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MỞ ĐẦU
Ở mỗi thời đại, giáo dục luôn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của xã hội. Trong
giai đoạn hiện nay hơn bao giờ hết, giáo dục – đào tạo càng có ý nghĩa quyết định không chỉ đối
với sự phát triển kinh tế - xã hội mà cả đối với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.
Giáo dục có mục đích rất cụ thể, khoa học và thiết thực. Mục đích của giáo dục phù hợp
với sự phát triển của cá nhân, vì sự tiến bộ của xã hội. Các cơ cấu xã hội như các cơ sở sản xuất
công nghiệp, nông nghiệp, các cơ quan nhà nước ở các cấp; các đoàn thể quần chúng đều có chức
năng giáo dục các thành viên của mình theo phương hướng con người phát triển toàn diện, bởi ở
đâu có con người thì ở đó đều cần có sự quản lý, tổ chức, giáo dục con người.
Vấn đề đặt ra ở đây là việc giáo dục con người không thể hoàn toàn tiến hành theo kiểu
kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ quan, tuỳ tiện hoặc là những lời hô hào kêu gọi chung chung… mà nó
vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Do đó, việc nghiên cứu Giáo dục học sẽ giúp cho các nhà quản
lý, các cơ quan nhà nước các cấp và các ngành tiến hành tổ chức, quản lý, giáo dục con người phù
hợp với những quan điểm khoa học, phù hợp với mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta.
Đặc biệt nghiên cứu giáo dục, nắm bắt các quy luật của giáo dục là một yêu cầu có tính tất
yếu đối với tất cả những người làm công tác giáo dục (Giáo dục trong nhà trường, giáo dục xã hội,
giáo dục gia đình…).
Hoạt động giáo dục là một bộ phận của đời sống xã hội. Từ khi xã hội loài người xuất
hiện, các thế hệ loài người đã gắn bó, kết hợp với nhau trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sáng
tạo : trong kinh tế, văn hoá, chính trị và giáo dục…Hoạt động giáo dục (dạy học và giáo dục) luôn
luôn phát triển và không ngừng đổi mới, nâng cao dần cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội
loài người. Theo tổng kết của UNESCO, trong hơn 50 năm qua giáo dục “ đã có thể trở thành
nhân tố then chốt của phát triển bằng cách thực hiện ba chức năng kinh tế, khoa học và văn hoá”
mà cụ thể là đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, đội ngũ các nhà trí thức tham gia có hiệu quả vào
cuộc “cách mạng trí tuệ” – động lực của các ngành kinh tế; đào tạo nên các thế hệ công dân “bắt
rễ trong chính nền văn hoá của họ và có ý thức hội nhập với các nền văn hoá khác vì sự tiến bộ
của xã hội nói chung”.
Mặt khác, giáo dục luôn không ngừng thích nghi với những thay đổi của xã hội; đồng thời
thực hiện sứ mệnh chuyển giao những thành tựu văn hoá của xã hội loài người từ thế hệ này đến
thế hệ khác, từ thế hệ trước đến thế hệ sau.
Từ nhận thức trên, học phần Giáo dục học đại cương nhằm :
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất của Giáo dục học – với tư cách là
một khoa học.
- Phản ánh được những thành tựu khoa học giáo dục mới của thế giới cũng như Việt Nam,
những xu hướng phát triển của giáo dục.
- Bồi dưỡng cho học viên ý thức, lòng yêu nghề dạy học trên cơ sở tri thức, kỹ năng dạy
học và giáo dục.
THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG được xây dựng gồm 2 tín chỉ. Mỗi tín chỉ tương đương
15 tiết. Học phần bảo đảm sự cân đối giữa lý thuyết khoa học và thực hành nhằm nêu cao tính tự
chủ trong học tập của học viên và tính linh hoạt trong giảng dạy của giảng viên.
- Sau mỗi chương lý thuyết được giảng viên hướng dẫn trên lớp sẽ có câu hỏi để học viên
ôn tập, thảo luận, đề xuất ý kiến và làm bài tập thực hành ở nhà.
- Yêu cầu đặt ra với học viên : Ngoài việc nghe giảng, ghi chép nội dung cơ bản ở trên lớp,
nhất thiết bắt buộc học viên phải đọc tài liệu tham khảo và thu lượm tư liệu qua thực tiễn giáo
dục, qua hệ thống thông tin đại chúng để mở rộng, nâng cao kiến thức. Từ đó để tự trau dồi tri
thức nghề nghiệp, lòng tin vào con người, vào sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo của đất nước.
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CHƯƠNG 1.

GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC

I. GIÁO DỤC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI.
1. Nguồn gốc phát sinh của hiện tượng giáo dục.
Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất để tồn tại và phát triển con người phải lao động. Trong
lao động và trong cuộc sống hàng ngày, con người một mặt vừa sản xuất ra của cải vật chất và
tinh thần, mặt khác vừa nhận thức thế giới xung quanh. Trong quá trình nhận thức đó, con người
dần dần tích luỹ được nhiều kinh nghiệm bao gồm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động, kinh
nghiệm chinh phục tự nhiên. Kinh nghiệm càng ngày càng dồi dào, từ đó con người nảy sinh nhu
cầu truyền đạt những hiểu biết, những kinh nghiệm ấy cho nhau. Đó chính là nguồn gốc phát
sinh của hiện tượng giáo dục.
Lúc đầu, giáo dục xuất hiện như một hiện tượng tự phát, diễn ra đơn giản theo lối quan sát
– bắt chước. Về sau giáo dục trở thành một hoạt động có ý thức. Con người dần dần biết xác định
mục đích, hoàn thiện về nội dung và tìm ra các phương thức để quản lý giáo dục có hiệu quả.
Ngày nay, giáo dục đã trở thành một hoạt động được tổ chức đặc biệt, đạt tới trình độ cao, có
chương trình kế hoạch, có nội dung phương pháp hiện đại, diễn ra theo một nhịp độ khẩn trương
và đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của xã hội loài người.
2.Tính chất của giáo dục.
Giáo dục có 5 tính chất sau đây :
2.1. Giáo dục là một hiện tượng đặc biệt chỉ có ở xã hội loài người. Giáo dục xuất hiện,
phát triển gắn bó cùng loài người. Ở đâu có con người, ở đó có giáo dục – giáo dục mang tính phổ
biến. Khi nào còn loài người lúc đó còn giáo dục – giáo dục mang tính vĩnh hằng.
2.2. Giáo dục là một hình thái ý thức xã hội, là hiện tượng văn minh của xã hội loài người.
Về bản chất, giáo dục là sự truyền đạt và tiếp thu kinh nghiệm lịch sử xã hội của các thế hệ
loài người;
Về mục đích, giáo dục là sự định hướng của thế hệ trước cho thế hệ sau;
Về phương thức, giáo dục là cơ hội giúp mỗi cá nhân đạt tới hạnh phúc và là cơ sở đảm
bảo cho sự kế thừa, tiếp nối và phát triển những thành quả văn hoá của xã hội loài nguời.
2.3. Giáo dục là hiện tượng có tính lịch sử : Giáo dục ra đời theo nhu cầu của lịch sử xã
hội, một mặt nó phản ánh trình độ phát triển của lịch sử, bị qui định bởi trình độ phát triển của
lịch sử, mặt khác nó lại tác động tích cực vào sự phát triển của lịch sử.
2.4. Giáo dục có tính giai cấp: Trong xã hội có giai cấp, giáo dục được sử dụng như công
cụ của giai cấp cầm quyền nhằm duy trì quyền lợi của mình thông qua mục đích, nội dung và
phương pháp giáo dục.
2.5. Giáo dục có tính dân tộc: Mỗi quốc gia đều có một truyền thống lịch sử, có nền văn
hoá riêng, cho nên giáo dục ở mỗi nước cũng có những nét độc đáo, những sắc thái đặc trưng.
Tính dân tộc của giáo dục được thể hiện trong mục đích nội dung, phương pháp và sản phẩm giáo
dục của mình.
Từ việc phân tích các tính chất cơ bản nêu trên, ta có thể rút ra kết luận :
Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, bản chất của giáo dục là sự truyền đạt và lĩnh
hội kinh nghiệm lịch sử xã hội của các thế hệ loài người, nhờ có giáo dục mà các thế hệ nối tiếp
nhau phát triển, tinh hoa văn hoá nhân loại và dân tộc được kế thừa, bổ sung và trên cơ sở đó mà
xã hội loài người không ngừng tiến lên.
II. KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC
Muốn phát triển một cách sáng tạo những tư tưởng giáo dục trong quá khứ, tiếp cận với
các tư tưởng giáo dục hiện đại, chúng ta cần kế thừa các thành tựu và kinh nghiệm giáo dục trong
lịch sử phát triển giáo dục của nhân loại.
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1. Thời kỳ công xã nguyên thuỷ.
Như trên đã trình bày, giáo dục là một hiện tượng xã hội đã nảy sinh chính trong cuộc
sống của công xã nguyên thuỷ. Cuộc sống lao động và sinh hoạt của người nguyên thuỷ trong
công xã để sản xuất nuôi sống mình và bảo vệ được con người trước sự đe doạ của tự nhiên và
thú dữ đã nảy sinh tri thức và tri thức này được truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau bằng con
đường giáo dục. Giáo dục thời kỳ này được gọi là giáo dục nguyên thuỷ hay giáo dục tự
nhiên.
Giáo dục thời kỳ Công xã nguyên thuỷ có những đặc điểm sau:
Về nội dung giáo dục: Người nguyên thuỷ giáo dục cho thế hệ trẻ những gì cần thiết để họ
sống, tồn tại và phát triển. Đó là những kinh nghiệm sản xuất, chống chọi với thiên nhiên, thú
dữ để bảo vệ con người và những phong tục tập quán, lễ nghi tôn giáo, luật lệ công xã để cho
mỗi người biết sống yên ổn trong công xã..
Về hình thức giáo dục: Giáo dục trong thời kỳ công xã nguyên thuỷ mang tính bình đẳng,
tự nhiên, không phân biệt giới tính, vị trí xã hội. Người lớn truyền thụ những kinh nghiệm của
mình cho trẻ em một cách trực tiếp ngay trong quá trình sống chung, trong lao động săn bắt
hái lượm và sinh hoạt hàng ngày ngay trong cộng đồng thị tộc, bộ lạc.
Về phương pháp giáo dục: Phương pháp giáo dục chủ yếu thời kỳ này là dùng lời nói, trực
quan và hoạt động thực tiễn.

2. Thời kỳ cổ đại hay là thời kỳ chiếm hữu nô lệ.
Thời kỳ cổ đại giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực hoạt động xã hội gắn liền với
các quá trình kinh tế, văn hoá, xã hội. Ở phương Đông, ngay từ trước Công nguyên, giáo dục ở
Trung Hoa cổ đại, Ấn Độ cổ đại đã rất phát triển. Ngay cả vùng ven Địa Trung hải, ở các thành
bang Spactơ, Aten, từ các thế kỷ VI,V (trCN) giáo dục cũng đã phát triển mà các di sản văn hoá,
giáo dục thời kỳ ấy đến nay vẫn được kế thừa một cách trân trọng.

Xô-cơ-rát ( 469-339 trCN ).
Xô-cơ-rát là nhà triết học và đồng thời là nhà tư tưởng, nhà giáo dục kiệt xuất thời cổ đại ở
thành bang Aten. Ông sống trong thời đại của Pêricơlít
(Pêricơlít – một chính khách nổi tiếng cầm quyền ở Aten vào thế kỷ thứ V – trCN).
Xô-cơ-rát là nhà giáo dục thực hành. Mọi điều ông truyền thụ được lưu truyền lại là do các
học trò của ông ghi chép như Xênôphông, Arixtôt, Platon…
Trong lĩnh vực giáo dục, Xô-cơ-rát có quan niệm rất nổi tiếng : Giáo dục phải giúp con
người tìm thấy sự khẳng định chính bản thân mình, vì thế mang giá trị nhân văn rất cao.
Trong 40 năm hoạt động, ông đã nêu cao tấm gương đức hạnh của mình, tình yêu chân lý
và sự can đảm trong việc bảo vệ chân lý.

Platon ( 429 -347 trCN).
Là học trò của Xôcrat, Platon đã có công ghi chép và xuất bản phần lớn các tác phẩm mà
trong đó trình bày lập trường quan điểm triết học, quan điểm giáo dục thông qua các cuộc đối
thoại giữa Platon và Xôcrat, nhờ vậy mà các quan điểm này lưu truyền đến tận ngày nay.
Platon là người đầu tiên xây dựng được một nền giáo dục có hệ thống dưới sự chỉ đạo của
một tư tưởng triết học nhất quán và có ảnh hưởng tới nền giáo dục phương Tây trong suốt 24 thế
kỷ qua và có lẽ còn ảnh hưởng tới nền giáo dục loài người trong nhiều thế kỷ tới. Để củng cố nhà
nước nô lệ đang hết sức hỗn loạn thời đó, Pla ton đã đề nghị xây dựng một xã hội ổn định, có kỷ
cương và thống nhất, trong đó những người có học vấn cao sẽ cầm quyền.
Quan điểm giáo dục của Platon thể hiện tập trung trong các tác phẩm chính như “ Luật
pháp” và “Nền Cộng hoà”. Platon cho rằng, xã hội gồm hai loại người: tự do và nô lệ. Những
người tự do được đào tạo theo hệ thống giáo dục như sau:
- Trước 7 tuổi giáo dục trong gia đình do người mẹ đảm nhận, gọi là “mẫu giáo”.
- Từ 7 – 17 tuổi: học đọc, học viết, tính toán, thiên văn, địa lý, thể dục, âm nhạc. Những
em học kém bị loại để đi lao động với giới công thương.
5

- Từ 17 – 20 tuổi: tiếp tục học văn hoá, thể dục, quân sự, triết học. Những em học kém bị
loại để rèn luyện trở thành quân nhân.
- Từ 20 – 30 tuổi: tiếp tục học văn, toán, thiên văn, lý luận âm nhạc, luật pháp, triết học…
để chuẩn bị lớp quan lại làm việc trong bộ máy chính quyền của nhà nước chủ nô.
- Những người thông minh đặc biệt được đào tạo tiếp từ 30 – 35 tuổi bằng việc nghiên
cứu sâu về triết học để đạt trình độ cao siêu về chân, thiện, mỹ. Trong số này sẽ chọn ra
những người xuất sắc nhất để điều hành nhà nước chủ nô. Số người này chỉ làm việc lãnh
đạo nhà nước từ 35 đến 50 tuổi; sau 50 tuổi sẽ thôi công việc quản lý để nghiên cứu khoa
học và viết sách.
Như vậy, Platon đã dùng một chương trình học tập đòi hỏi cao về trí tuệ để đào thải, sàng
lọc, phân loại người học trong những giai đoạn khác nhau của quá trình học tập từ đó phân chia
các nhóm dân cư trong xã hội một cách hợp pháp. Mô hình này được các nước phương Tây thừa
nhận và áp dụng qua nhiều thế kỷ.
Cũng trong hai tác phẩm nêu trên, Platon cũng nêu rõ việc giáo dục trước hết liên quan
với đạo đức, tâm lý và xã hội.
Đối với ông, sống có đạo đức trước hết là sống công bằng. Cá nhân được xem là công
bằng khi nội tâm bảo đảm được sự cân bằng của 3 yếu tố : dục vọng, sự can đảm và lý trí.
Theo ông, tất cả đều cần thiết cho cuộc sống nhưng “ hành động của con người chỉ hợp lý
nếu cái bụng và trái tim chịu phục tùng cái đầu”. Nhờ vậy, tâm hồn con người sẽ giữ mãi được sự
thăng bằng và sẽ sống với thái độ công bằng.
Đặc biệt theo ông, con người và xã hội chỉ có thể đạt tới hạnh phúc bởi một nền giáo dục
quốc gia. Qua quá trình giáo dục và phát triển sẽ sàng lọc những trẻ ít năng khiếu sẽ làm thợ,
những trẻ học tốt sẽ tiếp tục học để trở thành nhà thông thái, nếu không phát triển được sẽ ra làm
chiến sĩ, còn những trẻ tiếp tục học lên, sẽ học triết học từ những người xuất sắc để trở thành
quan chức như đã nêu ở trên và họ hành xử theo quan điểm CHÂN, THIỆN, MỸ.
Ngày nay, trong nhiều hệ thống giáo dục vẫn đang chọn lọc các yếu tố hợp lý của Platon
để kế thừa và phát triển cao hơn cho phù hợp với xã hội hiện đại.

