hội tụ của những xung đột và thách thức liên quan đến chủ đề “Văn
hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”. Từ đó khơi dậy sự quan tâm
và trách nhiệm của cộng đồng xã hội về thực trạng văn hóa học đường Việt Nam hiện nay.
Để có cở lý luận và tránh sa đà vào những tranh luận không cần thiết, chúng tôi
dựa vào kết quả nghiên cứu của Trần Ngọc Thêm nhằm xác định các đặc trưng văn hóa
Việt Nam. Trên cơ sở đó, đối chiếu với thực trạng văn hóa học đường ở Việt Nam hiện
nay để tìm hiểu về những xung đột và thách thức.
Những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam được chắt lọc, bảo tồn và không
ngừng phát triển dựa trên những điều kiện cụ thể mang đậm tính những dấu ấn của văn
hóa Việt Nam2. Đã có nhiều góc nhìn khác nhau với những ý kiến đa chiều về đặc trưng
văn hóa Việt Nam3. Tổng hợp lại, theo Trần Ngọc Thêm4, truyền thống văn hóa Việt
Nam có 5 đặc trưng nổi bật, đó là: tính cộng đồng, tính ưa hài hòa, tính trọng âm, tính
tổng hợp và tính linh hoạt gắn liền với những hệ quả và hậu quả sau:
Đặc trưng
I. Tính cộng đồng

II. Tính ưa hài hòa

III. Tính trọng âm

IV. Tính tổng hợp

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Hệ quả
Tính đoàn kết
Tính tập thể
Tính dân chủ
Tính trọng thể diện
Tính tinh tế, hay quan
tâm
Tính mực thước
Tính vui vẻ
Tính ung dung
Tính lạc quan
Tính thực tế

1. Ưa ổn định
2. Tính hiếu hòa, bao
dung
3. Trọng tình
4. Trọng nữ
1. Khả năng bao quát
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Hậu quả
Coi nhẹ cá nhân
Dựa dẫm
Cào bằng
Bè phái, lợi ích nhóm
Sĩ diện (hay thanh minh,
dối trá)
Đại khái xuề xòa
Tránh bộc lộ thái độ
Tính nước đôi, thiếu quyết
đoán
Không coi trọng thời gian
Thiếu chí làm giàu
Chậm chạp
Nhẹ lý, thiếu trách nhiệm
Kìm hãm phát triển

1. Óc phân tích kém

V. Tính linh hoạt

2. Trọng quan hệ
3. Sức mạnh quân sự:
chiến tranh nhân dân
1. Dễ thích nghi
2. Sáng tạo, giỏi biến báo
3. Sức mạnh quân sự:
chiến tranh du kích

2. Thiếu sâu sắc
1. Tùy tiện
2. Thiếu truyền thống pháp
luật
3. Bệnh “trên bảo dưới
không nghe”

2. Những xung đột và thách thức
Hệ quả và hậu quả của 5 đặc trưng văn hóa cơ bản nêu trên đã đi vào đời sống văn
hóa học đường, tạo nên những xung đột và thách thức gì?
2.1. Tính cộng đồng
Dù hiểu tính cộng đồng theo nghĩa nào thì các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho
rằng, giá trị văn hóa của người Việt có đặc trưng tiêu biểu đó là tính cộng đồng. Tính cộng
đồng của người Việt được thể hiện trên mọi mặt của đời sống xã hội nhưng biểu hiện tập
trung nhất trên phương diện văn hóa học đường đó là mối quan hệ giữa gia đình – nhà
trường – xã hội. Mối quan hệ giữa gia đình – nhà trường – xã hội luôn được xây dựng và
vun đắp qua nhiều thế hệ và trở thành truyền thống của văn hóa học đường, là biểu hiện
cụ thể và sinh động cho tính cộng đồng của văn hóa học đường. Gia đình - tế bào của xã
hội đóng vai trò rất quan trọng đối với văn hóa học đường. Nhà trường phải dựa vào gia
đình. Gia đình là trường học đầu tiên, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người từ tuổi ấu thơ
cho đến khi cắp sách đến trường và theo suốt cuộc đời họ cho đến lúc trưởng thành. Gia
đình là yếu tố đầu tiên có ảnh hưởng sâu đậm đến quá trình trưởng thành và hình thành
nhân cách của mỗi con người. Chính gia đình là điểm tựa vững chắc cho giáo dục hoàn
thành sứ mệnh cao cả của mình: sự nghiệp trồng người. Nhà trường muốn đổi mới và phát
triển cần phải dựa vào gia đình. Sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau về việc học hành, rèn luyện,
tu dưỡng… của các thành viên trong gia đình đã trở thành truyền thống văn hóa của người
Việt. Người Việt có thể nhịn ăn để chăm lo cho việc học hành của con cái. Người Việt có
thể nghèo nhưng sự thành đạt của con cái trong học hành chính là niềm động viên lớn lao
đối với họ. Đó có thể nói là một sự may mắn của dân tộc Việt. Chúng ta thử hình dung
môi trường giáo dục sẽ ra sao, văn hóa học đường sẽ như thế nào nếu thiếu vắng sự quan
tâm, theo dõi sâu sát của các bậc phụ huynh?
Bên cạnh gia đình là môi trường văn hóa xã hội. Văn hóa học đường là môi trường
đặc thù của giáo dục học đường, luôn được đặt trong mối quan hệ với môi trường xã hội.
Không thể nói đến môi trường văn hóa học đường tốt nếu môi trường văn hóa xã hội
không thật sự trong sạch, lành mạnh. Lại thêm một may mắn nữa của người Việt là giáo
dục Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội. Những phản ứng tích
cực của xã hội về những đổi thay tốt đẹp của văn hóa học đường như kiến tạo một ngôi
trường xanh, lớp học tiện nghi, khang trang sạch sẽ, tổ chức quản lý của nhà trường ngày
càng văn minh, hiện đại… Hay những phản ứng tiêu cực của cộng đồng về việc chưa thật
sự hài lòng với những môi trường văn hóa nói trên đều là biểu hiện của sự quan tâm, chia
sẻ thường xuyên của xã hội với nhà trường. Chúng ta ghi nhận và quý trọng sự quan tâm
của toàn xã hội vì một môi trường văn hóa học đường trong sạch, lành mạnh và ngày càng
văn minh ấy.
Có thể nói gia đình và xã hội Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử luôn quan tâm đến
văn hóa học đường, tạo mọi điều kiện để cùng với các nhà trường và toàn ngành giáo dục
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xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh. Nhờ thế các thế hệ học sinh yên tâm
và hứng thú học hành trong môi trường văn hóa lành mạnh ấy. Truyền thống vì một môi
trường văn hóa học đường tốt đẹp, truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao vị thế của người
thầy trong xã hội cần phải được giữ gìn để ươm mầm cho những ước vọng tốt đẹp của
nền giáo dục khai phóng và thực nghiệp. Bên cạnh tính bền vững của những truyền thống
văn hóa ấy, về mặt nhận thức chúng ta cũng cần thấy rõ, văn hóa học đường là môi trường
luôn biến động theo sự biến động của thời gian và lịch sử. Đó là một quy luật tất yếu của
vận động và phát triển. Trong quá trình vận động và phát triển của xã hội hiện đại với sự
thay đổi mọi mặt của đời sống, mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội – biểu hiện
cụ thể, sinh động nhất của tính cộng đồng trên phương diện văn hóa học đường cũng chịu
nhiều xung đột và thách thức.
Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng nhằm phấn đấu đưa nước ta trở thành một
nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chúng ta đang đứng trước sự lựa chọn giữa nền
văn hóa nông nghiệp truyền thống và nền văn hóa công nghiệp. Sự lựa chọn ấy làm nảy
sinh mẫu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại, giữa cải cách đổi mới và bảo thủ trì trệ,
giữa văn hóa nông thôn và văn hóa đô thị. Kéo theo đó là cơ cấu của tổ chức gia đình, nhà
trường và xã hội cũng có nhiều biến động. Làng quê xanh bóng tre Việt Nam đã đổi thay
quá nhiều trong xu thế đô thị hóa của quá trình phát triển. Bên cạnh đó cũng có nhiều gia
đình của làng quê vùng sâu vùng xa vắng bóng thanh niên trai trẻ, nơi chỉ có những người
cha, ngươi mẹ già mòn mỏi ngóng con trở về từ vùng đô thị ở phương xa mỗi khi Tết đến
xuân về. Cuộc sống của nhiều gia đình trẻ thật sự nay đây mai đó, không ổn định. Làn
sóng quay về với làng quê Việt Nam trong đại dịch Covid đã và đang diễn ra trên khắp
mọi nẻo đường tổ quốc của những gia đình trẻ có ý thức hội nhập với đời sống công
nghiệp không thành đã phần nào nói lên sự tác động của thế giới hiện đại đối với cấu trúc
của gia đình Việt Nam. Những sự đổi thay mới hình thành và chưa thật sự ổn định, những
tác động của hoàn cảnh và sự vận động của nền công nghiệp hiện đại đã tác động mạnh
mẽ đến môi trường giáo dục và văn hóa học đường Việt Nam. Văn hóa Việt Nam thực sự
đang có sự chuyển hướng từ trọng tĩnh sang trọng động. Nghĩa là, đang có sự vận động
từ hướng ổn định sang hướng phát triển như Trần Ngọc Thêm đã nhận xét4. Cũng phải
nói thêm rằng, vận động là nguyên tắc của phát triển, những sự vận động ấy nếu diễn ra
một cách tự phát, không được kiểm soát bằng luật pháp nghiêm minh thì khó khăn và
thách thức thật khó lường. Để hoạch định chính sách về văn hóa học đường nói riêng, văn
hóa giáo dục nói chung trong bối cảnh có nhiều biến động của quá trình phát triển quá
nhanh như hiện nay quả thật là một thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách.
Hiện thực đời sống là dòng chảy vô tận hòa trong quy luật vốn có của nó. Mọi sự áp
đặt, nóng vội, duy ý chí đều sẽ dẫn đến những sai lầm. Nhưng bảo thủ, trì trệ là điều không
thể chấp nhận. Trong tình hình ấy buộc các nhà quản lý giáo dục phải đặt ra bài toán cần phải
ưu tiên để lựa chọn cho sự đổi mới và phát triển trên tinh thần là vì tương lai của học sinh
thân yêu và vì sự phát triển của giáo dục nước nhà. Mọi suy nghĩ về tư lợi, về thành tích cá
nhân, về lợi ích nhóm phải được nhường chỗ cho tương lai của đất nước, cho sự nghiệp phát
triển giáo dục trong đó có văn hóa học đường trên tinh thần “Vì lợi ích mười năm thì phải
trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (Hồ Chí Minh).
2.2. Tính ưa hài hòa
Cái gốc rễ sâu xa của những đặc trưng văn hóa Việt Nam phải bắt nguồn từ những
điều kiện lịch sử cụ thể của dân tộc Việt. Trong suốt quá trình lịch sử ấy chúng ta nhận ra
những điều kiện về địa lý, khí hậu, môi trường sống ảnh hưởng đến phương thức canh tác
chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước của người Việt xưa. Văn hóa nông nghiệp lúa nước quanh
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năm gắn với ruộng đồng và môi trường tự nhiên thân thiện, sự giao hòa của trời đất tự khi
nào đã hình thành nên tính ưa hài hòa của người Việt. Theo Trần Ngọc Thêm, tính hài hòa
đã tạo nên 5 hệ quả như đã trình bày trên. Trong đó, có 2 hệ quả đó là: tính mực thước và tính
ung dung, tự tại đã chi phối mạnh mẽ, tạo nên những xung đột và thách thức trực tiếp cho
văn hóa học đường Việt Nam trong xu thế hội nhập và đổi mới hiện nay.
Có lẽ tính mực thước đã góp phần tạo nên tính mô phạm của môi trường văn hóa
học đường ở Việt Nam. Hình ảnh giáo sư Trương Nguyện Thành với phong cách phóng
khoáng trong bộ đồ không còn mang tính “mô phạm” khi đứng trên bục giảng chắc không
có vấn đề gì với sinh viên Mỹ hay các nước phương Tây khi ông đang bàn về chủ đề
“Sáng tạo hay là chết”. Nhưng với sinh viên Việt Nam, hình ảnh ấy là có vấn đề. Với văn
hóa học đường Việt Nam, sự mẫu mực của người thầy luôn được coi là tấm gương soi
sáng cho các thế hệ học sinh noi theo. Sự mẫu mực ấy không chỉ được thể hiện ở năng
lực chuyên môn của người thầy mà còn được thể hiện ở tác phong, đạo đức, là tấm gương
soi cho các thế hệ học trò. Tính mực thước góp phần tạo nên tính khuôn mẫu rất khó phá
vỡ. Đã là khuôn, là mẫu thì từ khuôn mẫu ấy giáo dục sẽ tạo nên những sản phẩm của
giáo dục học đường tương tự như nhau. Chính điều này đã tạo nên xung đột và thách thức
không nhỏ. Người thầy là mẫu mực thì khó lòng trò vượt qua thầy trong khi đó người Việt
lại có ước mong: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Làm sao để người thầy trở thành điểm
tựa, là đòn bẩy cho học trò tiến xa hơn, vươn cao hơn để có được tầm nhìn ra toàn thế
giới? Chúng ta trở lại câu chuyện giáo dục và sự thành công của người Do Thái được chia
sẻ trên mạng xã hội và trong sách vở với những câu hỏi như: “Vì sao người Do Thái thông
minh nhất trên thế giới”? “Người Do Thái dạy con như thế nào”? v.v…để thấy được
nguyên tắc và phương pháp giáo dục mang lại sự thành công cho dân tộc Do Thái5. Qua
đó chúng ta cũng phần nào thấy được những hạn chế và thách thức của tính rập khuôn của
giáo dục nước nhà bắt nguồn từ tính mực thước của văn hóa Việt Nam. Nguyên tắc và
phương pháp giáo dục con cái của người Do Thái là (Xem: Khoahoc.TV):
- Nguyên tắc:
+ Để trẻ tự phát triển có bản lĩnh, thực sự mạnh mẽ trong đường đời.
+ Học đi đôi với thực tiễn (không lý thuyết suông).
+ Luôn tôn trọng con.
+ Không thỏa mãn các mong muốn của con.
+ Là quân sư cho con, không bao bọc, làm thay con mọi việc.
- Phương pháp:
+ Dạy con làm việc nhà từ nhỏ tùy theo lứa tuổi.
+ Dạy con tư duy vượt khó.
+ Khích lệ, động viên con khi hoàn thành tốt một công việc.
+ Khuyến khích con đưa ra ý tưởng riêng, thậm chí tranh luận với người lớn.
+ Khuyến khích con đặt câu hỏi để giúp con luôn sáng tạo.
+ Để trẻ thử điều mới và hiểu rằng không phải mọi việc đều thành công.
+ Khi trẻ làm sai, không phán xét trẻ, để trẻ học hỏi từ thất bại của chính mình
và tìm ra cách giải quyết tốt hơn cho lần sau.
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Rõ ràng với nguyên tắc và phương pháp giáo dục trên, sự thành công có được của
người Do Thái là nhờ ở tư tưởng của giáo dục khai phóng, tôn trọng tự do sáng tạo của cá
nhân, không rập khuôn, không theo mẫu định sẵn. Cha mẹ, thầy cô không phải là những
quản gia mà đóng vai trò là những quân sư thực sự. Tính mực thước đi theo chiều dài văn
hóa 4000 năm của dân tộc Việt Nam đã mang lại nhiều hạn chế trong văn hóa giáo dục
con trẻ ở gia đình và học sinh ở nhà trường trong môi trường văn hóa học đường mang
nặng tính “mô phạm” của người Việt Nam:
- Bao bọc con cái/ học trò quá mức. Sự bao bọc này làm cho con cái/ học trò thiếu đi
tính tự lập cần phải có khi đứng trước sóng gió của cuộc đời. Chúng ta đừng hỏi tại sao
học sinh Việt Nam hiện nay nhìn chung không tự tin để vượt qua gian khổ và bão tố của
cuộc đời bằng các thế hệ cha anh đã từng chịu quá nhiều gian nan thử thách. Phần lỗi
thuộc về sự bao bọc trong cái khung gần như đã định sẵn gắn với tính mực thước của văn
hóa Việt Nam mà người truyền bá và nuôi dưỡng nó lại là thầy cô, cha mẹ.
- Luôn “nhân nhượng” với những yêu cầu của con cái/học trò. “Được voi đòi Hai Bà
Trưng” đó là câu nói vui cửa miệng của các thế hệ học sinh Việt Nam. Sự đòi hỏi nhiều
khi thái quá và dễ dàng được chấp nhận này nằm ở căn nguyên là người lớn luôn có đức
hy sinh, dành tất cả cho con trẻ. Bố mẹ hết lòng vì con, thầy cô hết lòng vì học trò. Thế
hệ này nối tiếp thế hệ khác, cha mẹ, thầy cô luôn đặt niềm tin và hy vọng vào tương lai
mà nhiều khi lại quên đi cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả hiện tại của chính mình.
- Đầu tư nhiều thời gian cho việc học tập của con cái nhưng lại thụ động và máy móc
dẫn đến tình trạng con cái ỉ lại, dựa dẫm vào cha mẹ, học trò thiếu chủ động học hỏi, tìm
tòi mà lại chờ đợi sự truyền thụ của thầy cô. Đọc chép, văn mẫu vẫn là truyền thống của
văn hóa học đường khó thay đổi ở Việt Nam. Người Việt ít chú trọng đến thực hành dù
luôn nói: “Học đi đôi với hành”. Vì thiếu thực hành, thiếu trải nghiệm thực tế nên học
sinh Việt Nam thiếu kỹ năng sống, nhất là những kỹ năng thiết thân như kỹ năng giao
tiếp. Những năm gần đây, Trường Đại học Quy Nhơn đã đưa học phần “Kỹ năng giao
tiếp” thành môn học bắt buộc vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành đào tạo là
nhằm hướng đến triết lý giáo dục của Trường Đại học Quy Nhơn: “Toàn diện – Khai
phóng – Thực nghiệp”.
- Quá coi trọng bằng cấp: Vì coi trọng bằng cấp nên phát sinh tình trạng mua bán bằng
giả. Hoặc học cho có, bằng thì thật mà thực học thì giả, gây nên nhiều nguy hại và hệ lụy
cho xã hội. Học giả, bằng giả đã trở thành hiện tượng phổ biến và thực sự đã là tiếng
chuông báo động cho những thách thức giữa học để lấy bằng và học để làm việc, để phụng
sự cho đời. Gõ trên google cụm từ “mua bán bằng giả” chúng ta đã có 456.962 kết quả.
Nếu bằng cấp giả như món hàng trang sức rẻ tiền thì sự nguy hại còn nằm ở dạng tiềm ẩn.
Thực tế không phải thế, những người mua bán bằng giả như đã xảy ra ở đại học Đông Đô
vừa qua lại là những người có địa vị xã hội, nắm giữ những cương vị chủ chốt trong các
ban ngành từ trung ương đến địa phương. Hay giáo viên – tấm gương sáng cho học sinh
noi theo lại dùng bằng giả. Giáo viên dùng bằng giả không phải xảy ra ở một vài trường
với vài ba người mà cả một tập thể, điển hình như việc 20 cán bộ, giáo viên ở Đắc Lắc
mới phát lộ gần đây. Bằng giả, sách lậu, học giả, thi giả… thật sự là một thách thức của
giáo dục học đường trong xu thế hội nhập và đổi mới của giáo dục Việt Nam.
Thế giới đang chuyển động mạnh với thời đại 4.0 khó lòng chấp nhận sự ung dung
tự tại với quan niệm: “Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống không thì ai bằng mình”.
Vậy mà, thực tế người Việt vẫn cứ lạc quan, vui vẻ, tự tại và ung dung. Nét văn hóa đặc
trưng này đã tác động tiêu cực đến sự phát triển nguồn lực kinh tế khi có quá ít người Việt
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phấn đấu vì một ý thức phá kỉ lục, ít nhà kinh doanh có ý thức làm giàu để chiếm ngôi vị
số một trên thương trường quốc tế như người Do Thái. Nét văn hóa này cũng chính là
nhân tố tác động tiêu cực đến sự phát triển và xu thế đổi mới của giáo dục Việt Nam. Trên
phương diện khoa học và giáo dục, chúng ta có quá ít các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng
quốc tế. Ngoài giải thưởng toán học Fields của giáo sư Ngô Bảo Châu đã đạt được vào
năm 2010 với “Bổ đề cơ bản cho các đại số Lie” đến nay chúng ta vẫn chưa thấy giải
thưởng nào mang tầm quốc tế ghi dấu ấn Việt Nam. Giải Nobel với các thế hệ người Việt
nói chung và tầng lớp tri thức Việt Nam cho đến nay vẫn là niềm mơ ước xa vời. Không
như người Do Thái:
Trong các giải Nobel qua hơn một thế kỷ, tỉ lệ số người Do Thái chiếm lĩnh các
giải Nobel trong các lĩnh vực như sau:
- Hoá học: 32 người, chiếm tỷ lệ 21%
- Kinh tế: 28 người, chiếm tỷ lệ 42%
- Văn chương: 13 người, chiếm tỷ lệ 12%
- Vật lý: 49 người, chiếm tỷ lệ 27%
- Hoà bình: 9 người, chiếm tỷ lệ 8%.
Cần lưu ý rằng số người Do Thái trên Trái đất là 20 triệu (cả trong và ngoài nước)
nghĩa là chưa đến 0,2% dân số thế giới. Như vậy, trong khi dân số thế giới là gần 8 tỷ với
trên 800 giải Nobel, thì bình quân số giải trên đầu người của người Do Thái so với bình
quân của thế giới cao hơn đến 11.95%.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng không thể có được nhận thức chân thực
nếu thiếu sự so sánh. Có so sánh như vậy chúng ta mới thấy tính xuề xòa, thiếu nghiêm
túc, tính nước đôi, thiếu quyết đoán, không biết quý trọng thời gian… là hệ quả của sự
ung dung tự tại – biểu hiện của tính ưa hài hòa – một đặc trưng của văn hóa Việt Nam đã
mang lại những hệ lụy trên con đường đổi mới và phát triển đất nước nói chung, văn hóa
học đường Việt Nam nói riêng.
2.3. Tính trọng âm
Một trong những đặc trưng riêng biệt vốn có của văn hóa Việt Nam chính là tính
trọng âm. Vậy, tính trọng âm được thể hiện như thế nào trong bản sắc văn hóa của dân
tộc Việt? Dân tộc chúng ta là một dân tộc thờ Mẫu (Mẹ), cho nên bản chất của chúng ta
coi trọng âm tính như hiền dịu, chung tình, cam chịu như đức tính người mẹ để lại cho
chúng ta.
Theo Trần Ngọc Thêm, tính trọng âm trong văn hóa của người Việt có bảy đặc
điểm, bảy phẩm chất tốt được biểu hiện trong tính trọng âm là: (1) Tính ưa ổn định; (2)
Tính hiền hòa, bao dung; (3) Tính trọng tình, đa cảm; (4) Tính trọng nữ; (5) Thiên hướng
thơ ca; (6) Sức chịu đựng, nhẫn nhịn; (7) Lòng hiếu khách. Bên cạnh bảy phẩm chất tốt
đó, tính trọng âm cũng là mảnh đất hình thành những tật xấu như: Bệnh thụ động, khép
kín; Bệnh lề mề, chậm chạp; Bệnh tủn mủn, thiếu tầm nhìn; Bệnh sùng ngoại, v.v… Trả
lời phỏng vấn trên báo Thể thao và Văn hóa ngày 27/7/2013, Trần Ngọc Thêm nói rõ hơn
về nhận định của ông: “Xuất phát từ cội nguồn văn minh lúa nước, văn hóa Việt rất âm
tính, nên người Việt thường có tính thụ động. Sự thụ động này còn được củng cố bởi tính
cộng đồng là một đặc trưng khác cũng rất điển hình của nền văn minh lúa nước, nơi mà
cuộc mưu sinh cần tới sự cộng sinh nhiều hơn là sức mạnh riêng lẻ của từng cá nhân”.
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Trong xu thế hội nhập toàn cầu của những năm 20 thuộc thế kỉ 21, chúng ta chứng
kiến những sự thay đổi lớn lao trên nhiều mặt trận như khoa học, kinh tế, sự nóng lên của
nhiệt độ toàn cầu, làm băng tan tại Bắc cực, gây ra lũ lụt trên diện rộng trên trái đất. Sự
thay đổi trong thể chế chính trị của một số nước, v.v… đã có nhiều ảnh hưởng, tác động
đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó phần nào cũng đã tác động đến môi trường giáo
dục và văn hóa học đường của Việt Nam. Một tác động có tính khuynh đảo trong hai năm
2020 – 2021 chính là sự bùng phát của dịch bệnh Covid -19 trên toàn cầu. Việt Nam chúng
ta cũng không thể thoát ra khỏi vòng kim cô đó. Chuyển từ trạng thái hoạt động trong môi
trường giáo dục học đường trực tiếp face to face sang gián tiếp, bằng đường truyền
Internet với công nghệ dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom, Meet… chúng ta đã tích
cực và nỗ lực ứng dụng được sự tiến bộ trong ngành công nghệ thông tin có tính đột phá
của chính chúng ta với các ông vua công nghệ trong nước như FPT, Viettel, Vinaphones…
Như vậy, trên phương diện văn hóa học đường chúng ta thấy, ngày nay thế hệ con
cháu chúng ta đã không còn hoàn toàn bị động, phụ thuộc vào tính trọng âm như trước.
Một thế hệ trẻ năng động ưa khám phá, tìm tòi và tìm hướng đi mới phù hợp với xu thế
hội nhập của thời đại với sự hỗ trợ, tài trợ bằng cách cấp vốn của Nhà nước, của các tập
đoàn lớn cho những dự án mang tính khai phá trên không gian mạng đã và đang khẳng
định vị thế của mình. Đối lập với họ sẽ là những người trẻ tuổi ưa sự ổn định, cam chịu
đến mức thụ động “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Một nhóm thứ ba của giới trẻ còn lại,
là những người đang còn loay hoay tìm hướng đi cho mình: “chọn một dòng hay để nước
trôi”? Để giúp cho thế hệ trẻ tìm ra chân lý trong xu thế mới, thì vai trò tiên phong của
Đoàn Thanh niên cộng sản, Hội sinh viên – học sinh dưới sự lãnh đạo của Đảng càng cần
phải thể hiện tính định hướng, hấp dẫn thế hệ trẻ đến với những tư duy tiến bộ, việc làm
có ích cho cá nhân họ, gia đình họ và cuối cùng là quyền lợi của đất nước.
Chưa bao giờ tính định hướng trong nhà trường, trong môi trường giáo dục lại cần
được nâng cao như bây giờ. Trước đây, các bạn trẻ có ít nhất mỗi ngày 4-5 tiết học chính
khóa trên giảng đường, có thời gian tương tác cùng lớp học, với giáo viên chủ nhiệm và
các giáo viên khác, có những buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội. Ngày
nay, suốt trong một thời gian dài giãn cách của những chỉ thị 15, 16 chống dịch Covid 19,
cái mà các bạn gần gũi hơn cả chính là máy tính, là điện thoại thông minh với nhiều cám
dỗ và mời gọi trên không gian mạng. Không ai có thể đoán biết được hệ lụy sau một thời
gian dài xa rời môi trường học đường thực tế, ngồi thụ động trước màn hình máy tính,
tính cá nhân, vị kỉ, tính lười tương tác có làm cho bản chất trọng âm của người Việt trở
nên nổi trội hơn tính tiên phong, tính tích cực vốn có của thế hệ trẻ hay không? Để trả lời
câu hỏi trên, chúng ta cần có sự tham gia của các thành phần có trách nhiệm đối với thế
hệ trẻ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban phụ trách Thanh thiếu niên, Đoàn thanh niên, Hội
sinh viên và cả gia đình và xã hội đều có trách nhiệm trong vấn đề này.
Chúng tôi hy vọng rằng, sau một thời gian ngắn chúng ta sẽ trở lại một cuộc sống
tươi đẹp có sinh hoạt tập thể, có tương tác trực tiếp để cùng nhau xây dựng một môi trường
giáo dục học đường khỏe mạnh, tích cực và năng động, mang đầy hơi thở trẻ trung của
đất nước và thời đại.
2.4. Tính tổng hợp
Việt Nam là một đất nước nằm bên bờ biển Đông, đón gió khơi từ biển thổi vào
và cũng đón gió Phơn (gió Lào) từ nội địa thổi tới nên trong đặc trưng văn hóa thứ tư của
người Việt vừa mang tính phóng khoáng của người xứ biển và tính khiêm nhường, cam
chịu của dân nội địa. Chịu ảnh hưởng của bao binh biến thăng trầm của hơn 4000 năm
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lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển đất nước và điều kiện kinh tế – xã hội, văn hóa
Việt Nam sớm có xu thế giao lưu, hội nhập, tiếp nhận và cải biến tinh hoa của nhân loại,
nhờ thế Việt Nam có nền văn hóa đa ngôn ngữ, giàu bản sắc dân tộc, là nền văn minh lúa
nước phát triển ở hai vùng đồng bằng lớn của Đông Nam Á. Bản sắc văn hóa Việt Nam
trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, chống lại quân giặc
ngoại xâm từ phương Bắc, kể cả những kị binh tài giỏi của Nguyên Mông như Thành Cát
Tư Hãn cho đến quân viễn chinh đến từ phương Tây và trải qua hàng trăm năm làm nô lệ
nhưng chúng ta vẫn đứng lên “chói lòa”. Bản sắc ấy là sự tổng hợp hài hòa những nét ưu
việt của nội tại người Việt: thông minh, sáng dạ, chăm chỉ, cần cù và có tham biến những
nét nổi trội của các dân tộc khác: nhanh nhạy, dễ phán đoán, dễ bao quát và tinh tế, lịch
sự. Có một câu nói rất thường dân thể hiện đặc trưng văn hóa của người Việt như: Ăn
cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Việt. Đó chính là đặc trưng văn hóa nổi bật của dân tộc Việt
hiện đại: tính tổng hợp.
Đặc trưng văn hóa thứ tư này giúp cho người Việt dễ hội nhập và ngày càng có vị thế,
tự tin trên trường quốc tế, có thể nhanh chóng học hỏi những tinh hoa, tiên tiến trong kho
tàng tri thức của thế giới. Chúng ta tự hào với những phát minh, phát kiến của người Việt
trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu những mặt hàng công nông nghiệp sang các nước phát
triển. Chúng ta cũng tự hào đất nước ta là một đất nước có dư địa xuất khẩu lao động lành
nghề, hàng năm đem về một lượng kiều hối lớn trong tỷ trọng GDP của đất nước.
Tuy nhiên, vì là một đất nước thuần nông đi lên từ bùn đất, đang trong xu thế học
tập và hội nhập với thế giới, chúng ta vẫn có những điểm yếu như sống dựa vào thời tiết
“trông trời, trông đất, trông mây/ trông mưa trông gió trông ngày nào yên” (ca dao). Từ
đó, chúng ta bị phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan, không quyết đoán và tự chủ cho
những quyết sách của mình trước những khó khăn của hoàn cảnh. Vì là thuần nông, sống
chủ yếu dựa vào văn hóa làng xã nên chúng ta sống dựa vào những mối quan hệ vốn có,
nhờ vào sự thân cận có được từ quen biết chứ không đặt niềm tin vào chính mình. Từ đó
lại đâm ra ỉ lại, dựa thế, mong cầu vào những mối quan hệ “con ông cháu cha”. Đây
chính là nét tiêu cực của đặc trưng văn hóa làng xã thể hiện rõ qua đặc trưng “tính tổng
hợp” này. Tính tổng hợp với những ưu nhược điểm vốn có của nó như đã phân tích trên
đây đã tạo nên những cơ hội và thách thức gì đối với văn hóa học đường hiện nay? Chúng
ta có thể nhận thấy cội nguồn sâu xa của nền Giáo dục gắn với văn hóa học đường Việt
Nam là dựa trên sự tổng hợp của nền văn hóa văn minh lúa nước được hun đúc trên những
nền tảng đạo đức của Nho giáo – Lão giáo và tổng hòa những đặc trưng ưu việt của các
nền văn minh tiên tiến trên thế giới. Trong xu thế hội nhập với các nước trong khu vực
và toàn cầu hóa, chắc chắn sẽ nảy sinh sự xung đột về hệ giá trị giữa văn hóa nông nghiệp
– nông thôn truyền thống với văn hóa công nghiệp tại các đô thị hiện đại. Cùng với đó là
những đòi hỏi về vấn đề quản trị trường học. Nhà trường phải có năng lực tổ chức khoa
học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu khoa học. Việc quản lý
môi trường đào tạo phải không ngừng đổi mới thông qua những cơ chế đào tạo theo hệ
tín chỉ, đào tạo liên thông giảm thời gian đào tạo có lợi nhất cho người học, cập nhật
những nền tảng khoa học tiên tiến dựa trên cơ sở của công nghệ 4.0.
Vấn đề lựa chọn và đổi mới chương trình đào tạo bao gồm các môn học cốt lõi
nhất ở bậc giáo dục đại học, cao đẳng là vấn đề sống còn của các trường Đại học, Cao
đẳng. Tại Trường Đại học Quy Nhơn, cứ hai năm một lần, khi cập nhật và xây dựng
chương trình đào tạo, chúng tôi hết sức trăn trở để loại bỏ những môn học không còn phù
hợp với thời hiện đại và đưa vào những môn học mang tính cập nhật, phù hợp nhằm phục
vụ cho mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cũng như kĩ năng cần và đủ để
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đáp ứng nhu cầu của ngành nghề sau khi tốt nghiệp. Thực tế tuyển sinh đầu vào hàng năm
của trường chúng tôi cho thấy học sinh, sinh viên có xu hướng chọn những ngành có tính
ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các ngành, các doanh nghiệp ngay tại địa
phương như ngành Quản trị du lịch và khách sạn, ngành Kế toán, ngành Việt Nam học,
Ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung), ngành Đông phương học, ngành Giáo dục đặc
biệt, v.v…Chúng tôi dành thời gian và cử cán bộ điều tra, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội
việc làm tại địa phương và khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên. Cố gắng đi sâu
tìm hiểu, định hướng nghề nghiệp một cách hiệu quả, sao cho có thể sau quãng thời gian
theo học đến khi sinh viên ra trường, xu hướng nghề các em chọn vẫn phát huy được kết
quả học tập và đạt được mục tiêu đào tạo.
Môi trường học đường cũng giống như một xã hội thu nhỏ, nó là tổng hòa các mối
quan hệ xã hội của giáo viên và học sinh, giữa sinh viên với sinh viên và giữa sinh viên
với hệ thống nhân viên quản lý, phục vụ trong nhà trường. Hiểu được những mối quan hệ
đan xen có tính tổng hợp nhiều chiều của các cá nhân, các nhóm, lớp khác nhau đến từ
các vùng miền khác nhau trên đất nước, chúng tôi lựa chọn nguyên tắc giáo dục đưa
truyền thống “Tôn sư trọng đạo” lên hàng đầu, “lấy đức làm gốc”. Nhà trường luôn quan
tâm đến khoa học quản lý và xử lý vụ việc sao cho nhanh gọn nhưng không cứng nhắc.
Nhà trường luôn phối kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo nhà trường với các phòng chức năng,
các khoa thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng để triển khai công việc nhằm tạo
ra sự đồng thuận cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhà trường.
2.5. Tính linh hoạt
Với những đặc điểm địa lý và lịch sử như đã đề cập ở trên, một đặc trưng văn hóa
không kém phần quan trọng của dân tộc Việt chính là Tính linh hoạt, uyển chuyển được đúc
kết từ nhiều đời của người dân Việt: lên rừng, xuống biển, sống trên đồng bằng hay núi cao
cộng thêm bản tính chăm chỉ cần cù đã giúp cho chúng ta có được sự linh hoạt trong những
tình huống khác nhau. Tính linh hoạt và dễ thích ứng của người Việt được thể hiện qua mọi
mặt của đời sống xã hội. Một ví dụ cụ thể như trong đợt bùng phát dịch Covid 19 đợt thứ tư
từ 27/4-10/10/2021, chúng ta đã có những quyết sách hết sức linh hoạt như điều quân chuyển
người từ miền Bắc (bao gồm các bác sĩ, y tá, bộ đội, v.v…) vào Thành phố Hồ Chí Minh dập
dịch, xây dựng cấp tốc những bệnh viện dã chiến và trưng dụng hàng chục tòa chung cư đang
bỏ trống để làm bệnh viện dã chiến chạy chữa cho người dân chống lại dịch bệnh đang bùng
lên trên thế giới và trong khu vực. Từ việc hàng ngày người dân đi chợ truyền thống để mua
thức ăn, chúng ta chuyển sang mua bán online nhờ vào đội ngũ shippers đã được tiêm chúng
vắc xin an toàn. Nhờ thế mà chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống của chúng
ta trở về cuộc sống bình thường mới.
Đối với giáo dục và văn hóa học đường, tính linh hoạt của người Việt được thể
hiện rõ nét trong những trường hợp khó khăn. Những năm chiến tranh ác liệt, học sinh
vẫn đội mũ rơm đến trường. Lớp học dã chiến vẫn được tổ chức dưới lòng địa đạo, thầy
trò vẫn dạy và học. Học sinh Việt Nam vẫn đạt được những giải thưởng cao trong các kỳ
thi học sinh giỏi quốc tế. Đến thời Covid, từ đầu năm học này thực hiện giãn cách, chúng
ta áp dụng việc dạy và học online. Để thực hiện được việc giảng dạy trực tuyến, các thầy
cô vẫn cố gắng miệt mài làm việc, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học online, soạn bài
powerpoints trên các trình duyệt như Google Meet, Zoom, v.v… Mọi việc dường như dần
quen với cả người dạy và người học nhờ vào một đặc trưng có sẵn tiềm tàng của người
Việt: Tính linh hoạt.
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Về bản chất dạy và học online không có gì khác xa nhiều so với giảng dạy trực tiếp
tương tác mặt đối mặt. Tuy nhiên, dạy và học trực tuyến đòi hỏi người dạy và người học
phải có khả năng tương tác và thích ứng cao. Một may mắn là tính linh hoạt đã là nét đặc
trưng văn hóa của người Việt nên việc dạy và học online diễn ra khá suôn sẻ từ bậc thấp
đến bậc cao dù giữa yêu cầu và thực tế vẫn còn những khoảng cách. Sau đây là ví dụ:
Người dạy
Người học
Yêu cầu
Thực tế
Yêu cầu
Thực tế
Ngôn ngữ: chuẩn Ngôn ngữ còn áp đặt Ngôn ngữ: lễ phép, Có một số chưa
mực
với người học
lịch sự
đạt, còn gây sự,
mất lịch sự
Giờ dạy: theo quy Chưa tuân thủ 100% Có mặt đầy đủ, đúng Bật máy và tắt
định
theo yêu cầu
giờ
micro, camera để
làm việc khác
Hành vi: mẫu mực Hành vi: chưa mẫu Hành vi: có tương Có tương tác
mực
tác
nhưng thụ động
Tác phong: hòa nhã Tác phong: còn xuề Tác phong: lịch sự, Tác phong: còn
và nghiêm túc
xòa, luộm thuộm
nghiêm túc
xuề xòa, luộm
thuộm, làm việc
riêng trong khi học
Chất lượng đường Tùy điều kiện: lúc rõ Chất lượng đường Tùy điều kiện: lúc
truyền: rõ, nét
lúc không
truyền: rõ, nét
rõ lúc không, mất
mạng
Chất lượng bài Chất lượng bài Chất lượng giờ học: Chất lượng giờ
giảng: Tốt
giảng: tùy thuộc vào Tốt
học: chưa đạt
trách nhiệm của GV
Như đã phân tích trên, tính linh hoạt giúp người Việt dễ dàng và nhanh chóng thích
nghi với hoàn cảnh, nhất là những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tính linh hoạt không
được kiểm soát chặt chẽ, không có định hướng rõ ràng và nhất là không được đưa vào
khuôn khổ mang tính pháp lý cao thì cũng dễ này sinh sự tùy tiện. Chẳng hạn, giờ giấc
dạy và học có đảm bảo không? Nội dung bài giảng được trình bày có phù hợp với nội
dung chương trình, với lứa tuổi? Thầy trò có tuân thủ đúng quy định của văn hóa học
đường không? Trên bảo dưới có nghe không? Quan hệ giữa thầy trò cần phải được thiết
lập như thế nào là phù hợp v.v… Xã hội nói chung, văn hóa học đường nói riêng chỉ phát
huy hết những truyền thống tốt đẹp và sẵn sàng bước vào hội nhập quốc tế khi các thành
viên trong cộng đồng xã hội phải biết thượng tôn luật pháp, lấy tôn trọng pháp luật làm
nguyên tắc sống. Quả thực tính linh hoạt đã hằn sâu trong tâm thức của người Việt là một
thách thức đối với vấn đề này.
3. Kết luận
Bàn về đời sống lao động và sự phát triển của xã hội nhất là xã hội hiện đại, chúng
ta thường có xu hướng tập trung vào sự phát triển kinh tế mà nhiều khi coi nhẹ vấn đề văn
hóa và giáo dục. Trên thực tế, văn hóa thực sự là cái gốc của sự phát triển. Nếu chúng ta
coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và đầu tư nhiều nguồn lực cho sự phát triển của giáo
dục và đào tạo thì vấn đề văn hóa học đường cũng cần phải được quan tâm đúng mức.
Quan tâm đến văn hóa học đường cũng chính là quan tâm đến cái gốc của sự phát triển
giáo dục và đào tạo. Bởi văn hóa học đường là môi trường mà ở đó tất cả các mối quan
hệ xã hội liên quan đến học đường được xây dựng, vun đắp và phát huy giá trị của nó.
Môi trường văn hóa học đường tốt sẽ ươm mầm cho những mối quan hệ tốt đẹp để từ đó
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tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa học đường có chất lượng cao, có sức lan tỏa và có giá trị
trường tồn. Văn hóa nói chung, văn hóa học đường nói riêng luôn mang trong mình hai
mặt của sự đối lập: đó là vừa tĩnh lại vừa động. Trên phương diện nội tại và truyền thống,
văn hóa học đường hướng đến những giá trị và nguyên tắc văn hóa đã hằn sâu vào trong
tâm thức của dân tộc Việt như truyền thống “tôn sư trọng đạo”, nguyên tắc ứng xử “kính
trên nhường dưới”, “đi thưa về trình” … Trên phương diện hướng ngoại và hội nhập, văn
hóa học đường có xu hướng vận động để tiếp nhận những nhân tố mới. Điều đó làm nảy
sinh những xung đột và thách thức giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo thủ và cách
tân, giữa hướng nội và hướng ngoại…
Tham luận của chúng tôi cố gắng lý giải những xung đột và thách thức xảy ra thời
hiện tại với những tác động có lợi và bất lợi của những năm đầu thế kỉ 21 đối với văn hóa
học đường Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay dựa trên hệ
quy chiếu là những đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Những ý kiến trao đổi trong tham
luận này như đã trình bày, không nhằm mục đích luận giải các vấn đề văn hóa chuyên sâu
mà chỉ nhằm mục đích khơi dậy sự quan tâm của toàn xã hội và trách nhiệm của cả cộng
đồng về những xung đột và thách thức đang đặt ra với văn hóa học đường Việt Nam.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG NGHỆ 4.O VÀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
TẠI KHOA SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Ths.Lê Thị Kim Ngoan*
Tóm tắt: Trong tình hình dịch bệnh covid như hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ 4.0
vào giáo dục đang là phương pháp hữu hiệu vừa đảm bảo hoạt động dạy và học vừa giúp duy trì
văn hóa học đường tại Khoa Sư phạm - trường Đại học Bạc Liêu. Nội dung bài nghiên cứu tập
trung vào khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng công nghệ của sinh viên từ đó đưa ra mối
quan hệ giữa công nghệ 4.0 và văn hóa học đường. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở đưa ra
các giải pháp nâng cao văn hóa học đường tại Khoa Sư phạm - trường Đại học Bạc Liêu hoặc
các tổ chức giáo dục khác.
Từ khoá: Công nghệ 4.0, văn hóa học đường, sinh viên, giảng viên.

I. Đặt vấn đề
Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ 4.0 và tình hình đại dịch covid diễn biến
phức tạp thì phương pháp học trực tuyến được xem là phương pháp tối ưu vừa an toàn
vừa thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo việc dạy và học được tiếp tục tiếp diễn. Nắm bắt được
xu thế chung, trong năm học 2020 - 2021 Khoa Sư phạm - trường Đại học Bạc Liêu đã
mạnh dạn áp dụng phương pháp này vào giảng dạy để không làm gián đoạn kiến thức và
mất quỹ thời gian của năm học. Bằng phương pháp học hiện đại này mặc dù giảng viên
và sinh viên không thể trực tiếp gặp nhau nhưng văn hóa học được vẫn ngày ngày được
thể hiện thông qua các thiết bị thông minh và các phương tiện truyền thông. Như vậy, môi
trường giáo dục không bị gián đoạn chỉ là thể hiện bằng một hình thức mới, văn hóa học
đường vẫn tiếp tục thông qua cách ứng xử, giao tiếp giữa giảng viên với giảng viên, giữa
giảng viên với sinh viên và giữa các cá thể sinh viên với nhau. Tuy nhiên, gần đây lại phát
sinh một số vấn đề liên quan đến cách cư xử của thầy - trò thông qua mạng xã hội và
phương pháp học trực tuyến làm khoáy lên sự xôn xao quan tâm của dư luận. Trong bối
cảnh dịch bênh tái khởi phát thì phương pháp học này ngày càng phổ biến ở các địa
phương và các cấp học vì vậy vấn đề về mối quan hệ giữa văn hóa học đường trong thời
đại 4.0 đang là tâm điểm chú ý không chỉ của xã hội mà là vấn đề cấp thiết của nhiều
trường học trong đó không thể loại trừ Trường Đại học Bạc Liêu, đặc biệt là Khoa sư
phạm vốn có truyền thống tiếp nối và giữ gìn văn hóa học đường trong sạch lành mạnh.
Bài nghiên cứu tập trung khảo sát thực trạng sử dụng công nghệ 4.0 của sinh viên
Khoa sư phạm từ đó phân tích mối tương quan giữa công nghê 4.0 và văn hóa học đường
nhằm làm cơ sở cho các đề xuất hoặc giải pháp nâng cao văn hóa học đường tại Khoa sư
phạm trường Đại học Bạc Liêu. Ngoài ra kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu thao
khảo cho các tổ chức giáo dục, trường học đang có chung vấn đề về văn hóa học đường.
Đối tượng được khảo sát là 100 sinh viên cuối khóa đối với hệ cao đẳng và sinh
viên năm 3 đối với hệ đại học thuộc các ngành đang đào tạo tại Khoa sư phạm trường Đại
học Bạc Liêu. Các đối tượng này đều được áp dụng cả hai phương pháp dạy và học trực

*

Trường Đại học Bạc Liêu
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tiếp và trực tuyến nên việc lấy ý kiến khảo sát từ sinh viên các lớp này sẽ cho biết được
tác động của công nghệ 4.0 đối với văn hóa học đường.
II. Nội dung
1. Thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc học của sinh viên Khoa Sư phạm
- Trường Đại học Bạc Liêu.
Công nghệ 4.0 trong giáo dục chủ yếu được khai thác tiện ích từ các thiết bị thông
minh (điện thoại, lap top, ipad…), internet, mạng xã hội và các phần mềm cài đặt sử dụng
trên các thiết bị thông minh. Vì vậy, trong bài nghiên cứu đối tượng của công nghệ 4.0
chủ yếu là các đối tượng đã liệt kê.
Nội dung phiếu khảo sát bao gồm 10 câu hỏi xoay quanh vấn đề sử dụng các thiết
bị thông minh của sinh viên hiện nay nhằm thu thập kết quả để đánh giá thực trạng sinh
viên ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc học, giao tiếp hiện nay. Có 3 nhóm câu hỏi được
đưa ra như sau:
- Nhóm 1: Khảo sát điều kiện của sinh viên. Tập trung ở câu: 1,2,3 nhằm đánh giá
tính khả thi của đề tài.
- Nhóm 2: Khảo sát mức độ tham gia hội nhóm lớp của sinh viên. Tập trung ở câu:
4,5,6,7 nhằm đánh giá thói quen cũng như hiện trạng liên lạc của sinh viên với giảng viên
và bạn bè.
- Nhóm 3: Khảo sát mức độ ứng dụng các thiết bị thông minh vào học tập của sinh
viên. Tập trung ở câu: 8,9,10 nhằm khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ của sinh viên
vào việc học.
Trong hệ thống câu hỏi có một số câu hỏi được đặt ra nhằm kiểm chứng mức độ
tin cậy của một số câu hỏi mang tính chủ chốt. Các câu 4,5,6 là đặt ra để kiểm chứng lẫn
nhau, câu 7 và câu 9 cũng được đặt ra để xem độ tin cậy của nhau.
Sau khi khảo sát 100 bạn sinh viên rải đều các lớp khóa 12 thuộc Khoa sư phạm,
như dự đoán hiện tại có 100% sinh viên đã được ứng dụng cả 2 phương pháp học trực tiếp
và trực tuyến.
Công nghệ phát triển nên hầu như sinh viên nào cũng sở hữu một thiết bị thông
minh cá nhân. Tuy nhiên phần lớn là sử dụng điện thoại di động vì tiện lợi dễ dàng mang
theo và giá thành phù hợp. Cụ thể như sau:
Thiết bị thông minh
1. Điện thoại thông minh
2. Tap
3. Ipad
4. Đồng hồ thông minh
5. Laptop
6. Máy tính bản
7. Khác

Số phiếu
100
1
4
1
47
5
0

Bảng 1: Tỷ lệ sinh viên sở hữu các thiết bị thông minh
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Tỷ lệ (%)
63.3
0.6
2.5
0.6
29.7
3.2
0

Đa phần sinh viên đều chủ động đăng ký mạng internet trên thiết bị thông minh, chỉ
có 5% sinh viên không đăng ký mạng internet lí do sử dụng wifi tại nhà, wifi ở trường hoặc
không sử dụng. Tuy vậy, cách đăng ký của các bạn sinh viên cũng khác nhau cụ thể như sau:
Đăng ký mạng Internet (3G, 4G)
1. Đăng ký theo tháng
2. Đăng ký theo ngày
3. Khi cần mới đăng ký
4. Không đăng ký

Số phiếu
42
8
45
5

Tỷ lệ (%)
42
8
45
5

Bảng 2: Tỷ lệ sinh viên đăng ký mạng 3G/4G trên các thiết bị thông minh
Như vậy, hầu hết sinh viên đều có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu ứng dụng công
nghệ 4.0 vào việc học.
Mạng xã hội hiện nay là một công cụ tích hợp giúp cho việc liên lạc, trao đổi và
chia sẽ thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sinh viên cũng bắt kịp xu hướng và
tham gia khá nhiều mạng xã hội. Nhận thấy được sức mạnh và sự tiện lợi của các mạng
xã hội, các lớp đã chủ động mở các tài khoản mạng xã hội lớp và thu hút được sự tham
gia của các thành viên. Cụ thể như sau:

Tài khoản
mạng xã
hội
Zalo
Facebook
Gmail
Isgram
Twitter
Tik Tok
Khác
(Viber)

Tài khoản
mạng xã
Số
hội của
phiếu
lớp
100 Zalo
100
98 Facebook
23
89 Gmail
0
46 Isgram
0
7 Twitter
0
56 Tik Tok
0
1 Khác
0
(Viber)

Tỷ
Số
lệ
phiếu
(%)
100
98
89
46
7
56
1

Tỷ lệ
(%)
100
23
0
0
0
0
0

Tài khoản
mạng xã
Số
hội của lớp phiếu
Sv tham gia
Zalo
100
Facebook
23
Gmail
0
Isgram
0
Twitter
0
Tik Tok
0
Khác
0
(Viber)

Tỷ lệ
(%)
100
23
0
0
0
0
0

Bảng 3: Những tài khoản mạng xã hội, sinh viên đang tham gia.
Có rất nhiều cách để sinh viên liên lạc với Thầy/Cô, bạn bè nhưng phổ biến nhất
vẫn là gọi điện và gởi email.
Phương thức liên lạc

Số phiếu
82
8
35
21
8

Gọi điện
Nhờ người khác nhắn giúp
Gởi email
Đến gặp trực tiếp
Khác: Nhắn tin

Tỷ lệ (%)
53.2
5.2
22.7
13.6
5.2

Bảng 4: Thói quen và cách thức liên lạc với Thầy/Cô và bạn bè của sinh viên
Qua khảo sát có 62% sinh viên ứng dụng các phần mềm tiện ích phục vụ việc học
và 38% sinh viên vẫn chưa ứng dụng vào việc học. Các phần mền tiện ích sinh viên sử
dụng cũng khá đa dạng và phổ biến. Cụ thể:
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Phần mềm tiện ích

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

WPS office

39

11.7

Từ điển

59

17.7

Chỉnh sửa video

22

6.6

Bluezone

11

3.3

Crabs

3

0.9

Ghi âm

33

9.9

Banking online

12

3.6

Camera

78

22.4

Maps

36

10.8

Mua sắm

33

9.9

Momo

7

2.1

Khác

0

0

Bảng 5: Tỷ lệ sinh viên sử dụng các phần mềm tiện ích phục vụ cho việc học
Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cung cấp một số khó khăn khi sử dụng thiết bị
thông minh của sinh viên. Các lí do thường gặp là do: mạng yếu, không có mạng, ảnh
hưởng đến mắt và một vài phần mềm không tương thích.
Trên đây là kết quả khảo sát sinh viên khóa 12 của khoa Sư phạm về thực trạng
ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc học. Kết quả cho thấy sinh viên đảm bảo các điều kiện
về trang thiết bị học trực tuyến và có ứng dụng công nghệ 4.0 cụ thể là các thiết bị thông
minh, internet và tài khoản mạng xã hội vào việc học, sử dụng các thiết bị thông minh
như một công cụ giao tiếp, ứng xử gián tiếp với mọi người xung quanh.
Vì vậy kết quả này chứng minh công nghệ 4.0 hiện đang chi phối và tác động
mạnh mẽ đến văn hóa học đường của sinh viên Khoa Sư phạm trường Đại học Bạc Liêu
nói riêng và sinh viên đại học nói chung.
2. Biểu hiện của Văn hóa học đường qua việc học trực tuyến tại Khoa sư phạm
- Trường Đại học Bạc Liêu.
Xoay quanh nội dung văn hóa học đường thì có khá nhiều quan điểm được đặt ra
tùy theo đối tượng và mục đích nghiên cứu của các tác giả. Nếu xét về các mối quan hệ
giữa các chủ thể trong văn hóa học đường có thể kể đến:
1. Giữa giảng viên, cán bộ, người lao động nhà trường với nhau.
2. Giữa giảng viên, cán bộ người lao động nhà trường với sinh viên
3. Giữa sinh viên với sinh viên
4. Giữa giảng viên, cán bộ người lao động nhà trường với xã hội
5. Giữ sinh viên với xã hội.
Nếu xét về biểu hiện của văn hóa học đường thì phải kể đến văn hóa dạy và học;
văn hóa ứng xử, giao tiếp … của các chủ thể trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên nếu
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áp dụng phương pháp học trực tuyến thì hai chủ thể quan trọng được quan tâm nhiều nhất
là giảng viên và sinh viên thông qua hoạt động dạy và học biểu hiện ở các mặt: nề nếp,
giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội.
2.1. Nề nếp
- Giờ giấc tham gia lớp học.
Vấn đề đầu tiên cũng là vấn đề hàng đầu trong việc duy trì nề nếp học đường theo
phương pháp trực tuyến là việc thực hiện giờ giấc tham gia lớp học và đảm bảo được sỉ
số lớp học đến cuối giờ điều này rất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá chất
lượng dạy và học của nhà trường.
Thông thường trước giờ học từ 5-15 phút giảng viên sẽ gởi đường link thông qua một
số ứng dụng như google meet, zoom, LMS …(tùy thuộc vào quy định của Trường hoặc thỏa
thuận của giảng viên và sinh viên) cũng có một số trường hợp giảng viên sẽ lập và gởi trước
đường link một ngày hay vài ngày (tuy nhiên, cách này có một số bất tiện đối với những sinh
viên còn yếu kỹ năng công nghệ do bị trôi tin hay khó kiếm lại đường link.).
Thực tế, hầu hết các sinh viên đều tham gia lớp học đúng giờ theo quy định nhưng
giảng viên rất khó kiểm soát sinh viên có tham gia xuyên suốt quá trình hay không vì đa
phần sinh viên đều tắt camera, chỉ đáp lời nếu được yêu cầu, cũng có một số trường hợp
sinh viên tự mở camera nhưng không thường xuyên.
Vì vậy để đảm bảo sự tham gia nhiệt tình của sinh viên, giảng viên Khoa Sư phạm Đại học Bạc Liêu được yêu cầu phải mở hết tất cả camera của sinh viên suốt quá trình dạy.
- Trang phục học trực tuyến
Theo quy định của Khoa và Trường, sinh viên nữ sẽ mặc áo dài tím, sinh viên nam
mặc áo trắng quần tây vào thứ 2 hàng tuần, những ngày còn lại trong tuần sinh viên có
thể được mặc tự do một cách lịch sự gọn gàng. Hình ảnh chiếc áo dài tím từ lâu đã trở
thành biểu tượng và nét đẹp của các sinh viên nữa trường Đại học Bạc Liêu, nhưng khi
chuyển sang phương pháp học trực tuyến thì truyền thống này tạm ngưng, vì tính bất tiện
và khá hình thức khi phải yêu cầu sinh viên mặc đồng phục trong lúc học trực tuyến.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đồng phục, vấn đề phần lớn thuộc về văn hóa
trang phục của sinh viên, hầu hết sinh viên của Khoa đều tự có ý thức trong việc lựa chọn
trang phục nhưng vẫn có một số trường hợp cá biệt mặc quần áo ngủ, hay mặc đồ chưa được
chỉnh chu lắm với hàng ngàn lí do được đặt ra: em mới vừa ngủ dậy nên chưa kịp thay đồ,
mặc đồ ở nhà cho thoải mái, em không biết là học trực tuyến cũng yêu cầu trang phục…
Ngoài các vấn đề về giờ giấc và trang phục sinh viên còn vướng phải một số thói
quen chưa thật sự lịch sự như vừa học vừa ăn, làm chuyện riêng trong lúc đang học hoặc
vô tư buôn chuyện với các bạn trong lớp khi giảng viên đang hướng dẫn học phần…
Để giải quyết thực trạng trên, thay vì nóng giận và cư xử thiếu văn hóa các giảng
viên khi bắt đầu học phần đã có một buổi thỏa thuận các quy định riêng của học phần về
việc học trực tuyến để sinh viên nắm và thực hiện nếu có bất kì sai phạm sẽ đánh giá vào
điểm quá trình của sinh viên. Đây cũng có thể xem là một trong những cách đánh giá để
sinh viên phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm của bản thân.
2.2. Giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên.
Xuất thân từ Sư phạm, nên hầu hết sinh viên của Khoa khá cẩn trọng trong lời ăn
tiếng nói, đặc biệt là cách giao tiếp với giảng viên. Thực tế dù học trực tiếp hay trực tuyến
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thì các giao tiếp của sinh viên Khoa không có nhiều thay đổi. Trong cách giao tiếp của
một số sinh viên đặc biệt là sinh viên năm nhất vẫn còn duy thì cách phát biểu của học
sinh phồ thông với các từ đệm “Dạ thưa Cô, dạ thưa Thầy, con xin được trả lời hay
thường xuyên nhắc lại câu hỏi…” mặc dù cách phát biểu này không sai, nhưng xét cho
cùng vẫn chưa thể hiện được sự tự tin, năng động của sinh viên điều này làm yếu đi kỹ
năng đưa ra ý kiến, nhận xét và phản biện của sinh viên. Hầu hết các giảng viên cũng sẽ
không phiền lòng về cách phát biểu truyền thống này nhưng luôn có tham vọng rèn cho
sinh viên sớm quen và thích nghi với môi trường mới, chủ động và tự tin hơn trong cách
suy nghĩ và cách nói, phát biểu một cách lịch sự ngắn gọn xúc tích có trọng tâm.
Đó chỉ là một số trường hợp chung chung nhưng vẫn còn tồn tại một số trường hợp
cá biệt, vẫn có sinh viên xuất thân từ thành thị sớm tiếp cận được các xu hướng tiêu cực
của giới trẻ hiện nay nên cách giao tiếp có phần thiếu tôn trọng giảng viên, thường bắt
đầu câu trả lời không có chủ ngữ, nhắn tin, gọi điện bất kể giờ giấc, không hợp tác xây
dựng thảo luận nội dung bài học hoặc luôn đưa những ý kiến phản bác nhằm thể hiện và
khẳng định bản thân mặc dù các ý kiến đưa ra rất đuối lí hoặc cưỡng ép người nghe.
Những sinh viên này đa phần khá cô lập trong tập thể bởi tính cách nổi trội khó thân thiện
nên ít nhận được sự quan tâm của bạn bè. Đây thực sự là vấn đề nhức nhói ảnh hưởng tiêu
cực đến văn hóa học đường.
2.3. Ứng xử trên mạng xã hội
Theo kết quả khảo sát 100% sinh viên Khoa sư phạm đều có mạng xã hội đặc biệt
là zalo, facebook, mail và đều có nhóm học phần, nhóm lớp lẫn nhau nên một số thông
tin (hầu hết là các thông báo của lớp, Khoa, Trường, hoạt động của sinh viên…) trên
mạng xã hội, giảng viên và sinh viên cũng có bình luận lẫn nhau. Điều tích cực là các bình
luận điều cẩn thận đúng theo chủ trương của của Khoa và Trường. Nhưng bên cạnh đó
vẫn có tình trạng tiêu cực, đối với các hiện tượng mạng xã hội khác sinh viên vẫn bình
luận một cách tự do, đôi lúc kém văn hóa. Để làm giảm tình hình này giảng viên bộ môn
và giảng viên cố vấn thường giáo dục ý thức, làm công tác tư tưởng và tuyên truyền cho
sinh viên qua các bài học, họp lớp, hoặc các buổi tập huấn nhưng nhiều lúc vẫn phải lực
bất tòng tâm vì mỗi sinh viên đều có quyền tự do ngôn luận, giảng viên không thể can
thiệp theo kiểu cấm đoán hay đe dọa. Thực tế này cũng là một trong những vấn đề đang
đe dọa đến văn hóa học đường.
3. Phân tích mối quan hệ giữa công nghệ 4.0 và văn hóa học đường.
Văn hóa học đường là một trong những lĩnh vực thuộc văn hóa cũng chịu sự tác
động của môi trường. Trong mối quan hệ giữa công nghệ 4.0 với văn hóa học đường thì
chủ thể chủ quan là cá nhận giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường và sinh vên, trong
khi đó công nghệ 4.0 là các yếu tố khách quan có tác động hai mặt đến hành vi, cách cư
xử, … hay văn hóa học đường trong môi trường giáo dục của chủ thể.
3.1. Mối quan hệ tích cực
Có một sự thật không thể phủ nhận là nhờ có công nghệ 4.0 văn hóa học đường
mới được tiếp tục tiếp diễn trong tình hình hiện nay. Mặc dù sự tiếp diễn này không triệt
để nhưng vẫn duy trì được ý thức về cách ứng xử trong môi trường đại học cho sinh viên.
Sự phát triển của công nghệ 4.0 không phải gần đây mới bùng phát và cách ứng xử
của thầy và trò qua các thiết bị thông minh, qua mạng xã hội…cũng không phải gần đây
mới diễn ra nhưng thật sự nhận được sự quan tâm của nhiều người thì gần đây mới dấy
lên. Có thể nói, công nghệ 4.0 khi được đặt trong môi trường giáo dục đã làm thay đổi
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suy nghĩ truyền thống về văn hóa học đường, phạm vi văn hóa học đường được mở rộng
và hình thức biểu hiện đa dạng hơn. Sự quan tâm đúng mực và nhìn nhận sâu rộng này đã
góp phần vào việc chấn chỉnh và đưa ra các biện pháp thiết thực để xây dựng và cải tiến
văn hóa học đường phù hợp với tình hình hiện tại và xu hướng của thời đại.
3.2. Mối quan hệ tiêu cực
Bên cạnh các biểu hiện tích cực công nghệ 4.0 cũng kéo theo nhiều hệ lụy ảnh
hưởng đến văn hóa học đường.
Chưa bàn đến việc học trực tuyến, một trong những vấn nạn đầu tiên đó là việc
sinh viên gian lận trong thi cử bằng các thiết bị điện tử. Trước đây điều lo lắng hàng đầu
của các hội đồng tổ chức coi thi chỉ là việc sinh viên sử dụng điện thoại trong phòng thi
thì ngày nay với sự phát triển của các thiết bị thông minh thì rất nhiều vật dụng như đồng
hồ, đồ dùng học tập, trang sức…đều có thể được lợi dụng để làm công cụ qua môn bất
hợp pháp nhờ có trang bị các thiết bị điện tử tinh vi.
Mặt khác, với sự bùng nổ của công nghê, các thiết bị thông minh ngày càng phổ
biến với mọi tầng lớp, việc sở hữu một thiết bị như thế không còn là vấn đề khó khăn.
Nhưng vấn đề đặt ra là việc giảng viên và sinh viên đôi lúc lạm dụng các thiết bị này làm
ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Sự thật có một số giảng viên vẫn tự nhiên sử dụng
điện thoại để làm việc riêng trong giờ học và sinh viên cũng vậy. Sức hút của các thiết bị
thông minh này còn làm sao nhãng sự tập trung suy nghĩ hay động não của sinh viên, ỷ
lại vào mạng internet và đắm chìm trong các chương trình game mới lạ… làm rất nhiều
sinh viên bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và kết quả học tập.
Sức mạnh toàn cầu hóa của công nghệ thật sự đã kết nối và chia sẻ thế giới với
nhau về kiến thức, tin tức, giải trí… chính sự dễ dàng này rất khó đảm bảo sinh viên chỉ
tiếp cận những nguồn tin sạch đáng tin cậy đúng chủ trương pháp luật của nhà nước. Thực
tế có một bộ phận sinh viên bị lôi kéo, dụ dỗ suy nghĩ lệch lạc và hành động nông cạn,
nghiêm trọng thì làm đánh mất đi cuộc sống bình thường, làm ảnh hưởng đến người khác,
thậm chí hủy hoại tương lai còn nếu nhẹ hơn thì đánh mất đi hình ảnh làm tổn hại đến
danh dự của bản thân, gia đình.
Công nghệ 4.0 đã khai mở phương pháp học trực tuyến nhưng công nghệ cũng kéo
theo một số vấn đề tiêu cực mới về văn hóa học đường như đã nêu trên, từ cách ứng xử
trên mạng xã hội đến việc thực hiện nề nếp học đường…. Như vậy công nghệ 4.0 mặc dù
tạo điều kiện duy trì văn hóa học đường nhưng đồng thời cũng đặt ra một số thách thức
mới đối với văn hóa học đường hiện tại.
III. Kết luận
Mặc dù đối tượng được khảo sát và phạm vi bài nghiên cứu còn ở tầm vi mô (chỉ
một nhóm đối tượng sinh viên của Khoa sư Phạm - Trường Đại học Bạc Liêu) nhưng qua
thực tế khảo sát và tiến hành phân tích, cho thấy thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 của
sinh viên vào học tập từ đó phân tích được mối quan hệ giữa công nghệ 4.0 và văn hóa
học đường theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Thực tế phản ánh rằng các sinh viên đều
có đủ điều kiện vật chất để ứng dụng công nghệ vào việc học đặc biệt là áp dụng phương
pháp học trực tuyến. Với cách học mới này, sinh viên vẫn có thể tiếp tục sống trong môi
trường văn hóa học đường mà không cần phải đến trường theo kiểu truyền thống, nhưng
thực tế cũng phát sinh một số tiêu cực mới về văn hóa học đường, từ nề nếp đến cách ứng
xử trên mạng xã hội của sinh viên.
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Vì vậy, việc nhìn nhận, đánh giá đúng mối quan hệ giữa công nghệ 4.0 và văn hóa học
đường hiện nay là cơ sở để đưa ra các biện pháp tích cực góp phần nâng cao văn hóa học
đường cũng như chất lượng đào tạo uy tính của Khoa Sư phạm - trường Đại học Bạc Liêu.
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THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI TỚI CẤU TRÚC VĂN HÓA
HỌC ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Nguyễn Thị Nội*
Tóm tắt: Bài viết thực hiện khảo sát 1.104 sinh viên Đại học Thái Nguyên về tác động
của mạng xã hội tới cấu trúc văn hoá học đường. Bài viết đã phân tích những tác động tích cực
và những tác động tiêu cực. Từ đó đã chỉ ra những kiến nghị nhằm tiếp tục thúc đẩy những mặt
tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực đến cấu trúc văn hoá học đường trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Văn hoá học đường, Cấu trúc văn hoá học đường, Mạng xã hội.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển rất mạnh như hiện nay, đặc biệt các
mạng xã hội (facebook, zalo, instagram, youtube…) đã tác động không nhỏ tới văn hoá
học đường ở các bậc học nói chung và ở bậc đại học nói riêng. Nhiều yếu tố tích cực như:
góp phần tích cực vào sự phát triển nhận thức, tư duy và kỹ năng sống của sinh viên; góp
phần tích cực vào sự phát triển của văn hóa cộng đồng, cho phép sinh viên có thể kết nối,
tương tác với bạn bè, gia đình, cộng đồng ngày một thuận tiện hơn, họ có thể dễ dàng chia
sẻ tình cảm, niềm vui, nỗi buồn… với cộng đồng; góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập
quốc tế trên lĩnh vực văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng tồn tại không
ít những yếu tố tiêu cực như: gia tăng nguy cơ xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc; mối quan
hệ Thầy – Trò bị ảnh hưởng; xuất hiện các trào lưu tuyên truyền, cổ vũ lối sống, các giá
trị phương Tây, như tôn thờ tự do cá nhân, lối sống thực dụng, văn hóa đồi trụy, bạo lực
học đường… Đây là vấn đề có ý nghĩa cấp bách và cần nghiên cứu một cách nghiêm túc.
II. NỘI DUNG
1. Một số khái niệm
1.1. Khái niệm văn hoá học đường
Cho đến nay “văn hoá học đường” không phải là vấn đề mới được nghiên cứu mà
nó đã được nghiên cứu ở Hoa Kỳ và châu Âu và những năm 1930. Khởi đầu của phong
trào nghiên cứu văn hoá học đường chính là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối thập
niên 1920 – đầu thập niên 1930. Trong tiếng Anh, văn hoá học đường được gọi chung là
“school culture”. Trong tiếng Hán, văn hoá học đường được gọi là “hiệu niên văn hoá”.
Ở Việt Nam, tác giả Hồ Bá Thâm khái luận văn hoá học đường phải là một dạng
văn hoá mở, nó kích thích sự sáng tạo của người dạy và người học, vừa mang tính dân
tộc, vừa mang tính thời đại. Tác giả Thái Duy Tuyên nhấn mạnh văn hoá học đường là
“những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người được tích luỹ trong quá
trình xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân và quá trình hình thành nhân cách”1.
Theo Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực,
giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh,
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên
Thái Duy Tuyên (2009): Tìm hiểu tư tưởng văn hoá học đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa
học Văn hoá học đường: lý luận và thực tiễn, Hà Nội: Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, tr.17-32.
*
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sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”2.
“Văn hoá học đường là hệ thống các giá trị chuẩn mực được kiến tạo và không
ngừng hoàn thiện qua các quá trình tương tác, ứng xử giữa nhà quản lý giáo dục, cán bộ
giảng viên, sinh viên và cộng đồng với nhau trong hoạt động dạy và học và trong ứng xử
với thế giới bên ngoài nhằm xây dựng môi trường học đường nhân văn lành mạnh, tạo
tiền đề phát huy hiệu quả truyền thống dạy và học đặc thù của các đơn vị giáo dục hướng
tới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có đầy đủ tài – trí – đức và có tư duy sáng tạo đa văn
hoá cho xã hội”3
Như vậy, văn hoá học đường là một bộ phận của văn hoá, nó thể hiện ở ba trụ cột
cơ bản: Thầy – Trò – Tri thức, tương ứng với đó là hai mức thang giáo dục hướng tới sự
ổn định và giáo dục hướng tới sự phát triển. Văn hoá học đường là phạm trù đặc biệt có
tính lịch sử - xã hội. Văn hoá học đường là sự kết tinh các giá trị tích cực nảy sinh trong
quá trình dạy và học ở môi trường giáo dục, bao hàm tất cả các quan hệ tương hỗ bên
trong và bên ngoài giữa các chủ thể.
1.2. Cấu trúc văn hoá học đường
Văn hóa học đường gồm cả môi trường văn hóa học đường và hành vi ứng xử học
đường. Môi trường văn hoá học đường là nơi mà mỗi cá nhân có đủ điều kiện thể hiện
mình một cách toàn vẹn nhất vì mục tiêu chung của cộng đồng. Trên cơ sở mục tiêu chung
của ngành Giáo dục, mỗi trường học có mục tiêu, nội dung văn hóa học đường của mình.
Ở nước ta hiện nay, với chủ trương cải cách giáo dục theo hướng lấy người học là
trung tâm, theo chúng tôi, văn hóa học đường cần được thể hiện theo cấu trúc: Văn hoá
học đường bao gồm một tập hợp những mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời, giữa
cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, hoặc cá nhân với thiết chế xã hội... Không gian
văn hóa học đường là một môi trường diễn ra quá trình tương tác giữa người thầy với học
trò hoặc giữa những người học trò với nhau ở một cơ sở đào tạo nào đó nhằm thực hiện
quá trình truyền thụ và tiếp thu kiến thức khoa học. Do đó, cấu trúc của văn hoá học đường
ở các trường đại học được thể hiện qua các mối quan hệ: Quan hệ giữa thầy cô và sinh
viên; Quan hệ giữa nhà trường và sinh viên; Quan hệ giữa gia đình và sinh viên; Quan hệ
giữa xã hội và sinh viên.
1.3. Mạng xã hội
Mạng xã hội có thể hiểu là một trang web hay nền tảng trực tuyến với rất nhiều
dạng thức và tính năng khác nhau, giúp mọi người dễ dàng kết nối từ bất cứ đâu. Mạng
xã hội có thể truy cập dễ dàng từ nhiều phương tiện, thiết bị như máy tính, điện thoại,...
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều ứng dụng mạng xã hội được sử dụng. Ở Việt Nam,
một số mạng xã hội đang được sử dụng phổ biến như: Facebook, Zalo, Youtube,
Instagram,…
Mạng xã hội tuy tồn tại dưới nhiều hình mô hình khác nhau nhưng nhìn chung,
mạng xã hội đều có những điểm chung sau:
+ Mạng xã hội là một ứng dụng được sử dụng trên nền tảng Internet.
+ Tất cả nội dung trên mạng xã hội đều do người dùng tự tạo ra, tự chia sẻ.
+ Mỗi người dùng trên mạng xã hội đều phải tạo tài khoản, hồ sơ riêng.
2
3
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+ Mạng xã hội sẽ kết nối tài khoản người dùng đến các tài khoản cá nhân, tổ chức khác
thông qua các tài khoản ảo do người dùng tạo ra.
2. Thực trạng và một số kiến nghị về tác động của mạng xã hội tới cấu trúc
văn hoá học đường tại Đại học Thái Nguyên
2.1. Vài nét về Đại học Thái Nguyên và sinh viên Đại học Thái Nguyên
Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của
Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên. Đại học Thái Nguyên là một trong 05 Đại học của Việt Nam thực hiện theo mô
hình Đại học hai cấp, được giao trọng trách là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các
tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn.
Đồng thời, Đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp
phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của vùng trung
du, miền núi phía Bắc.
Đại học Thái Nguyên có 11 trường/khoa thành viên. Với đội ngũ giảng viên cơ
hữu của Đại học Thái Nguyên tính đến ngày 31/12/2020 có 10 giáo sư, 141 phó giáo sư,
764 tiến sĩ, 2100 thạc sĩ. Hằng năm, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh hơn 1 vạn sinh viên
trong trong và ngoài nước. Uy tín và chất lượng đào tạo của Đại học Thái Nguyên ngày
càng được tăng lên.
Sinh viên Đại học Thái Nguyên đến từ các khu vực khác nhau từ thành thị đến
nông thôn, miền núi, chủ yếu ở các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Cũng giống như
sinh viên cả nước, sinh viên Đại học Thái Nguyên luôn năng động, sáng tạo, nhiệt huyết,
họ không ngừng học tập, rèn luyện để sau khi tốt nghiệp trở thành những người có ích
cho Tổ quốc, góp phần tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Trung du
và miền núi phía Bắc và trong cả nước.
2.2. Những tác động của mạng xã hội tới cấu trúc văn hoá học đường
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 1.104 sinh viên ở tất
cả các ngành đào tạo của 11 đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.
- Sinh viên được khảo sát từ năm thứ nhất đến năm thứ năm, cụ thể: Năm thứ nhất:
450 sinh viên (40,8%), Năm thứ hai: 198 sinh viên (17,9%), Năm thứ ba: 386 sinh viên
(35%), Năm thứ tư: 65 sinh viên (5,9%), Năm thứ năm: 5 sinh viên (0,5%).
- Giới tính: Nam: 381 sinh viên (34,5%), Nữ: 721 sinh viên (65,3%), Khác: 2 sinh
viên (0,2%).
- Hình thức khảo sát trực tuyến qua google form. Câu hỏi khảo sát dưới dạng câu
hỏi đóng tự chọn, câu hỏi đóng lựa chọn, câu hỏi kết hợp (đóng và mở), câu hỏi mở.
- Khảo sát được thực hiện từ 15/9/2021 đến 14/10/2021.
2.2.2. Kết quả khảo sát
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Biểu 1. Mạng xã hội sinh viên sử dụng
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Biểu 2. Thời gian sử dụng mạng xã hội

của sinh viên tại ĐH Thái Ngu
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Biểu 3. Mục đích sử dụng mạng xã hội của sinh viên
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Cập nhật Làm quen Liên lạc Chia sẻ Giải trí Công cụ Mua sắm Tìm kiếm Bán hàng
thông tin với bạn với gia thông tin
học tập online việc làm online
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video,
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lạc với
status)
bạn cũ
Có

Không
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Khác

Biểu 5. Ý kiến về tác động tiêu cực của mạng xã hội đến
sinh viên tại Đại học Thái Nguyên
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Biểu 4. Ý kiến về tác động tích cực của mạng xã hội đối với
sinh viên tại Đại học Thái Nguyên
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xúc
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2.2.3. Phân tích tác động của mạng xã hội tới cấu trúc văn hoá học đường của sinh
viên Đại học Thái Nguyên
Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển rất mạnh như hiện nay, hầu hết sinh
viên đều có smartphone và laptop để phục cho việc học tập. Ngoài thời gian lên giảng
đường (nếu học trực tiếp), hoặc thời gian học online, sinh viên sẽ dùng các phương tiện
đó để sử dụng các mạng xã hội. Trong số các mạng xã hội (facebook, zalo, instagram,
youtube,…) được khảo sát, facebook được sinh viên sử dụng nhiều nhất với 85,7% và
thời gian sử dụng mạng xã hội dưới 1 giờ/ngày chiếm con số ít nhất, chỉ 5,3%. Họ sử dụng
mạng xã hội chủ yếu để: cập nhật thông tin; liên lạc với gia đình, bạn bè; làm quen với
bạn mới và giữ liên lạc với bạn cũ; giải trí; tìm kiếm công cụ học tập tập và làm việc; chia
sẻ thông tin cá nhân;…
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Nhiều yếu tố tích cực của mạng xã hội mang lại như: góp phần tích cực vào sự
phát triển nhận thức, tư duy và kỹ năng sống của sinh viên; góp phần tích cực vào sự phát
triển của văn hóa cộng đồng, cho phép sinh viên có thể kết nối, tương tác với bạn bè, gia
đình, cộng đồng ngày một thuận tiện hơn, họ có thể dễ dàng chia sẻ tình cảm, niềm vui,
nỗi buồn… với cộng đồng; góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực
văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu
cực như: gia tăng nguy cơ xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc; mối quan hệ Thầy – Trò bị
ảnh hưởng; xuất hiện các trào lưu tuyên truyền, cổ vũ lối sống, các giá trị phương Tây,
như tôn thờ tự do cá nhân, lối sống thực dụng, văn hóa đồi trụy, bạo lực học đường…
Qua khảo sát, 98% sinh viên Đại học Thái Nguyên đồng ý về tác động của mạng
xã hội đến các thành tố của cấu trúc văn hoá học đường. Những tác động đó bao hàm cả
những tác động tích cực và những tác động tiêu cực trong từng thành tố của cấu trúc.
* Quan hệ giữa thầy cô và sinh viên
Đây được coi là mối quan hệ quan trọng nhất trong văn hoá học đường. Thầy cô là
những người truyền giảng, hướng dẫn sinh viên về kiến thức các môn học. Dạy cho người
học biết tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, tra cứu phát hiện ra những điều mới mẻ, sáng tạo
ra nhiều phương pháp học hiệu quả. Nghĩa là giúp người học phát triển trí tuệ tư duy, tiếp
thu kiến thức một cách chủ động chứ không phải thụ động trong tiếp nhận tri thức.
Trong quá trình giao lưu, trao đổi trên lớp học, thầy cô không chỉ truyền thụ kiến
thức mà còn truyền đạt về đạo đức, về cách suy nghĩ và ứng xử để học trò từng bước
trưởng thành. Có thể nhận thấy sự hình thành thế giới quan, nhân sinh quan của người trí
thức được định hình rõ nét trong giai đoạn học ở trường đại học. Sau quá trình học tập tại
các trường đại học, sinh viên cảm thấy bản thân mình có những bước phát triển vượt bậc
cả về khối lượng kiến thức tiếp thu được và cả về cách nhìn nhận, đánh giá các vấn đề
trong cuộc sống.
Đối với học trò, họ tích cực, chủ động trong quá trình học tập, không thể ngồi nghe
một cách thụ động mà bản thân họ phải có quá trình tương tác với thầy cô để các tiết học
trở lên ý nghĩa. Sinh viên ngày nay, trong môi trường văn hóa học đường hiện đại, phải
trở thành chủ thể quyết định chất lượng học tập.
Không gian văn hóa học đường sẽ thân thiện, cởi mở, nghiêm túc, vui vẻ, khi thầy
cô và học trò cùng nhay xây dựng. Ở đó đòi hỏi người thầy phải luôn luôn giữ đúng chuẩn
mực sư phạm từ trang phục đến lời nói, từ dáng điệu đứng đến cử chỉ diễn đạt. Ảnh hưởng
của người thầy đến các thế hệ sinh viên là vô cùng đậm nét. Giảng viên phải là những tấm
gương tốt cho sinh viên noi theo, phải dung “nhân cách để giáo dục nhân cách”, xây dựng
mối quan hệ tốt giữa Thầy và Trò.
Trong bối cảnh đại dịch covid-19 hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học phải
chuyển sang hình thức học trực tuyến. Có thể nói, đây là hình thức “bất khả kháng” trong
tình hình dịch dã xảy ra. Học trực tuyến sẽ đảm bảo chương trình và thời gian đào tạo của
Nhà trường. Thầy – Trò vẫn nghiêm túc thực hiện các bước lên lớp như học trực tiếp, thầy
cô vẫn là người những người định hướng, thuyết giảng giúp sinh viên nắm vững các bài
học. Tuy vậy, mối quan hệ Thầy – Trò đã bị ảnh hưởng nhiều. 60% số sinh viên được
khảo sát đều cho rằng học trực tuyến có ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ Thầy – Trò.
Khi học trực tuyến thông tin kiến thức được chia sẻ ít hơn; nhiều sinh viên chia sẻ công
khai ID, Pass phòng học online làm cho những kẻ xấu xâm nhập vào lớp học và sử dụng
những từ ngữ không đúng với thuần phong mĩ tục, nhằm mục đích gây gián đoạn giờ học,
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giảng viên không thể tiếp tục giảng dạy, làm ảnh hưởng tới chất lượng giờ học; nhiều sinh
viên chỉ đăng nhập lớp học, tắt micro, tắt camera để làm việc riêng, tự do ra vào lớp học,
nhiều sinh viên học tập thiếu nghiêm túc, chống đối; 1 số sinh viên khi bị giảng viên nhắc
nhở, họ có thái độ ngang bướng, bảo thủ, cãi lại giảng viên, xúc phạm danh dự và nhân
phẩm của giảng viên... với sinh viên ngành y dược, khi học online sẽ rất khó khăn đối với
các môn học có học phần lâm sàng.
* Quan hệ giữa nhà trường và sinh viên
Sinh viên thành tố quan trọng trong nhà trường đại học. Trong quá trình đào tạo,
sinh viên là trung tâm, là đối tượng được toàn thể cán bộ, viên chức của trường quan tâm,
giúp đỡ. Theo đó, sinh viên có quan hệ trực tiếp với tất cả các bộ phận trong trường. Có
thể nhận ra hai mối quan hệ tương tác cơ bản sau đây: giữa cán bộ quản lý với sinh viên;
giữa cán bộ các phòng ban, chức năng với sinh viên. Hệ thống lãnh đạo trực tiếp ở các
trường đại học hiện nay gồm có: Đảng uỷ, Ban Giám đốc/Giám Hiệu, Hội đồng Trường,
Phòng/Ban Đào tạo, Phòng/Ban công tác học sinh sinh viên và Ban Chủ nhiệm các khoa.
Để tạo điều kiện cho Thầy và Trò có những giờ giảng dạy và học tập có chất lượng
cao thì hệ thống lãnh đạo của trường phải thường xuyên được kiện toàn, củng cố, hoạt
động trên cơ sở những quy chế, quy định của pháp luật mang tính kỷ luật và tính thống
nhất cao; nhưng đồng thời cũng phải mang theo tính sáng tạo và năng động, phù hợp với
tình hình, điều kiện cụ thể. Tất cả nội quy, quy chế học đường cần được tuyên truyền, phổ
biến, quán triệt cho sinh viên khi mới vào trường và thường xuyên lồng ghép vào các nội
dung sinh hoạt đảng, đoàn thể để cả Thầy - Trò đều hiểu biết cặn kẽ tiến tới chủ động, tự
giác thực hiện. Bên cạnh đó, nhà trường luôn luôn tìm cách đáp ứng tốt nhất các nguồn
tài liệu, sách báo cho các em tham khảo, chuẩn bị những cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết
để lớp học khang trang, sạch sẽ, ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, hệ thống thiết
bị dạy học đồng bộ, hiện đại; ký túc xá thoáng đãng, sạch sẽ, an toàn và ấm áp, ….
* Quan hệ giữa gia đình và sinh viên
Khi bước vào giảng đường đại học, phần lớn sinh viên sống xa gia đình, họ phải
tự lập từ học tập đến mọi vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Trước những bỡ ngỡ, lạ
lẫm của cuộc sống xa gia đình, nhiều sinh viên phải tự tìm cho mình một cách thích ứng
phù hợp với cá nhân trong cộng đồng. Qua đó, họ càng thêm vững vàng trong cuộc đời.
Khảo sát sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy rõ những
gắn kết của họ với gia đình, nhất là khi họ gặp những niềm vui và nỗi buồn trong học tập
và trong cuộc sống, hầu hết trong số họ đều tìm đến sự chia sẻ từ bố mẹ (chiếm 34,5% tỷ lệ cao nhất).
Tình cảm gia đình đối với sinh viên đại học có liên quan đến chất lượng học tập,
đến văn hóa học đường khá lớn. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ, vô tận với các em sinh
viên để các em yên tâm, phấn khởi đèn sách trong những năm học đại học. Trong những
năm tháng đang trưởng thành ở môi trường đại học, các em có rất nhiều thay đổi về cả thể
chất và tinh thần, cả lý trí và tình cảm. Đây là thời kỳ nhạy cảm nhất của cuộc đời vì trong
thời gian này các em có nhiều hy vọng nhưng cũng dễ rơi vào bi quan, thất vọng. Nếu
thiếu vắng sự định hướng, quan tâm kịp thời của gia đình, có thể các em sẽ từ bỏ con
đường đèn sách học hành và rẽ sang một ngả khác. Cha mẹ cần phải nghiêm khắc với con
em mình, nhưng đồng thời cũng phải sẵn sàng chia sẻ, động viên, bao dung để các em
không cảm thấy cô đơn, nhất là khi gặp phải những khó khăn, thử thách.
* Quan hệ giữa xã hội và sinh viên
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Trong bối cảnh hiện nay, các nhà trường đại học chịu tác động rất mạnh bởi môi
trường xã hội. Trong quá trình đó, cả Thầy, Trò và gia đình của họ đều bị ảnh hưởng,
nhưng trong nghiên cứu này, chúng ta tập trung tìm hiểu sự tác động, ảnh hưởng của môi
trường xã hội đến sinh viên là chủ yếu.
Trước hết, kinh tế thị trường đã tác động đến ngành giáo dục đào tạo trên nhiều
phương diện khác nhau và ở nhiều quy mô khác nhau, nhưng suy cho cùng, những tác
động đó đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thầy - Trò. Phát triển kinh tế thị trường
đã mang lại nhiều ngành nghề mới, nhiều trường đại học, cao đẳng được ra đời ở các địa
phương, tạo điều kiện cho các thày cô tham gia giảng dạy và sinh viên vùng sâu, vùng xa
có nhiều cơ hội tốt hơn, thuận lợi hơn trong quá trình học tập nâng cao trình độ, đáp ứng
nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực miền núi, trung du, hải
đảo. Kinh tế thị trường mở đường cho các trường đại học trở nên năng động hơn và được
trao quyền tự chủ về kế hoạch, về tài chính và về giảng dạy. Giáo dục đào tạo trở thành
một thị trường rộng lớn, có tiềm năng được vận hành và điều tiết vừa theo chính sách, chế
độ của nhà nước đề ra, vừa theo quy luật của kinh tế thị trường. Do đó, đời sống của Thầy
và Trò tăng lên một cách rõ rệt.
Bên cạnh những mặt tích cực, kinh tế thị trường cũng làm phát sinh một số tiêu
cực trong ngành giáo dục đào tạo. Nhiều hiện tượng quay cóp, gian lận trong học hành,
thi cử vẫn chưa bị đẩy lùi. Phương pháp và cách thức đánh giá tài năng sinh viên còn có
khi thiếu khách quan, chưa sát thực. Hiện tượng chạy điểm, xin điểm vẫn còn phổ biến,
người tài năng thực sự chưa được trọng dụng và đãi ngộ kịp thời, thỏa đáng đã tạo ra sức
ỳ và tâm lý ỷ lại vào cha mẹ, làm mất đi ý chí phấn đấu vươn lên của một bộ phận sinh
viên. Lối sống xô bồ, quan niệm sống hưởng thụ, sống gấp, đua đòi, chạy theo lợi ích vật
chất tầm thường tác động mạnh mẽ vào trường học làm quá trình xây dựng văn hóa học
đường gặp nhiều khó khăn.
Thứ hai, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng tác động đến văn hóa học đường
theo nhiều hướng khác nhau. Trong quá trình này, chúng ta cũng đã có điều kiện tiếp thu
được một số mô hình đào tạo của các nước tiên tiến. Chương trình đào tạo của chúng ta
ngày càng phong phú hơn. Nhiều môn học, ngành học mới được ra đời, dần dần hướng
tới xây dựng một chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Đây là cơ hội để
Thầy – Trò tiếp cận thông tin toàn cầu với khoa học công nghệ hiện đại, chi phí thấp.
Hình thức đào tạo cũng đã bắt đầu có nhiều thay đổi theo hướng đa dạng, sinh động và
hiệu quả. Thầy - Trò sử dụng projector (máy chiếu) trong suốt buổi học, giúp cho sinh
viên làm quen với máy móc, thiết bị hiện đại. Trong tình hình diễn biến phức tap của dịch
bệnh, các lớp học trực tuyến được thay thế bởi lớp học trực tiếp. Mọi công việc liên quan
đến công tác đào tạo, quản lý sinh viên cũng được thực hiện qua hình thức online. Một
tác phong làm việc mới đã hình thành, đó chính là tác phong công nghiệp. Sinh viên cảm
thấy tiếc thời gian hơn, tập trung hơn và năng động hơn.
Mặt trái của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý
sinh viên, đến văn hóa học đường theo hướng thiếu lành mạnh. Một nhóm sinh viên chỉ
thích hưởng thụ, luôn luôn chạy theo mốt thời đại trong khi chưa có tiền lương ổn định
nên mải mê làm ăn kiếm tiền dẫn đến giảm sút ý chí và kết quả học tập. Lối sống tự do,
ích kỷ, nhấn mạnh cái tôi cá nhân, quên đi tính tập thể và tính cố kết cộng đồng làm cho
mô hình văn hóa học đường bị rạn nứt. Chẳng hạn, khảo sát về quan niệm lối sống thử
của sinh viên hiện nay, có 45% sinh viên đồng ý, 40% sinh viên không đồng ý và 15%
sinh viên không có ý kiến. Với những sinh viên khẳng định lối sống thử là “bình thường”
trong giới trẻ ngày nay, họ lý giải: “không quá kì thị hay lên án việc sống thử, hầu hết
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sinh viên đều đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật, và đủ khả năng để tự chịu
trách nhiệm với những quyết định của bản thân”; “sống thử của một số bạn sinh viên hiện
nay là một sự trải nghiệm mới cho cuộc đời, là sinh viên năm nhất mới bước vào môi
trường mới mọi thứ lạ ngôi trường đến bạn bè, thầy cô và các anh chị khoá trên tất cả đều
không dễ dàng hoà nhập, xa vòng tay bố mẹ đó là lúc phải tự lo cho bản thân từ cái nhỏ
nhất không còn như những ngày đầu mới lên cấp 3 được bố mẹ chăm lo, sinh viên năm
nhất chính là thử thách lớn nhất đối với tôi. Mỗi chúng ta ai cũng phải sống thử một lần
để biết thất bại hay thành công”; “bọn em là người gần gũi với khái niệm “sống thử” nhất
nên em có cái nhìn khá cởi mở với nó. Sống thử có thể giúp 2 người có thể hiểu rõ nhau
hơn trước khi tiến tới sự ràng buộc về mặt pháp luật”;…
2.3. Một số kiến nghị
Để phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của mạng
xã hội tới cấu trúc của văn hoá học đường hiện nay, theo chúng tôi cần thực hiện một số
biện pháp như sau:
Thứ nhất, tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu về đạo đức, lối sống của giảng viên,
của các bộ quản lý lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh. Văn hoá học đường là văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử của giảng viên và sinh
viên. Giảng viên là những tấm gương tốt cho sinh viên noi theo, phải dùng nhân cách để
giáo dục nhân cách, xây dựng mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, vừa nghiêm túc vừa thân
mật, giản dị và chân thành. Thầy Cô phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn,
phấn đấu có thêm nhiều công trình khoa học chất lượng để tiếp tục đồng hành, hướng dẫn
sinh viên, làm cho sinh viên thấy được cái hay, cái đẹp trong kiến thức được lĩnh hội, giúp
họ phát huy tính tích cực học tập, rèn luyện tại trường đại học.
Thứ hai, đối với các nhà trường đại học, cần tạo lập một môi trường giáo dục lành
mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm tạo nền tảng xây dựng những chuẩn mực trong văn
hoá học đường một cách bền vững cùng một tập thể sư phạm đoàn kết, thân thiện. Bên
cạnh đó cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đại học như Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên. Các tổ chức này cần tăng cường tổ chức các chương trình gắn
với các ngày lễ lớn của dân tộc, các dịp kỷ niệm,... để nâng cao đời sống tinh thần, tạo
môi trường lành mạnh để họ kết bạn, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó rèn
luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, giúp sinh viên sống có trách nhiệm,
xa rời lối sống hời hợt, vô tâm, thích ăn chơi, hưởng thụ và đua đòi theo những hư danh
của thế giới ảo.
Thứ ba, vai trò của gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sinh viên hiện
nay. Theo đó, để nâng cao tính tích cực và hạn chế tiêu cực của mạng xã hội đến văn hoá
học đường của sinh viên, trước tiên gia đình cần tiếp tục giáo dục tác dụng, tác hại của
mạng xã hội, giới hạn thời gian và định hướng cho con cái khi các con sống tự lập, xa
nhà. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ cần hiểu biết nhất định về mạng xã hội, biết sử dụng
các trang mạng để phục vụ cho công việc, giải trí lành mạnh, định hướng giá trị nhân cách
và lối sống tốt đẹp, có sự yêu thương, chia sẻ với gia đình và trách nhiệm với xã hội.
III. KẾT LUẬN
Văn hoá học đường trong bối cảnh hiện đại, nhất là sự tác động mạnh mẽ của các
mạng xã hội hiện nay, đòi hỏi sự đồng hành của cả người dạy, người học, nhà trường đại
học, gia đình và xã hội. Bên cạnh những hiểu biết, nhận thức những tác động tích cực của
869

mạng xã hội, chúng ta cần nhận thức và có những biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn
những tác động tiêu cực của mạng xã hội tới cấu trúc văn hoá học đường. Muốn vậy,
chúng ta cần xây dựng một hệ thống giá trị các văn hoá học đường vững chắc. Ở đó, môi
trường sư phạm, khung cảnh sư phạm, ứng xử sư phạm tốt nơi giảng đường, phối hợp với
hệ thống tổ chức của các nhà trường đại học để tăng cường xây dựng kỷ cương, nề nếp
trong học tập, rèn luyện của sinh viên, sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội
trong giáo dục văn hoá học đường cho sinh viên hiện nay.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Minh Hạc (2010): Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, NXB Giáo dục. Việt Nam.
2. Nguyễn Khắc Hùng (2011): Văn hoá và văn hoá học đường, NXB Thanh niên.
3. Đào Thị Oanh (2008): Một số khía cạnh xây dựng văn hoá học đường nhìn từ góc độ Tâm lý học, Tạp
chí Tâm lý học, số 10.
4. Nguyễn Ngọc Thơ (2020): Một số thành tố văn hoá học đường, Tạp chí Văn hoá học, Số 6 (52) – 2020.
5. Thái Duy Tuyên (2009): Tìm hiểu tư tưởng văn hoá học đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo
khoa học Văn hoá học đường: lý luận và thực tiễn, Hà Nội: Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam.

870

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC ĐẾN VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC
Lê Hồ Minh Giang*, Bùi Minh An*
Tóm tắt: Văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục là một trong những vấn đề quan trọng,
luôn được các nhà giáo dục quan tâm, nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong công tác giáo
dục, đặc biệt là chất lượng giảng dạy và học tập của người dạy và người học. Mặt khác, trong
những năm gần đây, chuyển đổi số trong giáo dục đang được đẩy mạnh ở nước ta, bước đầu đã
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là trong công tác giảng dạy và học tập, hình thức
dạy học trực tuyến đang là công cụ hữu hiệu giúp cho việc truyền thụ và tiếp nhận tri thức không
bị gián đoạn trong thời gian dịch bệnh Covid -9 hoành hành. Bài viết này trình bày kết quả khảo
sát thực trạng văn hóa ứng xử của người dạy và người học dưới tác động của chuyển đổi số, từ
đó đưa ra những kiến nghị phù hợp.
Từ khóa: Văn hóa ứng xử, hành vi, thái độ, lời nói, giảng viên, sinh viên, chuyển đổi số,
dạy học online

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là một hiện tượng mới mà đã
ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, trong đó có Giáo dục. Nhiệm vụ của ngành
giáo dục và đào tạo (GDĐT) trong “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày
03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ
xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa
tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả
hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào
tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó
thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu
20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra
sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học”.
Trên thực tế, chuyển đổi số đã đồng hành cùng ngành giáo dục trong nhiều năm
qua, đã và đang được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu cũng như giảng dạy và quản trị,
bước đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, khi dịch
bệnh bùng phát làm cản trở sự phát triển của rất nhiều lĩnh vực thì chuyển đổi số càng phát
huy vai trò quan trọng của nó, giúp cho quá trình giáo dục không phải gián đoạn mà vẫn
được tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, một số vấn đề về văn hóa ứng xử trong các buổi dạy
học online bắt đầu nảy sinh, nhiều thông tin tiêu cực về hành vi, thái độ, lời nói của người
dạy và người học trong các giờ online. Vậy, những sự việc đó có phải đại diện cho sự xuống
cấp trong văn hóa ứng xử của người dạy và người học hiện nay hay chỉ là những biểu hiện
lệch lạc của một bộ phận không đáng kể. Do đó, việc nghiên cứu về thực trạng văn hóa ứng
xử của người dạy và người học trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay là một vấn đề cấp
thiết nhằm tìm ra giải pháp hữu ích giúp cho việc ứng xử của người dạy và người học trở
nên nhẹ nhàng, thân thiện và chuẩn mực hơn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành
*
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mạnh, cũng chính là góp phần giúp công tác đào tạo đạt chất lượng hơn.
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Các khái niệm cơ bản:
1.1.Số hóa tín hiệu và số hóa dữ liệu:
Đề cập đến số hóa, hiện nay có nhiều thuật ngữ khác nhau đã được sử dụng. Các thuật
ngữ này bao gồm “số hóa tín hiệu – digitization”, “số hóa dữ liệu - digitalization” và “chuyển
đổi số - digital transformation”. Theo Bảng thuật ngữ công nghệ thông tin của Gartner, “số
hóa tín hiệu” là “quá trình thay đổi từ dạng tín hiệu analog sang dạng số” [8] và do đó là một
quá trình kỹ thuật thuần túy. [7] Tuy nhiên, “số hóa dữ liệu” khó định nghĩa hơn, Jason
Bloomberg chỉ ra rằng thuật ngữ này có liên quan đến nhiều khía cạnh xã hội như về yếu tố
vận hành và yếu tố tính kinh tế của một tổ chức. [8] Mặt khác, “số hóa dữ liệu” còn có thể
được định nghĩa là “cách thức mà nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được tái cấu trúc xung
quanh cơ sở hạ tầng truyền thông và truyền thông kỹ thuật số” [9]. Việc làm rõ thuật ngữ trở
nên phức tạp hơn khi người ta phân biệt giữa “số hóa dữ liệu” và “chuyển đổi số”.
1.2. Chuyển đổi số:
Theo Bloomberg [8], “số hóa dữ liệu” mô tả một quá trình duy nhất (xã hội, vận
hành và / hoặc kinh tế). Đến lượt mình, “chuyển đổi số” là tổng thể của tất cả các quy
trình số hóa cần thiết nhằm hướng tới sự thay đổi chiến lược của một tổ chức. Yếu tố
quyết định ở đây là “chuyển đổi số” bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ các quá trình số hóa.
Tóm lại, Bloomberg phân biệt ba thuật ngữ như sau: “Chúng tôi số hóa tín hiệu các thông
tin, chúng tôi số hóa dữ liệu về các quy trình và nhiệm vụ tạo nên hoạt động của một
doanh nghiệp và chúng tôi chuyển đổi theo hướng số hóa dữ liệu và chiến lược của doanh
nghiệp. Yếu tố nào cũng cần nhưng chưa đủ cho cái tiếp theo, và quan trọng nhất, số hóa
tín hiệu và số hóa dữ liệu thực chất là về công nghệ, còn chuyển đổi số thì không”. [số 8]
Theo đó, số hóa dữ liệu thực sự chỉ là một phần của chuyển đổi số, các thành phần
khác là các yếu tố cần thiết cho mọi quá trình thay đổi bao gồm lập kế hoạch chiến lược
phù hợp, tạo niềm tin, tư duy trong quá trình thực hiện, tích hợp tất cả các bên liên quan
cũng như khuyến khích học tập của cá nhân, nhóm và tổ chức. “Chuyển đổi số” được hiểu
là tổng hợp các quy trình kỹ thuật số cần thiết để đạt được một quy trình thay đổi cho
phép chúng ta tận dụng thành công việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
Theo Tiến sĩ Tô Hồng Nam, chuyển đổi số là chuyển các hoạt động của chúng ta
từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trường mạng. Sự tham gia ngày càng sâu rộng
của công nghệ (chủ yếu là CNTT-VT) vào mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội đang làm
thay đổi căn bản và toàn diện cách chúng ta sống, làm việc, liên hệ với nhau. Theo đó,
mọi người tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn về khoảng cách, thu hẹp về không gian,
tiết kiệm về thời gian. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối
cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.
1.3. Chuyển đổi số trong giáo dục
Chuyển đổi số trong giáo dục tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số
trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu
khoa học (NCKH). Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những
hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng
dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự
báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, chính xác. Trong dạy,
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học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho
bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo,
triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university).
1.4. Văn hóa ứng xử:
Theo tác giả Thanh Lê (2000), văn hóa và lối sống, Nxb Thanh niên. Tác giả đã
đề cập gián tiếp đến văn hóa ứng xử qua lối sống, nếp sống, mức sống của người Việt
Nam. Từ đó tác giả nêu lên giá trị của văn hóa đối với lối sống hiện nay là ủng hộ cái đẹp,
phê phán cái xấu, hướng tới chân – thiện – mĩ.
Dưới góc độ tâm lý học, GS.TS Đỗ Long đã đưa ra khái niệm: "Văn hóa ứng xử
là hệ thống thái độ và hành vi được xác định để xử lý các mối quan hệ giữa người với
người trên các căn cứ pháp lý và đạo lý nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của cộng
đồng, xã hội".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, văn hóa ứng xử là thế ứng xử, là sự thể hiện triết
lí sống, các lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động của một cộng đồng người trong việc ứng
xử và giải quyết những mối quan hệ giữa con người với tự nhiên với xã hội từ vi mô (gia
đình) đến vĩ mô (nhân gian).
Như vậy, văn hóa ứng xử không đơn thuần được thể hiện qua mối quan hệ giữa
người với người mà nó còn thể hiện trong mối quan hệ giữa con người với thế giới tự
nhiên và các sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta.
1.5. Văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục:
Văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục là hệ giá trị, tư tưởng, nhận thức về
quan hệ ứng xử giữa tất cả những cá nhân tham gia vào quá trình giáo dục với nhau, với
các sự vật, hiện tượng xung quanh và với chính bản thân mỗi người, được thể hiện qua
thái độ, hành vi, ngôn ngữ phù hợp với những qui định chung của ngành giáo dục, phù
hợp với những chuẩn mực văn hóa, đạo đức được xã hội thừa nhận.
Như vậy, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục được cụ thể hóa qua sự tương tác
giữa các cá nhân với tổ chức giáo dục, với cơ sở vật chất, với cảnh quan, môi trường xung
quanh; bên cạnh đó còn là sự tương tác giữa người với người: Các cấp lãnh đạo với nhau,
Lãnh đạo – giáo viên (GV)/nhân viên, GV – GV, GV – HS, GV – phụ huynh (PH), HS –
HS; nhà trường – doanh nghiệp, nhà trường – địa phương…... Chủ thể của văn hóa ứng
xử trong môi trường giáo dục được đề cập trong bài viết này chủ yếu tập trung vào hành
vi, thái độ ứng xử của hai chủ thể chính bao gồm người dạy là GV và SV tại các trường
ĐH và CĐ trong quá trình dạy và học online.
2. Khảo sát thực trạng:
2.1.Mục tiêu khảo sát
Hiện nay, quá trình dạy và học trực tuyến đã trở nên khá phổ biến, trong quá trình
giao tiếp giữa GV và sinh viên (SV) gặp không ít khó khăn vì những lý do cả chủ quan
và khách quan. Văn hóa ứng xử giữa người dạy và người học là nền tảng góp phần giúp
các giờ lên lớp có đạt hiệu quả mong muốn hay không. Do đó, văn hóa ứng xử của GV
và SV là vấn đề đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Đặc biệt, khi chuyển đổi sang
hình thức giảng dạy và học tập online, cả GV và SV đều có những lúng túng bước đầu
trong việc xử lý các tình huống, cũng như có các cách hành xử còn mang tính chủ quan
nóng vội. Mục tiêu của khảo sát này nhằm đánh giá thực trạng về văn hóa ứng xử của GV
và SV trong quá trình dạy và học online nhằm tìm ra hướng khắc phục phù hợp, giúp tạo
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môi trường thuận lợi, thân thiện, kỷ luật, lành mạnh trong giáo dục.
2.2.Đối tượng khảo sát:
-Văn hóa ứng xử của GV và của SV tại các trường CĐ, ĐH trong giờ dạy trực tuyến.
2.3.Nội dung và phương pháp khảo sát:
-Thực trạng văn hóa ứng xử của GV và SV tại các trường Cao đẳng, Đại học trong
giờ dạy online.
-Phiếu khảo sát về thực trạng văn hóa ứng xử của GV và SV tại các trường Cao đẳng,
Đại học được thiết kế dưới dạng câu trắc nghiệm một lựa chọn và trắc nghiệm nhiều lựa chọn,
chủ đề xoay quanh việc đánh giá mức độ thường xuyên có những hành vi, thái độ, lời nói
chuẩn mực của GV và HS trong giờ dạy và học online, trong quá trình kiểm tra, đánh giá,
trong quá trình tương tác trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm riêng tư khác.
2.4.Thời gian và phạm vi khảo sát:
Khảo sát quá trình dạy và học online của GV và SV diễn ra từ Tháng 05 đến tháng
10 năm 2021 tại các trường Cao đẳng và Đại học.
2.5.Phương pháp xử lý số liệu:
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích, thống kê dữ liệu
mẫu gồm 26 GV và 200 SV đang tham gia trực triếp vào quá trình giảng dạy và học tập
tại các trường Cao đẳng và Đại học.
2.6. Kết quả khảo sát
2.6.1.Ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đến người dạy trong
quá trình dạy online
- Kết quả khảo sát về hành vi ứng xử của GV:
Kết quả khảo sát được quy đổi về số liệu tương đối (%) được thể hiện dưới dạng
biểu đồ hình cột. Trong đó, trục tung thể hiện phần trăm trên tổng số 220 SV được khảo
sát, trục hoành thể hiện mức độ thường xuyên có hành vi ứng xử chuẩn mực của GV được
SV ghi nhận.

Bảng 1: Kết quả khảo sát các hành vi ứng xử thường xuyên của GV
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Hành vi

Rất thường
xuyên
(%)

Thường
xuyên
(%)

1

Ứng xử công bằng trong học tập, kiểm tra, đánh giá
cũng như xử lý các trường hợp SV vi phạm nội qui
trong lớp học online

55,9

40

2

Giữ được sự bình tĩnh và xử lý hợp tình hợp lý trong
giờ giảng online khi có các tình huống SV vi phạm
nội quy lớp học

52,7

43,6

3

Có thái độ thân thiện, vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ khi
SV có nhu cầu

68,2

28,6

4

Các GV có những bài chia sẽ tích cực, lành mạnh
trên các trang mạng xã hội và các group riêng tư
khác

58,6

32,3

Số
TT

Theo kết quả khảo sát, đa số các GV rất thường xuyên có hành vi ứng xử chuẩn
mực trong giờ dạy online như: ứng xử công bằng trong học tập, kiểm tra, đánh giá cũng
như xử lý các trường hợp SV vi phạm nội qui trong lớp học online; giữ được sự bình tĩnh
và xử lý hợp tình hợp lý trong giờ giảng online khi có các tình huống SV vi phạm nội quy
lớp học; bên cạnh đó hầu hết các GV đều có thái độ thân thiện, vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ
khi SV có nhu cầu và thường xuyên có những bài chia sẽ tích cực, lành mạnh trên các
trang mạng xã hội và các group riêng tư khác.
Bảng 2: Kết quả khảo sát các hành vi thiếu chuẩn mực của GV
Số

Chưa
bao giờ
(%)

Hành vi

Không thường
xuyên (%)

5

GV có hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân
phẩm của người học

3,5

89,5

6

Xuyên tạc nội dung giáo dục trong lớp học online

3,2

89,5

7

GV mất kiểm soát trong hành vi, thái độ, lời nói
khi có các tình huống không hay xảy ra trong lớp
học online như SV vào lớp trễ, ra vào lớp không
xin phép, nghỉ học, viện lý do không chính đáng

9,1

88,6

8

GV có biểu hiện tiêu cực trong kiểm tra đánh giá,
thi cử

5,9

89

TT

Số liệu thống kê cho thấy, đa số GV chưa bao giờ có những hành vi ứng xử thiếu
chuẩn mực như: lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học (89,5), xuyên tạc
nội dung giáo dục trong lớp học online (89,5%); mất kiểm soát trong hành vi, thái độ, lời
nói khi có các tình huống không hay xảy ra trong lớp học online như SV vào lớp trễ, ra
vào lớp không xin phép, nghỉ học, viện lý do không chính đáng (88,6%) hay có biểu hiện
tiêu cực trong kiểm tra đánh giá, thi cử (89%).
875

-

Kết quả khảo sát về các hành vi ứng xử cụ thể của GV:

Các nội dung khảo sát được thiết kế dưới dạng câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và
dạng câu hỏi mở để thu thập, thống kê thêm ý kiến của SV, kết quả như sau:
SV cho rằng GV đã bình tĩnh hỏi lý do, nhắc nhở nhẹ nhàng rồi đưa ra phương
án xử lý phù hợp và biện pháp nghiêm khắc nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm khi SV
vi phạm những lỗi sau: không hợp tác trong quá trình học online như: im lặng, không
chủ động tương tác với giáo viên, không làm bài tập, hoặc nộp bài tập trễ hạn (78%)
hoặc khi có SV ra vào lớp online không xin phép, gọi tên nhiều lần nhưng không có mặt:
79,4% ; khi GV yêu cầu SV mở camera nhưng SV chưa ăn mặc chỉnh tề (82,1%), gặp
những SV luôn viện lý do cho những sai phạm của mình, nói leo, vô lễ với GV; làm việc
riêng trong giờ học như xem phim, nghe nhạc, lướt web, chơi game.
Số
Hành vi của GV
TT
1
Đuổi khỏi lớp không hỏi lý
do
2
Trừ điểm chuyên cần
3
Có thái độ tức giận, lời lẽ
xúc phạm, nhục mạ SV
4
Không xử lý
5
Bình tĩnh hỏi lý do, nhắc
nhở nhẹ nhàng rồi đưa ra
cách xử lý phù hợp,
6
Nghiêm khắc nhắc nhở, yêu
cầu không tái phạm

-Khi SV gian lận trong kiểm tra đánh giá: đa số GV đã nhẹ nhàng nhắc nhở, hủy
kết quả và yêu cầu SV làm lại bài khác (85,6%)
Hình 3: Biểu đồ về hành vi ứng xử của GV Khi SV gian lận trong kiểm tra đánh giá

-Khi trong lớp có một số SV học khá, giỏi, luôn tích cực, xung phong phát biểu
trong lớp online và ngược lại có những SV yếu kém, không bao giờ tích cực phát biểu
trong giờ học: Có 86,5% SV cho rằng nhằm khuyến khích SV học tập, GV đã chia đều
cơ hội cho tất cả các SV trong lớp, gợi mở, khuyến khích, giúp các SV yếu kém tự tin trả
lời các câu hỏi trong lớp học;
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Hình 4: Biểu đồ về hành vi ứng xử của GV nhằm khuyến khích SV học tập

-Khi SV hỏi bài, yêu cầu giảng lại nội dung các em không hiểu: có 98,2% SV
đồng ý rằng GV luôn vui vẻ giảng giải lại cho SV:
Hình 5: Biểu đồ về hành vi ứng xử của GV Khi SV hỏi bài, yêu cầu giảng lại nội
dung các em không hiểu

-Khi GV chấm bài kiểm tra, bài thi hoặc đánh giá SV: 75,1% SV cho rằng GV
đánh giá công bằng, chấm điểm theo khung đáp án đã có sẵn, không thiên vị và 55% SV
nhận định GV có công bằng trong chấm bài và đánh giá năng lực SV
Hình 6: Biểu đồ về hành vi ứng xử của GV trong công tác đánh giá
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-Trên các trang mạng xã hội, các hội nhóm riêng tư trên mạng: có 91,4% SV cho
rằng các GV thường xuyên có những bài chia sẽ các nội dung tích cực, lành mạnh
Hình 7: Biểu đồ hành vi ứng xử của GV trên các trang mạng xã hội, các hội
nhóm riêng tư trên mạng

-Trong quá trình giảng dạy: GV thường xuyên có thái độ, hành vi, lời nói chuẩn
mực (70,1%), có 33,5% SV cho rằng GV chỉ tập trung giảng dạy.
Hình 8: Biểu đồ về hành vi ứng xử của GV trong quá trình giảng dạy

2.6.2. Ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đến người học trong
quá trình dạy online
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-Kết quả khảo sát về các hành vi ứng xử của SV:
Theo kết quả khảo sát, đa số SV thường xuyên có lời nói, thái độ, cử chỉ chuẩn
mực với GV trong quá trình học online (chiếm 61,5%); có 69,2% GV được khảo sát cho
rằng SV cũng thường xuyên trao đổi với GV về nội dung bài học và các vấn đề cá nhân
qua các ứng dụng trò chuyện trên mạng; 50% đồng ý rằng SV tích cực tương tác với GV
trong giờ học online. Khảo sát cũng cho thấy SV có trao đổi, nhận xét, bình phẩm về GV
trên các trang mạng XH hay các hội nhóm riêng tư, tuy nhiên đa số GV cho rằng chỉ ở
mức độ không thường xuyên (chiếm 53,8%); Trong khi đó, mặc dù SV cũng có chia sẽ
những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng, thông tin cá nhân lên các
trang mạng xã hội nhưng đa số GV cho rằng SV chưa bao giờ có hành vi này (53,8%) và
nếu có thì cũng không thường xuyên (42,3%). Ngoài ra, SV cũng không thường xuyên
(chiếm 42,3%) hoặc chưa bao giờ vi phạm nội qui lớp học (42,3%)
Hình 9: Biểu đồ về mức độ thường xuyên về hành vi ứng xử của SV

Bảng 2: Kết quả khảo sát mức độ thường xuyên về hành vi ứng xử của SV
Số
TT
trục
hoành
1
2
3
4
5
6
7

Rất
Thường
thường
xuyên
xuyên

Hành vi của SV
Lời nói, thái độ, cử chỉ chuẩn mực với GV
trong quá trình học online
Trao đổi, nhận xét, bình phẩm về GV trên các
trang mạng XH hay các hội nhóm riêng tư
Trao đổi với GV về nội dung bài học và các
vấn đề cá nhân qua các ứng dụng trò chuyện
trên mạng
Chia sẽ những thông tin không chính thống,
chưa được kiểm chứng, thông tin cá nhân lên
các trang mạng xã hội
Vi phạm nội qui lớp học
Tích cực tương tác với GV trong giờ học
Gian lận trong kiểm tra, thi cử online

Chưa
bao
giờ

34,6

61,6

3,8

0

0

19,2

53,9

26,9

11,5

69,2

15,3

3,8

0

3,8

42,4

53,8

7,7
15,4
3,8

7,7
50
11,5

42,3
30,8
46,2

42,3
3,8
38,5

2.6.3. Kết quả khảo sát về các hành vi ứng xử cụ thể của SV:
-Kết quả khảo sát về hành vi chấp hành nội quy của SV:
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Không
thường
xuyên

Theo kết quả khảo sát, đa số GV cho rằng đa số SV ra, vào lớp có xin phép, chào
hỏi GV với thái độ lễ phép (thường xuyên – 38,5% và rất thường xuyên - 8,5%). Tuy
cũng có SV đi học trễ có 57,7% GV cho rằng điều này xảy ra không thường xuyên. Tương
tự như vậy, nhiều GV cho rằng SV không thường xuyên chỉ có mặt lúc điểm danh, ngủ
trong giờ học; làm việc riêng trong giờ học như chơi game, lướt web, nghe nhạc, ăn uống,
ăn mặc không chỉnh tề. Mặc dù có đến 88,5% GV cho rằng SV chưa bao giờ có hành vi,
lời nói không chuẩn mực trong giờ học như: tranh cãi, gây mất trật tự, cố tình mở micro,
camera với mục đích gây rối hoặc nói leo, không lễ phép (69,2%), vẫn có một số GV
nhận định SV vẫn còn vi phạm các nội quy trên.
Hình 10: Biểu đồ về hành vi chấp hành nội quy của SV

Số
TT

1
2
3
4
5
6
7
8

Hành vi của SV

Ra, vào lớp có xin phép, chào hỏi GV với thái
độ lễ phép
Vào lớp trễ
Làm việc riêng trong giờ học như chơi game,
lướt web, nghe nhạc, ăn uống....
Ăn mặc không chỉnh tề
Chỉ có mặt lúc điểm danh
Ngủ trong giờ học
Có hành vi, lời nói không chuẩn mực với GV
như: nói leo, không lễ phép
Có hành vi, lời nói không chuẩn mực trong giờ
học như: tranh cãi, gây mất trật tự, cố tình mở
micro, camera với mục đích gây rối

Rất
thường
xuyên

Thường
xuyên

Không
thường
xuyên

Chưa
bao
giờ

38,5

38,5

19,2

3,8

11,5

19,2

53,9

15,4

7,7

26,9

46,2

19,2

3,8
7,7
3,8

11,5
3,8
11,5

38,5
50
46,2

46,2
38,5
38,5

0

7,7

23,1

69,2

3,8

0

11,5

84,7

- Kết quả khảo sát thái độ của SV trong quá trình học online:
Hình 11: Biểu đồ thái độ của SV trong quá trình học online
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Theo bảng 4, có 61,5% GV đồng ý rằng SV thường xuyên chủ động, tích cực
tương tác với GV, chủ động học tập, nghiên cứu bài học, làm bài tập; bên cạnh đó SV
không thường xuyên không chủ động nghiên cứu bài học, không làm bài tập hoặc nộp bài
trễ hạn (50%); 46,2% GV cho rằng SV không thường xuyên im lặng, chỉ phát biểu khi
được gọi đích danh; SV cũng không thường xuyên gian lận trong quá trình làm bài kiểm
tra (53,8%)
Bảng 4: Bảng kết quả khảo sát thái độ của Sv trong quá trình học online
Số
TT
1
2
3
4

Hành vi của SV
Chủ động, tích cực tương tác với GV, chủ động
học tập, nghiên cứu bài học, làm bài tập
Không chủ động nghiên cứu bài học, không làm
bài tập hoặc nộp bài trễ hạn
Im lặng, chỉ phát biểu khi được gọi đích danh
Gian lận trong quá trình làm bài kiểm tra

Rất
thường
xuyên

Thường
xuyên

Không
thường
xuyên

Chưa
bao
giờ

15,4

61,5

23,1

0

3,8

15,4

50

30,8

11,5
0

38,5
3,8

46,2
53,8

3,8
42,4

- Hành vi ứng xử của SV khi bị GV trách phạt:
Hình 12: Biểu đồ hành vi ứng xử của SV khi bị GV trách phạt
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Bảng kết quả cho thấy, SV hầu như chưa bao giờ tỏ thái độ không phục, chống
đối (80,8%); khá thường xuyên giải thích lý do và chân thành nói lời xin lỗi, cảm ơn
(57,7% GV chọn phương án này); không thường xuyên cố tình viện lý do để bao biện cho
hành vi vi phạm của mình (42,4%) và thường xuyên vui vẻ chấp nhận khi bị GV trách
phạt (76,9%)
Bảng 5: Bảng kết quả khảo sát hành vi ứng xử của SV khi bị GV trách phạt
Số
TT

Hành vi ứng xử của SV

1

Giải thích lý do và chân thành nói lời
xin lỗi, cảm ơn
Cố tình viện lý do để bao biện cho hành
vi vi phạm của mình
Tỏ thái độ không phục, chống đối,
tranh cãi với GV
Vui vẻ chấp nhận

2
3
4

Rất
thường
xuyên

Thường
Không
xuyên thường xuyên

Chưa
bao
giờ

26,9

57,7

15,4

0

3,8

19,2

42,4

34,6

0

7,7

11,5

80,8

11,6

76,9

11,5

0

- Hành vi của SV trên các trang mạng xã hội và các nhóm riêng tư khác
(zalo, facebook…)
Hình 13: Biểu đồ vi của SV trên các trang mạng xã hội và các nhóm riêng tư khác
(zalo, facebook…)

Theo kết quả khảo sát, đa số GV đều nhận định rằng các SV thường xuyên có
những bài chia sẽ các nội dung tích cực, lành mạnh (57,7%), các em ấy chưa bao giờ
chia sẽ các nội dung xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà
nước (80,8%), cũng như chia sẽ văn hóa phẩm độc hại (88,5%) và bình phẩm dung tục,
nhận xét, chê bai GV trên các diễn đàn, các trang mạng XH hoặc các nhóm riêng tư khác
(79,6%) và không thường xuyên (42,3%) hoặc chưa bao giờ chia sẽ các thông tin chưa
được kiểm chứng (53,8%)
Bảng 6: Bảng kết quả khảo sát hành vi ứng xử của SV trên các trang mạng xã hội
và các nhóm riêng tư khác (zalo, facebook…)
Số
TT

Hành vi của SV

Rất
thường
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Thường
xuyên

Không
thường

Chưa bao
giờ

xuyên
1
2
3
4
5

Có những bài chia sẽ các nội dung
tích cực, lành mạnh
Chia sẽ các nội dung xuyên tạc các
chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và nhà nước
Chia sẽ các thông tin chưa được
kiểm chứng
Chia sẽ các văn hóa phẩm độc hại
Bình phẩm dung tục, nhận xét, chê
bai GV trên các diễn đàn, các trang
mạng XH hoặc các nhóm riêng tư
khác

xuyên

11,5

50

30,8

7,7

0

3,8

15,4

80,8

0

3,8

42,3

53,8

0

0

11,5

88,5

3,8

3,8

15,5

76,9

3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ:
3.1.

Giải pháp:

3.1.1. Đối với người dạy:
Mặc dù hầu hết các kết quả đều cho thấy, đa số các GV thường xuyên có những
hành vi ứng xử khá chuẩn mực, cần tiếp tục phát huy và nhân rộng, tuy nhiên số liệu vẫn
cho thấy, tuy không nhiều nhưng có một số GV đôi khi vẫn còn có những cách ứng xử
chưa được chuẩn mực, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý không tốt của người học trong
quá trình tiếp thu bài học, dẫn đến hiệu quả giáo dục không cao. Do đó, cần có những giải
pháp quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế này. Trong phạm vi bài viết này, chúng
tôi xin đề xuất những giải pháp sau:
-Chủ động nghiên cứu về đạo đức nhà giáo, rèn luyện bản thân để có thói quen
ứng xử chuẩn mực của nhà giáo. Cụ thể, GV có thể rèn luyện hằng ngày thông qua các
mối quan hệ xung quanh mình, thông qua các giờ lên lớp như kiềm chế cảm xúc, cơn
giận, luôn có thái độ thân thiện, cởi mở, gần gũi với SV, đồng thời cũng cần nghiêm khắc
trong những trường hợp SV vi phạm….
- Tích cực tham những buổi chia sẽ kinh nghiệm, trao đổi, học tập lẫn nhau giữa
các GV về các cách ứng xử trước những tình huống trong giảng dạy do nhà trường hoặc
các tổ chức chính thống khác, đặc biệt là những buổi chia sẽ của các chuyên gia trong
lĩnh vực giáo dục, tâm lý về các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử.
- Luôn tỉnh táo trước những luồng thông tin không chính thống, không chia sẽ tùy
tiện những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng lên các trang mạng xã hội cũng như
các hội nhóm riêng tư khác.
3.1.2. Đối với người học:
Theo các kết quả khảo sát, hầu hết các GV đều đánh giá SV có những cách ứng xử
khá phù hợp, song vẫn còn một số SV vi phạm các nội quy lớp học online, còn có thái độ
chưa tích cực, chủ động trong giờ học trực tuyến, gian lận trong thi cử, có những chia sẽ
chưa chuẩn mực trên các trang mạng xã hội cũng như các nhóm riêng tư khác như zalo,
messenger, facebook…Do đó, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp sau nhằm điểu chỉnh
các hành vi ứng xử cho SV:
- Chủ động tìm hiểu về văn hóa ứng xử thông qua nhiều kênh chính thống như
sách, báo, tạp chí, các trang thông tin chính thống trên internet hoặc các kênh truyền thông
chính thức khác của Nhà nước, địa phương, nhà trường.
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- Tích cực, chủ động rèn luyện bản thân hằng ngày qua việc quan sát xung quanh,
qua các buổi gặp gỡ với mọi người, các buổi học tập online, bắt đầu bằng những hành
động nhỏ như: chào hỏi, xin phép thầy cô mỗi khi ra vào lớp; chủ động nghiên cứu bài
học trước khi vào lớpkiên quyết nói không với gian lận trong kiểm tra, thi cử; nói không
với các thông tin sai lệch, chống phá Đảng và Nhà nước, tránh xa các trang web không
lành mạnh…
- Tích cực tham gia các buổi sinh hoạt, học tập do đoàn hội tổ chức, đặc biệt là các
buổi chia sẽ của các chuyên gia liên quan đến nội dung văn hóa ứng xử để nắm bắt và rèn
luyện cách ứng xử của bản thân.
3.2.

Kiến nghị:

Để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, có văn hóa ứng xử chuẩn
mực, không chỉ dựa vào bản thân người dạy và người học mà còn cần sự chung tay của
các cấp lãnh đạo, các đoàn thể trong mỗi nhà trường. Trong bài nghiên cứu này, chúng
tôi xin kiến nghị những nội dung sau:
- Nhà trường cần tuyên truyền sâu rộng về những quy định đạo đức nhà giáo được
quy định cụ thể tại Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm
nhắc nhở GV phải có những hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nhà giáo
- Tổ chức Đoàn – Hội cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa
ứng xử cho SV trường mình
- Mỗi trường cần nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử phù hợp với đặc điểm
tình hình của từng trường
- Nhà trường tổ chức những buổi chia sẽ kinh nghiệm, trao đổi, học tập lẫn nhau
giữa các GV về các cách ứng xử trước những tình huống trong giảng dạy.
- Mời các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý về trường chia sẽ các vấn đề
liên quan đến văn hóa ứng xử cho GV và SV
- Hằng năm tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến SV về văn hóa ứng xử của GV để kịp
thời nắm bắt thông tin và có hướng điều chỉnh hành vi, cử chỉ, lời nói cũng như văn hóa
ứng xử của GV
III. KẾT LUẬN:
Nghiên cứu đã nêu lên thực trạng văn hóa ứng xử của các GV và SV trong giai
đoạn chuyển đổi số hiện nay, đã đề xuất một số giải pháp cụ thể cho GV và SV trong việc
rèn luyện để nâng cao các cách ứng xử trong môi trường giáo dục; chúng tôi cũng đưa ra
một số kiến nghị mà chúng tôi cho rằng đang rất cần thiết cho các nhà trường. Trong số
các kiến nghị trên, việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử là quan trọng nhất vì nó sẽ cho chúng
ta bộ công cụ chuẩn mực để mỗi cá nhân của nhà trường có thể tham chiếu, làm chuẩn
mực để rèn luyện, đồng thời cũng là một công cụ quản lý hữu hiệu cho nhà trường, từ đó
có thể sử dụng làm căn cứ xây dựng các quy tắc, chế tài giúp việc quản lý trở nên minh
bạch và rõ ràng hơn nhằm mục đích xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và lành
mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
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VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
NHÌN TỪ VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN, VĂN MINH
ThS. Đào Ngọc Quỳnh Thanh*
Tóm tắt: Mạng xã hội là phương thức kết nối những thành viên trên mạng internet nhằm
chia sẻ thông tin. Trong bối cảnh phát triển của công nghệ 4.0, mạng xã hội trở thành một nền
tảng hữu hiệu, có những đóng góp cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của bất cứ một quốc gia,
tổ chức hay cá nhân nào. Dưới giác độ văn hóa, việc sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh hay
không trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để “xếp hạng” thứ bậc văn minh, an toàn
của chính quốc gia, tổ chức hay cá nhân đó.
Trong môi trường học đường, việc sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh của đội ngũ cán
bộ, giáo viên và sinh viên, học sinh đặc biệt có ý nghĩa. Đó không chỉ là việc sử dụng internet,
mạng xã hội để khai thác thông tin, nâng cao trình độ tri thức, mà còn phản ánh nhân cách, lối
sống, chuẩn mực đạo đức của chính những đối tượng này. Chính việc sử dụng mạng xã hội an
toàn, văn minh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và giữ gìn
thương hiệu cho môi trường giáo dục.
Bằng phương pháp phân tích, tổng hợp tư liệu, bài viết đi vào làm rõ hiện trạng sử dụng
mạng xã hội trong môi trường học đường hiện nay, từ đó gợi mở những khuyến nghị nhằm sử
dụng mạng xã hội an toàn, văn minh trong cán bộ, giáo viên và sinh viên, học sinh, góp phần
nâng cao hiệu quả việc xây dựng văn hóa học đường.
Từ khóa: Mạng xã hội; an toàn, văn minh; văn hóa học đường.

1. Đặt vấn đề
Kể từ khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3, còn gọi là cách mạng máy tính hay
cách mạng số ra đời, cùng với sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật công nghệ, mạng xã hội
dần trở thành một phần tất yếu mỗi ngày của hàng triệu thành viên trên khắp thế giới.
Mạng xã hội xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1995 với sự ra đời của trang Classmate
nhằm mục đích kết nối bạn học. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt trang giúp kết
nối các thành viên không phân biệt không gian và thời gian, hướng tới việc giao lưu kết
bạn, chia sẻ phim ảnh, thông tin… lần lượt ra đời. Đến năm 2004, sự ra đời của Facebook
đã đánh dấu bước ngoặt mới cho hệ thống mạng xã hội trực tuyến với hàng trăm tính năng
mới, góp phần làm gia tăng không ngừng số lượng người dùng mạng xã hội và thời gian
các thành viên bỏ ra trên không gian mạng.
Hiện nay trên thế giới có hàng trăm mạng xã hội khác nhau như Facebook,
Youtube, WhatApp, Skype, Qzone, WeChat, Instagram, Twitter … mang lại nhiều lợi ích
tích cực cho sự phát triển của xã hội. Chúng giúp người dùng tìm kiếm thông tin, thể hiện
bản thân và trải nghiệm cuộc sống; tương tác, gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng, trao
nhận, chia sẻ tình cảm, truyền tải cảm hứng cho nhau; tìm kiếm việc làm, quảng cáo, kinh
doanh và giải trí… góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy đổi mới nhiều lĩnh vực
của đời sống xã hội, trong đó không thể thiếu lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

*

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
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Bên cạnh những giá trị tích cực hiện hữu vốn có đối với giáo dục - đào tạo nói
chung và học sinh, sinh viên, giáo viên nói riêng trong việc kết nối giao lưu kiến thức và
giải trí sau những giờ học tập căng thẳng thì mạng xã hội cũng trở thành “con dao hai
lưỡi” khi thời gian thanh, thiếu niên dành cho mạng xã hội ngày càng tăng, ảnh hưởng
tiêu cực đến sức khỏe, mất tập trung trong học tập và hình thành lối sống ảo. Đặc biệt, với
đặc tính là thế giới ảo với tính năng ẩn danh, không ít người dùng đã có những hành vi
ứng xử chưa văn minh khi lợi dụng các diễn đàn công khai để đả kích, nói xấu, bôi nhọ
lẫn nhau, thậm chí “hẹn hò” nhau trên đời thực để “quyết chiến”. Bên cạnh đó, việc tiếp
nhận thông tin thiếu chọn lọc, mất định hướng có thể dẫn đến việc vô tình hay cố ý phát
tán những thông tin xấu, độc, gây hoang mang dư luận xã hội.
2. Thực trạng sử dụng mạng xã hội trong học sinh, sinh viên, giáo viên
Theo báo cáo toàn cảnh ngành Digital trong năm 2021, tính đến tháng 1 năm 2021,
dân số Việt Nam đạt mốc 97.8 triệu dân, với tỷ lệ dân thành thị là 37.7%. Trong đó, có
khoảng 68.72 triệu người đang sử dụng Internet1 (chiếm 70.3% dân số) thông qua các nền
tảng, ứng dụng khác nhau, với thời lượng trung bình là 6 giờ 47 phút - hơn ¼ thời gian
của 1 ngày - đây được xem là khoảng thời gian tương đối lớn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc giãn cách xã hội kéo
dài, hạn chế tiếp xúc trực tiếp cùng với xu hướng phát triển của công nghệ, năm 2021 chứng
kiến sự gia tăng nhanh chóng của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam với hơn 72 triệu
người (chiếm 73.7% dân số), tăng 7 triệu người (11%) so với cùng kỳ năm ngoái2. YouTube
và Facebook tiếp tục trở thành mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Theo số
liệu thống kê của NapoleonCat (công cụ đo lường các chỉ số Mạng xã hội), tính tới tháng 6
năm 2021, tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là gần 76 triệu người3, chiếm hơn 70%
dân số toàn quốc; người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 24 tuổi chiếm 34%.
Dựa trên các tiêu chí riêng của mình, Microsoft thực hiện khảo sát vào tháng 4 và
tháng 5 năm 2020 tìm hiểu nhận thức của thanh, thiếu niên và người trưởng thành trên 25
quốc gia về cuộc sống trên mạng và những trải nghiệm của các đối tượng này đối với 21
rủi ro do các hành xử không đúng mực gây ra, kết quả về chỉ số văn minh trên không gian
mạng - Digital Civility Index (DCI) của Việt Nam tiếp tục đứng thứ 5/25 thế giới, sau
Nga, Columbia, Peru và Nam Phi (chỉ số càng cao, mức độ văn minh càng thấp), mặc dù
có cải thiện (giảm từ mức 78 điểm của năm 2019 xuống còn 72 điểm năm 2020) 4. Mặc
dù các tiêu chí cùng với cách đánh giá của Microsoft chưa hẳn đã hoàn toàn phù hợp với
cách thức ứng xử và cách tiếp cận của nền văn hóa Việt Nam, tuy nhiên, thông tin từ
Microsoft cũng khiến chúng ta cần lưu ý và nghiêm túc nhìn nhận lại về văn hóa ứng xử
của người Việt Nam, đặc biệt là ứng xử văn minh trên mạng xã hội.
Với tâm lý nhìn nhận mạng xã hội là một thế giới ảo, tham gia mạng xã hội với
tâm thế “chơi” chứ không phải “sử dụng”, dựa vào tính năng ẩn danh, bí mật về thân phận
của các trang mạng để không phải đối diện với người khác, không bị những ràng buộc về
đạo đức, dư luận xã hội hay luật pháp mà tâm lý và cách ứng xử của người dùng ít nhiều
bị chi phối. Từ đó cho ra đời ngày càng nhiều “anh hùng bàn phím”, thoải mái đưa ra
những lời bàn luận, công kích, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng mà không có
cảm giác bản thân phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình.
Nguồn: Báo cáo thường niên “Digital 2021”, WeAreSocial và Hootsuite – datareportal.com.
Nguồn: Báo cáo thường niên “Digital 2021”, WeAreSocial và Hootsuite – datareportal.com.
3
Nguồn: Thống Kê Người Dùng Facebook 2021 - Facebook users in Viet Nam - NapoleonCat.com.
4
Nguồn: Civility, safety & interaction online: Vietnam, microsoft.com.
1
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Nghiên cứu việc sử dụng mạng xã hội trong học sinh, sinh viên, giáo viên tại Việt
Nam, có thể nhận thấy nổi bật lên những vấn đề cơ bản sau:
Một là, lối sống ảo thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bất chấp sự an toàn
của bản thân và lên án của xã hội.
Hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay đang trở thành một xu thế, một trào lưu
trên các trang mạng xã hội. Mỗi hình ảnh, trạng thái hay bất cứ điều gì trong cuộc sống
được đăng tải lên mạng xã hội đều có mục đích tìm kiếm sự sẻ chia, đồng cảm hay đơn
giản chỉ là thu hút chú ý bằng các lượt like và theo dõi. “Cuồng like” là hiện tượng phổ
biến của giới trẻ hiện nay. Nhiều bạn trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên tìm cách thu hút
sự quan tâm của người khác bằng số lượt like, xem nút like là chuẩn mực để đánh giá bản
thân hay người khác; thậm chí có người còn kêu gọi lượt like để thực hiện những hành
động phản cảm hay gây nguy hiểm cho bản thân. Sự việc nữ sinh ở Khánh Hòa bị bỏng
phải nhập viện khi châm lửa đốt trường sau khi đạt cột mốc 1.000 like cho status của mình
với nội dung “đủ 1.000 like sẽ đốt trường” là một ví dụ [5]. Chính những nút nhấn like
không nghĩ đến hậu quả, like theo cảm tính, like dạo, thậm chí nhấn like khi chưa đọc nội
dung của những đối tượng ẩn danh, vô trách nhiệm với hành động của mình đã cổ vũ tinh
thần mạnh mẽ cho nữ sinh gây ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Bên cạnh đó, với mục đích nhận được tán thưởng của những người bạn ảo dành
cho mình mà một bộ phận giới trẻ đã coi chiếc smartphone như vật “bất ly thân”, từ đó
luôn chụp ảnh tự sướng, livestream ở mọi lúc mọi nơi, dù là đi ăn, đi chơi, đám cưới, đám
tang, đi chùa hay kể cả khi ngủ... Đồng thời, tâm lý muốn chứng tỏ bản thân, thể hiện
đẳng cấp bằng hình thức bên ngoài, không ít bạn trẻ chìm đắm trong thế giới ảo, tự đánh
bóng bản thân, khoe mẽ trá hình bằng những món đồ đắt tiền, ăn chơi xa hoa, đi du lịch,
ăn uống, thậm chí cả những hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, thời gian gần đây nổi
lên hiện tượng “khoe tiêm vacine” vì “có ông chú làm bệnh viện”, “học trò của bố là bác
sĩ” hay “ông anh là chủ tịch phường”. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, bị xử phạt hoặc lên
án gay gắt của xã hội song hiện tượng này vẫn liên tục xảy ra.
Hai là, gia tăng tình trạng bạo lực mạng, ức hiếp trên mạng.
Giới trẻ trong độ tuổi nổi loạn, thích thể hiện cá tính bằng cách dọa nạt, đe dọa,
công kích người khác bằng những hình ảnh, tin đồn giả mạo. Họ xem đó là việc giải tỏa
stress, thể hiện bản thân thượng đẳng; họ xem việc bắt nạt người khác như trò tiêu khiển
trên mạng, tạo drama và tìm kiếm sự chú ý để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Từ những thú
vui trên thế giới ảo dẫn đến hệ lụy thật khi “cuộc chiến” trên mạng trở thành cuộc chiến
ngoài đời thật với những vụ truy tìm, bắt giữ, hành hung, dạy cho nhau “một bài học”.
Chưa dừng lại ở đó, họ còn quay video hay livestream các trận ẩu đả và đăng trên trang
cá nhân để khẳng định bản lĩnh. Vụ án bé trai Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ở Nghệ An) bị đối
tượng Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11) bắt cóc, dẫn đến tử vong là một ví dụ điển hình
cho xu hướng này5. Hoàng là con nghiện game, thường chơi các trò cảm giác mạnh như
bắt cóc, giải cứu. Đối tượng này nghĩ ra việc bắt cóc và giấu nạn nhân Đô để khi mọi
người đi tìm Hoàng sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công. Ở một khía cạnh khác, hậu
quả của việc bắt nạt trên mạng có thể dẫn đến việc tự tử của đối tượng bị công kích vì
không thể vượt qua áp lực của dư luận cùng những lời lẽ cay độc. Vụ nữ sinh lớp 10 ở An
Giang tự tử bất thành và để lại bức thư tuyệt mệnh đã làm cho chúng ta nhận rõ sự hoảng
loạn tâm lý và cách ứng xử kém văn hóa của cô giáo chủ nhiệm [6]. Nó chứng minh một
5

“Nghi can bắt cóc bé 5 tuổi ở Nghệ An nghiện game cảm giác mạnh”, https://baonghean.vn/nghi-can-bat-coc-be5-tuoi-o-nghe-an-nghien-game-cam-giac-manh-269012.html, truy cập ngày 10/10/2021.
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điều rằng chính sự hành xử không đúng mực, thậm chí vi phạm pháp luật của giáo viên
đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh của học trò.
Không chỉ ức hiếp bạn cùng trang lứa, học sinh, sinh viên còn tham gia các nhóm
nói xấu, xúc phạm danh dự thầy cô giáo của mình. Điển hình là vụ việc 8 học sinh trường
Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị áp dụng hình
thức kỷ luật vì sử dụng Facebook lập nhóm kín có tên “Động Cô Bích” để nói xấu, xúc
phạm danh dự một số giáo viên trong trường [7]. Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Thanh Hóa đã chỉ đạo Nhà trường thu hồi quyết định kỷ luật đối với 8 học sinh sau khi
tiếp thu ý kiến dư luận và cân nhắc một số yếu tố, nhưng sự việc cũng đã gióng lên hồi
chuông báo động về văn hóa ứng xử của học sinh trên không gian mạng.
Điều đáng buồn là không chỉ học sinh, sinh viên mà ngay cả thầy cô giáo đôi khi
cũng có những hành vi bất cẩn, khiếm nhã trên internet, mạng xã hội. Nhiều vụ việc đã
xảy ra: vụ thầy giáo ở trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải những
lời lẽ thiếu văn hóa; thầy giáo ở trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh mắng
học trò là “óc trâu”; cô giáo ở Quảng Trị xúc phạm, lăng nhục học trò trong giờ học trực
tuyến hay sự việc cô giáo để lộ hình ảnh nhạy cảm khi đang tham gia tập huấn giảng
online ở Sơn La… Thậm chí, có giáo viên đã tập hợp các nhóm học sinh để nói xấu, chê
bai ngoại hình, hoàn cảnh gia đình… chính học trò mình đã giảng dạy nhiều năm liền.
Những hành vi đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của học sinh, sinh viên, giáo viên,
tác động xấu đến quá trình xây dựng văn hóa học đường trong từng trường học.
Ba là, số lượng “anh hùng bàn phím” ngày càng gia tăng.
Học sinh, sinh viên, và cả giáo viên, nhất là giáo viên trẻ là đối tượng dễ bị ảnh
hưởng nhiều nhất từ các website xấu và các trào lưu của đám đông vì chưa được trang bị
đầy đủ tri thức và kinh nghiệm về cuộc sống, xã hội. Có một thực tế không thể phủ nhận,
rất nhiều cư dân mạng là học sinh, sinh viên không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào,
ai đúng, ai sai … vẫn sẵn sàng a dua theo đám đông thoải mái thể hiện quan điểm cá nhân
mà không cần suy nghĩ đến hậu quả những gì mình viết ra, vô tư bộc lộ suy nghĩ bằng
những lời nói, ngôn từ có sức “sát thương” rất cao. Điển hình là thời gian gần đây số
lượng học sinh, sinh viên quan tâm, tham gia vào các buổi livestream của nữ doanh nhân
Nguyễn Phương Hằng “bóc phốt” nghệ sĩ Việt hay các vụ sao kê từ thiện của nghệ sĩ Việt
ngày càng nhiều. Mặc dù chưa xác định thông tin đúng sai thế nào nhưng cư dân mạng,
người ủng hộ, kẻ phản đối đã lập các nhóm đối nghịch để “đấu khẩu” lẫn nhau nhằm bênh
vực cho “phe ta”. Thậm chí có người dành ra nhiều giờ liền ngồi chép lại và cộng các con
số từ bản sao kê để soi mói, chất vấn đối phương, gây nên nhiều làn sóng tranh cãi trên
mạng xã hội dến nay vẫn chưa đến hồi kết.
Bốn là, thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt… được chia sẻ tràn lan.
Có thể khẳng định, với sự phát triển của internet, mạng xã hội, bên cạnh những thông
tin tích cực, chính thống, thì những thông tin giả mạo, xuyên tạc, hư cấu… có xu hướng
ngày càng tăng. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh COVID-19, nhiều thông tin giả mạo, xuyên tạc xuất hiện với tần suất dày đặc
gây tâm lý hoang mang cho người sử dụng mạng xã hội. Thực tế cho thấy, trong khi cả hệ
thống chính trị cùng chung tay với người dân ra sức ứng phó với diễn biến phức tạp của
dịch bệnh thì không ít các thông tin giả, xấu, độc nhằm ý đồ xấu thường xuyên xuất hiện,
như: tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, về công dụng của thuốc, vật tư y tế trong
phòng chống dịch; kêu gọi tự điều trị, chẩn đoán tại nhà không cần tuân thủ hướng dẫn của
Bộ Y tế; công kích, bôi nhọ uy tín các cấp trong phòng chống dịch; kêu gọi tích trữ lương
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thực, gây tâm lý hoảng loạn trong quần chúng nhân dân… Trong số người dùng mạng chia
sẻ những thông tin chưa kiểm chứng ấy có không ít đối tượng là học sinh, sinh viên, giáo
viên, và nhiều trường hợp đã bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí là xử lý hình sự. Những
hành vi đó làm cho cuộc chiến với dịch bệnh có dấu hiệu ngày càng phức tạp, gây rối loạn
xã hội, ảnh hưởng tới an ninh con người và tình hình an ninh, trật tự của đất nước.
3. Một số khuyến nghị góp phần nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội trong
học sinh, sinh viên, giáo viên trong quá trình xây dựng văn hóa học đường
Thứ nhất, đối với học sinh, sinh viên
Mỗi học sinh, sinh viên cần xem mạng xã hội là tấm gương phản chiếu con người
của mình thông qua những hành vi, lời nói và hội, nhóm mà mình tham gia. Có như vậy
mới xác định rõ ràng mục đích sử dụng mạng, từ đó mới giữ được tinh thần lành mạnh
cũng như đầu óc sáng suốt để nhận định các loại thông tin.
Môi trường mạng xã hội phức tạp chẳng kém gì so với xã hội đời thực, đặc biệt là
các hội, nhóm với sự tham gia của các thành viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, do
đó không thể tránh khỏi việc xung đột quan điểm và cách hành xử. Vì vậy, cần ghi nhớ
quy tắc trong ứng xử văn minh trên không gian mạng là cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng
mọi cá nhân tương tác trực tuyến; tôn trọng sự khác biệt và các cách nhìn nhận đa dạng.
Giữ cái đầu khôn ngoan, suy nghĩ thận trọng trước khi trả lời những bất đồng quan điểm,
tránh các công kích cá nhân và tránh đăng tải hay gửi những nội dung có ảnh hưởng tiêu
cực đến người khác. Việc cư xử đúng mực sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những mâu thuẫn
không đáng, giữ cho bản thân và người khác không bị tổn thương.
Để sử dụng mạng an toàn, nên thiết lập quyền riêng tư, giới hạn số người có thể xem
thông tin cá nhân, không nên tương tác hay dễ dàng kết bạn với người lạ. Trước khi cài đặt
bất kỳ ứng dụng nào cần đọc thật kỹ Điều khoản sử dụng trước khi bấm Đồng ý để tránh việc
cho phép dịch vụ truy cập và đánh cắp thông tin cá nhân. Người dùng Facebook thường phàn
nàn về việc mình bị nghe lén khi các trang quảng cáo thường xuất hiện ngay sau khi họ tìm
kiếm hoặc nói về một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, mà họ quên rằng chính mình đã đồng ý
cho phép Facebook truy cập micro, sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân…
Bên cạnh việc trang bị kiến thức xã hội và kỹ năng sống để tránh xa các nội dung
“giật tít” nhằm mục đích câu view; mỗi học sinh, sinh viên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước
khi quyết định đăng bất cứ thứ gì để tránh việc mất quyền kiểm soát thông tin mình đã
đăng. Có thể tự trả lời một vài câu hỏi trước khi đăng như: mục đích, những người sẽ bị
ảnh hưởng (trực tiếp và gián tiếp), sự bổ ích, vấn đề bảo mật …
Thứ hai, đối với phụ huynh học sinh
Phụ huynh cần cân nhắc kỹ sự cần thiết trước khi trao quyền cho trẻ sở hữu thiết
bị công nghệ kết nối internet. Thiết lập và luôn nhắc nhở trẻ về các quy tắc, nguyên tắc
trong việc bảo mật thông tin cá nhân, hạn chế tương tác với người lạ và giới hạn thời gian
sử dụng thiết bị công nghệ.
Khuyến khích trẻ cởi mở hơn với cha mẹ trong việc bày tỏ cảm xúc, chia sẻ những
vấn đề đang đối mặt hoặc đang trải nghiệm; tạo không khí thoải mái trong các cuộc trò
chuyện thẳng thắn và trực tiếp để trẻ sẵn sáng trải lòng cùng cha mẹ; chỉ khi cha mẹ là
bạn của con mình thì mới có thể hiểu được những suy nghĩ cũng như cách hành xử của
trẻ, từ đó định hướng giúp trẻ tháo gỡ những gút mắc và trang bị thêm kiến thức đời sống
xã hội cho con của mình.
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Đặc biệt, cần có “cơ chế” để kiểm soát việc sử dụng internet, mạng xã hội tại trường
học và tại gia đình của con cái như: xác định thời gian và đặt ra “quy chuẩn” sử dụng cụ
thể; kết bạn facebook, zalo… với con để dễ dàng nắm bắt diễn biến tâm lý hay những
hành động bất thường của con trong mối quan hệ với bạn bè, gia đình, xã hội; thường
xuyên tiếp cận, nhắc nhở, thậm chí cảnh báo để con em mình chủ động trong việc sử dụng
mạng xã hội an toàn, văn minh.
Thứ ba, đối với cơ sở giáo dục
Văn hóa học đường không chỉ là mối quan hệ giữa học sinh với học sinh mà còn có
cả mối quan hệ giữa thầy cô với học trò và giữa thầy cô với nhau. Do vậy, trong mọi hoàn
cảnh, thầy cô phải luôn giữ vị thế, hình ảnh chuẩn mực của người thầy, cần ứng xử đúng mực
với học trò và đồng nghiệp. Trước các tình huống bất đồng quan điểm hoặc khi phát hiện
những hành vi sai trái của học sinh, sinh viên, đòi hỏi người thầy cần giữ cái “tâm lắng” để
gạn đục khơi trong mà có những hành xử văn minh. Việc kỷ luật học sinh rất đơn giản nhưng
làm sao để đưa những học sinh “cá biệt” ấy trở về lối đi đúng đòi hỏi ở người thầy bản lĩnh
và cái tâm nhà giáo. Hình ảnh của người thầy sẽ xấu đi biết bao nhiêu khi tham gia “nhiều
chuyện” phê phán, thóa mạ người khác một cách công khai; hình ảnh chuẩn mực ấy sẽ càng
xấu hơn khi thầy và trò cãi tay đôi với nhau trên mạng xã hội. Với kiến thức cùng bản lĩnh
của người mình, người thầy phải luôn là người cầm trịch trong các cuộc tranh luận, phải biết
cách chuyển hướng không để các bất đồng trở nên gay gắt dẫn đến khó kiềm chế cảm xúc.
Mỗi thầy cô giáo là một tuyên truyền viên tích cực để giúp học sinh và phụ huynh
tránh khỏi các tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet.
Việc lồng ghép nội dung và đổi mới giảng dạy theo hướng văn hóa ứng dụng với các tình
huống cụ thể và cách thức giải quyết vấn đề được đưa ra sẽ giúp học sinh có nhận thức
đúng khi đưa những thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội mà không ảnh hưởng đến người
xung quanh và đảm bảo an toàn cho bản thân.
Trước sự bùng nổ của công nghệ, nhà trường cũng cần cởi mở và thích nghi với
việc sử dụng mạng xã hội của học sinh và giáo viên. Tuy không quá khắt khe nhưng cũng
cần có biện pháp giám sát, kiểm tra bằng những quy định mang tính nhắc nhở, răn đe; kết
nối và hỗ trợ để định hướng, khuyến khích học sinh, giáo viên sử dụng mạng xã hội như
một kênh thông tin lành mạnh, bổ ích, là địa chỉ đáng tin cậy để học sinh mạnh dạn phản
ánh những hành vi sai trái.
Thứ tư, đối với nhà quản lý
Tăng cường công tác tuyên truyền Luật An ninh mạng (2019), Bộ Quy tắc ứng xử trên
mạng xã hội (2021), các quy định mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành
vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội… bằng những hình ảnh
minh họa, thông tin súc tích, dễ nhớ, ví dụ cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng
cao nhận thức, ý thức sử dụng mạng an toàn cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên.
Đặc biệt, cần tính toán, có kế hoạch cụ thể để đưa nội dung giáo dục an ninh mạng,
an toàn thông tin cả về lý luận lẫn kỹ năng nhận diện thông tin giả mạo, thủ đoạn lừa đảo,
kỹ năng ứng phó với các tình huống xảy ra trên mạng xã hội vào chương trình giảng dạy
phù hợp với từng đối tượng người học, trong từng môn học cụ thể, phù hợp. Mỗi học sinh,
mỗi người dùng mạng xã hội khi được trang bị nhận thức đúng, nền kiến thức căn bản tốt
chắc chắn sẽ không còn phải bận tâm về tác động tiêu cực của mạng xã hội.
Mặt khác, mỗi trường học cần xây dựng Quy tắc ứng xử với mạng xã hội trong
trường học của mình và nội dung này cần quán triệt đến tất cả giáo viên, học sinh của
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từng nhà trường. Việc xây dựng Bộ Quy tắc này không chỉ có tác dụng phòng ngừa, mà
còn tạo hàng lang pháp lý để có thể xử lý, ban hành các quyết định xử phạt hợp lý, hợp
tình đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể.
Những giải pháp kỹ thuật công nghệ cần được ứng dụng có hiệu quả trong quản lý
mạng xã hội. Các nhà chuyên môn nghiên cứu “bộ lọc” triệt để đối với những bài đăng
sai sự thật, hình ảnh phản cảm, xúc phạm danh dự người khác… gửi đến nhà cung cấp
dịch vụ và yêu cầu gỡ bỏ. Cùng với đó, tuân thủ các quy định của pháp luật, các nhà cung
cấp mạng có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng các giải pháp trong việc tạo ra môi trường
mạng an toàn, văn minh, lành mạnh phù hợp với văn hóa, con người Việt Nam, góp phần
tạo điều kiện phát triển đất nước bền vững.
4. Kết luận
Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh góp phần xây dựng con người văn hóa, xây
dựng nguồn nhân lực hội tụ đầy đủ những phẩm chất, yếu tố cần có của đức - trí -thể - mỹ; tận
dụng lợi ích từ sức lan tỏa rộng rãi của mạng xã hội để kích thích khả năng sáng tạo, tự học, tự
nghiên cứu, tiếp cận tri thức một cách nhanh nhất…. là nhu cầu tất yếu trong môi trường học
đường. Vì lẽ đó, việc xây dựng các kế hoạch, chương trình, tổ chức các biện pháp… nhằm
tuyên truyền, giáo dục, xác định trách nhiệm của học sinh, sinh viên, giáo viên trong sử dụng
mạng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều đó không chỉ giúp cho học sinh, sinh viên,
giáo viên tránh xa những hành vi thiếu văn hóa, phản giáo dục; tránh bị lừa đảo, mua chuộc,
khống chế, đánh cắp thông tin cá nhân, mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ uy tín của cá nhân,
uy tín của trường học, góp phần xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh mới.
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Tóm tắt: Với sự biến chuyển nhanh chóng của cuộc cách mạng số đã đẩy nhanh sự biến
đổi trong tất cả các lĩnh vực văn hóa xã hội, văn hóa học đường cũng không nằm ngoài xu thế
đó. Đã có nhiều nghiên cứu và dẫn chứng cho những thách thức lớn cho những vấn đề về giáo
dục, đặc biệt trong văn hóa học đường. Trong bối cảnh đó, việc tìm hiểu cách thức và phương
pháp tiếp cận vấn đề cũng như giải quyết vấn đề của các nước tiên tiến và giàu truyền thống
trong văn hóa có thể góp phần mang lại những gợi ý có thể ứng dụng tại Việt Nam. Cộng hòa
Pháp là một trong những cường quốc văn hóa lớn của Châu Âu nói riêng, và thế giới nói chung
đã đối phó như thế nào với làn sóng thách thức mới mẻ này?
Từ khóa: văn hóa học đường, giáo dục thời đại số, kinh nghiệm của Pháp, văn hóa đương
đại Pháp, giáo dục tại Pháp.