Khổng Tử (551 – 479 trCN).
Từ thời cổ đại, phương Đông đã đóng góp cho loài người nhiều nhà triết học nổi tiếng
như: Khổng tử, Phật thích Ca Mâu Ni, Mặc Tử, Mạnh Tử, Pháp Gia, Hàn Phi Tử, Đổng Trọng
Thư …
Khổng Tử (551 – 479 trCN) tên Khâu, tự là Trọng Ni, người nước Lỗ, nay là tỉnh Sơn
Đông, Trung Quốc. Cha là Thúc Lương Ngột, một võ quan nước Lỗ, nổi tiếng về sức khoẻ và
lòng dũng cảm. Năm Khổng Tử lên 3 tuổi thì mất bố, 19 tuổi lấy vợ. Khổng Tử nổi tiếng là người
thông minh, siêng năng, liêm khiết. Ông được vua nước Lỗ trọng dụng. Năm 51 tuổi, vua mời ông
ra làm quan, làm đến chức ngang với tể tướng. Sử sách Trung Quốc ghi chép lại: ông làm quan
được 3 tháng thì việc chính trị trong nước được tốt đẹp, trai thì trung tín, gái thì trinh thuận; trật tự
trên dưới đều phân minh, nước thì thái bình thịnh trị. Sau thấy vua chơi bời, bỏ trễ việc nước nên
ông xin từ chức, bỏ sang nước Vệ, nước Tần, nước Thái, nước Diệp.
Năm 68 tuổi, nước Lỗ mời ông trở về. Ông không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Học trò
của Khổng Tử có lúc đông đến ba ngàn người. Ông mất năm 479 trCN, thọ 71 tuổi.
Khổng Tử là nhà giáo vĩ đại của Trung Hoa cổ đại và của nhân loại sống vào thời Xuân
Thu Chiến Quốc. Khổng Tử đã mở trường tư khá quy mô để dạy học, để truyền cái “đạo” của
mình. Học trò của ông có nhiều người nổi tiếng được đời sau kính trọng như Nhan Hồi, Trọng
Cung, Tăng Sâm, Tử Lộ…
Ông quan niệm giáo dục con người phải đào tạo nên những con người có nhân nghĩa,
phẩm hạnh, là con người quân tử mà chữ NHÂN là phẩm chất cao nhất trong cái đức của đạo làm
người.
“ Cách dạy dỗ của Khổng Tử, trước hết là dùng thi, thư rồi lấy hiếu, để mà hướng dẫn, lấy
nhân nghĩa để mà giảng, lấy lễ nhạc mà khiến người ta nhận xét, sau cùng mới lấy văn chương,
đạo đức mà dựng nên người”.
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Mục đích dạy học của Khổng Tử: Đó là xây dựng một xã hội ổn định và hoà mục; con
người phải có phẩm chất đẹp là: nhân, lễ và luôn tự rèn luyện. Phẩm chất này là cốt lõi của
người quân tử. Nhân không chỉ có yêu mà còn có ghét. Lễ có thể hiểu là giữ đúng vị trí, tôn ti,
phép tắc, kỷ cương…
Nguyên lý giáo dục của Khổng Tử là tu thân, thể hiện ở cái đạo “trung, thứ”.
- Trung là làm hết sức mình, theo mong muốn của mình.
- Thứ là điều mình muốn cho mình thì làm điều ấy cho người khác, điều gì mình không
muốn cho mình thì đừng làm cho người khác.
Phương pháp tiếp cận nhận thức và cải tạo thế giới: Đó là “Cách vật, trí tri, thành ý,
chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (Cách vật là tiếp cận sự vật, đến với sự vật
bằng giác quan; trí tri là suy nghĩ).
Nội dung giáo dục của Khổng Tử được thể hiện trong 6 bộ sách gọi là lục kinh: Kinh Dịch,
Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Xuân Thu.
Kinh Thư là bộ sách ghi chép những lời vua tôi dạy bảo, khuyên răn nhau.
Kinh Thi là bộ sách ghi chép những bài ca, bài đồng dao từ thời thượng cổ, với ba trăm
bài, bao trùm nội dung là “không nghĩ bậy”.
Kinh Lễ là bộ sách chép những quy tắc, lễ nghi để nuôi dưỡng tình cảm tốt của con người,
giữ cho trật tự xã hội được phân minh, hạn chế cái dục vọng bất chính.
Kinh Nhạc: Nhạc và lòng người cảm hoá lẫn nhau, nhạc có khả năng giáo dục con người.
Kinh Xuân Thu là bộ sách mà ở đó thể hiện quan điểm chính trị của Khổng Tử. Chẳng
hạn như dùng đức để trị, cải thiện đời sống nhân dân, coi trọng giáo dục, giữ mối quan hệ hai
chiều: vua – tôi; cha – con; người trên – người dưới; thuyết chính danh: danh và thực.
Bộ sách luận ngữ: thể hiện cái đạo làm người quân tử.
Khổng Tử còn là một nhân cách sư phạm vĩ đại, giữa lời nói và việc làm luôn luôn nhất
quán, say mê với nghề nghiệp, một đời : “ Học không biết chán, dạy không biết mỏi”.
Ngày nay, loại trừ những hạn chế lịch sử, ta vẫn thấy các quan điểm về giáo dục do ông
đưa ra vẫn là những cống hiến vĩ đại vì giáo dục, nó vượt lên, nổi bật so với thời đại ông sống.
Như vậy, điều quan tâm là ở thời kỳ cổ đại, nhiều nhà tư tưởng giáo dục cũng đồng thời là
nhà khoa học, nhà triết học, do đó các tư tưởng giáo dục thường phát triển và trình bày trong các
tác phẩm triết học, khoa học nói chung, thậm chí còn được lồng vào các tác phẩm thần học, tôn
giáo, do đó, muốn tìm hiểu những quan điểm đó cần có sự am hiểu về văn hoá nói chung và tôn
giáo nói riêng.

3. Thời kỳ phong kiến:
Thời kỳ Trung cổ ở phương Tây, nhà thờ giữ vai trò độc tôn trong đời sống xã hội, có ảnh
hưởng rất lớn đến sự phát triển của giáo dục và nhà trường. Thời kỳ này, giáo dục học nhìn chung
vẫn tồn tại như một phần của triết học (giống như nhiều khoa học khác), nhà trường đều đặt dưới
sự cai quản của tôn giáo.
Các trường tôn giáo luôn luôn có sự dung hoà giữa sự phát triển niềm tin tôn giáo và phát
triển trí tuệ, dùng triết học kinh viện để chứng minh, bao giờ niềm tin cũng định hướng và ở vị trí
cao hơn trí tuệ, có trước trí tuệ và khoa học.
Đến thế kỷ thứ XII –XIII ở Tây Âu đã hình thành 3 loại trường : trường tu viện, trường
của nhà thờ và trường dòng. Bên cạnh trường tôn giáo có hệ thống giáo dục kỵ sĩ với nội dung là
giáo dục 7 đức tính của kỵ sĩ : “ cưỡi ngựa, bơi, dùng giáo, đấu kiếm, đi săn, đánh cờ, làm thơ”.
Thực chất giáo dục tôn giáo và giáo dục kỵ sĩ ở Tây Âu thời Trung cổ đều phục vụ cho
chế độ phong kiến thần quyền đương thời.
Đối với giáo dục phong kiến ở phương Đông chúng ta có thể kể đến nền giáo dục phong
kiến Trung Hoa. Trung Hoa là một trong bốn trung tâm văn minh lớn của phương Đông cổ đại và
cũng là một trong những quốc gia phong kiến điển hình với chiều dài phát triển lịch sử của mình.
Trung Hoa cũng có một nền giáo dục phong kiến rất điển hình với tính giai cấp rất rõ rệt. Các
triều đại phong kiến đều dựng ra các cơ sở dạy học riêng để giáo dục cho con cái của tầng lớp qúy
tộc. “Nho giáo” được coi là nội dung giáo dục chủ yếu trong nền giáo dục phong kiến Trung Hoa.
Chế độ khoa cử rất được đề cao: HỌC – THI – LÀM QUAN.
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4. Thời kỳ văn hoá Phục hưng :
Cuối thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XV, khi mầm mống của xã hội tư bản xuất hiện, nhân loại
bước vào thời kỳ Phục hưng. Các nhà nhân văn tiên tiến xuất hiện làm dấy lên phong trào giải
phóng tư tưởng con người khỏi thần học. Nền văn hoá nghệ thuật nhân văn chủ nghĩa phi tôn giáo
phát triển mạnh. Tất cả tạo nên nhu cầu, động lực mới thúc đẩy giáo dục phát triển với tư tưởng
tiến bộ vượt ra khỏi khuôn khổ giáo dục kinh viện tôn giáo, hướng về chủ nghĩa nhân văn.
Các nhà nhân văn chủ nghĩa chủ trương đề cao giá trị con người, cho rằng, con người cần
được phát triển toàn diện thông qua giáo dục. Tiêu biểu là Thomas More (1478 -1535), T.
Campanenla (1568 -1639); Vittôrinô (Ý); Eraxmơ (Hà Lan); Môngtenhơ (Pháp); Rabơle (Pháp)…
Theo các nhà lịch sử tư tưởng thì chính bước quá độ từ chế độ phong kiến qua chủ nghĩa
tư bản đã làm xuất hiện hệ thống tri thức mới ra đời, trong đó có nhiều khoa học tách ra khỏi triết
học. Sở dĩ có bước ngoặt vĩ đại này trong lịch sử tư tưởng loài người là nhờ vào phát minh khoa
học của N.Côpecnich, phát minh của Côpecnich được đánh giá đó là một cuộc cách mạng – cuộc
cách mạng trên trời. Với thuyết “ Nhật tâm” ông đã chứng minh rằng trung tâm của hệ thống hành
tinh chúng ta đó là Mặt Trời, đánh đổ hoàn toàn thuyết “Địa tâm” của Ptôlêmê (nhà thần học) cho
rằng trung tâm của hệ thống hành tinh là Trái Đất.
Giáo dục học từ đây cũng phát triển và tồn tại như là một khoa học độc lập với tên tuổi của
Comenxki vĩ đại (1592- 1670), ông là nhà lí luận và là nhà tư tưởng giáo dục đã đề cao giáo dục
phổ cập, đề cao việc dạy tiếng mẹ đẻ trong các nhà trường và nêu ra luận chứng chặt chẽ trong tác
phẩm nổi tiếng “ Phép giảng dạy vĩ đại”. Ông là người đề xướng hình thức dạy học lớp – bài; đề
ra các nguyên tắc dạy học mà ngày nay vẫn được áp dụng : nguyên tắc trực quan, nguyên tắc nhất
quán, nguyên tắc mang tính khoa học, tính hệ thống…
Nhìn chung, giáo dục thời kỳ văn hoá Phục hưng thể hiện rõ tư tưởng nhân văn trong giáo
dục:
- Giáo dục bình đẳng cho mọi người.
- Lao động là nghĩa vụ của mọi người, song mỗi ngày chỉ làm việc trong một số giờ nhất
định, thời gian còn lại để học văn hoá và sinh hoạt xã hội.
- Dạy học bằng tiếng mẹ đẻ.
- Coi trọng khoa học tự nhiên.
- Đề cao phương pháp quan sát, thí nghiệm, thực hành trong dạy học và giáo dục.
- Tôn trọng nhân cách của trẻ em..
- Giáo dục nhằm phát triển nhiều mặt ở trẻ em: về thể chất, đạo đức, trí tuệ và kỹ năng lao
động.
Đây chính là tiếng nói, tư tưởng tiến bộ của loài người về lĩnh vực giáo dục trong thời kỳ
văn hoá Phục hưng mà cho đến nay giá trị, ý nghĩa của nó vẫn được trân trọng lưu giữ, duy trì và
phát triển.