1.Giới thiệu
Chuyển đổi kỹ thuật số là một cuộc cách mạng công nghiệp mới hiện ảnh hưởng
đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Pháp và giáo dục cũng không ngoại lệ. Nó không
chỉ là công cụ hỗ trợ cho tư duy mà còn là một trong những kỹ năng của thế kỷ 21. Nó
còn là một cách giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng sự sáng tạo và tư duy
thuật toán để nhận được phản hồi trong quá trình học tập, giúp các học sinh và giáo viên
dễ dàng hơn trong việc trao đổi và tương tác với nhau. Hơn nữa, liên quan đến lập trình,
ngày càng nhiều giáo viên toán học đã sử dụng nó để tích hợp nó vào trình tự giảng dạy
của họ vì nó có khả năng hiển thị một số khái niệm trừu tượng nhất định và để khơi dậy
sự quan tâm của người học về công nghệ và kĩ thuật số. Sự thay đổi trong văn hóa học
đường hiện nay thể hiện qua cách các học sinh và giáo viên tiếp cận với công nghệ mới.
Các công cụ kỹ thuật số dân chủ hóa việc tiếp cận tri thức, chúng trở nên miễn phí
và dễ dàng truy cập cho tất cả mọi người. Nhiều nghiên cứu trong khoa học xã hội và
nhân văn đã chỉ ra rằng sự lan tỏa của công nghệ luôn đi kèm với những hình dung xã hội
về công nghệ. Trong xã hội đó có những thay đổi về mọi mặt và văn hóa học đường là
một trong những yếu tố chịu ảnh hưởng, sự thay đổi xảy ra trong cách tương tác giữa giáo
viên, học sinh cũng như cách tiếp cận của họ với công nghệ. Công nghệ được coi là động
cơ cần thiết của tiến bộ xã hội và thay đổi kinh tế, chính trị và giáo dục; sự tiến bộ và thay
đổi sẽ ảnh hưởng đến cả cấp độ cá nhân và tập thể.
2.Nước Pháp đối diện với làn sóng công nghệ
Kể từ cuối những năm 1980 tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, công
nghệ kỹ thuật số đã làm thay đổi cuộc sống của người dân. Các phương tiện truyền thông,
Đại Học Nam Cần Thơ
Hiệp Hội Đại Sứ Trẻ Vùng Auvergne Rhône-Alpes Tại Pháp
***
Đại Học Hàng Hải Việt Nam
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đặc biệt là truyền hình, đi vào cuộc sống hàng ngày, phát triển nhanh như vũ bão và có
thể ví như một cơn sóng thần.
Thế giới của chúng ta có đầy những màn hình. Chúng ta giữ chúng trong tay, trong
cặp và trong túi, bên cạnh chúng ta và cả khi chúng ta ngủ. Chúng luôn luôn sẵn sàng để
được sử dụng và sử dụng liên tục. Công nghệ sắp phát triển nhanh rất nhanh và thậm chí
bắt kịp với nền công nghiệp giải trí. Chuyển đổi kỹ thuật số đang tạo ra một cuộc tranh
luận sôi nổi giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo các ban
ngành về tác động của nó đối với xã hội. Quá trình số hóa đang phá vỡ cấu trúc của xã
hội một cách sâu sắc hơn bao giờ hết, vì nó ảnh hưởng đến các vấn đề như việc làm, tiền
lương, bất bình đẳng, sức khỏe, hiệu quả sử dụng tài nguyên và an ninh. Năm 2020 được
đánh dấu như thời đại của thế hệ C (có nghĩa là thê hệ "được kết nối"), chủ yếu lớn lên
trong thế giới kỹ thuật số: Máy tính, Internet, điện thoại di động, nhắn tin, mạng xã hội
như là một bản chất thứ hai của thế hệ này (Sarah Barreiros, 2018). Và sự quen thuộc của
họ với công nghệ, đã làm thay đổi cách sống, cách sinh hoạt nói chung, kéo theo sự thay
đổi trong văn hóa học đường nói riêng. Từ đó các trường học cũng cần phải có ít nhiều
phương tiện hỗ trợ nghe nhìn được tích hợp trong các công cụ giảng dạy của mình.
Các phương tiện truyền thông và công nghệ là một gợn sóng lớn trong cơn sóng
thần "kỹ thuật số" đã tấn công xã hội của chúng ta vào thời điểm chuyển giao thiên niên
kỷ. Tại Hoa Kỳ, vào đầu năm 2012, doanh số bán sách điện tử tăng 28% so với quý đầu
tiên của năm 2011, đạt 282,3 triệu đô la được tạo ra. Các ấn bản in truyền thống có mức
tăng thấp hơn nhiều, ở mức 2,7%, đạt 229,6 triệu đô la được tạo ra (Vincent Pierrot, 2012).
Năm 2012 cũng là năm đầu tiên doanh số bán sách điện tử kiếm được nhiều hơn so với
các ấn bản truyền thống, kéo theo sự gia tăng liên tục vào những năm tiếp theo. Tại Pháp,
tình hình cũng tương tự khi nói về sách điện tử, người Pháp vẫn tiếp tục trang bị cho mình
máy tính bảng, máy đọc sách điện tử, máy tính xách tay và điện thoại thông minh: 3,6
triệu máy tính bảng đã được bán trong năm 2012 so với 1,5 triệu năm 2011. Doanh số bán
thiết bị đọc sách điện tử đã tăng hơn gấp đôi với 300.000 chiếc trong năm 2012 và liên
tục tăng (Frederic Danilewsky, 2013). Các ngành công nghiệp xuất bản vẫn dự đoán doanh
số bán hàng trong của họ sẽ tăng lên đáng kể liên quan đến việc giảm giá thiết bị đọc sách
điện tử và sự phổ biến của nó trong giới trẻ. Bên cạnh đó, hiện nay trên thị trường có rất
nhiều dòng máy tính bảng với đa dạng các mức giá. Đây cũng là một động cơ giúp phát
triển thị trường sách điện tử.
Thị trường sách điện tử phát triển kéo theo sự thay đổi trong văn hóa đọc và từ đó
là sự thay đổi sâu sắc của văn hóa học đường. Sách sẽ không biến mất, nhưng việc xuất
bản các tác phẩm và truyền tải kiến thức chủ yếu sẽ được thực hiện thông qua các công
nghệ kỹ thuật số.
3.Nước Pháp đối phó với làn sóng công nghệ trong học đường
Về mặt lý thuyết, tất cả các học sinh tại Pháp hiện nay đều được tiếp cận toàn diện
với các thiết bị số. Với sự số hóa thông tin, sự gia tăng của máy tính, ổ cứng lưu trữ và sự
sẵn có của Internet, việc truyền tải di sản văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác từ nay sẽ
không bao giờ giống nhau nữa: Thời đại kỹ thuật số thể hiện qua sự đa dạng hóa kiến thức
và đặt ra thách thức về việc phân tán tài liệu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây không phải
là việc các kiến thức bị đại chúng hóa mà làm thế nào để chia sẻ trực tuyến các kiến thức
này, làm thế nào mà các kiến thức có thể truyền từ người này sang người khác, từ thầy
đến trò và từ thế hệ này đến thế hệ khác thông qua trung gian là các phương tiện thông tin
truyền thông và tính khả dụng của nội dung. (Arnaud Dhermy, 2001).
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Để giải thích cho điều này, “Phương tiện là thông điệp” là một câu nói tiêu biểu
cho tư tưởng của Marshall McLuhan, triết gia truyền thông người Canada. Câu nói này
có nghĩa là bản chất của một phương tiện (kênh truyền tải thông điệp) quan trọng hơn ý
nghĩa hoặc nội dung của thông điệp. Nói một cách khá đơn giản, tác động của một phương
tiện lên cá nhân hoặc xã hội phụ thuộc vào sự thay đổi quy mô được tạo ra bởi mỗi công
nghệ mới. Đặc trưng của tất cả các phương tiện có thể giải thích nôm na như sau: “nội
dung” của bất kỳ phương tiện nào luôn là một phương tiện khác. Nội dung của chữ viết
là lời nói, cũng như chữ viết là nội dung của tài liệu in, và tài liệu in là nội dung của điện
báo. Và nếu một người hỏi, "Nội dung của lời nói là gì?", Người ta phải trả lời: "Đây là
một quá trình 'thực tế' của suy nghĩ, bản thân nó không lời nói." (Marshall McLuhan,
2016). Các sự liên kết này tạo nên một mạng lưới chặt chẽ cấu tạo và ảnh hưởng đến văn
hóa học đường cũng như cách truyền đạt thông tin trong thời đại mới.
Tuy nhiên, hiện tượng kỹ thuật số không thể giảm xuống khả năng của một công
cụ giảng dạy tinh vi và hiệu quả. Đó là một câu hỏi về bản thân văn hóa và sự truyền tải
của nó, thậm chí là sự suy nghĩ lại về các mục đích của trường học. Sẽ có rất nhiều nguy
cơ nếu quên đối tượng (văn hóa) để ủng hộ công cụ (máy tính) và đặt hiệu suất kỹ thuật
trước khi hình thành trí óc. Đây là lý do tại sao sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số trong
giáo dục đòi hỏi sự phản ánh về cơ sở giáo dục, về nền văn hóa mà nó muốn truyền tải và
về cách giảng dạy.
Trong gần hai thế kỷ, các trường trung học tại Pháp tuyển chọn tinh hoa từ các tầng
lớp xã hội, đã đào tạo ra một số ít những người có trình độ học vấn, có đạo đức tốt và có
tư duy phản biện khi chưa có sự hiện diện của internet. Ngày nay, xã hội có những mối
quan tâm khác và đặt các mục tiêu mới vào các trường học, được ví như nơi mà xã hội
“chuyển giao” các vấn đề của mình. Với sự phát triển và thâm nhập của công nghệ và các
phương tiện thông tin truyền thông vào đời sống, các trường học hiện đại hướng tới việc
giảm bớt sự bất bình đẳng, dân chủ hóa văn hóa và chuẩn bị cho sự hội nhập của những
người trẻ tuổi vào thế giới việc làm. Những tham vọng kinh tế và xã hội to lớn này được
tổ chức giáo dục tuyên bố một cách hào phóng; nó đã tự tạo cho mình những chuyển đổi
đáng kể để thích ứng với những thách thức mới (Joël Bodin, 2012).
Kiến thức truyền đạt từ trên xuống và một chiều đang nhường chỗ cho một hình
thức sư phạm mới, tương tác hơn. Trường học đang thay đổi. số hóa đang trở thành một
vấn đề thực sự đối với các cơ sở giáo dục, các cơ sở này phải tận dụng lợi thế của nó để
cung cấp nền giáo dục hiệu quả hơn. Đặc biệt là trong một môi trường ngày càng kỹ thuật
số, việc làm chủ công nghệ số và các ứng dụng của nó là điều cần thiết. Hệ thống trường
học có vai trò thấm nhuần "văn hóa kỹ thuật số" này. Bằng cách cam kết đưa 80% mỗi
thế hệ đến trình độ tú tài, hệ thống giáo dục đã hứa hẹn giảm bớt sự bất bình đẳng và chia
sẻ cho tất cả những người trẻ tuổi những hành trang kiến thức và kỹ năng giống nhau
thông qua các tiêu chuẩn chung và các giá trị chung. Cách truyền tải trong môi trường học
đường và nội dung truyền tải cũng phải được đáp ứng để thích nghi tốt với thời đại mới.
4.Văn hóa học đường kỹ thuật số tại Pháp
Nội dung truyền tải đầu tiên và quan trọng nhất chính là nội dung về “văn hóa kỹ
thuật số” trong môi trường học đường.
Giáo dục kỹ thuật số đã đa dạng về hình thức và nội dung từ sự phát triển của máy
tính đến sự xuất hiện của mạng xã hội trong cuộc sống hàng ngày và những ảnh hưởng
đến nghề nghiệp của các cá nhân. Từ đào tạo đến lập trình máy tính cho sự phát triển của
ngành công nghiệp kỹ thuật số, giáo dục kỹ thuật số giờ đây đã trở thành một nhu cầu cần
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thiết để phát triển các kỹ năng quan trọng trong thời kỳ chuyển tiếp. Chúng ta bàn đến
việc rèn luyện các kỹ năng giao tiếp và sáng tạo hiệu quả, thực hành các hình thức tham
gia xã hội tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm thông qua việc sử dụng công nghệ có trách
nhiệm” (Conseil d’ Europe, 2020).
Sự triển khai giảng dạy về văn hóa kĩ thuật số kỹ năng ứng dụng chúng cho tất cả
mọi người, đặc biệt là giới trẻ tại Pháp cho phép giải phóng những người trẻ tuổi trong
quá trình đào tạo về mặt năng lực, tư duy và tính sáng táo, cũng như sự chuẩn bị của họ
để bước vào thế giới nghề nghiệp (Conseil d’ Europe, 2021). Tổ chức Giáo dục Quốc gia
Pháp chỉ rõ rằng "thành thạo các kỹ năng kỹ thuật số là điều cần thiết để cho phép sử dụng
hợp lý và có trách nhiệm các công cụ và dịch vụ kỹ thuật số và đảm bảo hội nhập chuyên
nghiệp thành công" (Ministère de l’Éducation Nationale, 2019).
Các trường học tại Pháp đã tăng cường giảng dạy về truyền thông và thông tin,
khoa học kỹ thuật số và sử dụng của các công cụ kỹ thuật số. Kiến thức và kỹ năng số
từng bước được đưa vào chương trình giảng dạy ở trường phổ thông, đại học và trung học
phổ thông cũng như trở thành nền tảng kiến thức, kỹ năng và văn hóa chung. Kỹ năng kỹ
thuật số hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của nền tảng và trong chương trình giảng dạy
của các ngành học. "Giáo dục khoa học máy tính (mã hóa, thuật toán) được giới thiệu ở
trường trung học cơ sở, thậm chí là cả bậc tiểu học thông qua các khái niệm, nhận thức.
Giáo dục kỹ thuật số cũng được tăng cường ở trường trung học với việc áp dụng giảng
dạy khoa học và công nghệ kỹ thuật số. Khóa học này cho phép sinh viên tiếp thu các khái
niệm chính của khoa học kỹ thuật, để hiểu được sức nặng ngày càng tăng của công nghệ
kỹ thuật số, thông tin truyền thông và những thách thức của nó (République Français,
2019). Các kỹ năng kỹ thuật số hiện diện trong quá trình đào tạo chính thức và không
chính thức, trong thời gian học và ngoài giờ học và được đánh giá trong khuôn khổ nền
tảng kiến thức, kỹ năng và công việc kỷ luật chung. Sự gia tăng các kỹ năng và việc đánh
giá những kỹ năng này đang phát triển cùng với việc thiết lập khung tham chiếu kỹ năng
kỹ thuật số ở cấp quốc gia: khung này cuối cùng sẽ dẫn đến chứng nhận kỹ năng số, công
cụ đào tạo, bản chất và chứng nhận đào tạo. Các bài đánh giá kỹ năng ở cấp trường, đại
học và trung học phổ thông trong khuôn khổ chứng chỉ máy tính và internet (B2i) cũng
như ở giáo dục đại học với chứng chỉ máy tính và internet (C2i) cũng được thiết lập nhằm
tăng cường văn hóa kỹ thuật số cho học sinh. Bên cạnh đó, các kỹ năng đòi hỏi của giáo
viên là “phải có khả năng hiểu về mạng xã hội, dữ liệu lớn lẫn các lý thuyết kỹ thuật số
và hệ sinh thái liên quan.
Câu hỏi về sự chiếm lĩnh của các công nghệ thông tin mới tạo thành một điểm
chính của sự phản ánh về các phương thức học tập, hay nói rộng hơn là văn hóa học
đường. Những công nghệ này không phải là những “đối tượng” tri thức đơn giản. Mọi
người đều nắm giữ chúng trong tay và xây dựng các kỹ năng theo cách riêng của họ và
phù hợp với cá nhân. Sự thích ứng của giới trẻ trong thời đại mới này do đó gắn liền với
bản sắc văn hóa xã hội của mỗi người. Giáo dục trong thời đại số là một quá trình, nhất
thiết phải bao gồm việc quan sát các phương thức thích ứng mà những người trẻ tuổi đối
mặt với công nghệ, với những đặc thù và những thiếu sót của họ (Élisabeth BevortBrunder, 2007).
5. Thách thức của văn hóa học đường kỹ thuật số tại Pháp
Một trong những câu hỏi hiếm khi được đặt ra là liệu việc sử dụng các phương tiện
kỹ thuật số có làm tăng hay giảm những khó khăn mà học sinh gặp phải trong học tập hay
không. Trong một vài trường hợp, đó thường là những cảm giác và những biểu hiện của
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những học sinh này trong lớp học: họ không còn chú ý đến các hoạt động ở trường, bị
quấy rầy khi sử dụng màn hình, họ không thể ngồi yên trên ghế, v.v. Tuy nhiên, các
phương tiện số hóa mặt khác cũng góp phần không nhỏ cho sự chuyển đổi của những
hành vi này, thay đổi văn hóa ứng xử và giúp học sinh tham gia tốt hơn vào học tập. Trong
các báo cáo về việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật số của giáo viên tại Pháp, biểu hiện
“các em có động lực hơn” rất nhanh chóng xuất hiện (Bruno Devauchelle, 2015). Do đó,
có thể nói, việc gia tăng động lực và học sinh học tốt hơn cũng nằm trong khuôn khổ việc
áp dụng công nghệ số này.
Trong môi trường học đường, đối với những học sinh gặp khó khăn, Pháp cũng đã
đưa kỹ thuật số vào việc giảng dạy nhằm giúp các học sinh này có hứng thú hơn trong
học tập, và các phương tiện công nghệ, nghe-nhìn cũng giúp chúng dễ tiếp thu và dễ ghi
nhớ hơn. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu các học sinh gặp khó khăn trong học tập có khả
năng cải thiện kết quả của mình với sự trợ giúp của kỹ thuật số không? Các phân tích
trong các vùng có tỉ lệ học sinh gặp khó khăn trong học tập nhiều nhất cả nước, chỉ ra
rằng sự hiện diện của công nghệ kỹ thuật số, ở một khía cạnh nào đó ít nhiều có thể giải
quyết một số vấn đề đặt ra đối với những sinh viên gặp khó khăn trong mô hình dạy học
truyền thống (không có kỹ thuật số) (Clément Rocher, 2021).
Hầu hết các quan sát và phân tích làm nổi bật hai điểm: Một mặt, những khó khăn
trong việc học của các học sinh không biến mất khi có sự hiện diện của các phương tiện
kỹ thuật số, mặt khác nếu đối với một số học sinh, điều này có thể thu hút sự quan tâm
của chúng, đưa chúng trở lại đúng hướng để bắt kịp với việc học trên lớp, thì đối với
những học sinh khác thì việc này hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí có thể dẫn đến
việc mất ổn định trong quá trình tiếp thu (Ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse, 2021). Tuy nhiên, sự hiện diện của công nghệ vẫn là một giải pháp tốt trong
trường hợp này. Hơn nữa, trong tiến trình rèn luyện cho các học sinh này, câu hỏi đặt ra
một mặt là sự quản lý của giáo viên, và mặt khác là bối cảnh thực hiện của hoạt động này.
Các giáo viên tại Pháp đã vẽ ra các phương hướng học tập của từng cá nhân của học sinh
liên quan đến việc học ở trường và rộng hơn là bối cảnh học tập của từng học sinh : Một
số học sinh không thích và không sẵn sàng cho việc học, giáo viên cũng không thể ở bên
mỗi học sinh mọi lúc mọi nơi và các phương tiện thông tin chính là một công cụ hỗ trợ
đắc lực trong vấn đề này.Như vậy, có thể nói các phương tiện công nghệ có đã làm thay
đổi cách giao tiếp trong môi trường học đường, giữa các học sinh với nhau và giữa giáo
viên và học sinh. Sự tương tác này được thiết lập thông qua các “màn hình” kĩ thuật số.
Từ tất cả những điều đó chúng ta có thể rút ra 2 điểm: thứ nhất, kỹ thuật số trong
lớp học không giải quyết được nhiều về hành vi của cá nhân học sinh, tuy nhiên phương
thức giao tiếp và tương tác thay đổi trong môi trường học đường. Thứ hai, việc chuyển
hướng dạy học bằng máy tính và các phương tiện nghe-nhìn khác mang lại cho giáo viên
một khả năng can thiệp sâu rộng hơn đối với từng cá nhân hoặc một tập thể các học sinh.
Điều cần thiết là người giáo viên này phải có khả năng lường trước những khó khăn có
thể xảy ra của học sinh và máy tính có thể giúp họ. Người giáo viên muốn học sinh làm
việc trên máy tính phải chuyển đổi kỹ thuật hướng dẫn cũng như dạy học của mình cho
phù hợp với phương tiện giảng dạy: Tại Pháp, với việc trang bị máy tính tại các trường
học, giáo viên có thể giảm những công việc khó khăn và sự can thiệp quá nhiều lên các
học sinh nhờ sự hỗ trợ này, mặt khác, người giáo viên này cũng có thể chủ động thiết kế
các khóa học của mình khi không có sự hiện diện của máy tính. Công nghệ trong trường
hợp này cũng góp phần tạo nên sự chủ động và linh động của giáo viên trong việc giảng
dạy, mang đến một môi trường học đường đa dạng hơn.
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Lý thuyết về dòng chảy của ông Csikszentmihalyi thường được áp dụng để giải
thích hiện tượng này (Mihaly Csikszentmihalyi, 2014). Khái niệm này được phát triển bởi
nhà tâm lý học Mihály Csíkszentmihályi từ năm 1975, đã được sử dụng trong nhiều lĩnh
vực, từ thể thao đến âm nhạc, bao gồm cả tâm linh, giáo dục. Theo Csíkszentmihályi,
dòng chảy là một trạng thái hoàn toàn tập trung vào động lực. Đó là sự đắm chìm hoàn
toàn, có thể ví như những trải nghiệm tuyệt vời, sử dụng cảm xúc để phục vụ hiệu suất và
học tập. Trong dòng chảy, cảm xúc không chỉ được chứa đựng và chuyển tải, mà còn được
phối hợp đầy đủ với sự hoàn thành một nhiệm vụ. Đặc điểm nổi bật của dòng chảy là cảm
giác vui sướng tự phát, thậm chí xuất thần trong một hoạt động. Từ lý thuyết này, nhiều
giáo viên khi ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, trường hợp phải vật lộn với kết nối
internet bị lỗi, hoặc máy chiếu video gặp vấn đề đã phải đối mặt với việc học sinh hoàn
toàn "phân tán" trong hành vi của chúng, thậm chí không còn tập trung nữa. Trong trường
hợp này, dù có hay không có các phương tiện kỹ thuật số, sự phân tán hành vi của học
sinh liên quan nhiều hơn đến khả năng quản lý "dòng chảy" hơn là khả năng sử dụng bất
kỳ phương tiện kỹ thuật nào (Bruno Devauchelle, 2019).
Tại các trường học tại Pháp, công nghệ số mang đến những phương thức làm việc
mới và những lợi ích không kém phần đa dạng, phong phú cho học sinh. Trước hết, nó
kích thích khả năng tư duy sáng tạo của từng cá nhân, mở rộng phạm vi khả năng và thậm
chí tiết lộ những năng lực chưa được khai thác. Thứ hai, công nghệ mới mang đến quyền
tự chủ: Môi trường kỹ thuật số cải thiện một cách tự nhiên sự tham gia của sinh viên vào
việc học tập, có thể học bài tại nhà một cách tự chủ dựa vào các tài nguyên sẵn có. Bên
cạnh đó, điều này cũng góp phần cá nhân hóa giảng dạy: sự đa dạng của các nguồn tài
nguyên có thể truy cập thông qua các ứng dụng và công cụ kỹ thuật số (phần mềm hoạt
hình khoa học, học ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu, v.v.) giúp nguồn dữ liệu này có thể thích ứng
với trình độ của từng học sinh với các nhóm trình độ khác nhau. Việc cộng tác giữa các
học sinh cưng trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù là một công cụ riêng lẻ, các phương tiện công
nghệ, thông tin truyền thông là một công cụ rất tốt để giao tiếp và cộng tác. Học sinh có
thể chia sẻ tài liệu, giúp nhau làm bài tập hoặc gửi bài cho nhau, thông qua đó việc làm
việc nhóm cũng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, cũng giúp cho việc kèm cặp các học sinh
gặp khó khăn trở nên ít phức tạp hơn.
6. Kết luận
Bối cảnh mới của Văn Hóa Học Đường được thúc đẩy theo nhiều chiều hướng
khác nhau, cả tích cực lẫn tiêu cực, bởi cuộc cách mạng số. Thời đại số đã mở ra gần mười
năm, và cao trào của nó chắc hẳn vẫn chưa kết thúc. Rất nhiều vấn đề đặt ra cho các vấn
đề học đường, đặc biệt là mối quan hệ phức tạp giữa người dạy (giảng viên, người thầy)
và người học (học sinh, sinh viên) bị xen giữa bởi công nghệ (các công cụ dạy học công
nghệ, các phương tiện trung gian dạy học bởi công nghệ) gây cho sự lúng túng đối với
ngành giáo dục của nhiều nước. Ở Pháp, vấn đề được xác định rất sớm từ những năm
2000, nhưng chỉ được biết tới rộng rãi gần mười năm sau (năm 2007), nhưng các cơ chế
giáo dục ở Pháp đã rất nhanh chóng đưa ra những giải pháp thích hợp (cơ chế của Bộ Giáo
Dục Pháp, các luật do Chính Phủ Pháp đưa ra) để sắp xếp ổn thỏa mối quan hệ phức tạp
này. Nước Pháp, vẫn đang phải tiếp tục đối phó với sự biến đổi quá nhanh của mối quan
hện này, và mô hình của Pháp vẫn chưa chắc đã là mô hình tốt nhất để học tập theo. Nhưng
mô hình này của Pháp vẫn đang rất hiệu quả trong việc điều chỉnh những bất cập gây ra
cho giáo dục Pháp, vì vậy, vẫn là một mô hình tham khảo cho bối cảnh Việt Nam.
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VĂN HÓA TRONG DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN Ở BẬC ĐẠI HỌC
Ths. Nguyễn Minh Trung*
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề về lý luận và thực trạng văn hóa trong dạy – học
trực tuyến ở bậc đại học như: các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học đường, đặc điểm,
yêu cầu, cấu trúc và các mối quan hệ trong văn hóa học đường, hệ giá trị văn hóa trong giảng dạy
và học tập, các biểu hiện của văn hóa học đường trong giảng dạy và học tập ở bậc đại học, sự thay
đổi về biểu hiện, đặc điểm của văn hóa giảng dạy – học tập trong môi trường trực tuyến. Trên cơ
sở phân tích, tổng hợp lý luận và thực tiễn tác giả làm nổi bật đặc điểm, yêu cầu, hệ giá trị mới
về văn hóa dạy – học trong môi trường trực tuyến ở bậc đại học, đồng thời đề xuất các biện pháp
xây dựng môi trường văn hóa dạy – học lành mạnh trong môi trường trực tuyến.

1. Đặt vấn đề
Trong môi trường giáo dục, văn hóa học đường vừa chứa đựng các giá trị văn hóa
của dân tộc vừa chuyển tải các giá trị văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa học đường
được xây dựng dựa trên các yếu tố về niềm tin, hệ giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và
các yếu tố khác của mỗi cơ sở giáo dục, nó mang những đặc thù riêng của mỗi cơ sở giáo
dục, chứa đựng các yếu tố và mối quan hệ xúc tác giúp cho hoạt động dạy học, các sinh
hoạt trong môi trường học đường đạt được hiệu quả.
Văn hóa học đường giúp các cơ sở giáo dục xây dựng nên những hệ giá trị riêng có
của cơ sở mình, cải tạo môi trường cả về tự nhiên và xã hội, tạo dựng hành vi, thói quen văn
minh cho các chủ thể trong các hoạt động giáo dục thông qua việc xây dựng văn hóa môi
trường, văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử, văn hóa chất lượng, văn hóa dạy – học…
Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của văn hóa học đường, những năm qua các
cơ sở giáo dục nói chung và cơ sở giáo dục đại học nói riêng đã chủ động xây dựng văn
hóa học đường trong nhà trường, nhiều cơ sở đã ban hành các quy tắc ứng xử văn hóa
trong trường học và lồng ghép với nhiều hình thức trong các quy định của nhà trường, nội
quy trường học, quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở, quy định thực hiện nếp sống
văn hóa học đường, quy định đạo đức nhà giáo, sổ tay sinh viên... mặc dù quy tắc ứng xử
văn hóa trong trường học đã có những tác động tích cực, mạnh mẽ đến nhận thức, hành
vi của phần lớn giảng viên, sinh viên và cán bộ trong cơ sở giáo dục đại học, giúp các chủ
thể hướng đến thực hiện các hành vi văn minh trong trường học, nhưng thực tế các quy
tắc ứng xử văn hóa vẫn chưa phát huy được tác dụng đối với một bộ phận giảng viên, sinh
viên, chưa có tác dụng điều chỉnh hành vi theo hướng văn minh đối với họ, vẫn còn nhiều
tình huống không hay, những hành vi không đẹp xuất phát từ chính những giảng viên và
sinh viên trong nhà trường, chính những điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín,
hình ảnh của các cơ sở giáo dục đại học.
Phải thừa nhận rằng văn hóa tổ chức, văn hóa môi trường, văn hóa ứng xử, văn hóa
chất lượng có tác dụng định hướng cho sự hình thành văn hóa trong giảng dạy và học tập
của giảng viên và sinh viên ở bậc đại học. Tuy nhiên, việc hình thành văn hóa trong dạy
– học ở các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian qua được định hướng và xây dựng trong
*
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môi trường giảng dạy, học tập trực tiếp khi cả người dạy và người học phải tuân thủ theo
các quy định và chính sách quản lý trực tiếp trong khuôn khổ môi trường nhà trường mà
chưa tính đến các yếu tố tác động, các yêu cầu trong môi trường giảng dạy và học tập
gián tiếp như dạy học trực tuyến. Thực tiễn cho thấy rằng có sự khác biệt về hành vi của
cả người dạy và người học khi tham gia vào quá trình dạy học trực tuyến như: cả hai chủ
thể của quá trình dạy học không hiện diện trong cùng một môi trường văn hóa chuẩn mực,
chịu sự tác động từ nhiều môi trường văn hóa khác do không gian giảng dạy và học tập
khác nhau, sự thay đổi hành vi do thay đổi môi trường hoạt động từ trực tiếp sang gián
tiếp, thiếu kiểm soát giám sát thường xuyên, yếu tố tự ý thức ở cả người dạy và người
học… những khác biệt nêu trên đặt ra yêu cầu mới về văn hóa tổ chức, văn hóa môi
trường, văn hóa ứng xử và cụ thể hơn là văn hóa dạy - học trong môi trường trực tuyến.
Trong nội dung bài viết dưới đây, tác giả sẽ tập trung trình bày những vấn đề lý luận và
thực tiễn về văn hóa dạy – học trong môi trường trực tuyến ở bậc đại học nhằm góp phần
làm sáng tỏ những vấn đề đang tồn tại vế văn hóa trong dạy – học trực tuyến làm cơ sở
cho việc đề xuất các biện pháp xây dựng văn hóa học đường trong xu hướng đổi mới của
giáo dục đại học ở Việt Nam.
2. Nội dung
2.1 Cơ sở lý luận về văn hóa học đường và văn hóa trong dạy – học trực tuyến
ở bậc đại học
2.1.1 Văn hóa học đường
Năm 2002, UNESCO đã đưa ra định nghĩa về văn hóa như sau: 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.
- Trong cuốn “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”, PGS.TSKH Trần Ngọc Thêm
cho rằng: Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị (vật chất và tinh thần, tĩnh và động,
vật thể và phi vật thể,...) do con người sáng tạo ra và tích lũy qua quá trình hoạt động thực
tiễn, trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Như vậy, khi nói đến
văn hóa cần xem xét các khía cạnh: tính hệ thống, tính giá trị, tính lịch sử, tính nhân sinh,
đồng thời làm sáng rõ 4 chức năng của văn hoá là: chức năng tổ chức, chức năng điều
chỉnh, chức năng giao tiếp và chức năng giáo dục.
- Theo Phạm Minh Hạc: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán
bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có
các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [2]. Như vậy, yếu tố cốt lõi của văn
hóa học đường là hệ các giá trị chuẩn mực làm nền tảng cho sự nhận thức và hành động
của các chủ thể.
- Ở Việt Nam hiện tồn tại hai khái niệm: văn hóa nhà trường và văn hóa học đường.
Trong đó, Văn hóa nhà trường lấy đơn vị, tổ chức là đơn nguyên xem xét, đánh giá văn
hóa. Văn hóa nhà trường được hiểu theo trục tổ chức, quản lý hơn là hoạt động dạy – học
trong nhà trường. Văn hóa nhà trường “là một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm
tin và hành vi ứng xử”, “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”, “là những
giá trị tốt đẹp được hình thành bởi một tập thể và được mỗi cá nhân trong nhà trường chấp
nhận” [1]. Văn hóa học đường lấy hoạt động dạy – học và các mối quan hệ tương tác giữa
các nhóm khách thể làm trọng tâm; Văn hóa học đường bao trùm các giá trị cơ bản, chuẩn
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mực đạo đức, mẫu hành vi của các thành viên (lãnh đạo, giáo viên học sinh, cán bộ nhân
viên), trang phục, ngôn ngữ giao tiếp, khung cảnh nhà trường, tình cảm, sự tôn trọng của
các thành viên với nhau [4].
Như vậy, có thể hiểu một cách chung nhất: văn hóa học đường là hệ thống các giá
trị chuẩn mực được kiến tạo và không ngừng hoàn thiện qua các quá trình tương tác, ứng
xử giữa nhà quản lý giáo dục, cán bộ giảng viên, sinh viên và cộng đồng với nhau trong
hoạt động dạy và học và trong ứng xử với thế giới bên ngoài nhằm xây dựng môi trường
học đường nhân văn lành mạnh, tạo tiền đề phát huy hiệu quả dạy và học đặc thù của các
đơn vị giáo dục hướng tới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có đầy đủ tài - trí - đức và có
tư duy sáng tạo đa văn hóa cho xã hội.
Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày giới hạn một khía cạnh của văn hóa
học đường, đó chính là văn hóa dạy – học để nhấn mạnh đến các giá trị chuẩn mực được
hình thành trong mối quan hệ giữa hoạt động dạy của giảng viên và học tập của sinh viên
ở bậc đại học, khái quát các nhân tố mới trong dạy học trực tuyến có tác động đến sự hình
thành các giá trị chuẩn mực trong văn hóa dạy học.
2.1.2 Cấu trúc và các mối quan hệ trong văn hóa học đường
2.1.2.1 Cấu trúc văn hóa học đường
Theo Trần Ngọc Thêm “Văn hóa học đường là một bộ phận của văn hóa gồm 3 trụ
cột chính: Thầy, trò và tri thức tương ứng với hai thang giáo dục hướng tới sự ổn định và
giáo dục hướng tới sự phát triển” [6]. Người thầy có trách nhiệm truyền dạy kiến thức và
lối sống lên dạy phương pháp và khơi mở tiềm năng sáng tạo của người học. Ở vai trò
người học, các cá nhân định hướng phát triển từ vị trí người thừa hành lên người tư duy
và cao nhất là vị trí người sáng tạo. Còn với yếu tố tri thức, tác giả phân định ba cấp độ:
kiến thức được tiếp thu, kiến thức được tái tạo và kiến thức được gia tăng cho cuộc sống.
Cấu trúc của văn hóa học đường bao gồm các yếu tố: giá trị, nghi thức, nhân vật
đại diện và biểu tượng, trong đó yếu tố giá trị giữ vai trò cốt lõi (Hofstede, 2005). Trong đó,
yếu tố giá trị là ít biến đổi nhất, các yếu tố nghi thức, nhân vật đại diện và biểu tượng sẽ
thay đổi theo quá trình thực hành của cá nhân.
Như vậy, có thể thấy yếu tố giữ vai trò cốt lõi trong văn hóa học đường chính là
các giá trị, chúng được hình thành, biến đổi cùng với quá trình thực hiện các hoạt động
giáo dục trong nhà trường hướng tới sự ổn định và sự phát triển của nhà trường. Bên cạnh
đó, các yếu tố về nghi thức, nhân vật đại diện, biểu tượng sẽ biến đổi thường xuyên để
giúp chủ thể thích nghi thông qua các quá trình thực hành của cá nhân chủ thể trong môi
trường văn hóa học đường.
2.1.2.2 Các mối quan hệ trong văn hóa học đường
Trong cấu trúc trong văn hóa học đường sẽ tồn tại các mối quan hệ sau:
-Quan hệ giữa người dạy và nhà trường: người dạy là một thành viên của tổ chức
nhà trường có nhiệm vụ thực thi các hoạt động dưới sự điều hành của tổ chức, văn hóa
trong giảng dạy được quy định bởi văn hóa của tổ chức.
-Quan hệ giữa người dạy và người học: Đây là mối quan hệ quan trọng nhất trong
văn hóa học đường, bởi vì người dạy là người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho người
học. Thông qua những buổi học, người học sẽ được đón nhận lượng thông tin cần thiết và
bổ ích, những phương pháp tư duy khoa học để có thể từng bước đi lên trong quá trình tự
học tập, tự nghiên cứu. Bên cạnh đó, quan hệ giữa người dạy và người học còn là mối
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quan hệ liên nhân cách trong quá trình dạy học, nhân cách của người dạy có tác động và
ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của người học.
-Quan hệ giữa người học và gia đình: Xét về mặt xã hội, gia đình là môi trường là
môi trường giáo dục đầu tiên con người được tiếp cận, là “cái nôi” đầu đời trong sự hình
thành và phát triển nhân cách của một con người. Vì thế, trong nhân cách của người học
được hình thành luôn chịu sự ảnh hưởng từ văn hóa gia đình và văn hóa xã hội nơi mà
người học sinh sống.
-Quan hệ giữa nhà trường và người học: môi trường giáo dục nhà trường là môi
trường thứ hai người học được tiếp cận sau môi trường giáo dục gia đình. Giáo dục nhà
trường có vai trò định hướng, sửa sai trong sự hình thành nhân cách của người học. Nhà
trường là một tổ chức của xã hội thực hiện chức năng giáo dục do xã hội phân công nhằm
đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho xã hội, mỗi nhà trường luôn có các quy định cụ thể
nhằm rèn luyện và hình thành cho người học các phẩm chất do xã hội yêu cầu; song song
đó, người học bắt buộc phải tuân thủ các quy định ấy để từng bước hình thành các phẩm
chất cá nhân theo sự giáo dục của nhà trường. Môi trường văn hóa nhà trường sẽ có tác
động điều chỉnh nhân các của người học đã hình thành dưới tác động của văn hóa gia đình.
-Quan hệ giữa người học và xã hội: văn hóa xã hội luôn tác động đến sự hình thành
phát triển nhân cách người học, luôn biến đổi theo từng thời kì và giai đoạn lịch sử xã hội.
Môi trường xã hội là nơi người học sẽ thể nghiệm những gì học được từ môi trường giáo
dục nhà trường, trong đó họ phải chịu sự tác động biến đổi đa dạng và liên tục bởi nhiều
nhân tố đặc biệt là hoạt động và giao tiếp có tác động và giữ vai trò quyết định trong sự
hình thành nhân cách của người học. Văn hóa học sẽ được hình thành trong môi trường
lao động xã hội và mang màu sắc khác so với văn hóa học đường.
2.1.3 Hệ giá trị văn hóa trong giảng dạy và học tập trên môi trường trực tuyến
2.1.3.1 Hệ giá trị trong văn hóa học đường
- Theo Phạm Minh Hạc: Hệ giá trị trong văn hóa học đường gồm bốn yếu tố là
chính trực, con người, học tập và chất lượng làm nền tảng. Trong đó yếu tố chính trực bao
hàm tinh thần dũng cảm, đạo đức, thẳng thắn, nói và làm đúng đắn; yếu tố con người được
lựa chọn làm tâm điểm cho mọi hoạt động học đường và hướng tới mục tiêu phát huy cái
tốt của con người; yếu tố học tập thể hiện ra ở lòng đam mê học tập, người học lấy học
tập làm đường đời; yếu tố chất lượng phải được gìn giữ nhất quán xuyên suốt quá trình
dạy và học [2].
- Hệ giá trị trong văn hóa dạy – học trực tuyến: Sự khác biệt lớn nhất và quan trọng
nhất về văn hóa giữa môi trường dạy học trực tiếp và trực tuyến là ở các yếu tổ ẩn thị.
Trong môi trường dạy học trực tiếp các yếu tố ẩn thị được kiềm hãm bởi các quy định của
tổ chức; trong khi đó các yếu tổ ẩn thị sẽ được bộc lộ nhờ tính ẩn danh của người học, ít
chịu sự chi phối, quản lý bởi các quy định, quy chế của tổ chức. Bên cạnh đó, các quy
định, quy chế của cơ sở đại học chưa hoàn thiện, thiếu cơ sở pháp lý nên việc ban hành
các quy định chưa thể kiểm soát được người học. Vì vậy, hệ giá trị văn hóa dạy – học trực
tuyến cũng bao gồm các yếu tố chính trực, con người, học tập và chất lượng làm nền tảng
trong đó cần nhấn mạnh hai yếu tố chính trực và con người làm cốt lõi, yếu tố học tập,
chất lượng làm nền tảng. Yếu tố chính trực và con người cần được xem là cốt lõi vì trong
môi trường học tập trực tuyến rất cần phát huy khả năng tự giác, tự ý thức của người học,
tinh thần dũng cảm, đạo đức, thẳng thắn, nói và làm đúng đắn cần được đề cao.
2.2 Cơ sở thực tiễn về văn hóa trong dạy – học trực tuyến ở bậc đại học
2.2.1 Biểu hiện của văn hóa học đường trong giảng dạy và học tập ở bậc đại học
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2.2.1.1 Biểu hiện của văn hóa học đường trong nhận thức và hành vi của giảng viên
Thực tiễn cho thấy, trong môi trường dạy học trực tiếp ở nhà trường, giảng viên
thường bộc lộ một số đặc điểm về nhận thức và hành vi như:
- Giảng viên luôn hiểu rõ và tuân thủ các quy định về văn hóa học đường khi thực
hiện các nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường.
- Việc giảng dạy trong lớp học trực tiếp là một hình thức giao tiếp, giảng viên luôn
tuân theo những quy định trong giao tiếp ứng ứng xử với sinh viên phù hợp với chuẩn
mực đạo đức và hệ giá trị trong văn hóa học đường của nhà trường.
- Giảng viên luôn nhận thức và xác lập mối quan hệ với sinh viên rõ ràng, tôn trọng
sinh viên, xác định rõ vai trò của giảng viên, vai trò của sinh viên trong việc dạy – học.
- Giảng viên luôn chủ động xây dựng bầu không khí tâm lý thoải mái trong quá
trình dạy học, gần gũi, yêu thương, chia sẻ với sinh viên, cả giảng viên và sinh viên cùng
nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện.
2.2.1.2 Biểu hiện của văn hóa học đường trong nhận thức và hành vi của sinh viên
Xét về nhận thức và hành vi, sinh viên thường có một số biểu hiện như:
- Sinh viên hiểu và luôn tuân thủ các quy định của nhà trường về văn hóa trong học
đường, thực hiện đúng chuẩn mực các hành vi trong quan hệ giao tiếp với giảng viên, cán
bộ, sinh viên…theo quy định về văn hóa học đường của nhà trường.
- Sinh viên được giao tiếp trực tiếp với giảng viên trên lớp học, được đáp ứng nhu
cầu giao tiếp, nhu cầu nhận thức của bản thân, qua đó từng bước hình thành và thay đổi
các hành vi của bản thân trở thành các hành vi chuẩn mực phù hợp với hệ giá trị văn hóa
của nhà trường.
- Sinh viên luôn xác định rõ vai trò và vị trí của mình trong lớp học, được giảng
viên tôn trọng, gần gũi, yêu thương, chia sẻ, từ đó sinh viên cảm nhận và hình thành các
hành vi yêu thương, tôn trọng đối với giảng viên.
- Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên tham gia cùng với giảng viên xây
dựng nên môi trường dạy học thân thiện.
2.2.2 Sự thay đổi về hệ giá trị văn hóa học đường trong môi trường giảng dạy và
học tập trực tuyến
2.2.2.1 Sự thay đổi về hệ giá trị văn hóa học đường trong nhận thức và hành vi của
giảng viên
Hệ giá trị văn hóa học đường đã được hình thành bởi các quy định của nhà trường
trong quá trình dạy học trực tiếp, bản thân mỗi giảng viên khi tham gia vào quá trình dạy
học buộc phải tuân thủ các quy định ấy, điều này cho thấy mỗi giảng viên đã hiểu và tuân
thủ các quy định văn hóa học đường trong quá trình giảng dạy. Hệ giá trị văn hóa ấy đã
hình thành trong mỗi giảng viên trong quá trình giảng dạy. Hệ giá trị văn hóa học đường
trong môi trường giảng dạy và học tập trực tuyến cũng bao gồm 4 yếu tố: chính trực, con
người, học tập và chất lượng. Tuy nhiên trong môi trường dạy học trực tuyến hệ giá trị
này cũng có những biến đối dưới sự tác động của nhiều yếu tố:
- Nhận thức đúng về phương thức dạy học online sẽ giúp giảng viên có sự chuẩn
bị và thực hiện giảng dạy hiệu quả, giảm bớt áp lực học tập cho sinh viên, tăng tính hứng
thú để thu hút sinh viên. Ngược lại, việc hiểu mơ hồ về dạy học online, xem lớp học online
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như lớp học trực tiếp sẽ vô tình tạo áp lực trong học tập của sinh viên. Việc hiểu đúng và
chưa đúng về dạy học online sẽ tạo ra những thay đổi lớn về hệ giá trị văn hóa mà giảng
viên và sinh viên đã hình thành.
- Mức độ hiểu biết và ứng dụng công nghệ của mỗi giảng viên cũng ảnh hưởng đến
hệ giá trị văn hóa trong dạy – học. Thực tế cho thấy nhiều tình huống đã xảy ra trong quá
trình dạy học online mà nguyên nhân nằm ở kỹ năng sử dụng công nghệ của giảng viên.
Việc sử dụng dụng công nghệ trong dạy học chưa thành thạo làm cho giảng viên lúng
túng, lo lắng, thiếu tự tin trong giảng dạy, những điều đó sẽ thúc đẩy giảng viên lựa chọn
phương án an toàn nhất là trình bày nội dung bài giảng theo sách vở, ít sáng tạo để tránh
các sai sót hoặc sự yếu kém về kỹ năng sử dụng công nghệ. Chính những điều này sẽ làm
thay đổi hành vi của giảng viên trong các khâu chuẩn bị bài giảng, thực hiện giảng dạy và
kiểm tra - đánh giá sinh viên, đồng thời nó cũng sẽ làm giảm sự hứng thú của sinh viên
trong học tập, thực hiện hành động học qua loa, chiếu lệ.
- Môi trường ngoại cảnh tác động lớn đến văn hóa dạy - học. Trong điều kiện dạy
học trực tiếp, cả giảng viên và sinh viên cùng hoạt động trong một môi trường duy nhất
là môi trường sư phạm trong nhà trường, nhưng khi dạy học trong môi trường online giảng
viên và sinh viên tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau, chịu sự tác động từ nhiều môi
trường văn hóa cùng lúc, sự tác động của các môi trường này có ảnh hưởng rất lớn đến
cảm xúc, hành vi ứng xử của giảng viên khi lên lớp, các chuẩn mực của môi trường sư
phạm có thể bị lãng quên trong phút chốc.
- Giảng viên ít chịu sự giám sát trực tiếp từ các bộ phận quản lý. Thực tế cho thấy,
khi giảng dạy trong môi trường online, tính kỷ luật, việc tuân thủ các nguyên tắc trong
dạy học chưa đảm bảo sẽ làm thay đổi và phá vỡ hệ giá trị văn hóa đã hình thành ở người
giảng viên. Điều này phụ thuộc vào yếu tố tự giác, tự ý thức của mỗi giảng viên trong quá
trình giảng dạy. Bên cạnh đó tính kỷ luật cần được duy trì bằng các quy định phù hợp
trong giảng dạy online để giảng viên không chịu nhiều áp lực, khơi gợi, phát huy yếu tố
tự giác từ đó hình thành và duy trì hệ các giá trị văn hóa trong quá trình dạy học.
- Kỹ năng quản lý cảm xúc và sự nhận thức về vai trò của giảng viên trong lớp học
online là yếu tố tạo nên sự thay đổi trong hành vi đạo đức của giảng viên. Khi giảng viên
xác định đúng vai trò của mình trong lớp học phù hợp với chiến lược dạy học đã xác định
sẽ dẫn đến các hành vi đạo đức được hình thành đúng chuẩn mực và ngược lại. Cảm xúc là
một yếu tố có tác động chi phối hành vi đạo đức của người giảng viên, việc quản lý cảm
xúc là yêu cầu quan trọng khi giảng dạy online, không kềm chế được cảm xúc và xử lý tình
huống sẽ ảnh hưởng đến sinh viên, làm thay đổi nhận thức, niềm tin của sinh viên đối với
giảng viên, một bức tường vô hình sẽ hình thành trong mối quan hệ giữa giảng viên và sinh
viên, nó cản trở và tạo ra bầu không khí tâm lý không thoải mái trong lớp học.
2.2.2.2 Sự thay đổi về hệ giá trị văn hóa học đường trong nhận thức và hành vi của
sinh viên
Xét về hoạt động học tập của người học trong môi trường trực tuyến cũng có nhiều
biến đổi so với môi trường học tập trực tiếp. Sự biến đổi ấy được bộ lộ qua một số yếu tố sau:
- Khả năng tiếp cận công nghệ có ảnh hưởng đến văn hóa dạy – học. Phải thừa
nhận rằng, không phải tất cả sinh viên đều có khả năng và điều kiện tiếp cận công nghệ
để phục vụ học tập. Trong môi trường học tập trực tiếp, sinh viên có điều kiện tiếp cận
thông tin học tập như nhau, còn trong điều kiện dạy học online khả năng tiếp cận thông
tin là khác nhau. Chính điều này dẫn đến sự chán nản, không hứng thú với việc học.
905

- Môi trường ngoại cảnh tác động lớn đến văn hóa ứng xử của sinh viên. Tâm lý
ngại ngùng khi phải chia sẻ không gian riêng tư dẫn đến sinh viên chưa thực sự hăng hái
trong quá trình học tập, các em thường chọn cách ẩn thị trong quá trình học. Điều này cho
thấy tầm quan trọng của môi trường học tập đối với sự thay đổi hành vi của sinh viên
trong học tập. môi trường văn hóa xã hội, văn hóa gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ
đến sự hình thành các hành vi văn hóa của sinh viên trên các lớp học online.
- Sinh viên ít chịu sự giám sát trực tiếp từ giảng viên và cán bộ phận quản lý. Tính
kỷ luật không được tuân thủ trong khi yếu tố tự giác, tự ý thức chưa cao dẫn đến hành vi
đạo đức chưa có sự điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của môi trường giáo dục. Trong môi
trường học tập online giảng viên chưa có công cụ để giám sát sinh viên hiệu quả, yếu tố
giáo dục đạo đức chưa được quan tâm và thiếu công cụ để thực thi thì các hành vi đạo đức
của sinh viên hình thành sẽ chịu sự tác động trực tiếp từ môi trường văn hóa xung quan họ.
- Nhận thức đúng về học tập trực tuyến: thực tế cho thấy nhiều sinh viên mong
muốn được học trực tiếp và xem học online là một giải pháp tạm thời nên các em chưa
thực sự nghiêm túc trong việc học. Việc tổ chức dạy học online cần xuất phát từ việc thay
đổi nhận thức của giảng viên và sinh viên, cần nhận thức rõ ràng việc học online là xu
hướng tất yếu của giáo dục đại học, thay đổi tâm thế từ bị động sang chủ động và xem
học online là một phương thức học tập song song với học tập truyền thống để phục vụ
cho triết lý học tập suốt đời.
2.3 Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa trong dạy – học trực tuyến
ở bậc đại học
Trên cơ sở phân tích một số cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa dạy - học ở bậc
đại học, tác giả kiến nghị một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa trong dạy – học
trực tuyến ở bậc đại học:
- Xây dựng và ban hành các quy định về văn hóa dạy - học trong môi trường trực
tuyến phù hợp với văn hóa học đường của cơ sở giáo dục đại học. Các quy định về văn
hóa dạy – học trong môi trường trực tuyến cần được xây dựng dựa trên các nghiên cứu
chính thức về văn hóa giảng dạy và học tập đối với người dạy và người học, cần nghiên
cứu dựa trên các nhu cầu của người dạy và người học trong quá trình dạy học.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi nhận thức của giảng viên
và sinh viên và gia đình về học tập trực tuyến. Cơ sở giáo dục đại học cần đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về văn hóa dạy – học trong nhà trường và các bên liên quan như giảng
viên, sinh viên, phụ huynh giúp họ hiểu rõ về văn hóa dạy – học và các yêu cầu trong dạy
– học trực tuyến tiến đến việc chấp hành, tuân thủ và thực hiện các hành vi chuẩn mực
theo tiêu chí của văn hóa dạy – học.
- Mỗi giảng viên là một tấm gương về thực hiện hành vi văn minh phù hợp văn hóa
dạy – học trong môi trường dạy học trực tuyến. Mỗi giảng viên nên là người hướng dẫn,
dìu dắt sinh viên hình thành các hành vi đạo đức, do vậy giảng viên cần rèn luyện thường
xuyên các hành vi đạo đức từ lời nói đến quản lý các cảm xúc cá nhân. Trên cơ sở tuân
thủ các quy định về văn hóa học đường sẽ giúp giảng viên hình thành thói quen đạo đức
trong việc thực hiện các hành vi văn hóa trong giảng dạy trực tuyến và đó sẽ là hình mẫu
cho sinh viên noi theo trong việc chấp hành các quy định về văn hóa dạy – học trong môi
trường trực tuyến.
- Sinh viên cần nhận thức đúng và thay đổi hành vi, phương thức học tập đa dạng
để thích nghi với điều kiện mới. Trước hết sinh viên cần được hiểu rõ các quy định về văn
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hóa trong dạy – học trực tuyến, những hành vi được phép thực hiện và không được thực
hiện, sinh viên cần tuân thủ đúng các quy định để hình thành các hành vi văn minh, lịch
sự trong mối quan hệ với bạn cùng học và giảng viên. Bên cạnh đó, mỗi sinh viên cần
phát huy yếu tố tự ý thức của bản thân trong việc chấp hành các quy định để đảm bảo an
toàn cho lớp học, góp phần xây dựng môi trường lớp học lành mạnh, thân thiện.
- Cơ sở giáo dục đại học cần nghiên cứu phát triển các công cụ dạy học trực tuyến
hiệu quả, dễ sử dụng, tăng cường hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên trong giảng dạy và học
tập, thay đổi phương thức giám sát phù hợp với môi trường dạy học trực tuyến. Thực tiễn
quá trình triển khai dạy học trực tuyến hiện nay cho thấy hầu hết các cơ sở giáo dục đại học
chưa có đủ các công cụ và nền tảng cho việc dạy học trực tuyến, việc dạy học vẫn dựa trên
các nền tảng đã có được phát triển bởi các tổ chức khác chưa thực sự hiệu quả trong môi
trường giáo dục, việc sử dụng nhiều nền tảng và mỗi giảng viên áp dụng những nền tảng
khác nhau sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cho sinh viên trong việc học. Vì vậy việc nghiên cứu
để phát triển các công cụ dạy học trực tuyến cho mỗi cơ sở giáo dục đại học là việc làm cấp
bách hiện nay cần được đầu tư đúng mức, đồng thời cần xem việc dạy – học trực tuyến là
một xu hướng tất yếu của giáo dục đại học chứ không phải là một giải pháp tình thế, cần có
một chiến lược lâu dài cho dạy học trực tuyến ở các cơ sở giáo dục đại học.
3. Kết luận
Văn hóa học đường được xem như một tiểu văn hóa trong nhà trường. Văn hóa
học đường được xây dựng dựa trên các yếu tố về niềm tin, hệ giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh,
mục tiêu và các yếu tố khác của mỗi cơ sở giáo dục, nó mang những đặc thù riêng của
mỗi cơ sở giáo dục, chứa đựng các yếu tố và mối quan hệ xúc tác giúp cho hoạt động dạy
học, các sinh hoạt trong môi trường học đường đạt được hiệu quả. Việc xây dựng các quy
định về văn hóa học đường là rất cần thiết, đặc biệt trong môi trường dạy học trực tuyến
càng cần có các quy định cụ thể, kịp thời để hình thành văn hóa cho cả người dạy và người
học. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp lý luận và thực tiễn tác giả làm nổi bật cấu trúc, yêu
cầu, hệ giá trị mới về văn hóa dạy – học trong môi trường trực tuyến ở bậc đại học, đồng
thời đề xuất các biện pháp xây dựng môi trường văn hóa dạy – học lành mạnh trong môi
trường trực tuyến phù hợp với xu hướng đổi mới của giáo dục đại học.
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Tóm tắt: Nghiên cứu văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên Trường Đại
học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một vấn đề mang tính thiết thực cao. Hiện nay, việc sử dụng
không gian mạng trở thành một thói quen rất phổ biến của nhiều người, trong đó sinh viên thuộc
nhóm đối tượng có điều kiện sử dụng và tiếp cận cao nhất. Từ những vấn đề lý luận về văn hóa
ứng xử trên không gian mạng, kết quả khảo sát mà nhóm tác giả thực hiện đã làm sáng tỏ thực
trạng văn hóa ứng xử của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chỉ ra nguyên
nhân của những hạn chế. Từ đó, đề xuất những biện pháp nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục
những hạn chế trong văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên trong bối cảnh chuyển
đổi số và hội nhập.
Từ khóa: Văn hóa ứng xử; không gian mạng; sinh viên; Đại học Kinh tế; chuyển đổi số.

1. Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ trong giai đoạn hiện
nay, vấn đề sử dụng không gian mạng trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc
sống của mỗi người. Dùng thường xuyên, liên tục mạng xã hội đã hình thành nên những
thói quen và biểu hiện mới của lối sống, hành vi ứng xử trên không gian mạng, hay còn
gọi là văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Do đó, tìm hiểu văn hoá ứng xử trên không
gian mạng của sinh viên trường Đại học kinh tế, Đại học Đà nẵng là vấn đề hết sức thiết
thực, nhất là giai đoạn bùng nổ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng là một trong các trường có uy tín cao
trong đào tạo nguồn nhân lực ở khu vực Miền Trung và Tây nguyên, sinh viên trúng tuyển
với điểm chuẩn cao, giỏi ngoại ngữ, năng động, có nhiều kỹ năng mềm... Đây là những
lợi thế lớn để sinh viên tiếp tục học tập, nghiên cứu và khai thác kiến thức trong môi
trường mới, đặc biệt là những kiến thức bổ ích từ không gian mạng. Chính vì lẽ đó, để có
được cách ứng xử đúng đắn trên không gian mạng cần phân tích thực trạng, tìm ra nguyên
nhân, đề xuất những giải pháp để xây dựng văn hoá ứng xử phù hợp nhất là đối với sinh
viên là một vấn đề có ý nghĩa cấp bách.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề lý luận về văn hóa ứng xử trên không gian mạng
2.1.1. Quan niệm về văn hóa ứng xử
Cho đến nay, do cách tiếp cận khác nhau nên có nhiều quan niệm khác nhau về văn
hóa ứng xử. Tác giả Đỗ Long (2008) quan niệm: “Văn hóa ứng xử là hệ thống thái độ và
hành vi được xác định để xử lí các mối quan hệ giữa người với người trên các căn cứ
pháp lí và đạo lí nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của cộng đồng, của xã hội”.
Văn hóa ứng xử phản ánh những giá trị chuẩn mực của văn hóa như tính chuẩn mực,
*
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tính đạo đức, tính trí tuệ của cá nhân trong các tình huống khác nhau của cuộc sống. Văn
hóa ứng xử là phản ứng của con người thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, lời nói, hành
động của một cá nhân, một cộng đồng trong việc ứng xử và giải quyết mối quan hệ với
bản thân, với những người xung quanh, trong học tập, công việc và môi trường hoạt động
hằng ngày.
Theo đó, theo nhóm tác giả: văn hóa ứng xử là tổng thể những phẩm chất, năng lực
khẳng định tính chủ thể thể hiện hoạt động sống của con người được biểu hiện thông qua
hành vi, cử chỉ, lời nói và hành động của cá nhân trước những tác động điều kiện sống.
Điều kiện sống của con người là yếu tố trực tiếp chi phối đến hoạt động sống của con
người, tính chủ thể của con người được biểu hiện ở những hoạt động sống cụ thể trong
cuộc sống hằng ngày, những hoạt động sống hằng ngày đó được cá nhân lựa chọn theo
những nguyên tắc, những chân giá trị nhất định mà họ cho là phù hợp với điều kiện sống
thực tế của mình. Con người tạo ra hoàn cảnh, điều kiện sống của mình và đồng thời cũng
bị chính hoàn cảnh đó chi phối, tuy nhiên văn hóa ứng xử của con người không phải là
sản phẩm thụ động mà chính là hoạt động sống của con người có ý thức, đó là sự phản
ánh của điều kiện kinh tế – xã hội trong nhận thức, tình cảm, hành vi, lời nói, hành động
của con người. Văn hóa ứng xử phản ánh bản sắc của mỗi chủ thể trong nhận thức, lựa
chọn và thực hành để đi tới một mục đích sống nhất định. Do đó, văn hóa ứng xử của mỗi
cá nhân là không giống nhau, nó được hình thành trong quá trình học tập, rèn luyện và
trưởng thành của bản thân trong xã hội. Trong cuộc sống, ứng xử có văn hóa là cơ sở
quan trọng để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng xã hội, là tiêu chuẩn để đánh giá
phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân.
2.1.2. Quan niệm về văn hóa ứng xử trên không gian mạng
Văn hóa ứng xử trên không gian mạng là kết quả của quá trình con người tham gia,
sử dụng và chịu tác động của mạng xã hội thông qua việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin, học
tập, trao đổi, giao lưu, kết bạn, đăng tin, bình luận trên một không gian ảo... Do đó, theo
chúng tôi: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng là tổng hợp thái độ, hành vi người dùng
thông qua sự tương tác lẫn nhau trên một không gian ảo. Trên không gian mạng các thành
viên có sự liên kết với nhau thông qua kết nối Internet, sự liên kết nối này đã phá vỡ những
ngăn cách về địa lý, ngôn ngữ, giới tính, quốc gia nhờ vào sự kết nối Internet toàn cầu.
Thông qua những chia sẻ, thông tin của người khác qua Facebook, You Tube, messenger,
Zalo, Google+, Mocha…các thành viên tìm kiếm thông tin, chia sẻ, trao đổi, bình luận.
Tham gia và sử dụng không gian mạng, các thành viên có sự tương tác mạnh mẽ với
nhau, khoảng cách giữa các thành viên cũng xích lại gần nhau hơn, nhờ đó mà việc giao
tiếp với nhau cũng dễ dàng hơn, các thành viên tìm thấy niềm vui khi tham gia vào không
gian mạng, họ cũng có thể tạo ra các nhóm cùng sở thích, cùng lối sống, cùng quan điểm.
Trong quá trình sử dụng không gian mạng, con người có sự tương tác với nhau thể hiện
bằng thái độ, hành vi của mình thông qua những bình luận, chia sẻ, trao đổi, đăng tin...
chúng ta sẽ thấy được những vấn đề mà họ quan tâm, những nội dung họ bình luận, những
vấn đề mà họ đăng và chia sẻ, những điều đó phản ảnh văn hóa ứng xử của người sử dụng
không gian mạng. Không gian mạng là không gian ảo, nhưng lại phản ánh thực tế đang
diễn ra trên không gian thật. Theo Nguyễn Văn Tỵ (2019): “Với phạm vi tác động rộng
rãi, tốc độ lan truyền nhanh và khó kiểm soát, mạng xã hội như con dao hai lưỡi có thể
giúp lan tỏa những điều tốt đẹp nhưng cũng dễ bị lợi dụng gây ra nhiều hệ lụy”. Vấn đề
là, làm thế nào để không gian mạng phản ánh sự thật, tích cực, mang tính giáo dục, tính
hướng thiện, cổ vũ những hành vi, cách ứng xử chuẩn mực, vì cộng đồng, lên án những
hành vi, những việc làm, những cách ứng xử kém văn hóa. Điều đó cho thấy tầm quan
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trọng của việc nhận thức đúng về vai trò của không gian mạng, thấy được những hành vi
sai trái để có những biện pháp quản lý hiệu quả.
Việt Nam hiện nay nằm trong top 20 nước có số người sử dụng Internet cao nhất thế
giới và theo số liệu khảo sát của Microsoft Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 5 trên 25 quốc
gia có hành sử kém văn minh trên môi trường Internet. Mặc dù số liệu khảo sát có tính
tham khảo nhưng cũng cần lưu ý đến cách ứng xử của người Việt Nam trên mạng xã hội.
Không gian mạng hiện nay đã khiến thế giới ảo thành thế giới thật, số lượng người tham
gia và sử dụng “không gian ảo” ở Việt Nam hiện nay không ngừng tăng lên, và đã trở
thành một bộ phận không thể thiếu là một nhu cầu tất yếu trong đời sống của con người.
Trên thực tế, văn hóa ứng xử trên không gian mạng phản ánh thực tế văn hóa ứng
xử trên không gian thật. Bởi trên thực tế “phát triển kinh tế, biến đổi văn hóa và biến đổi
chính trị luôn đi cùng nhau và có mối quan hệ chặt chẽ” (Ronald Inglehart, 2008). Vấn đề
làm thế nào để văn hóa ứng xử trên không gian mạng hướng đến những điều tích cực,
mang tính định hướng, hướng thiện, tuân thủ pháp luật và hướng đến những chuẩn mực
đạo đức của xã hội. Tránh những ứng xử trái với thuần phong mỹ tục, trái đạo đức và
pháp luật. Tuy nhiên, vì nó là không gian ảo nên các thành viên tham gia thường có tâm
lý bộc lộ cảm xúc, lời nói, hành động một cách dễ dàng hơn trên không gian thật. Do đó,
có rất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật do chia sẻ thông tin sai sự thật, nói xấu, bịa
đặt, vu khống người khác cũng đang diễn ra khá phổ biến tác động xấu đến các cư dân
mạng làm cho họ có tư tưởng hoài nghi, hoang mang, giao động vào các chủ trương chính
sách của Đảng và nhà nước.
2.2. Thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên trường Đại học
Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2.2.1. Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là một cơ sở đào tạo đại học đa ngành;
đồng thời là trung tâm nghiên cứu, tư vấn chuyển giao khoa học kinh tế và quản lý hàng
đầu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Với vị trí vô cùng thuận lợi, nằm ở
thành phố Trực thuộc Trung ương, sinh viên theo học tại Đại học Kinh tế, Đại học Đà
Nẵng có nhiều điều kiện để tiếp cận với không gian mạng và những tiến bộ khoa học kỹ
thuật tiên tiến trong và ngoài nước.
Với vị thế ngày càng được khẳng định, trong giai đoạn 2017 – 2020, công tác tuyển
sinh của nhà trường đã đạt được những kết quả khả quan với số lượng sinh viên ngày
càng tăng qua các năm.
Bảng 1. Số lượng sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
giai đoạn 2018 - 2020
Năm học

2017 2018

2018 2019

2019 2020

Tổng số sinh viên

9784

11056

12017

Nguồn: Tài liệu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VIII,
nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, 2020)
Để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng
dạy, học tập của nhà trường ngày càng được cải thiện và đầu tư hiện đại. Hệ thống mạng
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Internet ở các khu giảng đường được bố trí đầy đủ với chất lượng đường truyền tương đối
tốt. Đây là yếu tố quan trọng để sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tiếp
cận với không gian mạng, phục vụ cho công tác chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa
học và chuyển giao tri thức nhân loại.
Với sứ mệnh trở thành trường Đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích
cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại, Trường Đại học Kinh
tế, Đại học Đà Nẵng xây dựng hệ thống các giá trị làm nền tảng trong mọi hoạt động, bao
gồm: Sự chính trực; Tôn trọng cá nhân; Cảm thông; Hợp tác; Sáng tạo (Trường Đại học Kinh
tế, Đại học Đà Nẵng, 2016). Trong đó, giá trị Tôn trọng cá nhân là giá trị quan trọng, gắn liền
với việc hình thành và xây dựng văn hóa ứng xử trong sinh viên nhà trường. Tôn trọng cá
nhân là nguyên tắc hành xử có tính nhân văn và chuẩn mực, trong đó các thành viên phải tôn
trọng con người, tôn trọng các giá trị cá nhân và tôn trọng sự khác biệt.
2.2.2. Thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên trường Đại học
Kinh tế, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020
Trong giai đoạn 2017 - 2020, với sự bùng nổ ngày càng rõ nét của mạng internet
và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng giao tiếp trên không gian mạng nhiều hơn so với trước. Theo khảo sát của nhóm
nghiên cứu, hơn 90% sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng chủ yếu sử dụng các
ứng dụng Facebook, Zalo ngoài ra, các ứng dụng khác trên không gian mạng cũng được
sinh viên thường xuyên sử dụng như: Youtube, Wechat, Instagram, Twitter... Mục đích
sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng của sinh viên chủ yếu phục vụ cho nhu cầu
học tập, tìm kiếm thông tin và giải trí (Hoàng Thị Kim Liên, Văn Công Vũ, 2021). Thông
qua quá trình sử dụng, vấn đề ứng xử của sinh viên được bộc lộ rõ nét, những nét văn hóa
ứng xử là phương tiện để người khác đánh giá về trình độ, văn hóa, lối sống của bản thân.
Theo nhận định của số đông, đã gọi là văn hóa ứng xử thì đó phải là những ứng xử
đẹp, đó chính là sự lịch sự, văn minh. Tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, tỷ
lệ sinh viên nữ nhiều hơn sinh viên nam, với đặc thù về giới tính, nhìn chung, sinh viên
giao tiếp, ứng xử trên không gian mạng một cách lành mạnh, văn minh, sử dụng mạng xã
hội đúng mục đích, có hiệu quả.
Hiện nay, trên không gian mạng, những nghĩa cử cao đẹp, lối sống văn minh và ứng
xử một cách có văn hóa là điều có thể dễ thấy, nhất lên trên mạng xã hội Facebook, Zalo.
Bằng việc chia sẻ, lan tỏa hình ảnh những tấm gương điển hình cho lối sống đẹp trên
fanpage, các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các câu lạc bộ của nhà trường...
đã trực tiếp giúp cho sinh viên nhìn nhận rõ hơn về cách ứng xử, phong cách sống lành
mạnh. Qua đó, sinh viên được tiếp cận và thông qua thao tác chia sẻ của mạng xã hội
Facebook, sinh viên hưởng ứng và tiếp tục lan tỏa trên trang cá nhân của mình, chính sự
phổ biến và dễ sử dụng của Facebook, những hành động tích cực của sinh viên được tăng
lên theo cấp số nhân. Theo kết quả khảo sát, có 77,2% sinh viên thỉnh thoảng chia sẻ và
15,2% là thường xuyên chia sẻ những thông tin tích cực trên mạng xã hội để lan tỏa thông
điệp sống tích cực đến nhiều người dùng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đối với những
thông tin tiêu cực, không chính thống, có 65,6% sinh viên chưa bao giờ thực hiện thao tác
chia sẻ, đây cũng là một cách để góp phần giảm trừ những ảnh hưởng tiêu cực trên không
gian mạng đến sinh viên (Hoàng Thị Kim Liên, Văn Công Vũ, 2021). Những hành động
ứng xử có văn hóa của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng còn thể hiện ở
cách sử dụng ngôn từ khi cập nhật dòng trạng thái hoặc khi thực hiện thao tác bình luận
trên trang cá nhân và các trang fanpage trong và ngoài nhà trường. Phần lớn ngôn từ sinh
911

viên sử dụng rõ ý, trong sáng, lành mạnh và không trái với thuần phong mỹ tục, thể hiện
cách cư xử chuẩn mực, lễ phép với người dùng khác trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thể hiện lối ứng xử có văn hóa trên không
gian mạng, trong thời gian qua, một bộ phận sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học
Đà Nẵng cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề tiêu cực nhất định. Theo kết quả khảo sát của nhóm
nghiên cứu cho thấy, hiện nay vẫn còn 0,6% sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học
Đà Nẵng sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng với mục đích để chơi game, cá độ
và các hành vi tiêu cực khác.
Về hình thức sử dụng không gian mạng, trong thời gian qua, tại trường Đại học
Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, bên cạnh việc sử dụng tài khoản cá nhân của mình, sinh viên
còn có thể tham gia trao đổi, tìm kiếm thông tin trên nhiều fanpage hội, nhóm, câu lạc
bộ... của nhà trường.
Bảng 2. Một số fanpage của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
có số lượng người dùng tham gia/ theo dõi cao
Số lượng người
tham gia/ Theo dõi