5. Thế kỷ XVII - XIX :
Cùng với sự phát triển chung của khoa học, giáo dục học cũng đã phát triển về nội dung,
ngoài sự phản ánh các thành tựu chung… cũng thể hiện sự đấu tranh gay gắt giữa các quan điểm
lý luận giáo dục của giai cấp tư sản thống trị và lợi ích giáo dục của nhân dân.
Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, có thể chia sự phát triển giáo dục qua các thời kỳ sau đây:
- Giáo dục trước cách mạng tư sản Pháp 1789. Thời kỳ này trong lĩnh vực giáo dục thể
hiện cuộc đấu tranh gay gắt về mặt tư tưởng và đã để lại nhiều tư tưởng giáo dục tiến bộ với các
khuynh hướng dân chủ:
- Giáo dục bình đẳng cho mọi trẻ em.
- Giáo dục xuất phát từ đặc điểm trẻ em.
- Đề cao vai trò của môi trường.
- Đánh giá cao vai trò của giáo dục, thậm chí dùng giáo dục để thay đổi cả xã hội.
- Giáo dục con người phát triển nhiều mặt: Đức, trí, thể chất, kỹ năng lao động…
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Đây là những tiền đề quan trọng cho nền giáo dục tư sản mới, tiến bộ. Song rất tiếc là
những tư tưởng tiến bộ này chỉ dừng ở tư tưởng, còn trên thực tế vẫn tồn tại nền giáo dục phong
kiến và cuộc đấu tranh còn tiếp diễn cho một nền giáo dục tư sản tiến bộ.
- Giáo dục từ 1789 đến những năm đầu thế kỷ XIX.
- Tư tưởng tiến bộ xã hội đều hướng vào việc đấu tranh với nhà nước tư sản vì một nền giáo
dục tiến bộ như Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 đề ra.
- Giáo dục là nhu cầu chính đáng của mọi người lao động, nên xu thế chung là đấu tranh cho
một nền giáo dục bình đẳng: giữa nam và nữ, giữa giàu và nghèo.
- Đòi nhà nước phải mở trường cho trẻ em học với một nền giáo dục miễn phí, bắt buộc và
không phụ thuộc vào tôn giáo.
- Vai trò của thầy giáo được đề cao, lí luận sư phạm được coi trọng, khoa học sư phạm được
chính thức đặt ra và đòi hỏi phải được coi trọng, nghiên cứu.
- Nội dung giáo dục con người chú trọng đến việc giáo dục những phẩm chất và năng lực
cần có cho người lao động ở thời kỳ sản xuất công nghiệp phát triển.
- Nhân cách trẻ em được tôn trọng và trở thành một vấn đề quan tâm lớn của các nhà sư
phạm.
Những xu hướng và tư tưởng giáo dục tiến bộ trên đây từng bước được thực hiện và đã trở
thành mục tiêu đấu tranh của lực lượng tiến bộ xã hội cho một nền giáo dục tiến bộ ở các nước tư
bản chủ nghĩa, cùng với việc đấu tranh để giải phóng cho người lao động trong xã hội công
nghiệp phát triển thế kỷ XIX. Tên tuổi các nhà giáo dục lớn thời kỳ này phải kể đến: Đixtecvec
(1790 – 1866) người Đức; Usinxki (1824 – 1870) người Nga.
- Vào những năm 40 của thế kỷ XIX.
Vào những năm 40 của thế kỷ XIX cùng với sự xuất hiện của chủ nghĩa Marx, giáo dục học
tiếp tục phát triển với cơ sở phương pháp luận khoa học. Học thuyết Mác - Lênin về giáo dục đã
chứng minh một cách khoa học các vấn đề có tính quy luật như :
- Về sự hình thành của cá nhân con người;
- Về tính quy luật của kinh tế - xã hội đối với giáo dục;
- Tính lịch sử của giáo dục trong tiến trình phát triển xã hội;
- Vai trò của giáo dục trong điền kiện xã hội có giai cấp;
Những luận điểm này được xem là những luận điểm cơ bản, có vai trò định hướng cho
việc nghiên cứu, ứng dụng các vấn đề lý luận vào thực tiễn giáo dục, giúp cho giáo dục ngày càng
phong phú và phát triển sâu rộng như hiện nay.

6.

Thế kỷ XX.
Sự phát triển của giáo dục ở thế kỷ XX có thể nói được chia ra làm nhiều giai đoạn, nhiều
khu vực, với những hệ thống tư tưởng quan điểm khác nhau. Đó là những giai đoạn: những năm
đầu thế kỷ (thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất); những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất
đến 1945 (kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai); giai đoạn từ những năm 50 đến hết thế kỷ XX.
Cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội, giáo dục ở thế kỷ XX nổi lên những nền giáo dục tiêu
biểu sau đây:
- Nền giáo dục nước Nga Xô viết từ Cách mạng tháng Mười 1917 đến những năm 90 thế kỷ
XX (trước khi Liên Xô tan rã).
- Nền giáo dục Nhật Bản.
- Nền giáo dục Hoa Kỳ.
- Nền giáo dục của các nước phát triển ở châu Âu: Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Bỉ, Italia.
- Nền giáo dục của một số nước ở khu vực Châu Á: Singapo, Trung quốc, Hàn quốc,
Malaixia, Hồng kông, Ấn độ, Thái Lan…
Nhìn chung, thế kỷ XX, đặc biệt là những năm nửa cuối của thế kỷ, giáo dục ở tất cả các
quốc gia trên thế giới đã trở thành một hoạt động được tổ chức đặc biệt, đạt tới trình độ cao, có
chương trình kế hoạch, có nội dung, phương pháp hiện đại, diễn ra theo một nhịp độ khẩn trương.
Hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng một cách khoa học, với nhiều cấp học, bậc học, nhiều
loại hình trường, lớp, nhiều loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng, tạo cho
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xã hội trở thành một xã hội học tập và học tập suốt đời. Giáo dục đã trở thành động lực thực sự
thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của xã hội loài người.

III. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA
GIÁO DỤC HỌC.
1.Đối tượng nghiên cứu của giáo dục học.
Nghiên cứu một khoa học thường bắt đầu bằng việc xem xét đối tượng của nó. Bởi vì mỗi
khoa học thường được phân biệt bởi 3 dấu hiệu đặc trưng đó là : đối tượng, phương pháp nghiên
cứu và hệ thống các khái niệm, phạm trù của chuyên ngành khoa học.
Đối tượng nghiên cứu của một khoa học là một phần của thế giới khách quan, mà lĩnh vực
khoa học đó tập trung nghiên cứu khám phá, để tìm ra bản chất và quy luật hoạt động của nó. Mỗi
khoa học nghiên cứu một khía cạnh của thế giới, tập hợp các khoa học sẽ nghiên cứu toàn bộ thế
giới. Do đó, việc xác định đúng đối tượng của chuyên ngành khoa học giúp cho các nhà nghiên
cứu đi đúng trọng tâm, không lệch hướng trong quá trình tìm tòi, sáng tạo.
Khoa học hiện đại có trên hai nghìn bộ môn khác nhau, được phân thành các nhóm, các
lĩnh vực chuyên ngành. Trong nhóm các khoa học xã hội có một bộ phận nghiên cứu về quá trình
giáo dục con người. Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học chính là quá trình giáo dục, một quá
trình hoạt động đặc biệt trong các hoạt động của xã hội loài người.
Khoa học giáo dục bao gồm hệ thống các bộ môn sau đây :
- Lịch sử giáo dục.
- Giáo dục học.
- Giáo dục học chuyên biệt.
- Lý luận dạy học bộ môn.
Giáo dục học là một bộ môn của khoa học giáo dục nằm trong các khoa học xã hội. Giáo
dục học có liên quan chặt chẽ với Tâm lý học, Tâm lý học lứa tuổi, Tâm lý học sư phạm, Sinh lý
học lứa tuổi, Lôgic học, Phương pháp giảng dạy bộ môn…
Giáo dục học đại cương bao gồm bốn phần :
- Những vấn đề lý luận chung
- Lý luận dạy học
- Lý luận giáo dục
- Lý luận quản lý nhà trường.
Mỗi phần có nội dung nghiên cứu đặc trưng.

2. Nhiệm vụ của giáo dục học:
Giáo dục học là một lý thuyết khoa học, bao gồm một hệ thống các luận điểm về quá trình
giáo dục có các nhiệm vụ sau :
2.1 Giải thích nguồn gốc phát sinh và bản chất của hiện tượng giáo dục, tìm ra các quy luật
chi phối quá trình giáo dục, chi phối sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm tổ chức
quá trình giáo dục đạt tới hiệu quả cao nhất.
2.2 Xây dựng chương trình giáo dục và đào tạo dựa trên cơ sở dự đoán xu hướng phát
triển của xã hội hiện đại, khả năng phát triển của khoa học và công nghệ trong tương lai.
2.3 Nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp và phương tiện giáo dục mới trên cơ sở các
thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
2.4 Nghiên cứu xây dựng các lý thuyết giáo dục mới và các khả năng ứng dụng các lý
thuyết mới ấy vào thực tiễn giáo dục.
Tóm lại, nhiệm vụ của giáo dục học là nghiên cứu bản chất và các quy luật của quá trình
giáo dục để xây dựng các lý thuyết khoa học giáo dục và chỉ ra con đường ứng dụng chúng vào
thực tiễn. Do đó, việc nắm vững lý thuyết giáo dục học giúp cho các nhà giáo dục nâng cao văn
hóa sư phạm, giúp cho các bậc phụ huynh có những hiểu biết chung để giáo dục các thành viên
trong gia đình.
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3. Phương pháp nghiên cứu của giáo dục học.
Bất kỳ một ngành khoa học nào muốn phát triển cũng phải được nghiên cứu cho nên đòi
hỏi phải có phương pháp.
Phương pháp nghiên cứu nói chung là con đường, là cách thức tác động vào đối tượng để
giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đạt được mục đích đã đặt ra, đồng thời phương pháp
được coi như là công cụ để nhận thức khoa học.
Cơ sở phương pháp luận của Giáo dục học đó là chủ nghĩa Marx – Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh với tất cả các bộ phận hợp thành của nó : Triết học (Duy vật biện chứng + Duy vật lịch
sử), Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa Xã hội khoa học…
Phương pháp nghiên cứu giáo dục học là cách thức mà nhà khoa học sử dụng để khám phá
bản chất và quy luật của quá trình giáo dục nhằm vận dụng chúng vào việc cải tạo thực tiễn giáo
dục.
Các phương pháp nghiên cứu giáo dục học có thể chia thành 3 nhóm sau đây:

3.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Nhóm này bao gồm các phương pháp cụ thể sau :
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hoá thông tin tư liệu.
- Đề xuất và chứng minh một giả thuyết.
- Xây dựng các mô hình giả định.

3.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn giáo dục:
Gồm :
- Quan sát (theo chương trình chủ động để tìm ra quy luật vận động).
- Điều tra toàn diện để xác định đặc điểm, quy luật phát triển. Có thể điều tra quan điểm,
tâm trạng, nguyện vọng bằng hệ thống câu hỏi.
- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của nhà giáo và học sinh để phát hiện trình độ nhận
thức, phương pháp và chất lượng hoạt động của họ để tìm ra giải pháp nâng cao chất
lượng quá trình đào tạo.
- Thực nghiệm giáo dục : đây là phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo một
giả thuyết giáo dục bằng cách đưa vào đó những yếu tố mới, những điều kiện khác
thường. Nếu giả thuyết được khẳng định nghĩa là lý thuyết được xác lập và có thể ứng
dụng vào thực tiễn.
- Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục.
- Phương pháp chuyên gia : đây là phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia
có trình độ cao để đánh giá một công trình khoa học giáo dục hoặc tìm ra những giải
pháp tối ưu cho sự kiện giáo dục nào đó.

3.3. Nhóm phương pháp toán học.
Trong nghiên cứu khoa học giáo dục, Toán học được sử dụng rộng rãi với 2 mục đích :
Một là, sử dụng các lý thuyết toán học, các phương pháp logic toán học để xây dựng các lý
thuyết giáo dục hoặc xác định các thông số liên quan đến đối tượng nghiên cứu một cách nhất
quán.
Hai là, dùng toán thống kê để xử lý các tài liệu, số liệu thu thập được từ các phương pháp
khác nhau để từ đó cho ta những số liệu khái quát chính xác đáng tin cậy về đối tượng.
Tóm lại, trong khoa học nói chung, giáo dục học nói riêng đối với một đề tài nghiên cứu
người ta thường sử dụng phối hợp các phương pháp với nhau, nhằm mục đích bổ khuyết cho
nhau, kiểm tra lẫn nhau để tìm ra các kết quả khách quan và chân thực. Các phương pháp nghiên
cứu được lựa chọn, sử dụng tuỳ theo mục đích, nội dung, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu;
không có phương pháp nào là vạn năng.

IV.NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC HỌC
Giáo dục học có một hệ thống các khái niệm có mối liên hệ với nhau tạo thành lý thuyết chặt
chẽ, ta có thể liệt kê đến và làm rõ các khái niệm cơ bản sau đây :
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1.Giáo dục.
Giáo dục là khái niệm cơ bản, quan trọng nhất của giáo dục học.
Về bản chất, giáo dục là quá trình truyền đạt và tiếp thu những kinh nghiệm lịch sử xã hội
của các thế hệ loài người.
Về hoạt động, giáo dục là quá trình tác động đến các đối tượng giáo dục để hình thành cho
họ những phẩm chất nhân cách.
Về mặt phạm vi, khái niệm giáo dục bao hàm nhiều cấp độ khác nhau:
+ Ở cấp độ rộng nhất, giáo dục được hiểu đó là quá trình xã hội hoá con người. Quá trình
xã hội hoá con người là quá trình hình thành nhân cách dưới ảnh hưởng của tác động chủ quan và
khách quan, có ý thức và không có ý thức của cuộc sống, của hoàn cảnh xã hội đối với các cá
nhân.
+ Ở cấp độ thứ hai, giáo dục có thể hiểu là giáo dục xã hội. Đó là hoạt động có mục đích
của xã hội, với nhiều lực lượng giáo dục, tác động có hệ thống, có kế hoạch đến con người để
hình thành cho họ những phẩm chất nhân cách.
+ Ở cấp độ thứ ba, giáo dục được hiểu là quá trình sư phạm. Quá trình sư phạm là quá
trình tác động có kế hoạch, có nội dung và bằng phương pháp khoa học của các nhà sư phạm
trong nhà trường tới học sinh nhằm giúp học sinh nhận thức, phát triển trí tuệ và hình thành những
phẩm chất nhân cách. Ở cấp độ này, giáo dục bao gồm : Quá trình dạy học và quá trình giáo dục
theo nghĩa hẹp.
+ Ở cấp độ thứ tư, Giáo dục được hiểu là quá trình bồi dưỡng để hình thành những phẩm
chất đạo đức cụ thể, thông qua việc tổ chức cuộc sống, hoạt động và giao lưu.

2. Giáo dưỡng.
Giáo dưỡng là quá trình cung cấp kiến thức khoa học, hình thành phương pháp nhận thức
và kỹ năng thực hành sáng tạo cho học sinh thông qua con đường dạy học. Như vậy, giáo dưỡng
là quá trình bồi dưỡng học vấn cho học sinh.

3. Dạy học.
Dạy học là khái niệm chỉ hoạt động chung của người dạy và người học, hai hoạt động này
song song tồn tại và phát triển trong cùng một quá trình thống nhất. Quá trình này là một bộ phận
hữu cơ của quá trình sư phạm tổng thể, trong đó :
- Vai trò của nhà sư phạm là định hướng tổ chức, thực hiện việc truyền thụ kiến thức, kỹ
năng, kỹ xảo hình thành năng lực và thái độ đúng đắn, tạo ra động lực cho việc học với tư cách là
chủ thể sáng tạo, hình thành nhân cách bản thân.
Theo quan điểm tiếp cận hệ thống thì vai trò chủ đạo của giáo viên luôn có ý nghĩa đặc
biệt với việc đảm bảo chất lượng của học sinh trong học tập.
- Vai trò chủ động, tích cực, năng động của học sinh trong học tập có ý nghĩa là chủ thể
sáng tạo, không thể thay thế, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển trí tuệ, lĩnh hội kiến thức
và hoàn thiện nhân cách của bản thân.
 “ Kết quả trực tiếp của quá trình dạy học là học vấn bao gồm cả phương pháp
nhận thức và phương pháp hành động) và năng lực chuyên biệt của người học”.

(phương pháp

4. Giáo dục hướng nghiệp.
Giáo dục hướng nghiệp cũng là một yêu cầu và cũng là một nội dung giáo dục chủ yếu đối
với học sinh phổ thông. Đó là hệ thống những tác động giúp cá nhân lựa chọn các công việc hoặc
nghề thích hợp, phù hợp với nguyện vọng và năng lực cá nhân nhằm đáp ứng các nhu cầu về kinh
tế và lao động của xã hội.
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5. Giáo dục cộng đồng.
Giáo dục cộng đồng được xem như là một tư tưởng, một cách làm mới mẻ nhằm xây dựng
mối quan hệ bền vững, gắn bó giữa giáo dục với các quá trình xã hội, với lợi ích và đời sống của
cộng đồng. Giáo dục cộng đồng được xem là cách thức tốt và có hiệu quả nhằm tạo ra những điều
kiện, cơ hội để thực hiện sự công bằng xã hội, tạo lập nền tảng cho sự phát triển và sự ổn định của
xã hội.
Giáo dục cộng đồng được tổ chức một cách hệ thống mang tính phổ biến (toàn cầu) nhưng
cũng đậm nét bản sắc dân tộc, truyền thống, tinh hoa văn hoá của từng dân tộc, từng cộng đồng và
lợi ích thiết thân của mọi thành viên trong cộng đồng.

6. Công nghệ giáo dục.
Đây là khái niệm được dùng trong các tài liệu giáo dục ở nước ta vài ba chục năm gần đây.
Theo nguồn gốc, khái niệm công nghệ chỉ dùng trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật,
trong quá trình sản xuất vật chất nói chung với ý nghĩa chỉ một quy trình chặt chẽ trong hoạt động
khoa học kỹ thuật, trong quá trình sản xuất hay còn gọi là quy trình vận hành hoạt động.
Từ khi các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ xâm nhập tức là được áp dụng vào
tất cả các quá trình xã hội thì người ta đã tìm cách áp dụng nó vào quá trình dạy học nhằm giảm
bớt lao động nặng nhọc của lao động sư phạm để nâng cao hiệu quả giáo dục, dạy học.
Công nghệ giáo dục hàm nghĩa là việc thiết kế quá trình dạy học và lĩnh hội tri thức có
tính đến cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật và nguồn nhân lực trong sự tương tác giữa chúng
với nhau nhằm tối ưu hoá quá trình dạy học và đào tạo.
Công nghệ giáo dục tạo ra những cải tiến rõ rệt, nổi bật nhất là trong việc xây dựng
chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, việc tổ chức quá trình học tập, thi, kiểm tra và đánh
giá.
Tuy nhiên, nếu đưa toàn bộ quá trình sư phạm trở thành hoạt động manh tính chất một quy
trình công nghệ thì lại rơi vào một sai lầm đáng tiếc, bởi sẽ dẫn tới “vi phạm mục đích nhân văn
của giáo dục”. Thực tiễn giáo dục từ xưa đến nay cho thấy rằng trong hoạt động giáo dục không
có phương pháp, hình thức hay phương tiện giáo dục nào dù là hiện đại có tác dụng vạn năng, có
thể thay thế cho hoạt động sáng tạo của mỗi người.
Trên đây là một số khái niệm cơ bản của Giáo dục học. Trong quá trình học tập, nghiên
cứu về giáo dục, người nghiên cứu cần tìm hiểu các khái niệm khác liên quan đến đối tượng, nội
dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài. Các khái niệm cơ bản đó được nêu cụ thể trong Từ điển
Giáo dục học.

CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hãy giải thích nguồn gốc phát sinh của hiện tượng giáo dục?
Nêu và phân tích các tính chất của giáo dục?
Phân biệt giáo dục và giáo dục học?
Hãy trình bày đối tượng nghiên cứu của giáo dục học?
Nhiệm vụ giáo dục học?
Phân tích làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản của giáo dục học?
Trình bày hệ thống các phương pháp nghiên cứu của giáo dục học?
Hiểu biết của anh, chị về lịch sử giáo dục ?
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CHƯƠNG 2

GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
I. SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA CON NGƯỜI.

1.Khái niệm con người.
Từ trước đến nay có rất nhiều ngành khoa học nghiên cứu con người và người ta đã gọi
con người bằng những từ ngữ chứa đựng những nội dung khác nhau dựa trên mục đích và phương
tiện nghiên cứu của từng ngành khoa học.
- Có quan niệm cho rằng : Con người như là một sự tồn tại “thần bí” – đó là con người mà
mắt ta không trông thấy được. Con người này điều khiển con người thể xác.
Đây là quan điểm phản khoa học; chính quan điểm sai lầm này làm cho người thiếu hiểu
biết, đi vào con đường mê tín dị đoan, tin vào bói toán, số mệnh.
- Một quan niệm khác cho rằng có “con người bản năng” coi con người là một tồn tại sinh
vật, mọi sự sống của con người cũng như mọi thứ con người làm ra đều hoàn toàn bắt nguồn từ
bản năng.
Đây cũng là một lý thuyết sai lầm mà hậu quả của nó là dẫn đến lối sống tự do, tuỳ tiện và
tha hoá. Trên thực tế, con người có bản năng sinh tồn nhưng bản năng của con người khác hẳn về
chất so với bản năng động vật. Con người sống có ý thức, có trí tuệ và ngày càng văn minh.
- Khi nhận ra vai trò to lớn của công cụ lao động đối với sự phát triển của xã hội loài
người, để chỉ một tồn tại sống biết sử dụng công cụ lao động, người ta đã đưa ra khái niệm “con
người kỹ thuật”.
- Khi xã hội có sự phân chia giai cấp, hình thành thể chế xã hội với hệ thống chính trị của
mình, lúc ấy xuất hiện lý thuyết “con người chính trị”. Gần gũi với quan niệm này, có người cho
rằng có “con người xã hội” nhằm chỉ rõ mặt tồn tại xã hội của con người nói chung…
- Khác với các lý thuyết, các quan điểm trên, K.Marx đã đưa ra một quan điểm rất khoa
học về con người : “ Bản chất con người không phải là cái gì trừu tượng, vốn có của mỗi cá nhân
riêng biệt, trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã
hội”.
Quan điểm của K.Marx nêu rõ :
+ Trong con người tồn tại rất nhiều mối quan hệ.
+ Bản chất của con người không phải là cái gì chung chung hoặc không thể thay
đổi được mà nó được thể hiện trong đời sống thực tiễn.
+ Vừa nhấn mạnh tính xã hội trong con người và vừa thấy được sức sống tự nhiên
của con người.
+ Con người là chủ thể của lịch sử, của mọi giá trị, của mọi nền văn minh.
- Hiện nay, ở Việt Nam, trong chiến lược phát triển đất nước con người được xem là mục
tiêu, là vị trí trung tâm, là động lực của sự phát triển đất nước.

2. Khái niệm nhân cách.
Một con người, khi đại diện cho loài người là một cá thể, khi là thành viên của xã hội thì
con người là một cá nhân, khi là chủ thể hoạt động thì con người trở thành một nhân cách.
Khi nói đến nhân cách, người ta thường nhấn mạnh đến một trong những yếu tố quan
trọng nhất là định hướng giá trị. Đó cũng chính là cái lõi của nhân cách, bao gồm :
- Các giá trị tư tưởng : lý tưởng, niềm tin, dân chủ, độc lập tự do…
- Các giá trị đạo đức : lương tâm, lòng nhân ái, nghĩa vụ, trách nhiệm, lòng trung thực,
tính kỷ luật…
- Các giá trị nhân văn : học vấn, nghề nghiệp, tình yêu, thời trang, tài năng, thái độ, sở
thích đối với một giá trị nào đó…
Định hướng giá trị bao giờ cũng được hình thành và củng cố bởi năng lực nhận thức, bởi
kinh nghiệm sống của cá nhân qua quá trình thể nghiệm lâu dài.
Người Việt Nam khi nói đến nhân cách thường quan niệm đó là sự thống nhất giữa phẩm
chất và năng lực tức là giữa đức và tài của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có tài
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mà không có đức chỉ là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Bởi
vậy, tu dưỡng và rèn luyện bản thân để trở thành nhân cách vừa có đức vừa có tài là hết sức quan
trọng đối với mỗi người, là nhiệm vụ hàng đầu của thanh niên, học sinh, sinh viên.
Tóm lại, nhân cách là bộ mặt tâm lý đặc trưng của một cá nhân, với tổ hợp những
phẩm chất phù hợp với những giá trị và chuẩn mực xã hội, được xã hội thừa nhận.

3. Sự phát triển nhân cách
Các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng, con người vốn sinh ra chưa có nhân cách.
Chính trong quá trình sống, học tập, lao động, giao lưu, vui chơi, giải trí… con người đã tự hình
thành và phát triển nhân cách của mình chủ yếu theo quy luật lĩnh hội các di sản văn hoá vật chất
và tinh thần do các thế hệ trước để lại trong các công cụ lao động, các công trình kiến trúc, các
tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật, chính trị, quân sự… Chính bằng các hoạt động xã hội,
con người ngay từ khi còn nhỏ đã dần dần lĩnh hội nội dung văn hoá của nhân loại chứa đựng
trong các mối quan hệ xã hội có liên quan tới mọi hoạt động của con người.
V.I. Lênin đã nói một cách rất hình ảnh rằng: “Cùng với dòng sữa mẹ, con người hấp thụ
tâm lý, đạo đức của xã hội mà nó là thành viên”.
Sự phát triển nhân cách thường bao gồm các mặt phát triển sau đây:
+ Sự phát triển về mặt thể chất: Biểu hiện ở sự tăng trưởng về chiều cao, cân nặng, cơ
bắp và sự hoàn thiện của các giác quan… Đó là những biểu hiện dễ thấy nhất ở mỗi con người;
+ Sự phát triển về mặt tâm lý: Biểu hiện ở những biến đổi cơ bản trong quá trình nhận
thức, tình cảm, ý chí, nhu cầu, nếp sống, thói quen… nhất là ở sự hình thành và phát triển các
thuộc tính tâm lý mới của nhân cách;
+ Sự phát triển về mặt xã hội: Biểu hiện ở tính tích cực, tự giác tham gia vào các mặt
khác nhau của đời sống xã hội cũng như những thay đổi trong việc ứng xử, giao tiếp với mọi
người xung quanh.
Như vậy, sự phát triển nhân cách cần được hiểu là một quá trình cải biến toàn bộ sức
mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần của con người. Đó là sức mạnh mang tính bản chất của con
người. Đó không chỉ là những biến đổi về lượng mà điều quan trọng là những sự biến đổi về chất
trong mỗi con người và sự chuyển hoá giữa chúng cho nhau, là bước nhảy vọt của từng cá nhân
về năng lực và phẩm hạnh phù hợp với sự phát triển và yêu cầu đặt ra của xã hội và thời đại.
Đồng thời sự phát triển nhân cách của con người chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó có
các yếu tố tự nhiên và các yếu tố xã hội.

II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
Sự phát triển của mỗi con người để trở thành một nhân cách là một quá trình diễn biến
phức tạp và nó bị chi phối bởi các yếu tố : yếu tố sinh học, yếu tố môi trường, yếu tố hoạt động,
yếu tố giáo dục.

1.Yếu tố sinh học ( Yếu tố di truyền).
Di truyền là sự tái tạo hay là sự kế thừa những phẩm chất sinh vật của thế hệ con cháu từ
thế hệ cha ông, mang dấu ấn đặc trưng nòi giống. Những đặc điểm sinh học được truyền lại từ cha
mẹ đến con cái được ghi lại thành một chương trình độc đáo gọi là mã di truyền hay là hệ thống
gien. Ví dụ như màu mắt, màu da, màu tóc, vóc dáng, thể trạng, các đặc điểm hệ thần kinh, dáng
đi thẳng đứng… Một số thuộc tính sinh học có được khi đứa trẻ mới sinh gọi là thuộc tính bẩm
sinh. Vậy di truyền có vai trò như thế nào đối với sự phát triển nhân cách?
-Nhờ có đặc điểm di truyền mà đặc điểm loài được giữ lại, được phát triển và hoàn thiện.
- Di truyền đặc biệt là di truyền lại những đặc điểm về cấu tạo cơ thể, loại hình thần kinh,
về chức năng hoạt động của chúng sẽ tạo thành sức sống tự nhiên của con người. Sức sống tự
nhiên là những tiền đề vật chất có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình hình thành và
phát triển nhân cách.
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- Mỗi con người ít nhiều có một khả năng bẩm sinh nào đó tức là những tư chất có sẵn
trong cấu tạo của não, các cơ quan vận động hoặc ngôn ngữ… đây là điều kiện để có thể thực hiện
có kết quả một hoạt động cụ thể nếu được phát hiện và bồi dưỡng.
Ví dụ : Hiện nay một số gia đình liên tục xuất hiện nhiều người có tài qua nhiều thế hệ. Có
được điều này, một mặt do sự di truyền những tư chất nhất định, một mặt do sự giáo dục đến nơi
đến chốn.
- Tuy nhiên trong quá trình phát triển của con người, các thuộc tính tâm lý phức tạp hay sự
phát triển về mặt xã hội (ý thức, thế giới quan, niềm tin, đạo đức…) thì không có trong một
chương trình di truyền nào cả mà nó được hình thành và phát triển bởi hoàn cảnh sống, hoạt động,
giao tiếp và giáo dục của mỗi người.
Nói tóm lại, chúng ta cần đánh giá đúng vai trò của yếu tố sinh học để vừa thấy được vị trí
quan trọng của nó, vừa không tuyệt đối hoá vai trò của di truyền trong sự hình thành và phát triển
nhân cách. Nếu tuyệt đối hoá hoặc đánh giá quá cao ảnh hưởng của nhân tố này sẽ dẫn đến sai
lầm về nhận thức luận, về những chính sách giáo dục không phù hợp, sai trái hoặc phủ nhận, hạ
thấp vai trò của các yếu tố khác.