STT

Fanpage

1

Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng

108772

2

Sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng

30300

3

4

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà
Nẵng
DUE Troll

29130

35137

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp
Theo khảo sát, 99% sinh viên thừa nhận tại các diễn đàn, hội nhóm trên không gian
mạng của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vẫn còn tình trạng xuất hiện nhiều
thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, nhiều tài khoản người dùng còn có những
bình luận, lời nói phản cảm, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người khác (Hoàng Thị
Kim Liên, Văn Công Vũ, 2021). Các tài khoản này hầu hết là của sinh viên và cựu sinh
viên nhà trường. Những bình luận thiếu văn hóa này thường xuất hiện khi sinh viên trao
đổi trên các hội nhóm, diễn đàn về các vấn đề học tập, việc làm hoặc trước thời điểm đăng
ký tín chỉ khi sinh viên có nhu cầu tham khảo về môn học và giảng viên giảng dạy trong
kỳ đến. Các phát ngôn này khi bình luận trực tiếp trên bài đăng sẽ hiện công khai và các
tài khoản người dùng khác có thể dễ dàng nhìn thấy và đánh giá về văn hóa ứng xử.
Hình 1. Một số hình ảnh về các bình luận thiếu văn hóa của sinh viên trên không gian
mạng
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Nguồn: Nhóm tác giả sưu tầm
Theo kết quả điều tra và sưu tầm, nhiều phát ngôn trên không gian mạng của sinh
viên thể hiện sự thiếu tôn trọng môn học và giảng viên giảng dạy. Nhiều tài khoản sinh
viên sử dụng các ký tự viết tắt, viết không rõ ý để bình luận và nhắn tin. Nếu tình trạng
này kéo dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của người khác và ảnh hưởng nghiêm trọng
đến việc sử dụng ngôn từ trong giao tiếp trực tiếp hằng ngày. Trên thực tế hiện nay, mạng
xã hội cũng có thể trở thành công cụ phá hoại, lan truyền các thông tin xấu độc, sai sự
thật, thậm chí mù quáng đến khó kiểm soát. Mang đặc thù là công cụ kết nối, chia sẻ
nhanh và dễ dàng với nội dung và thời gian đăng tải bất kỳ, những mặt trái đó có thể gây
tác động tiêu cực đến ứng xử của con người, gây hại cho cộng đồng hoặc ảnh hưởng nguy
hiểm đến cuộc sống riêng tư của mỗi người.
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Bên cạnh đó, có một tâm lý chung của những người dùng mạng xã hội là thích hướng
về những thông tin nóng và mới mà bỏ qua nguồn gốc chúng đến từ đâu, có chính xác hay
không. Vì vậy, những giá trị cốt lõi của truyền thông đang đứng trước nguy cơ mất dần.
Đặc biệt, sinh viên là nhóm người dùng trẻ, có tâm sinh lý vẫn chưa ổn định, chưa đủ kiến
thức xã hội và bản lĩnh vững vàng thì việc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin sai
lệch trên mạng xã hội là vô cùng dễ dàng. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu cho
thấy, hiện nay, vẫn còn 13,9% bộ phận sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà
Nẵng thỉnh thoảng có chia sẻ những thông tin tiêu cực, chưa chính thống trên không gian
mạng (Hoàng Thị Kim Liên, Văn Công Vũ, 2021). Đây là vấn đề đáng báo động, cần có
phương án xử lý. Những thông tin tiêu cực, chưa chính thống khi được lan truyền sẽ có
tốc độ chia sẻ vô cùng mạnh, điều này ảnh hưởng trước hết đến chính bản thân sinh viên,
nhất là khi Luật An ninh mạng 2018 có hiệu lực vào ngày 1/1/2019.
Ở khía cạnh khác, đứng dưới góc độ của người dùng không trực tiếp bình luận, chia sẻ
những thông tin tiêu cực và chưa chính thống, một bộ phận lớn sinh viên vẫn chưa làm
tốt được vai trò phản bác và điều phối dư luận theo hướng tích cực.
Biểu đồ 1. Khảo sát về cách ứng xử của sinh viên khi đọc được các thông tin tiêu cực,
chưa chính thống trên không gian mạng

Lên án mạnh mẽ
19%

Không quan tâm
25%

Đọc và gửi cho
bạn bè, gửi vào các
hội nhóm
11%

Đọc rồi bỏ qua
45%

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện
Theo Biểu đồ 1, kết quả khảo sát thể hiện, chỉ 19% sinh viên Đại học Kinh tế, Đại
học Đà Nẵng lên án mạnh mẽ các hành vi bình luận, chia sẻ những thông tin tiêu cực,
chưa chính thống trên không gian mạng, có đến 25% bày tỏ thái độ không quan tâm đến
vấn đề này, 11% cho thấy sự tiếp tay chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng đó và
số còn lại bày tỏ thái độ trung lập. Như vậy, nguy cơ lan tỏa những thông tin sai lệch bị
đẩy lên cấp độ cao.
2.2.3. Đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên trường
Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Vấn đề ứng xử trên không gian mạng của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại
học Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2020 là vấn đề lớn liên quan đến tư tưởng, văn hóa và trình
độ của sinh viên mà nhà trường cần quan tâm. Bên cạnh lối ứng xử lành mạnh, có văn
hóa, một bộ phận không nhỏ sinh viên xuất hiện tình trạng ứng xử thiếu văn hóa, sử dụng
không gian mạng chưa đúng mục đích và phát sinh một số tiêu cực nhất định.
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Những tiêu cực trong vấn đề ứng xử trên không gian mạng của sinh viên trường
Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở một số khía cạnh sau: Thứ nhất,
về mục đích sử dụng không gian mạng, vẫn còn tình trạng sinh viên sử dụng không gian
mạng để chơi game, cá độ và một số mục đích tiêu cực khác; Thứ hai, về hình thức sử
dụng, bên cạnh việc phát ngôn chưa chuẩn mực thông qua những bài đăng, bình luận trên
trang cá nhân và trang fanpage của hội nhóm, nhiều sinh viên vẫn còn chia sẻ những thông
tin tiêu cực, chưa chính thống trên không gian mạng; Thứ ba, về cách ứng xử trước những
thông tin sai lệch, một bộ phận lớn sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vẫn còn
thái độ thờ ơ, không quan tâm và chưa lên án mạnh mẽ trước những bài đăng, bình luận
thiếu văn hóa, chưa được kiểm chứng về nội dung.
Những tồn tại này, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu đến từ các
nguyên nhân chính sau:
Một là, giới tính có ảnh hưởng quan trọng đến mục đích sử dụng không gian mạng.
Phần lớn, sinh viên nam có xu hướng sử dụng không gian mạng để chơi game, cá độ nhiều
hơn sinh viên nữ.
Hai là, môi trường giáo dục của gia đình, nhà trường là nhân tố quan trọng ảnh
hưởng đến tư duy, cách ứng xử và sử dụng ngôn từ của sinh viên.
Ba là, các tổ chức đoàn thể chưa can thiệp mạnh tay vào việc xử lý vi phạm của
sinh viên trên không gian mạng.
Bốn là, chưa có chế tài, nội quy quy định cụ thể về hình thức xử lý khi sinh viên
sai phạm về cách ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng.
Trong thời gian đến, cần phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực
trong vấn đề ứng xử trên không gian mạng nhằm mang lại môi trường học tập trong sáng,
bảo vệ sinh viên trước những tác động tiêu cực của không gian mạng, giảm thiểu những
rủi ro, hệ lụy mà sinh viên phải đối mặt khi sử dụng không gian mạng chưa đúng cách.
2.3. Một số giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên
trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong thời gian đến.
Một là, cần xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng không gian mạng phù hợp với đặc
điểm hoạt động, học tập của sinh viên trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Hiện nay, trường Đại học kinh tế, Đại học Đà nẵng khai thác tối đa không gian
mạng trong tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, quản lý sinh viên. Thông qua đoàn thanh
niên và hội sinh viên đã tạo ra nhiều diễn đàn cho sinh viên hoạt động, giao lưu. Từ đó
sinh viên có điều kiện và động lực tham gia, khai thác không gian mạng một cách tích cực
phục vụ hiệu quả cho hoạt động học tập. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực mà
không gian mạng mang lại, trên nhiều diễn đàn, hội nhóm có xuất hiện hiện tượng bình
luận với những ngôn từ thiếu chuẩn mực. Một phần bởi “sinh viên thường khá nhanh nhạy
trong việc tiếp thu thông tin mới, cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. Song
do còn giới hạn về trình độ nhận thức và kinh nghiệm sống nên khả năng phân tích và
chọn lọc thông tin còn có những hạn chế” (Hà Thị Bích Thủy, 2020). Do đó để khai thác
mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của không gian mạng đến xây dựng văn hóa ứng xử
của sinh viên nhà trường cần xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng không gian mạng mà chủ
yếu là mạng Internet phù hợp là một giải pháp hiệu quả hạn chế, ngăn ngừa những tác
động tiêu cực của không gian mạng đến văn hóa ứng xử của sinh viên hiện nay.
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Hai là, tăng cường quan tâm, thường xuyên tổ chức đời sống vật chất và tinh thần
cho sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Tổ chức và quan tâm thường xuyên đến đời sống vật chất và tinh thần cho sinh
viên là một giải pháp tích cực nhằm xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục – đào tạo
lành mạnh, tác động vào việc phát triển nhận thức cho sinh viên, góp phần làm ổn định tư
tưởng, tâm lý, niềm tin và ý thức trách nhiệm của họ trong học tập và rèn luyện. Việc đảm
bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên sẽ tạo ra động lực thúc đẩy tính tích
cực của sinh viên trong học tập, rèn luyện và là điều kiện quan trọng cho việc tiếp thu
những tri thức khoa học, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí đấu tranh không khoan nhượng
đối với những tác động xấu qua những thông tin phản động, độc hại lan truyền trên không
gian mạng.
Ba là, tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi tài năng sinh viên và các cuộc thi online,
tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
tham gia.
Hiện nay trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng có rất nhiều cuộc thi bổ ích
dành cho sinh viên như: Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Start up Runway; Cuộc
thi Travelling Talent; Cuộc thi khởi nghiệp Hult Prize at DUE; Hội thi trực tuyến “Tự hào
tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; Cuộc thi ảnh “Dấu chân tình nguyện”; Cuộc thi trực tuyến “Chung
tay ứng phó với biến đổi khí hậu”. Thông qua các cuộc thi này đã thu hút nhiều sinh viên
tham gia vừa tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, nâng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong
tương lai vừa hạn chế và giảm thiểu được ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường không gian
mạng. Do đó, trong tương lai, cần phát huy và tổ chức nhiều cuộc thi bổ ích hơn nữa phù
hợp với đặc thù của sinh viên, của các khoa chuyên môn để thu hút sinh viên tham gia.
Bốn là, sinh viên phải tự nâng cao nhận thức về ảnh hưởng hai mặt của mạng xã
hội đến văn hóa ứng xử của mình để từ đó lựa chọn, tiếp nhận những ảnh hưởng tích cực,
ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực.
Nếu sinh viên nhận thức tốt về tính hai mặt của mạng xã hội, từ đó sinh viên đề
cao trách nhiệm học tập, rèn luyện. Luôn có ý thức tự học tập, trao dồi bản lĩnh chính trị,
đạo đức, lối sống, kiến thức toàn diện, có lòng tin vào chính mình, vào khả năng vượt qua
những khó khăn, cám dỗ, lôi kéo của các lực lượng bên ngoài, có khả năng tự đề kháng
trước những tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Sự tích cực, chủ động của sinh viên đều
bắt nguồn từ nhận thức và được chuyển hóa thành động cơ hành động. Trên cơ sở giác
ngộ chính trị và trách nhiệm của bản thân mà hình thành nhu cầu, động cơ học tập và rèn
luyện đúng đắn. Trên thực tế, xây dựng văn hóa ứng xử của sinh viên trường Đại học kinh
tế, Đại học Đà Nẵng trước tác động của không gian mạng là cuộc đấu tranh hết sức khó
khăn và phức tạp, nếu thiếu ý chí và quyết tâm sẽ dẫn đến bệnh thờ ơ, vô cảm, dễ buông
xuôi khi gặp khó khăn, trở ngại. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, sinh viên cũng cần phát
huy cao độ ý chí, quyết tâm, tự giác, tính tích cực tự tu dưỡng, rèn luyện, biến quá trình
giáo dục – đào tạo thành quá trình tự giáo dục, tự đào tạo để không ngừng xây dựng, hoàn
thiện lối sống tích cực cho bản thân.
Năm là, sinh viên cần có thái độ đúng đắn và động cơ trong sáng khi tham gia vào
không gian mạng.
Trong cuộc sống, “muốn thành công cần có cách ứng xử phù hợp, những người
thành công trong sự nghiệp cũng như gia đình đều liên quan đến nguyên tác ứng xử và giao
tiếp có nguyên tắc” (Đinh Viễn Trí, Đông Phương Tri, 2003), do đó, khi tham gia vào không
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gian mạng, sinh viên cần giữ thái độ đúng đắn, khách quan, có chính kiến rõ ràng trong việc
ủng hộ hay phản bác, yêu ghét rõ ràng. Thấy đúng bảo vệ, thấy điều sai cần phải lên án.
Thái độ này cần phải được thể hiện khi sinh viên tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm trên
mạng xã hội, phải trở thành những “cư dân mạng” tích cực, tôn vinh cái đúng, bảo vệ lẽ
phải, lên án cái sai, cái phản văn hóa. Theo Hofstede và cộng sự (2010): “mỗi nền văn hóa
có những đặc điểm riêng ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân”, do vậy, để sinh viên có thái
độ đúng đắn và động cơ trong sáng hơn khi tham gia vào không gian mạng, mỗi gia đình
cần can thiệp vào việc giáo dục văn hóa, phong cách ứng xử của sinh viên. Bên cạnh đó,
những nét văn hóa của mỗi địa phương cũng là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến văn hóa ứng
xử trên không gian mạng của sinh viên, vì vậy cần tạo ra một môi trường sinh sống lành
mạnh, định hướng giao tiếp, ứng xử phù hợp giữa các cá nhân trong cộng đồng.
3. Kết luận
Xây dựng văn hóa ứng xử của sinh viên trên không gian mạng là hoạt động có mục
đích, sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp với sự tham gia của các lực lượng dưới sự lãnh
đạo của các cấp ủy đảng, trong đó sự nổ lực, chủ động, tự giác của sinh viên trong hoạt
động tự xây dựng văn hóa ứng xử của mình trên không gian mạng là yếu tố quan trọng
nhất. Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng hiện nay là một hoạt động phức
tạp, khó khăn đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, từ thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian
mạng của sinh viên trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng hiện nay, với những tác
động tích cực và tiêu cực bắt nguồn từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan mà
chúng tôi đã chỉ ra trong bài viết, việc làm cấp bách hiện nay là bản thân tự bản thân sinh
viên cần trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết và có sự quan tâm đôn
đốc, định hướng từ phía nhà trường đặt biệt là các tổ chức đoàn hội để công tác đào tạo
đạt được kết quả như mong muốn.
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VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ:
VAI TRÒ CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO
TS. Nguyễn Thanh Lý*
Tóm tắt: Quá trình thay đổi trong nhà trường là một vấn đề khó đoán, nhất là trong bối
cảnh đại dịch toàn cầu như hiện nay. Nghiên cứu này sẽ làm rõ một số khái niệm như chuyển đổi
số trong giáo dục, văn hoá kĩ thuật số, văn hoá nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số. Nghiên
cứu cũng sẽ tập trung làm rõ vấn đề vai trò của các nhà lãnh đaọ trong việc quản lý văn hoá nhà
trường trong bối cảnh chuyển đổi số cũng như đề xuất về mặt hành vi, tư duy, giá trị, các thực
tiễn và giá trị nhà trường mà người lãnh đạo cần làm để thúc đẩy văn hoá nhà trường trong bối
cảnh chuyển đổi số.
Từ khoá: văn hoá nhà trường, chuyển đổi số, văn hoá kĩ thuật số, văn hoá nhà trường
trong chuyển đổi số, quản lý văn hoá nhà trường

Chuyển đổi số trong giáo dục
Thuật ngữ số hoá, chuyển đổi số đã đươc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số
749/QĐ-TTg vào ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên
chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực Y tế. Điều này cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và
chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đối với xu thế phát triển chung của cả nước. Trong
thời gian dịch Covid-19 vừa qua, nhiều địa phương đã phải chuyển sang giảng dạy online,
cả hệ thống giáo dục gặp nhiều khó khăn thách thức về công nghệ, chất lượng giáo dục,
cách đánh giá năng lực người học…mặc dù việc tiếp cận công nghệ hiện nay với cả giáo
viên và học sinh đều đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều do sự phát triển của các ứng dụng
trên nền tảng di động, mạng xã hội giúp người dùng dễ dàng tương tác mọi lúc mọi nơi,
đã tạo điều kiện cho giáo dục trực tuyến phát triển lên bậc cao hơn. Vậy chuyển đổi số
trong giáo dục là gì, nền tảng cơ bản là những gì?
Nền tảng cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục dựa vào cơ sở vật chất, hạ tầng
thông tin, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành, đường lối, chủ trương chính sách và đội ngũ
lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, giáo viên, người học … (Mai Ngọc Tuấn, 2021).
Tác giả Đỗ Thị Ngọc Quyên (2021) cho rằng chuyển đổi số trong giáo dục không
đơn giản chỉ là số hóa các nguồn tài liệu mà còn bao gồm việc chuyển đổi phần cứng, kéo
theo việc quản trị các nguồn lực dành cho giáo dục, đào tạo cũng thay đổi. Tác giả cho
rằng đó là những thay đổi về các yếu tố đầu vào, quá trình giáo dục, kết quả đầu ra và về
môi trường giáo dục. Trong đó, để giáo dục trực tuyến có thể thực hiện tốt, toàn bộ đầu
vào cho quá trình giáo dục phải được số hóa, trong đó quan trọng nhất là học liệu, tài liệu,
sách giáo khoa có những thay đổi căn bản. Quá trình giáo dục có những thay đổi căn bản.
Phương thức thay đổi dẫn đến phương pháp, kỹ thuật sư phạm truyền thống không còn
hiệu quả. Cách thức thực hiện, triển khai phương pháp bắt buộc phải thay đổi, đòi hỏi sự
sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng và sử dụng các thiết bị, tính năng của công nghệ sao
cho việc giảng dạy đạt kết quả kỳ vọng. Về kết quả đầu ra, chuyển đổi số phải đảm bảo
việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện trong quá trình giáo dục, kể cả đánh giá kết quả
*
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đào tạo, và về môi trường giáo dục, cần có hệ thống chính sách cấp hệ thống và cấp cơ
sở giáo dục phù hợp để đào tạo trực tuyến được công nhận hợp pháp.
Chuyển đổi số trong ngành giáo dục, nghĩa là việc áp dụng công nghệ, cũng dựa
vào mục đích, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và được ứng dụng dưới 3 hình thức
chính: Ứng dụng công nghệ trong lớp học: Cơ sở vật chất lớp học, công cụ giảng dạy.
Ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học: Áp dụng các xu hướng giáo dục
công nghệ như Lớp học thông minh, Game hóa (Gamification), Lập trình, … vào giảng dạy.
Ứng dụng công nghệ trong quản lý: Công cụ quản lý và vận hành
Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số
trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu
khoa học (NCKH). Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những
hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng
dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ...) để quản lý, điều hành, dự
báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, chính xác. Trong
dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện
tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí
nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber
university) (Mai Ngọc Tuấn, 2021)
Như vậy khi thực hiện chuyển đổi số, có thể nói toàn bộ cái cách giáo dục, đào tạo
được tổ chức, thực hiện và quản lý thay đổi. Trải nghiệm giáo dục khác sẽ khiến cho một
số năng lực, kỹ năng đầu ra của người học không còn, nhưng đồng thời một số năng lực,
kỹ năng mới sẽ hình thành. Trọng tâm của chuyển đổi số là trải nghiệm của người học sẽ
hoàn toàn thay đổi. Chúng ta vẫn thấy chính sách giáo dục kêu gọi các trường học chuẩn
bị cho người học những kỹ năng và kiến thức để làm việc trong xã hội tri thức toàn cầu,
bao gồm định hướng về học tập suốt đời, quyền công dân tích cực, mạng lưới, tinh thần
kinh doanh và kỹ năng giao tiếp để hiểu người khác (Field, 2000; Naval, Print, Veldhuis,
2002). Vấn đề là các trường học có thể làm như thế nào để tiếp nhận một nền văn hóa học
tập kỹ thuật số không coi công nghệ là thứ yếu của việc học mà là người đồng sáng tạo
trong môi trường học tập để thúc đẩy sự phát triển cả về học thuật và xã hội. Và trong nền
giáo dục hiện đại, một vấn đề cấp thiết đặt ra là hiện đại hóa hệ thống phải thích ứng với
yêu cầu của nền kinh tế số.
Văn hoá kĩ thuật số, văn hoá nhà trường trong chuyển đổi kỹ thuật số
Khái niệm văn hoá kĩ thuật số
Năm 2004, Ủy ban Giáo dục của Liên minh Châu Âu đã xác định tám năng lực
chính cần làm nền tảng cho giáo dục trong thế kỷ 21, trong đó “năng lực kỹ thuật số” là
một. Họ tuyên bố rằng “Kỹ năng CNTT-TT bao gồm việc sử dụng công nghệ đa phương
tiện để truy xuất, đánh giá, lưu trữ, sản xuất, trình bày và trao đổi thông tin, giao tiếp và
tham gia vào các mạng thông qua Internet” (Snyder, 2007).
Động lực thúc đẩy các năng lực nói trên và tập trung vào mạng lưới và học tập suốt
đời bắt nguồn từ những tiến bộ trong công nghệ và những thay đổi trong hệ thống tổ chức,
kinh tế và quốc gia.
Kane và cộng sự ( 2016) cho rằng văn hóa tổ chức của các công ty kỹ thuật số phát
triển đều có những đặc điểm chung như thử nghiệm nhanh, ham thích rủi ro mở rộng và
đầu tư vào tài năng. Ngoài ra, họ coi trọng kỹ năng mềm ở người lãnh đạo hơn sức mạnh
kỹ thuật. Các tính năng này được hỗ trợ bởi Schlaepfer et al. (2017) người cho rằng văn
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hóa công ty phải cho phép tự do thử nghiệm, có sáng tạo và thử nghiệm liên tục. Có nghĩa
là văn hóa cho phép thử nghiệm và sau đó học hỏi từ những sai lầm. Tuy nhiên, việc thiết
lập một nền văn hóa như vậy đòi hỏi có sự cam kết mạnh mẽ và liên tục từ đội ngũ lãnh
đạo, những người phải hỗ trợ chiến lược kỹ thuật số. Do đó, chuyển đổi kỹ thuật số thành
công đòi hỏi các nhà lãnh đạo kỹ thuật số phải có khả năng quản lý sự phức tạp, truyền
cảm hứng và phát triển các nền văn hóa kỹ thuật số có lợi cho sự thành công và thúc đẩy
sự phát triển của các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo bất chấp rủi ro đầu tư (Snyder, 2007).
Văn hóa doanh nghiệp và sự tập trung vào tương lai đóng một vai trò quan trọng
trong việc chuyển đổi kỹ thuật số thành công. Hofstede, Hofstede & Minkov (2010) định
nghĩa văn hóa tổ chức là “[...] sự lập trình chung của tâm trí để phân biệt các thành viên
của một tổ chức này với tổ chức khác”. Schlaepfer và cộng sự (2017) đề xuất tạo ra một
“văn hóa chủ đạo đầy nhiệt huyết”, cho phép nhân viên theo đuổi các ý tưởng theo cách
liên dòng và phi đạo đức và tổ chức các hoạt động của riêng họ. Kane và cộng sự (2016)
cho rằng văn hóa tổ chức của các công ty kỹ thuật số phát triển đều có những đặc điểm
chung như thử nghiệm nhanh, ham muốn rủi ro và đầu tư vào tài năng. Ngoài ra, họ coi
trọng kỹ năng mềm ở người lãnh đạo hơn sức mạnh kỹ thuật. Các đặc tính này cũng được
nhận định bởi Schlaepfer et al. (2017), ông cho rằng văn hóa công ty phải cho phép tự do
thử nghiệm, có chỗ cho sự sáng tạo và thử nghiệm liên tục. Đây thường được gọi là “văn
hóa chuyển tiếp thất bại”, có nghĩa là văn hóa cho phép thử nghiệm và sau đó học hỏi từ
những sai lầm. Tuy nhiên, việc thiết lập một nền văn hóa như vậy đòi hỏi một cam kết
mạnh mẽ và liên tục từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao và những người phải hỗ trợ chiến lược
kỹ thuật số. Do đó, chuyển đổi kỹ thuật số thành công đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có
khả năng quản lý sự phức tạp, truyền cảm hứng và phát triển các nền văn hóa kỹ thuật số
có lợi cho sự thành công và thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo
bất chấp rủi ro (Snyder, 2007)
Công nghệ đã đóng một vai trò tích hợp và tích hợp trong các hệ thống xã hội - con
người của chúng ta, dẫn đến các giá trị, chuẩn mực và hệ thống biểu tượng mới vượt qua
văn hóa của các quốc gia và các nhóm xã hội (Lull, 2000). Văn hóa kỹ thuật số là sự tái
cấu trúc mối quan hệ giữa công nghệ và con người, cho thấy cả hai chiều đều là chủ thể
và đối tượng thay thế cho nhau trong một biểu hiện văn hóa. Khái niệm này được đưa vào
lý thuyết văn hóa, trong đó đặt ra rằng văn hóa là những giá trị, giả định, niềm tin, quy tắc
và thực hành xã hội được chia sẻ làm phát sinh ý nghĩa và bản sắc. Theo đó, công nghệ
đã trở thành một phần tích hợp trong hệ thống giao tiếp của con người chúng ta, và do đó
nó là một phần của quá trình định hình ý nghĩa. Với sự kết nối toàn cầu ngày càng tăng
cho việc học tập và cuộc sống ngày nay (Snyder, 2007)
Các tổ chức có nền văn hóa kỹ thuật số mạnh mẽ sử dụng các công cụ kỹ thuật số
và thông tin chi tiết được cung cấp bởi dữ liệu để thúc đẩy các quyết định và lấy Khách
hàng làm trung tâm trong khi đổi mới và cộng tác trong toàn tổ chức. Khi được triển khai
có mục đích, văn hóa kỹ thuật số có thể thúc đẩy hành động bền vững và tạo ra giá trị cho
tất cả các bên liên quan.
Văn hóa kỹ thuật số là sự linh hoạt và có một lực lượng lao động có thể đáp ứng
những thách thức mới để công ty của bạn không bị tụt lại phía sau. Đối với các doanh
nghiệp, văn hóa kỹ thuật số giúp các công ty duy trì khả năng cạnh tranh theo các cách:
thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, sử dụng công nghệ hiệu
quả, mang lại tác động bền vững cho các bên liên quan.
Văn hoá nhà trường trong chuyển đổi số
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Tác giả Đỗ Thị Ngọc Quyên (2021) thì cho rằng Văn hóa giáo dục số, gồm các vấn
về đề thái độ học tập, hiểu biết về đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức về học tập suốt
đời (lifelong learning) cũng như cần được xây dựng phát triển trong cộng đồng người học
và người dân nói chung. Đối với đào tạo trực tiếp, việc kiểm soát quá trình đào tạo phần
lớn thuộc về cơ sở giáo dục và giáo viên, trong khi đối với đào tạo trực tuyến, người học
cũng phải chia sẻ nhiệm vụ này.
Theo tác giả, văn hoá nhà trường trong chuyển đổi số chính là toàn bộ cơ sở hạ
tầng công nghệ thông tin, các giá trị, niềm tin, hành vi, thái độ, hiểu biết về đạo đức học
thuật, ý thức về học tập suốt đời, các nghi thức, nghi lễ của nhà trường đó để thích ứng
với bối cảnh chuyển đổi số.
Văn hóa giống như một tảng băng trôi, bởi vì chỉ một số phần nhất định của nó
mới có thể nhìn thấy được .Văn hóa tổ chức thể hiện trong hành vi và suy nghĩ của mọi
người, những hành vi và tư duy này ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi các thực tiễn và giá
trị của tổ chức. Việc chuyển đổi văn hóa rất khó khăn vì nó đòi hỏi phải thay đổi nhiều
thứ: hành vi và suy nghĩ của nhân viên, các phương thức tổ chức ảnh hưởng đến họ và các
giá trị của tổ chức. Vâỵ những hành vi, tư duy và giá trị nào thúc đẩy văn hóa kỹ thuật
số? Văn hóa tổ chức hiện tại thường mâu thuẫn với văn hóa kỹ thuật số (cộng tác, đổi
mới, thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu và lấy khách hàng làm trung tâm). Đó là lý do
tại sao điều quan trọng là phải nhận ra các hành vi, tư duy, giá trị và thực tiễn tổ chức
ngăn cản hoặc thúc đẩy việc áp dụng.
Vai trò của các nhà lãnh đaọ trong việc quản lý văn hoá nhà trường trong bối
cảnh chuyển đổi số
Những thay đổi trong tổ chức được khởi xướng bởi lãnh đạo cao nhất và vì vậy họ
cần nhận thức về sự cần thiết và các khía cạnh tích cực của sự thay đổi cho cả bản thân
và tổ chức của mình. Quan điểm thay đổi này cho thấy tầm nhìn của nhà lãnh đạo có thể
mang lại thành công và tăng trưởng cho tổ chức khi áp dụng bất kỳ hình thức chuyển đổi
nào. Vì vậy, các nhà lãnh đạo trong các tổ chức lên ý tưởng về chuyển đổi kỹ thuật số chỉ
đơn giản là để thoát khỏi những thói quen và mô hình cũ. Việc chuyển đổi kỹ thuật số
không thể thực hiện được nếu không có một nhà lãnh đạo tạo ra nền tảng cho nó và thúc
đẩy các bên liên quan hành động. Đó là các nhà lãnh đạo đưa ra ứng dụng công nghệ phù
hợp để thúc đẩy thành công bền vững của tổ chức.
Fullan (2007) cũng cho rằng chìa khóa thành công không chỉ bao gồm các thành
phần cần thiết của việc xây dựng năng lực thành công (thiết lập các tiêu chuẩn, kiến thức
đánh giá, lãnh đạo hướng dẫn, năng lực tổ chức, v.v.) mà còn bao gồm tầm nhìn dài hạn
từ ban lãnh đạo và bảo lưu nhận định về tiến độ chậm hoặc hạn chế ở các trường cụ thể.
Hơn bao giờ hết, giáo viên và cán bộ quản lý trường học sẽ phải chịu áp lực vừa
phải đương đầu với thách thức nâng cao kỹ năng cho bản thân, vừa phải nâng cấp nền
tảng, nội dung giáo dục và phương pháp giảng dạy. Trong một môi trường đứng trước
chuyển đổi số với vô số khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị (như
máy tính, camera, máy in, máy quyét), đường truyền, dịch vụ Internet … còn thiếu, lạc
hậu, chưa đồng bộ, nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số; cơ sở dữ liệu số
hóa chuyên ngành (dữ liệu người học, dữ liệu giáo viên / giảng viên, học liệu …) đòi hỏi
sự đầu tư lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng như tài
chính để đảm bảo cho việc số hóa. Việc xây dựng kho học liệu số cũng cần phải có kế
hoạch cụ thể và đồng bộ, tránh việc phát triển tự phát dẫn đến lãng phí, mất thời gian, công
sức và tài chính. Việc thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu quản lý giáo dục và học liệu số
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cần hành lang pháp lý chung phù hợp với các quy định về bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ,
an ninh thông tin, giao dịch điện tử và luật chia sẻ cung cấp thông tin. Và việc xây dựng
chương trình học trực tuyến, thời lượng học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm định chất
lượng học trực tuyến, công nhận kết quả học trực tuyến (khác với học truyền thống); quy
định điều kiện tổ chức lớp học, trường học trên môi trường mạng (kể cả ngắn hạn và dài
hạn). Vậy một nhà lãnh đạo sẽ thúc đẩy văn hoá của nhà trường theo cách như thế nào.
Về hành vi cư xử, người lãnh đạo cần làm mẫu từ đầu, truyền đạt hành vi mong muốn,
cung cấp phản hồi kịp thời, ngăn cản những hành vi không mong muốn, giải quyết nỗi sợ
hãi và sự phản kháng, giúp các nhóm trong nhà trường hiểu các thói quen hiện tại và xây
dựng những thói quen mới để hỗ trợ hành vi mong muốn cũng như cần giới thiệu các hành
vi được khuyến khích. Về tư duy, người quản lý nhà trường cần truyền đạt những suy nghĩ
mong muốn và cách chúng tác động đến hành vi cụ thể; Thảo luận về tư duy với tập thể để
xác định điều gì đang cản trở họ khỏi hành vi mong muốn đồng thời có thể thực hiện phương
pháp tiếp cận hệ thống: Nếu một nhóm hoặc cá nhân phản kháng, hãy nhắm mục tiêu hành
vi của những người xung quanh họ. (Nếu họ thấy người khác được khen thưởng vì những
thay đổi, thì thái độ của họ đối với sự thay đổi sẽ được cải thiện). Về mặt giá trị, chúng ta
hiểu rằng không có cách nào trực tiếp để thay đổi giá trị của người khác, vì vậy với tư cách
là người lãnh đạo, hãy tập trung vào việc giúp tập thể nhà trường hiểu được sự chồng chéo
của các giá trị cá nhân và tổ chức để tăng động lực cũng như có thể sử dụng cách kể chuyện
để chia sẻ các giá trị của riêng bạn (và cách bạn khám phá ra những giá trị này), để mọi
người có thể tự mình bắt đầu cuộc hành trình khám phá ra các giá trị này.
Về mặt tổ chức, các nhà lãnh đạo cần thông báo các chính sách, quy trình hoặc cách
thức làm việc mới, thiết kế lại các chế độ khen thưởng và KPI để thưởng cho các hành vi
mong muốn (ví dụ: bao gồm các chỉ số như giờ tự học, phản hồi từ các thành viên trong
tập thể nhà trường); công bố thay đổi định hướng chiến lược, mô hình hoạt động và đồng
thời cần nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, giới thiệu công nghệ mới. Về giá trị tổ chức,
cần xây dựng tầm nhìn về tác động xã hội mong muốn của nhà trường và trải nghiệm của
toàn thể cán bộ, giáo viên. Người lãnh đạo cũng cần đặt mục tiêu để đưa tác động của các
bên liên quan hiện tại phù hợp với tầm nhìn nhà trường và thảo luận cởi mở về sự đánh
đổi và ưu tiên. Người lãnh đạo nhà trường cũng nên sử dụng cách kể chuyện để làm nổi
bật các giá trị cốt lõi của tổ chức. Như vậy có thể thấy, trong việc thiết lập văn hóa trường
học, quản lý trường học đóng một vai trò thiết yếu, chuyển đổi kỹ thuật số tác động đến
quản lý trường học và văn hóa tổ chức và tất yếu tác động đến chất lượng giáo dục. (World
Economic Forum, 2021)
Kết luận
Như vậy, chuyển đổi số chính là sự thay đổi và nhà lãnh đạo đóng vai trò là người
tiên phong thực hiện những thay đổi này trong tổ chức và thúc đẩy sự sẵn sàng của tổ
chức mình đối với những thay đổi này bằng cách đề xuất và thực hiện các điều chỉnh cần
thiết trong chính bản thân mình và về mặt tổ chức. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, để
thành công thì các nhà trường cũng cần đầu tư vào việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao
nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển
đổi số trong toàn ngành giáo dục, đến từng địa phương, nhà trường, giảng viên, giáo viên,
cán bộ quản lý; xây dựng văn hoá số trong ngành giáo dục; đẩy mạnh triển khai Chính
phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số trong toàn ngành; Tăng cường kết hợp công nghệ
như Big data, AI, Blockchain… với cơ sở dữ liệu số chuyên ngành , cũng như cần hoàn
thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy học, tạo cơ hội học tập bình đẳng giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác
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nhau, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ và huy động nguồn lực xã hội hóa cùng tham gia
thực hiện; thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham
khảo, nghiên cứu khoa học; triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và định hướng
thống nhất và đặc biệt cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo kiến thức,
kỹ năng CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu
cầu chuyển đổi số. Hiểu các nguyên tắc đằng sau sự lãnh đạo chiến lược cần thiết để tạo
ra sự thay đổi trong các tổ chức học tập là rất quan trọng để ban hành các sáng kiến mới
hoặc chuyển đổi trên diện rộng thành công.
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ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG XÃ HỘI ĐẾN VĂN HÓA ỨNG XỬ, LỐI SỐNG
CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG
Đoàn Thị Thu Huyền*
Lý Thị Vân Chinh*
Tóm tắt: Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, xuất hiện ngày càng
nhiều các trang mạng xã hội đã tác động lớn đến mọi lĩnh vực hoạt động và sinh hoạt của con
người, nhất là lứa tuổi học sinh phổ thông. Bên cạnh nhiều tiện ích, các trang mạng xã hội cũng
đã gây ra những hệ lụy không tốt, khó lường. Với đặc tính hấp dẫn, lôi cuốn các trang mạng xã
hội dễ làm cho người tham gia bị sa đà vào “biển thông tin” hỗn loạn đó làm cho họ sao nhãng
việc học hành, giảm năng suất lao động, tinh thần uể oải, sa sút, đắm chìm vào thế giới ảo trong
đời sống thực. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm sinh lý và việc hình thành, phát triển
nhân cách, lối sống tốt đẹp của con người, nhất là lứa tuổi học sinh phổ thông. Qua quá trình
tìm hiểu, nghiên cứu đã cho thấy những ảnh hưởng vô cùng sâu sắc của mạng xã hội tới lứa tuổi
học sinh phổ thông, đề ra một số biện pháp khắc phục. Từ đó thấy được sức ảnh hưởng của mạng
xã hội và tầm quan trọng của việc giáo dục văn hóa, lối sống cho học sinh phổ thông.
Từ khóa: mạng xã hội, văn hóa, ứng xử, lối sống, học sinh.

1. Đặt vấn đề
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin nói
chung, internet, các trang mạng xã hội (MXH) nói riêng đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến
mọi mặt đời sống xã hội và sinh hoạt của con người. MXH là một thành tựu khoa học kỹ
thuật của con người và đang trở thành công cụ truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều
người sử dụng nhất hiện nay. MXH đem con người đến gần với nhau hơn, giúp người ta
nói lên suy nghĩ của mình được nhiều hơn và đặc biệt giúp cho con người truyền tải cảm
hứng, giúp cho cộng đồng gần gũi nhau hơn.
Với cuộc cách mạng 4.0, các nhà khoa học còn mong muốn xây dựng sự tương tác
mạnh mẽ hơn giữa thế giới ảo và thế giới thật. Dễ thấy, sự tác động của hai thế giới, “ảo”
và “thật” đã gần nhau lắm. Khi mà con người đã coi mạng xã hội là “môi trường xã hội”,
thì văn hóa ứng xử ở đó lại là một vấn đề cần được quan tâm. Với những tiện ích vượt trội
của MXH như vậy, các bạn trẻ hiện nay sử dụng MXH rất nhiều và phổ biến, kéo theo đó
là các vấn đề về văn hóa ứng xử trên MXH của giới trẻ cũng gây nhiều vấn đề nhức nhối.
Chẳng hạn, những biểu hiện lệch chuẩn, ứng xử thiếu văn hóa hoặc dùng MXH để trục
lợi..., gây ra những tác động xấu tới nền tảng và những giá trị đạo đức, văn hóa của dân
tộc, đòi hỏi cần có giải pháp chấn chỉnh. Cụ thể, MXH đã có ảnh hưởng sâu sắc đến văn
hóa ứng xử, lối sống của học sinh phổ thông.
2. Nội dung
2.1. Mạng xã hội và văn hóa ứng xử, lối sống của học sinh phổ thông
Theo khoản 22 Điều 3, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính
phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã quy định:
Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng
mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với
*
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nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện
(chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.
Theo thống kê năm 2020, Việt Nam có trên 60% dân số sử dụng MXH thường
xuyên. Những MXH có số lượng người dùng nhiều như: Facebook, Youtube, Zalo,
Mesenger, Instagram, Tiktok, Mocha, Google+, Twiter, Skype, Viber.... MXH mang lại
nhiều lợi ích tích cực cho cuộc sống của chúng ta: Người sử dụng MXH có thể gọi video,
chat nhóm tiện ích, nhắn tin, gửi ảnh nhanh chóng, đăng tin, bài. Đây là phương tiện để
mỗi người có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống. MXH
cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
của nước ta. Hiện nay MXH cũng là phương tiện giúp cho mọi người trao đổi, chia sẻ
thông tin trực tuyến để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch
bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, MXH
vẫn còn tồn tại những tiêu cực, ảnh hưởng đến người dùng nếu chúng ta không am hiểu
pháp luật, không tỉnh táo trước những thông tin trên MXH, đó chính là: Một bộ phận
người dân, nhất là giới trẻ có xu hướng nghiện MXH, dành quá nhiều thời gian cho việc
sử dụng MXH, điều đó dễ dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy theo lối sống ảo làm
giảm tương tác trực tiếp giữa người với người. Người dùng MXH nếu không cảnh giác
có thể có nguy cơ bị lộ, đánh cắp thông tin cá nhân, bị lừa đảo về kinh tế. Không ít người
lợi dụng MXH để đăng tin giật gân câu view, câu like nhằm mục đích cá nhân, nhưng
cũng có khi đem lại những tác hại cho người khác. Một số cá nhân lợi dụng MXH để thực
hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Văn hóa là những hành vi ứng xử trong quan hệ giữa con người với con người qua
quá trình tiếp xúc hàng ngày hoặc trong giao tiếp ngôn ngữ được thể hiện bằng những câu
nói mang tính chuẩn mực đảm bảo tính lịch sử cho một quá trình nói năng. Ứng xử là
phản ứng của con người đối với sự tác động của người khác đến mình trong một tình
huống cụ thể nhất định. Ứng xử là phản ứng có lựa chọn tính toán là cách nói năng tùy
thuộc và tri thức, kinh nghiệm và nhân cách của mỗi người nhằm đạt kết quả cao nhất
trong giao tiếp.
Văn hóa ứng xử là thế ứng xử, sự thể hiện triết lí sống, các lối sống, lối suy nghĩ,
lối hành động của một cộng đồng người trong việc ứng xử và giải quyết những mối quan
hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội từ vi mô (gia đình) đến vĩ mô (nhân gian).
Trong đời sống của học sinh, văn hóa ứng xử được thể hiện khá đa dạng. Văn hóa ứng xử
được thể hiện chính trong nhà trường và nơi công cộng. Đó chính là cách nghe, nói, ăn
mặc, đi đứng, thái độ... của học sinh đối với hoàn cảnh và các đối tượng xung quanh. Đó
là tổng hòa cách ứng xử với bạn bè, thầy cô và các mối quan hệ khác trong xã hội.
Lối sống là những dạng hoạt động xã hội đã ổn định, đã trở thành nếp cảm, nếp
nghĩ, nếp lao động, công tác và sinh hoạt theo một bảng giá trị xã hội nhất định và có tính
người của những cá nhân - thành viên tích cực của xã hội, biết đau khổ, cảm giác, suy
nghĩ và hành động như những con người trong sự thống nhất của các điều kiện của một
hình thái kinh tế - xã hội nhất định; là sự tổng hòa những tính chất cơ bản của các mối
quan hệ vật chất và tinh thần, cá nhân và xã hội, dân tộc và quốc tế. Đối với giới trẻ nhất
là lứa tuổi học sinh, lối sống còn thể hiện trong việc nhìn nhận, hành động trong cuộc
sống. Nhiều học sinh có tư tưởng tích cực, năng động và sáng tạo. Có thái độ dám nghĩ,
dám làm, ham học hỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.... Bên cạnh đó vẫn có một
số bộ phận học sinh có cái nhìn sai lầm về giá trị cuộc sống. Đó là hiện tượng sùng bái
giá trị vật chất. Có không ít học sinh con nhà giàu đã sử dụng đồng tiền gây ra nhiều
chuyện sai trái: mua điểm, chèn ép bạn bè hay có lối sống hưởng thụ. Ham mê, chìm đắm
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vào thế giới ảo trên MXH kéo theo nhiều vấn đề tiêu cực khác. Và dẫn đến có những tệ
nạn xã hội, thái độ không đúng đắn đối với lứa tuổi.
2.2. Thực trạng sử dụng mạng xã hội của lứa tuổi học sinh phổ thông
Theo số liệu của ComScore - Công ty về đo lường và đánh giá hiệu quả các giải pháp
marketing trực tuyến đã báo cáo, trong hơn 30 triệu người sử dụng internet tại Việt Nam, có
khoảng 87,5% đã và đang sử dụng các mạng xã hội, nằm trong độ tuổi 15-34 (khoảng 71%).
Giới trẻ Việt Nam đang sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube... với
mục đích học tập, giải trí, kinh doanh, kết nối. Trong đó, Facebook được sử dụng nhiều nhất.
Theo số liệu thống kê, Việt Nam là nước có số lượng người sử dụng dịch vụ Facebook tăng
nhanh nhất trên thế giới với khoảng 35 triệu người dùng, đồng nghĩa với việc hơn 1/3 dân số
của nước ta đang sở hữu một tài khoản Facebook, trong đó đông đảo nhất có lẽ là bộ phận
thanh, thiếu niên.
Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của
rất nhiều bạn trẻ với mục đích sử dụng khác nhau, việc đăng ký tham gia vào mạng xã hội
đơn giản, dễ dàng, tiện lợi đã khiến cho mạng xã hội ngày càng thu hút cả giới trẻ ở các
thành phố lớn và những vùng nông thôn. Ngày nay, khi điều kiện kinh tế của người dân
ngày càng nâng cao hơn và giá thành để sở hữu các trang thiết bị như máy tính, điện thoại
có xu hướng ngày càng thấp, thì việc có được một phương tiện truyền thông mới tích hợp
internet không phải là vấn đề khó khăn. Do đó, việc sử dụng internet nói chung và MXH
nói riêng chuyển từ không gian đại lý, cửa hàng internet sang không gian tại nhà riêng
dường như là một tất yếu. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện
truyền thông mới, kết hợp với ứng dụng internet, chỉ cần có một phương tiện như điện
thoại thông minh, hay các phương tiện xách tay nhỏ khác như Ipad, laptop…cộng với kết
nối internet, người ta đều có thể truy cập được MXH trực tuyến ở mọi nơi mọi lúc. Vì thế,
hiện nay nơi sử dụng MXH thường xuyên nhất của các bạn học sinh là ở nhà và tần suất
truy cập MXH khá thường xuyên kèm theo thời gian truy cập trung bình mỗi ngày và thời
lượng mỗi lần truy cập cũng khá nhiều.
Mục đích của việc truy cập các trang MXH rất đa dạng, đa chiều, từ việc vào MXH
để gặp gỡ, trao đổi thông tin với bạn bè đến chia sẻ thông tin với người thân, giới trẻ đặc
biệt là lứa tuổi học sinh đang dành khá nhiều thời gian cho mạng xã hội, đó là nguyên
nhân gây nên tình trạng “nghiện” mạng xã hội đang ngày càng tăng. Giới trẻ sử dụng tiếng
Việt để giao tiếp chiếm tỷ lệ (45,7%), tiếng Anh (38,8%) và các ký hiệu khác nhau. Sự
chêm xen này cũng vô tình làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt khi mà hiện
nay một số bộ phận học sinh có hiện tượng loạn ngôn ngữ, sử dụng tiếng Anh và tiếng
Việt lẫn lộn khi nói chuyện mà không không biệt đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
2.3. Ảnh hưởng của mạng xã hội đến văn hóa ứng xử, lối sống của lứa tuổi học
sinh phổ thông
Chính vì việc đăng ký tham gia vào mạng xã hội đơn giản, dễ dàng, tiện lợi đã
khiến cho mạng xã hội ngày càng thu hút cả giới trẻ đặc biệt là lứa tuổi học sinh không
chỉ ở các thành phố lớn mà cả những vùng nông thôn, miền núi.
Đối với những học sinh cần tiếp cận những kỹ năng, kiến thức hoặc thông tin mới
nhất phục vụ cho công việc, học tập, nghiên cứu, mạng xã hội là công cụ tìm kiếm không
thể thiếu. Mạng xã hội sẽ bổ sung và làm giàu thêm những kiến thức mà học sinh được
học trong nhà trường. Cụ thể nhất như: Truy cập tin tức nhanh, bắt kịp xu hướng phát
triển của xã hội. Tăng cường tính kết nối gia đình, người thân, bạn bè dù ở đâu trên thế
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giới và kết nối với những người bạn mới khắp năm châu. Bổ sung thêm kiến thức và tăng
cường kỹ năng sống, tìm kiếm và tự học các kỹ năng trên các trang mạng hoàn toàn miễn
phí và học mọi lúc, mọi nơi. MXH là kênh giải trí phong phú, xem phim, nghe nhạc đủ
các thể loại sinh động, dễ dàng. MXH cũng giúp học sinh phát huy được tài năng hơn
bằng cách giúp giới thiệu tài năng đến mọi người như ca hát, vẽ tranh, nấu ăn, chia sẻ kinh
nghiệm, kiến thức... Qua đó, có thể nổi tiếng một cách tích cực trên cộng đồng, cũng là
con đường hiệu quả để duy trì và phát triển sự nghiệp. MXH cũng giúp cải thiện não bộ,
theo nghiên cứu của giáo sư Gary Small tại Trường Đại học California Los Angeles cho
thấy, khi tìm kiếm và đọc nhiều thông tin từ internet, não bộ sẽ hoạt động tốt hơn và làm
chậm quá trình lão hóa.
Mục đích sử dụng mạng xã hội phụ thuộc vào mỗi cá nhân mà sẽ phát huy lợi ích
khác nhau. Mỗi học sinh cần biết làm chủ hành vi, cân nhắc mức độ tham khảo một cách
hợp lý, chọn lọc thông tin bổ ích để mạng xã hội trở thành công cụ nâng cao giá trị bản
thân và sự cống hiến của chúng ta cho cộng đồng. Bên cạnh những tác động tích cực thì
mạng xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh.
Việc tiếp xúc với internet, MXH từ sớm khiến cho học sinh dễ bị sao nhãng học
tập, đặc biệt là việc đắm chìm trong mạng ảo, không tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Đặc biệt, những trò giải trí như game online, đọc truyện, các chương trình trực tuyến,
phim truyền hình, … đều là những thứ mà ít ai có thể kháng cự được sự hấp dẫn của nó
khi tham gia vào. Tình trạng nghiện game online ngày càng diễn ra phổ biến. Đây được
xem là tác hại lớn nhất của internet, MXH đối với học sinh. Nhiều học sinh đã bỏ học, lén
lút ăn cắp tiền của bố mẹ, ông bà hay thậm chí là ăn trộm tiền, trộm đồ của những người
xung quanh đi bán lấy tiền theo đuổi những trò chơi trực tuyến. Không những nó làm sa
sút tinh thần, ảnh hưởng sức khỏe, tương lai và sự nghiệp của học sinh mà còn là con
đường dẫn đến các tệ nạn trong xã hội. Khi lạm dụng mạng xã hội học sinh dễ dẫn đến
thiếu sự tương tác, ít thời gian cho người thân, bạn bè. Khó đạt được mục tiêu thực cá
nhân vì đã lãng phí thời gian vào mạng xã hội, quên đi mục tiêu thực sự của mình cần đạt
được. Thay vì học hỏi những kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân phục vụ cho công
việc hiện tại hoặc tương lai các em lại chú tâm vào những thông tin giật gân để tìm like,
để nổi tiếng trên mạng. Các em cũng dễ bị thiếu sự sáng tạo vì dành quá nhiều thời gian
để truy cập MXH não bộ sẽ không được nghỉ ngơi, làm suy giảm hoạt động, hạn chế tính
sáng tạo. Nếu như học sinh còn nhỏ mà được tự do sử dụng MXH cũng dễ bị bạo lực trên
mạng, có thể bị đe dọa, tra tấn tinh thần. Bên cạnh đó các em cũng rất có khả năng mất
kiểm soát hành vi, khó diễn đạt cảm xúc bằng lời, khi xảy ra xung đột thì có khuynh hướng
sử dụng những trò bạo lực bị nhiễm trên mạng. Thiếu tự tin cũng sẽ xảy ra nếu học sinh
thường xuyên so sánh mình với người khác. Khi chia sẻ những thông tin chưa được kiểm
chứng, sàng lọc lên MXH mọi người cũng có thể làm ảnh hưởng đến các các em học sinh
và nếu mức độ nghiêm trọng sẽ vi phạm pháp luật.
Nếu không biết chọn lọc thông tin phù hợp để phát huy những thành quả mà MXH
đem lại sẽ rất dễ bị sao nhãng những mục tiêu quan trọng khác. Với lứa tuổi học sinh cần
hạn chế tối đa những tiêu cực trong thế giới ảo, kiểm soát bản thân, cân đối thời gian thật
tốt để không vướng mắc vào những sai lầm.
2.4. Đề xuất một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng của mạng xã hội đến văn
hóa ứng xử, lối sống của lứa tuổi học sinh phổ thông
Từ thực tế cho thấy, có một sức hút mạnh mẽ từ MXH để tạo nên một đời sống tinh
thần và xã hội nhộn nhịp, sôi động. Với những tiện ích của nó và tốc độ tham gia mạnh mẽ
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vào MXH của lứa tuổi học sinh, có thể thấy rằng sự phát triển của MXH chưa hề có xu hướng
dừng lại hay giảm đi mà là phát triển không ngừng nghỉ và thu hút ngày càng lớn. Trong bối
cảnh đó, các giải pháp quản lý, khắc phục nhất thiết phải xem việc phát triển MXH là tất yếu,
là đương nhiên.
Trước tiên gia đình cần giáo dục tác dụng, tác hại của mạng xã hội, giới hạn thời
gian và định hướng cho các học sinh khi chúng bắt đầu biết đến mạng xã hội. Cha, mẹ
cần phải có sự hiểu biết nhất định về mạng xã hội, biết sử dụng các trang mạng để phục
vụ cho công việc, giải trí lành mạnh, là tấm gương tốt cho trẻ học tập và noi theo, định
hướng giá trị nhân cách và lối sống tốt đẹp, có sự yêu thương, chia sẻ với gia đình và trách
nhiệm với xã hội, giáo dục kỹ năng sống, nhất là kỹ năng điều tiết và kiểm soát bản thân,
rèn luyện thói quen tốt như chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ... Cha, mẹ cần đưa ra
những nguyên tắc sử dụng Internet, đối với các em học sinh nhỏ cần giới hạn khoảng thời
gian nhất định. Cha, mẹ có thể sử dụng những công cụ ngăn chặn các em vào những nội
dung không phù hợp và kiểm soát những nội dung truy cập; không phê phán hay chỉ lên
án những tiêu cực mạng xã hội mà cấm đoán giới. Cha, mẹ dành nhiều thời gian trò chuyện
để hiểu tâm tư của con, động viên, khích lệ tinh thần hay tổ chức những chuyến du lịch
để thắt chặt tình cảm gia đình.
Nhà trường, các cơ sở giáo dục cần hướng dẫn cách khai thác thông tin tích cực để
các em chủ động tham gia, phục vụ học tập, nghiên cứu chuyên môn hiệu quả. Hướng dẫn
cách chọn lọc thông tin hữu ích và tránh xa những thông tin độc hại. Giáo dục cách ứng xử
văn minh trên mạng, kiểm soát hành vi, lời nói và đảm bảo những thông tin mà mình đăng
trên mạng không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của cá
nhân hay tổ chức nào, phù hợp với thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội.
Tăng cường tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, thiện nguyện... để nâng cao
đời sống tinh thần, tạo môi trường lành mạnh để họ kết bạn, giao lưu học hỏi kinh nghiệm
lẫn nhau, qua đó rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, giúp các bạn
trẻ sống có trách nhiệm, xa rời lối sống hời hợt, vô tâm, thích ăn chơi, hưởng thụ và đua
đòi theo những hư danh của thế giới ảo. Khi thế giới thực có nhiều hoạt động thú vị thì
các em sẽ hạn chế tìm niềm vui ở thế giới ảo.
Các cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành các văn bản hướng dẫn sử dụng mạng
xã hội, xây dựng quy định cho các nhà cung cấp dịch vụ, khuyến khích những thông tin
lành mạnh, bổ ích, lan tỏa tư duy tích cực và lối sống văn minh cho cộng đồng.
Phát huy mặt tích cực, ngăn chặn mặt tiêu cực trước tiên là giáo dục ý thức, định
hướng cho các em học sinh, sau đó các cơ quan pháp luật quán triệt công tác quản lý nhằm
tối ưu hóa lợi ích của mạng xã hội. Gia đình, nhà trường và địa phương cần tổ chức tốt
các hoạt động vui chơi, giải trí là giải pháp thiết thực nhất để vừa quản lý vừa bồi dưỡng,
giáo dục nhân cách, lối sống lành mạnh cho các em vừa hạn chế tác động tiêu cực của
mạng xã hội. Điều này giúp cho các em có đủ tự tin, bản lĩnh và vững vàng trước cám dỗ
trong thế giới ảo.
3. Kết luận
Đi cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật là sự bùng nổ của mạng xã hội đã
thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. MXH trực tuyến ra đời tạo nên một bước ngoặt
lớn trong giao tiếp gián tiếp. Với sự hấp dẫn của mình, MXH đã trở thành một bộ phận
không thể thiếu trong cuộc sống. Cuộc sống của cộng đồng MXH chịu ảnh hưởng nhiều
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bởi những tiện ích do nó mạng lại. Chúng ta có thêm nhiều phương tiện để giao tiếp, thu
thập thông tin, học tập, giải trí, … Bên cạnh những lợi ích là những tác hại đến sức khỏe,
thời gian, trí tuệ, nhân cách, lối sống. Vì vậy, cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ để quản
lý MXH, bao gồm cả giải pháp hành chính, giải pháp kỹ thuật và giải pháp tuyên truyền
giáo dục. Chúng ta, giới trẻ nhất là lứa tuổi học sinh hãy sử dụng mạng xã hội một cách
thông minh, tỉnh táo và chấp hành nghiêm túc Luật An ninh mạng để tránh những hệ lụy
đáng tiếc.
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TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TỚI SỰ TIẾP NHẬN VĂN HOÁ HỌC
ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
TS. Bùi Thị Thanh Diệu*
Ths. Đào Mộng Uyển*
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề lý thuyết về văn hoá học đường và
đặc điểm của quá trình chuyển đối số ở môi trường giáo dục đại học như: hiểu biết về văn hóa
học đường; các thành phần của văn hóa học đường tích cực và tiêu cực; một số thời cơ và thách
thức của quá trình chuyển giao văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó,
bài viết nhận diện những tác động của quá trình chuyển đổi số giáo dục đại học tới sự tiếp nhận
văn hoá học đường của sinh viên. Từ đó, giúp các nhà quản lý giáo dục có cái nhìn tổng quát và
có biện pháp để phát huy các yếu tố văn hoá học đường tích cực, hạn chế văn hoá học đường
tiêu cực tới đối tượng tiếp nhận là sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học.
đại học

Từ khoá: Văn hoá học đường; sự thay đổi văn hoá học đường; chuyển đổi số; giáo dục

1. Giới thiệu
Văn hoá học đường (VHHĐ) là một chủ đề quan trọng và được thảo luận nhiều
trong quá trình phát triển của các trường đại học ở Việt Nam. VHHĐ tham gia trực tiếp
vào quá trình hoàn thiện nhân cách, định hướng hành vi và thái độ cho sinh viên, là nhân
tố quan trọng góp phần thực hiện sứ mạng, mục tiêu đào tạo và làm nên thương hiệu của
các trường đại học. Xây dựng môi trường VHHĐ là một trong những yếu tố giúp các tổ
chức giáo dục đại học (GDĐH) thực hiện sứ mạng, mục tiêu mà ngành giáo dục đã đặt ra,
nhằm khuyến khích tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên làm việc và học tập, cống hiến
sức lực và trí tuệ của bản thân cho cơ sở giáo dục.
Hiện nay cùng với sự phát triển của quá trình chuyển đổi số trong môi trường
GDĐH, vấn đề định hướng, xây dựng và phát triển VHHĐ cho sinh viên cũng bị tác động
rất lớn. Sinh viên lại là tầng lớp xã hội đặc thù, đang trong quá trình định hình nhân cách,
đạo đức và lối sống. Đồng thời họ cũng là những người tràn đầy sức sống, có hoài bão,
ước mơ, năng động, được đào tạo một cách cơ bản, toàn diện theo tất cả các chuyên ngành;
họ nhạy bén với cái mới, nắm trong tay tri thức thời đại... Vì vậy, để đạt được những mục
tiêu về giáo dục VHHĐ cho sinh viên, cần phải hiểu rõ những đặc điểm và tác động của
bối cảnh chuyển đổi số tới việc tiếp nhận VHHĐ của sinh viên. Nhận diện và xây dựng
được các yếu tố tác động tới VHHĐ trong quá trình trình chuyển đổi số sẽ giúp nhà trường
thực hiện tốt các hoạt động định hướng, quy định chuẩn mực cả về hành động cũng như
tinh thần cho sinh viên một cách đúng đắn ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học,
đồng thời nâng cao chất lượng và khẳng định được thương hiệu của nhà trường.
2. Một số vấn đề lý thuyết về văn hoá và văn hoá học đường
2.1. Khái niệm văn hóa
Thuật ngữ “Văn hóa” (culture) được dùng khá phổ biến trong đời sống, song việc
hiểu về nó thì mỗi nhà nghiên cứu, mỗi cá nhân lại có cách hiểu không hoàn toàn giống
nhau. Thế kỷ XIX, Edward Burnett Tylor đã cho rằng: “Văn hóa là tổng thể phức hợp
*
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bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục cũng như mọi
khả năng và thói quen khác” [1].
Năm 2015, trong Tuyên ngôn thế giới của Tổ chức UNESCO về đa dạng văn hóa
đã đưa ra định nghĩa về văn hóa như sau: “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” [12].
Hiện nay, trên thế giới có hơn 400 định nghĩa về văn hóa, điều đó cho ta thấy sự phong
phú, đa dạng và phức tạp của khái niệm này. Tuy nhiên trên một bình diện chung có thể
hiểu văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo
ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa là những nét đẹp, những thói quen hành xử đẹp đẽ của
cá nhân hoặc cộng đồng, là yếu tố quan trọng để xây dựng xã hội tốt đẹp, dân chủ, công
bằng văn minh và đó cũng là nền tảng để xã hội phát triển một cách bền vững.
2.2. Khái niệm văn hoá học đường
VHHĐ (school culture) là thuật ngữ được xuất hiện vào đầu những năm 90 của thế
kỉ trước ở các nước phát triển như: Anh, Mĩ, Úc,...sau đó lan ra nhiều nước khác trên thế
giới. Hiện nay, khái niệm và nội dung về VHHĐ còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau.
Theo định nghĩa của Michael Fullan trong cuốn cẩm nang: “Định hướng nền văn hóa
thay đổi” đã xác định: “Văn hóa học đường chính là niềm tin và kỳ vọng hướng dẫn rõ
cách nhà trường vận hành như thế nào. Đó là những ảnh hưởng và thái độ cơ bản trong
trường học và có thể nhận thấy trong chất lượng của các hoạt động tương tác, nỗ lực và
sản phẩm tạo ra” [6]. Trường đại học là một thiết chế xã hội, vì vậy việc hình thành
VHHĐ để góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường là một tất yếu khách quan.
VHHĐ là hệ thống những giá trị, những chuẩn mực vật chất và tinh thần được tích lũy
qua quá trình phát triển của nhà trường. Những giá trị, chuẩn mực đó tác động trực tiếp
đến nhận thức, thái độ, hành vi của các thành viên nhằm tạo nên môi trường văn hóa chuẩn
mực, phù hợp với mục đích giáo dục và tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức giáo dục.
Theo Phạm Minh Hạc, “VHHĐ là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản
lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em sinh viên có các cách thức suy
nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” [8]. Mục tiêu chung nhất của VHHĐ là xây dựng
trường học lành mạnh - cơ sở quan trọng để đảm bảo chất lượng thật.
Như vậy có thể thấy VHHĐ là văn hóa trong môi trường giáo dục và đào tạo. Đó
chính là hành vi, thái độ, ứng xử của giữa các thành viên trong nhà trường với nhau, giữa
nhà trường và ngoài xã hội. Mọi vấn đề liên quan đến đào tạo, cả trước, trong và sau quá
trình đào tạo đều liên quan đến vấn đề văn hóa học đường. Do đó, VHHĐ có ảnh hưởng
trực tiếp đến chất lượng giáo dục và đào tạo.
2.3. Đặc điểm và vai trò của văn hoá học đường
Từ những khái niệm trên ta có thể nhận thấy đặc điểm và vai trò của VHHĐ trong
môi trường GDĐH được thể hiện rõ qua các khía cạnh sau:
- VHHĐ là một bộ phận của văn hóa, nó cũng bao gồm cả ba thành tố: nhận thức,
tổ chức và ứng xử giữa con người với con người và được biểu hiện ra trong quan hệ giữa
các thành viên trong trường học, giữa con người với môi trường cảnh quan.
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- VHHĐ trong trường đại học biểu hiện tập trung ở các phương diện: văn hóa dạy,
văn hóa học, văn hóa thi cử, trang phục; giao tiếp, ứng xử; tổ chức hoạt động thực hiện
mục tiêu đào tạo của nhà trường.
- VHHĐ được hình thành trong quá trình hoạt động của các thành viên trong nhà
trường và mối quan hệ giữa các thành viên, đó là: quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường với
giảng viên và sinh viên; quan hệ giữa giảng viên với giảng viên; quan hệ giữa giảng viên
với sinh viên và quan hệ giữa giảng viên, sinh viên với cán bộ công nhân viên nhà trường;
giữa nhà trường với gia đình sinh viên và với xã hội.
- Xây dựng VHHĐ là một yếu tố bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
và góp phần quan trọng trong cải cách nền giáo dục hiện nay. Văn hoá luôn đi liền với
giáo dục, giáo dục đi liền với văn hoá. Học đường là nơi dạy chữ, dạy nghề, dạy người.
Môi trường giáo dục là nơi đào tạo những lớp người có tài năng, đạo đức, tri thức để phục
vụ xã hội. Tiến hành giáo dục trước hết và cuối cùng là nhằm phát triển con người, hình
thành ở mỗi người nhân cách văn hoá, đòi hỏi một môi trường giáo dục tương ứng, đó là
xây dựng VHHĐ.
VHHĐ là môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ
trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp. Vấn đề xây dựng VHHĐ
phải được đặt ra làm nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường, vì nếu học đường mà thiếu
văn hóa thì không thể hoàn thành chức năng chuyển tải những giá trị kiến thức và nhân
văn cho thế hệ trẻ của tương lai.
2.4. Phân loại văn hoá học đường
VHHĐ trong giáo dục nói chung và và GDĐH nói riêng có thể được phân loại rộng
rãi thành hai loại:
- Văn hóa học đường tích cực: VHHĐ tích cực, được định nghĩa rộng rãi, có lợi
cho cả sự hài lòng, tinh thần và hiệu quả nghề nghiệp, cũng như việc học tập, hoàn thành
và hạnh phúc của người học. Những biểu hiện chính của VHHĐ tích cực: Thành tích cá
nhân của người dạy và người học được ghi nhận và đánh giá cao; Nhấn mạnh vào mối
liên kết giữa các dạy và người học, hợp tác và sáng tạo,và tất cả nhân sự đều phải đạt tiêu
chuẩn chất lượng cao; Người học và nhân viên tin rằng được bảo vệ về mặt tinh thần và
tâm lý; Các quy tắc của trường và các nguồn khuyến khích sự an toàn của người học; Sai
sót không được coi là thất bại, mà là cơ hội để học hỏi và cải thiện; Người học luôn được
định hướng để đạt được sự xuất sắc trong học tập, và phần lớn trong số họ đạt được hoặc
vượt qua các tiêu chuẩn đó; Các vấn đề lãnh đạo thiết yếu được giải quyết chung, với sự
tham gia của người dạy và người học và gia đình; Người học được tiếp cận công bằng với
giáo dục cơ sở vật chất và cơ hội học tập;… Môi trường VHHĐ tích cực là nơi mà trong đó
người học cảm thấy được đánh giá cao, được chăm sóc và tôn trọng. Một môi trường như
vậy thúc đẩy giáo dục chất lượng cao cũng như sự tham gia thực sự của các thành viên cả
trong và ngoài nhà trường. Gary Phillips đã nhận định: “Học tập tích cực chỉ có thể xảy ra
trong một nền văn hóa tích cực. Một nền VHHĐ tích cực sẽ có tác động lớn hơn đến sự
thành công của học sinh và giáo viên so với bất kỳ nỗ lực cải cách hoặc cải tiến trường học
nào hiện đang được áp dụng”. Như vậy VHHĐ tích cực được phân biệt không chỉ bởi việc
loại bỏ các vấn đề phân biệt đối xử hoặc kỷ luật, mà còn bởi sự hiện diện của một hệ thống
các tiêu chuẩn và giá trị tập trung sự chú ý của mọi người vào những gì quan trọng nhất và
thúc đẩy họ làm việc chăm chỉ để hướng tới một mục tiêu chung.
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- Văn hóa học đường tiêu cực: Trái lại với VHHĐ tích cực là VHHĐ tiêu cực.
Những nền văn hóa này không được khuyến khích trong môi trường giáo dục. Dấu hiệu
của VHHĐ tiêu cực: Lãnh đạo kém hiệu quả; Đối xử khác biệt; Hành vi không phù hợp;
Bất bình đẳng; Không có sự trợ giúp nào đối với các vấn đề về hành vi của người học;
Lãnh đạo không đánh giá cao nhân viên của mình; Không có sự công nhận cho những
thành tựu;… Trong văn hóa trường học tiêu cực, người dạy coi người học là gánh nặng
thay vì là khách hàng có giá trị. Người dạy không khám phá những ý tưởng, phương pháp
và chiến lược mới vì họ cho rằng họ đang làm hết sức mình. Người dạy và người học có
xu hướng chia sẻ những câu chuyện khó chịu, thất vọng và mất tinh thần và quan điểm
lịch sử về trường học. Có nhiều sự phàn nàn, chỉ trích và hoài nghi về bất kỳ ý tưởng,
chiến lược hoặc cơ hội mới nào cho tương lai được tổ chức giáo dục đưa ra [5].
3. Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và tác động của nó tới việc tiếp nhận
văn hoá học đường của sinh viên
3.1. Xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục đại học
Chuyển đổi số (digital transformation) là khái niệm được nhắc đến nhiều trong các
năm gần đây. Năm 2020, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt “Chương trình
Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó Giáo dục là
một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trước tiên, bởi giáo
dục là một lĩnh vực có tác động xã hội liên quan trực tiếp và hàng ngày tới người dân [9].
Mục tiêu của chuyển đổi số trong giáo dục là phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa,
ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài
liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình
thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá
thể hóa. Giáo dục được chuyển đổi số thành công sẽ giúp thay đổi nhận thức con người
một cách nhanh nhất, mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho nhiều hoạt động trong đời
sống xã hội, đồng thời, tạo động lực chuyển đổi số cho các ngành nghề khác.
Chuyển đổi số trong giáo dục nói chung tập trung vào hai nội dung chủ đạo là:
chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên
cứu khoa học. Đối với nội dung quản lý bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những
hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng
các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết
định một cách nhanh chóng, chính xác. Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa
học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng
câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực
tuyến, xây dựng mô hình học ảo [3]. Khi thực hiện chuyển đổi số, hệ thống giáo dục đào
tạo được tổ chức, thực hiện và quản lý thay đổi. Trải nghiệm giáo dục khác sẽ khiến cho
một số năng lực, kỹ năng đầu ra của người học không còn, nhưng đồng thời một số năng
lực, kỹ năng mới sẽ hình thành. Trọng tâm của chuyển đổi số là trải nghiệm của người
học sẽ hoàn toàn thay đổi và điều này đã có tác động nhiều đến hành vi, nhận thức, thái
độ và thói quen của sinh viên trong các trường đại học.
3.2. Đặc trưng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học
Trong GDĐH, chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào lĩnh vực
giáo dục, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình giáo
dục và cung cấp các giá trị mới cho người dạy và học cũng như nâng cao chất lượng hoạt
động nghiên cứu, đào tạo trong môi trường GDĐH. Hiện nay, ngành giáo dục đã kết nối
hơn 300 trường đại học, cao đẳng trên cả nước hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy
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hiệu quả tích cực; số hóa gần 5.000 bài giảng điện tử e-learning có chất lượng, kho luận
văn tiến sĩ với gần 7.000 luận văn, luận án, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với trên 31.000
câu hỏi, góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời [4]. Một số đặc
trưng về chuyển đổi số trong GDĐH được thể hiện qua các yếu tố sau:
- Chuyển đổi về các yếu tố đầu vào (input). Đầu tiên các yếu tố đầu vào của GDĐH
như: nguồn học liệu; dữ liệu người học; dữ liệu đào tạo; dữ liệu và quy trình hoạt động
của tổ chức giáo dục đại học được thay đổi và được thực hiện theo hướng số hoá thành
các cơ sở dữ liệu dưới sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ
thông tin. Các vấn đề về dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và vạn vật kết nối được ứng dụng
trực tiếp trong các yếu tố đầu vào của giáo dục. Tuy nhiên, chuyển đổi số không đơn giản
chỉ là số hoá các nguồn cơ sở dữ liệu mà còn bao gồm việc chuyển đổi phần cứng, kéo
theo việc quản trị các nguồn lực dành cho giáo dục, đào tạo cũng thay đổi.
- Chuyển đổi kết quả đầu ra (output). Chuyển đổi số phải đảm bảo việc kiểm tra,
đánh giá được thực hiện trong quá trình giáo dục, kể cả đánh giá kết quả đào tạo. Không
chỉ kết quả đánh giá được số hoá, mà quá trình đánh giá cũng phải được triển khai, thực
hiện bằng ứng dụng công nghệ trên máy tính. Chuyển đổi số phù hợp sự phát triển công
nghệ trong tương lai như ứng dụng các công nghệ mới trí tuệ nhân tạo, điện toán đám
mây, di động hóa, phân tích dữ liệu tối ưu hóa nguồn lực, phát triển những ứng dụng tiện
ích sáng tạo nhằm tạo sự trải nghiệm tiện nghi, định hướng phát triển đầu ra là các công
dân số toàn cầu trong tương lai.
- Chuyển đổi quá trình giáo dục (process). Chuyển đổi số không chỉ là số hóa bài
giảng, hay ứng dụng các phần mềm vào soạn bài dạy, mà còn là sự chuyển đổi toàn bộ
cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang
không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công. Để thực
hiện điều này quá trình giáo dục sẽ có sự thay đổi trong hoạt động dạy học như: học trực
tuyến E – learning; Phương pháp học tập thông qua các dự án; Phương pháp học bằng
ứng dụng thực tế ảo; Phương pháp dạy học STEM, STEAM;… Công việc này đòi hỏi
phải có sự nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thiết kế nội dung cũng như công
cụ thực hiện giảng dạy, tận dụng thế mạnh của công nghệ để thực hiện cá nhân hoá chương
trình giáo dục. Toàn bộ dữ liệu về quá trình học tập của sinh viên cũng được theo dõi và
lưu trữ bằng công nghệ, sử dụng các thiết bị, tính năng của công nghệ sao cho quá trình
giảng dạy đạt kết quả kỳ vọng. Các giảng đường thông minh và lớp học thông minh được
hình thành và phát triển.
- Chuyển đổi về môi trường giáo dục (environment). Môi trường giáo dục thay đổi
đáng kể trong quá trình chuyển đổi số. Các mối quan hệ giữa sinh viên, giảng viên và cán
bộ công nhân viên trong nhà trường sẽ thực hiện qua những tương tác trực tuyến nhiều
hơn trực tiếp. Các dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho sinh viên cũng theo hướng triển khai thông
qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm và cố
vấn học tập sẽ được hỗ trợ nhiều bởi các kênh thông tin trực tuyến. Môi trường giáo dục
trong quá trình chuyển đổi số sẽ phá bỏ các giới hạn về không gian và thời gian, tạo điều
kiện cho người học tiếp cận được các thông tin trong quá trình giáo dục một cách nhanh
chóng và chính xác hơn.
3.3. Nhận diện các yếu tố của chuyển đổi số tác động tới việc tiếp nhận văn hoá
học đường của sinh viên
Chuyển đổi số trong GDĐH đã từng bước hình thành và xây dựng nên một nền
văn hóa giáo dục số, gồm các vấn về đề thái độ học tập, hiểu biết về đạo đức học thuật,
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tính tự giác, ý thức về học tập suốt đời. Chuyển đổi số trong giáo dục đại học đã tác động
không nhỏ tới việc phát triển văn hoá giáo dục số nói chung trong đó có VHHĐ của sinh
viên nói riêng. Trong phạm vi bài viết này xin đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng chính đến
VHHĐ của sinh viên như sau:
- Chuyển đổi số làm thay đổi môi trường học tập và giao tiếp văn hoá của sinh viên
Với môi trường học tập số, không gian học tập được mở rộng, tăng cường tương
tác cả trong thế giới thực và thế giới ảo, tăng cường hướng tiếp cận xử lý thông tin, đồng
thời mỗi sinh viên có thể gắn kết với cả cộng đồng. Sinh viên cũng có thể tham gia sáng
tạo nội dung, đóng góp quá trình học tập của mình. Trong môi trường giáo dục số này,
sinh viên dần trở thành một công dân số là khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả
năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, chuẩn mực đạo đức trong môi
trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách
nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong
môi trường số. Điều này cũng hình thành nên một môi trường văn hóa số của sinh viên,
đó là các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của sinh viên. Văn hoá số của sinh viên chịu
tác động bởi các phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông, các nguồn dữ liệu trực
tuyến,… nên có những thay đổi đáng kể trong hành vi và cách giao tiếp của sinh viên.
Việc tương tác và giao tiếp của sinh viên trở nên dễ dàng hơn, sự giao thoa văn hoá trên
tất cả các phương diện đều được rút ngắn, vì vậy sinh viên cần phải xác định đúng đắn
được các hành vi trong giao tiếp và nhận diện được các giá trị VHHĐ tích cực để thể hiện
được trách nhiệm và tự chủ của bản thân trong thời đại số.
- Chuyển đổi số tác động tới ý thức chấp hành nội quy nhà trường của sinh viên
Trong các vấn đề về VHHĐ thì việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường
ngay từ những ngày đầu nhập học là một yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thói quen
về nề nếp nơi học đường cho sinh viên. Việc chuyển đổi số trong giáo dục đã làm thay
đổi hình thức tương tác từ không gian thực sang không gian ảo, điều này đã làm ảnh hưởng
rất nhiều đến ý thức chấp hành nội quy của sinh viên. Bên cạnh những mặt tích cực trong
vấn đề ý thức của sinh viên trong việc chấp hành nội quy nhà trường như: Vào lớp học
đúng giờ, học thật, thi thật thực hiện tốt các yêu cầu trong hoạt động học tập của giáo viên
bởi các quá trình này được hệ thống kiểm soát tự động thông qua các mã định danh sinh
viên và lớp học. Các hoạt động và các công việc liên quan đến trường lớp được giải quyết
rất nhanh chóng thông qua những liên kết điện tử giúp sinh viên hoàn thành tốt hơn những
nhiệm vụ hỗ trợ học tập. Tuy nhiên trong môi trường số rất khó kiểm soát sinh viên trong
các vấn đề: làm việc riêng trong giờ học; truy cập các trang website có nội dung không
lành mạnh; hút thuốc lá, chơi cờ bạc; ngay cả việc thực hiện các đồng phục khi tham gia
lớp học cũng ít được sinh viên coi trọng;…
- Chuyển đổi số tác động đến văn hoá giao tiếp ứng xử của sinh viên
Sự tác động của xã hội hiện đại và quá trình chuyển đổi số làm thay đổi văn hoá
giao tiép ứng xử của sinh viên. Sinh viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống ảo trên
mạng xã hội dẫn đến hiện tượng việc trao đổi thông tin trên mạng xã hội và các diễn dàn
điện tử thu hút được sự quan tâm của sinh viên nhiều hơn, ngôn ngữ giao tiếp phong phú
và đa dạng, kết hợp cả các yếu tố đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh) vào quá trình giao
tiếp, sinh viên có cơ hội được giao lưu và hiểu biết tới nhiều giá trị văn hoá khác nhau
thông qua việc tìm hiểu trên mạng trực tuyến. Bên cạnh đó một số ảnh hưởng tiêu cực từ
môi trường số đem đến trong văn hoá giao tiếp của sinh viên. Sinh viên chưa có quan
điểm sống rõ ràng, chưa có kỹ năng sống dẫn đến thái độ thờ ơ, vô cảm, lối cư xử thiếu
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văn hóa trong môi trường giao tiếp số. Sinh viên dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận và bị dẫn
dắt bởi các nguồn tin không chính thống hay các thông tin trái chiều khó chọn lọc. Sự cởi
mở trong giao tiếp và thân thiện trong các mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên nhiều
khi dẫn tới hiện tượng sinh viên không còn thưa dạ bảo vâng, tiếp xúc với giảng viên
không còn dùng kính ngữ; đôi khi còn có thái độ chưa chuẩn mực với giảng viên,… Chính
vì vậy trong quá trình chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục cũng cần phải chú ý tới việc
xây dựng môi trường văn hoá, văn minh, hiện đại, lịch sự, tôn trọng mọi người và tôn
trọng bản thân; góp phần giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh;
xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của sinh viên, học viên. Để trở thành người lao
động có trình độ chuyên môn nhất định, có khả năng ứng xử trong công việc nói riêng và
trong cuộc sống nói chung, mỗi sinh viên không chỉ bồi dưỡng cho mình về kiến thức
chuyên môn mà cả về khả năng giao tiếp, ứng xử. Có thể nói văn hóa ứng xử góp phần
không nhỏ trong sự thành đạt của mỗi sinh viên trong suốt quá trình học tập và trong cả
sự nghiệp về sau.
Xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử trong trường học đã tạo ra VHHĐ thân thiện,
văn minh và lịch sự. Đây cũng là động lực để hoàn thiện, phát triển nhân cách, đạo đức,
trí tuệ và lối sống tốt đẹp của cán bộ quản lý, nhà giáo và cả sinh viên. Xây dựng văn hóa
ứng xử trong nhà trường do đó hình thành các chuẩn mực văn hoá giúp cho các thành viên
trong nhà trường có nhận thức đúng, suy nghĩ, tình cảm, hành vi tốt đẹp, thực hiện văn
hóa ứng xử lành mạnh, xây dựng cơ sở để đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Chuyển đổi số tác động tới tư tưởng và thái độ học tập của sinh viên
Chuyển đổi số trong GDĐH đã tạo ra một nền “giáo dục mở” đồng nghĩa với việc
các vấn đề liên quan đến học tập cũng phải được quản lý theo xu hướng “mở” để bất cứ
thời điểm nào, tại bất cứ đâu, bất cứ ai đều có thể tiếp cận được các thông tin kiến thức
một cách đa chiều nhất. Nó loại bỏ hoàn toàn những giới hạn về khoảng cách, tối ưu thời
gian học và nâng cao nhận thức, tư duy của người học, người dạy, nhà nghiên cứu khoa
học. Chuyển đổi số đồng nghĩa với việc các nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER), các
nguồn học liệu mở và các khoá học mở (MOOC) luôn sẵn sàng để phục vụ các mục tiêu
giáo dục. Dưới nhiều định dạng khác nhau như: file văn bản, âm thanh, video, bản đồ,
biểu đồ, thực tế ảo,… tiện ích này của chuyển đổi số trong giáo dục đại học làm gia tăng
tính tương tác và trải nghiệm thực tế giữa người dạy và người học. Quá trình học của sinh
viên được thực hiện dễ dàng hơn trên nhiều nền tảng khác nhau. Sinh viên dễ dàng tìm
được các khoá học liên quan tới nội dung chương trình đào tạo trên mạng thông tin số để
mở rộng kiến thức. Tuy nhiên cũng vì thế mà một bộ phận sinh viên đã có thái độ phụ
thuộc vào tài nguyên thông tin trên mạng, đôi khi vi phạm liêm chính trong học thuật khi
chưa thực sự rõ về các quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Xã hội ngày càng phát triển,
sinh viên ngày càng được tiếp nhận thông tin từ nhiều hướng, có điều kiện để phát triển
cả thể chất lẫn tinh thần. Và nhà trường chính là một môi trường quan trọng trong việc
nâng cao nhận thức, giáo dục lý tưởng sống cho giới trẻ.
- Chuyển đổi số tác động tới các thói quen và hành vi của sinh viên trong quá trình
học tập
Chuyển đối số trong GDĐH đã đưa các thành tựu công nghệ vào hoạt động nghiên
cứu, đào tạo của nhà trường. Các thành tựu công nghệ như dữ liệu lớn (big data) giúp lưu
trữ mọi kiến thức lên không gian mạng; vạn vật kết nối (Intenet of thing) giúp theo dõi hành
vi của người học; hay blockchain giúp xây dựng hệ thống quản lý thông tin và hồ sơ giáo
dục, cho phép hợp nhất, quản lý và chia sẻ dữ liệu từ nhiều cơ sở giáo dục, ghi chép lại lịch
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sử học tập, bảng điểm của người học để đảm bảo thông tin dữ liệu được đồng nhất, minh
bạch,... Điều này tác động tới hành vi của sinh viên trong quá trình học. Sinh viên buộc phải
tự mình nâng cao các kỹ năng sử dụng công nghệ, chú tâm hơn trong quá trình tiếp nhận
kiến thức để bắt kịp với những thay đổi của quá trình chuyển giao từ hình thức học truyền
thống sang học trực tuyến. Với việc thông tin được phổ biến rộng rãi, mối quan hệ của sinh
viên với kiến thức đã thay đổi. Sinh viên không thể chỉ học một thứ gì đó một lần và xây
dựng toàn bộ sự nghiệp của mình trên bộ kỹ năng này. Ngày nay, sinh viên cần học cách
liên tục học hỏi và cập nhật bộ kỹ năng hỗ trợ học tập của mình trong suốt cuộc đời.
4. Các biện pháp tăng cường văn hoá học đường tích cực tới sinh viên trong
bối cảnh chuyển đổi số
Dù ở môi trường giáo dục truyền thống hay môi trường giáo dục hiện đại thì việc
xây dựng VHHĐ cho sinh viên vẫn luôn là nhiệm vụ của mỗi tổ chức giáo dục. Bởi nhà
trường là nơi rèn đức, luyện tài, trang bị kiến thức cho sinh viên. Trong môi trường này,
sinh viên phải biết về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với thầy cô, bạn bè và các
mối quan hệ khác. Để tăng cường các yếu tố VHHĐ tích cực tới sinh viên trong quá trình
chuyển đổi số GDĐH, một số giải pháp sau được kiến nghị:
- Xây dựng nội dung giáo dục văn hóa học đường phù hợp với mục tiêu chuyển đổi
số giáo dục đại học: Giáo dục VHHĐ là một trong những nội dung của giáo dục. Nó đảm
nhiệm việc giáo dục hệ thống tri thức các giá trị VHHĐ cần thiết cho người được giáo
dục để biến nó thành ý thức, thái độ và hành vi cá nhân phù hợp với chuẩn mực VHHĐ,
chuẩn mực xã hội và thời đại. Những nội dung giáo dục chủ yếu: Hệ thống những giá trị
cốt lõi của nhà trường (truyền thống và hiện đại) những quy tắc ứng xử chuẩn mực phù
hợp, những quy định thành văn bất thành văn. Mục tiêu chung nhất của VHHĐ là xây
dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và nâng cao chất lượng giáo dục,
phát triển thương hiệu của nhà trường.
- Xây dựng bộ quy tắc về văn hoá số cho sinh viên trong môi trường giáo dục đại
học: Mục đích xây dựng bộ quy tắc ứng xử của sinh viên nhằm: qui định các chuẩn mực
xử sự của sinh viên khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm
những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm
của sinh viên. Nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng xử phải phù hợp với chuẩn mực đạo
đức phổ biến; phù hợp với những quy định của pháp luật; phù hợp với mục tiêu, đặc điểm
của tổ chức hoặc ngành và bảo đảm dân chủ và nhân văn.
- Tạo ra một môi trường dễ tiếp thu đối với sự thay đổi: Cần chuẩn bị cho sinh viên
tâm lý sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi. Điều này là cần thiết, đặc biệt là với sinh viên năm đầu,
cần hướng dẫn họ thích nghi và hòa nhập với môi trường mới này. Nhà trường phải theo kịp
các kỹ năng giao tiếp mới và hiệu quả để di chuyển với những tiến bộ trong công nghệ truyền
thông. Trước khi đi vào nội dung đào tạo kiến thức cho sinh viên mới, nhà trường phải cung
cấp cho người học mới tài liệu về các quy định và thủ tục về VHHĐ của trường. nghiên cứu
mang lại sự hiểu biết rằng văn hóa học đường tích cực chỉ có hiệu quả khi nó được áp dụng
cho các lĩnh vực liên quan cần thay đổi hoặc nâng cấp, hoặc khi nó gắn liền với các vấn đề
của trường học nhằm tăng cường sự tích hợp của những người mới học.
- Tích hợp các tiêu chí lựa chọn và loại bỏ các hành vi lệch lạc: nhà trường phải
được trang bị các phương tiện để xác định các hành vi lệch lạc đủ sớm để điều chỉnh hành
vi của sinh viên. Nếu không, những điều này có thể ảnh hưởng đến VHHĐ tích cực và
cuộc sống của những người mới học. Các lãnh đạo nhà trường có thể đồng ý rằng việc có
được một VHHĐ tích cực là lý tưởng; các nghiên cứu đã chỉ ra rằng VHHĐ cải thiện tỷ
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lệ đến trường và thành tích học tập, hạnh phúc của học sinh được nhân lên, và giữ chân
giáo viên.
- Phát triển các kỹ năng về công nghệ và kỹ năng về giao tiếp cho sinh viên: Cần
phải trang bị cho sinh viên các kỹ năng về sử dụng và khai thác công nghệ để phục vụ học
tập. Xây dựng và hoàn thiện các kỹ năng về giao tiếp ứng xử và các kỹ năng sẵn sàng cho
môi trường số. Bên cạnh đó cần triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích như: giáo dục
STEM/STEAM/STREAM vào trong chương trình đào tạo. Tăng cường các môn học hoàn
thiện về kỹ năng để sinh viên có thể phát triển hoàn thiện hơn trong môi trường giáo dục số.
- Thay đổi tư duy và năng lực quản lý lãnh đạo nhà trường. Lãnh đạo trường cần
hiểu rõ tâm lý, hành vi và thói quen của sinh viên khi chuyển qua môi trường số. Họ phải
tìm ra cách thức nắm bắt những gì có thể trên không gian ảo, khai thác hiệu quả công nghệ
cho mục đích này. Họ cần trang bị hiểu biết và tư duy số để có thể làm chủ công nghệ và
hiểu rõ giới hạn của công nghệ để vai trò của VHHĐ tích cực đối với sinh viên mới được
áp dụng hiệu quả trong nhà trường. Lãnh đạo trường học cần phân tích và hiểu văn hóa
hiện tại của nhà trường, theo dõi hành vi của các nhà giáo dục trong lớp học và các cuộc
họp của giảng viên, cũng như tìm hiểu các ý kiến chung của sinh viên về trường học và
nhân viên. Xác định các yếu tố của trường học của họ làm tăng môi trường xung quanh
và những yếu tố tạo ra cảm xúc tiêu cực lên giảng viên và sinh viên. Xác định các yếu tố
tích cực của VHHĐ của họ và kéo theo những lý tưởng, hành vi hoặc phẩm chất khác mà
họ muốn thấy ở nhà trường, sau đó, thực hiện các biện pháp để nâng cao những thuộc tính
tích cực đó và thúc đẩy một nền VHHĐ tích cực.
Kết luận
Xây dựng và phát triển VHHĐ trong trường đại học là điều kiện để thực hiện tốt
mục tiêu giáo dục và đào tạo và nâng cao chất lượng, để đào tạo ra những sinh viên có đủ
đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc
tế nhất là trong điều kiện cuộc cách mạng chuyển đổi số trong giáo dục. Dù tác động
chuyển đổi số có mạnh mẽ như thế nào thì các trường đại học cũng sẽ có biện pháp để
sinh viên dần thích ứng và xây dựng môi trường VHHĐ phù hợp với sự thông minh, với
các ứng dụng kỹ thuật sáng tạo không ngừng, với nền tảng công nghệ số, với mạng lưới
internet của vạn vật và trí tuệ nhân tạo của bối cảnh xã hội mới. Chuyển đổi số chỉ thành
công khi chúng ta xây dựng được một nền VHHĐ chuẩn mực và lành mạnh, bởi mọi ước
mơ, ý tưởng cải cách phải được thực hiện trong một môi trường đào tạo cụ thể, một không
gian VHHĐ cụ thể. Muốn xây dựng thành công VHHĐ chúng ta cần giải quyết đồng bộ
và hài hòa các mối quan hệ xã hội trong cấu trúc của VHHĐ. Nếu xem nhẹ bất cứ một
thành tố nào trong hệ cấu trúc đó, VHHĐ sẽ không thể thành công bởi vì sự lệch lạc, méo
mó của một cấu trúc sẽ phá vỡ trật tự của VHHĐ.
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NHẬN DIỆN CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC
ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
TS.Phạm Ngọc Tân
1. Dẫn nhập
Loài người đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN
4.0) với đặc trưng quan trọng nhất là “số hóa” và xử lý số liệu thông minh làm thay đổi
sâu sắc mọi khía cạnh đời sống kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Đó là sự chuyển
đổi có tính cách mạng (Trần Đình Thiên và Võ Trí Thành, 2019).
Trước đó, mạng Internet được Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Tiên tiến ARPA - của chính phủ Hoa Kỳ phát minh năm 1969. Mạng này có thể được truy nhập
công cộng với nhiều mạng máy tính được liên kết với nhau. Mục đích sơ khai của Internet
là tạo ra một mạng cho phép người dùng máy tính nghiên cứu tại một trường đại học có
thể giao tiếp với máy tính nghiên cứu tại các trường đại học khác. Internet vẫn ngày càng
phát triển mạnh mẽ, đã trở thành một cơ sở công cộng, cùng tham gia, tự duy trì, cho phép
hàng trăm triệu người trên toàn thế giới cùng lúc truy cập và là hệ thống thông tin toàn
cầu phổ biến nhất hiện nay (Phạm Long, 2016).
Đến năm 2020, phần lớn dân số thế giới đang sử dụng internet như một phần quan
trọng trong cuộc sống của họ - tăng lên đáng kể so với chỉ dưới một phần ba dân số thế
giới vào những năm đầu thập niên 2010. Cùng với sự gia tăng đáng kể về mật độ di chuyển
và di cư của dân số toàn cầu, mạng internet ngày càng đan chặt với cơ cấu tổ chức xã hội
của thế giới (Nguyễn Hồng Hải Đăng, 2020).
Mạng Internet đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng
ngày với một lượng dữ liệu khổng lồ và sự tiếp cận rất dễ dàng cho tất cả mọi người ở bất
kỳ độ tuổi nào. Trong đó, thanh thiếu niên là những người sử dụng Internet nhiều nhất
(Phạm Thị Thùy Linh, 2017).
Ở Việt Nam, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp,
sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đã xác định: Internet là hệ thống
thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet
để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng và Dịch vụ mạng xã
hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương
tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch
vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác
(Chính phủ, 2008). Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet
tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tính đến tháng 1/2019, Việt
Nam có hơn 66% dân số dùng Internet (khoảng 64 triệu người) và được xem là ở mức cao
trên thế giới. Việt Nam cũng có tới 62 triệu người dùng mạng xã hội; Trong số đó, 96%
người sử dụng tài khoản Youtube và 95% có tài khoản Facebook (Bảo Châu, 2020).
Klaus Schwab (một trong những người khởi xướng khái niệm CMCN 4.0) cho rằng:
“Chúng ta đang tiến tới một quộc cách mạng công nghệ, công nghiệp làm thay đổi cơ bản
lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính
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phức tạp, sự dịch chuyển này không giống bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua”
(dẫn theo Trần Đình Thiên và Võ Trí Thành, 2019).
Có thể nói những thay đổi về giá trị văn hóa - xã hội ở Việt Nam trong hơn 30 năm
Đổi Mới đã là một cuộc cách mạng thực sự về hệ thống giá trị. Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) không phải nguồn gốc của những thay đổi lớn về giá trị
văn hóa - xã hội quan sát thấy ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, song nó có tác động
thúc đẩy những thay đổi này diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn và cũng tạo ra một số giá trị
mới đặc trưng cho thời kỳ CMCN 4.0. Và lĩnh vực giáo dục cũng có những thay đổi nhanh
chóng và rất sâu sắc dưới tác động của cuộc CMCN 4.0 (Vũ Mạnh Lợi, 2019). Trong quá
trình đó, có cả những tác động tích cực lẫn tiêu cực từ internet và mạng xã hội đến giáo
dục - đào tạo nói chung và đến việc xây dựng văn hóa học đường nói riêng.
Văn hóa học đường là một khái niệm động. Nếu những chuẩn mực, giá trị xã hội
thay đổi, văn hóa học đường cũng sẽ có những đổi thay. Do đó, việc xây dựng văn hóa học
đường phải được thực hiện trong thời gian dài mới đạt được kết quả tốt đẹp. Văn hóa học
đường lành mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, giúp mọi
thành viên trong nhà trường quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện khuyến
khích học sinh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp cho học sinh có kỹ năng tự xây
dựng một hệ giá trị lành mạnh, đúng hướng cho cuộc sống tương lai của mình, xác lập cho
mình một lẽ sống, lý tưởng sống đúng đắn (Phạm Văn Khanh, 2014).
Bài viết này được thực hiện nhằm nhận diện những cơ hội và thách thức đối với việc
xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh phát triển internet và mạng xã hội dựa trên
những kết quả nghiên cứu tổng quan, quan sát xã hội học và phân tích SWOT1.
2. Khái niệm
Năm 2012, một từ khóa mới là “Công nghiệp 4.0” (Industries 4.0) được chính phủ
Cộng hòa Liên bang Đức đưa ra nhằm nói đến chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa
ngành sản xuất tạo năng lực cạnh tranh vượt trội cho các ngành công nghiệp. Cũng từ đó,
khái niệm CMCN 4.0 ra đời như một dấu ấn phát triển vượt bậc mới của loài người. Khác
với ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, CMCN 4.0 gắn với thời đại đột phá công
nghệ trên tất cả mọi lĩnh vực công nghệ - sinh học, vật liệu, năng lượng, vũ trụ… và đặc
biệt là công nghệ thông tin. Nhờ những phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin
(internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn…) cùng trí tuệ nhân tạo, công nghệ in
3D… kết nối và tương tác thế giới thực - thế giới số, con người đã có thể theo thời gian
thực, mang tính hệ thống và trở nên hiệu quả hơn rất nhiều (Trần Đình Thiên và Võ Trí
Thành, 2019).
Từ góc nhìn xã hội học, Nguyễn Hải Nguyên cho rằng “mạng xã hội là dịch vụ kết
nối các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau
không phân biệt không gian và thời gian”. Mạng xã hội được hình thành khi một nhóm
người khởi xướng gửi đi thông điệp mời những người chưa quen gia nhập và thành bạn
bè trong trang web của mình. Các thành viên mới sẽ lặp lại quá trình trên và tạo nên một
Phân tích SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) là phương pháp phân tích có sự tham gia của người trong
cuộc về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển (Helm và Nixon, 2010; dẫn theo Phạm Ngọc Tân,
2016). “Mô hình phân tích SWOT” do nhóm nghiên cứu gồm các nhà kinh tế học Marion Dosher, Ts. Otis Benepe, Albert
Humphrey, Robert F. Stewart và Birger Lie (Viện Nghiên cứu Stanford, Menlo Park, California, Hoa Kỳ ) đưa ra vào thập
niên 1960 nhằm mục đích tìm hiểu quá trình lập kế hoạch của doanh nghiệp, tìm ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng
thuận và tiếp tục thực hiện việc hoạch định, thay đổi cung cách quản lý (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_
t%C3%ADch_SWOT; Truy cập ngày 19/9/2021). Đến nay, phương pháp này đã được ứng dụng rộng rãi trong
nghiên cứu, phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau giúp cho xây dựng kế hoạch, chiến lược của cá nhân và tập thể.
1
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mạng liên kết rộng lớn không phân biệt không gian địa lý của các thành viên (dẫn theo
Nguyễn Thị Bắc, 2018).
Thuật ngữ “văn hóa học đường” xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước
nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa
tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài
người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình thành nhân
cách (Phạm Văn Khanh, 2014).
Theo GS. VS. Phạm Minh Hạc, “văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị
giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh
viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” (Phạm Văn Khanh, 2014).
Theo Phạm Văn Khanh (2014), 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 danh rõ ràng,
kết quả có thể kiểm tra đánh giá được. Các nội dung này được hình thành trên cơ sở hệ
giá trị chung của ngành giáo dục, phù hợp với đặc điểm của địa phương, của trường và
được bàn bạc dân chủ thống nhất (Về sứ mệnh: Mọi hoạt động của các thành viên trong
nhà trường phải nhằm thực hiện sứ mệnh chung; Về tầm nhìn: Giúp cho các thành viên
hình dung được thành quả của sự phát triển chung trong tương lai 20 năm, 30 năm tới và
thấy được trách nhiệm của riêng mình; Về chiến lược phát triển: Các thành viên thấy được
những định hướng lớn của sự phát triển của nhà trường trong 10 năm, 15 năm; Về hệ
thống giá trị: Là một tập hợp các phẩm chất đạo đức cơ bản của mỗi công dân cần phải
có, những đặc trưng của người Việt Nam, các giá trị mang tính truyền thống và hiện đại
như trách nhiệm, nghĩa vụ, sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác trong làm việc mà tất cả thành
viên tùy theo vị trí, công việc của mình tuân thủ làm theo).
3. Một số kết quả nghiên cứu tổng quan
3.1. Tác động tích cực của CMCN 4.0 đến giáo dục và đào tạo
Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, internet và những ứng dụng trên nền tảng số đã
có những tác động mạnh và đem lại những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực giáo dục
(Phạm Ngọc Tân và cộng sự, 2021). CMCN 4.0 đã làm thay đổi cả nội dung và phương
pháp trong giáo dục và đào tạo. Phổ cập kết nối internet tạo cơ hội chưa từng thấy cho
mọi người tiếp cận giáo dục và đào tạo với chi phí thấp, thúc đẩy giáo dục từ xa, xuyên
biên giới, học tập suốt đời (Vũ Mạnh Lợi, 2019).
Trong cuộc CMCN 4.0, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động rất mạnh và
toàn diện, danh mục nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục vì các ranh giới
giữa các lĩnh vực rất mỏng manh. Theo đó, sẽ là sự liên kết giữa các lĩnh vực lý - sinh; cơ
- điện tử - sinh, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự
phát triển của những ngành nghề đào tạo mới, đặc biệt là sự liên quan đến sự tương tác
giữa con người và máy móc. Và những ứng dụng trên nền tảng số giúp cho người học ở
bất cứ đâu đều có thể truy cập vào thư viện của nhà trường để tự học, tự nghiên cứu. Như
vậy, các trường phải xây dựng được thư viện điện tử, sẽ có những mô hình giảng dạy mới
như đào tạo trực tuyến không cần lớp học, không cần giáo viên đứng lớp, người học sẽ
được hướng dẫn học qua mạng. Những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô
phỏng, bài giảng được số hóa và chia sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube...
sẽ trở thành xu thế phát triển trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới (Trần
Mạnh Hùng, 2017).
Theo Vũ Mạnh Lợi (2019), Khan Academy (do Salman Khan sáng lập năm 2006)
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đã xây dựng một hệ thống giáo dục và đào tạo trên mạng internet với triết lý giáo dục
hoàn toàn mới và với tham vọng đem lại cơ hội học tập cho bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu trên
thế giới. Đến giữa năm 2012, mỗi tháng đã có hơn 6 triệu người học các môn khoa học tự
nhiên và khoa học xã hội khác nhau miễn phí, một con số lớn gấp 10 lần số người đã từng
học ở Đại học Havard từ khi thành lập trường năm 1636 đến thời điểm giữa năm 2012.
Và đến giữa năm 2017, Khan Academy đã có hơn 1 tỷ bài giảng được dịch ra 36 thứ tiếng
khác nhau cung cấp cho toàn thế giới, với khoảng 40 triệu học viên và 2 triệu giáo viên
giáo sử dụng nền tảng của Học viện này mỗi tháng.
Việt Nam hiện là một trong các quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet tăng trưởng
nhanh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Bảo Châu, 2020). Và thực tế xã hội
Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã cho thấy những lợi ích của việc sử dụng
internet và mạng xã hội trong quản lý xã hội, triển khai các khóa học online, các chương
trình tập huấn và tư vấn trực tuyến... mà trong đó, phần lớn giới trẻ tiếp cận, sử dụng và
nhận được những tác động tích cực (Phạm Ngọc Tân và cộng sự, 2021).
3.2. Tác động tiêu cực của CMCN 4.0 đến giáo dục và đào tạo
Bên cạnh những tác động tích cực, CMCN 4.0 cũng gây ra những tác động tiêu
cực đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tổ chức Y tế Thế giới (2018) đã công bố một nghiên
cứu về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ châu Á sau khi khảo sát 6.000 thanh,
thiếu niên ở độ tuổi từ 12-22 tại 3 nước châu Á là: Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, đã xuất hiện cái gọi là hội chứng “nghiện” mạng xã hội,
nhiều người trong số này bị rơi vào trạng thái lệ thuộc thế giới ảo, gây ảnh hưởng không
nhỏ đến công việc, học tập, sinh hoạt và sức khỏe (dẫn theo Thu Phương, 2020).
Theo Nguyễn Thị Bắc (2018), nhiều sinh viên trong mẫu nghiên cứu chưa biết cách
sắp xếp thời gian để sử dụng mạng một cách hợp lý, nhiều bạn sử dụng mạng xã hội quá
nhiều trong ngày, từ 4-5 giờ. Những hình ảnh liên quan đến cá nhân thường là nội dung
đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội và khi nội dung ấy không nhận được nhiều
“like” hay “comment” của mọi người thì sinh viên cảm thấy buồn. Như vậy, bên cạnh
việc giúp cho sinh viên có thể giao lưu, kết nối bạn bè trong học tập cũng như cuộc sống
thì mạng xã hội lại có ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc tâm trạng của mỗi sinh viên (dẫn
theo Phạm Ngọc Tân và cộng sự, 2021). Thay vì chú tâm tìm kiếm kiến thức để chuẩn bị
hành trang cho tương lai bằng cách học hỏi những kỹ năng cần thiết, các bạn trẻ lại chỉ
chăm chú để trở thành “anh hùng bàn phím”, nổi tiếng trên mạng và có thể làm họ quên
đi mục tiêu thực sự của cuộc sống. Và việc đăng tải các thông tin “giật gân” để câu “like”
không còn là chuyện xa lạ, song nó thực sự khiến người khác phát bực nếu dùng quá
thường xuyên. Mạng xã hội cũng góp phần tăng sự ganh đua, sự cạnh tranh không ngừng
nghỉ để tìm “like” và nó sẽ cướp đi đáng kể quỹ thời gian của người sử dụng (Phạm Thanh
Dương, 2018). Trong khi đó, các clip trên mạng xã hội như Facebook, Youtube có lượt
xem (view) cao thường là về giải trí hoặc những chuyện giật gân, độc, lạ dẫn đến các kênh
youtuber mới nổi thu hút lượt view cao thường tìm những chiêu trò khai thác vào yếu tố
độc, lạ, thậm chí có tính giật gân và lạm dụng các chiêu trò để “câu view”, bất chấp các
chuẩn mực đạo đức khiến chính cộng đồng mạng lên tiếng. Và với xu hướng “câu view”
kiếm tiền, ngày càng nhiều video có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm, bạo
lực đang tác động đến suy nghĩ, hành vi và định hướng của giới trẻ (Bảo Châu, 2020).
Bên cạnh việc giúp cho việc kết nối nhiều người hơn và luôn cập nhật thông tin,
mạng xã hội lại dẫn đến sự tách biệt xã hội, làm giảm số lượng tương tác trực tiếp của
giới trẻ. Nó cũng dẫn đến việc viết sai chính tả, sử dụng sai các từ và ngữ pháp thông qua
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việc sử dụng các dạng ngắn, viết tắt và có tác động tiêu cực cao hơn đối với học sinh vì
nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ngôn ngữ và làm cho họ bị điểm kém về ngôn ngữ.
Ngoài ra, nhiều thanh thiếu niên dưới mười tám tuổi nói rằng những kẻ săn mồi trực tuyến
lôi kéo họ vào các hành vi tình dục như đồng tính nữ và các hành vi sai trái tình dục nói
chung khác. Điều này cũng khiến những thanh thiếu niên này tiếp xúc với nội dung khiêu
dâm đang được lan truyền trên một số nhóm xã hội trực tuyến và dẫn đến việc các cô gái
trẻ mang thai sớm khiến họ phải bỏ học (dẫn theo James Mageto, 2017).
Mạng Internet cũng là mối lo ngại do chính những tác động nguy hại của nó, đặc
biệt đối với trẻ vị thành niên. Việc sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn tới các tác động
về sức khoẻ, giáo dục và tương tác xã hội của thanh thiếu niên (Phạm Thị Thùy Linh,
2017). Ở mức độ nhẹ, việc sử dụng mạng xã hội không đúng cách làm cho người trẻ tốn
thời gian vào những nội dung, những việc vô ích, thậm chí là có hại. Việc tiêu tốn thời
gian trên mạng làm cho nhiều người trẻ ít gặp gỡ, giao tiếp trực tiếp và vì thiếu cẩn thận
họ có thể để lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội hay kết bạn với những người thiếu tin
cậy. Và trẻ em có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, tiếp xúc với nội dung bạo lực, xúi giục tự
tử và hành vi tiêu cực khác; gặp phải những hành vi, ứng xử không phù hợp khi sử dụng
internet và mạng xã hội (Nguyễn Lâm, 2020).
Hội thảo “Phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và trong cơ sở giáo
dục” (2020) đã cung cấp những thông tin đáng lo ngại: cứ 1 trong 4 trẻ được khảo sát chia
sẻ từng có trải nghiệm đau buồn khi sử dụng mạng xã hội; cứ 1 trong 3 trẻ sử dụng mạng
là nạn nhân của bắt nạt trên mạng; mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh về xâm hại trẻ em
được đưa lên mạng (dẫn theo Bảo Châu, 2020). Theo nghiên cứu trên thế giới, cứ 100 trang
web có 12 trang liên quan đến nội dung khiêu dâm, tỷ lệ trẻ vị thành niên ghé thăm các
trang web này rất lớn, dần dần dẫn đến việc nghiện xem các trang web này và “tuổi trung
bình ghé thăm các trang web khiêu dâm là 11 tuổi, có em từ 9 tuổi… con trai nhiều hơn con
gái”. Nguy hại hơn, các chuyên gia còn đề cập đến một loại rối nhiễu tâm lý gọi là “trầm
cảm mạng xã hội, rối loạn tư duy do web độc, hại” (dẫn theo Bảo Châu, 2020).
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Thêm vào đó, việc chuyển đổi số sẽ làm gia tăng các bất bình đẳng trong xã hội
(trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo). Sự tiếp cận không đồng đều với công nghệ, thiết
bị và cơ sở hạ tầng làm cho tỷ lệ sử dụng internet khác nhau là một trong những nguyên
nhân dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội. Theo Lê Duy Anh (2021), tỉ lệ dân
số được tiếp cận với mạng internet có sự khác nhau rất lớn tùy theo khu vực địa lý. Trong
khi tại các quốc gia phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ, tỉ lệ người dân được tiếp cận với
internet là rất cao (lần lượt là 91% tại EU-27 quốc gia và 90.8% tại Bắc Mỹ) thì hơn một
nửa dân số trên thế giới vẫn chưa được tiếp cận với mạng internet, chủ yếu là người dân
sống ở châu Phi và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn có sự chênh lệch trong
tiếp cận internet và chất lượng mạng internet giữa các khu vực nông thôn và thành thị trong
cùng một quốc gia hay khu vực. Ở một số nước có thu nhập thấp, có hiện tượng nam giới
sử dụng internet nhiều hơn nữ giới và sự chênh lệch này có chiều hướng gia tăng.
3.3. Cơ hội và thách thức đối với xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh
CMCN 4.0
Những kết quả phân tích trên đây đã góp phần nhận diện một số tác động tích cực
và tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 và những ứng dụng trên nền tảng số đối với giáo dục và
đào tạo. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh CMCN 4.0
Hội thảo đã được Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” tổ chức
ngày 13/02/2020 tại Hà Nội.
2
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đang đứng trước nhiều cơ hội rất tốt, nhưng cũng phải đối diện với những thách thức
không nhỏ. Sự phát triển và phổ biến của internet và mạng xã hội trên phạm vi toàn thế
giới đã mở ra những cơ hội tiếp cận với hệ thống tri thức của nhân loại, các phương pháp
giảng dạy và học tập tiên tiến.
Ở Việt Nam, nhiều trường học đã áp dụng các thành tựu công nghệ thông tin hiện đại
trong giảng dạy và học tập để xây dựng và phát triển hệ giá trị giáo dục của đơn vị mình.
Bên cạnh đó, cũng có không ít trường học còn khó khăn trong tiếp cận và triển khai các kế
hoạch dạy học thông qua internet và xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh mới.
Phân tích SWOT có thể được sử dụng để nhận diện những cơ hội và thách thức từ
bên ngoài (những cơ hội từ việc tiếp cận và sử dụng internet và mạng xã hội, các khóa
học trực tuyến miễn phí, nguồn thông tin đa dạng và có thể truy cập/chia sẻ/sử dụng nhiều
người cùng lúc…. Những thách thức từ các thông tin không lành mạnh, phản cảm, bạo
lực ngày càng nhiều trên không gian mạng đang tác động đến suy nghĩ, hành vi và định
hướng của giới trẻ; sự không đồng đều trong tiếp cận internet, mạng xã hội và triển khai
các chương trình đào tạo trực tuyến; những nguy cơ bị “nghiện internet” và bị bắt nạt
trên mạng…) đối với xây dựng văn hóa học đường trên cơ sở phân tích, tổng hợp những
điểm mạnh, điểm yếu của mỗi trường học (những điểm mạnh về cơ cở hạ tầng, thiết bị
giáo dục, truyền thống dạy và học của nhà trường; trình độ chuyên môn, kỹ năng về ứng
dụng công nghệ thông tin, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và niềm đam
mê công việc của đội ngũ giáo viên; nền tảng đạo đức, sự ham học hỏi và khả năng thích
ứng với công nghệ của học sinh/sinh viên…. Những điểm yếu do những khó khăn trong
tiếp cận internet ở vùng sâu, vùng xa; thiếu kỹ năng để thành công khi làm việc trực tuyến;
thiếu kỹ năng về sử dụng mạng an toàn và hiệu quả…).
Sơ đồ 1: Sử dụng Mô hình Phân tích SWOT để nhận diện cơ hội và thách thức
đối với việc xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh CMCN 4.0
Điểm mạnh (Strengths):

Cơ hội (Opportunities):

- Nhà trường có truyền thống dạy tốt,
học tốt và có cơ sở hạ tầng, thiết bị đảm
bảo tiếp cận, sử dụng internet và mạng xã
hội;

- Việt Nam là một trong những nước có tỷ
lệ sử dụng internet cao trên thế giới và tỷ
lệ tăng trưởng nhanh3;

- Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên
môn và kỹ năng về công nghệ thông tin
tốt;

- Dễ tiếp cận nguồn thông tin phong phú và
đa dạng một cách nhanh chóng;

- Dễ tiếp cận các khóa học trực tuyến, các
phương pháp giảng dạy và học tập tiên
- Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, trách tiến;
nhiệm, nhiệt tình và tận tụy với công việc; - Có thể truy cập, chia sẻ và sử dụng nhiều

- Học sinh/sinh viên ham học hỏi, đảm
bảo tiếp cận và sử dụng internet/mạng xã
hội.

người cùng lúc.

3
Và đã có hành lang pháp lý trong bối cảnh CMCN 4.0: Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý,
cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin
năm 2016, Luật An toàn thông tin mạng năm 2018 và Việt Nam đã ký cam kết và cùng đưa ra Tuyên bố về Bảo vệ
trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến trong ASEAN.
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Thách thức (Threats):

Điểm yếu (Weaknesses):

- Ngày càng nhiều thông tin không lành
- Khó khăn trong tiếp cận internet ở vùng mạnh, phản cảm, bạo lực trên không gian
sâu, vùng xa;
mạng đang tác động đến suy nghĩ, hành
- Trình độ ngoại ngữ kém, khó tiếp cận các vi và định hướng của giới trẻ;
nguồn thông tin bằng tiếng nước ngoài;
- Những nguy cơ bị “nghiện internet” và
- Thiếu các kỹ năng để thành công khi làm bị bắt nạt trên mạng;
việc trực tuyến và sử dụng mạng an toàn; - Bất bình đẳng trong tiếp cận internet,
- Vẫn còn có những hành vi ứng xử thiếu mạng xã hội và các chương trình đào tạo
văn hóa của một số giáo viên và học sinh. trực tuyến.

Trên cơ sở nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức đối với việc
xây dựng văn hóa học đường, có thể đưa ra chiến lược hành động trong thời gian tới theo
4 quy tắc sau: “1- Phát huy điểm mạnh để nắm bắt cơ hội”, “2- Phát huy điểm mạnh để
vượt qua thách thức”, “3- Tận dụng cơ hội để khắc khục điểm yếu” và “4- Tận dụng cơ
hội để vượt qua thách thức”. Trong đó, quy tắc “Phát huy điểm mạnh để tận dụng cơ hội”
có thể là cơ sở tốt nhất cho những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa học đường
trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0. Từ đó, tìm ra các giải pháp tương ứng với điều kiện cụ
thể để xây dựng hệ giá trị giáo dục trong mỗi trường học trong giai đoạn tiếp theo.
Sơ đồ 2: Chiến lược xây dựng văn hóa học đường
trong bối cảnh phát triển internet và mạng xã hội dựa trên phân tích SWOT
Cơ hội
(bên ngoài, tích cực)

Thách thức
(bên ngoài, tiêu cực)

- Phát huy hiệu quả việc sử
dụng ứng dụng CNTT và áp
dụng các phương pháp giảng
dạy và học tập tiên tiến;

- Phát huy truyền thống của nhà
trường và cơ sở hạ tầng để tăng
cường tiếp cận và sử dụng internet và
các chương trình đào tạo trực tuyến;

- Tăng cường tiếp cận và khai
thác có hiệu quả kho tri thức
mở của nhân loại trong bối
Điểm mạnh cảnh hội nhập;
(bên trong,
- Phát huy truyền thống để thực
tích cực)
hiện sứ mệnh chung và xây
dựng tầm nhìn, chiến lược phát
triển của nhà trường;

- Lồng ghép các chương đào tạo về
sử dụng mạng an toàn trong quá trình
dạy học sinh kỹ năng CNTT tại các
trường học để tránh nguy cơ bị
“nghiện internet” và bị bắt nạt trên
mạng;

- Xây dựng môi trường dạy và
học văn minh, thân thiện, trách
nhiệm, tôn trọng và hợp tác lẫn
nhau.
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- Xây dựng triết lý giáo dục, môi
trường học tập văn minh, thân thiện
và xóa bỏ tệ nạn bạo lực học đường.

- Cần đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị đảm bảo tiếp
cận và sử dụng internet, mạng
xã hội, các phương pháp dạy và
học tiên tiến;
Điểm yếu
(bên trong,
tiêu cực

- Các thầy cô giáo và học sinh,
sinh viên cần chủ động nâng
cao trình độ ngoại ngữ và tin
học để tiếp cận và khai thác có
hiệu quả nguồn thông tin phong
phú và đa dạng trên internet;
- Tăng cường sử dụng internet
và mạng xã hội trong tuyên
truyền, giáo dục tư tưởng đạo
đức và lối ứng xử có văn hoá
cho thế hệ trẻ.

- Cần đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị đảm bảo tiếp cận và sử
dụng internet, mạng xã hội và các
chương trình đào tạo trực tuyến;
- Tăng cường giảng dạy về sử dụng
mạng an toàn tại các trường học để
tránh nguy cơ bị “nghiện internet”,
bị bắt nạt trên mạng và xóa bỏ bạo
lực học đường;
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong
giáo dục và đào tại để xây dựng một
thế hệ trẻ có sức khoẻ, trí tuệ, trau
dồi về lý tưởng và đạo đức cách
mạng.

4. Thay lời kết
Thực tế đã cho thấy, internet và các trang mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện ích
cho người sử dụng, vì tốc độ thông tin rất nhanh, nội dung phong phú, đa dạng…nếu biết
khai thác, sử dụng hợp lý thì nó mang lại hiệu quả rất lớn cả trong học tập, công tác, sinh
hoạt và đời sống xã hội cho thanh niên, ngược lại sẽ gây ra nhiều hệ lụy không tốt (Nguyễn
Văn Chuộng, 2016).
Mạng xã hội trở thành một trong những kênh giúp các bạn trẻ nâng cao hiệu quả học
tập và chia sẻ kiến thức và tài liệu. Việc liên lạc giữa giáo viên - học viên và giữa học viên
với nhau trở nên thuận tiện và nhanh chóng thông qua mạng xã hội. Từ việc công tác với
các học viên và giáo viên qua mạng, có thể xây dựng nên các cộng đồng học tập sôi nổi,
mạnh mẽ rất có hiệu quả song lại tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức. Chính môi
trường học tập thuận lợi đã giúp cho người học có cơ hội mở rộng mối quan hệ giao lưu,
tương tác với mọi người trên khắp 5 châu, qua đó có thể nâng cao năng lực nghề nghiệp,
tăng cường tri thức, chia sẻ kinh nghiệm... từ đó gia tăng thêm các cơ hội trong cuộc sống
cũng như phục vụ cho hành trang tri thức và văn hóa của chính mình. Đây được coi là một
trong những yếu tố quan trọng tác động đến quá trình phát triển nhân cách và định hướng
lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay (Nguyễn Thị Lan Hương, 2019).
Các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hướng dẫn của người
lớn, đặc biệt là giáo viên nhằm giúp các em học sinh trong thời đại bùng nổ công nghệ
thông tin (Phạm Thị Thùy Linh, 2017). Việc hướng dẫn giới trẻ cách tiếp cận và khai thác
hiệu quả các nguồn thông tin phong phú từ internet và mạng xã hội là rất quan trọng. Điều
đó giúp cho các bạn trẻ tránh được các nguy cơ “nghiện internet”, “nghiện game bạo lực”,
sao nhãng học tập, thờ ơ với các hoạt động ngoại khóa hữu ích của nhà trường, bị bắt nạt
trên mạng và những ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ, tư tưởng... trong quá trình phát triển
nhân cách của học sinh, sinh viên và xây dựng văn hóa học đường.
Do những hạn chế về nguồn lực và phạm vi nghiên cứu, bài viết này chưa thể nhận
947

diện đầy đủ những cơ hội và thách thức đối với việc xây dựng văn hóa học đường trong
bối cảnh cuộc CMCN 4.0. Chính vì vậy, chủ đề này rất cần được tiếp tục triển khai nghiên
cứu thực nghiệm với các phương pháp tiếp cận chuyên ngành, đa ngành, liên ngành và
xuyên ngành./.
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BẮT NẠT TRONG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN XÃ HỘI HỌC
Ths.Phan Đức Nam*
Tóm tắt: Dựa trên dữ liệu phỏng vấn sâu tại một trường trung học phổ thông ở Hà Nội, từ
góc nhìn xã hội học, bài viết tìm hiểu hai hình thức bắt nạt phổ biến giữa học sinh với nhau là
bắt nạt thể chất và bắt nạt tinh thần, và những hệ quả của nó, bên cạnh đó, bài viết phân tích các
đặc trưng xã hội liên quan đến tình trạng bắt nạt trong học sinh trung học phổ thông cũng như
ảnh hưởng của gia đình, nhà trường và nhóm bạn bè đến hành vi này. Kết quả cho thấy, gia đình
và nhà trường cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ nhằm giảm hành vi bắt nạt giữa các học sinh.
Việc tạo ra một chuẩn mực văn hóa học đường an toàn, kết nối và hỗ trợ là cần thiết. Bối cảnh
trường học, các đặc tính của môi trường gia đình, nhà trường và nhóm bạn bè cần được đặc biệt
quan tâm trong các đánh giá và giải pháp giảm thiểu tình trạng bắt nạt học đường.
Từ khóa: bắt nạt, bắt nạt học đường, học sinh, trung học phổ thông.

1. Đặt vấn đề
Bắt nạt học đường với những hệ quả tiêu cực tới học sinh, gia đình, môi trường
học đường và xã hội đã và đang là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Trên thực tế, tại Việt
Nam, bắt nạt học đường đã xuất hiện từ lâu, tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây,
vấn đề này mới được giới nghiên cứu thực sự quan tâm.
Những biện pháp ngăn chặn tình trạng bắt nạt và bắt nạt học đường đã được đề
xuất trong các nghiên cứu trước đây. Thậm chí, năm 2008, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phát
động sâu rộng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các
trường phổ thông, nhưng tình trạng bắt nạt và bắt nạt giữa các em học sinh vẫn tiếp tục
xảy ra và có chiều hướng gia tăng các vụ việc với tính chất nghiêm trọng hơn so với những
năm trước. Theo số liệu thống kê năm 2012 của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội), so với 10 năm về trước, số vụ bạo hành tại trường học
tăng gấp 13 lần (Huyền Nga, 2013). Còn theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống
tội phạm (Bộ Công an), từ năm 2013 - 2015, có hơn 75% đối tượng phạm pháp hình sự là
thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên (Đỗ Văn Thanh, 2016).
Ở nước ta, trong thời gian gần đây, một số nghiên cứu đã bắt đầu chú ý tới nhóm
học sinh có hành vi bắt nạt và nhóm học sinh là nạn nhân của hành vi bắt nạt ở trường
học. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu này thường xem xét các khía cạnh đặc điểm cá nhân
dưới góc độ tâm lý học do nhìn nhận bắt nạt học đường như một vấn đề của tâm lý lứa
tuổi học trò. Nhìn chung, các nghiên cứu hiện có về bắt nạt học đường ở Việt Nam dưới
góc độ xã hội học còn ít, đặc biệt vẫn thiếu các nghiên cứu tập trung phân tích các đặc
trưng xã hội của học sinh bắt nạt và học sinh bị bắt nạt. Việc nhận diện ai là học sinh có
thể có hành vi bắt nạt, ai là học sinh có thể là nạn nhân của hành vi bắt nạt từ bạn bè là
điều còn khá mới mẻ. Bên cạnh đó, các nghiên cứu hiện có đã chỉ ra nguyên nhân của tình
trạng bắt nạt học đường, tuy nhiên, cũng chủ yếu tiếp cận dưới góc độ tâm lý học hay giáo
dục học. Một số nghiên cứu dưới góc độ xã hội học đã bước đầu tìm kiếm các nguyên
nhân của hành vi bắt bạt ở học sinh, song, theo chúng tôi là chưa đầy đủ.
*

Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
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Bối cảnh đó đòi hỏi cần phải tìm hiểu những đặc trưng xã hội của học sinh bắt nạt
và học sinh bị bắt nạt từ bạn bè cũng như phân tích sâu hơn ảnh hưởng của gia đình, nhà
trường và nhóm bạn bè đến hành vi bắt nạt ở học sinh. Ngoài ra, việc tìm hiểu về hai hình
thức bắt nạt phổ biến giữa học sinh với nhau là bắt nạt thể chất và bắt nạt tinh thần và
những hệ quả của nó tới học sinh là một việc làm cần thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ cung
cấp thêm thông tin cho các nhà quản lý giáo dục, phụ huynh và các nhà tâm lý xã hội
trong việc giải quyết hiệu quả những vấn đề của tình trạng bắt nạt học đường hiện nay
nhằm xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, thân thiện.
Trong bài viết này, “bắt nạt học đường” được hiểu là những hành vi của một hoặc
một nhóm học sinh trong trường học, bao gồm bằng lời nói (lan truyền tin đồn sai sự thật,
hăm dọa, trêu chọc, chửi mắng, sỉ nhục, vu khống,...) hay bắt nạt thể chất (đánh, trấn lột,
cưỡng bức, cô lập…) có tính lặp lại, làm tổn hại về thể chất, vật chất, hay tinh thần cho
học sinh khác yếu thế hơn về mặt thể chất hoặc tinh thần. Như vậy, bắt nạt học đường là
một dạng của bắt nạt học đường. Tuy nhiên, trong khi các nghiên cứu về bắt nạt học đường
thường tập trung hơn về bắt nạt thể chất, kể cả những hành vi nhất thời, mang tính xung
đột đối kháng thì khái niệm bắt nạt học đường đề cập đến hành vi làm tổn thương bằng
lời nói hay thể chất, có tính chất lặp lại, và đặc biệt là phân biệt rõ giữa đối tượng bắt nạt
và nạn nhân.
Dựa trên dữ liệu phỏng vấn sâu tại một trường trung học phổ thông (THPT) dân
lập trên địa bàn Hà Nội, bài viết tìm hiểu hai hình thức bắt nạt phổ biến giữa học sinh với
nhau là bắt nạt thể chất và bắt nạt tinh thần, những hệ quả của nó, và nhận diện các đặc
trưng xã hội của học sinh THPT trên hai nhóm bắt nạt và bị bắt nạt (nạn nhân) ở hai hình
thức bắt nạt tinh thần và bắt nạt thể chất giữa các em học sinh với nhau. Nội dung bài viết
cũng tập trung phân tích ba yếu tố tác động quan trọng đến hành vi bắt nạt học đường của
học sinh THPT hiện nay là gia đình, nhà trường và nhóm bạn bè.
2. Các hình thức bắt nạt và hệ quả xã hội đối với học sinh
2.1. Các hình thức bắt nạt thể chất, bắt nạt tinh thần
Nghiên cứu này của chúng tôi cho thấy, nhiều hành vi bắt nạt khác nhau diễn ra
trong bối cảnh trường học, bao gồm cả những học sinh là người “đứng đầu”, chỉ đạo các
bạn khác trong nhóm, những thành viên khác trong nhóm, bắt nạt bằng thể chất và tinh
thần đối với các bạn cùng lớp, cùng trường học. Trong số những hành vi đó, bắt nạt giữa
học sinh với các bạn cùng lớp thường hay xảy ra. Từ các phỏng vấn sâu của nghiên cứu
này có thể thấy rằng, các biểu hiện của bắt nạt tinh thần bao gồm: chửi mắng, nói xấu,
lăng mạ, dè bỉu, dọa nạt, sỉ nhục, tạo ra áo lực, cô lập, làm cho người khác cảm thấy luôn
không an toàn, cố ý hạ thấp và không coi trọng giá trị của người khác,…
Trong khi đó, các biểu hiện của bắt nạt thể chất giữa học sinh với học sinh với nhau
bao gồm những hành vi sử dụng sức mạnh cơ bắp như tay, chân, cơ thể,… hoặc công cụ,
vũ khí,… làm tổn hại đến bản thân hoặc người khác về mặt cơ thể. Các hành vi bắt nạt
thể chất thường được học sinh hiện nay sử dụng như đấm đá, tát, đẩy ngã, giật tóc, kéo
rách quần, cào cấu,….
Các hình thức bắt nạt thể chất và tinh thần
Bắt nạt thể chất: đẩy, xô đẩy; đá; tát; đấm; dùng các hung khí đập vào đầu,…
Bắt nạt tinh thần: gọi tên với biệt danh miệt thị; đưa ra làm trò đùa; trêu chọc;
chửi mắng, sỉ nhục/lăng mạ với những lời lẽ mạt sát; tung tin, đưa tin đồn sai, ác ý về
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bạn; lăng nhục, nói xấu bạn và phát tán trên facebook; viết email với những lời lẽ sỉ
nhục bạn; nói xấu sau lưng bạn; chửi bạn bằng những ngôn từ xúc phạm; khai trừ, cô
lập, tẩy chay khỏi nhóm hay tránh tiếp xúc bạn một cách có chủ ý; gây áp lực tinh thần
bạn bằng bất cứ cách nào như quát mắng, đánh đập, đe dọa,…
Các hình thức bắt nạt học đường bao gồm các hình thức bắt nạt đơn lẻ giữa cá nhân
học sinh với nhau (thường là các bạn học cùng lớp), hoặc cũng có thể là hình thức bắt nạt
như “đánh hội đồng”, “đánh hôi” theo nhóm hay hình thức tập thể. Hành vi bắt nạt của học
sinh với học sinh có thể diễn ra theo dạng thức trực tiếp với các biểu hiện như đẩy, đánh,
đá, đấm, tát, dùng phương tiện nào đó (túi xách, dép, guốc,... đập vào người bạn),... Một
dạng thức bắt nạt khác xảy ra dưới dạng thức gián tiếp thông qua các hành vi như khiêu
khích, tạo ra áp lực (nhất là áp lực dưới dạng nhóm), làm cho người khác cảm thấy luôn
không an toàn. Một học sinh có thể có cả hành vi bắt nạt thể chất và hành vi bắt nạt tinh
thần một mình hoặc cùng nhóm với một nhóm bạn khác. Nhìn chung, các hình thức bắt nạt
dù là thể chất hay tinh thần đều có đặc tính chung là có sự chủ động, được tổ chức và có sự
chuẩn bị trước, và bắt nạt được sử dụng như một phương tiện để đạt được lợi ích nào đó.
“Ở lớp em có bạn thích một bạn khác giới, rồi có bạn học lớp trên cũng
thích bạn này. Bạn lớp em lại “đá xoáy” bạn ở lớp trên kia, thế là anh lớp trên
ấy gọi người xuống đánh bạn lớp em. Đánh giữa lớp luôn, những hai lần. Lần
đầu bạn lớp em chưa kịp làm gì đã bị đánh rồi, nhưng bạn kia lại ra ngoài gọi
thêm người đến đánh, gọi nhóm bạn học ở lớp lớn hơn nữa. Trong lớp anh ý
chạy vào, nhảy lên bàn cầm ghế phang luôn”.
(Học sinh, nam, 17 tuổi, lớp 12)
Hành vi bắt nạt thể chất thường là những hành vi xảy ra trực tiếp giữa các đối tượng
học sinh với nhau, trong khi hình thức bắt nạt tinh thần thường được thực hiện thông qua
việc đe dọa, nói xấu, xúc phạm, sỉ nhục, bêu riếu, cố tình để những người khác hiểu sai,
tẩy chay khỏi nhóm, khỏi môi trường bạn bè,... trên các phương tiện thông tin đại chúng
như internet (mạng xã hội – facebook, email điện tử,...). Điều đó cũng cho thấy, sự phát
triển của các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua được xem như là “yếu
tố trung gian” (“nguồn dẫn”) tác động tới các hành vi bắt nạt của học sinh hiện nay.
Trong thực tế, các hình thức khác nhau của bắt nạt học đường thường xuất hiện
cùng nhau. Những đe dọa hay tấn công về thể chất thường đi kèm với sự đe dọa, tấn công
về tinh thần, lời nói và ngược lại, những đe dọa, tấn công về tinh thần, lời nói thường đi
kèm với những tấn công về thể chất.
2.2. Hệ quả xã hội của bắt nạt học đường đối với học sinh
Hệ quả đối với học sinh bắt nạt
Hệ quả đối với các em học sinh có hành vi bắt nạt có thể là những tổn thương về
mặt thể chất và tinh thần. Những tổn thương về mặt thể chất có thể là những tổn thương
nhẹ bên ngoài như xây xát mặt mũi, sưng đầu,… và cũng có thể để lại những hậu quả
nghiêm trọng hơn như gãy tay, gãy chân, một số trường hợp mất tính mạng,… Những hệ
quả về tinh thần cũng khá nặng nề đối với các em gây ra bắt nạt ở trường học, đó là những
áp lực về việc “bị bạn trả thù”, bị các bạn ở lớp, trường ghét, cảm giác hối lỗi sau khi có
hành vi bắt nạt với bạn,… Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Bình và Nguyễn Thị Mai
Lan cho thấy (2013), các em cũng có thể gặp phải các vấn đề về kỷ luật của trường học,
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luật pháp. Khi các em bị phát hiện có hành vi bắt nạt với bạn, với nhóm bạn thì các em sẽ
trở thành đối tượng thù hằn và bị ghét bởi nhiều nạn nhân – các bạn học sinh bị bắt nạt.
Theo nghiên cứu của các tác giả Estevez, Jimenez, và Musitu (2008), trẻ có hành
vi bắt nạt học đường (thủ phạm) lại dễ trở thành nạn nhân khi bị trả thù và có nguy cơ cao
hơn bởi tính bắt nạt và gây hấn mạnh hơn trong những trả thù của nạn nhân. Đây là điểm
rất cần được chú ý của gia đình, nhà trường và toàn xã hội bởi học sinh gây ra bắt nạt học
đường sẽ có thể lại tiếp tục có những hành vi bắt nạt tiếp theo. Hệ quả để lại đối với những
học sinh là thủ phạm cũng bao gồm cả những khía cạnh sức khỏe, học tập và sự phát triển
nhân cách của các em.
Hệ quả đối với học sinh bị bắt nạt
Các phỏng vấn sâu học sinh, giáo viên và phụ huynh cho thấy rằng, học sinh bị bắt
nạt bởi bạn bè thấy mình đơn độc do bạn bè cô lập, và thường sau đó các em cũng chủ
động tự tách mình ra khỏi thầy cô, thậm chí là với cha mẹ chúng. Điều đáng lo ngại là,
đối với những em học sinh khi cảm thấy đơn độc với bạn hay nhóm bạn ở lớp, trường có
hành vi bắt nạt với mình, các em cũng tự tách biệt cuộc sống ở trường, lớp với các nhóm
bạn khác. Hơn nữa, khi thiếu đi những mối quan hệ bạn bè thân thiết ở trường học, lớp
học để chia sẻ những vấn đề gặp phải sau khi là nạn nhân của hành vi bắt nạt, các em càng
có xu hướng sống tách biệt hơn trong các mối quan hệ xã hội của mình. Ở mức độ nặng
hơn, có em đã nghĩ tới cái chết do quá căng thẳng tâm lý, cảm thấy đơn độc, bị xúc phạm
ghê gớm. Đây là một vấn đề rất đáng được các nhà giáo dục, thầy cô giáo, cha mẹ học
sinh quan tâm. Những vấn đề ảnh hưởng về thể chất như những vết thương trên cơ thể có
thể xảy ra và có thể chữa lành, nhưng không đáng lo ngại so với những hệ quả về mặt “xã
hội” ở học sinh. Những phản ứng hay biểu hiện ở những học sinh bị bạn bè bắt nạt bao
gồm việc cảm thấy mình bị nhóm bạn cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, luôn lo lắng về
sự thiếu an toàn trong môi trường học đường. Từ đó dẫn tới việc các em mất lòng tin ở
bạn bè, thầy cô, thậm chí nung nấu ý định trả thù. Trong khi đó, một số em cảm thấy “bất
lực”, tuyệt vọng, bi quan, chán nản, từ đó dẫn tới thái độ chấp nhận và cam chịu khi có
những trải nghiệm bắt nạt tồi tệ, khắc nghiệt, lặp lại nhiều lần, kéo dài.
Niềm tin, cách nhìn nhận và đánh giá về bạn bè, thầy cô, trường học có thể thay
đổi ở khía cạnh các giá trị và chuẩn mực. Những yếu tố văn hóa này ảnh hưởng đáng kể
đến quá trình xã hội hóa, sự phát triển của học sinh ở môi trường học đường với những
tác nhân chủ yếu là bạn bè và giáo viên. Nghiên cứu này cũng cho thấy những tác động
tiêu cực lâu dài về mặt xã hội của trẻ bị bắt nạt.
“Anh ấy đánh vào đầu và người, xong lấy chân đạp vào người em. Em
bị bầm tím người. Em rất sợ hãi. Em cũng muốn gọi những bạn khác để trả thù
nhưng mà hồi đó em cũng không quen biết ai cả nên phải chịu đựng. Anh ấy
đánh em nhiều lần cứ như là quen tay ấy. Em lo sợ lắm, đến trường mà chẳng
may gặp anh ấy thì lại bị đánh. Có lúc anh ấy bắt em nộp tiền để anh ấy chơi
game nhưng em chưa kịp đưa tiền thì anh ấy đã đánh. Đôi khi anh ấy bị tức
giận chuyện gì đó cũng đánh em. Khi khác anh ấy nói là mày gặp tao mà không
chào tao à”.
(Học sinh, nam, 17 tuổi, lớp 11)
Bắt nạt học đường cũng có tác động tới giáo dục. Những hệ quả tổn thương về mặt
thể chất, sự sợ hãi hoặc lo lắng của học sinh là nạn nhân của các hành vi bắt nạt học đường
trong một số trường hợp là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự thiếu tập trung vào việc học
952

tập. Ngoài ra, hệ quả của bắt nạt học đường còn gồm cả việc làm gián đoạn hoặc thay đổi
cách thức hay chiến lược học tập của trẻ. Nó có thể khiến các em chủ động nghỉ học trong
một số ngày do lo sợ bị tấn công bởi bạn bè. Một số trường hợp đã nghĩ tới việc nghỉ học
dài ngày hoặc chuyển lớp, chuyển trường để được học tập trong môi trường an toàn hơn.
“Chuyện đó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chuyện học tập của các em.
Việc ảnh hưởng đến sức khỏe cũng không nhiều nhưng ảnh hưởng học tập thì
nhiều. Có trường hợp trẻ sợ đến lớp, phải vắng lớp một thời gian”.
(Giáo viên, nữ, 34 tuổi, thạc sỹ)
Có thể nói, bắt nạt tinh thần xảy ra giữa học sinh với học sinh ở trường học hiện
nay khá phức tạp, có những biểu hiện đa dạng, và là mối lo ngại không những của xã hội
mà của cả các em học sinh. Thậm chí các em học sinh hiện nay nhìn nhận rằng, bắt nạt
tinh thần là hình thức bắt nạt nguy hiểm và đáng lo ngại nhất.
“Bây giờ bắt nạt tinh thần là nhiều và nó ảnh hưởng tới học sinh nhiều
hơn là bắt nạt hành động kiểu đấm, đá,…. Bắt nạt tinh thần nguy hiểm lắm bởi
nhiều khi nó gây sức ép khinh khủng tới người bị hại. Lo ngại nhất hiện nay là
tình trạng bắt nạt tinh thần”.
(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
Như vậy, những hệ quả để lại đối với các em học sinh bị bắt nạt học đường bao gồm
cả những khía cạnh liên quan tới thể chất và tinh thần, với các mức độ khác nhau, ở các
lĩnh vực khác nhau trong học tập, quan hệ bạn bè. Đáng lưu ý là tình trạng lo ngại về bắt
nạt học đường hiện nay không chỉ ở góc độ tấn công thể chất mà ở cả góc độ tinh thần.
Tình trạng bắt nạt học đường giữa các học sinh với nhau cũng cho thấy các giá trị và
chuẩn mực của học sinh ở môi trường học đường hiện nay thay đổi khi những ứng xử,
giao tiếp trong môi trường học đường khác biệt so với trước đây. Hành vi bắt nạt học
đường của học sinh cho thấy những vấn đề lệch chuẩn trong môi trường học đường hiện
nay và tình trạng này bị coi là một “vấn nạn xã hội” khi những hành vi bắt nạt ở trường
đi ngược với những chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức trong môi trường giáo dục và
những kỳ vọng của xã hội đối với vai trò của người học qua cách thức ứng xử, giao tiếp
của chúng đối với bạn bè. Ở một góc nhìn khác, vấn đề này còn trở nên đáng lo ngại hơn.
Học sinh bao gồm cả những em bắt nạt và bị bắt nạt thường nhận thức rất rõ về những hệ
quả không tốt của hành vi bắt nạt học đường. Vấn đề bắt nạt học đường đáng lo ngại ở
chỗ, ngay cả khi các hành vi bắt nạt của học sinh bị tác động bởi các chuẩn mực, giá trị
thì chúng vẫn cho thấy sự “vượt giới hạn” chuẩn mực xã hội, chuẩn mực đạo đức của học
sinh hiện nay.
3. Các đặc trưng xã hội của học sinh bắt nạt và học sinh bị bắt nạt
3.1.