2. Yếu tố môi trường.
Bên cạnh yếu tố sinh học, con người trong quá trình phát triển để trở thành nhân cách còn
chịu tác động của môi trường sống.
Môi trường là hệ thống phức tạp những hoàn cảnh bên ngoài, kể cả các điều kiện tự nhiên
và xã hội xung quanh cần thiết cho hoạt động sống và phát triển của con người.
Có hai loại môi trường : môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
- Môi trường tự nhiên là điều kiện địa lý – hệ sinh thái xung quanh con người.
- Môi trường xã hội : là điều kiện sống trong xã hội bao gồm môi trường chính trị, môi
trường sản xuất – kinh tế, môi trường sinh hoạt xã hội và môi trường văn hoá với các
mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, giữa các cá nhân với tập thể, với xã hội và
ngược lại.
Cả hai loại môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, hoạt động và phát triển nhân cách.
Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển thể chất. Vị trí địa lý tự
nhiên và địa lý kinh tế tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống và hoạt động của con người.
Môi trường xã hội góp phần tạo nên mục đích, động cơ, phương tiện và điều kiện cho hoạt
động giao lưu của cá nhân, trong đó :
+ Gia đình là môi trường sống đầu tiên của con người. Mức sống, trình độ văn hoá, thói
quen, nếp sống của gia đình, mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên, tính mẫu mực của người
lớn, phương pháp giáo dục của gia đình có ảnh hưởng hàng ngày, hàng giờ đến đứa trẻ.
+ Tập thể nhóm bạn bè, đoàn thể… vừa là môi trường vừa là phương tiện để con người
hoạt động và giao lưu. Ở đó, con người sẽ chọn được những gì phù hợp với sở trường, xu hướng,
năng lực của mình để hoạt động và lớn lên, loại bỏ những gì không phù hợp đối với bản thân. Tác
động này vừa có ý thức vừa không ý thức (mang tính tự nhiên, ngẫu nhiên).
+ Rộng lớn hơn là thể chế chính trị, luật pháp, hệ tư tưởng, trình độ dân trí, truyền thống
văn hoá dân tộc, trình độ phát triển kinh tế, sản xuất vừa ảnh hưởng vừa quy định chiều hướng nội
dung của nền giáo dục xã hội cũng như chiều hướng phát triển của từng cá nhân.
+ Các mối quan hệ phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách theo cả hai chiều
hướng tích cực và tiêu cực, đó chính là quá trình xã hội hoá con người.
Tuy nhiên, tính chất và mức độ ảnh hưởng của môi trường đối với sự hình thành và phát
triển nhân cách còn tuỳ thuộc vào lập trường, quan điểm, xu hướng, thái độ, năng lực của cá nhân
đối với ảnh hưởng đó, bởi vì, trong chừng mực nhất định con người còn tham gia vào cải tạo môi
trường.
Hai mặt nói trên có mối liên quan ảnh hưởng lẫn nhau. Về mối quan hệ này, K.Marx đã
chỉ ra rằng : “ Hoàn cảnh đã sáng tạo ra con người, trong chừng mực nhất định con người đã
sáng tạo ra hoàn cảnh”.
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3. Yếu tố hoạt động.
Con người sống luôn luôn hoạt động, hoạt động là phương thức tồn tại và cũng là con
đường hình thành và phát triển nhân cách. Con người hoạt động như thế nào thì nhân cách phát
triển như thế ấy. Nội dung, phương thức, mục đích và ý thức của mỗi cá nhân trong hoạt động tạo
nên những nét tính cách riêng của từng người. Do đó, hoạt động tích cực là con đường để tiến
thân, để thành đạt để vươn tới hạnh phúc cá nhân. Mỗi con người là sản phẩm của chính bản thân
mình.
Trong cuộc sống của con người, hoạt động và giao lưu là hai mặt cơ bản, thống nhất với
nhau. Trong bất cứ hoạt động nào, con người cũng tham gia vào những quan hệ xã hội nhất định.
Tính đa dạng của hoạt động tạo nên tính đa dạng của giao lưu. Chính trong tính đa dạng của hoạt
động và giao lưu đó sẽ giúp con người chiếm lĩnh những giá trị đích thực của cuộc sống. Trong
giao lưu, con người tìm ra lẽ phải, chân lý, rút được kinh nghiệm sống từ đó tạo nên lối sống,
hành vi sống có văn hoá, hình thành những nét tính cách điển hình.
Liên quan chặt chẽ tới hoạt động của con người là nhu cầu. Nhu cầu giữ vai trò động lực
bên trong của hoạt động, nhưng hoạt động lại là điều kiện nảy sinh nhu cầu. Đó là quan hệ hai
chiều khăng khít thúc đẩy lẫn nhau làm nảy sinh và phát triển hàng loạt các yếu tố tâm lý phức tạp
trong mỗi cá nhân.
Tóm lại, hoạt động của cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hoạt động chính là cơ sở,
là nhân tố trực tiếp tạo nên sự phát triển nhân cách. Do đó, trong việc giáo dục học sinh cần coi
trọng việc xây dựng nhu cầu, động cơ, mục đích hoạt động cho các em. Với nội dung và hình thức
hoạt động đa dạng, phong phú cùng với những phương pháp khéo léo đối xử sư phạm, nhà giáo
hoàn toàn có thể thực hiện được các yêu cầu giáo dục đặt ra đối với học sinh. Đó cũng chính là cơ
sở hình thành và phát triển nhân cách học sinh.

4. Yếu tố giáo dục.
Giáo dục là sự dẫn dắt của thế hệ trước đối với thế hệ sau, một sự dẫn dắt theo mục đích,
có kế hoạch, có phương pháp. Giáo dục là con đường ngắn nhất giúp thế hệ trẻ phát triển bỏ qua
những mò mẫm, vấp váp không cần thiết trong cuộc đời của một con người.
- Đối với sự tiến bộ kinh tế - xã hội, sự phát triển con người và giáo dục được coi là yếu tố
quan trọng to lớn. Trên thực tế giáo dục là nhân tố rất cơ bản để biến đổi lực lượng sản xuất.
Không phát triển giáo dục thì không thể thực hiện được cách mạng khoa học kỹ thuật. Giáo dục là
yếu tố rất quan trọng để góp phần nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, giáo dục cũng là nhân
tố tích cực trong việc cải tạo, xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ sản xuất mới.
- Giáo dục có các loại : giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và tự
giáo dục. Trong các loại giáo dục đó thì giáo dục nhà trường có vai trò quan trọng nhất đối với sự
hình thành và phát triển nhân cách :
+ Nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, có đội ngũ các nhà sư phạm
được đào tạo, nội dung chương trình được chọn lọc, phương pháp giáo dục phù hợp với mọi lứa
tuổi, có phương tiện kỹ thuật phục vụ cho giáo dục. Mục đích giáo dục của nhà trường phù hợp
với xu thế phát triển xã hội và thời đại. Bằng kiến thức và phương pháp khoa học, bằng hình thức
tổ chức hợp lý sư phạm trong các hoạt động và giao lưu, giáo dục nhà trường tạo nên bộ mặt tâm
lý cá nhân phù hợp với những chuẩn mực giá trị xã hội và thời đại.
+ Giáo dục gia đình được tiến hành trong cả cuộc đời một con người. Với đặc điểm
chủ yếu là quan hệ tình yêu, pháp lý, huyết thống, giáo dục gia đình được xây dựng trên cơ sở tình
cảm bền chặt có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách. Đây là loại giáo dục cực kỳ quan
trọng không thể coi thường.
+ Giáo dục xã hội với thể chế chính trị, pháp luật, truyền thống văn hoá, đạo đức…
được thực hiện qua hệ thống tổ chức nhà nước, hệ thống truyền thông đại chúng, qua dư luận xã
hội, giáo dục đoàn thể quần chúng… góp phần quan trọng cho sự phát triển nhân cách.
+ Tự giáo dục là bước tiếp theo nhưng quyết định kết quả của toàn bộ quá trình
giáo dục. Tự giáo dục, tự tu dưỡng là hoạt động có ý thức, là giai đoạn phát triển cao của nhân
cách.
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Như vậy, trong sự hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục là yếu tố giữ vai trò chủ
đạo. Vai trò chủ đạo của giáo dục được thể hiện ở những điểm sau:
+ Giáo dục không chỉ vạch ra chiều hướng cho sự hình thành và phát triển nhân
cách mà còn tổ chức, dẫn dắt quá trình đó theo chiều hướng, mục đích xác định.
+ Giáo dục có thể mang lại những tiến bộ mà những nhân tố khác như bẩm sinh –
di truyền hoặc môi trường hoàn cảnh khó có thể có được.
+ Giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt với người bị khuyết tật. Giáo dục có thể
giúp họ khắc phục, bù đắp lại những thiếu hụt do khuyết tật của cơ thể, tinh thần hoặc rủi ro, bệnh
tật, giúp con người hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng. Hơn thế nữa có thể giúp họ phát triển trí
tuệ như những người bình thường (thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, nhạc sĩ chơi ghita nổi tiếng - Văn
Vượng…).
- Môi trường xã hội ngoài những ảnh hưởng tích cực còn gây ra những ảnh hưởng tiêu
cực, tự phát có tác động xấu đến con người. Giáo dục có thể lựa chọn môi trường tốt, uốn nắn
những phẩm chất tâm lý xấu của con người làm cho nó phát triển một cách lành mạnh hơn. Đó
chính là hiệu quả của công tác giáo dục lại đối với trẻ em hư hoặc những người phạm pháp.
- Khác với các nhân tố khác, giáo dục không chỉ thích ứng mà còn có thể đi trước hiện
thực và thúc đẩy nó phát triển. Điều đó có giá trị định hướng cho việc xây dựng mô hình nhân
cách con người Việt Nam mới với tư cách là mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã
hội.
- Giáo dục là giải pháp hữu hiệu nhằm từng bước khắc phục vấn đề “Bùng nổ dân số”. Bởi
:
+ Giáo dục làm cho người phụ nữ dễ kiếm được việc làm ngoài công việc ở gia
đình do đó họ không muốn sinh đẻ nhiều lần.
+ Giáo dục làm tăng ước vọng cho con người được học hành, công ăn việc làm tốt
hơn. Ước vọng đó dễ dàng thực hiện ở gia đình ít con.
+ Giáo dục và việc làm làm thay đổi địa vị kinh tế - xã hội của phụ nữ làm cho họ
ít bị phụ thuộc vào con cái khi tuổi già.
+ Giáo dục làm cho tuổi kết hôn muộn đi, làm giảm bớt khoảng thời gian sinh đẻ
của phụ nữ.
Tóm lại, Giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với sự hình thành và phát triển nhân cách nhưng
giáo dục không phải là yếu tố “vạn năng”, giáo dục không thể thay thế được cách mạng xã hội. Để
cho giáo dục giữ vai trò chủ đạo, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giáo
dục phải phù hợp với phương thức sản xuất tiên tiến của xã hội; 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 học sinh vào những hoạt động giao lưu phong phú, đa dạng để từ đó hình thành và phát triển
nhân cách.

KẾT LUẬN:
Sự phát triển nhân cách của con người là toàn bộ sự phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh
thần, nó bị chi phối bởi hàng loạt những yếu tố chủ quan và khách quan. Nhân cách con người là
tổ hợp những phẩm chất tâm lý của cá nhân. Sự phát triển nhân cách được thực hiện dưới ảnh
hưởng của hệ thống các quan hệ xã hội mà con người sống, hoạt động và giao lưu. Giáo dục với
tư cách là một hoạt động đặc biệt có vai trò chủ đạo, có ảnh hưởng quyết định đối với sự phát
triển nhân cách. Một nhân cách tốt đẹp không thể phát triển ngoài giáo dục và một nền giáo dục
tiên tiến không thể tạo ra những con người hư hỏng.
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CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
Trình bày khái niệm con người, nhân cách?
Anh, chị hiểu thế nào về sự phát triển nhân cách?
Di truyền và vai trò của di truyền đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?
Vai trò của môi trường đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?
Yếu tố hoạt động cá nhân có vai trò gì đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?
Vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?
Tại sao nói, giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?
Có những quan điểm khác nhau về sự phát triển nhân cách :
- Nhân cách được hình thành bởi xã hội; những đặc điểm sinh học của con người thì
hoàn toàn không có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình đó.
- Nhân cách được hình thành là do nhân tố di truyền quyết định, không xã hội nào có thể
thay đổi cái mà tự nhiên đã đặt sẵn trong con người.
- Giáo dục là yếu tố “vạn năng” quyết định sự phát triển nhân cách.
Ý kiến của anh, chị về các quan điểm nêu trên? Hãy xác định quan điểm đúng về sự phát
triển nhân cách và các yếu tố tác động đến sự phát triển nhân cách?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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CHUƠNG 3

MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
I. MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC.
1. Khái niệm về mục đích giáo dục.
Mục đích giáo dục là một phạm trù cơ bản của giáo dục học, có vị trí quan trọng trong lí
luận và thực tiễn giáo dục.
Theo nghĩa thông thường, mục đích giáo dục là cái đích cần đạt tới của sự nghiệp giáo
dục, được xây dựng trước khi tiến hành các hoạt động giáo dục cụ thể. Và đó là dự kiến về sản
phẩm giáo dục.
Mục đích giáo dục khi đã được xây dựng một cách chính xác, khoa học, trở thành chính
thống có hai chức năng :
- Một là, mục đích giáo dục sẽ trở thành phương hướng chỉ đạo toàn bộ quá trình tổ chức
và thực hiện hoạt động giáo dục.
- Hai là, mục đích giáo dục trở thành tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm giáo dục sẽ đạt
được trong tương lai.
Là hình ảnh lý tưởng về chất lượng của sản phẩm giáo dục mới, do đó, mục đích giáo dục
thường cao hơn thực tế, nó đòi hỏi sự phấn đấu liên tục của toàn xã hội, của nhà trường, của các
nhà sư phạm. Tuy nhiên, mục đích giáo dục sẽ là cái hiện thực trong tương lai, cho nên nó được
xây dựng trên cơ sở thực tiễn, và phải tính toán đến điều kiện, khả năng thực hiện.
Như vậy, mục đích giáo dục là sự thống nhất giữa lý tưởng và hiện thực, giữa hiện tại và
tương lai của giáo dục.

2. Cơ sở để xây dựng mục đích giáo dục.
Mục đích giáo dục được xây dựng dựa trên những cơ sở sau đây :
a. Dựa theo chiến lược phát triển xã hội, phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ
quốc gia.
b. Dựa theo yêu cầu của đất nước của thời đại đối với nhân cách thế hệ trẻ, theo nhu
cầu phát triển nhân lực xã hội và đặc điểm của các loại nhân lực đó.
c. Dựa theo xu hướng phát triển của nền giáo dục quốc gia và quốc tế; dựa vào trình
độ và khả năng thực hiện của hệ thống giáo dục quốc dân.
d. Tính toán đến những điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội, những kinh nghiệm và
truyền thống giáo dục, khả năng của xã hội để thực hiện mục đích giáo dục.