Các đặc trưng xã hội của học sinh bắt nạt

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các đặc điểm của học sinh có hành vi bắt nạt
ở trường là có liên quan tới gia đình. Điều này cũng cho thấy gia đình ảnh hưởng rất lớn
tới hành vi bắt nạt của học sinh. Nhìn chung, các học sinh có hành vi bắt nạt bạn bè thường
có các đặc điểm sau đây:
Các đặc điểm của học sinh có hành vi bắt nạt
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Các đặc
điểm liên
quan tới
gia đình

- Sống trong gia đình thiếu vắng sự có mặt của người bố, người mẹ hoặc
cha mẹ ly hôn, ly thân
- Sống trong gia đình có mối quan hệ bất hòa, nhiều bắt nạt, đặc biệt cha
mẹ hay sử dụng bắt nạt với con cái
- Thiếu sự quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích của cha mẹ trong các vấn đề ở
trường học
- Thiếu sự giao tiếp hay gắn kết của cha mẹ
- Cha mẹ có phong cách giáo dục con cái độc đoán
- Không tin tưởng cách xử lý của cha mẹ khi có hành vi bắt nạt ở trường

Các đặc - Kém tuân thủ các quy định của nhà trường
điểm liên - Chán nản, thiếu hứng thú với việc học tập ở trên lớp
quan tới
nhà trường - Thường bị thầy cô mắng mỏ, xúc phạm, đối xử thiếu công bằng hay có
mối quan hệ không tốt với giáo viên
- Cảm thấy ít được tin tưởng, thân thiện với ngôi trường mình đang học
Các đặc - Thiếu các kỹ năng ứng xử, giao tiếp với bạn bè
điểm liên - Bị bạn bè coi thường, đánh giá thấp, phân biệt đối xử, chối bỏ, cô lập,
quan tới cách ly khỏi nhóm
bạn bè
- Có nhiều bạn bè có hành vi bắt nạt/Là thành viên của một nhóm bạn
hay có những hành vi bắt nạt ở trường học
- Thường bị bạn bè bắt nạt (đã từng là nạn nhân của hành vi bắt nạt)
Các đặc - Kết quả học tập tương đối kém
điểm về cá - Coi sử dụng bắt nạt như một phương tiện để bảo vệ và khẳng định giá
nhân
trị bản thân
- Có trải nghiệm về bắt nạt học đường
Những hành động bắt nạt của trẻ không phải là một hành động bột phát, mà còn là
sự lựa chọn có chủ đích. Những học sinh bắt nạt muốn tạo uy tín trong nhóm bạn, muốn
các bạn chấp nhận và khen ngợi cho hành vi của mình. Học sinh bắt nạt thường thuộc về
một nhóm bạn hay gây sự ở trường. Khi là thành viên của những nhóm bạn như vậy, các
em có nhiều khả năng phát triển tình bạn với những người bạn có cùng giá trị với mình,
được nhóm bạn ngưỡng mộ và ủng hộ.
Không chấp nhận hay kém tuân thủ các chuẩn mực, quy định của nhà trường là một
trong những đặc điểm nổi bật ở những học sinh bắt nạt. Các em này thường là những học
sinh hay vi phạm kỷ luật trường học. Các em cũng muốn được khẳng định giá trị bản thân
ngay cả khi biết rằng, những giá trị đó có thể đi ngược lại các quy tắc học đường. Muốn
mình nổi bật hơn các bạn khác, được các bạn khác nghe theo và khen ngợi là đặc điểm
nổi bật thường thấy ở các em học sinh này. Việc khẳng định giá trị bản thân và nhu cầu
được công nhận về mặt xã hội rất lớn thường xuất hiện gắn liền với thái độ tiêu cực với
các quy định của nhà trường, những chuẩn mực đạo đức của gia đình và xã hội.
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Trong một số trường hợp, học sinh bắt nạt lại là nạn nhân thường bị bắt nạt bởi
những bạn bè khác. Khi bị bắt nạt, các em thường tìm cách đáp trả lại cũng bằng hành
vi bắt nạt, thậm chí ở mức độ nghiêm trọng hơn. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học
Giáo dục Việt Nam năm 2013, phản ứng phổ biến nhất của học sinh trung học phổ thông
khi là nạn nhân của hành vi bắt nạt là gọi “hội” đến đánh trả thù (Lê Vân Anh và cộng
sự, 2013: 78).
Học sinh có hành vi bắt nạt khi bị bạn bè nói những điều xúc phạm đến mình. Những
hành vi bắt nạt bạn cùng trang lứa như sự đáp trả lại việc mình bị bắt nạt trong khi không
diễn đạt hết cơn thịnh nộ của mình bằng lời nói.
“Em đã nhịn bạn đó nhiều lần nhưng em không thể chịu được nữa. Em không
thích mẹ em nhưng rất ghét ai nói xấu về mẹ. Em không thích vấn đề gia đình bị đưa
ra làm trò cười cho người khác. Mẹ chưa bao giờ tát vào mặt em mà bạn đó dám
làm như vậy”.
(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
Môi trường gia đình có mối liên quan đặc biệt đến hành vi bắt nạt của học sinh. Theo
Bowers, Smith và Binney (1992), những học sinh (cả nam và nữ) có hành vi bắt nạt bạn
bè thường sống trong những gia đình thiếu vắng sự có mặt của người cha và các em có xu
hướng ít được khuyến khích, ủng hộ trong gia đình của mình. Nghiên cứu này của chúng
tôi ủng hộ cho phát hiện trên của các tác giả này. Những học sinh có hành vi bắt nạt bạn
bè thường sinh ra trong những gia đình ít có sự quan tâm, hỗ trợ của cha mẹ trong các vấn
đề ở trường học. Sự thiếu quan tâm, động viên, khuyến khích của cha mẹ cũng có ảnh
hưởng đáng kể tới hành vi bắt nạt của các em.
“Mẹ vắng nhà suốt và ít để ý đến việc học tập hay các mối quan hệ bạn bè
của em. Em có mâu thuẫn hay đánh nhau với bạn mà không ai báo, mẹ cũng chẳng
biết. Mỗi lần bố về đưa cho em ít tiền xong lại đi. Cuộc đời em cho đến hiện nay là
16 tuổi nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của cả bố lẫn mẹ”.
(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
Những học sinh bắt nạt thường có cha mẹ là những người độc đoán trong cách giáo
dục con cái. Trong câu chuyện của mình, một nữ học sinh, lớp 11 đã mô tả rằng, mẹ em
là một người độc đoán. Một số em trong các cuộc phỏng vấn sâu của chúng tôi sống trong
những gia đình bất ổn, có mối quan hệ bất hòa, nhiều bắt nạt, đặc biệt, cha mẹ sử dụng
bắt nạt như là một cách giáo dục đối với con cái mình. Điều này đã tác động mạnh tới suy
nghĩ, thái độ và hành động của các em, theo đó, bắt nạt bạn bè cùng trang lứa như là một
cách để giải tỏa bức xúc, áp lực mà các em chịu từ phía cha mẹ mình.
Những học sinh hay bắt nạt bạn bè thường có trải nghiệm về bắt nạt học đường. Các
em thường bị bạn bè bắt nạt hay đã từng là nạn nhân của hành vi bắt nạt. Kết quả này
cũng ủng hộ cho phát hiện của Brockenbrough (2002), dẫn theo nghiên cứu của Nguyễn
Thị Thanh Bình và Nguyễn Thị Mai Lan (2013). Ông đã phát hiện rằng, những học sinh
bị bắt nạt bởi một bạn hoặc một nhóm bạn khác có nguy cơ cao nhất so với bạn cùng lứa
trong các hành vi tham gia vào băng nhóm và đánh nhau ở trường. Ngoài ra, những điểm
thường thấy ở những học sinh bắt nạt như là kết quả học tập kém, sự thiếu hụt các kỹ năng
giao tiếp, ứng xử với bạn bè, thầy cô ở trường học, không tin tưởng cha mẹ trong cách xử
lý khi trẻ có hành vi bắt nạt ở trường, sự căng thẳng tâm lý do áp lực và sự nhàm chán về
chương trình học tập, thi cử, thường bị giáo viên mắng mỏ, xúc phạm, đối xử thiếu công
bằng, hay có mối quan hệ không tốt với giáo viên, bị nhóm bạn chối bỏ, cách ly khỏi
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nhóm, và có trải nghiệm về bắt nạt học đường hay thường bị bạn bè bắt nạt (có thể/đã
từng là nạn nhân của hành vi bắt nạt).
3.2. Các đặc trưng xã hội của học sinh bị bắt nạt
Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy, những học sinh là nạn nhân của hành vi
bắt nạt ở trường học (học sinh bị bắt nạt) thường có những đặc điểm sau:
Các đặc điểm của học sinh là nạn nhân của hành vi bắt nạt
Các đặc - Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt hoặc không đầy đủ cha mẹ (không có bố
điểm liên theo nghĩa được công nhận về mặt luật pháp, “con rơi”,...)
quan tới - Cha mẹ ít tiếp xúc, giao tiếp hay gắn kết với con cái
gia đình
- Không tin tưởng cha mẹ trong hỗ trợ, giải quyết, bảo vệ khi bị bắt nạt ở
trường
Các đặc - Thiếu kỹ năng kết bạn, ít bạn bè/không thuộc một nhóm bạn ở lớp hay
điểm liên trường học, thường bị bạn bè kỳ thị, cách ly, chối bỏ
quan tới - Thiếu các kỹ năng ứng xử, giao tiếp với bạn bè
bạn bè
- Chủ động cách ly với bạn bè, tự “khu biệt” mình khỏi nhóm/ít giao tiếp
với bạn bè
Các đặc - Có đặc điểm khác biệt nào đó so với các bạn trong lớp như thể hình đặc
điểm về cá biệt (khuyết tật,...)
nhân
- Ít có khả năng bảo vệ bản thân do thấp bé, sức khỏe yếu,...
- Có điểm không được bạn bè yêu thích như xinh đẹp, học giỏi, ăn mặc
sành điệu, hay “kênh kiệu”, “tỏ vẻ ta đây”, “chảnh”, được bạn khác giới
thích,...
- Học lực kém
- Rất dễ bị tổn thương và thường gặp nhiều vấn đề về tâm lý như tự trách
mình, cô đơn, lo âu,...
Học sinh là nạn nhân của các hành vi bắt nạt học đường thường là những em đơn
độc, không hoặc ít có bạn bè, bị bạn bè cách ly khỏi nhóm. Các em dễ bị tổn thương và
có cảm giác chán ghét hay xa lánh, thậm chí tự khu biệt và loại bỏ mình khỏi nhóm bạn.
Thiếu kỹ năng kết bạn là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc những em học sinh
này thường sống tách biệt, ít bạn bè. Chính sự hạn chế trong việc tham gia vào mạng lưới
bạn bè khiến các em khó khăn trong việc tự bảo vệ bản thân, dễ trở thành đối tượng bị bắt
nạt bởi học sinh khác.
“Em không nói chuyện riêng hay chia sẻ với một ai. Em luôn tạo một “bức
tường” với các bạn, một thế giới riêng, chỉ riêng mình em. Em không muốn một bạn
nào bước vào thế giới của em, vì sợ các bạn chê bai hoàn cảnh gia đình mình. Em
giống như một đứa rất lập dị. Khi sắp xếp lớp em chỉ muốn ngồi vào góc lớp, không
muốn chơi với bất kỳ một bạn nào. Các bạn nghĩ em là đứa dễ bắt nạt theo nghĩa là
mình không có sự liên kết với các nhóm bạn nào khác, dễ bị cô lập”.
(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
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Nghiên cứu này cho thấy, những học sinh bị bắt nạt thường có hoàn cảnh gia đình
đặc biệt như cha mẹ ly hôn, ly thân,... Cha mẹ các em cũng ít quan tâm, chia sẻ với con
trong các vấn đề ở trường học. Một số cha mẹ không biết mối quan hệ bạn bè của con
mình, trong khi một số cha mẹ khác lại thờ ơ, cho rằng “con mình bị bắt nạt không có gì
nghiêm trọng”. Những học sinh này cũng ít tin tưởng cha mẹ trong việc giải quyết hay
bảo vệ khi các em bị bắt nạt ở trường.
“Cha mẹ phần lớn đều thờ ơ về việc em bị bắt nạt, thờ ơ với những suy nghĩ, lo
lắng, cảm giác không thực sự an toàn mà em đã trải qua khi gặp vấn đề bắt nạt ở
trường”.
(Học sinh, nam, 17 tuổi, lớp 12)
Các em bị bắt nạt rất dễ bị tổn thương và thường gặp nhiều vấn đề về tâm lý như tự
trách mình, cô đơn, lo âu,… Các đặc điểm đó cũng dễ trở nên “hấp dẫn” với những học
sinh hay có hành vi bắt nạt.
Một số em bị bắt nạt do bị bạn bè nhìn nhận và đánh giá là những học sinh “có vấn
đề” với các đặc điểm “khác biệt” hoặc đôi khi có “điểm ưu trội” so với các bạn khác như
học kém, được thầy cô ưu ái hơn so với các bạn khác, hay “kênh kiệu”, “tỏ vẻ ta đây”,
“chảnh”, được bạn khác giới thích,...
“Câu chuyện của em rơi vào trường hợp các bạn nghĩ em “chảnh”. Ở lớp em
có một bạn tên Bi bị đúp học, các bạn khác luôn tránh xa bạn ý, và nói với em là, mày
không nên chơi với con đó, đó là con bị đúp (học) đấy. Tuy nhiên, em vẫn chơi với
bạn Bi. Lúc đấy một số bạn đặt cho em biệt danh là “chảnh”. Biệt danh đó lan ra
khắp khối, tạo dựng những câu chuyện khác nhau để làm xấu hình ảnh của em trong
con mắt nhiều bạn, tạo áp lực tinh thần cho em. Từ đấy em bị nhiều bạn ghét. Chúng
cảm thấy em là đứa “chảnh chọe” và cố tình làm mình nổi bật so với cả lớp”.
(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
Tuy nhiên, việc phân loại giữa nhóm học sinh bắt nạt và nhóm học sinh bị bắt nạt
chỉ mang tính chất tương đối. Thực tế, trong nhiều trường hợp, họ cùng là một người. Tức
là, các em có thể vừa là nạn nhân, vừa là học sinh có hành vi bắt nạt bạn khác.
4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bắt nạt học đường của học sinh

4.1. Gia đình
Hành vi bắt nạt của học sinh ở trường học trước hết bị tác động bởi các quá trình xã
hội hóa từ môi trường gia đình, nơi người cha, người mẹ là những tác nhân chính. Kết quả
của nghiên cứu này nhận thấy rằng, những học sinh có hành vi bắt nạt đã mất đi những
mối liên kết gia đình do sự khuyết thiếu vai trò của người cha hoặc người mẹ. Học sinh
dễ có hành vi bắt nạt bạn khác hơn nếu chúng xuất thân từ những gia đình có bố hay mẹ
mất sớm, hoặc bố mẹ ly hôn, ly thân,… Những học sinh này thường dễ bị tổn thương hơn
và có xu hướng là nạn nhân hoặc là người gây ra hành vi bắt nạt ở trường học.
Một môi trường gia đình tích cực, trong đó cha mẹ chú trọng đến việc giáo dục, định
hướng các giá trị, chuẩn mực ứng xử, giao tiếp ở trường học sẽ giúp các em phát triển kỹ
năng xã hội. Những học sinh có bố mẹ ít quan tâm thường kém hơn các bạn khác về kỹ
năng xã hội và là một trong những lý do khiến các em này tham gia vào hành vi bắt nạt ở
trường học. Các bậc cha mẹ hiện nay hầu như không có nhiều thời gian dành cho việc
quan tâm, giáo dục con. Việc thiếu vắng của một trong hai vai trò giáo dục của người cha
hoặc người mẹ đều có ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển nhân cách của các em.
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Một số học sinh bắt nạt cho biết cha mẹ đối xử với các em thiếu sự ấm áp. Do quá bận
rộn với công việc hàng ngày nên hầu hết các bậc cha mẹ ít có thời gian bên con, đôi khi
chỉ hỏi han chiếu lệ.
“Công việc của bố em đi suốt ngày nên thời gian quan tâm hay tâm sự với
em ít lắm. Có khi bố đi từ tầng 3 xuống hỏi là con đang làm gì đấy, xong bố đi luôn,
cũng chẳng kịp nghe em trả lời. Còn mẹ đi làm về muộn vì công việc rất bận. Em
như con thú hoang, không ai quan tâm. Mọi chuyện học hành, bạn bè em tự giải
quyết, vì bố mẹ có thời gian để tìm hiểu, để nghe mình nói đâu”.
(Học sinh, nữ, lớp 12, 17 tuổi)
“Từ nhỏ em và mẹ đã không hòa hợp với nhau. Trong đời sống của em chưa
bao giờ có hình bóng của mẹ. Mẹ đi về chỉ đưa tiền cho em, sống vài ngày rồi đi hẳn.
Từ nhỏ em đã sống trong tình cảnh không có một ai chăm sóc, nói chuyện và hiểu em”.
(Học sinh, nữ, lớp 11, 16 tuổi)
Cha mẹ ít để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của con, bắt con cái phải làm theo cách riêng
của mình khiến cho trẻ ngày nay có nhu cầu thử nghiệm những điều mới mẻ, khẳng định giá
trị bản thân, khẳng định quyền ra quyết định của riêng mình, từ đó muốn thoát khỏi hay làm
ngược lại những áp đặt trong gia đình. Trong câu chuyện của mình, các em mô tả rằng, cha
mẹ mình ít lắng nghe con cái, luôn cho mình là đúng và dùng hình phạt thể chất khi các em
bị báo cáo là “có vấn đề về hành vi” ở trường. Ngoài ra, một số cha mẹ lại bỏ qua hành vi bắt
nạt ở trường học của con, thậm chí dung túng hay khuyến khích các em bị bạn tấn công có
hành vi “đáp trả” và coi đó như là một cách hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn bạn bè.
Nhận thức của cha mẹ cũng rất quan trọng đối với hành vi bắt nạt của trẻ. Khả năng
nhận thức xã hội của cha mẹ kém làm trung gian cho liên kết ứng xử khắc nghiệt của cha mẹ
và hành vi hung hăng ở trường của học sinh. Đáng lưu ý, các bằng chứng đánh giá được xem
xét từ giáo viên cho thấy cha mẹ học sinh hiện nay nhận thức chưa đầy đủ về những tác hại
của hành vi bắt nạt học đường ở con cái mình, từ đó dẫn tới cách kiểm soát hành vi lệch chuẩn
của con còn lỏng lẻo. Đôi khi, các cha mẹ đánh con mà không cần lắng nghe gì.
“Nếu cha mẹ các em sử dụng cách ứng xử ép buộc, la mắng, đánh đập thì trẻ
dễ hình thành những hành vi bắt nạt. Ngược lại, nếu cha mẹ biết cách giáo dục con
thì trẻ sẽ nhận ra hành vi nào là đúng và hành vi nào là sai, từ đó sẽ thay đổi cách
ứng xử với bạn bè”.
(Giáo viên chủ nhiệm, nữ, 31 tuổi, thạc sĩ)
“Nếu mẹ biết, mẹ cũng không chịu lắng nghe em nói, mà cho ngay rằng em
là người có lỗi. Em trình bày với mẹ đầu đuôi câu chuyện cho mẹ hiểu nhưng mẹ
chẳng thèm nghe. Mẹ nói em cãi mẹ, lúc đó mẹ tức điên lên, đấm, tát em túi bụi mà
không cần biết và hiểu điều gì hết”.
(Học sinh, nữ, 17 tuổi, lớp 11)
Học sinh bắt nạt thường không có sự tin tưởng cha mẹ trong việc giúp các em giải
quyết những vấn đề gặp phải ở trường, trong đó có ứng xử với tình trạng bắt nạt học
đường. Tìm hiểu mức độ trẻ nói chuyện với cha mẹ về bắt nạt ở trường học sẽ cho biết
tác động của cha mẹ đến hành vi bắt nạt ở trường của học sinh. Kết quả cho thấy, giao
tiếp giữa học sinh với cha mẹ khá hạn chế và các em không nhận thấy cha mẹ là một
nguồn giúp đỡ, chia sẻ nếu các em bị bắt nạt ở trường.
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“Các quyết định như làm gì, hay có vấn đề gì cần tâm sự, trao đổi thì hầu
như em tự quyết định. Ở trường có nhiều thứ em tự quyết định. Những cái em thấy
rất khó khăn, một mình khó giải quyết được thì em nhờ bạn bè, hầu như là bạn bè
hết”.
(Học sinh, nam, 17 tuổi, lớp 11)
“Những câu chuyện đó của em, bố em không biết, mẹ không thực sự nghĩ đến
nó. Em tự mình lo giải quyết, bố mẹ chẳng giúp được gì đâu”.
(Học sinh, nữ, 17 tuổi, lớp 11)
Một lịch sử gia đình có hành vi bắt nạt cũng được thấy là có liên quan tới hành vi
bắt nạt ở trường của trẻ. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, những học sinh (cả nam và
nữ) đã từng chứng kiến hành vi bạo lưc giữa cha với mẹ, hoặc các em là nạn nhân hành
vi bắt nạt của cha mẹ. Trong gia đình, việc các em chứng kiến bắt nạt càng nhiều hoặc
chính các em là nạn nhân của các vụ đánh đập, đe dọa, mắng mỏ, xúc phạm, sỉ nhục của
cha mẹ cũng là nguyên nhân quan trọng khiến các em có hành vi bắt nạt ở trường hay sử
dụng bắt nạt để giải quyết mâu thuẫn với bạn bè.

4.2. Nhà trường
Nhà trường được coi như một tổ chức, một tác nhân xã hội hóa nhằm giúp trẻ tiếp
nhận và lĩnh hội các giá trị và chuẩn mực, đóng các vai trò cho cuộc sống trưởng thành.
Thornberry (1996), dẫn theo nghiên cứu của Estevez, Jimenez, và Musitu (2008) đã chỉ
ra rằng, sự liên kết giữa các thanh niên với gia đình và các bối cảnh trường học là một
trong những yếu tố dự báo phù hợp nhất trong những hàm ý về hành vi bắt nạt của trẻ.
Mặc dù, giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển hành vi tích cực
của học sinh, tuy nhiên, nhà trường hiện nay chưa làm tốt vai trò này.
Vai trò của giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan trọng đối với tình
trạng bắt nạt xảy ra ở trường học bởi giáo viên có sự ảnh hưởng lớn trong định hướng các
chuẩn mực xã hội của học sinh. “Người quan trọng nhất để giải quyết vấn đề bắt nạt học
đường là giáo viên chủ nhiệm” (Giáo viên chủ nhiệm, nữ, 34 tuổi, thạc sĩ). Theo đó, một
sự liên kết tốt giữa giáo viên và cha mẹ học sinh sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng bắt nạt
học đường. Tuy nhiên, không phải giáo viên nào và không phải lúc nào giáo viên cũng có
mối liên hệ tốt với cha mẹ học sinh. Nghiên cứu này cho thấy có những lỗ hổng trong mối
tương tác giữa giáo viên và phụ huynh đối với việc quản lý, giáo dục học sinh. Hành vi
bắt nạt xảy ra ở ngoài trường học là vấn đề mà gia đình và nhà trường khó kiểm tra, giám
sát nhất. Tuy nhiên cả nhà trường và gia đình thiếu mối liên hệ chặt chẽ trong vấn đề cùng
kiểm soát hành vi này của các em. Sự hợp tác thiếu chặt chẽ đó một phần liên quan tới việc
xác định trách nhiệm, vai trò của gia đình và nhà trường đối với vấn đề này. Trong khi các
giáo viên cho rằng, việc giám sát học sinh của mình có hành vi bắt nạt ở bên ngoài trường
học là một việc khó khăn đối với họ do khối lượng công việc được giao ở trường là quá lớn.
Các giáo viên cũng cho rằng, trách nhiệm quản lý, giám sát học sinh ở phạm vi ngoài trường
học và ngoài giờ học thuộc về cha mẹ. Trong khi, các cha mẹ lại cho rằng, những hành vi
liên quan tới học tập, bạn bè là thuộc về trách nhiệm của nhà trường.
Trong các đặc điểm của trường học liên quan tới tình trạng bắt nạt của học sinh thì
sự hiểu biết và thái độ của giáo viên trong vấn đề này là rất quan trọng. Tuy nhiên, theo
những mô tả của cả học sinh, phụ huynh và giáo viên, các giáo viên thường không biết rõ
mức độ bắt nạt trong trường học. Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy có những vụ việc học
sinh mâu thuẫn hay đe dọa, đánh nhau ở ngoài trường học nhưng giáo viên không biết.
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Trong cách nhìn của một số cha mẹ học sinh, bắt nạt học đường hiện nay là vấn đề chưa
thực sự được nhà trường, giáo viên quan tâm, coi trọng.
“Con của chị bị học sinh khác gây áp lực, đe dọa do có mâu thuẫn với một
bạn học. Con chị không dám nói chuyện đó với bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm vì nó sợ
bị nhóm bạn trả thù. Sau cháu kể mình mới biết chuyện. Mình rất ngạc nhiên và lo
lắng là cô giáo chủ nhiệm không hề biết sự việc đó. Giáo viên chủ nhiệm như thế là
thiếu trách nhiệm, không quan tâm đến các con, trong khi Ban Giám hiệu nhà trường
khi được báo tin cũng “ngồi” đấy, bảo là để cho giáo viên chủ nhiệm giải quyết”.
(Phụ huynh, nữ, 45 tuổi, đại học)
Ứng xử của giáo viên với học sinh theo cách thờ ơ hay thiếu tôn trọng hoặc thực hành
“kỷ luật loại trừ” tác động đến thái độ tiêu cực của học sinh, góp phần hình thành và nuôi
dưỡng hành vi bắt nạt ở trường của trẻ. Tương tác tiêu cực giữa giáo viên - học sinh góp phần
làm trầm trọng thêm các hành vi bắt nạt ở trường học. Hành vi bắt nạt ở trường thường được
tìm thấy ở một số học sinh có những áp lực từ các mối quan hệ không tốt với thầy cô.
Em chuyển lớp mới là do em không hợp với cô giáo chủ nhiệm và cô ấy cũng
không thích em. Điều đấy ai cũng biết. Cô không muốn giữ em ở lại lớp. Nói chung
tính của em và tính của cô không hợp nhau. Hơn nữa, em học yếu môn học của cô
nên cô không thích em lắm và cô gây áp lực để loại em ra khỏi lớp, phải xin sang
lớp khác học”.
(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
Theo kết quả Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ hai
(Savy 2), “sự gắn kết của học sinh với nhà trường có liên quan đến nhiều hành vi tốt chứ
không chỉ với kết quả học tập tốt... Những người có mức độ gắn kết với nhà trường không
tốt thường có tỷ lệ cao có các hành vi có nhiều rủi ro ở những mức độ khác nhau hơn những
người có mức độ gắn kết với nhà trường tốt” (UNFPA, 2010: 42-43). Phát hiện định tính từ
các cuộc phỏng vấn sâu với học sinh của chúng tôi cũng cho thấy, sự thiếu tin tưởng vào cách
thức giải quyết mâu thuẫn bạn bè của nhà trường, các thầy cô và việc cảm thấy ít được tin
tưởng, thân thiện với ngôi trường mình đang học, các em sẽ có xu hướng bắt nạt hơn.
Ngoài ra, hành vi bắt nạt của học sinh cũng gắn liền với tình trạng các em chán
nản, thiếu hứng thú với việc học tập ở trên lớp. Những lý do của tình trạng này bao gồm:
chương trình học tập quá tải, gây sự căng thẳng về tâm lý cho học sinh; nội dung giáo dục
nhàm chán, thiếu sáng tạo, thiếu thiết thực đối với học sinh; và phương pháp giảng dạy
cứng nhắc của giáo viên. Việc giáo dục kỹ năng sống cũng được nhà trường quan tâm
nhưng chưa thực sự thiết thực và hiệu quả. Các em cho rằng, nhà trường đã chú trọng đến
các buổi ngoại khóa, trang bị các kỹ năng xã hội cho học sinh nhưng chưa có một hoạt
động về vấn đề bắt nạt ở trường học.
Sự hạn chế về quyền xử phạt của nhà trường cũng ảnh hưởng đến tình trạng bắt nạt
học đường hiện nay. Tính hiệu quả của các can thiệp từ những quy định của nhà trường nhằm
ngăn cản hành vi bắt nạt của học sinh còn rất hạn chế. Ở một mức độ nào đó của hành vi bắt
nạt học đường, nhà trường mới có chức năng giải quyết nó. Cho thôi học là hình thức kỷ luật
cao nhất mà nhà trường có thể áp dụng. Nhà trường không đủ thẩm quyền kỷ luật học sinh
nếu hành vi có mức độ nghiêm trọng như đe dọa tính mạng, gây thương tích nặng.

4.3. Nhóm bạn bè
Trong mọi trường hợp, bắt nạt học đường là một vấn đề của các yếu tố liên quan,
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tuy nhiên, có một thực tế là nó thường được thực hiện bởi một nhóm và có đặc trưng kéo
dài với tính chất nghiêm trọng hơn so với bắt nạt do cá nhân thực hiện. Điều này là do
nhóm bạn có ảnh hưởng lớn đến nhận thức, thái độ và hành vi ở trường của học sinh.
Trong lớp học thường chia thành các nhóm học sinh khác nhau. Sự chấp nhận của
nhóm bạn là giá trị quan trọng để mỗi học sinh có động lực tham gia vào một nhóm bạn,
khẳng định việc hòa nhập xã hội của cá nhân học sinh ở trường học. Một số nghiên cứu cho
thấy, sự chấp nhận xã hội của bạn bè được gắn với ý nghĩa trong vấn đề hành vi ở vị thành
niên (Bierman, Smoot và Aumiller, 1993, dẫn theo Estevez, Jimenez và Musitu, 2008).
Nhóm bạn ảnh hưởng đến cách giải quyết mâu thuẫn của trẻ ở trường học. Những hành
vi bắt nạt thường gắn liền với sự xuất hiện và ảnh hưởng từ những nhóm bạn hư hỏng ở trường.
Thành viên của nhóm cảm thấy tự tin hơn do được các bạn cùng nhóm bảo vệ khỏi những đe
dọa hay tấn công từ những cá nhân hay một nhóm bạn khác. Ở nhiều lớp học, học sinh chủ
động thành lập các nhóm khác nhau. Đó có thể là một nhóm bạn đã cùng học với nhau ở khối
trung học cơ sở, và cũng có thể là một nhóm mới được thiết lập. Đặc biệt, sức mạnh của nhóm
sẽ gia tăng đáng kể nếu nhóm đó có các “anh chị” học ở các lớp trên, lớn tuổi hơn.
Trong mỗi nhóm thường có một học sinh giữ “vai” thủ lĩnh. Đó thường là học sinh
có những đặc điểm đặc biệt như to khỏe, có uy tín, tiếng nói trong nhóm.
“Bạn nam cầm đầu nhóm đánh nhau (với một nhóm bạn nam ở lớp khác) là
một học sinh rất nghịch ngầm. Bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng sau đấy bạn ấy
chỉ đạo, giật giây nhóm làm gì, theo ý mình”.
(Giáo viên, nữ, 34 tuổi, thạc sĩ)
“Ít nhất trong một lớp sẽ có một thanh niên đầu têu những trò bắt nạt và cảm
thấy mình rất ngầu, như một đại ca. Thanh niên đó là sự tập trung chú ý của cả lớp,
thường là những bạn nghịch ngợm, hay đi đánh nhau. Các thành viên còn lại cảm
thấy rất ngưỡng mộ, theo bạn ấy, như kiểu mình chưa từng dám làm chuyện đấy mà
nó dám làm, làm ngược lại những điều thầy cô dậy”.
(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
Tuy nhiên, việc trở thành thành viên của nhóm có thể khiến học sinh trở thành nạn
nhân của các hành vi bắt nạt khi bị trả thù hoặc không được ưa thích bởi cá nhân hay
nhóm học sinh khác. Những yếu tố này bao gồm các đặc điểm của nhóm như sự hòa nhập
với các thành viên khác kém, tấn công các cá nhân, nhóm khác một cách thường xuyên…
Sức ép của nhóm đôi khi có thể khiến các em tham gia các hành vi bắt nạt bạn bè.
Một học sinh nữ lớp 12 cho biết em đã đánh nhau với một bạn nữ khác ở trong lớp để bảo
vệ “danh dự” của bản thân và “danh dự” của nhóm do các bạn trong nhóm ép buộc. Đó
cũng là cách để em chứng tỏ mình là người đáng tin cậy của bạn bè.
Một số tương tác với bạn bè có những ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của học
sinh. Trong môi trường học đường, việc chứng kiến và tiếp xúc những hành vi bắt nạt từ
các bạn của mình cũng là nguyên nhân khiến các em có hành vi bắt nạt. Ngoài ra, việc
phản ứng trước hành vi bắt nạt từ bạn bè bằng một hành vi bắt nạt tương ứng được nhìn
nhận và giải thích như kết quả của việc bị phân biệt hoặc đe dọa từ các bạn khác, và là
cách để bạn bè “hiểu đúng” về mình.
“Em muốn các bạn tin tưởng và hiểu đúng về em. Em hay tìm mọi cách để
bạn bè nghĩ đúng về mình, kể cả có đánh nhau. Đó là cách bảo vệ giá trị bản thân,
bảo vệ cái đúng của mình”.
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(Học sinh, nữ, 16 tuổi, lớp 11)
Trong nhiều vấn đề gặp phải ở trường học, một số học sinh thường tìm thấy sự tin
tưởng và hiểu biết từ bạn bè, trong khi thiếu tin cậy đối với giáo viên hoặc cha mẹ. Trong
câu chuyện chia sẻ với nhóm nghiên cứu, một học sinh nam lớp 11 cho biết, nhiều khi cô
giáo không biết câu chuyện của mình và bố mẹ cũng vậy, nhưng em chia sẻ và lắng nghe
lời khuyên từ một người bạn thân mà em rất tin tưởng. Cách nhìn của giáo viên cũng
tương tự:“Các em nhiều khi không nghe bố mẹ đâu, mà có thể rất nghe bạn bè. Chúng tin
tưởng vào bạn bè lắm vì cho rằng bạn cùng học với mình thì hiểu “những vấn đề” của
mình hơn” (Giáo viên, nữ, 34 tuổi, thạc sĩ).
5. Thay lời kết
Bắt nạt được tìm thấy ở trường học với các mức độ khác nhau. Sự gia tăng các vụ
bắt nạt và sự đa dạng của các hình thức bắt nạt, trong đó đáng lưu tâm là hình thức bắt nạt
lực tinh thần và bắt nạt lực thể chất, cùng với đó là những ảnh hưởng không tốt mà nó gây
ra cho các nạn nhân, môi trường giáo dục là lý do khiến các nhà giáo dục, cha mẹ học
sinh, cộng đồng khoa học ngày càng quan tâm nhiều hơn tới vấn đề này. Các hành vi bắt
nạt học đường đều để lại những hệ quả xã hội không tốt đối với cả học sinh có hành vi bắt
nạt (kẻ bắt nạt) và học sinh là nạn nhân của hành vi bắt nạt (nạn nhân), không chỉ về mặt
thể chất mà cả về mặt tinh thần.
Nghiên cứu này cho thấy nhà trường và gia đình chưa làm tốt vai trò giáo dục thế
hệ trẻ và đó là những yếu tố nguy cơ đối với hành vi bắt nạt xảy ra ở học sinh. Những học
sinh có hành vi bắt nạt ở trường thường xuất thân từ những gia đình có những ứng xử
không nhất quán, độc đoán, hà khắc, thường xuyên mâu thuẫn và con cái thiếu sự hỗ trợ,
quan tâm của bố mẹ. Các em đối mặt với sự chuyển dịch từ tuổi thơ sang người lớn và
chất lượng của các mối quan hệ trong gia đình là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến tình
trạng bắt nạt trong học sinh THPT hiện nay. Nếu sự liên kết giữa các thành viên trong gia
đình, đặc biệt là giữa cha mẹ với con cái không tốt có thể dẫn tới những hành vi lệch
chuẩn của trẻ ở trường học, trong đó có hành vi bắt nạt bạn bè.
Một số đặc điểm của nhà trường có thể là nguy cơ cho hành vi bắt nạt: tình trạng
quá tải về chương trình giáo dục tạo nên những áp lực về học tập cho các em học sinh;
nội dung giáo dục ở nhà trường hiện nay quá chú trọng đến các kiến thức khoa học cơ bản
mà thiếu đi sự coi trọng đối với việc giáo dục các kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè,
giáo viên thiếu tâm huyết và thiếu kỹ năng ứng xử tốt trong quan hệ với học trò; sự liên
kết lỏng lẻo của nhà trường với gia đình trong việc quản lý, kiểm soát và giáo dục học
sinh, đặc biệt là hành vi ứng xử với bạn bè.
Có thể nói, sự thiếu gắn kết trong các nhóm bạn bè cùng thái độ tiêu cực của giáo
viên, sự thiếu vắng các biện pháp kiểm soát từ cha mẹ và nhà trường, thiếu những quy
định rõ ràng về hành vi và trách nhiệm, hay những khuyến khích tuân thủ chuẩn mực và
sự kỳ vọng là những nguyên nhân quan trọng của tình trạng bắt nạt ở trường học hiện nay.
Ngoài ra, sự ngược đãi của cha mẹ, có hành vi bắt nạt với con cái, sự kém tuân thủ các
quy định ở nhà trường của học sinh hay sự tiếp xúc với bắt nạt trong gia đình, với nhóm
bạn hư hỏng là những nguồn gốc chủ yếu cho sự bắt chước của học sinh về các hành vi
lệch chuẩn trong môi trường học đường hiện nay.
Nghiên cứu này cho thấy hệ giá trị của học sinh hiện nay đã có những thay đổi lớn
so với trước đây. Bắt nạt bạn bè được xem là cách để trẻ thể hiện “cái tôi” của mình, là
cơ hội để các em bày tỏ quan điểm, giá trị của bản thân không chỉ với nhóm bạn cùng
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trang lứa, mà còn với cả người lớn.
Để ngăn ngừa bắt nạt học đường một cách hiệu quả, việc tạo ra một chuẩn mực văn
hóa học đường an toàn, kết nối, và hỗ trợ là việc làm cần thiết. Theo đó, những vấn đề liên
quan tới bắt nạt học đường cần được xem xét và tiếp cận ở góc độ rộng lớn hơn, đó là bối
cảnh trường học thay vì tập trung vào các khía cạnh cá nhân hay nhìn nhận bắt nạt chỉ là
vấn đề của một nhóm bạn bè. Các đặc tính của môi trường gia đình và nhà trường cần được
xem xét đầy đủ trong các đánh giá và giải pháp giảm thiểu tình trạng bắt nạt học đường.
Điều đó cũng có nghĩa là, cần tạo ra một cơ chế mà ở đó, cả cha mẹ và các em học sinh
được trang bị nhận thức đúng đắn và đầy đủ về bắt nạt học đường, chứ không chỉ là giáo
viên ở trường. Việc tăng cường mối liên kết với con cái và xây dựng các kỹ năng hành vi
tốt của trẻ là một việc làm cần thiết đối với vai trò làm cha mẹ. Nhà trường cần tăng thêm
khả năng liên hệ, hỗ trợ với gia đình và học sinh nhằm giúp các em hòa nhập tốt vào mạng
lưới bạn bè, tăng cường sự tham gia và gắn bó với trường học. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý
tới các đặc trưng của học sinh bắt nạt và bị bắt nạt, các em đều là những học sinh dễ bị tổn
thương từ các hành vi bắt nạt ở trường. Cuối cùng, cần có sự hiện diện tích cực của các nhà
tư vấn tâm lý và tư vấn xã hội ở các trường học nhằm giúp nhà trường, cha mẹ và các em
học sinh hiểu được những vấn đề hay khía cạnh liên quan tới bắt nạt học đường.
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VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC
TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ths. Lê Thị Phương*
Tóm tắt: Văn hoá học đường là một trong những nội dung đa dạng, phức tạp và quan
trọng trong giáo dục bởi vì nó liên quan đến sự phát triển, cải tiến của Nhà trường, nhưng nó
cũng là một trong những nội dung bị bỏ quên nhiều nhất (Stool, 1998). Nhiều nghiên cứu đã chỉ
ra mối liên hệ giữa văn hoá học đường và hiệu quả của dạy - học trong trường học. Điều này
có nghĩa rằng, văn hóa học đường có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động và hiệu quả
lâu dài của người học, các đối tượng liên quan trong nhà trường (Dogan, 2017). Nghiên cứu
tiến hành tổng hợp các tài liệu về văn hóa học đường và xem xét những ảnh hưởng của nó đối
với giáo viên và học sinh trong Nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Trên cơ sở
đó, bài báo đưa ra các đề xuất trong việc xây dựng văn hoá học đường lành mạnh.
Từ khoá: Văn hoá học đường, sự tác động, chuyển đổi số, người dạy, người học

1.

Giới thiệu

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)
nước ta đang có nhiều cơ hội để phát triển, song song đó cũng đứng trước nhiều thách
thức mới trong việc giáo dục toàn diện cho người học ở các cấp bậc học. Nhận thức rõ vai
trò của giáo dục trong quá trình hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo
dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và có những chủ trương đổi
mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục, trong đó yêu cầu quan trọng là xây dựng văn hoá
học đường.
Xây dựng văn hóa học đường được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở đào tạo
ngay từ những giai đoạn đầu hình thành và phát triển giáo dục. Đảng đã đề ra Nghị quyết
số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây
dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Văn kiện Đại hội Đảng
lần thứ 9 năm 2001; Bộ giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) và Bộ văn hoá - Thông tin đã
ký kế hoạch phối hợp số 2723 /CTCT ngày 12/4/2001 về việc “Phối hợp thực hiện phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong trường học”. Ngày 14/5/2011, Bộ
Chính trị khoá XI ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung chủ yếu của Chỉ
thị đó là "Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ". Văn hóa học đường là
một khái niệm mới xuất hiện trong hơn chục năm gần đây và bao hàm nội dung của
“trường học thân thiện” (thân thiện với địa bàn hoạt động, thân thiện trong tập thể sư
phạm với nhau, thân thiện giữa thầy và trò, có đủ cơ sở vật chất) do Quỹ Nhi đồng Liên
hợp quốc (UNICEF) đề xướng từ những thập kỷ cuối thế kỷ XX. Năm 2008, Bộ GD&ĐT
đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm “xây
dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa
phương và đáp ứng nhu cầu của xã hội” (Chỉ thị số 40/2008/CT –BGD&ĐT, ngày
22/7/2008). Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng do Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực
hiện theo hình thức liên kết Việt Nam-Singapore giai đoạn 2008-2010, chuyên đề về “Văn
*

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
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hóa học đường” là một trong bảy nội dung được rất nhiều nhà lãnh đạo đánh giá cao và
được nhìn nhận như là một trong những yếu tố đóng góp cho sự thành công của việc nâng
cao chất lượng giáo dục tại nhà trường (Bộ GD&ĐT, 2009). Nhìn chung, ở mức độ chủ
trương, Đảng và Nhà nước đã ban hành các quy định, điều kiện để xây dựng và phát triển
văn hoá học đường. Tuy nhiên, ở mức độ thực hiện và phạm vi quản lý, phạm trù văn hoá
học đường “chưa được đưa vào phạm vi quản lý nhà trường chúng ta, chưa có tiêu chí,
chưa ai khảo sát, đánh giá” (Phạm Minh Hạc, 2009 trích từ Phạm Minh Hạc, 2012).
Trong những năm trở lại đây, sự bùng nổ mạnh mẽ về công nghệ thông tin đã mang
đến nhiều biến đổi lớn trong giáo dục. Khi công nghệ ngày càng phát triển trong mọi lĩnh
vực, các cơ sở giáo dục đào tạo phải chịu áp lực trước những đòi hỏi ngày càng cao của
xã hội và người học. Điều này có nghĩa rằng, nhà trường cần đổi mới, bắt kịp với các xu
hướng dạy – học hiện đại. Cải tiến không chỉ là thay đổi chương trình dạy – học, các chiến
lược mà còn là thay đổi những tư duy phức tạp, quan niệm và niềm tin không còn phù
hợp với bối cảnh chuyển đổi số (có sự dịch chuyển rõ rệt của những hành vi, thói quen và
nhu cầu mới) cũng như là đòi hỏi sự hiểu biết, tôn trọng với người học và các nhà giáo
dục (Dogan, 2017). Mối quan tâm chính của giáo dục và chính sách quốc gia liên quan
trong trường học là tăng cường hiệu quả và cải thiện thành tích của học trò. Để thực hiện
được mục tiêu này cần tập trung vào văn hóa học đường để tạo ra môi trường, điều kiện
tốt nhất có thể cho các chương trình giảng dạy - học tập cũng như gắn kết các cá nhân và
tập thể nhà trường. Một bằng chứng từ các hiệu trưởng nhà trường thành công cho thấy
rằng tập trung vào phát triển văn hóa học đường như một môi trường học tập là điều cơ
bản để cải thiện tinh thần của người dạy và kết quả học tập của người học (MacNeil,
Prater, & Busch, 2009)
Donahoe (1997) phát biểu rằng “mọi thứ sẽ thay đổi nếu văn hóa thay đổi” vì nó ảnh
hưởng đến tất cả các khía cạnh của trường học, bao gồm cách ăn mặc của nhân viên
(Peterson & Deal, 1998), những gì nhân viên nói, cách giáo viên trang trí lớp học của họ,
sự nhấn mạnh của giáo viên vào một số khía cạnh của chương trình giảng dạy và sự sẵn
sàng thay đổi của họ (Hargreaves, 1997). Sự ra đời của công nghệ thông tin và truyền
thông (Information Communication Technology: ICT) có tác động đến nền kinh tế toàn
cầu, đời sống của con người, cũng như hệ thống giáo dục, đặc biệt là trong các trường
học. Cách thức quản lý trường học và cách thức học tập - giảng dạy đã thay đổi do việc
sử dụng các công nghệ mới; từ đó việc học tập, giảng dạy và lãnh đạo thông qua kỹ thuật
số có tầm quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn hiện đại
trong học tập và thực hành giảng dạy đảm bảo chất lượng (Altinayl, 2015). Chính vì vậy,
vấn đề cần thiết là phải quan tâm xây dựng văn hóa học đường và quản lý nó trong quá
trình thích ứng với bối cảnh giáo dục đang trong giai đoạn chuyển đổi số
Bài báo này đánh giá các tài liệu về văn hóa học đường và ảnh hưởng của nó đối với
người dạy và người học trong bối cảnh chuyển đổi số. Các vấn đề sau đây được giải quyết:
định nghĩa văn hóa học đường, ảnh hưởng của văn hóa đối với trường học nói chung và
người dạy và người học; xây dựng văn hoá học đường lành mạnh, tích cực.
2. Văn hoá học đường
2.1. Khái niệm văn hoá học đường
Thuật ngữ văn hoá học đường xuất hiện ở các nước nói tiếng Anh vào khoảng đầu
những năm 1990 (Deal & Peterson, 1993), đơn giản nhất nó được hiểu là một "thực tế bên
trong". Năm 1995, hai tác giả Robbins và Alvy đã mở rộng định nghĩa trên bằng cách nói
rằng "Thực tế bên trong này phản ánh những gì các thành viên trong tổ chức quan tâm,
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những gì họ sẵn sàng dành thời gian làm, cách thể hiện và bàn về nó”; hay, theo McBrien
& Bandt (1997) nó là cách mà giảng viên và các nhân viên khác trong trường làm việc
cùng nhau (dẫn theo Jay & Stong, 2008).
Các tác giả như Deal và Perterson (1999), Fullan (2001), Hinde (2004) đồng ý rằng
văn hóa học đường là tập hợp các chuẩn mực, giá trị và niềm tin, nghi lễ biểu tượng và
những câu chuyện tạo nên “tính cách”' của trường học, định hình rõ ràng cách thức vận
hành nhà trường. Nó là một thứ vô hình nhưng vẫn luôn hiện hữu; cung cấp ý nghĩa, định
hướng và đóng vai trò là cơ sở cho hành động. Văn hoá học đường ảnh hưởng đến cách
mà các nhân viên, nhà quản lý tiếp cận các vấn đề, phục vụ người học, phụ huynh và
cũng như tiến hành các hoạt động hiện tại và trong tương lai (Pieterse, 2000). Hay nói
cách khác, văn hóa học đường có thể được định nghĩa là các truyền thống, niềm tin, chính
sách và chuẩn mực trong một trường học có thể được định hình, nâng cao và duy trì thông
qua hiệu trưởng của nhà trường, các cán bộ quản lý và giảng viên (Short & Greer, 1997).
Tác giả Phạm Minh Hạc cho biết dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đều thống
nhất mỗi trường học đều có văn hóa học đường của mình. Ông cho rằng (Phạm Minh
Hạc, 2012)
“Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà
trường, thầy cô, phụ huynh, học sinh, sinh viên có cách thức suy nghĩ, hành động,
tình cảm tốt đẹp”
Stoll (1998) định nghĩa về văn hóa học đường trên bốn khía cạnh nhận thức như sau:
1. Lịch sử của nhà trường có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi văn hóa; xác định bản
sắc văn hóa, làm rõ niềm tin và giá trị của Nhà trường.
2. Văn hóa học đường bị ảnh hưởng bởi bối cảnh bên ngoài của trường học. Những
thay đổi tiên tiến trong xã hội, chính sách giáo dục quốc gia và sự khác biệt về kinh
tế có ảnh hưởng đến văn hóa học đường.
3. Văn hóa học đường ở mỗi cấp học là khác nhau, ví dụ như học sinh tiểu học cảm
thấy thuộc về văn hóa hơn nhưng học sinh trung học có thể định hình lại và ảnh
hưởng đến văn hóa.
4. Văn hóa học đường bị ảnh hưởng bởi học sinh của trường và nền tảng xã hội
của họ. Mỗi học sinh có hoàn cảnh gia đình khác nhau như giá trị, niềm tin và kinh
tế xã hội. Văn hóa học đường kết hợp và tạo ra một nền văn hóa chung cho bản sắc
của họ và đạt đến mức độ cao hơn.
Tổng hợp quan điểm của Schoen & Teddlie (2008), (Maslowski, 2001) Powers
(2009) và các tác giả nói trên, có thể rút ra kết luận rằng ở trong tiến trình nào thì thuật
ngữ văn hóa học đường thường được dùng để chỉ: 1/ văn hóa tổ chức có vị trí trong nền
giáo dục (hình thành và phát triển trong một quá trình dài); 2/ tạo thành các giả định,
quy ước và nguyên tắc cơ bản được chia sẻ bởi các thành viên trong trường; 3/ thể hiện
thói quen, truyền thống, các thủ tục và định hình sự tương tác giữa giáo viên và học sinh
cũng như tương tác giữa các giáo viên, các cá nhân khác trong nhà trường và 4/ làm nên
“nét đặc trưng riêng” của nhà trường.
2.2. Các nội dung cơ bản của văn hoá học đường
Nguyễn Ngọc Phú (2009) cho rằng văn hoá học đường cần được xem xét tổng hợp
từ sự phát triển văn hoá của các thành phần có trong nhà trường: văn hoá người thầy, văn
hoá người học, văn hoá của các lực lượng quản lý giáo dục trong trường và các quan hệ
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ứng xử giữa các thành phần, các lực lượng đó. Cơ sở để đưa ra các nội dung này được
dựa trên mối quan hệ tương tác giữa các đối tượng trong nhà trường.

Hình 1. Các nội dung cơ bản của văn hoá học đường
Căn cứ vào đặc trưng chủ đạo của Nhà trường là hoạt động dạy – học, tác giả Phạm
Văn Khanh (2013) cho rằng bản chất của xây dựng văn hóa học đường là hoạt động, gồm
hoạt động của người dạy (nhà trường, nhà giáo dục) và hoạt động của người học (học
sinh, sinh viên). Từ đây, tác giả đưa ra một mô hình cấu trúc nội dung của văn hoá học
đường như Hình 2
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Hình 2. Sơ đồ cấu trúc nội dung của văn hoá học đường
Ngược lại, tác giả Phạm Minh Hạc năm 2009 đã đưa ra ba nội dung của văn hóa học
đường ở Việt Nam gồm: Cơ sở vật chất đảm bảo, môi trường giáo dục tốt và văn hóa ứng
xử, giao tiếp (Phạm Minh Hạc, 2012). Sự phân chia nội dung này được cấu thành dựa
trên yếu tố về con người, mối quan hệ và các điều kiện thực hiện.
Như vậy, dù trong bối cảnh nào thì văn hoá học đường trong Nhà trường cũng thể
hiện ba nội dung cơ bản như sau:
Văn hoá học đường là văn hoá môi trường: để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đào
tạo, bên cạnh các chủ thể chính là giáo viên, học sinh, đội ngũ hỗ trợ, các yếu tố như cơ
sở vật chất, cảnh quan, không gian, cách bày trí lớp học, logo, phòng thí nghiệm, băng
rôn, khẩu hiệu, trang phục, cơ cấu tổ chức bộ máy, vệ sinh, an toàn, nội dung chương trình
cũng là rất quan trọng. Nó biểu hiện thông qua các cấu trúc hữu hình dễ nhận diện, quan
sát và giúp phân biệt giữa cơ sở này với các cơ sở khác. Với sự cạnh tranh gay gắt của các
cơ sở đào tạo trong cuộc đua cả về “số lượng và chất lượng”, các Trường cần tạo ra “bộ
nhận diện” văn hoá học đường mang đậm dấu ấn từng cơ sở.
Văn hoá học đường là văn hoá tổ chức: mỗi Nhà trường là một tổ chức, do đó văn hoá
học đường cũng là văn hoá tổ chức. Trải qua quá trình xây dựng, tồn tại và phát triển đã từng
bước hình thành nên các chuẩn mực, lễ nghi, niềm tin và giá trị phủ hợp với yêu cầu của xã
hội. Đây là đời sống tinh thần của tổ chức Nhà trường, giúp gắn kết các thành viên lại với
nhau. Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên mọi
phương diện bao gồm cả giáo dục, một số xu hướng, quan niệm, giá trị mới được hình
thành và lan rộng. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi các Nhà trường cần phải điều chỉnh, định
hướng lại chiến lược phát triển đồng thời giữ vững và phát huy các giá trị văn hóa cốt
lõi.
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Văn hoá học đường là văn hoá ứng xử: đó là ứng xử của thầy, cô giáo với học sinh
và ngược lại; ứng xử giữa lãnh đạo với giáo viên, nhân viên; giữa các đồng nghiệp, học
sinh với nhau. Tất cả các ứng xử trong nhà trường là nhằm xây dựng một môi trường giáo
dục văn minh, lịch sự. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số, người dạy và người học có
nhiều cơ hội tiếp cận nhanh và nhiều với các khối lượng thông tin, giao tiếp diễn ra thường
xuyên hơn trên các không gian mạng. Các phương thức giao tiếp truyền thống thiên về sự
kín đáo, tế nhị được thay thế bằng các thành tựu công nghệ hiện đại, “không gian mở” là
những thách thức lớn đặt ra cho Nhà trường, cần được quan tâm kịp thời.
3. Sự tác động của văn hoá học đường đối với giảng viên, sinh viên trong bối cảnh
chuyển đổi số
Công nghệ kỹ thuật số bắt đầu xuất hiện ở nhiều trường học vào những năm 1980
và đến những năm 1990, được sử dụng trong môi trường giáo dục (Crompton, 2013). Kể
từ khi công nghệ kỹ thuật số xuất hiện trong xã hội nói chung, các trường học tương đối
chậm trong việc áp dụng những công nghệ mới này (Bruce, 1993; Cuban, 2001; Harrison,
Lunzer, Tymms, Fitz-Gibbon & Restorick, 2004). Trong một thời gian dài, các triết gia,
học giả và chính phủ đã tranh cãi về lợi ích và tiêu cực của việc đưa công nghệ vào hệ
thống giáo dục (Crompton & Burke, 2015). Giáo dục từ lâu đã được quan niệm là dựa
trên lớp học và chủ yếu là “ít vận động” (Merchant, 2012). Sau này khi có sự xuất hiện
của Internet đã mang lại một kỷ nguyên kỹ thuật số mới trên toàn cầu, cả người dạy và
người học đều không “cố định” mà có thể học ở mọi nơi, bất cứ lúc nào. Ngoài việc họ
được thoải mái kết nối với các nguồn tài nguyên học tập đa dạng, các công cụ đa phương
tiện cũng được cung cấp cho sinh viên, giảng viên qua các nền tảng. Điều này cho phép
sinh viên không chỉ trở thành người tiếp nhận kiến thức, mà còn là người sáng tạo và
người quản lý (Kukulska-Hulme, 2010), do vậy ở một mức độ nào đó nó đã tạo ra sự thay
đổi trong nhận thức của các cả người dạy và người học trong quá trình tiếp nhận tri thức.
Chính vì vậy, không sai khi nói rằng, chuyển đổi số đã tạo ra sự thay đổi văn hóa rất lớn
trong quá trình học tập.
Các nhà xã hội học đã nhận ra tầm quan trọng của văn hóa học đường ngay từ những
năm 1930, nhưng phải đến cuối những năm 1970, các nhà nghiên cứu giáo dục bắt đầu
rút ra mối liên hệ trực tiếp giữa chất lượng của văn hoá học đường và kết quả giáo dục
của nó (Jerald, 2016). Trong nhiều nghiên cứu đã chỉ ra giáo viên không phải là yếu tố
duy nhất liên quan đến thành tích của học sinh, mà văn hóa học đường cũng ảnh hưởng
đến hiệu quả của họ. Khi công nghệ ngày càng phát triển trong mọi lĩnh vực, các cơ sở
đào tạo đều phải chịu áp lực trước những đòi hỏi ngày càng cao của các chính sách giáo
dục; vì vậy, văn hóa học đường được coi là “chìa khoá” quan trọng trong việc xây dựng
các chính sách giáo dục và điều chỉnh hành vi của các cá nhân trong tổ chức, cũng như
phát huy hiệu quả của nhà trường.
Một cách ví von rất hay của Freiberg (1998), văn hóa học đường được mô tả tương
tự như không khí chúng ta hít thở; không ai nhận ra nó cho đến khi nó trở nên ô nhiễm.
Theo một cách nào đó, văn hoá của nhà trường có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực
đến việc dạy - học, hoặc nó có thể kìm hãm nghiêm trọng hoạt động của trường học
(Rossman, 2008). Hanson và Childs (1998) mô tả một trường học có không khí học đường
tích cực là “một nơi mà người học và người dạy thích ở đó”; là nơi có môi trường hỗ trợ
và khuyến khích cá nhân phát triển. Chính vì vậy, văn hóa học đường và sự thay đổi được
cho là có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, là hai mặt của cùng một xu hướng trong đó văn
hóa học đường tác động đến sự thay đổi và quá trình thay đổi tác động ngược trở lại văn
hóa học đường.
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3.1. Văn hoá học đường và trường học hiệu quả
Deal và Kennedy (1983) lập luận việc thuyết phục nhà trường rằng một nền văn hóa
mạnh mẽ là điều cần thiết để nâng cao thành tích của học sinh. Trong một ngôi trường có
hàng trăm học sinh, ban giám hiệu khó có thời gian để phát triển mối quan hệ chặt chẽ và
quan tâm đến từng học sinh (Leonne, 2009). Vì vậy, nếu nhà trường tạo cơ hội cho học
sinh phát triển niềm tin vào các mục tiêu chung của trường, điều đó sẽ khuyến khích bầu
không khí mạnh mẽ trong tổ chức. Các nhà giáo dục và quản lý liên tục làm việc cùng
nhau để tìm ra những cách cải thiện thành tích của học sinh.
Scheerens (2013) chỉ ra ngày càng có nhiều quan tâm đến việc xây dựng văn hóa
học đường trong trường học như một giải pháp khả thi cho hiệu quả của trường học. Văn
hóa hợp tác trong trường học gắn liền với động lực và thành tích cao hơn của học sinh, sự
cộng tác của giáo viên và thái độ đối với công việc của họ (Demirtaş, 2010). Sự cộng tác
trong một trường học tạo ra bầu không khí thoải mái giữa các giáo viên và ban giám hiệu;
và điều này sẽ dẫn đến hiệu quả tích cực đối với thành tích của học sinh. Trên thực tế,
trong nền văn hóa tổ chức mạnh mẽ, tất cả nhân viên đều “nội tâm hóa” các giá trị văn
hóa bằng quá trình như dạy, học, tạo điều kiện và chia sẻ. Bằng cách này, giúp gia tăng
hiệu suất của nhân viên bên cạnh động lực và lòng trung thành của họ (Yolcu, 2016).

Effective
(Hiệu quả)

Improving

Declining

(tiến bộ)

(thụt lùi)

Moving

Cruising

Strolling

Ineffective

Struggling

Sinking

(Không hiệu quả)

Hình 1. Văn hoá học đường và Nhà trường hiệu quả (Stoll & Fink, 1996)
Trong mô hình của Stoll và Fink (1996) tập trung vào hiệu quả hiện tại của trường
học, các tác giả cho rằng tốc độ thay đổi nhanh chóng sẽ làm cho Nhà trường hoặc “đứng
vững” hoặc “suy thoái”, hoặc trở nên tốt hơn hoặc trở nên tồi tệ hơn. Có hai cặp khái niệm
quan trọng cho phép kiểm tra văn hóa trường học “tính hiệu quả - không hiệu quả và sự
tiến bộ - thụt lùi”. Cấp độ cao nhất thể hiện văn hoá học đường đang có sự tiến bộ và hiệu
quả (di động: moving). Cấp độ thấp được định nghĩa là tụt dốc (chìm: sinking), đó là sự
thất bại của văn hóa học đường. Ở cấp độ trung gian (strolling: không tiến – không lùi)
thể hiện văn hoá học đường đang ở mức hiệu quả hoặc là không hiệu quả (Dogan, 2017).
Một nền văn hóa mạnh mẽ tạo ra sự thay đổi bền vững trong trường học, nó có thể tác
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động tích cực đến hiệu quả. Hiệu quả của trường học liên quan đến cấu trúc và văn hóa
của tổ chức cũng như cách những điều này được thể hiện trong các chính sách và thực
tiễn của tổ chức; đặc biệt là cách chúng liên quan và thúc đẩy các mục tiêu chung của
trường học và hiệu quả của giáo viên ở cấp lớp học (Hargreaves, 2001).
Một nền văn hóa học đường tích cực gắn liền với động lực và thành tích cao hơn của
học sinh, tăng cường sự hợp tác của giáo viên và cải thiện thái độ của giáo viên đối với
công việc của họ (Stolp & Smith, 1995). Văn hóa học đường được coi là chất keo chuẩn
mực gắn kết một trường học cụ thể với nhau (Sergiovanni, 2000). Đồng thời, văn hóa học
đường với tư cách là đại diện cho các mối quan hệ tập thể, các nghi lễ và nghi thức trong
một trường học, là một chỉ số không thể thiếu để đánh giá hiệu quả của một trường học
(Treputtharat & Tayiam, 2014; Hartnell, Ou & Knicki, 2011). Văn hóa học đường tích
cực là nơi giáo viên dồn hết tâm huyết vào công việc giảng dạy để cải tiến và nâng cao
chất lượng công việc; đề cao tinh thần tập thể và sự phát triển của cá nhân.
3.2. Văn hoá học đường tác động đến giáo viên và học sinh trong bối cảnh chuyển
đổi số
Văn hóa học đường không phải là một thực thể tĩnh, nó liên tục vận động và hình
thành thông qua tương tác, qua những phản ánh về cuộc sống và thế giới nói chung
(Finnan, 2000). Từ những năm 1970, nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra nhận định rằng khi
đối mặt với những tình huống thay đổi, sẽ nhận ra tác động của văn hóa học đường. Quan
điểm này xuất phát từ quan niệm cho rằng cả thực tiễn nhà trường và quá trình giáo dục
đều là một phần của các quá trình văn hóa rộng lớn hơn (Gonçalves & Faria Fo, 2005) và
do đó, mỗi khi có những thay đổi trong cấu trúc vĩ mô văn hóa, sẽ phản ánh văn hóa học
đường. Vì vậy, khi xã hội phát triển, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi giáo dục số, giá
trị, vai trò của các đối tượng liên quan nhà trường cũng cần có “sự cải cách” để thích ứng
và phát triển.
Hughes và Burke (2014) cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số, vai trò của người
lãnh đạo mà đặc biệt là Hiệu trưởng là rất quan trọng. Nhà lãnh đạo cần tạo ra văn hóa
hợp tác trong môi trường kỹ thuật số để đảm bảo tích hợp thành tựu của công nghệ cho
việc học tập và giảng dạy. Mô hình hóa và thúc đẩy sử dụng công nghệ hiệu quả để học
tập, đồng thời truyền đạt thông tin liên quan cho giáo viên. Bởi vì, trong thế giới kỹ thuật
số ngày nay, tất cả các cơ sở giáo dục đều có kết nối mạng, lưu trữ thông tin trên hệ thống
máy chủ với các mức độ tự chủ khác nhau. Nhà lãnh đạo cần khuyến khích sự hợp tác,
giao tiếp giữa các thành viên trong môi trường số và trao quyền cho các cá nhân để thông
tin kịp thời và phù hợp cho cộng đồng trường học. Điều này có nghĩa là cần tạo ra văn
hoá chia sẻ, tin tưởng trong nhà trường cũng như thúc đẩy việc tạo ra văn hóa học tập
trong thời đại kỹ thuật số; bao gồm việc thúc đẩy đổi mới trong giảng dạy và đánh giá,
cũng như kết hợp công nghệ để tăng cường học tập thông qua mô hình hóa việc sử dụng
công nghệ hiệu quả cho nhân viên, giáo viên và học sinh
Nghiên cứu của Kitchenham (2009) xem xét mối quan hệ của công nghệ, văn hóa
học đường và sự chuyển đổi của giáo viên ở ba trường của Hoa Kỳ là Springtime,
Springdale và Springwood. Kết quả cho thấy rằng công nghệ làm thay đổi rất nhiều đến
cả giáo viên và văn hóa học đường; không chỉ dẫn đến sự truyền bá công nghệ trong các
lớp học riêng lẻ mà còn dẫn đến sự thay đổi lâu dài trong văn hóa trường học vì vậy có
thể ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi giáo viên.
Finnan (2000) đã xác định năm giả định cơ bản ảnh hưởng đến sự thành công hay
thất bại của việc thực hiện cải cách:
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1. giả định về vai trò và trách nhiệm của người lớn;
2. những giả định mà người lớn đưa ra đối với học sinh;
3. giả định về các phương pháp và cấu trúc tốt nhất để giáo dục học sinh;
4. giả định về lãnh đạo và ra quyết định;
5. giả định về giá trị của sự thay đổi
Từ mô hình của Finnan (2000), Crompton và Burke (2015) đã xây dựng khung
phân tích thông qua năm câu hỏi tương ứng được đặt ra.
1. vai trò và trách nhiệm của giáo viên là gì? (what are the roles and
responsibilities of the teacher?)
2. vai trò và trách nhiệm của học sinh là gì? (what are the roles and responsibilities
of the student?)
3. Các phương pháp thực hành và cấu trúc tốt nhất để giáo dục choo học sinh là
gì? (what are best practices and structures for educating students?)
4. Ai lãnh đạo và ra quyết định?(who provides leadership and who makes the
decisions?)
5. Giá trị của sự thay đổi? (what is the value of change?)

Hình 2. Văn hoá học đường trong thời đại số
Trong nghiên cứu này, tác giá áp dụng khung nghiên cứu của Crompton và Burke
(2015) khi xem xét ảnh hưởng của văn hoá học đường trong bối cảnh chuyển đổi số, trên
hai khía cạnh người dạy và người học
3.2.1. Ảnh hưởng của văn hoá học đường với người dạy
Việc đưa các công nghệ vào trường học tạo ra một sự thay đổi đáng kể khi giáo viên
và học sinh được tiếp cận với phương pháp học tập mọi lúc mọi nơi. Papert đã công nhận
“Bạn không thể dạy mọi người mọi thứ họ cần biết. Điều tốt nhất bạn có thể làm là đặt họ
ở nơi họ có thể tìm thấy cái họ cần biết khi họ muốn biết” (E-learning Centre, 2005). Công
nghệ kỹ thuật số đòi hỏi người dạy trở nên linh hoạt hơn, sẵn sàng chấp nhận sự mơ hồ và
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sẵn sàng thử nghiệm cách những công nghệ này có thể được sử dụng để giảng dạy chủ đề
của họ (Mishra, Koehler & Kereluik, 2009). Nhiệm vụ của nhà giáo không chỉ là truyền đạt
kiến thức mà là giáo dục hoặc vun đắp những giá trị văn hóa xã hội, tinh thần và tình cảm
trong quá trình giáo dục. Ngoài ra, giáo viên còn giữ vai trò là tác nhân của sự biến đổi;
thông qua vai trò này, giáo viên giúp người học “chuyển mình” sang một mức độ tốt hơn.
Công nghệ ra đời, nhiều giáo viên phải đối mặt với khả năng thay đổi phương pháp
giảng dạy bằng các ứng dụng các nền tảng, sử dụng các loại app, mạng xã hội khác nhau
được tạo để chia sẻ và cộng tác trực tuyến. Chính vì vậy, các thách thức mà giảng viên
phải đối mặt là vô cùng lớn nếu họ chưa có tâm lý sẵn sàng, đặc biệt chưa được hướng
dẫn điều chỉnh các hành vi trước những thách thức trên sao cho phù hợp với văn hóa của
nhà trường, văn hoá học đường.
Liên quan đến trách nhiệm của giáo viên Muslich và Masnur (2009) giải thích: "Giáo
viên phải biết và hiểu các giá trị, chuẩn mực, đạo đức, xã hội và cố gắng cư xử và hành
động theo các giá trị và chuẩn mực này. Giáo viên cũng phải chịu trách nhiệm về tất cả
hành động của các em trong học tập ở trường và trong đời sống xã hội. Sheppard, Hurley,
và Dibbon (2010), thông qua nghiên cứu của mình đã chỉ ra rằng giáo viên có xu hướng
cải thiện tinh thần và động lực thông qua văn hóa trường học. Barbosa và Vieira (2020)
đã chứng minh trong nghiên cứu của họ rằng văn hóa trường học, hiệu quả trường học và
sự hài lòng của giáo viên có mối tương quan thuận với nhau. Sự hài lòng trong công việc
của giáo viên có tương quan với hiệu quả của trường học (Judge, Thoresen, Bono &
Patton, 2001).

Hình 3. Mối quan hệ giữa sự hài lòng của giáo viên với văn hóa học đường và hiệu quả
học đường (Duan, Du & Yu, 2018)
Các tác giả như Aziri (2011); Grayson và Alvarez (2008) phát hiện rằng sự hài lòng
trong công việc của giáo viên là quan trọng trong mối quan hệ giữa văn hóa học đường
và hiệu quả của nhà trường. Những giáo viên hài lòng với công việc của họ sẽ hiệu quả
hơn (Treputtharat & Tayiam, 2014). Sau đó, vai trò của giáo viên chuyển từ một nhân vật
có thẩm quyền sang một trong những người hỗ trợ và hỗ trợ sự phát triển của học sinh
trong việc trở thành một người học có trách nhiệm và thành công (Dede, 2010).
Các trường học được tiến hành trong một nền văn hóa thể hiện những phẩm chất
tích cực sẽ tạo điều kiện cho giáo viên sẵn sàng thay đổi. Ngược lại, các trường có văn
hóa không lành mạnh là nơi mà những cảm xúc, hành vi tiêu cực chi phối các cuộc trò
chuyện, tương tác và lập kế hoạch; những câu chuyện duy nhất được kể lại là thất bại
(Deal & Peterson, 2010). Không ai muốn sống và làm việc trong những trường học kiểu
này vì chúng có những khuôn mẫu văn hóa không phục vụ cho sự phát triển của giáo viên,
nhân viên và học sinh
3.2.2. Ảnh hưởng của văn hoá học đường với người học
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Một nghiên cứu có hệ thống về tác động của văn hóa học đường đối với học sinh
(Maehr & Fyans, 1989) đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năm cấu trúc quan
trọng đặc trưng cho văn hóa của một trường học hướng tới thành tích, sự công nhận, quyền
lực, sức mạnh của môi trường nhà trường và sự liên kết. Các loại hình văn hóa học đường
khác nhau có tác động khác biệt có thể đo lường được đối với động lực và thành tích của
học sinh. Sự tiến bộ trong thành tích của học sinh sẽ xảy ra ở trường học có văn hóa học
đường tích cực (Deal & Peterson, 1999). Các nghiên cứu của Williams (2011), Mitchell
(2008) và Pritchard, Morrow, và Marshall (2005); Nagy (2011) và Marzano (2003) đã đo
lường thành tích của học sinh có liên hệ với văn hoá học đường tích cực hoặc hiệu quả
(dẫn theo Smith, 2014). Điều này có nghĩa là, có mối tương quan tích cực giữa thành tích
của học sinh và văn hóa trường học trong các nghiên cứu của họ. MacNeil và các cộng sự
(2009) cũng khám phá mối liên hệ giữa văn hóa học đường tích cực, ảnh hưởng đến động
lực, thành tích học tập của học sinh (Badri, Amani-Saribaglou, Ahrari, Jahadi &
Mahmoudi, 2014). Văn hóa học đường tích cực liên quan đến các giá trị xã hội, chẳng
hạn như lễ phép, chào hỏi, chào hỏi, tình bạn, sự giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, văn hóa học
đường cũng thấm nhuần các giá trị chính trong quá trình học tập, đó là giá trị của tính kỷ
luật cao, giá trị của trách nhiệm, sự cộng tác và nhu cầu tiếp tục nổi trội (Muhsin,
Indartono, & Astuti, 2020).
Ngoài ra, nghiên cứu về mối tương quan giữa nhận thức, thái độ và hành vi văn hoá
học đường của người học, cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hiểu biết của họ về khái
niệm hành vi văn hóa học đường với sự quan tâm, cũng như cách họ thể hiện hành vi văn
hóa học đường (Nguyễn Thị Bích Phượng & Trần Lương, 2020). Văn hoá học đường tích
cực có liên quan đến việc giảm tỷ lệ nghỉ học kinh niên (National Collaborative on
Education & Health, 2015), ảnh hưởng động lực học tập, phát triển bản sắc của học sinh, tỷ
lệ bỏ học, sự hài lòng, bạo lực học đường, thành tích học tập (Kwong & Davis, 2015)
4.

Xây dựng văn hoá học đường lành mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số

Bulach (1999) tuyên bố rằng một nhà lãnh đạo phải xác định văn hóa hiện có của
trường trước khi cố gắng thay đổi nó. Pritchard, Morrow, Marshall (2005) kết nối văn hóa
học đường và thành tích của học sinh bằng cách giúp học sinh có tiếng nói trong việc đánh
giá văn hóa của trường mình. Mặc dù tiếp cận ở các góc độ khác nhau, nhưng các nghiên
cứu đều khẳng định văn hóa nhà trường là yếu tố nền tảng, tạo lập sự phát triển bền vững
của tổ chức nhà trường. Văn hóa học đường là văn hóa diễn ra trong trường học, thể hiện
các chuẩn mực đạo đức của xã hội, trong đó, quan hệ giữa thầy với thầy, giữa thầy với
trò, giữa trò với trò là quan hệ chủ đạo. Xây dựng văn hóa học đường có ý nghĩa quyết
định tới chất lượng giáo dục đào tạo và có ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng xã hội. Phillips
(2003) phát biểu rằng “học tập tích cực chỉ có thể diễn ra ở môi trường văn hoá tích cực.
Văn hoá học đường lành mạnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến thành công của học sinh và giáo
viên hơn bất kỳ công cuộc cải cách hoặc nỗ lực cải thiện trường học nào đang diễn ra”.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng để đảm bảo sự thành công và khả năng “phục hồi” của học
sinh, giáo viên thì điều cần thiết là phải phát triển một môi trường học đường tích cực.
Chính vì vậy, việc xây dựng văn hoá học đường lành mạnh được xem là yếu tố quan trọng
trong bối cảnh hiện nay.
Madden (2017) đưa ra bốn trụ cột để xây dựng văn hoá học đường tích cực:
1. Tính nhất quán và tính sáng tạo trong dạy học
2. Cá nhân hoá chương trình dạy học: chương trình giảng dạy được điều chỉnh cho
phù hợp với học sinh.
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3. Sự tham gia của người học: trường học có văn hoá học đường tích cực là nơi học
sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động bao gồm tự đánh giá kết quả học
tập, đánh giá hiệu quả giảng dạy của giảng viên, bày tỏ ý kiến và là “đối tác tích
cực” thay vì người tiêu thụ
4. Mối quan hệ với bên ngoài nhà trường: phụ huynh, các cơ quan, tổ chức,…là
những đối tác quan trọng của Nhà trường. Sự tham gia và mối quan hệ với các
khách hàng này sẽ giúp Nhà trường thay đổi và lập kế hoạch đánh giá lại kế hoạch
xây dựng, kế hoạch chiến lược nhằm phát triển văn hoá học đường tốt hơn, phù
hợp hơn.
Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu của Baroody, Rimm-Kaufman, Larsen, &
Curby, ( 2014), Caldarella, Shatzer, Grey, Young, & Young, 2011; Flannery, Frank, Kato,
Doren, và Fenning (2013); Bosworth & Judkins (2014); Hopkins (2015) về văn hoá học
đường, Confeld (2016) cho rằng để xây dựng văn hoá học đường tích cực cần áp dụng ba
chiến lược sau:
1. Tiếp cận mô hình hỗ trợ hành vi tích cực rộng rãi trong toàn rường (School-wide
Positive Behavior Support: SWPBS). SWPBS có mục tiêu bao quát là phát triển và
cải thiện văn hóa học đường tích cực, cũng như thiết lập các hỗ trợ về hành vi để
giúp giảm thiểu nguy cơ và công nhận các hành vi được xã hội ủng hộ. SWPBS tập
trung nhiều hơn vào việc mô hình hóa và khen thưởng hành vi tích cực hơn là cách
tiếp cận trừng phạt hoặc loại trừ, gồm ba cấp: cấp đầu tiên là can thiệp phổ cập, toàn
trường học; cấp thứ hai là can thiệp có mục tiêu và cấp thứ ba là can thiệp chuyên
sâu. Các biện pháp can thiệp toàn trường được thiết kế cho tất cả học sinh, giáo viên
và nhân viên, áp dụng cho tất cả các môi trường học. Khi những biện pháp can thiệp
này không hiệu quả đối với học sinh, học sinh đó sẽ nhận được các dịch vụ chuyên
sâu là cấp thứ hai. Cuối cùng, cấp độ thứ ba là cấp độ can thiệp chuyên sâu nhất và
dành cho những học sinh không đáp ứng với hai cấp độ can thiệp trên. Ngoài ra, các
tác giả thống nhất rằng để cải thiện văn hóa học đường và thiết lập hỗ trợ hành vi,
nhóm lãnh đạo có thể thảo luận về các chiến lược ở cấp độ toàn trường và nỗ lực
vận động cho các lớp học tích cực và ổn định, cũng như một môi trường học lành
mạnh. Nếu thành công trong việc thực hiện các chiến lược hiệu quả trong toàn
trường, thì đa số học sinh sẽ không cần can thiệp thêm. Ngoài ra, để thành công
trong việc triển khai SWPBS, đội ngũ lãnh đạo phải xác định rõ ràng những kỳ vọng
trong nhà trường và dạy những mong đợi đó
2. Tiếp cận văn hóa phục hồi (Restorative Justice: RJ) nhiều trường học đã bắt đầu
áp dụng cách tiếp cận này như là công cụ chủ động để ngăn ngừa tổn hại và xung
đột, xây dựng mối quan hệ và sửa chữa tổn hại bằng cách cho phép mọi người giao
tiếp hiệu quả và tích cực. Hopkins (2015) đã tạo ra một khung thực hành phục hồi
rõ ràng và dễ dạy, với tên gọi là mô hình 5: 5: 5, đại diện cho năm niềm tin cốt lõi.
Mô hình này giúp các học sinh, giáo viên và các cá nhân trong nhà trường thực hành
vào văn hóa nơi làm việc của mình.
3. Tiếp cận lớp học đáp ứng (The Responsive Classroom: RC): Khi các trường học
áp dụng SWPBS như một biện pháp can thiệp bao quát trong trường học và kết hợp
các phương pháp phục hồi vào các hoạt động hàng ngày, trường học có khả năng và
nguồn lực để tạo ra một văn hóa học đường tích cực và thành công. Khi giáo viên
và học sinh hiểu đầy đủ về niềm tin và các giai đoạn trong nền văn hóa phục hồi,
giáo viên sẽ cảm thấy có khả năng và được trao quyền để tạo ra sự thay đổi cho học
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sinh và thậm chí có thể là chính bản thân họ. Tiếp cận lớp học đáp ứng (RC) được
hoàn toàn thực hiện bởi giáo viên, tập trung một cách đơn giản vào việc hình thành
các mối quan hệ tích cực giữa học sinh và giáo viên. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng
những học sinh có mối quan hệ học sinh - giáo viên chặt chẽ hơn sẽ có mức độ tham
gia và thành tích học tập cao hơn và điều chỉnh trường học tốt hơn. Cách tiếp cận
RC tương tự như văn hoá phục hồi vì nó có các nguyên tắc và thực hành cụ thể được
đưa vào lớp học hàng ngày.
Dựa trên các cơ sở đó, tác giả đưa ra các đề xuất cho xây dựng văn hoá học đường
tích cực trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam:
Xây dựng môi trường dạy - học tích cực: để phòng ngừa hành vi lệch chuẩn học
đường, cần xây dựng nội quy, quy định rõ ràng, thực tế và phù hợp với hoàn cảnh nhà
trường. Xây dựng hệ giá trị, niềm tin vào giáo viên, trường học, hướng người học là trung
tâm trong việc tạo ra giá trị nhà trường. Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường thân
thiện, xanh - sạch - đẹp, cũng góp phân tích cực vào việc xây dựng văn hóa học đường.
Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự chuẩn mực của cán bộ quản lý, giáo viên và
nhân viên trường học là yếu tố quan trọng.
Nâng cao chất lượng dạy học bằng dạy thực - học thực: Thầy có trách nhiệm, tâm
huyết và truyền được cảm hứng học tập, nghiên cứu; trò có trách nhiệm và say mê với
việc học, từ đó tạo ra môi trường dạy và học tích cực. Cung cấp nhiều trải nghiệm học tập
và sự đa dạng trong chương trình giảng dạy với sự hỗ trợ của công nghệ, đảm bảo mỗi cá
nhân có điều kiện phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Nghiên cứu, học tập các mô hình văn hoá học đường tiên tiến, hiện đại trên cơ sở
điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Nhà trường Việt Nam, đồng thời bảo tồn các giá trị
truyền thống.
Xây dựng các hệ giá trị: các hệ thống giá trị này phải phù hợp với mục tiêu, sứ mạng
và tầm nhìn của cơ sở giáo dục trên cơ sở đổi mới
Xây dựng các chính sách hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho người học: Đảm bảo nhà
trường đã thiết lập các chính sách thích hợp để hỗ trợ một môi trường an toàn và quan
tâm đến người học, người dạy và nhân viên. Một số các chiến lược như học tập và hạnh
phúc, chính sách chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường học tập xanh,…và tạo
cơ hội cho tất cả học sinh được tôn vinh ở một lĩnh vực cụ thể nào đó.
Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường: trong đó quy định rõ vai trò, trách
nhiệm của mỗi chủ thể trong các quan hệ ứng xử. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu
của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong giáo dục văn hóa học đường cho học sinh. Xây
dựng bầu không khí nhà trường và hành vi ứng xử tích cực, đó là thiết lập môi trường ủng
hộ, khuyến khích để người dạy và người học thấy được giá trị và hoàn thành tốt nhiệm
vụ, ứng dụng các phương pháp dạy học khuyến khích học sáng tạo và gắn liền thực tiễn.
Cần tập trung rà soát và xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể về văn hoá học đường
tích cực, đặc biệt văn hoá ứng xử trong môi trường số, không gian lận trên không gian mạng.
Phối hợp giữa Nhà trường, các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên lồng ghép
vào trong tất cả các hoạt động của trường về nội dung xây dựng văn hoá học đường.
Phát huy vai trò của chủ thể giáo dục văn hoá học đường: vai trò của lãnh đạo là yếu
tố quyết định cho văn hoá học đường đi nhanh, đi đúng hướng và thành công.
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Đẩy mạnh truyền thông nội bộ trong Nhà trường: cụ thể hóa nội dung xây dựng văn
hoá học đường vào trong các nội qui, qui định của trường. Đồng thời công bố qua nhiều
kênh thông tin cho các cá nhân trong toàn trường được biết và thực hiện nghiêm túc. Đặc
biệt, cung cấp thông tin và nâng cao cách Nhà trường hỗ trợ học sinh và nhân viên.
Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục văn hóa học đường phù hợp với mục đích
giáo dục: đảm bảo các nội dung giáo dục là thiết thực, có tính ứng dụng và phù hợp với
thực tiễn.
Tập huấn, hướng dẫn giáo viên xây dựng sự hiểu biết tốt hơn về văn hóa trường học;
từ đó nghiên cứu sâu các phương pháp và triết lý hỗ trợ sự thành công của học sinh.
Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường gắn liền với phát triển văn hoá học đường:
phong trào cải tiến trường học, nâng cao chất lượng văn hoá nhà trường kết nối mạnh mẽ
với các hệ thống giáo dục, các mục tiêu xã hội và dựa trên chính sách của giáo dục để đạt
được hiệu quả tốt nhất.
5. Kết luận
Văn hóa học đường là tổng thể các giá trị của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục trong nhà trường. Văn hóa học đường tích cực không chỉ có tác động đến học
sinh mà còn ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng của giáo viên. Bằng cách thực hiện
văn hóa học đường tích cực và với sự hỗ trợ của các cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ
hiện đại, thích hợp và các giá trị tích cực được tin tưởng vào nhà trường, sẽ có thể nâng
cao tính chuyên nghiệp của giáo viên, tính chủ động của học sinh. Văn hóa học đường đối
thoại với những thay đổi xã hội to lớn (vĩ mô) và thể hiện ra những thay đổi trong thực
hành và quy trình sư phạm. Trong những thay đổi đó, giáo viên và học sinh cần phải “điều
hướng” cho phù hợp với các giá trị, quan điểm, niềm tin của tổ chức; qua đó thúc đẩy liên
tục theo đuổi để thỏa mãn những nhu cầu mới và đòi hỏi của các thế hệ mới và của xã hội
(Barbosa & Vieira, 2020).
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NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP QUA MẠNG XÃ HỘI
GIỮA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh*
Tóm tắt: Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, mạng xã hội trở nên phổ biến hơn trong
giao tiếp học đường, nhất là ở trường trung học phổ thông. Môi trường giao tiếp đặc biệt này
của giáo viên và học sinh có những ưu điểm và một số vấn đề cần lưu ý. Để tạo được môi trường
học đường thân thiện, tích cực nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của
người Việt Nam khi giao tiếp qua mạng xã hội, đòi hỏi giáo viên và học sinh phải đặt ra những
qui định cụ thể và trang bị cho mình những kĩ năng cơ bản về văn hóa giao tiếp để đáp ứng yêu
cầu của giáo dục và đào tạo trong thời đại mới.
Từ khóa: văn hóa giao tiếp, giao tiếp học đường, mạng xã hội.

1. Đặt vấn đề
Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1299/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025”. Mục
tiêu chung là “Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển
biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh
viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa
trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây
dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù,
sáng tạo”. Điều này cho thấy, văn hóa ứng xử trong trường học nói chung, văn hóa giao
tiếp học đường nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng, được cả xã hội quan tâm.
Khi khoa học công nghệ chưa phát triển, giáo viên và học sinh chủ yếu giao tiếp trực tiếp
với nhau. Hình ảnh học sinh khoanh tay cúi đầu khi gặp hay khi nói chuyện với giáo viên
là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử từ ngàn xưa của dân tộc ta. Hiện nay, với sự phát
triển không ngừng của khoa học công nghệ, các thiết bị điện tử thông minh trở thành công
cụ giao tiếp chủ yếu. Hầu hết, phụ huynh đều cho con cái tiếp cận với điện thoại di động
từ lúc nhỏ. Riêng đối với học sinh trung học phổ thông (THPT), đa số các em đều có một
chiếc điện thoại thông minh cho riêng mình, tùy theo điều kiện gia đình mà sẽ có loại điện
thoại hiện đại nào. Chính vì thế, sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh qua điện thoại
ngày càng phổ biến hơn. Sự giao tiếp ấy chủ yếu diễn ra qua trao đổi trên mạng Zalo hoặc
Facebook do những tiện ích của hai mạng xã hội mang lại. Bên cạnh những thuận lợi,
hình thức giao tiếp này cũng tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến văn hóa giao tiếp
“Thầy – Trò” trong môi trường học đường thời kì hội nhập, thời kì của nền công nghiệp
4.0 hiện nay.
2. Văn hóa giao tiếp học đường qua mạng xã hội giữa giáo viên và học sinh
THPT hiện nay
2.1. Đặc điểm của học sinh THPT
Lứa tuổi học sinh THPT còn gọi là tuổi thanh niên, là giai đoạn phát triển bắt đầu từ
lúc dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi người lớn. Ở lứa tuổi này, các em vừa muốn
*
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khẳng định bản thân mình đã lớn, muốn độc lập trong suy nghĩ, có ý thức và trách nhiệm
hợp lí, dễ phát sinh tình cảm với bạn “khác giới”, vừa vẫn có những nét “trẻ con”, phụ
thuộc vào quyết định của người lớn, cần người lớn giải đáp thắc mắc hoặc an ủi, tâm sự.
Học sinh THPT có sự khao khát sáng tạo, thích cái mới lạ, hăng hái nhiệt tình trong học
tập và tham gia các hoạt động, rất lạc quan yêu đời nhưng cũng dễ bi quan chán nản khi
gặp thất bại. Bên cạnh đó, tuổi thanh niên mới lớn là lứa tuổi mang tính chất tập thể nhất,
điều quan trọng đối với các em là được sinh hoạt với các bạn cùng lứa tuổi. Do đó, cùng
với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, học sinh tham gia mạng xã hội ngày càng
nhiều. Đồng thời, việc học sinh giao tiếp với giáo viên qua mạng xã hội cũng phổ biến
hơn giao tiếp trực tiếp.
2.1. Hiện trạng giao tiếp qua mạng xã hội giữa giáo viên và học sinh
Có thể thấy, hiện nay, những chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng internet đã
dần trở thành vật “bất li thân” đối với cả giáo viên và học sinh THPT. Và hầu hết giáo
viên lẫn học sinh đều có tài khoản Zalo và Facebook cá nhân. Chính vì thế, khi giáo viên
cần liên lạc với học sinh để hướng dẫn học tập, giao nhiệm vụ học tập, nhắc nhở việc học
và ngược lại, học sinh trao đổi thắc mắc trong học tập hoặc “tâm sự” những việc riêng
của bản thân thì cả hai đều nhắn tin hoặc gọi điện qua mạng là chủ yếu, nhất là trong tình
hình đại dịch Covid-19 bùng phát trong hai năm nay. Hình thức giao tiếp này có nhiều
tiện lợi như: tiết kiệm thời gian, chi phí thấp (so với cước phí sim điện thoại), dễ trao đổi
(ít ngượng hơn khi nói chuyện tiếp), tiện lợi “mọi lúc, mọi nơi”,… Tuy nhiên, bên cạnh
những lợi ích trên, hình thức giao tiếp qua mạng xã hội này cũng xuất hiện một số vấn đề
ảnh hưởng đến văn hóa giao tiếp học đường mà những người làm giáo dục chúng ta cần
quan tâm như sau:
Thứ nhất, ngôn ngữ nhắn tin ngày càng “tối giản” làm ảnh hưởng đến năng lực
ngôn ngữ của học sinh. Việc nhắn tin theo kiểu “ngôn ngữ mạng” của học sinh đã xuất
hiện nhiều năm gần đây. Nó dần trở thành thói quen dẫn đến việc học sinh THPT viết sai
chính tả ngày càng trở nên phổ biến. Có thể lúc đầu, khi học sinh nhắn tin theo ngôn ngữ
mạng, giáo viên không hiểu học sinh nói gì. Nhưng dần dần, nó trở thành quen thuộc và
cũng tác động ngược lại giáo viên. Bên cạnh đó, viết tắt khi nhắn tin cũng là việc bình
thường mà cả giáo viên và học sinh thường thực hiện. Chính những việc này đã làm ảnh
hưởng rất lớn đến năng lực ngôn ngữ của học sinh. Nếu không kịp thời nhắc nhở, điều
chỉnh thì tương lai, chúng ta sẽ có một thế hệ thanh niên viết sai chính tả tiếng Việt. Nó
sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản sắc văn hóa nước nhà.
Thứ hai, giáo viên và học sinh quá “thân thiện”, xóa dần khoảng cách “Thầy –
Trò”, dẫn đến học sinh thiếu lễ phép. Tạo môi trường học đường gần gũi, thân thiện là
một trong những phương châm của nền giáo dục hiện đại. Giáo viên không chỉ là người
dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cho học sinh, mà còn là “người bạn” để học sinh
có thể tâm sự, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống như: gia đình, tình bạn, tình yêu, giới
tính,… nhất là vai trò của giáo viên chủ nhiệm. Chính vì thế, ranh giới giữa sự “thân thiện”
và sự “thiếu lễ phép” của học sinh với giáo viên ngày càng khó phân định. Nếu không có
những qui định cụ thể, đặt những giới hạn chuẩn mực thì mối quan hệ giao tiếp này rất dễ
“biến tướng”. Đây là một hiện trạng mà giáo viên cần chú ý quan tâm. Mặt khác, khi nhắn
tin, đa số ngôn ngữ của học sinh đôi khi sẽ thiếu đi những từ mang sắc thái biểu cảm trang
trọng như: “Kính thưa Thầy/Cô, Xin phép Thầy/Cô, Dạ! Em cảm ơn Thầy/Cô, Em kính
chào Thầy/Cô,…” mà thay bằng các từ như: “Thầy/Cô ơi!, Thầy/Cô cho em hỏi, Bye
Thầy/Cô,…”. Tình trạng này diễn ra rất bình thường khi giao tiếp qua mạng xã hội giữa
giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của nó chính là khi học sinh giao tiếp trực
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tiếp với giáo viên trong trường THPT và khi gặp ở ngoài. Vì quen nói chuyện ngắn gọn,
thiếu “kính ngữ” khi nhắn tin qua mạng, thái độ của học sinh cũng sẽ “thân thiện quá mức”
khi giao tiếp trực tiếp. Trong xã hội hiện đại, có lẽ chúng ta sẽ khó gặp được hình ảnh học
sinh THPT nói riêng, học sinh nói chung “khoanh tay cúi đầu chào” khi gặp giáo viên?
Thứ ba, gọi điện và nhắn tin vào bất cứ thời gian nào. Thoạt nhìn, chúng ta chỉ thấy
đây là một ưu thế trong giao tiếp qua mạng xã hội. Tuy nhiên, việc này lại ảnh hưởng rất
nhiều đến công việc của giáo viên và việc học của học sinh. Về phía học sinh THPT, ở
lứa tuổi này các em đa số chưa suy nghĩ sâu sắc, vì vậy khi cần trao đổi với Thầy Cô về
một vấn đề học tập hoặc xin ý kiến về một vấn đề nào đó, các em sẽ lập tức nhắn tin hoặc
gọi điện vào bất kì lúc nào như: thời gian nghỉ trưa, buổi tối trên 21 giờ,…Về phía giáo
viên, dù đang nghỉ ngơi hay đang làm công việc, nếu nhận được tin nhắn hay cuộc gọi
của học sinh cũng sẽ tranh thủ nhanh chóng trả lời. Dần dần, việc này trở thành thói quen,
học sinh sẽ trở nên ỷ lại vào giáo viên, ít chịu suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu các vấn đề.
Qua đây, khả năng tự học và sáng tạo của học sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Thứ tư, giáo viên và học sinh không kiểm soát được đối tượng nhắn tin với mình là
ai. Chỉ cần tạo một tài khoản Zalo hoặc Facebook ảo rồi lấy một tấm ảnh của giáo viên
hoặc học sinh làm ảnh đại diện là những kẻ xấu có thể lừa gạt đối phương. Chẳng hạn,
trên Vnexpress.net ngày 20/9/2021 có đăng tin về: “Cô giáo trình báo kẻ gian dùng tài
khoản mạng xã hội với ảnh đại diện, thông tin của mình để liên lạc với phụ huynh, lừa
nộp hơn 25 triệu đồng đóng góp đầu năm học”. Đây chính là một hồi chuông cảnh giác
đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh khi giao tiếp, trao đổi qua mạng xã hội phải vô
cùng cẩn thận. Đối với những sự việc có liên quan đến tiền hoặc cuộc hẹn gặp mặt ở một
địa điểm ngoài phạm vi trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh cần cảnh giác, nên
gọi điện xác minh trực tiếp để đảm bảo an toàn.
Ngoài những bất cập trong văn hóa giao tiếp qua mạng xã hội giữa giáo viên và học
sinh nêu trên, chúng ta còn cần lưu ý hai hiện trạng sau:
Một là: Việc học sinh bấm “like” (thích), thả tim “dạo” hay bình luận “xã giao” khen
ngợi khi giáo viên đăng một bức ảnh hoặc trạng thái nào đấy. Việc làm này dần dần sẽ
tạo thành một thói quen “vô cảm” ở học sinh và trạng thái “ảo”. Có thể học sinh không
thích giáo viên nhưng cũng bình luận khen ngợi để tạo thiện cảm với giáo viên. Về phía
giáo viên, cũng sẽ có thái độ “để ý” xem những học sinh nào vào bấm “thích” trạng thái
của mình. Từ đó dần dần, nó rất dễ hình thành thái độ “thiên vị” ở giáo viên, nhất là khi
đánh giá, chấm điểm bài làm của học sinh.
Hai là: Sự lan rộng của các “trend” (xu hướng) trong học đường như: trend tàng hình
troll giáo viên, trend bắt chước tư thế trong ảnh chụp của giáo viên,… Nhìn chung, những
trend này tạo ra tiếng cười vui vẻ trong trường học. Tuy nhiên, khi xem xét kĩ, chúng ta
có thể thấy, chúng thiếu tính nghiêm túc, chuẩn mực trong môi trường giáo dục: Một học
sinh đeo kính, mặt áo vàng, cầm cây lược đứng ở góc lớp thay vì đứng nghiêm trang phía
dưới để chào Thầy/Cô khi vào lớp; Bắt chước lại tư thế, hành động trong ảnh chụp của
giáo viên đôi khi lại mang tính “giễu cợt”, thiếu sự tôn kính đối với giáo viên.
2.2. Một số lưu ý để giao tiếp qua mạng xã hội giữa giáo viên và học sinh THPT
thể hiện nét đẹp văn hóa học đường
Giao tiếp giữa giáo viên và học sinh THPT qua mạng xã hội ngày càng trở thành một
hình thức giao tiếp phổ biến. Vậy để sự giao tiếp trên môi trường mạng này vẫn giữ được
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nét đẹp truyền thống trong mối quan hệ “Thầy – Trò”, thể hiện được nét đẹp văn hóa học
đường thời hiện đại, chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau:
Khi giao tiếp trong một nhóm (Zalo, Facebook): Giáo viên nên là người trưởng nhóm
để quản lí, kiểm soát các thành viên trong nhóm. Đồng thời, giáo viên cần có những qui
định cụ thể cho nhóm như: Thời gian nhắn tin trong nhóm (Ví dụ: Sau 20 giờ thì không
nên nhắn tin vào nhóm để tránh làm phiền mọi người). Ngôn phong khi giao tiếp phải
chuẩn mực, tránh dùng ngôn ngữ sai quy tắt chính tả. Giáo viên phải kịp thời điều chỉnh,
định hướng những học sinh có biểu hiện “sai lệch” về ngôn phong, thái độ, chú ý giáo dục
đạo đức lối sống, kĩ năng sống cho học sinh khi giao tiếp. Tránh chia sẻ những hình ảnh,
video hoặc những đường link không liên quan đến nội dung học tập.
Khi giao tiếp cá nhân giữa giáo viên – học sinh: Giáo viên cần giữ khoảng cách
chuẩn mực, tránh việc quá “thân thiện” hay nhắn tin, gọi điện thường xuyên với học sinh.
Như đặc điểm tâm lí của học sinh THPT đã nêu ở trên, ở lứa tuổi này các em dễ có những
rung động đầu đời, chính vì vậy khi giao tiếp giữa giáo viên – học sinh (trực tiếp hay gián
tiếp qua mạng xã hội), nhất là giao tiếp khác giới, giáo viên cần chú ý ngôn phong của
mình, nội dung trò chuyện phải hợp lí, đồng thời rèn kĩ năng phát hiện vấn đề, nắm vững
tâm lí sư phạm để kịp thời định hướng tư tưởng cho học sinh.
Ngoài ra, riêng đối với giáo viên chủ nhiệm khi triển khai các nội dung liên quan
đến việc đóng tiền như: học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn,… cần thông qua cuộc
họp phụ huynh hoặc liên hệ trực tiếp, tránh nhắn tin trong nhóm mạng xã hội sẽ tiềm ẩn
những rủi ro đáng tiếc nếu tài khoản bị kẻ xấu giả mạo.
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong trường THPT cần phối
hợp với nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện kĩ năng cho học
sinh như: Giáo dục kỹ năng sống; Tuyên truyền phòng chống, bạo lực học đường; Triển
khai Luật Thanh niên và Luật an ninh mạng; Bồi dưỡng kĩ năng tự vệ, phòng chống xâm
hại tài sản, sức khỏe; Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên,… Đồng thời, nhà
trường phát huy vai trò của Ban/Tổ tư vấn tâm lý học đường trong trường học. Để từ đây,
học sinh nâng cao kĩ năng sống cho mình, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp qua mạng xã hội
chuẩn mực với giáo viên.
3. Kết luận
Trong quan hệ xã hội nói chung, quan hệ giữa giáo viên và học sinh THPT nói riêng,
giao tiếp được xem là cầu nối quan trọng nhất. Qua giao tiếp, giáo viên có thể hiểu được
một phần tâm tư, tình cảm, thái độ cũng như năng lực của học sinh. Ngược lại, học sinh
cũng được trao đổi những thắc mắc của mình trong học tập, được tư vấn một số vấn đề
cần thiết trong đời sống. Xã hội hiện đại, giáo dục trong bối cảnh mới, đòi hỏi giáo viên
và học sinh phải vừa ứng dụng công nghệ vừa giữ được vẻ đẹp văn hóa học đường khi
giao tiếp qua mạng xã hội. Vì vậy, để hình thức giao tiếp này đạt được hiệu quả, giáo viên
và học sinh cần tuân thủ những qui tắc cơ bản, những chuẩn mực trong giao tiếp, phù hợp
yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại mới. Mỗi giáo viên phải có cách ứng xử khéo léo,
vừa giao tiếp thân thiện vừa có những qui định, những định hướng văn hóa giao tiếp chuẩn
mực cho học sinh. Bên cạnh đó, học sinh cũng cần rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử thể
hiện sự tôn trọng của một học trò đối với Thầy Cô của mình. Văn hóa học đường phải
phát triển tỉ lệ thuận với quá trình phát triển của xã hội, của công nghệ, có như thế chất
lượng của nền giáo dục nước ta mới ngày càng nâng cao mà vẫn giữ được nét đẹp truyền
thống, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
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ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH 5T THÚC ĐẦY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC THỔ THÔNG
ThS. Đào Thị Ngọc Phương*
1. Bối cảnh
Thế kỉ XXI, nhân loại đang dần chứng kiến cuộc “trở dạ” vĩ đại của công nghệ.
Mỗi nấc thang xê dịch của lịch sử đều ghi dấu sự có mặt của những thành tựu công nghệ
tiên tiến, hiện đại. Khi công nghệ vượt trội cũng là lúc giáo dục cần phải chuyển mình để
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh công nghệ kỹ thuật số và tự động
hóa tiến bộ thay thế sức lao động của con người, người làm giáo dục đương thời cần nhận
thấy những cơ hội và thách thức khi trải nghiệm vai trò dạy học với một thế hệ thông
minh, sắc sảo, nhanh nhạy. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh trung học phổ thông (THPT), các
em đã có một sự trưởng thành nhất định về trí tuệ, về kỹ năng, về những giá trị bản thân
phù hợp định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Do đó, việc xây dựng và tiếp cận những
chương trình giáo dục đào tạo chất lượng cao vừa khơi dậy được nhu cầu, động cơ, hứng
thú sáng tạo cho học sinh, vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động đương thời.
Song song với những tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, giáo dục và
đào tạo Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung đều thụ nhận những thời cơ và thách
thức mới. Trong bối cảnh thế giới ngày càng "phẳng" hơn thì nền văn hóa của quốc gia,
dân tộc nào cũng cần được phục dựng ổn định và củng cố vững vàng, không chỉ để tăng
cường "sức đề kháng" mà sâu hơn là nhằm bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền
thống. Chính bối cảnh và quy luật vận động tự nhiên của thế giới đã đặt ra yêu cầu mới
cho sự nghiệp giáo dục đương đại của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Làm thế nào
để mỗi đơn vị giáo dục, mỗi cá nhân nhà giáo và mọi đối tượng học sinh đều được hòa
nhập với “Thế giới phẳng”, sống chung trong một kỷ nguyên số, mà vẫn đảm bảo, giữ gìn
bản sắc, linh hồn văn hóa quê hương? Làm thế nào để tất cả nhà trường ở Việt Nam đều
bảo lưu được nét đẹp văn hóa học đường cho mọi thế hệ học sinh khi các hệ giá trị trong
thời đại số đang vận động, suy suyển và không ngừng bão hòa theo thời gian. Là một giáo
viên thời đại mới, cũng là một chiến sĩ trên “mặt trận văn hóa giáo dục”, đón nhận những
thời cơ thách thức mới của lịch sử, chúng ta làm gì, làm như thế nào là một nhiệm vụ cấp
bách cần nghiên cứu nghiêm túc, tỉ mỉ, khẩn trương, góp phần vào sự nghiệp Cách mạng
chung của dân tộc.
Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của giáo dục Việt Nam là “Đảm bảo
nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời
cho tất cả mọi người”1. Theo đó, hành trình giáo dục thời đại 4.0 hiện nay mở đường cho
sự khai phóng, tự do, yêu cầu bỏ bớt các tường rào, giới hạn, tăng cường khả năng tự học,
hình thành năng lực tự lập, tự chủ trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học - đời sống và rèn
luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, ngành
Giáo dục và Đào tạo cần phải đột phá, tiếp tục thực hiện đổi mới để đào tạo con người
Việt Nam phát triển toàn diện, có kiến thức và kỹ năng vững vàng, khả năng sáng tạo,
đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Và thúc đẩy chuyển

*
1

Trường THPT Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định
Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát triển bền vững của Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020
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đổi số chính là khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục, cải thiện năng suất lao động, tạo đà hội nhập quốc tế.
Thế hệ học sinh hiện nay thụ hưởng môi trường giáo dục, học tập và sinh hoạt trong
một thời khắc khác biệt của lịch sử. Trước những biến thiên khắc nghiệt của thiên tai, dịch
bệnh, các em học sinh ngày ngày đến trường với khẩu trang, với máy đo thân nhiệt, với
nước sát khuẩn, với những Công văn, chỉ thị liên ngành, cấp bách của công cuộc phòng
chống đại dịch Covid chung của toàn cầu. Những tiết học trong lớp và hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp, dù muốn sinh động và hấp dẫn, thì vẫn bị ràng buộc bởi màng chắn của
yêu cầu 5K để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng, hoặc thậm chí bị “đóng băng” khoảng
cách giao lưu, tương tác do môi trường hoạt động giáo dục trực tuyến. Theo đó, các chương
trình, hành động giáo dục đặt ra yêu cầu duy trì ổn định các kế hoạch giáo dục toàn diện
trong năm học, đem đến những không gian giáo dục số đậm chất thẩm mỹ và nhân văn cho
các em học sinh, gắn kết tình cảm giữa ba mẹ, thầy cô, nhà trường với các em trong bối
cảnh thực tiễn đặc biệt của đất nước nói riêng và thế giới nói chung.
2. Nhiệm vụ
Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên,
lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin khoa học, tạo sự thống nhất
cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
chính trị của đất nước trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng bộ nhiều
địa phương trên cả nước (có bao gồm cơ sở Đảng tại các đơn vị trường học) luôn chú
trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cán
bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, nhằm quyết tâm thực hiện thắng
lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội chung của đất nước. Theo đó, trong lĩnh vực
chính trị, tổ chức Đảng, Đoàn các cấp luôn xác định giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn
viên thanh niên là một nhiệm vụ trọng tâm mà Nhà nước giao phó, nhằm mục đích nâng
cao nhận thức chính trị, lí tưởng, hoài bão và khát vọng cho đoàn viên thanh niên trong
thời kỳ mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chung của đất nước.
Giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục
và đào tạo hiện nay không phải là một câu chuyện dễ dàng. Giữa một phiên chợ số ồn ào,
náo nhiệt, học sinh có cơ hội được thụ hưởng rất nhiều tiện ích văn minh, thỏa mãn nhu
cầu văn hóa, giải trí, thẩm mĩ của cá nhân. Hướng đi nào để định hướng giá trị sống, nhân
cách sống, lối sống đúng đắn cho các em trong guồng quay của những sản phẩm văn hóa
xã hội rộng lớn, sinh sôi mỗi ngày. Các em dễ dàng bày tỏ Icon (biểu tượng) cảm xúc,
chia sẻ, giãi bày tâm tư, tình cảm của mình với một đối tượng cá nhân bất kỳ. Có nhiều
em học sinh còn tìm thấy cảm giác “an toàn”, “bình yên” khi được trò chuyện, tâm sự với
những “tài khoản” giấu mặt, xa lạ, thay vì kết nối trải nghiệm cuộc sống với những người
thân yêu. Vậy mỗi cơ sở giáo dục cần làm thế nào để đưa các em học sinh trở về quỹ đạo
giáo dục chân chính với những giá trị cốt lõi của Chân – Thiện - Mĩ, để các em không bị
tha hóa và cuốn mình theo những biến thiên mới của thời đại, theo những nội dung văn
hóa chưa được chọn lọc ở xã hội mạng ồn ào kia?
Văn hóa mạng hiện nay giúp chúng ta nghĩ nhanh, nói nhanh, tiếp nhận nhanh,
nhưng chưa rèn giũa độ lắng và sâu trong tư duy, tình cảm và cảm xúc của con người.
Chúng ta giao tiếp số bằng những ngôn ngữ, ký hiệu, biểu tượng, ứng dụng số, mà lãng
quên những dòng tâm tư thành thực của bản thể. Để học sinh được trải nghiệm và nhúng
mình trong những mô hình khoa học giáo dục (KHGD), các đơn vị nhà trường cần phải
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lưu tâm đến những diễn biến tâm lý và chuyển dịch không ngừng trong hệ tư tưởng, nhu
cầu và hứng thú học tập của các em mỗi ngày. Nắm bắt kịp thời nhu cầu tâm sinh lý của
học sinh, đáp ứng những kỳ vọng tham gia chương trình giáo dục của các đối tượng trong
và ngoài nhà trường chính là nhiệm vụ thức thời của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
trong các cơ sở trường học. Văn hóa học đường chỉ có thể được duy trì ổn định và phát
triển không ngừng khi mọi đối tượng nhà giáo trong trường học cùng tham gia xây dựng
và triển khai thực hiện.
3. Giải pháp
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID vẫn có những diễn biến phức tạp, giữa guồng
quay phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và xu thế đổi mới của giáo dục đào
tạo (GDĐT), các đơn vị giáo dục đều có cơ hội bình đẳng để đón đầu xu thế, tiếp biến và
định vị. Khi nghiêm cẩn xác định vị trí, vai trò của mỗi cá nhân trong bản đồ giáo dục
chung của đất nước, trong nét vẽ giáo dục riêng của đơn vị sở tại, chúng ta sẽ biết mình
CẦN và PHẢI thay đổi nhiều như nào để cộng hưởng cùng những bước đi sôi động của
bối cảnh thực tiễn bên ngoài. Trên cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm các hoạt động giáo
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh THPT, quy trình 5T được
đề xuất với 5 bước cơ bản (Thay đổi nhận thức, tiếp cận tư duy chuyển đổi số – Thiết kế
mô hình kế hoạch giáo dục số - Thực hiện KHGD bằng phương tiện Công nghệ số Truyền thông sản phẩm giáo dục số - Tạo lập kho tài nguyên quản trị hoạt động giáo
dục số).

Hình 01: Hình ảnh đồ thị tóm tắt quy trình 5T thúc đẩy chuyển đổi số trong công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh THPT
Với những biện pháp thực hiện cụ thể, chi tiết, quy trình 5T nêu ra một hướng đi
thiết thực cho một mảng lĩnh vực công tác cụ thể trong nhà trường Phổ thông, đáp ứng
những thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông (CTGD PT) mới, đảm bảo mục tiêu
phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, thích nghi với những dịch chuyển của kỷ
nguyên thời đại số, bắt kịp với xu thế chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030
của đất nước. Hình ảnh đồ thị 5T được xây dựng, thiết kế trên nguyên tắc đồng bộ và hệ
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thống các bước thực hiện, đảm bảo quá trình xâu chuỗi, nối tiếp, liền kề. Bước 1 Thay đổi
nhận thức là khâu đoạn quan trọng, nền tảng nhất, quyết định và chi phối thành công của
quá trình chuyển đổi số nói chung nên được thiết kế làm thang tiền đề của tháp 5T. Các
bước thực hiện tiếp theo của quy trình sẽ được kế lũy theo thời gian và mức độ ứng dụng
của từng đơn vị, cơ sở giáo dục. Hiệu quả thực hiện sẽ được nhân rộng và minh chứng
qua mức độ thực hiện của từng giai đoạn ở mỗi nhà trường THPT. Giai đoạn cuối cùng
chia sẻ và tạo lập kho tài nguyên quản trị hoạt động giáo dục nếu được triển khai áp dụng
ở nhiều cơ sở khác nhau sẽ cùng kiến thiết nên tòa thành quản trị giáo dục vững chắc,
đồng tâm, thúc đẩy chuyển đổi số lâu dài và bền bỉ với quy mô rộng khắp hòa mình vào
xu thế phát triển tất yếu, bền vững nói chung của đất nước và thế giới.
Quy trình 5T đòi hỏi giai đoạn nền tảng ban đầu để thực hiện là Chuyển đổi nhận
thức ở mọi đối tượng giáo dục trong các đơn vị nhà trường khác nhau. Nhận thức về chuyển
đổi số chính là cơ sở, tiền đề khai phóng tư duy, thúc đẩy ý chí, mang đến khát vọng đổi
mới, sáng tạo trong giáo dục – đào tạo, làm nên những mô hình, sản phẩm mới tiên tiến,
hiện đại bắt kịp xu thế phát triển chung của giáo dục toàn cầu. Muốn thúc đẩy chuyển đổi
số trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa ở mỗi nhà trường thành công thì
trước tiên, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm nhận công tác này phải thay đổi nhận
thức, mới có thể tạo ra thay đổi trong hành động và chiến lược giáo dục. Nhận thức đứng
im, cố hữu, truyền thống sẽ tạo rào cản tiếp thu cái mới. Nhận thức nhạy bén, năng động và
hài hòa thực tiễn sẽ tạo bệ phóng cho lộ trình hành động thành công và hiệu quả.
Khi nhận thức chuyển đổi phù hợp, việc cần triển khai kịp thời để xây dựng văn
hóa học đường cho học sinh trước những yêu cầu đổi thay mới của thời đại chính là xây
dựng, thiết kế và triển khai thực hiện các kế hoạch giáo dục số thông minh. Cùng có sự
tham gia, đồng hành của các phương tiện công nghệ số, những năm gần đây, chủ trương
chung của toàn ngành giáo dục không chỉ dừng lại ở yêu cầu ứng dụng công nghệ thông
tin, mà còn nâng cấp thành xây dựng hạ tầng giáo dục số, kiến thiết môi trường giáo dục
số, thúc đẩy chuyển đổi môi trường học tập từ thực tế sang môi trường số hóa, điện tử.
Điều này cho thấy sự cần thiết của việc thiết kế, kiến tạo những mô hình kế hoạch giáo
dục số bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo cơ hội trải nghiệm và sáng tạo cho đội ngũ
cán bộ quản lý ở nhà trường THPT. Các mô hình kế hoạch giáo dục số được tạo ra bằng
nhiều phương thức sáng tạo, phong phú, như tổ chức các lớp học trực tuyến bồi dưỡng
các chuyên đề giáo dục Pháp luật, bài học LLCT cơ bản, thiết kế các cuộc thi sáng tạo sản
phẩm giáo dục số (video, ảnh, infographic, poster, MV ca nhạc 2, phim ngắn3…); phát
sóng trực tuyến các chương trình kỷ niệm4, các giờ chào cờ sinh hoạt đầu tuần5 sinh hoạt
tập thể dưới cờ theo chủ điểm tháng6… Mỗi phương thức triển khai kế hoạch giáo dục
đều tập trung, thống nhất về một chủ điểm chính trị, tư tưởng, văn hóa nhất định.
Đã có nhiều khái niệm được sử dụng khi đề cập đến phát triển năng lực số của các
quốc gia và tổ chức quốc tế, cùng hướng tới mục tiêu hình thành các kỹ năng làm việc với
Đường dẫn minh họa MV ca nhạc “Tự nguyện” chào mừng ngày sinh nhật Đoàn:
https://www.youtube.com/watch?v=U9yxc3uVWdg
3
Đường dẫn minh họa sản phẩm phim ngắn về Mẹ tham gia Liên hoan phim ngắn học đường chủ đề “Lời của tình yêu”:
https://www.youtube.com/watch?v=xixeNYgA9I&list=PLGzHUXk5RQY5jwjCyts70y8s9hRL4BVc7&index=9
4
Đường dẫn minh họa chương trình Tri ân và trường thành cho HS khối 12 niên khóa 2018 – 2021 với tên gọi
“TÌNH K53”: https://youtu.be/S7ZAz9ZpPes
5
Đường dẫn minh họa chuyên mục sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ điểm tháng 3 chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (thiết kế
theo hình thức THĐ Voices với tên gọi “Gửi hương cho gió”): https://www.youtube.com/watch?v=nBnSn1eZTm0&t=6s
6
Đường dẫn minh họa chương trình “Táo quân” chào xuân Tân Sửu:
https://www.youtube.com/watch?v=J0ARUVSA0Co&t=107s
2
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thông tin (từ truy cập, đánh giá, quản lý, giao tiếp, hợp tác…) để giải quyết các vấn đề một
cách thành công trên môi trường số. Năng lực số theo đó sẽ tập hợp tất cả kiến thức, kỹ
năng, thái độ của người học cần được định hình và phát triển trong quá trình học tập cũng
như tham gia vào hoạt động giáo dục bất kỳ. Hiện nay có nhiều khung năng lực số đã được
các tổ chức giáo dục Việt Nam và trên thế giới nghiên cứu, đề xuất tập trung vào các mảng
lĩnh vực chính như: khả năng giao tiếp và hợp tác, Tạo nội dung số, Sử dụng thiết bị số,
Kiến thức kỹ thuật số, Trí tuệ cảm xúc số, Khả năng sáng tạo và đổi mới sáng tạo, NL định
hướng nghề nghiệp… Năng lực số có thể được hình thành trong các môi trường giáo dục
khác nhau (ở gia đình, nhà trường và xã hội..), phù hợp với đối tượng người học ở các độ
tuổi khác nhau và điều kiện kinh tế - xã hội ở từng địa phương khác nhau.
Trong nhà trường THPT, năng lực số của học sinh sẽ được hình thành thông qua
các môn học, hoạt động giáo dục và đặc biệt ở nhóm môn CNTT. Ở từng chủ điểm giáo
dục trong mỗi KHGD được xây dựng và triển khai thực hiện, học sinh THPT sẽ có cơ hội
hình thành và phát triển các vùng, miền năng lực số khác nhau, từ cấp độ thành phần đến
khái quát. Khi trải nghiệm các nhiệm vụ học tập, giáo dục phong phú, đa dạng, học sinh
THPT sẽ được tiếp cận và làm quen với các thiết bị kỹ thuật số (cả phần cứng và phần
mềm), hình thành các miền kỹ năng về thông tin và dữ liệu (tìm kiếm, chọn lọc, xử lý,
đánh giá..), đặc biệt là phát triển các KN giao tiếp, hợp tác, sáng tạo sản phẩm số, góp
phần định hướng nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
Trên thực tế, các vùng, miền năng lực số được hình thành và phát triển cho học
sinh trong nhà trường THPT đã được nhiều tập thể sư phạm chú trọng. Ở mỗi đơn vị chủ
đề/bài học, đội ngũ giáo viên ở nhiều môn học luôn xác định việc nâng cao năng lực sử
dụng CNTT cho học sinh là mục tiêu giáo dục chung. Với nhiều mức độ hình thành khác
nhau, từ đơn giản đến phức tạp, theo các cấp độ nhận thức (từ nhớ/biết, đến thông hiểu,
vận dụng bậc thấp/cao), học sinh sẽ được phát triển các vùng năng lực số cụ thể tương
ứng với trình độ phát triển của cá nhân, dưới sự tham gia, hướng dẫn, đồng hành của các
thầy cô trong từng nhiệm vụ học tập, giáo dục cụ thể. Mức độ hình thành năng lực số cho
học sinh qua từng KHDH và KHGD sẽ phản ánh hiệu quả ứng dụng CNTT của giáo viên
và HS trong nhà trường Phổ thông, đồng thời cho thấy những dấu hiệu tiệm cận ban đầu
của từng cơ sở giáo dục với lộ trình chuyển đổi số dài lâu của giáo dục và đào tạo. Tăng
dần bậc thang năng lực số cho HS THPT vừa là yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục mới của thời
đại, vừa là bài toán đặt ra để kích hoạt mục tiêu chuyển đổi số cho mọi lĩnh vực giáo dục
đào tạo trong các nhà trường Trung học nói chung.
Sau khi hoàn tất các sản phẩm KHGD số ở các chủ điểm khác nhau, công tác truyền
thông các sản phẩm giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa sẽ đem đến 2 lợi ích lâu dài, bền
bỉ cho giáo dục nói riêng và phát triển xã hội nói chung. Một là gia tăng sự bình đẳng, tạo
cơ hội tiếp cận giáo dục đồng đều cho tất cả mọi người. Hai là tiết kiệm chi phí giáo dục
– đào tạo một cách đáng kể. Khi các sản phẩm giáo dục được thực hiện bằng các phương
tiện công nghệ số, được đăng tải, giới thiệu, truyền thông trong các môi trường số với
những địa chỉ truy cập khác nhau, giáo viên và học sinh đã tạo dựng được một nguồn tài
nguyên giáo dục phong phú, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, liên tục của nhiều đối tượng,
ở nhiều đơn vị khác nhau. Thậm chí trong cùng một đơn vị giáo dục, sản phẩm giáo dục số
của thế hệ học sinh khóa trước sẽ là nguồn tài nguyên giáo dục bổ trợ hữu ích cho khóa sau
khi không có điều kiện tiến hành thực hiện. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID vẫn
đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, việc sử dụng và tái sử dụng các sản phẩm
công nghệ số về chủ điểm chính trị, tư tưởng, văn hóa cũng đem lại những hiệu quả nhất
định trong những không gian giáo dục cụ thể, linh hoạt tùy nhu cầu giáo dục của từng đơn
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vị, địa phương. Nhìn chung, việc tiếp cận các sản phẩm giáo dục số qua các phương tiện
truyền thông đại chúng sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho mọi đối tượng HS THPT ở các tỉnh
thành khác nhau trên cả nước, giúp các em được trau dồi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học
tập, thực hành các sản phẩm giáo dục số, hình thành và phát triển những phẩm chất, năng
lực cốt lõi cần có của thế kỷ XXI, đáp ứng yêu cầu của chương trình GD PT tổng thể.
Với mỗi cán bộ thủ lĩnh Đoàn thanh niên, giáo viên làm công tác xây dựng và phát
triển văn hóa học đường trong nhà trường, khi xây dựng và lan tỏa những mô hình kế
hoạch giáo dục số thành công ở đơn vị của mình, chính là góp thêm một giá trị mới cho
hành trình thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục và đào tạo nói chung. Theo
đó, quy trình 5T đặt ra một nhiệm vụ cấp bách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, giáo viên làm
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong nhà trường THPT là cần có sự chia
sẻ, tương hỗ và hợp tác của nhiều cơ sở giáo dục nhằm tạo dựng nguồn học liệu số phong
phú, đa dạng về các chủ điểm giáo dục trong năm học. Trên tinh thần xây dựng và hiệu
chỉnh, từng đơn vị sẽ có giải pháp cụ thể, chi tiết cho đối tượng học sinh phù hợp, đảm
bảo phông văn hóa học đường theo chương trình, mục tiêu giáo dục Phổ thông mới, giữ
gìn nét đẹp thuần phong mĩ tục của đất nước trước những xoay chuyển không ngừng của
thời đại số. Những mô hình, cách làm, sản phẩm giáo dục số và những giải pháp đã chia
sẻ chính là gợi ý cho các cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học khác nhau nghiên cứu phương
án thúc đẩy CĐS mạnh mẽ trong giáo dục nói chung. Việc triển khai chia sẻ tài nguyên
quản trị hoạt động giáo dục nếu được thực hiện sâu rộng sẽ góp phần kết nối trí tuệ, cảm
xúc cho mọi đối tượng giáo dục ở nhiều cơ sở giáo dục khác nhau, tạo dựng sức mạnh trí
tuệ tập thể, thúc đẩy nhu cầu và động lực đổi mới sáng tạo cho cả giáo viên và học sinh ở
các nhà trường, xây dựng một hành trình phát triển giáo dục bền vững của từng địa phương
trên cả nước.
4. Hiệu quả áp dụng thực tế
4.1. Kết quả triển khai thí điểm tại đơn vị trường THPT Trần Hưng Đạo – TP
Nam Định
5T là một quy trình giáo dục bao gồm nhiều khâu hoạt động liên kết, thống nhất,
không dễ dàng thực nghiệm hay đối chứng trực tiếp, cụ thể, toàn diện. Nếu có tiến hành
cũng chỉ thể hiện kết quả ứng dụng trong một thời điểm bất kỳ, cho một nhóm đối tượng
giáo dục bất kỳ, về một nhánh quy trình nhỏ trong một chuỗi giải pháp liên thông đã xây
dựng (Phụ lục 2). Bất cứ thao tác thực nghiệm, đối chứng tiến hành với đối tượng khóa
học sinh nào, hay đơn vị giáo dục nào, trong một thời điểm cụ thể, đều là phiến diện, một
chiều. Hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số chỉ có thể nhận thấy ở tâm lý của học sinh khi
tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện chung của nhà trường, và phần nào thể hiện
qua chất lượng giáo dục đạo đức, kết quả học tập của học sinh qua từng năm học. Bởi
hiệu quả toàn diện của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh trong
nhà trường THPT không có thang đo định tính hay định lượng cụ thể, cũng khó được kể
tên bằng thành tích tham gia cuộc thi các cấp của một vài cá nhân HS tham gia. Thang đo
trung thực, chính xác, khách quan nhất cho hiệu quả mảng công tác này là sự phát triển
năng lực, xây dựng thái độ, tư tưởng, phẩm chất tốt đẹp cho học sinh qua từng giai đoạn
giáo dục. Mà những tiêu chí này đều được kiểm định qua thời gian, đo lường bằng dấu
hiệu chuyển hóa hành vi của các em ở từng thời điểm cụ thể, không thể đánh giá nhanh
chóng, nhất thời. Do đó, trong phạm bài viết, tác giả sẽ làm rõ phần nào hiệu quả triển
khai quy trình 5T qua kết quả học tập, rèn luyện của các em học sinh trường THPT Trần
Hưng Đạo trong 5 năm gần đây, khi triển khai thúc đẩy Chuyển đổi số ở một mảng công
tác giáo dục toàn diện của nhà trường.
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Kết quả xếp loại Hạnh kiểm, học lực của học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo –
Thành phố Nam Định trong 5 năm liên tiếp khi tiến hành triển khai các hoạt động giáo dục theo
phương thức CĐS phần nào cho thấy chất lượng giáo dục đức dục, trí dục của nhà trường,
khẳng định vai trò nhất định của lĩnh vực công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa (Phụ
lục 1). Kết quả hiển thị chỉ phản ánh tương đối hiệu quả giáo dục của việc thực hiện giải pháp
đã nêu. Vì trên thực tế, có những hiệu quả giáo dục đích thực, cụ thể của mảng công tác này
không được hiển thị bằng con số định lượng mà bằng mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực
chung của từng khóa học sinh, cùng với những kết quả giáo dục cụ thể từ những đối tượng HS
cụ thể, riêng biệt. Có thể kể tới nhiều trường hợp HS khi tham gia các mô hình KHGD số do
nhà trường tổ chức đã tìm thấy vùng đam mê, phát triển năng lực của cá nhân, từ đó xác định
đúng đắn ngành, nghề trong tương lai (HS Nguyễn Minh Đức K52 đạt giải “Quay phim triển
vọng nhất mùa Liên hoan phim “Bản giao hưởng Thầy ơi” đã nhận được học bổng đào tạo từ
Học viện Sân khấu điện ảnh, HS Đào Ngọc Tiến K50, Lại Hoàng Anh K53 với những đóng
góp, cống hiến cho các sản phẩm giáo dục số của nhà trường đã có nhiều cơ hội trải nghiệm và
phát triển năng lực công nghệ số, giành được nhiều học bổng và giải thưởng giá trị từ Học viện
báo chí tuyên truyền, Đại học Bách khoa Hà Nội..).. Số lượng, danh sách HS chọn trường, chọn
nghề đúng đắn sau khi được trải nghiệm những mô hình KHGD số này sẽ được tăng lên theo
thời gian nếu mỗi nhà trường tích cực thực hiện và hỗ trợ, đồng hành cùng các em HS trong
mọi mô hình HĐGD toàn diện ở các khối lớp khác nhau. Tất cả đều là những kết quả minh
chứng ban đầu cho tính hiệu quả của giải pháp đề xuất để nhân rộng các mô hình cách làm,
giải pháp tại các trường THPT khác trong tỉnh thành và trên cả nước.
4.2. Hiệu quả văn hóa - giáo dục - xã hội
Quy trình 5T trong giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh THPT đã
làm rõ tầm quan trọng của chuyển đổi nhận thức (về vai trò, vị trí của công tác và những
nội dung cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục) cho mọi đối tượng giáo dục trong từng
đơn vị khác nhau, đồng thời tạo ra môi trường giáo dục số năng động, hiện đại thích nghi
với những yêu cầu, thay đổi của bối cảnh giáo dục thực tiễn. Đẩy mạnh công tác truyền
thông trong giáo dục với nhiều hình thức khác nhau, cùng với tăng cường chia sẻ tài
nguyên quản trị hoạt động giáo dục giữa các cơ sở với nhau, sẽ tạo ra không gian tương
tác chặt chẽ, linh hoạt giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong các mảng lĩnh vực công
tác giáo dục cho học sinh THPT, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa.
Các mô hình kế hoạch giáo dục số được giới thiệu trong công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh THPT sẽ góp phần hình thành môi trường học tập trực
tuyến thiết thực, bổ ích, tiết kiệm mọi chi phí đầu tư/tổ chức/thực hiện, tạo cơ hội tương tác
– thể nghiệm linh hoạt cho nhiều đối tượng học sinh khác nhau, thích nghi với mọi chủ
điểm giáo dục. Tính linh hoạt của các mô hình kế hoạch giáo dục này tạo điều kiện cho học
sinh có thể tùy chọn sắp xếp, thời gian, phương tiện, thiết bị để tham gia vào các hoạt động
giáo dục khác nhau, mà không gặp phải bất cứ rào cản nào về chi phí đào tạo, về không
gian/thời gian thực hiện, về phương tiện/cách thức trao đổi, liên lạc với giáo viên.
Trên cơ sở xây dựng những nhóm giải pháp cụ thể, quy trình 5T tạo ra môi trường kích
hoạt năng lực sáng tạo phong phú cho đội ngũ giáo viên đảm nhận công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, văn hóa trong nhà trường Phổ thông (bao gồm cả đối tượng cán bộ quản lý và giáo
viên chủ nhiệm, giáo viên Ban HĐNGLL). Từ việc nghiên cứu, thiết kế ý tưởng tổ chức hoạt
động giáo dục, cho đến việc triển khai KHGD trên môi trường số, những cách thức thực hiện
cơ bản và trọng tâm để mang đến hiệu quả giáo dục thực sự trong nhà trường… đều là những
bài toán đòi hỏi mỗi cán bộ giáo viên phải khám phá, tìm tòi và tư duy tỉ mỉ. Đây là không gian
giáo dục rộng mở để giáo viên tích cực nâng cao, trau dồi nhận thức, có chiến lược đổi mới
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phương pháp, nỗ lực sáng tạo để thể hiện bản thân. Với những thay đổi nhanh chóng của thời
đại toàn cầu hóa, sự phát triển không ngừng của các phương tiện CNTT, giáo viên có nhiều cơ
hội để tận dụng các nguồn lực khách quan, chủ quan để phát triển bản thân, chia sẻ những khó
khăn, thử thách với đồng nghiệp, sống cởi mở, chân thành với nhau cùng giải quyết những vấn
đề thực tiễn chung, xây dựng môi trường phát triển giáo dục lành mạnh tại mỗi đơn vị. Tất cả
những cố gắng, nỗ lực của mỗi cá nhân giáo viên sẽ tổng hòa, hợp thành sức mạnh trí tuệ, tỏa
lan nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo tới cả tập thể, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng
của nghề giáo trong kỷ nguyên số. Mọi lĩnh vực hoạt động xã hội có thể phát triển, thay thế
bằng phương thức số, bằng sự song hành của những thế hệ robot tiên tiến, hiện đại. Duy chỉ có
người Thầy với nguồn năng lượng cảm xúc, kinh nghiệm sống, tư tưởng, tình cảm riêng biệt,
dồi dào, sống động, sẽ luôn là một hệ giá trị độc lập, ổn định và bền vững với thời gian. Bởi
vậy, quy trình 5T thúc đẩy CĐS trong lĩnh vực công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa
cho HS THPT vừa là thử thách, vừa là cơ hội để mỗi giáo viên khẳng định vị thế của chính
mình trong bối cảnh rộng lớn của ngân hàng giáo dục số và trong chính chặng đường gắn bó
với sự nghiệp “làm Thầy” của chính mình.
Hơn nữa, việc hoàn thiện và truyền thông các chương trình hoạt động, sản phẩm
giáo dục số đảm bảo mục tiêu, chất lượng giáo dục có thể mang đến những trải nghiệm
phong phú, mới mẻ và sinh động cho mọi đối tượng giáo dục khác nhau. Là các em học
sinh trong và ngoài trường, các bậc phụ huynh học sinh quan tâm tới việc giáo dục chính
trị, tư tưởng, văn hóa cho con em mình, là các cán bộ quản lý, giáo viên ở nhiều đơn vị
cơ sở khác nhau mong muốn đổi mới và sáng tạo các mô hình hoạt động giáo dục toàn
diện trong nhà trường. Thậm chí, các đối tượng giáo dục ở các cấp học khác (mầm non,
Tiểu học, THCS…) cũng có thể tham khảo, nghiên cứu các phương thức tiến hành, triển
khai các HĐGD số tạo cơ hội tương tác, thúc đẩy hình thành xã hội học tập và chuyển đổi
số quyết liệt, nhanh chóng ở nhiều đơn vị với nhiều con đường, giải pháp phù hợp. Tuy
nhiên cần lưu ý, mức độ và hiệu quả chuyển đổi số ở các cấp giáo dục sẽ khác nhau do
chủ thể/đối tượng giáo dục khác nhau. Học sinh THPT là nhóm đối tượng giáo dục ở độ
tuổi trưởng thành, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, có trình độ nhận thức nhất định nên
việc thực hiện quy trình 5T cũng trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn các cấp học còn lại.
Giải pháp đề xuất nếu được thực hiện và nhân rộng ở nhiều cơ sở giáo dục khác nhau
sẽ góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng (về Mẹ, về Thầy cô, về
các chủ điểm chính trị/ tư tưởng/ văn hóa khác nhau: tư tưởng CMVN, tri thức/ văn hóa
số, truyền thống tôn sư trọng đạo, tương thân tương ái…) tùy theo mức độ ảnh hưởng và
tác động của thao tác truyền thông giáo dục. Đồng thời, giá trị văn hóa tốt đẹp được gửi
gắm và truyền tải qua các mô hình KHGD số không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trong nếp
nghĩ, tư tưởng của các em học sinh trong các nhà trường, mà còn cộng hưởng nên những
nét đẹp văn hóa cộng đồng trong phẩm cách dân tộc trước những giao diện đa chiều của
đời sống số.
5. Bài học kinh nghiệm
Quy trình 5T mới đề xuất cũng còn tồn tại một số yếu tố trở ngại cần cân nhắc vận
dụng và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện giáo dục thực tế của từng đơn vị. Trước
hết, quy trình luôn bao gồm một chuỗi hoạt động tiến hành xuyên suốt, đồng bộ, cần sự
đồng thuận, nhất trí, quyết tâm và nỗ lực của nhiều bộ phận, tổ chức, cá nhân trong Hội
đồng sư phạm nhà trường. Chỉ cần gỡ bỏ một lát cắt, một giai đoạn thực hiện, công cuộc
chuyển đổi số sẽ không thể liền mạch, đảm bảo giá trị và mục tiêu đã định trước. Chuyển
đổi số đòi hỏi sự vào cuộc của cả một hệ thống. Nếu không có sự chỉ đạo, điều hành nhất
quán, liên tục và bền bỉ của đội ngũ cán bộ quản lý trong nhà trường, chắc chắn quy trình
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5T nói riêng và hành trình chuyển đổi số trong công tác giáo dục nói chung sẽ gặp nhiều
trở ngại, khó thành công. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh THPT cần căn cứ vào tình hình thực tế từng đơn
vị, địa phương và từng đối tượng giáo dục cụ thể; trong đó lấy chủ thể học sinh làm trung
tâm (với những thống kê cụ thể về nhu cầu tâm sinh lý, hứng thú, nguyện vọng, sở trường,
đam mê, xu hướng nhận thức và hành động của lứa tuổi).
Trên thực tế hiện nay, “thực đơn số” tồn tại rất phong phú, đa dạng với nhiều “món
ăn” văn hóa, giải trí, giáo dục hấp dẫn, sinh động mời gọi người đọc, người xem. Có rất
nhiều luồng văn hóa, tư tưởng tồn tại song hành, đối chiếu, thậm chí phản nghịch nhau
gay gắt xuất hiện trên các diễn đàn, trang, nhóm xã hội điện tử khác nhau. Điều này khiến
cho các em HS không khỏi lúng túng, phân vân trong việc hấp thu, chọn lọc “khẩu phần”
thụ hưởng cho chính mình. Những nội dung giáo dục sẽ ở đâu trong muôn phần sắc màu
lung linh, lộng lẫy của bức tranh thế giới ảo rộng lớn. Chính thách thức này đòi hỏi đội
ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong nhà trường
Phổ thông cần phải đầu tư trí tuệ, chất xám và nhiệt tâm để định vị những giá trị giáo dục
chân chính trên trục tọa độ môi trường số mà các em học sinh được tiếp cận.
Điểm đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh
THPT thường là không có thang đo đánh giá định lượng, không hiển thị chất lượng/giá
trị bằng những kết quả thi đấu, thành tích cụ thể. Hiệu quả thực sự của công tác được đo
bằng sự phát triển tinh thần, nhân cách và lối sống của các em học sinh. Những dấu hiệu
định tính này lại được thể hiện qua từng bước đi của thời gian, theo mỗi chặng đường phát
triển của học sinh trước, trong và sau mỗi năm học. Do đó, để xác định hiệu quả lâu dài
của giải pháp mới này cần có sự theo dõi, thống kê, phản hồi, cập nhật thường xuyên và
liên tục của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong mỗi nhà trường qua từng năm học.
Nếu thao tác này không được thực hiện, sẽ rất khó kiểm chứng được hiệu quả thực hiện
và vận dụng chuyển đổi số tại mỗi đơn vị giáo dục cụ thể.
6. Triển vọng văn hóa học đường trước bối cảnh mới
Việc xác định chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng
cách mạng cho học sinh THPT sẽ góp phần tạo dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh
chính trị cho các thế hệ thanh niên thời đại mới. Một thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng,
ước mơ, có ý thức trách nhiệm trong học tập, tu dưỡng sẽ xây nên một nền tảng vững chắc về
tư tưởng và hành động cho chặng đường kiến thiết chung của đất nước. Theo đó, chuyển đổi
số trong giáo dục nói chung và quy trình 5T trong giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa
nói riêng sẽ góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân thích ứng nhanh nhạy với xu thế
chuyển đổi số quốc tế, sử dụng thành thạo và sáng tạo công nghệ thông tin, hình thành
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lao động sản xuất trong xã hội, đặc biệt là nguồn
lao động có chất lượng trong tương lai, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt mọi
yêu cầu của thời đại mới.
Chuyển đổi số không phải PPGD, chuyển đổi số cũng không phải kỹ thuật dạy học,
chuyển đổi số là chủ trương hành động giáo dục, là yêu cầu bắt buộc thực hiện đối với
mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung. Trên hành trình dài
rộng của kỷ nguyên chuyển đổi số, giáo dục cần bứt phá để thích nghi với những chuyển
động không ngừng của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Thực hiện chuyển đổi số trong
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa ở nhà trường THPT là một giải pháp cần
thiết để giáo dục Việt Nam có thể bắt kịp với xu thế chuyển dịch của giáo dục quốc tế
trong bối cảnh thực tế hiện nay. Những nội dung, giải pháp được thực hiện cũng chính là
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cơ sở, tiền đề để ngành giáo dục thích nghi với những bước chuyển mình mới của thời
đại, đáp ứng xu thế mới của thị trường lao động trong nước và quốc tế, đảm bảo mục tiêu
CĐS chung của quốc gia tới năm 2030./.
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CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC VỚI NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC HỌC
ĐƯỜNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
TS. Phạm Thanh Bình*
Tóm tắt: Vấn đề bạo lực học đường được coi là một trong sáu vấn nạn của giáo dục
Việt Nam hiện nay. Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực trong học đường đang diễn
ra mạnh mẽ và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, hình thức, tính chất. Để góp phần giải
quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp xảy đến với HS ngày càng nhiều, sự cần thiết phải có
các dịch vụ công tác xã hội trường học là một yêu cầu cấp thiết của Việt Nam, đặc biệt là công
tác xã hội trường học trong hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết về mặt lâu dài với
nạn nhân bị bạo lực học đường. Thông qua hoạt động trợ giúp của nhân viên công tác xã hội
trường học sẽ giúp cho học sinh phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường, tiến tới xây dựng
môi trường học tập lành mạnh, an toàn và thân thiện, góp phần xây dựng văn hoá học đường
ngày càng tốt đẹp hơn.
Từ khóa: Bạo lực học đường; nạn nhân bạo lực học đường; công tác xã hội trường học;
văn hoá học đường.

Đặt vấn đề
Sự phát triển của trẻ em quyết định không nhỏ đến vận mệnh của một đất nước. Trẻ
em luôn cần được sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương của toàn xã hội để có thể phát triển
toàn diện. Cùng với sự phát triển về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước. Quá trình xã
hội hóa của cá nhân diễn ra nhanh chóng, sự du nhập của lối sống và văn hóa phương Tây,
kinh tế thị trường cùng với các tệ nạn xã hội có tác động mạnh mẽ tới trẻ em, đặc biệt là lứa
tuổi vị thành niên – nhóm lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, luôn nhạy cảm trước
những biến động của xã hội.
Lứa tuổi học sinh (HS) Trung học phổ thông (THPT) là giai đoạn phát triển đặc
biệt của cuộc đời con người. Giai đoạn này các em phải đối mặt với nhiều “khủng hoảng”
đầu đời, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các điều kiện văn hóa, giáo dục, kinh tế của gia đình,
nhà trường và xã hội. Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực trong học đường đang
diễn ra mạnh mẽ và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, hình thức, tính chất. Thống
kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy từ đầu năm 2014 đến năm 2015, trên cả nước đã
xảy ra hơn 1.600 vụ HS đánh nhau trong và ngoài trường học, mà hầu hết đều khởi nguồn
từ những mâu thuẫn nhỏ thường ngày; xuất hiện nhiều vụ nữ HS đánh nhau hội đồng [7].
Bạo lực học đường (BLHĐ) được coi là 1 trong 6 vấn nạn của giáo dục Việt Nam
hiện nay. BLHĐ nếu không ngăn chặn và xử lý kịp thời sẽ gây ra những hậu quả nghiêm
trong đối với nạn nhân, gia đình, nhà trường và cả toàn xã hội. Ngành giáo dục cùng các
cấp chính quyền nước ta đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng BLHĐ song kết
quả thu được vẫn chưa cao, công tác thực hiện vẫn chưa triệt để. Trong thời gian qua,
nhiều vụ việc về BLHĐ diễn ra được các phương tiện truyền thông làm, đã ít nhiều khiến
các bậc phụ huynh lo lắng về sự an toàn cho con cái khi đến trường và khiến dư luận băn
khoăn về các ứng xử của thế hệ trẻ hiện nay. Để góp phần giải quyết những vấn đề khó
*
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khăn, phức tạp xảy đến với HS ngày càng nhiều, sự cần thiết phải có các dịch vụ Công
tác xã hội (CTXH) trường học là một yêu cầu cấp thiết của Việt Nam. Thực tế, các nước
trên thế giới cho thấy CTXH trường học đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo môi trường
học tập an toàn cho HS. Ở Việt Nam, CTXH đã và đang trên đà phát triển và dường như
vẫn còn thiếu vắng một mạng lưới cơ sở cung cấp các dịch vụ CTXH trường học. Yêu
cầu đặt ra là cần có những hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết về mặt lâu dài
với vấn nạn này. Trong đó CTXH trường học là một trong những biện pháp can thiệp hữu
hiệu, cần được đưa vào trường học và đẩy mạnh thực hiện. Thông qua hoạt động trợ giúp
của NVCTXH trường học sẽ giúp cho HS phòng ngừa và ngăn chặn BLHĐ, tiến tới xây
dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn và thân thiện, góp phần xây dựng văn hoá
học đường ngày càng tốt đẹp hơn.
1. Nạn nhân bạo lực học đường
1.1. Khái niệm nạn nhân bạo lực học đường
Danh từ nạn nhân thường được sử dụng để chỉ những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại.
Trong Từ điển tiếng Việt, từ nạn nhân được định nghĩa: “Người bị nạn hoặc người phải
chịu hậu quả của một tại họa xã hội hay một chế độ bất công” [6]. Trong Đại từ điển tiếng
Việt, từ nạn nhân được định nghĩa: “1. Người bị tai nạn; 2. Người, tổ chức gánh chịu hậu
quả từ bên ngoài đưa đến”. Theo các định nghĩa trên thì nạn nhân được hiểu là những cá
nhân, tổ chức bị thiệt hại về thể chất, tinh thần hoặc tài sản. Nạn nhân bao gồm rất nhiều
loại như nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của thiên tai, nạn nhân bị tai nạn lao động,
tai nạn giao thông, nạn nhân tự tử, nạn nhân của tội phạm…Nạn nhân là cá nhân bị thiệt
hại về thể chất, về tinh thần hoặc tài sản do hậu quả của một tai nạn xã hội, thiên tai, địch
họa, một xã hội bất công, phân biệt chủng tộc. Có thể hiểu, nạn nhân là cá nhân bị thiệt
hại về thể chất, tinh thần hoặc cả về tài sản do hậu quả từ các hành vi hoặc yếu tố bên
ngoài đưa đến.
Bạo lực nói chung, đặc biệt là BLHĐ là hiện tượng đang tồn tại tới mức phổ biến và
có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Do vậy, vấn đề BLHĐ
trong thời gian gần đây đã được nhiều nhà khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Khi nói
đến khái niệm BLHĐ, mỗi nhà khoa học ở mỗi lĩnh vực nghiên cứu khác nhau lại đưa ra các
khái niệm khác nhau.
Theo các tác giả Furlong và Morrison (2000) và Peters (2004), nói chung hiện nay
BLHĐ được coi là một cấu trúc đa chiều bao gồ cả những hành động phạm tội và gây hấn
ở trường học, làm hạn chế sự phát triển và học tập, cũng như gây hại môi trường học tập.
BLHĐ là một cấu trúc đa chiều, không có sự tuyên bố chắc chắn nào về những chiều
hướng cụ thể của nó. Người ta đã từng cho rằng BLHĐ bao gồm sự gây ra bạo lực, bắt
nạt, hành vi chống đối xã hội, hành vi phạm tội và kỷ luật ở trường học và những yếu tố
khác nữa [11, tr.71-82].
Theo định nghĩa của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)
thì khái niệm BLHĐ được hiểu như sau: “BLHĐ là một dang của bạo lực ở những thanh
thiếu niên, và việc sự dụng có mục đích vũ lực hay quyền lực, chống lại người khác, nhóm
khác và cộng đồng, và hành động có xu hướng gây ra tổn thướng về thực thể hoặc tâm lý.
Bạo lực ở thanh thiếu niên thường xuất hiện ở lứa tuối từ 10 đến 24, tuy vậy nó có thể bắt
nguồn từ những năm đầu đời” [5].
Một số nhà nghiên cứu Việt Nam đưa ra khái niệm BLHĐ dưới góc độ nghiên cứu
của nhà khoa học khác nhau như khoa học giáo dục, tâm lý học…
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Từ góc độ khoa học giáo dục, khái niệm BLHĐ được Bùi Thị Hồng (2009) đưa ra
như sau: “BLHĐ là những hành vi sai lệch vừa có tính chủ động vừa có tính thụ động của
HS trong môi trường học đường hoặc những hành vi của lứa tuổi học đường. Nó bao gồm
một loạt các hành vi bạo lực giữa GV với HS và ngược lại, giữa HS với nhau gây tổn hại
nghiêm trọng tới tính mạng, danh dự và nhân phẩm của người bị hại”. [1, tr.345 - 374].
Từ góc độ khoa học Tâm lý học, tác giả Phan Thị Mai Hương (2009) cho rằng:
“BLHĐ là thuật ngữ để chỉ những hành vi bạo lực trong môi trường học đường, hoặc
những hành vi bạo lực của lứa tuổi học đường. Bao gồm trong thuật ngữ này là hàng loạt
các hành vi bạo lực với các mức độ khác nhau, từ không lời, đến lời nói, từ hành động
đơn giản đến những hành động thù địch, gây hấn, phá phách, gây tổn thương thậm chí tổn
hại đến người khác” [2, tr28].
Mặc dù, cho đến nay vẫn chưa có định nghĩa thống nhất, tuy nhiên, với những định
nghĩa như trên khái niệm BLHĐ có thể được hiểu như sau: BLHĐ là những hành vi cố ý, sử
dụng vũ lực hoặc quyền lực của HS hoặc GV đối với những HS, GV hoặc những người khác
và ngược lại. Đó có thể là những hành vi bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực về
tình dục, bạo lực ngôn ngữ, những bắt ép về tài chính hoặc những hành vi khác có thể gây
ra nhưng tổn thương về mặt tinh thần hoặc thể xác cho người bị hại.
BLHĐ thể hiện ở các loại hành vi sau:

-

Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi xâm hại đến sức khoẻ tính
mạng, thể xác người khác.

-

Hành vi, lời nói lăng mạ, xỉ nhục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm làm tổn
thương về mặt tinh thần của con người.

-

Xâm hại, cưỡng bức tình dục nơi trường học

-

Hành vi chiếm đoạt, huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

-

Cưỡng ép người khác đóng góp tài chính quá khả năng của họ, kiểm soát
nguồn tài chính của họ.

Như vậy: Nạn nhân bị BLHĐ là các cá nhân phải chịu tổn thương về thể chất, về
tinh thần hoặc cả về tài sản do hậu quả của các hành vi BLHĐ.
1.2. Đặc điểm của học sinh bị bạo lực học đường
Theo các nhà khoa học Olweus (1978), Boulton & Smith (1994), Schwartz, Proctor
& Chien (2001), nạn nhân của BLHĐ có thể phân làm hai loại. Một số nạn nhân nhìn
nhận việc bị bạo lực là trải nghiệm tồi tệ, sẽ có xu hướng trầm cảm và thu mình, gọi là
nhóm nạn nhân thụ động. Một số khác sẽ có xu hướng phát triển cảm xúc tiêu cực đối với
người gây ra bạo lực cho mình và sẽ hình thành sự tức giận và thậm chí căm thù với
người với người bắt nạt, gọi là nhóm nạn nhân khiêu khích [10, tr.79-115].
-Nạn nhân thụ động, thường dễ bị sai bảo, lo lắng, luôn cảm thấy không an toàn
và thiếu tự tin, và những HS này thường được miêu tả là những em bé cô độc, hình thể
nhỏ và sức khỏe yếu hơn đa số bạn bè.
-Nhóm khiêu khích, thường có tính xung động, hay có những hành vi gây hấn và
thù địch. Theo các tác giả này, các nạn nhân khiêu khích chỉ chiếm 10-20% hoặc thậm
chí thấp hơn, chỉ chiếm 4-8% (theo Schwartz và cộng sự, 2001)
Theo một nghiên cứu của Adrienne Katz và các đồng nghiệp được thực hiện ở Anh
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công bố năm 2011, có đến 25% số HS xuất thân từ các dân tộc thiểu số là nạn nhân của
nạn BLHĐ so với mức trung bình là 12-13%.
Đa số các nghiên cứu về nạn nhân của BLHĐ tập trung vào nạn nhân thụ động. Khi
nghiên cứu về nạn nhân thụ động, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nạn nhân này thường
gặp nhiều vấn đề hướng nội hơn như tự trách mình, cô đơn, lo âu, tự đánh giá bản thân thấp
và đặc biệt là trầm cảm (Graham & Juvonen, 1998; Hawker & Boulton, 1999). Tuy vậy, các
tác giả cũng đồng ý rằng những đặc tính nêu trên vừa là nguyên nhân lại vừa là hệ quả của
bắt nạt, tức là nhứng trẻ có những đặc điểm trên cũng hay “hấp dẫn” những HS chuyên đi
gây hấn bắt nạt người khác. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy, nạn nhân của BLHĐ hay
nghỉ học và nói rằng mình bị ốm hay có vấn đề về sức khỏe. Nạn nhân của BLHĐ cũng
thường tiếp tục là nạn nhân. Những HS là nạn nhân của bạo lực học đường cũng thường là
những em bị cô lập, ít bạn bè hoặc không có nhóm bạn nào chấp nhận cho tham gia, hoặc có
điểm gì đó không được yêu thích hoặc đặc biệt, ví dụ có hình thể đặc biệt, gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt… Ngược lại với thủ phạm của BLHĐ, nạn nhân thường có khả năng điều chỉnh
và giải tỏa cảm xúc rất kém. [12, tr.135].
Nhìn chung, nạn nhân của BLHĐ thường có một số đặc điểm sau:

Đặc điểm thể chất: Những HS hay bị BLHĐ thường yếu đuối về thể chất,
cơ thể có thể xuất hiện các vết bầm tím, chày xước, chảy máu, sưng to, gẫy tay chân, cơ
thể suy nhược do căng thẳng thường xuyên, cùng với đó thì quần áo, sách vở có thể bị
rách, nhàu nát, đầu tóc của các em không gọn gàng; các em dễ bị giật mình, hay bị ác
mộng, ngủ không yên, hay cảm thấy chán chường, mệt mỏi, sợ hãi.

Đặc điểm tâm lý: nhút nhát, lầm lỳ ít nói, cau có, không có kỹ năng kết bạn
nên ít bạn bè, thường tách biệt, có xu hướng sống khép mình, luôn cảm thấy thiếu sự hỗ
trợ xung quanh nên rất sợ hãi và thiếu tự tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình,
hoặc là những đứa trẻ bị khuyết tật. Tuy nhiên, những đữa trẻ này cũng thường có nhiều
nguy cơ sẽ đi BLHĐ những trẻ yếu thế hơn mình.Đa số trẻ bị bạo lực có tính cách hiền
lanh, nhạy cảm, nhút nhát nên khi bạo lực xảy ra các em thường cam chịu, thường không
chia sẻ với người khác về việc bị bắt nạt hoặc chỉ kể sau một thời gian dài vì cảm thấy
xấu hổ về sự yếu kém của mình, sợ bị chê cười, sợ làm người thân buồn, sợ mọi người
không tin, thâm chí là sợ kẻ bắt nạt mình bị phạt hoặc lo bị trả thù. Các em cho rằng việc
nói ra bị bạo lực cũng không thay đổi được gì và người lớn cũng không thể bảo vệ được
các em. Thường xuyên phàn nàn trước khi đến trường, phàn nàn về các hoạt động của
trường, không muốn đi học, bỏ học. Nhiều khi, sự giận dữ bị đè nén khi trẻ không bộc lộ
được ra ngoài sự tức giận của mình đối với kẻ bắt nạt mình, trẻ có thể trở nên thù địch
hoặc suy sụp bắt nguồn từ cảm giác trẻ vô dụng trong tình huống bị bắt nạt. Khi liên tục
bị đánh đập, hành hạ hoặc bị làm nhục dưới mọi hình thức, họ trở nên mất lòng tự trọng,
lì lợm, ngang bướng, và không còn coi chuyện vi phạm lỗi là quan trọng.Dẫn đến việc,
các em muốn mang vũ khí đến trường, nói rằng muốn đánh người khác hoặc tự tử. Những
triệu chứng sang chấn tâm lý do BLHĐ như rối loạn cảm xúc, hành vi, nhận thức, lo âu…
kéo dài quá lâu và nghiêm trọng sẽ gây ảnh hưởng đến học tập, mối quan hệ giao tiếp, vui
chơi giải trí, sinh hoạt.

Về đặc điểm gia đình: Theo nghiên cứu của Baldry và Farrington (1998) đã
chỉ ra rằng, phần lớn cha mẹ của những HS bị BLHĐ có phong cách giáo dục độc đoán.
Những HS có mức độ giao tiếp ít với các thành viên trong gia đình có xu hướng bị BLHĐ
nhiều hơn là gây ra BLHĐ. Bowers, Smith và Binney thực hiện lại nghiên cứu của mình và
chỉ ra rằng gia đình của trẻ bị BLHĐ thường có những rắc rối trong cấu trúc gia đình. Kết
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quả nghiên cứu này cho thấy những kiểu cha mẹ bảo vệ con quá mức thì ít có khả năng biết
được con bị BLHĐ. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm từ phía gia đình khiến cho tình trạng bị
BLHĐ của các em trở nên nghiêm trọng hơn.Sự không quan tâm của cha mẹ đối với thói
quen sinh hoạt, đời sống tinh thần, diễn biến tâm lý và các quan hệ xã hội của con cái là một
nguyên nhân dẫn đến tình trạng không phát hiện kịp thời dấu hiệu trẻ bị BLHĐ. Trong một
số gia đình, người lớn thiếu gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình xảy ra
thường xuyên, làm cho tâm, sinh lý các em bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng bởi các quan điểm
sống lệch lạc. [8, tr.237-254], [9, tr.215-232]
2. Công tác xã hội trường học với nạn nhân bị BLHĐ
CTXH là một nghề, là một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân,
nhóm và cộng đồng nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội,
đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá
nhân, nhóm và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội góp phần đảm bảo
nền an sinh xã hội. CTXH hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, trẻ em,
người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, gia đình, nhà trường… trong mỗi lĩnh vực
khác nhau, CTXH đều có cách thức tiếp cận, kỹ năng làm việc khác nhau cho từng đối
tượng cần được giúp đỡ.
CTXH trường học là một lĩnh vực thực hành chuyên biệt của CTXH. NVCTXH
mang những kiến thức và kỹ năng được đào tạo bài bản đến hệ thống trường học và những
nhóm dịch vụ dành cho HS. CTXH trường học được thiết lập nhằm tạo những bước tiến
xa hơn trong mục tiêu giáo dục: xây dựng một môi trường giảng dạy, học tập, việc thực
hiện nhân quyền cũng như sự tự tin cho HS. Các trường học cần NVCTXH để nâng cao
khả năng đáp ứng nhiệm vụ; đặc biệt là sự hợp tác của gia đình – nhà trường – xã hội là
chìa khóa để các trường hoàn thành sứ mệnh này. CTXH và trường học được gắn kết một
cách gần gũi. Đó là “Giáo dục tại các trường học và CTXH cùng chia sẻ một mối quan
tâm chung về các vấn đề xã hội mà HS và gia đình đang gặp phải: Nhiều HS gặp khó khăn
trong hoạt động phát triển và CTXH là một trong những lĩnh vực nhằm phát hiện ra những
vấn đề khó khăn ấy để giúp đỡ những HS này vượt qua theo cách chuyển nghiệp.
CTXH với nạn nhân bị BLHĐ có thể hiểu là một hoạt động chuyên nghiệp nhằm
trợ giúp các HS bị BLHĐđáp ứng nhu cầu, nâng cao năng lực, khai thác những điểm mạnh
của các em để các em có thể tham gia một cách hiệu quả vào quá trình học tập, giúp các
em phát triển tốt tiềm năng và những kỹ năng sốngđồng thời thúc đẩy môi trường xã hội
về chính sách, nguồn lực và dịch vụ, góp phần tạo môi trường học tập lành mạnh và đảm
bảo an sinh xã hội.
Những hoạt động NVCTXH trường học hỗ trợ nạn nhân bị BLHĐ
CTXH với nạn nhân bị BLHĐ là hoạt động chuyên nghiệp với rất nhiều hoạt động
khác nhau như:



Hoạt động phòng ngừa

Để thực hiện được hoạt động này, NVCTXH phải phát hiện ra những biểu hiện
bạo lực của HS, nghĩa là phát hiện ra các hành vi BLHĐ ở giai đoạn sớm, từ đó, có biện
pháp xử lí, giải quyết vụ việc khi còn mới sơ khởi.
NVCTXH căn cứ vào những biểu hiện bất thường của HS như: HS có tiền sử khó
khăn về tâm lý, bị sang chấn tâm lí; Có biểu hiện: lầm lì, ít nói, “mặt lạnh”, cộc tính, có ít
bạn bè thân thiết, ít có sự liên hệ với nhà trường, bị bạn bè trêu chọc, tẩy chay, có xu
hướng tự tách biệt mình, giải quyết các vấn đề thiếu thiện chí, thiếu tính hòa bình; Kết
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quả học tập giảm sút đột ngột, học không tập trung, bỗng dưng có biểu hiện nói dối; Bỗng
nhiên xuất hiện các hành vi lệch chuẩn như hút thuốc, uống rượu, chống đối thầy cô và
gia đình, thích đi chơi, về nhà muộn; áo quần, sách vở, đồ dùng bị rách, mất, có các thương
tích trên cơ thể mà không giải thích được, sợ đi học, sợ đi bộ đến trường và về nhà, khó
ngủ và thường xuyên bị ác mộng; lộ vẻ lo lắng…
NVCTXH trường học phải tiến hành quan sát, từ đó, xây dựng thành những hồ sơ
đánh giá tổng thể nhằm có cơ sở để khoanh vùng những “đối tượng khả nghi”. Sau đó,
tiến hành tiếp cận thường xuyên, hỏi thăm tình hình của các em, kịp thời định hướng, giải
quyết những khó khăn cũng như những khúc mắc mà các em đang gặp phải. Đồng thời,
có những phương pháp giúp cân bằng, hài hòa mối quan hệ giữa các em với những người
xung quanh, làm cho các em cảm nhận được sự ấm áp trong mối quan hệ của mình với
mọi người, giải quyết những lo âu, căng thẳng của các em. Song song đó, tiến hành tham
vấn, trị liệu tâm lí đối với những HS có nguy cơ gây ra hành vi BLHĐ cao, đưa ra những
hoạt động can thiệp mang tính định hướng nhằm tránh để xảy ra những hành vi tiêu cực.