3. Mục đích giáo dục Việt Nam.
Mục đích được xem xét ở các cấp độ khác nhau, các cấp độ này hình thành hệ thống có
thứ bậc, có phân nhánh tạo thành “cây mục tiêu”.

3.1. Ở cấp độ xã hội.
Mục đích giáo dục là cái đích chung của toàn bộ sự nghiệp giáo dục. Mục đích giáo dục xã
hội hướng tới phát triển tối đa năng lực của từng cá nhân, giúp họ hoà nhập vào cuộc sống xã hội,
đóng góp nhiều nhất sức lực và trí tuệ của mình thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Thứ nhất, Đối với toàn xã hội, mục đích của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực
và bồi dưỡng nhân tài.
+ Về nâng cao dân trí :
Giáo dục là quá trình truyền đạt kinh nghiệm và lịch sử xã hội của các thế hệ loài người.
Quá trình này giúp cho mỗi cá nhân tích lũy kiến thức, mở mang trí tuệ, hiểu biết, hình thành văn
hoá, đạo đức, giúp xã hội được bảo tồn và phát triển.
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Giáo dục thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuyển giao văn hoá của thế hệ này cho thế hệ kia.
Giáo dục là phương thức cơ bản để bảo tồn và phát triển văn hoá nhân loại.
Giáo dục được thực hiện bằng nhiều con đường, trong đó con đường quan trọng nhất là tổ
chức dạy học và đào tạo. Dạy học, cung cấp cho người học hệ thống kiến thức khoa học, bồi
dưỡng phương pháp tư duy sáng tạo và kỹ năng hoạt động thực tiễn, nâng cao trình độ học vấn,
hình thành lối sống văn hoá mà mục đích cuối cùng là làm cho mỗi người trở thành người lao
động tự chủ, năng động sáng tạo.
Ngày nay, trên thế giới, một quốc gia giàu mạnh phải là một quốc gia có nền kinh tế vững
mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến, chính trị bền vững và trình độ dân trí cao.
Một quốc gia có trình độ dân trí cao là quốc gia trong đó đời sống vật chất, tinh thần của
nhân dân đạt tới trình độ cao, thể hiện trong đời sống chính trị, lối sống văn hoá đạo đức, truyền
thống xã hội, thể hiện trong ý thức và hành vi của mỗi cá nhân đối với các mối quan hệ xã hội, tổ
quốc và trong cuộc sống lao động, sinh hoạt cá nhân.
Mục tiêu chiến lược của Việt Nam là công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, một trong
những giải pháp để đạt mục tiêu đó là nâng cao dân trí. Muốn vậy phải xây dựng một nền giáo
dục mạnh để đáp ứng nhu cầu học tập của mỗi người dân.
+ Về đào tạo nhân lực :
Một đất nước muốn phát triển phải có đủ nhân lực và nhân lực phải có trình độ kỹ thuật
cao.
Trong xã hội hiện đại, khi nền khoa học và công nghệ đạt tới trình độ cao, nhu cầu xã hội
đa dạng, người lao động phải là những người có trình độ học vấn cao, kiến thức rộng, tay nghề
vững, năng động sáng tạo, linh hoạt trong việc giải quyết các tình huống của thực tiễn.
Nhân lực lao động trong xã hội như vậy phải được đào tạo một cách có hệ thống, chính
quy ở trình độ cao.
Giáo dục tham gia vào việc đào tạo nhân lực chính là sự tái sản xuất sức lao động xã hội,
là tạo ra lực lượng trực tiếp sản xuất và quản lý xã hội. Một con người được đào tạo, phát triển là
sản phẩm có chất lượng của giáo dục, là con người mang đầy đủ ý nghĩa khoa học, triết học và mỹ
học. Đó là tài sản quý nhất của quốc gia, của thời đại.
Do đó, đào tạo nhân lực cũng chính là việc thực hiện chức năng kinh tế của giáo dục.
+ Về bồi dưỡng nhân tài :
Nền giáo dục của bất cứ quốc gia nào, thời đại nào không những hướng vào việc nâng cao
dân trí, mà còn hướng vào quá trình phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
Nhân tài đó là những người có khả năng trực giác và suy luận cao, có tầm nhìn xa trông
rộng, có khả năng phát hiện và giải quyết nhanh chóng các vấn đề mà họ gặp phải trong hoạt động
sống của mình. Nhân tài được biểu hiện trong các lĩnh vực : văn hoá, nghệ thuật, khoa học, công
nghệ, chính trị, xã hội, quân sự…
Nhân tài là kết tinh của thành quả tự nhiên và xã hội. Từ những mầm mống, tư chất, những
tiềm năng trí tuệ, một nền giáo dục với phương châm hiện đại, phù hợp có thể làm bộc lộ, phát
triển hết tài năng của con người.
Nhân tài là tài sản quý của mỗi quốc gia, do đó mọi quốc gia đều quan tâm đến việc phát
hiện, bồi dưỡng nhân tài và thường xuyên có chính sách trọng dụng nhân tài.
Trong chiến lược bồi dưỡng nhân tài, giáo dục đóng một vai trò quan trọng. Nhà trường
phát hiện và bồi dưỡng nhân tài bằng việc thường xuyên tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi ở các
cấp, tổ chức xây dựng các trung tâm giáo dục mạnh, trường chuyên, lớp năng khiếu; bằng quá
trình đào tạo công phu, khoa học, với những phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm bồi dưỡng học
sinh có năng khiếu trở thành người tài năng, cống hiến nhiều nhất cho đất nước.
Nhân tài được trọng dụng, được tạo điều kiện thuận lợi, họ sẽ đem lại vẻ vang cho đất
nước bằng những cống hiến, những thành công tuyệt vời của mình.
Thứ hai, Đối với thế hệ trẻ.
Đối với thế hệ trẻ, mục đích giáo dục là làm cho họ trở thành những nhân cách phát triển
toàn diện.
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Đó là con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần,
trong sáng về đạo đức, kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc và có tinh
thần quốc tế chân chính.
Đó là những con người – một thế hệ thanh niên có ý chí vươn lên vì sự thành đạt, tiến bộ
của bản thân và sự phồn vinh của đất nước.

3.2. Ở cấp độ nhà trường.
Mục đích giáo dục được cụ thể hoá bằng mục tiêu giáo dục cho một cấp học, một ngành
học, một loại hình đào tạo.
Mục tiêu giáo dục là hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ mà học sinh phải có được khi tốt
nghiệp ra trường.
Kiến thức là hệ thống những hiểu biết theo nội dung môn học cụ thể, được đo đạc đánh giá
khách quan theo số lượng và chất lượng các tài liệu mà học sinh đã tiếp thu.
Kỹ năng là khả năng hành động, khả năng thực hiện hữu hiệu các loại hình công việc trên
cơ sở kiến thức đã có để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra cho phù hợp với điều kiện cho trước, trình
độ, chất lượng, kỹ năng được đánh giá bằng chính sản phẩm học tập của học sinh làm ra.
Thái độ là biểu hiện ý thức trong mối quan hệ với bản thân, đối với xã hội và đối với công
việc được giao. Thái độ là phẩm chất nhân cách được đánh giá qua hành vi cuộc sống.
Mục đích giáo dục phổ thông là cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông vững
chắc để giúp họ học tập ở bậc đại học, hay là bước vào cuộc sống lao động.
Mục đích giáo dục đại học là đào tạo sinh viên trở thành những người có trình độ khoa học
cao, những chuyên gia giỏi cho các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học và công nghệ của quốc gia
từ đó làm phát triển nền kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học của đất nước.
Mục đích của các trường dạy nghề là đào tạo công nhân lành nghề cho các ngành sản xuất
và dịch vụ… tức là đào tạo nhân lực lao động kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

3.3. Ở cấp độ chuyên biệt.
Mục đích giáo dục chuyên biệt thể hiện cụ thể cho từng môn học, từng bài dạy (bài học).
Mục đích môn học là cung cấp khối lượng tri thức và kỹ năng cụ thể của một lĩnh vực
khoa học.
Mục đích bài học xác định rõ ràng những kiến thức, kỹ năng cụ thể học sinh sẽ nắm được
và thái độ sẽ hình thành sau bài dạy.

II. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG.
Nhiệm vụ giáo dục hay nội dung giáo dục là một vấn đề lớn của lý luận giáo dục, là thành
tố quan trọng của lý luận giáo dục. Nội dung giáo dục trong nhà trường rất toàn diện, được xây
dựng xuất phát từ mục đích giáo dục và từ yêu cầu khách quan của đất nước của thời đại.
Nội dung giáo dục bao gồm các mặt sau đây :
- Giáo dục ý thức công dân.
- Giáo dục văn hoá thẩm mỹ
- Giáo dục lao động – hướng nghiệp.
- Giáo dục thể chất – quân sự.
- Giáo dục môi trường.
- Giáo dục dân số.
- Giáo dục giới tính.
- Giáo dục phòng chống ma tuý.

1. Giáo dục ý thức công dân
1.1. Những khái niệm cơ bản.
- Công dân : Công dân là khái niệm pháp lý, nói về cá nhân trong mối quan hệ với nhà
nước về quyền lợi và nghĩa vụ.
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Công dân có những quyền : cư trú, làm ăn sinh sống, lao động, học tập, nghỉ ngơi, quyền
bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước… Công dân có nghĩa vụ lao động, xây dựng bảo vệ tổ
quốc. Mỗi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
-Ý thức công dân : Ý thức công dân là phạm trù tinh thần, nói lên trình độ nhận thức về
quyền lợi và nghĩa vụ của người dân đối với nhà nước và được thể hiện bằng nhận thức và hành vi
cụ thể trong cuộc sống của mỗi người.
Ý thức công dân là một sản phẩm tinh thần được hình thành nhờ có giáo dục và sự từng
trải của cá nhân trong hoạt động thực tiễn và đây là một phẩm chất quan trọng của nhân cách.

1.2. Nhiệm vụ giáo dục ý thức công dân :
Nhiệm vụ giáo dục ý thức công dân trong nhà trường bao gồm :
- Giáo dục ý thức chính trị.
- Giáo dục ý thức pháp luật.
- Giáo dục ý thức đạo đức.
Thứ nhất, về giáo dục ý thức chính trị;
Ý thức chính trị là bộ phận của ý thức xã hội, là hệ tư tưởng của xã hội và cũng là ý thức
của từng cá nhân.
Ý thức chính trị là ý thức về quyền lợi giai cấp, về sự tồn vong và giàu mạnh của đất nước,
về vai trò của đất nước trong mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới.
Giáo dục ý thức chính trị cho học sinh là giáo dục ý thức về chủ quyền dân tộc, về sự tồn
tại và toàn vẹn lãnh thổ, về sự giàu mạnh của đất nước; ý thức về việc thực hiện đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; ý thức
về nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc.
Trong nội dung của ý thức chính trị thì hệ tư tưởng của giai cấp chi phối toàn bộ đời sống
tinh thần, kinh tế, văn hoá của xã hội, chi phối ý thức cá nhân trong các mối quan hệ xã hội.
Thứ hai, về giáo dục ý thức pháp luật;
Nói đến pháp luật là nói đến luật – đó là những quy tắc, chuẩn mực xã hội được ghi thành
các điều luật, được cả xã hội thừa nhận và thực hiện.
Trong xã hội có giai cấp, ý thức pháp quyền của các giai cấp có khác nhau nhưng luật
pháp chỉ có một.
Luật pháp là ý chí của giai cấp cầm quyền trong việc duy trì trật tự xã hội. Nhà nước quản
lý đất nước bằng pháp luật, đó là nhà nước pháp quyền.
Ý thức pháp luật là một bộ phận của ý thức xã hội, là hệ thống các quan niệm về quyền
lợi, nghĩa vụ của công dân trong xã hội, trên cơ sở của những quy tắc được xã hội thừa nhận, thể
hiện tính hợp pháp hay không hợp pháp của các hành vi cá nhân. Ý thức pháp luật là sản phẩm
của giáo dục và sự tự nhận thức của cá nhân về pháp luật thể hiện qua hành vi của công dân.
Giáo dục ý thức pháp luật bao gồm :
- Ý thức về nghĩa vụ công dân đóng góp xây dựng các bộ luật.
- Đấu tranh để pháp luật được thực hiện công bằng, phấn đấu cho một nhà nước pháp
quyền.
- Ý thức về nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện luật pháp.
- Ý thức về quyền lợi công dân được nhà nước bảo hộ pháp luật.
Thứ ba, về giáo dục ý thức đạo đức;
Đạo đức về bản chất là những quy tắc, những chuẩn mực trong quan hệ xã hội, được hình
thành và phát triển trong cuộc sống, được cả xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện.
Đạo đức là quy tắc sống tuy không ghi thành văn bản nhưng có vị trí, có ý nghĩa to lớn
trong đời sống nhân loại. Đạo đức có giá trị định hướng cho cuộc sống của mỗi cá nhân và điều
chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, của cả xã hội, đưa xã hội đến văn minh hiện đại.
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Những giá trị phổ biến của đạo đức thể hiện trong các khái niệm : thiện, ác, lẽ phải, công
bằng, văn minh, lương tâm, trách nhiệm… thang giá trị của đạo đức diễn biến theo lịch sử. Đạo
đức có tính giai cấp, tính dân tộc và tính thời đại.
Ý thức đạo đức là ý thức của cá nhân về mục đích cuộc sống và mối quan hệ của các cá
nhân trong xã hội được biểu hiện ở cả 3 mặt : nhận thức, tình cảm và hành vi đạo đức.
Nội dung giáo dục ý thức đạo đức bao gồm :
- Ý thức về mục đích cuộc sống của bản thân (cuộc sống hạnh phúc).
- Ý thức về lối sống cá nhân : tự chủ, tích cực, năng động, sáng tạo chống lại lối sống ích
kỷ, ăn bám.
- Ý thức về mối quan hệ trong gia đình, tập thể và xã hội; biểu hiện cụ thể trong văn hoá
giao tiếp.
- Ý thức về cuộc sống lao động sáng tạo.
- Ý thức về nghĩa vụ lao động và bảo vệ Tổ quốc.
Như vậy, đạo đức bao giờ cũng phải là những hành vi cụ thể được biểu hiện trong cuộc
sống hàng ngày : sống biết hành động theo lẽ phải, công bằng, nhân đạo, vì hạnh phúc cá nhân,
gia đình và xã hội.