Hoạt động truyền thông

Truyền thông là một quá trình liên tục chia sẻ các thông tin, kiến thức, thái độ, tình
cảm và kỹ năng tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau giữa bên truyền thông và thân chủ được truyền
thông để dẫn đến những thay đổi trong nhận thức, thái độ và hành động. Hoạt động truyền
thông trong CTXH với nạn nhân bị BLHĐ gồm những hình thức truyền thông sau:
Sử dụng thông tin đại chúng như loa đài của trường học để phát thanh các nội dung
liên quan tới BLHĐ cho tất cả HS trong trường với các phương pháp truyền thông đa dạng
như: kể chuyển, đọc thông tin đơn thuần, diễn kịch truyền thanh… Xây dựng một nhóm
phát thanh viên gồm những cá nhân có khả năng đọc tin, diễn kịch, sắm vai để chuyển tải
các nội dung cần truyền thông.
Đưa các nội dung cần được tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Bản
thân NVCTXH trực tiếp tuyên truyền hoặc có thể kết hợp với các tổ chức xã hội, phòng
ban chuyên môn khác. Đa dạng các hình thức tuyên truyền khi tổ chức các buổi sinh hoạt,
có thể thông qua thuyết trình, tổ chức thi trả lời các câu hỏi về các nội dung truyền thông.
Một hình thức truyền thông thường thu hút được sự quan tâm và có tác động nhanh,
tích cực tới đối tượng truyền thông, đó là việc chuyển tải các thông điệp muốn truyền
thông qua các hoạt động văn nghệ như ca hát, múa kịch, thơ ca và Truyền thông qua phát
tờ rơi, áp phích, khẩu hiệu…


Hoạt động tham vấn

Hoạt động tư vấn tham vấn không chỉ là hoạt động lắng nghe những tâm sự của
các em để có thể hiểu được tâm tư, mong muốn hay những lo lắng băn khoăn của mỗi HS
là nạn nhân của BLHĐ, hỗ trợ các em tìm ra hướng đi và tự giải quyết được vấn đề của
mình. NVCTXH trường học sẽ tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến bạo lực giữa các em để
tháo gỡ nhưng mâu thuẫn giữa các em. Người tham vấn sẽ phải đánh giá được mức độ tổn
thương của các em, cùng HS lên kế hoạch tham vấn, trị liệu tâm lý, xử lý khủng hoảng
mà HS đang gặp phải. Ngoài tham vấn về tâm lý, NVXH có thể khích lệ, động viên, tư
vấn thêm về các dịch vụ y tế, về pháp luật, có thể tham vấn cho các em HS những cách
bảo vệ bản thân, kiến thức xử lý tình huống, phòng tránh cho bản thân khỏi rơi vào tình
huống bị bạo lực.
Hoạt động tham vấn có vai trò rất lớn trong việc phục hồi tâm lý không chỉ cho
những HS là nạn nhân của bạo lực mà cả những HS có hành vi BLHĐ. Không chỉ dừng
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lại ở việc tham vấn cho nạn nhân BLHĐ, NVCTXH cũng cần tham vấn cho mọi người
trong gia đình về cách chăm sóc sức khoẻ, những biểu hiện về sức khoẻ không tốt cho con
em, người thân của mình để mọi người theo dõi và có cách xử lý kịp thời. Đặc biệt, nhà
tham vấn cần chú trọng đến việc tham vấn,tư vấn,hướng dẫn cụ thể chăm sóc, ứng xử,hiểu
biết đặc điểm tâm sinh lý, xã hội… cho nạn nhân để người nhà có thể chăm sóc về cả tâm
lý và thể chất cho nạn nhân bị BLHĐ.



Hoạt động giáo dục

Tất cả các hành vi của chúng ta đều bắt nguồn từ nhận thức, thông thường thì nhận
thức sai lầm thì dẫn đến hành vi sai lầm. Do đó, hoạt động giáo dục trong việc thay đổi
nhận thức của các em HS về BLHĐ là rất quan trọng, là “chìa khóa” để thay đổi và uốn
nắn hành vi cho HS. Để thể hiện được hoạt động giáo dục, NVCTXH cần làm:
Đầu tiên, NVCTXH giáo dục HS nhận thức rõ về những nguy cơ, nguyên nhân có thể
dẫn đến hành vi BLHĐ. Phải hình thành cho HS khái niệm về bạo lực, hình thức biểu hiện
của bạo lực là gì, những hậu quả để lại của hành vi bạo lực, từ đó, giúp cho các em có những
hiểu biết đúng đắn về hành vi BLHĐ và cách phòng ngừa, ngăn chặn,...
NVCTXH cần giúp cho các em khắc phục và tránh được những hiểu biết sai lệch, ứng
xử sai lệch về BLHĐ như: Khi đối mặt với BLHĐ, các em không nên có thái độ im lặng và
chịu đựng, nên nói với bố mẹ và thầy cô giáo hoặc những người có trách nhiệm giải quyết.
Nếu các em im lặng chịu đựng sẽ khiến cho những kẻ gây ra hành vi bạo lực thêm “lộng
hành”, đeo bám các em. Do đó, khi đối mặt với tình huống bạo lực các em nên giữ bình tĩnh
để giải quyết, tránh làm cho mâu thuẫn thêm cao trào, trước tiên nên tìm cách tránh đi để bảo
đảm an toàn cho bản thân mình. Sau đó, nên kịp thời báo cáo sự việc với bố mẹ, gia đình,
thầy cô, nhà trường cũng như cơ quan công an để kịp thời có cách giải quyết. Tuyệt đối, các
em không nên có các hành vi “trả đũa” bạo lực. Đây là một cách giải quyết vô cùng nguy
hiểm, vô tình đã đưa các em thành kẻ côn đồ, tiếp tục lấy bạo lực để giải quyết bạo lực không
những không thể làm cho bạo lực cách xa mình, thậm chí còn làm cho bạo lực ngày càng đến
gần với mình hơn và bị xoáy vào vòng bạo lực - trả thù làm cho các em trượt dài trên con
đường bạo lực khó có thể thoát ra được.
Ngoài ra, NVCTXH thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận cho các HS nhằm cung
cấp, trao đổi kiến thức và tài liệu liên quan giúp các em họ sinh nâng cao nhân thức, hiểu rõ
vấn đề, từ đó có thể ngăn ngừa được vấn đề nảy sinh. Ví dụ, NVCTXH có thể tổng hợp các
vụ việc, tình huống có thật về BLHĐ, biên tập lại dựa trên các nội dung như các tình huống
có thể gây ra bạo lực, những đoạn phim ngắn mà có nguy cơ và biểu hiện của hành vi bạo
lực, hậu quả để lại, cách thức ứng phó và giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí. Mục đích là giúp
các em nhận thức sâu sắc về mức độ nguy hại của hành vi bạo lực trong nhà trường cũng như
các hành vi bạo lực khác ngoài xã hội, từ đó, hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân trước
những tình huống có nguy cơ phát sinh bạo lực và tham gia vào công việc chung của nhà
trường và xã hội trong việc phòng ngừa hành vi bạo lực.
Thêm vào đó, NVCTXH cùng với nhà trường xây dựng quan niệm giá trị đa dạng
và bồi dưỡng nhân cách toàn diện cho HS bằng cách giáo dục đạo đức trong học đường,
kỹ năng sống như kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng phòng vệ bản thân…



Hoạt động kết nối

Để mang lại hiệu quả tối ưu đối với việc giải quyết vấn đề BLHĐ, không thể thiểu
hoạt động kết nối các nguồn lực giữa các bên liên quan để giải quyết vấn đề, cụ thể là HS
với gia đình, nhà trường và xã hội. Khi các bên liên quan được kết nối lại với nhau thì sẽ
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tạo được một mạng lưới hỗ trợ, để từ đó có những giải pháp đồng bộ trong việc giải quyết
vấn đề BLHĐ. Để làm được điều này, NVCTXH phải làm tốt vai trò trung gian - cầu nối
giữa HS và GV, giữa gia đình và nhà trường, cụ thể như sau:
Kết nối giữa HS và GV:
Đa phần mối quan hệ giữa thầy và trò trong trường học hiện nay là khá lỏng lẻo,
khi mà GV đến giờ thì lên lớp, hết giờ thì về. HS thì ít hứng thú, say mê trong giờ học, do
đó, sự tương tác giữa GV và HS là tương đối ít. Chính sự tương tác lỏng lẻo này đã tạo ra
một khoảng cách về mặt tâm lí xã hội giữa thầy và trò xa cách, làm cho các em e ngại, đôi
khi là sợ hoặc không dám trình bày các vấn đề của mình với thầy cô, thậm chí cả việc nói
chuyện giao tiếp bình thường. Do đó, vai trò của NVCTXH là phải thúc đẩy sự tương tác
hai chiều giữa GV và HS, để cho HS cảm nhận được mức độ thân mật, sự gần gũi trong
mối quan hệ thầy trò. Từ đó, các em mới có thể mở lòng chia sẻ những khó khăn, vướng
mắc gặp phải trong học tập cũng như trong các mối quan hệ bạn bè, gia đình và xã hội của
mình.
Kết nối giữa nhà trường và gia đình:
Kết nối, huy động nguồn lực là một trong những hoạt động không thể thiếu của những
người làm hoạt động CTXH. Tại trường học, ngoài những hoạt động tuyên truyền, giáo dục
nâng cao kiến thức cho thực trạng BLHĐ và cho những nạn nhân bị BLHĐ. NVXH học
đường kết nối nạn nhân với các nguồn lực sẵn có, các dịch vụ xã hội phù hợp với mong
muốn của nạn nhân là BLHĐ.Hiện nay các hoạt động kết nối nguồn lực của NVXH học
đường xoay quanh sự kết nối với gia đình, nhà trường, dịch vụ y tế và cơ quan pháp luật.
Hoạt động kết nối những HS bị BLHĐ là cần thiết để các em có thể tìm ra những
điểm mạnh,tìm ra những cơ hội của bản thân đồng thời giúp NVXH học đường có thể dễ
dàng trợ giúp các em trong mọi tình huống khó khăn. Đây là vấn đề quyết định trong việc
ngăn ngừa, giải quyết vấn đề bạo lực ở HS.Trên thực tế, mức độ tương tác giữa nhà trường
và gia đình phụ huynh HS ở nước ta hiện nay rất hạn chế cả về mức độ lẫn phương tiện.
Do đó, giữa nhà trường và gia đình của HS có một sự xa cách rất lớn và vai trò của
NVCTXH là phải kết nối khoảng cách này lại gần nhau hơn. Với hoạt động kết nối,
NVCTXH có nhiệm vụ cung cấp, phản ánh tình hình của HS, những biểu hiện, thay đổi
của HS ở trường cho phụ huynh biết và ngược lại. Bên cạnh đó, NVCTXH đôi khi cũng
có thể “đại diện” cho gia đình của HS nói lên những mong muốn, nhu cầu, yêu cầu của
họ đối với nhà trường.
Trong hoạt động kết nối giữa HS với gia đình và trường học, nhiệm vụ của
NVCTXH là giải quyết những mâu thuẫn hiểu lầm giữa HS với HS, HS với GV, nhà
trường và gia đình. NVCTXH phải tìm ra được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề thì họ còn
phải cho nhà trường thấy được nguyên nhân và thực trạng vấn đề của HS này, từ đó, sẽ
có sự kết hợp với nhà trường nhằm xây dựng kế hoạch can thiệp giúp đỡ và hỗ trợ cụ thể.
Bên cạnh đó, NVCTXH tác động tới gia đình của HS để họ quan tâm đến con em
của họ hơn, không nên phó mặc việc giáo dục con cái của họ hoàn toàn cho nhà trường
và cũng không nên quá kì vọng vào con cái, chính điều đó đã tạo nên cho các em một áp
lực vô cùng lớn.
Một công tác vô cùng quan trọng nữa là NVCTXH là người tổ chức, cung cấp các
thông tin, kiến thức về tâm lí học lứa tuổi, các vấn đề hay gặp phải trong lứa tuổi HS cho
các GV nhất là các GV trẻ, mới ra trường (để làm được điều này NVCTXH có thể kết hợp
với các trung tâm tư vấn tâm lí, trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục…), các cách xử
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lý vấn đề, tình huống khi có mâu thuẫn phát sinh giữa HS với HS và HS với GV hoặc tổ
chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm của các GV giữa các trường để khắc phục tình trạng
BLHĐ có thể xảy ra.
3. Một số ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động CTXH trường học với
nạn nhân bạo lực học đường, góp phần xây dựng văn hoá học đường thân thiện và
lành mạnh.
3.1. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về CTXH trường học
CTXH vẫn được coi là ngành khoa học khá mới ở Việt Nam, do vậy CTXH trường
học được hình thành và phát triển dần dần với sự tác động của ngành khoa học này đến các
lĩnh vực của đời sống xã hội và với các đối tượng khác nhau. NVCTXH trường học được
coi là cầu nối giữ HS, gia đình, nhà trường để giúp các em có được điều kiện và phát huy
khả năng học tập tốt nhất trong đời sống hiện nay cũng như đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong hỗ trợ HS bị BLHĐ. Xuất phát từ thực tế nhu cầu hiện nay, có thể thấy được sự cần
thiết của việc phát triển CTXH trường học trong bối cảnh xã hội hiện nay tại Việt Nam
cũng như trên địa bàn nghiên cứu. Trước mắt, Bộ Giáo dục và đào tạo nên triển khai nội
dung về tầm quan trọng của CTXH trường học và theo xu hướng phát triển, các trường
học ở Việt Nam cần có NVCTXH tại nhà trường và bổ sung vai trò, nhiệm vụ của CTXH
vào các hoạt động của nhà trường bên cạnh các hoạt động giáo dục chuyên môn.
Để phát triển CTXH trường học, cần nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý ở các
Bộ, ngành để đưa vào chiến lược phát triển giáo dục, trong đó có ngành CTXH trường
học. Cần thiết phải sớm xây dựng những văn bản hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc đạo đức
và tiêu chuẩn thực hành nghiệp vụ CTXH nói chung, và hướng dẫn chi tiết cho CTXH
trường học nói riêng. Đây chính là những cơ sở lý luận quan trọng nhất cho việc xây dựng
và triển khai các mô hình CTXH trường học trên thực tiễn. Về lâu dài, cần có định hướng
phát triển con người, nguồn nhân lực NVCTXH trường học đủ về số lượng và thực sự có
chất lượng. Các cấp, các ngành và các cơ sở đào tạo CTXH nên có định hướng mở những
mã ngành đào tạo chuyên sâu về CTXH trường học và bồi dưỡng năng lực cho cán bộ
giáo dục, GV phổ thông về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ CTXH. Cần có định hướng đầu
tư cho việc xây dựng các tài liệu hướng dẫn chi tiết cho việc triển khai các nghiệp vụ
CTXH cụ thể trong trường học.Đây sẽ là cơ sở cho việc đào tạo nguồn nhân lực cũng như
việc áp dụng, triển khai các mô hình trên thực tế.
Về nhân sự, Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT cần cân nhắc tính toán các phương án bổ
sung NVCTXH trường học cho trường phổ thông trên cơ sở tham khảo mô hình các nước
và dựa vào thực tiễn Việt Nam. Trước mắt, có thể tính đến việc huy động sự tham gia của
GV phụ trách đoàn đội, cán bộ y tế, cán bộ tham vấn tâm lý (nếu đã có) và một số GV
khác để đào tạo kiến thức, chuyên môn trong việc hỗ trợ các dịch vụ CTXH cho HS. Về
lâu dài, có thể cân nhắc đề xuất thêm một vị trí biên chế chính thức ở mỗi trường phổ
thông phụ trách triển khai các dịch vụ CTXH hỗ trợ HS và GV.
Cần truyền thông mạnh mẽ về vai trò, tầm quan trọng và những hoạt động của
CTXH trường học để nâng cao nhận thức cho HS, GV, cha mẹ và cộng đồng. Cần có
những buổi hội thảo, truyền thông hoặc phát tờ rơi trực tiếp cho HS và gia đình về các
hoạt động của CTXH.
3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ NVCTXH trường học
NVCTXH trường học được coi là cầu nối giữ HS, gia đình, nhà trường để giúp các
HS có được điều kiện và phát huy khả năng học tập tốt nhất trong đời sống hiện nay cũng
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như đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ HS bị BLHĐ. Để triển khai hiệu quả
hoạt động CTXH trường học nói chung và hoạt động CTXH đối với HS bị bạo lực nói
riêng, vai trò của người NVCTXH là lớn hơn cả.
Hoạt động CTXH trường học là một hoạt động chuyên nghiệp, vì vậy, NVCTXH
trường học phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Cùng với đó là việc thực
hiện đúng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và quan trọng hơn nữa là NVCTXH phải có
lòng yêu nghề, nhiệt huyết, không ngại học hỏi để nâng cao kiến thức và kỹ năng. NVCTXH
phải luôn phấn đấu để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp của mình để áp dụng
vào thực hành, cần tiếp tục góp phần hoàn thiện những kiến thức nghề nghiệp cơ bản.
NVCTXH trường học cần có sự hiểu biết về hành vi con người trong môi trường xã hội và
có kỹ năng để thực hiện các phương pháp thực hành khác nhau để hỗ trợ các nhóm người yếu
thế và thiệt thòi hơn, trong đó có nhóm HS bị BLHĐ. NVCTXH trường học phải sử dụng
nghiên cứu để định hướng thực hành và hiểu biết các chính sách xã hội liên quan đến các dịch
vụ trong trường học. NVCTXH trường học cần phải có kiến thức về quá trình phát triển của
trẻ và các yếu tố sinh học ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hiệu quả trong trường học của
HS. NVCTXH phải hiểu tác động của tình hình kinh tế xã hội, giới, văn hóa đến cơ hội giáo
dục của HS. NVCTXH cũng phải biết cách khai thác điểm mạnh của HS và các yếu tố phòng
ngừa có thể thúc đẩy sự thành công trong giáo dục.
NVCTXH phải sắp xếp thời gian, công sức, và khối lượng công việc để hoàn thành
trách nhiệm và công việc được giao theo vị trí của mình, bằng cách ưu tiên thích đáng đối
với nhiệm vụ này trong số rất nhiều nhiệm vụ của họ. NVCTXH phải quản lý công việc
của mình một cách hiệu quả và hiệu suất cao. Những ưu tiên trong việc thực hành phải
được xây dựng với sự kết hợp giữa NVCTXH trường học và người giám sát của họ. Những
ưu tiên phải được xây dựng dựa trên cơ sở ảnh hưởng của họ đối với người học, kỹ năng
nghề nghiệp của cán bộ CTXH, nhu cầu của chương trìnhvà khả năng sẵn có các nguồn
lực khác.
NVCTXH trường học phải tham vấn cho các cán bộ của tổ chức giáo dục địa
phương, các thành viên trong hội đồng nhà trường, và đại diện cộng đồng để tăng cường
hiểu biết và sử dung hiệu quả các dịch vụ CTXH trường học. NVCTXH trường học phải
tham vấn để tăng cường hiểu biết về các yếu tố trong gia đình, các sở sở giáo dục địa
phương, và cộng đồng có ảnh hưởng đến kết quả giáo dục của HS. Bản thân cán bộ xã hội
cũng đóng vai trò làm người tư vấn cho các vấn đề như kỷ luật, tỉ lệ chuyên cần, bảo mật,
sức khỏe tâm thần, quản lý hành vi, can thiệp khủng hoảng... NVCTXH trường học phải
luôn nắm được các mục đích chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trong lĩnh vực đặc biệt của
mình và chuyển tải thông điệp này tới toàn thể cán bộ giáo dục địa phương, để từ đó đảm
bảo duy trì các hoạt động chuyên nghiệp và năng lực của NVCTXH trong trường học.
NVCTXH trường học phải đảm bảo rằng HS và gia đình của họ được cung cấp những
dịch vụ và năng lực để tăng cường sự hỗ trợ của gia đình cho quá trình học tập của HS.
Các dịch vụ CTXH trường học phải được mở rộng tới HS theo hướng bồi dưỡng
các điểm mạnh cá nhân của HS và tạo cơ hội tối đa cho các em tham gia vào lập kế hoạch
và tự định hướng quá trình học tập của mình. Khi xây dựng một kế hoạch hành động,
NVCTXH trường học phải quan tâm tới tính cách của từng HSvà khả năng giao tiếp giữa
các em, để lựa chọn các giải pháp và người học sẽ được tham gia vào định hướng công
việc học tập của mình.
HS thì phải đến trường để học. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề từ phía gia đình và cá
nhân cản trở HS đến lớp. NVXH học đường cần đánh giá nhu cầu của HS và gia đình để có
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thể giúp họ lập kế hoạch giúp HS tham gia hoc tập. Ngăn ngừa BLHĐ cũng là nhiệm vụ quan
trọng của nhà trường. Vì vậy, NVXH phải là một phần của tất cả các nhóm: quản lý nhà
trường, GV, phụ huynh, và cả các nhóm HS để có thể phát hiện kịp thời những HS có nguy
cơ bạo lực và có kế hoạch giúp HSvà gia đình để ngăn chặn nguy cơ này. Nhân viên công tác
xã hội trường học phải cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn cho các bậc cha mẹ, GV,
các cán bộ trong trường học, và cán bộ của các tổ chức tại cộng đồng. Những chương trình
này có thể bao gồm các nội dung về các công tác phòng ngừa, can thiệp và phục hồi mà có
ảnh hưởng đến nạn nhân bị BLHĐ.
Tình trạng bắt nạt trong trường học cũng là một trong những nguyên nhân gây ra
nạn bỏ học, vì những HS hay bị bắt nạt sẽ không tập trung được vào việc học, học kém
đi, và trở nên sợ hãi trường học. NVCTXH có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu nạn bắt nạt
bằng cách phối hợp với GV và đoàn thể (Đoàn, Hội phụ huynh,…) tăng cường hỗ trợ cho
những HS có nguy cơ bị bắt nạt và thực hiện đa dạng những chương trình tập huấn kỹ
năng xã hội hướng vào giải quyết mâu thuẫn để giúp những HS yếu lấy lại căn bản để có
thể theo kịp bạn đồng học và tự tin hơn. NVXH tìm mời các chuyên gia đến trường
và giúp cho thấy cô giáo và ban quản lý nhà trường trang bị kiến thức và kỹ năng nhận
diện trẻ bị lạm dụng, những dấu hiệu có thể dẫn đến bạo hành, dấu hiệu trẻ đang có vấn
đề sức khỏe tâm thần… để có thể can thiệp kịp thời. NVCTXH trường học phải hỗ trợ
việc phát triển và thực hiện các chương trình trường học phổ thông hỗn hợp và chương
trình trường học liên kết để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của HS. NVCTXH
trường học phải có khả năng giải quyết các vấn đề như chia sẻ thông tin và trách nhiệm,
phải có khả năng phối hợp các nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ cho HS.
3.3. Nâng cao nhận thức và sự quản lý của nhà trường, xây dựng môi trường
học tập an toàn, văn hoá học đường thân thiện, lành mạnh và tốt đẹp
Hiện nay, thực trạng BLHĐ không chỉ là mối quan tâm, lo lắng của ngành giáo
dục mà còn là của toàn xã hội. Nhà trường và nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về môi
trường học tập của con em mình, vì những HShay bị bắt nạt sẽ không tập trung được vào
việc học, học kém đi, và trở nên sợ hãi trường học. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể
nâng cao hiệu quả của hoạt động CTXH đối với nạn nhân bị BLHĐ?
Nhà trường cần nâng cao nhận thức đối với cán bộ quản lý, GV trong các nhà
trường, nhận thức được tầm quan trọng của CTXH trường học, đồng thời cam kết thúc
đẩy việc hình thành và phát triển các hoạt động CTXH trường học. Nhà trường nên có
NVCTXH trường học, họ sẽ sử dụng kiến thức, kĩ năng, phương pháp CTXH phù hợp
làm việc thường xuyên với HSđể giải quyết các vấn đề liên quan đến học hành, tình cảm,
tâm sinh lý, mối quan hệ thầy cô, vấn đề gia đình; giảm bớt gánh nặng công việc cho
những nhân viên, GV kiêm nhiệm hoạt động CTXH trường học. Nhà trường cần tạo điều
kiện cho những NVCTXH hoặc cán bộ, nhân viên phụ trách hoạt động CTXH điều kiện
tham gia các hoạt động tập huấn để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng. Nhà
trường cần có phòng tham vấn học đường, đây không chỉ là nơi làm việc dành cho các
NVCTXH mà còn là nơi để các em HS đến chia sẻ những tâm tư nguyên vọng khi gặp
khó khăn học tập và vấn đề xảy ra trong các mối quan hệ. Việc tuyên truyền, giới thiệu
về hoạt động CTXH trường học tới tất cả HS trong trường và phụ huynh cũng vô cùng
quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu quả của hoạt động CTXH trường học nói chung và
hoạt động CTXH đối với nạn nhân bị BLHĐ nói riêng. Chỉ khi hiểu và biết đến hoạt động
này thì các em HS và các bậc phụ huynh mới có thể tìm đến sự trợ giúp của NVCTXH
trường học.
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NVCTXH phải làm việc trong môi trường rất nhiều áp lực và vất vả. Không phải
vấn đề nào nhân viên xã hội cũng có thể giải quyết nhanh nhất, đặc biệt là vấn đề liên quan
đến con người, đến hỗ trợ cho HS bị BLHĐ. Vì vậy, gia đình, nhà trường cũng như những
bộ, ngành liên quan cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhân viên kiêm nhiệm
CTXH trường học phát huy vai trò của mình như: đảm bảo chi phí đi lại, đảm bảo an toàn
cho NVCTXH khi đi làm việc, bố trí thời gian công tác hợp lý, phối hợp trong giải quyết
vấn đề liên quan đến HS bạo lực... Bên cạnh đó, chế độ khen thưởng cũng như những ưu
đãi cho nhân viên kiêm nhiệm CTXH trường học cần phải được thực hiện. Trong quá trình
làm việc, nếu nhân viên kiêm nhiệm CTXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay họ có
những sáng tạo trong công tác thì ban lãnh đạo nhà trường cần có chế độ khen thưởng, ưu
đãi dành riêng cho họ. Việc khen thưởng có ý nghĩa rất lớn trong việc động viên tinh thần
và vật chất cho các nhân viên kiêm nhiệm CTXH để họ gắn bó hơn, có trách nhiệm và ý
thức hơn trong công việc của mình.
Trong hoạt động đào tạo của nhà trường thì nội dung giáo dục về những hành vi
phù hợp với chuẩn mực luật pháp và những quy định của nhà trường cần được tiến hành
thường xuyên, cần được kết hợp với nội dung chính khóa. Việc giáo dục hành vi đạo đức,
kỹ năng sống cho các em cần phối hợp với nhân viên kiêm nhiệm CTXH trường học tiến
hành linh hoạt thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi trò chuyện riêng với từng
HS, cũng có thể thông qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt lớp cuối tuần. Từ
góc độ tâm lý học, chúng ta cần thực hiện một nguyên tắc là khi biểu dương một cá nhân
nào đó thì cần biểu dương trước đông đảo mọi người, còn khi phê bình, khiểm trách thì
nên mang tính cá nhân để người bị phê bình không hổ thẹn, mặc cảm trước tập thể. Có thể
nói, trong hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị BLHĐ, thì biện pháp mang tính cá nhân đối với
một HS có hành vi bạo lực và HS bị bạo lực mang lại hiệu quả cao nhất.
Một trong những biện pháp quan trọng của nhà trường để nâng cao hiệu quả hoạt
động CTXH đối với nạn nhân bị BLHĐ đó là hoạt động để giảm bớt hành vi bạo lực của
HS. Nhà trường cần phối hợp với nhân viên kiêm nhiệm CTXH trường học và Đoàn
trường tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh như các hoạt động văn hóa, thể
thao.Thông qua các hoạt động tập thể này, các em sẽ hiểu nhau hơn, sẽ tạo nên sự nối kết
với nhau nhiều hơn. Nó là cơ sở để làm mất đi các mầm mống nảy sinh các hành vi BLHĐ.
Phát huy vai trò của Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục HS. Thành lập Tổ trật tự học
đường, định kỳ hoặc đột xuất, họp với Đoàn trường, GV chủ nhiệm, nhân viên kiêm nhiệm
CTXH trường học và Ban đại diện cha mẹ HS nhà trường, lớp, cha mẹ của HSvi phạm,
công an phường, xã để phân tích những tác hại của việc vi phạm nội quy nhà trường, pháp
luật nói chung, bạo hành học đường nói riêng đối với mỗi HS để từ đó thống nhất biện
pháp giáo dục.
Ngay đầu năm học nên có ký cam kết giữa HS- nhà trường và gia đình về một số
điều tối thiểu để xây dựng nề nếp trường lớp và môi trường học tập thân thiện, tích cực.
Tổ chức để HS vi phạm ký cam kết sửa chữa khuyết điểm, thực hiện tốt nội quy trước
thầy cô giáo, gia đình và chính quyền địa phương. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi
phạm đã nhiều lần giáo dục nhưng không tiến bộ.
Nhà trường nên có phòng tư vấn dành cho HS để HS có cơ hội chia sẻ những khó
khăn của mình và nhận được những lời khuyên bổ ích. Tuy nhiên, trước khi có văn phòng tư
vấn, hãy cho HS làm quen với tâm lý cần phải chia sẻ khi càn thiết, làm quen với đến với
phòng tư vấn và càn phải cho các em niềm tin khi đến với phòng tư vấn. Tổ chức tư vấn tâm
lý HS trong trường học. Tổ tư vấn gồm những nhân viên kiêm nhiệm CTXH trường học,
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thầy, cô giáo có kinh nghiệm giáo dục, hiểu biết về tâm lý lứa tuổi, pháp luật nhà nước, đạo
đức, chuẩn mực xã hội… Mỗi thầy, cô giáo cũng phải là tấm gương sáng cho các em học tập
và noi theo, cần chú trọng đến kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết phục được học trò của mình.
Sự tận tụy, yêu thương chân thành của thầy, cô sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức và hành
vi của các em đối với cộng đồng xã hội. Xây dựng hộp thư “Điều em muốn nói” để các
HSphản ánh những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em. NVCTXH trường học trực
tiếp, thường xuyên xử lý thông tin từ hộp thư và bảo mật thông tin do các em cung cấp.
Nâng cao vai trò trách nhiệm và ý thức nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ chuyên trách,
bán chuyên trách, tổ an ninh… của nhà trường, trong công tác nắm tình hình, tham mưu đề
xuất với Ban giám hiệu và lực lượng Công an địa phương trong việc quản lý HS. Tăng cường
công tác phối hợp với gia đình và xã hội trong việc giám sát, giáo dục và quản lý HS.Tìm
hiểu tâm tư, tình cảm, vướng mắc cũng như nguyện vọng chính đáng của HS để uốn nắn,
điều chỉnh, kịp thời giải quyết mâu thuẫn phát sinh ngay từ đầu dù chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Nhà
trường cần kết hợp chặt chẽ với gia đình kiểm soát thời gian ngoài trường học của các em,
kiểm soát các mối quan hệ không chính thức của các em. Nhà trường cần thông báo cho cha
mẹ HS lịch học của các em ở trường, để các bậc phụ huynh quản lý các em.
3.4. Tăng cường sự quan tâm từ gia đình và nâng cao nhận thức của các bậc
phụ huynh
Để hỗ trợ hoạt động CTXH đối với nạn nhân bị BLHĐ, cần có sự phối hợp chặt chẽ
từ 3 phía: gia đình, nhà trường và xã hội. Trước hết, về phía gia đình cần có sự quan tâm
đến con em mình, cùng với nhà trường chung tay giáo dục tri thức, nhân cách cho các em
đừng nên đổ hết cho trường lớp... Gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kiểm
soát thời gian học tập và vui chơi của con cái. Các bậc phụ huynh cũng nên tham gia đầy
đủ các buổi họp phụ huynh, cũng như các buổi sinh hoạt khi được nhà trường mời, thường
xuyên giữ liên lạc với GV chủ nhiệm để có thể phát hiện những bất thường của con em
trong quá trình học tập. Gia đình cần phối hợp với nhà trường để hình thành ở các em những
kỹ năng ứng phó cần thiết đối với BLHĐ. Gia đình cần hướng dẫn các em lựa chọn những
người bạn tốt để chơi, hướng dẫn các em có những hành vi ứng xử mang tính nhân văn và
vị tha đối với các bạn, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình cho
các em, vì những giá trị đạo đức đó luôn khơi dậy ở con người tính tự giác và giúp các em
có những hành động phù hợp với các chuẩn mực xã hội và có tính văn hóa cao.
Gia đình phải nắm được các hoạt động, các dịch vụ hỗ trợ tại trường học để con
em mình được hưởng mọi quyền lợi khi tham gia học tập tại trường. Các bậc phụ huynh
cũng nên thường xuyên trau dồi các kiến thức xã hội, là một tấm gương sáng để con em
mình noi theo. Có những hiểu biết, kiến thức về hoạt động CTXH trường học, sẵn sàng
tham gia hỗ trợ các hoạt động tại trường học khi cần thiết.
Gia đình cần hiểu được đặc điểm tâm lý của các em để có các biện pháp giáo dục
phù hợp. Các bậc cha mẹ không nên có những biện pháp giáo dục quá hà khắc, nhưng
cũng không nên quá nhu nhược, mềm yếu. Các bậc phụ huynh nên thường xuyên tâm sự
với con cái như những người bạn, gợi mở để con em mình có thể chia sẻ tâm tư, nguyện
vọng. Đôi khi, chỉ đơn giản là kể những câu chuyện về cuộc sống thường ngày hay những
câu chuyện về thời HScủa bố mẹ, cũng giúp các em thấy gần gũi với bố mẹ hơn. Không
nên áp đặt suy nghĩ của mình, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu mong muốn, nhu cầu của các
em. Khi phát hiện con em mình bị bắt nạt ở trường học, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu
rõ nguyên nhân, không nên tự ý xử lý vấn đề mà cần liên hệ, phối hợp với nhà trường và
NVCTXH trường học. Có như vậy, tình trạng bạo lực phần nào sẽ được đẩy lùi trong học
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đường, xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh.
Bên cạnh việc quan tâm đến con em mình, các bậc phụ huynh cần phải trau dồi
cho bản thân thêm một số kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để có được phương pháp giáo
dục con cái tốt nhất. Các bậc phụ huynh cũng cần có những hiểu biết về CTXH trường
học, để từ đó có sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất khi con em bị BLHĐ.
3.5. Nâng cao nhận thức của HS
HS là đối tượng của BLHĐ và cũng là chủ thể của những hành vi BLHĐ nên những
biện pháp từ các em sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động
CTXH đối với nạn nhân bị BLHĐ. Về phía HS, cần thực hiện một số biện pháp như sau:
HS cần nhận thức đúng đắn về BLHĐ để có thể tự kiểm soát và định hướng hành vi.
Sự thay đổi nhận thức của các em không chỉ đạt được từ việc thực hiện các biện pháp từ gia
đình, nhà trường và xã hội mà còn là từ sự chủ động của chính các em. Cần xác định rằng
ngoài sự nỗ lực học tập các em còn phải không ngừng rèn luyện thật tốt, tránh các hành vi
lệch lạc. Các em phải có hiểu biết về luật pháp, về quy định trường học, biết được những hoạt
động và dịch vụ tại trường học có thể trợ giúp mình khi gặp khó khăn trong học tập và các
mối quan hệ trong trường học.
HS nên chú ý xây dựng quan hệ bạn bè với mục đích để cùng nhau phấn đấu học
tập và rèn luyện. Các em cần có thái độ phản ứng tích cực hơn, hãy dũng cảm báo với gia
đình, thầy cô, NVCTXH trường học và các cơ quan chức năng để can thiệp kịp thời tránh
hậu quả đáng tiếc khi có dấu hiệu bị bạo lực. HS nên hướng vào các hoạt động giải trí
lành mạnh nhằm phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần giúp cho quá trình học tập tiếp
nối đạt kết quả tốt hơn, trang bị cho bản thân các kỹ năng ứng phó với các hành vi BLHĐ
để tự tin giải quyết các vấn đề, không hành động một cách tự phát, thiếu ý thức.
Các em HS cần tìm hiểu về hoạt động CTXH trường học, nắm được các hoạt động
hỗ trợ tại trường học, không nên e ngại, xấu hổ mà không tìm sự hỗ trợ từ phía gia đình,
nhà trường và NVCTXH trường học, đặc biệt là các em không nên có suy nghĩ là mình
đã lớn và có thể tự giải quyết mọi vấn đề mình gặp phải. Các em phải hiểu rằng khi có
thêm lời khuyên từ những người lớn hơn thì vấn đề sẽ được giải quyết tối ưu hơn. Khi
nhận được sự hỗ trợ từ các nhân viên xã hội học đường, các em nên tin tưởng và chia sẻ
cảm xúc, nhu cầu, mong muốn, hoàn cảnh của bản thân để nhân viên xã hội hiểu và trợ
giúp các em được tốt nhất.
HS nên tự trang bị cho bản thân một số kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình trạng
khẩn cấp để có cách ứng xử, hành vi, lời nói thích ứng tìm ra lối thoát khỏi trong tình
huống nảy sinh bạo học đường. Biết cầu cứu khi đối mặt với nguy cơ BLHĐ, đừng bao
giờ để mình rơi vào thế bí, trở thành nạn nhân của những cuộc hành hung. Nếu cần thiết
hãy nhẫn nhịn, lùi bước để tránh bạo lực nhưng không phải cam chịu “liều mình” chịu
trận. Tìm những người đáng tin cậy gần nhất để chia sẻ những dấu hiệu tiền bạo lực. Các
em có thể gặp GV chủ nhiệm, người phụ trách Đoàn thanh niên, NVCTXH trường học…
hoặc bất kỳ ai là người lớn hơn có khả năng cứu giúp mình và trình bày ngắn gọn, rõ ràng
vấn đề mình đang gặp phải.
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NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC NHẰM XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA HỌC
ĐƯỜNG AN TOÀN – LÀNH MẠNH – THÂN THIỆN
Ths. Bùi Thanh Hiền*
Tóm tắt: Trong những năm học vừa qua Ban giám hiệu trường trung học phổ thông (THPT)
Phạm Thành Trung tích cực triển khai để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐCP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 6/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã xây dựng văn hóa học đường để đảm bảo môi trường giáo
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, đặc biệt hạn chế, đẩy lùi và hiện nay có thể nói không còn
xảy ra bạo lực học đường (BLHĐ).
Thông qua kết quả khảo sát của giáo viên, phụ huynh, học sinh, chúng tôi xin trình bày một
số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa học đường nói không với bạo lực. Qua bài viết này,
chúng tôi hi vọng sẽ trao đổi những kinh nghiệm thiết thực để chung tay góp sức với các trường
ngăn chặn tình trạng bạo lực để học sinh có thể yên tâm học tập trong môi trường không bạo lực
với nội dung sáu không: “Không chửi nhau; không đánh nhau; không nghi kỵ nhau; không băng
nhóm; không mang hung khí và không thù oán.”

1. Đặt vấn đề
Đất nước hội nhập và phát triển, nền giáo dục của nước ta cũng đang dần đổi mới
để hòa nhập và tiệm cận đến môi trường giáo dục quốc tế. Bên cạnh những thành tựu đáng
ghi nhận của nền giáo dục nước nhà. Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận: đạo đức
của học sinh hiện nay ngày càng sa sút, đặc biệt môi trường giáo dục hiện nay không an
toàn, lành mạnh và tình trạng BLHĐ xảy ra ngày càng phổ biến, có rất nhiều vụ bạo lực
nghiêm trọng.
Theo số liệu được Bộ Giáo dục và đào tạo (GD- ĐT) đưa ra gần đây nhất “trong
một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài
trường học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ GD - ĐT, cứ khoảng trên
5.200 học sinh (HS) thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 HS thì có một em bị buộc
thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau” [4]. Tại
trường THPT Phạm Thành Trung, theo kết quả khảo sát thống kê của chúng tôi, tình trạng
bạo lực học đường xảy ra ở trường với các mức độ như sau:
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Biểu đồ 1. Thực trạng bạo lực học đường ở trường THPT Phạm Thành Trung
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Giáo viên Trường THPT Phạm Thành Trung, Huyện Cái Bề, Tỉnh Tiền Giang
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Môi trường văn hóa giáo dục không an toàn, lành mạnh, đặc biệt BLHĐ trở thành
vấn nạn đáng báo động không chỉ của riêng trường THPT Phạm Thành Trung mà còn của
nhiều trường khác trong toàn tỉnh, toàn quốc. Nó không những là vấn đề đau đầu của nhà
trường mà còn của toàn xã hội. Do đó, Bộ GD - ĐT đã nhiều lần yêu cầu các trường “Tăng
cường dạy người trong trường học”. Cụ thể đó là Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày
17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 5/8/2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;
Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/20119 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy
tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục trung học phổ thông.
Do vậy, với bài viết này, chúng tôi xin trình bày một số biện pháp mà trường THPT
Phạm Thành Trung đã thực hiện để xây dựng môi trường văn hóa nhằm đảm bảo an toàn,
lành mạnh, nói không với bạo lực để đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong bối cảnh
hiện nay.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Môi trường văn hóa trong giáo dục
2.1.1. Khái niệm
Theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ cho rằng, môi
trường văn hóa trong giáo dục là tất cả các điều kiện về vật chất và tinh thần có ảnh hưởng
đến hoạt động giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển của người học. Trong đó, người
học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần, không có tệ nạn xã hội, không
bạo lực; người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có lối sống lành mạnh, ứng xử
văn hóa; người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát
huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.
2.1.2. Yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa nói không với bạo lực
Ngoài ra, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ còn đưa ra
những yêu cầu để xây dựng môi trường văn hóa giáo dục không bạo lực:
- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm
và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi
bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường
phù hợp với khả năng của bản thân;
- Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học;
phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học,
cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục,
tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học;
- Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận
thông tin, tố giác về bạo lực học đường;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực
học đường;
- Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.
2.2. Biện pháp xây dựng môi trường văn hóa nói không với bạo lực
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Bạo lực xảy ra trong xã hội được gọi là bạo lực xã hội, nếu nghiêm trọng hơn là
bạo động hay bạo loạn xã hội thì có pháp luật can thiệp. Nếu bạo lực xảy ra ở gia đình tế bào của xã hội - gọi là bạo hành hay bạo lực gia đình thì có gia luật can gián. Nếu bạo
lực trong môi trường học đường đó là BLHĐ thì có kỷ luật can ngăn.
BLHĐ xảy ra chủ yếu ở môi trường học đường. Nơi mà mở ra con đường tương
lai, khai sáng tri thức, đánh thức tiềm năng để ngăn ngừa cái xấu, đấu tranh cái ác, gạt
chuyện bạo hành. Nhưng ngày nay, trong thời đại của công nghệ thông tin, thế giới đã
được số hóa, ảo hóa. Thế hệ trẻ đã xuất hiện những con người “cúi đầu”, “anh hùng bàn
phím”, “game thủ online” ngày một nhiều. Chúng ta ở gần nhau nhưng thực chất đang xa
nhau bởi công nghệ và mạng xã hội.
Từ việc khảo sát thực tế cũng như những biện pháp mà trường THPT Phạm Thành
Trung đã thực hiện nhằm hạn chế được tình trạng BLHĐ trong những năm gần đây, chúng
tôi xin giới thiệu một số biện pháp cơ bản như sau:

Biểu đồ 2. Biện pháp của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa không
bạo lực
2.2.1. Lắp đặt hệ thống camera
Ban giám hiệu trăn trở, day dứt khi chứng kiến cảnh học trò mình đánh nhau hoặc
đau đớn khi phải ra quyết định kỷ luật học sinh nên cố gắng, dốc hết sức lực, tâm lực để
tìm ra nhiều biện pháp về tổ chức, quản lý để phòng, chống bạo lực.
Một trong những biện pháp thành công đó là lắp đặt hệ thống camera quan sát trước
cổng trường và trong khuôn viên nhà trường. Từ khi lắp đặt hệ thống này, nhà trường đã
giảm và không còn tình trạng học sinh đánh nhau. Đồng thời, khi lắp đặt hệ thống camera
không những giảm tình trạng bạo lực mà còn đảm bảo an ninh của nhà trường và học sinh
thực hiện tốt nội quy, quy định của lớp hơn.
2.2.2. Phát huy vai trò của Chi hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục
Chi hội thành lập năm 2015 và đã đi vào hoạt động. Chi hội đã thu hút nhiều giáo
viên tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ, đam mê và “cháy” hết mình vì nghề, vì tương lai của
các em học sinh thân yêu, vì môi trường bình yên của trường lớp. Chi hội tuy mới đi vào
hoạt động nhưng đã phát hiện can thiệp kịp thời nhiều trường hợp như học sinh bị trầm
cảm, bị thất tình, bị bắt nạt, bị đe dọa hay các em dự định bỏ học vì hoàn cảnh gia đình
khó khăn, thường bị bạo hành nên không thể an tâm tập trung vào học tập, đặc biệt là hòa
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giải được hiềm khích, mâu thuẫn giữa các em học sinh. Việc thành lập Chi hội là một
bước “đột phá”, bước ngoặt quan trọng rất lớn của nhà trường. Hội đang phát huy tốt vai
trò của mình vì mục tiêu: TRƯỜNG HỌC LÀ NHÀ, THẦY CÔ LÀ CHA MẸ, BẠN
BÈ LÀ ANH EM”
2.2.3. Thực hiện vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Nhiều năm qua Đoàn Thanh niên của trường với đội ngũ trẻ - khỏe - năng động và
đầy nhiệt huyết có vai trò quan trọng cùng với Ban giám hiệu và Chi hội Khoa học Tâm
lý và Giáo dục trong việc trong việc xây dựng môi trường không bạo lực. Đoàn đã tổ chức
nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và bổ ích. Vì thế đã thu hút được nhiều học sinh tham
gia, tạo sân chơi lành mạnh để các em gắn kết yêu thương, tương thân hỗ trợ, giúp đỡ
vượt khó trước sóng gió của cuộc đời, tránh được cạm bẫy của cuộc sống. Đoàn đã giúp
các em, sống một cuộc sống thực, bằng mối quan hệ thực hơn là thế giới ảo, lối sống ảo
trên mạng xã hội. Và đặc biệt, các em học sinh hạn chế được tình trạng “nghiện game”lao đầu vào những trò chơi vô bổ, vô nghĩa và vô cùng độc hại, ảnh hưởng đến việc học
của các em.
Với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu cùng với sự nhiệt tình của các “anh em” trong
Ban chấp hành, Đoàn đã đưa vào hoạt động tập thể dục giữa giờ, sau giờ ra chơi tiết 2 mỗi
buổi. Hoạt động tập thể dục này không những giúp các em học sinh giảm căng thẳng sau
những giờ học mệt mỏi mà còn là cơ hội để các em vận động để “giãn gân giãn cốt”.
2.2.4. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm xây dựng lớp học văn hóa nói không
với bạo lực
Nếu xem trường học là nhà thì giáo viên chủ nhiệm (GVCN) như cha mẹ, anh chị
của các em. Vì thế vai trò của GVCN rất quan trọng trong việc xây dựng mội trường
không bạo lực học đường. Bởi GVCN là người tiếp xúc, gần gũi với các em nhiều nhất.
Do đó, GVCN có thể can thiệp và uốn nắn kịp thời những biểu hiện sai trái, những hành
vi lệch lạc, những hành động thô bạo của các em. GVCN giúp các em dần dần hoàn thiện
nhân cách. GVCN vừa là nhà giáo dục, vừa là chuyên gia tâm lý- hòa giải mâu thuẫn, gắn
kết yêu thương giữa các em. GVCN giữ vai trò cầu nối, phối hợp giữa nhà trường và gia
đình học sinh để cùng nhau giáo dục các em nên người, tránh xa những cám dỗ, cạm bẫy
của xã hội đang trực chờ rình rập, lôi kéo các em.
Nói tóm lại, tình trạng BLHĐ ở trường THPT Phạm Thành Trung những năm gần
đây hoàn toàn không còn. Có được kết quả đó là do sự chung tay góp sức hợp lực của Ban
giám hiệu, Chi hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục, Đoàn Thanh niên và giáo viên chủ
nhiệm. Bốn “mũi giáp công” tạo thành lá chắn, thành đồng vững chắc để đẩy lùi, ngăn
chặn và bảo vệ các em. Các em có thể yên tâm học hành trong môi trường văn hóa an toàn
hoàn toàn không bạo lực với sáu không: “Không chửi nhau; không đánh nhau; không
nghi kỵ nhau; không băng nhóm; không mang hung khí và không thù oán.”
3. Kết luận
Môi trường giáo dục không an toàn, bạo lực đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Môi trường học đường đang dần bị thói xấu tiêm nhiễm, đầu độc. Vì thế, chúng ta không
thể nào “bịt tay, che mắt” làm ngơ để những học sinh thân yêu- tương lai của đất nướcbị thói xấu cướp đi. Để làm được điều đó, nhà trường cần tận lực, tận tâm trong việc phối
hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Ban giám hiệu, Chi hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục, Đoàn
Thanh niên và giáo viên chủ nhiệm để tạo thành vòng tròn yêu thương tạo nên “môi trường
vô trùng” an toàn, lạnh mạnh để bảo vệ các em. Đồng thời xây dựng môi trường văn hóa
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ở học đường còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự tin tưởng, tôn trọng, giúp đỡ giữa các
thành viên trong hội đồng sư phạm. Từ đó môi trường văn hóa trong học đường góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường./.
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GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ CHO SINH VIÊN TRONG XU THẾ TOÀN CẦU
HÓA HIỆN NAY - KINH NGHIỆM TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
ThS. Trần Nguyên Hào*
Tóm tắt: Trên cơ sở tiếp cận khái niệm toàn cầu hóa và tác động của nó đối với
văn hóa Việt Nam, khái niệm văn hóa ứng xử với dấu hiệu cơ bản là cái đẹp, giá trị trong
ứng xử; từ sự khảo sát đánh giá thực trạng văn hoá ứng xử của sinh viên Trường Đại học
Hà Tĩnh trong xu thế toàn cầu hóa, bài viết đã đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng
cao văn hoá ứng xử cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại
học Hà Tĩnh.
Từ khóa: Văn hóa ứng xử, Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, toàn cầu hóa
ĐẶT VẤN ĐỀ
Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan trên tác động đến tất cả quốc gia, dân tộc
trên thế giới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Sự “xâm lăng về văn
hóa” của các nước lớn, nhất là các nước phương Tây đã ảnh hưởng đến việc giữ gìn bản sắc
văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa ứng xử của con người Việt Nam, đặc biệt là văn
hóa ứng xử của thanh niên, học sinh, sinh viên. Trường Đại học Hà Tĩnh từ khi được thành
lập cho đến nay đã luôn chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá cho sinh
viên (SV) và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đào tạo. Trong
thời gian qua, công tác này đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Tuy nhiên, việc giáo dục
văn hoá ứng xử cho SV trong Trường chưa được chú trọng đúng mức dẫn đến nhận thức, ý
thức của SV về vấn đề này chưa cao và thái độ, hành vi ứng xử của một bộ phận SV đối
với giáo viên, bạn bè, những người xung quanh; đối với bản thân; đối với môi trường chưa
phù hợp với các chuẩn mực ứng xử của văn hóa dân tộc. Điều đó đặt ra yêu cầu Trường đại
học Hà Tĩnh cần phải đẩy mạnh việc giáo dục văn hoá ứng xử cho SV một cách có kế hoạch
với mục tiêu, giải pháp và biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có
chất lượng cao, có văn hóa ứng xử lành mạnh, tiến bộ trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập
quốc tế đồng thời nhằm xây dựng môi trường công sở văn hoá, văn minh.
NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
1.1. Một số khái niệm
1.1. 1. Toàn cầu hóa
Xuất hiện từ những năm 90 của thế kỷ XX nhưng lại có nguồn gốc từ khi chủ nghĩa
tư bản ra đời, “toàn cầu hóa” đã trở thành một trong những khái niệm được sử dụng rộng
rãi nhất trong các ngành khoa học xã hội đương đại. “Hiện nay có nhiều cách hiểu khác
nhau về “toàn cầu hóa” nhưng dù đánh giá, nhìn nhận từ góc độ nào thì cuối cùng vẫn đi
đến một quan niệm chung nhất hàm chứa đầy đủ những yếu tố tạo nên quá trình “toàn cầu
hóa”, đó là: “toàn cầu hóa” là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ ảnh hưởng,
tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc
*

Trường Đại học Hà Tĩnh
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trên thế giới, làm nổi bật hàng loạt biến đổi quan hệ lẫn nhau mà từ đó chúng có thể phát
sinh một loạt điều kiện mới”. [5, tr.94]
Theo Wikipedia tiếng Việt, “toàn cầu hóa” là khái niệm dùng để miêu tả các thay
đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng
tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế, v.v... trên
quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá hầu như được dùng để chỉ
các tác động của thương mại nói chung và tự do hóa thương mại hay "tự do thương mại"
nói riêng. Cũng ở góc độ kinh tế, người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn
cầu kéo theo các dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, văn hóa”. [8]
1.1.2. Văn hóa ứng xử
Trong cuốn sách “Cơ sở văn hoá Việt Nam”, khi bàn về thái độ ứng xử của con
người, tác giả Trần Ngọc Thêm cho rằng, các cộng đồng chủ thể văn hoá tồn tại trong
quan hệ với hai loại môi trường: môi trường tự nhiên (thiên nhiên, khí hậu…) và môi
trường xã hội (các dân tộc, các quốc gia láng giềng…). Với mỗi loại môi trường đều có
cách thức xử thế phù hợp là: tận dụng môi trường (tác động tích cực) và ứng phó với môi
trường (tác động tiêu cực). [6, tr.16-17]
Khái niệm “Văn hoá ứng xử” được tập thể tác giả công trình “Văn hoá ứng xử của
người Hà Nội với môi trường thiên nhiên” xác định “gồm cách thức quan hệ, thái độ và
hành động của con người đối với môi trường thiên nhiên, đối với xã hội và đối với người
khác” [2, tr.54]. Như vậy, văn hoá ứng xử theo các tác giả gồm ba chiều quan hệ: với
thiên nhiên, với xã hội và với bản thân. Văn hoá ứng xử gắn liền với các thước đo mà xã
hội dùng để ứng xử. Đó là các chuẩn mực xã hội.
Từ việc phân tích các nghĩa của văn hoá ứng xử được đề cập đến trong các công
trình nghiên cứu, theo chúng tôi có thể hiểu: “Văn hoá ứng xử là cái đẹp, cái giá trị trong
ứng xử, tức là ứng xử có văn hoá. Nó bao gồm: hệ thống thái độ, khuôn mẫu, kỹ năng ứng
xử của cá nhân và cộng đồng người trong mối quan hệ với môi trường thiên nhiên, xã hội
và bản thân, dựa trên những chuẩn mực xã hội nhằm bảo tồn, phát triển cuộc sống của cá
nhân và cộng đồng người hướng đến cái đúng, cái tốt, cái đẹp”. [1, tr.19]
1.2. Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa và con người Việt Nam
1.2.1. Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa Việt Nam
Từ kết quả nghiên cứu, phân tích về toàn cầu hóa của nhiều học giả cũng như từ
diễn biến của tình hình thế giới trong những năm gần đây đã cho thấy: toàn cầu hóa còn
là “quá trình giao lưu, trao đổi, hội nhập và cả đấu tranh một cách tự nhiên giữa các nền
văn hóa. Thông qua các hình thức liên kết kinh tế, chuyển giao công nghệ, luân chuyển
vốn và mở rộng thị trường, các nền văn hóa khác nhau có điều kiện giao lưu, truyền bá,
lan tỏa và thẩm thấu lẫn nhau làm cho văn hóa phong phú, đa dạng”. [3]
Tuy nhiên, hiện nay toàn cầu hóa đang có hiện tượng đồng hóa văn hóa (hoặc các
mặt kinh tế, xã hội) dưới sức ép của quyền lực nước lớn muốn áp đặt văn hóa và hệ thống
tư tưởng của mình lên các quốc gia khác trên phạm vi toàn cầu. Với lợi thế vượt trội hơn
hẳn về nhiều mặt, các nước tư bản phát triển ở phương Tây, nhất là Mỹ đang tự cho mình
quyền áp đặt cái gọi là “giá trị tự do” các nước khác, nhất là các nước đang phát triển ở
châu Phi và phương Đông. Và thực sự đã có một cuộc “xâm lăng về văn hóa” diễn ra ở
cấp độ quy mô thế giới. Những lợi thế thông qua các mạng lưới thông tin đại chúng trên
toàn cầu, công nghệ truyền thông qua vệ tinh, phương tiện nghe nhìn, liên lạc, giải trí

1016

được thể hiện chủ yếu bằng tiếng Anh- ngôn ngữ quốc tế, đã đưa phim ảnh, âm nhạc cùng
những “giá trị phương Tây”, “giá trị Mỹ” đến tận các vùng quê hẻo lánh trên toàn thế giới.
Việt Nam là một dân tộc có nền văn hóa lâu đời mang bản sắc riêng bao gồm những
giá trị bền vững, những tinh hoa tốt đẹp nhất, độc đáo nhất, đặc sắc nhất của cộng đồng các
dân tộc được hun đắp nên và phát triển bền vững trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước
và giữ nước. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam biểu hiện ở những giá trị tiêu biểu như chủ
nghĩa yêu nước yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân
tương ái, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ Quốc, lòng nhân ái,
khoan dung, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, sáng tạo, dũng cảm trong lao động, học tập, và
chiến đấu, sự tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống... Đó cũng chính là điểm tựa cơ
bản để chúng ta hòa nhập vào thế giới. “Tính dân tộc là yếu tố cấu thành bản chất nhất của
văn hóa, bản sắc dân tộc của văn hóa là những nét tiêu biểu nhất của văn hóa, là những giá
trị bền vững của dân tộc. Đó là cái độc đáo, cái riêng có tính bản chất của văn hóa Việt
Nam. Điều có thể nhận thấy cái riêng đó trong phong tục tập quán, trong nếp sống, cách ăn,
cách ở, cách mặc, lễ hội, tín ngưỡng, kho tàng văn hóa dân gian….
Tìm về bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế chúng
ta nhìn nhận thấy những yếu kém cần khắc phục đó là một số người còn mơ hồ, bàng quan
hoặc mất cảnh giác trước những luận điệu thù địch, xuyên tạc, không ít trường hợp vì
đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng
nghiệp. Nghiêm trọng hơn là ở một bộ phận cán bộ đảng viên, lớp trẻ biểu hiện suy thoái
về đạo đức lối sống.
Giao lưu văn hóa với người ngoài chưa chủ động, tích cực, còn nhiều sơ hở. Nhiều
thứ văn hóa phẩm độc hại, phản động thẩm lậu vào nước ta, trong khi đó, còn nhiều tác
phẩm văn hóa có giá trị của nước ta lại ít đưa ra nước ngoài. Chung ta cũng chưa tạo ra
được nhiều kênh thông tin để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu bản sắc văn hóa
dân tộc, liên hệ mật thiết với quê nhà, góp phần công sức, trí tuệ, kinh tế vào sự nghiệp
xây dựng và phát triển của đất nước”. [3]
1.2.2. Tác động của toàn cầu hóa đối với con người Việt Nam
Con người là chủ thể trong mọi hoạt động văn hóa và trong quá trình tiếp thu,
hưởng thụ văn hóa, con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa, mang dấu ấn của
văn hóa. Trong xu thế toàn cầu hóa, quá trình tiếp xúc, giao lưu đã mở ra cho các mỗi
đông đảo người Việt Nam, nhất là giới trẻ nhiều cơ hội tiếp xúc những thành tựu, các hệ
giá trị khác nhau qua nhiều phương cách đa dạng. Những “hệ giá trị” phương Tây, trong
đó nổi bật là văn hóa Mỹ với xu hướng tự do, khẳng định cái tôi cá nhân thông qua các
sản phẩm văn hóa được truyền bá với tính chất thương mại và “xâm lăng” đã tác động
mạnh đến tâm lý, nhận thức, tính cách và lối sống của đa số thanh thiếu niên, trong đó có
học sinh, sinh viên. “Tính năng động và khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng, xã
hội là một trong những biểu hiện khá rõ nét sự chuyển biến trong tư duy, lối sống của giới
trẻ trong thời kỳ đất nước hội nhập với thế giới. Thanh niên, sinh viên, học sinh chủ động
trong tìm kiếm môi trường thuận lợi cho học tập, làm việc vừa tham gia đóng góp vào
những hoạt động mang tính cộng đồng cao. Có thể thông qua những tổ chức hoặc tự giác
thành lập các nhóm xã hội, giới trẻ đã thể hiện được bản thân với những mục tiêu đặt ra.
Khi đề cao giá trị bản thân, nếu không có định hướng đúng đắn, giới trẻ dễ dàng bất chất
đạo đức, pháp luật để đạt lợi ích cá nhân, bỏ qua sự hài hòa lợi ích xã hội làm nảy sinh lối
sống vị kỷ, vô cảm, làm xói mòn truyền thống đạo lý của dân tộc.
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Giao lưu văn hóa ngày càng được mở rộng là là điều kiện tốt cho giới trẻ mở rộng
được tầm nhìn, tiếp cận, hưởng thụ sản phẩm, thành tựu văn hóa đa dạng hơn trong thời
kỳ hội nhập. Thế nhưng, nếu không có đủ khả năng chọn lọc, giới trẻ dễ bị “nhấn chìm”
trong các hệ giá trị “không phù hợp” với xã hội, con người Việt Nam nhưng được quảng
bá một cách mạnh mẽ. Một bộ phận của thanh niên hình thành tâm lý sính ngoại, “bắt
chước”, “học đòi” những cái mới không phù hợp với mỹ tục dân tộc, hành xử thiếu văn
minh, đạo đức bởi ảnh hưởng của phim ảnh nước ngoài...dẫn đến chối bỏ hoặc quên đi
truyền thống văn hóa của cộng đồng.
Trên cơ sở môi trường xã hội rộng mở, điều kiện vật chất được cải thiện, nhiều người
và đặc biệt, giới trẻ ở các đô thị chịu tác động mạnh mẽ của trào lưu lối sống hưởng thụ, bất
cần tương lai, trụy lạc, sa đọa…Hiện tượng này của giới trẻ được phương tiện thông tin đại
chúng phán ánh khá nhiều: Tiêu dùng vô độ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, sẵn sàng đánh
đổi mọi thứ, bất chấp giá trị tốt đẹp, có hành vi thiếu đạo đức, phản văn hóa, tạo
scandan…để nổi tiếng (thực ra là tai tiếng). Đây là những ảnh hưởng và có điều kiện phát
triển trong môi trường xã hội phát triển kinh tế thị trường, của tác động xu thế toàn cầu
hóa”. [7]
2. Thực trạng văn hóa ứng xử (VHƯX) của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh
trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay
2.1. Ưu điểm
Đa số SV đều có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, bắt đầu xây dựng cho mình lý
tưởng sống phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng; có đạo đức, lối sống lành
mạnh, có ý thức chấp hành kỷ luật cao, sống có nề nếp, ứng xử văn minh, lịch sự. Điều
đó thể hiện ở những ưu điểm trong văn hoá ứng xử của SV như sau:
Một là, thái độ ứng xử của sinh viên biến đổi theo hướng ngày càng tăng cường
các giá trị nhân văn.
Trong những năm qua, đại đa số SV trường đại học Hà Tĩnh có ý thức rèn luyện
nhân cách, tu dưỡng đạo đức, lối sống tốt đẹp, hoàn thiện văn hoá ứng xử của bản thân
mình. Sinh viên của Trường được đánh giá là có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành
mạnh, quan hệ gần gũi với nhân dân, ứng xử có văn hoá với mọi người. Rất nhiều SV
tham gia hiến máu nhân đạo, đóng góp ủng hộ người nghèo, người bị chất độc màu da
cam, tham gia các phong trào tình nguyện…
Hai là, sinh viên ngày càng có ý thức lựa chọn trang phục phù hợp với môi trường
học tập, rèn luyện, sinh hoạt
Cách mặc của SV hiện nay không dừng ở mức “mặc ấm”, mà là mặc đẹp. Trang
phục của SV thể hiện sự đa dạng hoá sở thích, thị hiếu nhưng phù hợp với phong cách
người sinh viên. Cùng với việc đa dạng hoá về mầu sắc, chủng loại quần áo là xu hướng
mặc đồng phục trong các dịp míttin, đại hội, trong các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hoá thể thao, câu lạc bộ của do nhà trường, khoa, Đoàn trường, liên chi đoàn, các lớp tổ chức.
Đặc biệt, nữ sinh một số khoa có đồng phục riêng mặc tất cả các buổi học trong tuần và
các dịp như trên, tạo nên một phong cách riêng rất ấn tượng và đẹp.
Đa số SV đã chú ý hơn trong trang phục khi lên giảng đường; gọn gàng, sạch, đẹp
khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và hoạt động công cộng. Đây là những nét
đẹp văn hoá của SV Trường Đại học Hà Tĩnh.
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Ba là, cách thức ứng xử với bản thân của sinh viên biến đổi theo hướng khẳng định
“cái tôi” với nghĩa nhân văn.
Nếu các thế hệ SV trước đây vẫn thể hiện sự dung hoà giữa cái cũ và cái mới trong
khi thể hiện nhân cách của mình, thì thế hệ SV trẻ đã thể hiện nhiều tính cách mới khác
như tính cách lập thân, lập nghiệp, tính năng động, mạnh dạn, tự tin khẳng định bản thân
trong các công việc khác ngoài công việc học tập như làm thêm ngoài giờ học như gia
sư, bán hàng, làm dịch vụ v.v…Các phẩm chất như yêu nước, anh hùng, dũng cảm, đoàn
kết, tương trợ, yêu thương trong định hướng mô hình nhân cách của SV được thể hiện
thông qua những tấm gương Sinh viên 5 tốt, Sinh viên tình nguyện.
Bốn là, quan hệ ứng xử của sinh viên với thầy cô giáo, người lớn tuổi, bạn bè nơi
học đường và nơi công cộng ngày càng theo hướng chuẩn mực hơn, hài hòa giữa cá nhân
và xã hội.
Quan hệ ứng xử với thầy cô giáo: về cơ bản SV Trường đại học Hà Tĩnh vẫn theo truyền
thống “Tôn sư trọng đạo”. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, sinh viên nhà trường
thực sự vẫn coi đây là ngày tri ân đối với các thầy, cô giáo. Tình cảm thầy trò của nhà trường
vẫn đúng mực, biểu hiện thanh lịch, “thầy ra thầy, trò ra trò”. Những SV có điều kiện
hoàn cảnh khó khăn vẫn nhận được sự quan tâm của lớp, của giáo viên
Quan hệ xã hội ngày càng cởi mở đã giúp cho các thế hệ SV khác lứa tuổi xích lại
gần nhau hơn, bình đẳng trong quan hệ giao tiếp nhưng vẫn giữ được sự đúng mực trong
thứ bậc. Biểu hiện tích cực của cách thức ứng xử trong các quan hệ nơi công cộng hiện
nay của SV nhà trường là đã chú ý tôn trọng các quy định chung (pháp luật, quy định, quy
chế); đã giảm rõ rệt các tình trạng vi phạm luật lệ giao thông.
2.2. Hạn chế
- Về ứng xử với bản thân
Một bộ phận SV thể hiện sự buông thả trong học tập và lối sống sinh hoạt với
những biểu hiện tiêu cực như uống rượu say, chơi game nhiều, đi chơi về khuya, ăn mặc
phản cảm, quan hệ yêu đương chưa nghiêm túc mà có phần buông thả, dễ dãi với bạn tình.
Đa số SV chưa thể hiện tính tự chủ trong việc sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp, thời
gian nhàn rỗi phục vụ cho mục đích học tập, trang bị kiến thức, thông tin và rèn luyện các
kỹ năng cần thiết cho mình. Trong cách ăn mặc, nhiều SV thể hiện sự phản cảm khi lựa
chọn cho mình những trang phục không phù hợp với chốn học đường như mặc quần đùi,
quần cộc, mang dép tông, dép lê đi học; nhiều sinh viên không tuân thủ các quy định của
nhà trường về mặc đồng phục trong ngày thứ hai và thứ sáu.
- Về ứng xử với thầy cô, bạn bè, những người xung quanh
Nhiều SV chưa thể hiện sự đúng mực về ngôn từ, thái độ và hành vi trong quan hệ
ứng xử với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô và người lớn tuổi.
Trong quan hệ với giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường, một số SV có thái độ
thiếu tôn trọng, biểu hiện là không chào hỏi khi gặp hoặc giả vờ đi qua không biết. Trong
giờ học thậm chí ở nhiều lớp có SV cá biệt vô lễ với thầy cô giáo đứng lớp khi bị phê
bình, nhắc nhở hoặc bị trách phạt và kỷ luật. Cách thức giao tiếp, ứng xử của một số SV
đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường chưa thực sự chuẩn mực, thiếu những kỹ
năng cơ bản thể hiện trong cách chào hỏi, ngôn ngữ, cử chỉ: nhiều SV thì chưa lễ phép, lễ
độ; còn số khác thì lại quá rụt rè, e ngại, không tự nhiên.
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Trong quan hệ với bạn bè và những SV khác trong trường, không ít SV thể hiện sự
thiếu văn hoá trong lời ăn, tiếng nói như văng tục, chửi thề, không “đi nhẹ, nói khẽ” như
khẩu hiệu đặt ra của nhà trường trên giảng đường.
3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho
sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh
3.1. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về VHƯX
Thông qua việc giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,
qua các buổi mít tinh, sinh hoạt truyền thống, hội thi, hội diễn, sinh hoạt chuyên đề… giúp
SV hiểu rõ bản chất các khái niệm “Văn hóa”, “VHƯX”, “Văn hóa giao tiếp” “Văn hóa
truyền thống”,… để SV thấy được sự tinh tế trong giao tiếp, ứng xử của văn hóa truyền
thống dân tộc, nhân loại; nét đẹp trong phong cách ứng xử với con người, thiên nhiên; Cần
xây dựng các chương trình, chuyên mục bồi dưỡng kiến thức văn hoá ứng xử cho SV thông
qua các chương trình phát thanh, trong đó tập trung biểu dương những lời nói hay, việc làm
tốt, phong cách đẹp; Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn, đảng
viên trong việc thực hiện chuẩn mực hành vi VHƯX, coi đây là những tấm gương tích cực,
có tác động lớn, tạo chuyển biến tốt đến đa số SV trong việc thực hiện chuẩn mực hành vi
VHƯX. Tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hoá ứng xử trong SV,
cần đề ra các tiêu chí, phương hướng cụ thể, trên cơ sở đó giúp các chi đoàn, lớp xây dựng
kế hoạch, chương trình tuyên truyền, giáo dục văn hoá ứng xử, một cách linh hoạt, sáng
tạo.
3.2. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật
VHƯX và phẩm chất chính trị tư tưởng của SV có mối quan hệ biện chứng, tác
động qua lại lẫn nhau, trong đó chính trị tư tưởng giữ vai trò quyết định, chi phối sự hình
thành và phát triển văn hoá ứng xử. Vì vậy, để giáo dục, nâng cao văn hoá ứng xử cho SV
phải gắn với việc bồi dưỡng, giáo dục lí luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực bồi dưỡng, giáo dục giúp SV
có sự hiểu biết về pháp luật có ý thức chấp hành pháp luật, vì “sống và làm việc theo hiến
pháp và pháp luật” là cơ sở để thực hiện chuẩn mực các hành vi VHƯX. Để làm tốt công
tác này, trước hết các tổ chức, phòng, ban của nhà trường phải là những tổ chức trong
sạch, vững mạnh; mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng trong VHƯX để SV học tập,
noi theo. Các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn thanh niên, Hội SV cần thường xuyên tổ
chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các câu lạc bộ thông qua các hoạt động đa dạng, phong
phú như: Tuyên truyền giới thiệu; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật;
Xây dựng tủ sách pháp luật SV… giúp SV luôn cập nhật chủ trương chính sách của Đảng,
Nhà nước, cũng như có “vốn” tri thức pháp luật một cách cơ bản.
3.3. Giáo dục cho SV có tình cảm, hành vi, thói quen ứng xử phù hợp với các
chuẩn mực đạo đức xã hội.
Đó là khơi dậy ở SV những rung động, xúc cảm với những hành vi tốt, cách ứng
xử phù hợp, phát huy những lời hay, việc làm tốt, phong cách đẹp, qua đó rèn kĩ năng ứng
xử có văn hóa, đồng thời biết lên án những hành vi xấu, hành vi đi ngược chuẩn mực đạo
đức, thuần phong mĩ tục của dân tộc. Trước hết là sự chuẩn mực trong giao tiếp với thầy
cô, bạn bè, luôn kính trọng, lễ phép, đúng mực với thầy cô, gần gũi, hòa nhã với bạn bè,
luôn hòa nhập và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn bè những lúc khó khăn hoạn nạn; luôn
chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện đầy đủ trách nhiệm,
nghĩa vụ của của SV, trung thực trong học tập, thi cử; biết rèn luyện bản thân làm chủ mọi
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tình huống phù hợp với chuẩn mực đạo đức, có tinh thần phê và tự phê bình, trong cuộc
sống không vị kỉ, vụ lợi vì bản thân, luôn khiêm tốn không kiêu ngạo, có tinh thần học
hỏi, cầu thị sự tiến bộ, có trang phục, đầu tóc phù hợp lành mạnh; có ý thức giữ gìn bảo
vệ tài sản tập thể, gìn giữ và bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử,
danh lam thắng cảnh đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
3.4. Xây dựng nét đẹp VHƯX thông qua cuộc vận động “SV nói lời hay, làm việc
tốt, phong cách đẹp”
Để cuộc vận động này đạt hiệu quả cần: xây dựng và từng bước hoàn thiện các tiêu
chí chung về chuẩn mực hành vi VHƯX nhằm nâng cao nhận thức cho SV; tổ chức các
buổi chia sẻ, tập huấn các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cần thiết cho SV gắn với VHƯX
như: kỹ năng tư duy tích cực; khám phá, lãnh đạo bản thân, tự đổi mới bản thân, giao tiếp,
ứng xử… và các buổi tọa đàm về các chủ đề như: thời trang đẹp, sử dụng internet, mạng
xã hội, tình yêu sinh viên v.v… Trong các buổi mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt truyền thống
hay các cuộc thi, hội diễn, cần lồng ghép nội dung giáo dục văn hoá ứng xử cho SV. Tích
cực thực hiện các cuộc vận động để xây dựng “Lớp học văn hoá”, “Kí túc xá văn hoá”,
“Nếp sống văn hoá giảng đường”, “Học - Vui - Khoẻ - Đẹp - Văn hoá”. Trong quá trình
thực hiện cần có sự tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó nhân rộng những
điển hình tiên tiến về những việc làm tốt, phong cách đẹp trong ứng xử làm nòng cốt để
khuyến khích việc thực hiện đối với SV; tích cực đấu tranh để phê phán, loại bỏ những
hành vi ứng xử thiếu văn hóa.
3.5. Đề cao việc tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi SV.
Tự tu dưỡng, rèn luyện là thể hiện việc làm chủ bản thân của từng SV, thể hiện khả
năng kiềm chế và tự điều chỉnh của mỗi SV trong cuộc sống. Việc tu dưỡng và rèn luyện này
không chỉ diễn ra trong “một sớm một chiều”, trong thời gian học tập tại nhà trường, mà là
một quá trình lâu dài đòi hỏi mỗi SV phải bền bỉ rèn luyện suốt đời. Mọi sự vật, hiện tượng
xung quanh cuộc sống luôn thay đổi, đòi hỏi mỗi con người cần vận động để thích nghi và
hoàn thiện chính bản thân mình. Kĩ năng VHƯX chuẩn mực là quá trình vận động tích lũy
kinh nghiệm sống thể hiện sự phù hợp, hài hòa, tinh tế trong mối quan hệ giữa con người với
con người, tự nhiên và xã hội. Trước hết là trong hoạt động học tập, sinh hoạt, lao động, trong
mối quan hệ với người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè, anh em và cộng đồng xã hội với
môi trường sống.
KẾT LUẬN
Văn hóa ứng xử là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nền tảng văn hóa
của con người, ảnh hưởng lớn đến sự thành công bền vững và sự hoàn thiện nhân cách
của mỗi cá nhân. Giáo dục văn hoá ứng xử cho sinh viên là vấn đề hết sức quan trọng bởi
sinh viên là thế hệ trẻ, là trí thức trẻ của Việt Nam trong tương lai đóng vai trò quan trọng
trong việc xây dựng nền tảng văn hóa, tinh thần, đạo đức của xã hội mới và là nguồn lực
quan trọng để đưa nước ta phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Việc giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên
Trường Đại học Hà Tĩnh không chỉ xuất phát từ những đòi hỏi trên mà còn từ những hạn
chế trong thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên những năm qua mà bài viết đã đề cập.
Để công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh có hiệu
quả và đi vào chiều sâu, theo chúng tôi, cần tiến hành thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu
trên kết hợp với giảng dạy tốt các học phần về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho sinh viên.
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