2. Giáo dục văn hoá – thẩm mỹ.
2.1. Giáo dục văn hoá.
Một nội dung quan trọng trong giáo dục con người là giáo dục văn hoá – thẩm mỹ.
Văn hoá là một khái niệm rộng liên quan đến nhiều mặt khác nhau của đời sống xã hội.
Văn hoá được hiểu như là toàn bộ các thành tựu của loài người trong các lĩnh vực sản xuất
vật chất và tinh thần, trong cải tạo cuộc sống xã hội, trong sáng tạo khoa học, công nghệ và nghệ
thuật.
Có hai loại văn hoá : văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần.
Văn hoá vật chất là sản phẩm vật chất do con người sáng tạo ra, đó là thước đo trình độ
chinh phục thiên nhiên của con người.
Văn hoá tinh thần bao gồm : khoa học và trình độ ứng dụng khoa học; trình độ học vấn
của nhân dân; tình trạng giáo dục, tôn giáo, y tế, văn hoá, đạo đức; trình độ của những nhu cầu, thị
hiếu và hứng thú của nhân dân trong cuộc sống…
Văn hoá là sản phẩm của con người, là thuộc tính bản chất của con người. Văn hoá gắn
chặt với con người, không có văn hoá ngoài con người. Mỗi cá nhân do giáo dục và do trường đời
hoạt động mà trở thành con người có văn hoá.
Văn minh là khái niệm đặc trưng cho trình độ nhận thức, chiếm lĩnh và cải tạo thế giới
của con người.
Văn minh và văn hoá là hai tiêu chuẩn để đánh giá sự tiến bộ của loài người. Văn minh và
văn hoá là hai khái niệm không đồng nhất với nhau.
Giáo dục văn hoá là quá trình tác động hình thành cho học sinh những phẩm chất cá nhân
tốt đẹp, những nếp sống văn minh từ đó mà sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho bản
thân và xã hội.
Nhiệm vụ của giáo dục văn hoá :
- Xây dựng một hệ tư tưởng xã hội, lấy học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh làm cơ sở nền tảng.
- Xây dựng một nền văn hoá dân tộc đặc sắc mang tính nhân văn, nhân bản, nhân đạo,
nhân ái; thống nhất giữa truyền thống dân tộc, thời đại, quốc gia và quốc tế.
- Đào tạo một thế hệ con người đạt tới trình độ cao của văn minh nhân loại. Đó là những
con người có tâm hồn trong sáng, sống có lý tưởng, lương thiện, đạo đức, giàu lòng vị
tha, có hành vi văn minh, lịch sự…

2.2. Giáo dục thẩm mỹ.
Thẩm mỹ là phạm trù triết học nói về cái đẹp khách quan của các đối tượng trong tự
nhiên, trong cuộc sống xã hội và trong bản thân con người.
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Cái đẹp là cái trung tâm, bên cạnh cái đẹp là cái tốt, cái cao thượng, cái anh hùng. Những
khái niệm tương phản là cái xấu, cái thấp hèn, cái hài, cái bi.
Cái đẹp có ở mọi nơi.
Cái đẹp trong tự nhiên biểu hiện bằng hình dáng, đường nét, màu sắc…
Cái đẹp xã hội là cái đẹp trong quan hệ giao tiếp, trong lối sống đạo đức, cái đẹp trong trật
tự, kỷ cương của cuộc sống xã hội.
Cái đẹp trong con người là cái đẹp của nhận thức, tình cảm hành vi đạo đức và lối sống
của cá nhân. Cái đẹp của con người là sự hội tụ của cái đẹp tự nhiên và cái đẹp xã hội.
Thẩm mỹ có ý nghĩa rất lớn trong đời sống con người. Nhu cầu thẩm mỹ là một trong
những nhu cầu quan trọng của cuộc sống, bởi mỗi người đều luôn muốn cho cuộc sống của mình
ngày càng đẹp hơn – Cái đẹp thâm nhập vào cuộc sống của con người và tạo nên thị hiếu thẩm
mỹ. Thị hiếu thẩm mỹ là sở thích của con người về phương diện thẩm mỹ, hay còn gọi là “cái gu”
trong thưởng thức cái đẹp và khi nó lan toả từ người này sang người khác sẽ tạo nên một làn sóng
thị hiếu thẩm mỹ. Thị hiếu cũng thay đổi theo thời gian và có tính lịch sử.
Giáo dục thẩm mỹ là quá trình giáo dục để hình thành cho học sinh năng lực nhận thức,
đánh giá, sáng tạo và hành động theo cái đẹp.
Nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ (có 4 nhiệm vụ):
1. Bồi dưỡng cho học sinh năng lực nhận thức, tri giác, cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên,
trong cuộc sống xã hội và trong nghệ thuật.
2. Bồi dưỡng cho học sinh năng lực đánh giá cái đẹp, nhận biết cái chân, thiện, mỹ trong
cuộc sống của con người. Từ đó mà hình thành tình cảm và thị hiếu thẩm mỹ đúng đắn
phù hợp với các giá trị văn hoá dân tộc, xã hội và thời đại.
3. Bồi dưỡng cho học sinh năng lực sáng tạo cái đẹp : cái đẹp vật chất, cái đẹp tinh thần,
cái đẹp trong cuộc sống và cái đẹp nghệ thuật.
4. Làm cho mỗi người luôn hướng đến cái đẹp và hành động theo cái đẹp. Đối với con
người, cái đẹp quan trọng nhất đó là phẩm giá nhân cách.

3. Giáo dục lao động, hướng nghiệp.
3.1. Giáo dục lao động
Lao động là phương thức để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nhờ có lao động
mà con người trở thành con người có ý thức; xã hội loài người trở thành xã hội văn minh. Đối với
từng cá nhân, lao động là con đường quan trọng nhất để hình thành và phát triển nhân cách, con
đường hướng tới sự thành đạt và hạnh phúc cá nhân.
Giáo dục lao động chính là quá trình cung cấp cho học sinh kiến thức kỹ thuật tổng hợp,
tạo lập thói quen, thái độ và kỹ năng lao động tuỳ theo lứa tuổi và giới tính để làm chủ cuộc sống
trong thực tại và tương lai. Giáo dục lao động có ảnh hưởng lớn đến các mặt giáo dục khác như :
trí dục, đức dục, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh.
Nhiệm vụ của giáo dục lao động trong nhà trường :
1. Cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kỹ thuật tổng hợp
và kiến thức lao động một lĩnh vực cụ thể. Trước hết, đó là kiến thức cơ bản trong hệ thống
chương trình các môn học. Đây là kiến thức nền tảng cho mọi quá trình học tập và lao động tiếp
theo trong tưong lai.
Đồng thời cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức về nghề phổ thông qua các môn học
kỹ thuật : Kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, thực hành kỹ thuật, thực hành nghề.

2- Giáo dục ý thức và thái độ lao động.
Đó là làm cho học sinh ý thức về nghĩa vụ lao động, trách nhiệm vẻ vang của công dân đối
với việc lao động để xây dựng đất nước. Học sinh hiểu được đường lối, chiến lược phát triển kinh
tế của nhà nước và của địa phương.
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Giáo dục lòng yêu lao động, thái độ lao động tích cực, phương pháp lao động sáng tạo,
tình yêu thương, quý trọng đối với người lao động. Trân trọng thành quả lao động của con người,
sản phẩm mà người lao động làm ra.
3. Hình thành kỹ năng lao động phổ thông.
Đó là giúp cho các em có khả năng làm được công việc phổ thông theo nội dung đã học
tuỳ vào lứa tuổi, giới tính, lĩnh vực nghề…

3.2. Giáo dục hướng nghiệp
Hướng nghiệp là hoạt động định hướng nghề nghiệp của các nhà sư phạm cho học sinh
nhằm giúp cho học sinh chọn một nghề phù hợp với hứng thú, năng lực của cá nhân và yêu cầu
nhân lực của xã hội.
Đối với từng cá nhân học sinh, hướng nghiệp giúp các em có điều kiện nhìn nhận khả
năng của bản thân, điều chỉnh xu hướng chọn nghề và chọn được một nghề phù hợp với năng lực
và hứng thú của mình.
Đối với xã hội, hướng nghiệp giúp cho việc phân công lao động, sử dụng nguồn nhân lực
một cách hợp lý, tối ưu.
Hoạt động hướng nghiệp bao gồm : Tư vấn nghề, định hướng nghề và tuyển chọn nghề.
Trong nhà trường, hướng nghiệp được tiến hành thông qua giảng dạy các môn khoa học và
kỹ thuật, thông qua lao động sản xuất, tiếp xúc với gương những người lao động tiên tiến, thông
qua sinh hoạt hướng nghiệp, ngoại khoá tư vấn nghề, định hướng nghề; thông qua đọc tài liệu
hướng dẫn về chọn nghề (Những điều cần biết về tuyển sinh).

4. Giáo dục Thể chất – Quân sự
4.1. Giáo dục thể chất: Giáo dục thể chất là quá trình tác động để hình thành cho học sinh
những phẩm chất tốt về thể chất và tinh thần, tạo cho học sinh có một sức khoẻ tốt để sống hạnh
phúc và tham gia tốt vào cuộc sống lao động xã hội.
Giáo dục thể chất có liên quan đến tất cả các mặt giáo dục, bởi vì sức khoẻ là vốn quý nhất
của con người. Có sức khoẻ tốt con người mới có khả năng học tập tốt, lao động tốt, ham thích
sáng tạo cái đẹp… Như vậy, giáo dục thể chất là cơ sở để giáo dục toàn diện cho con người.
Sức khoẻ con người là kết quả tổng hợp của các yếu tố di truyền, sự tiếp thu năng lượng
dinh dưỡng và sự giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ cũng như sự tập luyện hàng ngày.
Khỏe mạnh là hạnh phúc, mất sức khoẻ là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người.
Nhiệm vụ của giáo dục thể chất bao gồm :
- Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ và rèn luyện thân thể.
- Bồi dưỡng các kỹ năng thể dục, thể thao.
- Tổ chức tập luyện thường xuyên các bài thể dục cơ bản.
- Giáo dục ý thức phòng bệnh thông thường, phòng chống các bệnh xã hội.
- Giáo dục thói quen ăn uống văn minh, phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh, dinh dưỡng, làm
cho cơ thể phát triển khoẻ mạnh, phòng chống bệnh tật.
Yêu cầu đặt ra đối với giáo dục thể chất là vừa rèn luyện thân thể, vừa đảm bảo cho thể lực
phát triển cân đối, hài hoà, tăng cường sức bền, từ đó để rèn luyện ý chí và phát triển trí tuệ. Muốn
vậy, phải hình thành kỹ năng thể dục, thể thao từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp vừa rèn
luyện kỹ năng thể dục nghệ thuật, thẩm mỹ và trò chơi trí tuệ (các môn thể thao trí tuệ).

4.2. Giáo dục quân sự.
Giáo dục quân sự là quá trình giáo dục cho thanh thiếu niên những hiểu biết về quốc
phòng, kiến thức và kỹ năng hoạt động quân sự để có thể tham gia vào công cuộc bảo vệ an toàn
chính trị, toàn vẹn lãnh thổ, chống lại mọi âm mưu xâm lược, phá hoại của kẻ địch.
Giáo dục quân sự liên quan chặt chẽ đến giáo dục ý thức công dân.
Nhiệm vụ của giáo dục quân sự :
- Trang bị cho học sinh những hiểu biết thường thức về quốc phòng toàn dân, chính sách
quân sự của nhà nước.
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Trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về các hoạt động quân sự : điều lệnh,
chiến thuật quân sự, phòng ngự, nguỵ trang, cứu thương…
Tập luyện để hình thành các kỹ năng hoạt động quân sự theo nội dung huyến luyện
quân sự và thể thao quốc phòng.
Giáo dục ý thức cảnh giác chính trị.
Giáo dục ý thức về nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc.

5. Giáo dục môi trường
Cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ và sự biến đổi nhanh chóng của đời sống
xã hội hiện đại, thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề lớn như hoà bình, dân số, môi trường
và chất lượng cuộc sống…Nhận thức được tình hình nghiêm trọng của các vấn đề trên, ngành
giáo dục thấy cần phải nghiên cứu đưa vào nhà trường các nội dung giáo dục mới : giáo dục môi
trường, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, giáo dục phòng chống ma tuý…
Mấy thập kỷ qua, cùng với sự gia tăng dân số và phát triển mạnh mẽ của cộng nghệ sản
xuất, con người đã xâm phạm đến tự nhiên, phá hoại hệ sinh thái, làm ô nhiễm môi trường sống.
Bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề không thể giải quyết trong phạm vi một quốc gia mà là của
toàn thế giới. Nghiên cứu môi trường cũng đã trở thành một ngành khoa học – Môi trường học.
Do đó việc giáo dục để mọi người trở thành người có kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường trở
thành một nội dung giáo dục mới trong nhà trường – Giáo dục môi trường.

5.1. Một số khái niệm cơ bản
Môi trường : Môi trường là tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh bao quanh trái đất có
ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống, đến sự phát triển, sinh sản của mọi sinh vật sống.
Trên các văn bản, khái niệm môi trường được sử dụng phổ biến với ý nghĩa là môi trường
lớn. Môi trường lớn gồm có : môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.
- Môi trường tự nhiên là tổng thể các yếu tố tự nhiên như : Trái đất, động vật, thực vật,
thổ nhưỡng, nham thạch, khoáng sản, bầu khí quyển và bức xạ mặt trời…
- Môi trường nhân tạo là môi trường do con người tạo ra trong quá trình lợi dụng và cải
tạo tự nhiên vì mục đích cuộc sống : Xây dựng hồ chứa nước, trồng cây ven biển chắn
gió, cải tạo rừng ngập mặn…
Môi trường nhân tạo được sáng tạo trên cơ sở môi trường tự nhiên nên bị môi trường tự
nhiên chi phối. Con người luôn có ý thức cải tạo môi trường tự nhiên để phục vụ cho nhu
cầu cuộc sống của mình. Tuy nhiên, việc cải tạo tuỳ tiện có thể làm xâm hại đến môi
trường tự nhiên.
Hệ sinh thái.
Hệ sinh thái là cộng đồng sinh vật và môi trường vô sinh tồn tại trên trái đất, hoạt động
như một hệ thống và phát triển theo một quy luật chặt chẽ. (cộng đồng sinh vật bao gồm : động
vật, thực vật, vi sinh vật; động vật gồm : động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt).
Quy luật phát triển của hệ sinh thái thể hiện như sau :
Thực vật hút nước, khoáng chất, không khí, tiếp thu năng lượng mặt trời… chuyển hoá
thành năng lượng hoá học tồn tại trong thân và lá cây. Động vật ăn cỏ sống bằng cách ăn lá cây
cỏ. Đến lượt mình, động vật ăn thịt lại ăn thịt các động vật ăn cỏ. Cả động vật, thực vật sau một
thời gian tồn tại sẽ chết đi, xác của chúng được vi sinh vật phân giải thành chất dinh dưỡng cho
thực vật. Vi sinh vật là vật hoàn trả mọi thứ lại cho môi trường tự nhiên.
Chúng ta có thể khái quát bằng sơ đồ :
Thực vật  Động vật ăn cỏ  Động vật ăn thịt  Vi sinh vật.
Như vậy, động vật, thực vật, vi sinh vật, môi trường vô sinh tồn tại bằng cách dựa vào
nhau tạo thành một thể thống nhất, cân bằng đó chính là một hệ sinh thái.
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Hệ sinh thái được duy trì trong một trạng thái ổn định tương đối, đó chính là sự cân bằng
sinh thái.
Sự cân bằng sinh thái rất cần thiết cho cuộc sống của mọi sinh vật, tuy nhiên sự cân bằng
này tồn tại rất mong manh và khả năng tự điều tiết cũng rất có hạn. Nếu con người can thiệp quá
mức vào hệ sinh thái, hoặc làm trái với quy luật phát triển của tự nhiên thì hệ sinh thái sẽ mất đi
sự điều tiết và có nguy cơ bị phá hoại. Khi hệ sinh thái bị phá hoại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường tự nhiên và cuộc sống của loài người.
Tài nguyên.
Tài nguyên là nguồn vật chất mà con người có thể sử dụng để phục vụ cho lợi ích bản thân
và cộng đồng xã hội.
Tài nguyên có 2 loại : Tài nguyên có thể phục hồi và tài nguyên không thể phục hồi.
- Đất đai, động vật, thực vật, nguồn nước… là nguồn tài nguyên sau khi khai thác có thể
phục hồi.
- Nhiên liệu, khoáng sản … là tài nguyên đã khai thác thì sẽ dần dần bị cạn kiệt và
không phục hồi trở lại được.
Ngày nay, con người cũng được coi là nguồn tài nguyên. Đây là nguồn tài nguyên vô giá.
Do vậy mà bồi dưỡng và khai thác trí tuệ con người là một trong những mục tiêu hàng đầu của
thời đại.
Bảo vệ môi trường.
Bảo vệ môi trường là bảo vệ nơi sinh sống và phát triển của mọi sinh vật, làm cho nó luôn
được trong sạch, hệ sinh thái được cân bằng, các nguồn tài nguyên được duy trì lâu dài, đảm bảo
và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của chính con người.

5.2. Giáo dục môi trường
Giáo dục môi trường là quá trình tác động làm thức tỉnh mọi người, trong đó một bộ phận
quan trọng là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của thế giới có nhận thức đúng về môi trường
và ý nghĩa sống còn của việc bảo vệ môi trường, thường xuyên quan tâm đến môi trường, hình
thành các kỹ năng bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội,
từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cả nhân loại.
Nội dung giáo dục môi trường bao gồm :
+ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống lại những vi phạm, toan tính
phá hoại môi trường.
+ Bồi dưỡng kiến thức về môi trường và bảo vệ môi trường.
+ Hình thành thói quen và rèn luyện kỹ năng về bảo vệ môi trường giữ vững cân bằng sinh
thái.
+ Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường.
+ Tuyên truyền,vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường.

6. Giáo dục dân số.
Gia tăng dân số là một trong những nguyên nhân của nạn thất nghiệp, đói nghèo, bệnh tật
và gây ô nhiễm môi trường… Giáo dục dân số là một chủ đề được cả thế giới quan tâm.
Dân số là số dân cư trú ở một thời điểm xác định. Địa bàn có thể hiểu phạm vi của một
làng, một xã, một tỉnh, một quốc gia, hay trên phạm vi toàn thế giới. Thời điểm có thể hiểu là quá
khứ, hiện tại hay tương lai của xã hội loài người.
Dân số thế giới :
- 1830 : 1 tỷ người.
- 1930 : 2 tỷ người.
- 1960 3 tỷ người.
- 1975 : 4 tỷ người.
- 1987 : 5 tỷ người.
- 1998 : 6 tỷ người
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Số tỷ người tăng lên gấp đôi trong thời gian càng ngày càng rút ngắn dần. Từ 100 năm rút
xuống còn 45 năm rồi 38 năm. Sự phát triển dân số không kiểm soát được trở thành nguy cơ cho
sự tồn vong của cả nhân loại.
Dân số Việt Nam cũng trong tình trạng tương tự :
- Năm 1945 : 25 triệu người.
- Năm 1960 : 30 triệu người.
- Năm 1970 : 39 triệu người.
- Năm 1980 : 54 triệu người.
- Năm 1990 : 66.1 triệu người.
- Năm 1999 : trên 70 triệu người
- Hiện nay con số này đã lên đến 90 triệu người.
Do đó, giáo dục dân số là một nội dung cần được đưa vào giáo dục trong nhà trường, khi chưa trở
thành một môn học độc lập thì có thể thực hiện bằng cách lồng ghép vào các nội dung bài học của
các môn học, sinh hoạt ngoại khoá, chủ đề tự chọn, tham gia vào các hoạt động xã hội nhân ngày
dân số thế giới, hoặc giáo dục giới tính cho học sinh …

CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN
1. Khái niệm về mục đích giáo dục?
2. Cơ sở để xây dựng mục đích giáo dục ?
3. Phân tích : “ Đối với toàn xã hội, mục đích của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”
4. Anh, chị hiểu thế nào về nhân cách phát triển toàn diện đối với thế hệ trẻ?
5. Mục tiêu giáo dục của các cấp học ?
6. Vẽ sơ đồ hình cây về mục đích giáo dục ?
7. Giáo dục ý thức công dân của nhà trường ?
8. Giáo dục văn hoá thẩm mỹ (các khái niệm cơ bản, nhiệm vụ)?
9. Nhiệm vụ giáo dục lao động, giáo dục thể chất?
10. Giáo dục quốc phòng (quân sự)?
11. Giáo dục môi trường?
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CHƯƠNG 4

KHÁI QUÁT VỀ CÁC CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC
I. KHÁI NIỆM CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC
- Trong giáo dục học, các phạm trù lí luận đã được xác định tương quan với nội dung và
cấu trúc của các quá trình giáo dục. Các quá trình giáo dục đều diễn ra theo trình tự : mục tiêu, nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục… nhưng trong thực tiễn hoạt động giáo dục,
các phạm trù này thường thâm nhập, đan xen lẫn nhau, rất khó tách bạch như trong lý luận (ví dụ
như giữa nội dung và phương pháp tổng quát, giữa phương pháp và các biện pháp, cách thức tổ
chức thực hiện các hoạt động giáo dục).
Hơn thế nữa, thực chất toàn bộ quá trình giáo dục đều nhằm vào việc hình thành và phát
triển nhân cách con người theo mục đích giáo dục đã xác định. Nhân cách con người có được đó
chính là sản phẩm của các hoạt động tích cực của con người.
Do đó, phạm trù hoạt động chính là phạm trù có tính xuất phát, đồng thời chính là cơ sở để
xác định con đường giáo dục thích hợp. Có nghĩa là, nhân cách chỉ có thể hình thành, phát triển
thông qua các dạng hoạt động, với “những con đường khác nhau”.
- Như vậy, Con đường giáo dục không chỉ là một phạm trù lí luận mà chính là sự thể hiện
tổng hợp việc tổ chức thực hiện các hoạt động thực tiễn giáo dục và tự giáo dục của con người
nhằm giúp con người lĩnh hội một cách tích cực, sáng tạo các giá trị văn hoá xã hội đồng thời góp
phần sáng tạo nên các giá trị mới cho đời sống xã hội.
Từ cách hiểu này chúng ta thấy khái niệm về con đường giáo dục là một khái niệm rộng,
nhấn mạnh đến sự tổ chức hoạt động sáng tạo, năng động của con người, hướng tới mục đích giáo
dục đã định, vừa lĩnh hội các giá trị văn hoá đã có vừa sáng tạo nên các giá trị mới để phục vụ đời
sống.
Việc xác định đúng con đường giáo dục thực chất là việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo
nguyên lí giáo dục : “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn
liền với xã hội” trong giai đoạn mới, từ đó làm cho nguyên tắc, phương pháp giáo dục, các hình
thức tổ chức hoạt động giáo dục trở nên mềm dẻo, thích ứng với trình độ phát triển chung của xã
hội trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ,
dân trí, nguồn lực… tạo nên : một xã hội học tập, mọi người đi học, học thường xuyên, học
suốt đời.

II. CÁC CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC
Giáo dục là quá trình tác động để hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ theo mục đích xã
hội. Quá trình này được thực hiện bằng các con đường quan trọng sau đây.
1. Giáo dục thông qua dạy học
Một trong những con đường quan trọng nhất để giáo dục thế hệ trẻ là đưa học sinh vào học
tập trong các nhà trường.
Hoạt động dạy và học là hoạt động đặc trưng của nhà trường. “Học là công việc của cả
một đời người”; dạy học được xem như là một diễn tiến vị thế xã hội của con người vì qua đó, con
người luôn luôn hoạt động và phát triển.
Quá trình dạy học diễn ra theo chiều hướng hội nhập văn hoá – xã hội. Trong xã hội phát
triển cao thì trong đó “mỗi cá nhân sẽ lần lượt là người dạy lẫn người học”. Thông qua các dạng
hoạt động dạy học với các phương pháp phong phú, đa dạng, chất lượng học tập (đào tạo) ngày
càng được nâng cao, học sinh không những tiếp thu các hệ thống giá trị loài người đã có mà còn “
góp phần sáng tạo ra những giá trị mới”. Có nghĩa là thông qua con đường dạy học – con đường
quan trọng nhất, học sinh sẽ phát triển một cách có hệ thống năng lực hoạt động trí tuệ, đặc biệt là
năng lực hoạt động sáng tạo, nhân cách được hoàn thiện.
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Chẳng hạn, thông qua việc giảng dạy các môn học sẽ :
- Giúp học sinh hình thành thế giới quan và nhân sinh quan, đây chính là sản phẩm của
nhận thức khoa học và hoạt động xã hội, hiểu được nguồn cội đất nước và sự phát triển của lịch sử
Việt Nam, từ đó tạo nên lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tạo lập thói quen tư
duy, hành động theo chân lý, lẽ phải.
- Giúp học sinh nhận thức được những khái niệm cơ bản về văn hoá thẩm mỹ, nhận ra giá
trị đích thực của nền văn minh nhân loại, giá trị cuộc sống chân chính.
- Giáo dục học sinh cả về kiến thức, thái độ và kỹ năng lao động sáng tạo, ý thức vận dụng
khoa học vào đời sống.
Như vậy, dạy học là con đường giáo dục chủ động, ngắn nhất và có hiệu quả, giúp thế hệ
trẻ tránh được những mò mẫm, vấp váp trong cuộc đời. Do đó, dạy học là con đường quan trọng
nhất trong tất cả các con đường giáo dục.
Muốn cho việc dạy học đạt chất lượng và hiệu quả cao đòi hỏi phải tạo ra “môi trường kiến
thức” thích hợp, trong đó hứng thú, nhu cầu học tập được khơi dậy, được định hướng đúng đắn
đối với mọi người; mọi dạng hoạt động phải có trọng tâm, ưu tiên cho chất lượng; bảo đảm cho
việc chuyển từ học đơn thuần tri thức sang mặt phát triển cả về trí tuệ, thể chất, tình cảm, xã hội
và đạo đức đồng thời việc giảng dạy, học tập không thể tiến hành tách biệt với các hoạt động
khác.

2. Giáo dục thông qua tổ chức các hoạt động phong phú và đa dạng.
Toàn bộ cuộc sống của con người là một hệ thống liên tục các hoạt động và con người lớn
lên cùng với các hoạt động đó. Con người hoạt động như thế nào thì nhân cách phát triển như thế
ấy. Hoạt động tích cực là con đường để tiến thân, thành đạt và vươn tới hạnh phúc. Vì thế, đưa
con người vào các dạng hoạt động thực tế phong phú và đa dạng là con đường giáo dục tốt và hiệu
quả cao.
Con người sống có nhiều dạng hoạt động như lao động sản xuất, hoạt động xã hội, vui
chơi giải ttrí… Mỗi dạng hoạt động có những nét đặc thù và đều có tác dụng giáo dục.
Thứ nhất, Vui chơi là hình thức hoạt động giải trí nhưng có ý nghĩa giáo dục to lớn. Vui chơi
được thực hiện thông qua các trò chơi phù hợp với mọi lứa tuổi như : Thể dục thể thao, hoạt động
văn hoá, văn nghệ, trò chơi trí tuệ sáng tạo…
- Thông qua hoạt động thể dục thể thao để hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong luyện tập, rèn
luyện thân thể, tăng cường sức khoẻ, sức bền và sự dẻo dai cơ thể, cơ thể phát triển cân đối, hài
hoà, tạo nên sự nhanh nhạy và ý chí cá nhân.
- Thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ như : tổ chức các cuộc kỷ niệm lịch sử, các
lễ hội dân tộc để giáo dục truyền thống dân tộc; xây dựng một môi trường văn hoá lành mạnh
trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội với nếp sống văn minh, tình cảm đẹp giữa mọi người
với nhau sẽ mang ý nghĩa giáo dục to lớn đối với học sinh.
Nghệ thuật là một biểu hiện cao nhất của các quan hệ thẩm mỹ trong đời sống xã hội.
Nghệ thuật có chức năng nhận thức, tình cảm và giải trí. Các chức năng này đem lại cho con
người niềm vui, lạc quan, tác động đến tư tưởng đạo đức và thế giới quan. Trong nhà trường, hoạt
động nghệ thuật với các loại hình : văn học, văn hoá dân gian, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, sân
khấu… bằng các hoạt động cụ thể như : các cuộc thi, biểu diễn văn nghệ vào các ngày lễ lớn, thi
học sinh thanh lịch, thời trang học đường, nữ sinh tương lai, chương trình hoạt động giành cho
sinh viên (SV), tiếng hát sinh viên sẽ tạo cho học sinh, sinh viên giảm bớt căng thẳng sau hoạt
động học tập, hoà nhập với đời sống xã hội, bồi dưỡng năng lực nhận thức, cảm thụ và sáng tạo
cái đẹp.
- Thông qua các trò chơi trí tuệ như : cờ vua (vừa là trò chơi trí tuệ vừa là môn thể dục thể
thao), Đường lên đỉnh Olimpia, Kính vạn hoa, để bồi dưỡng trí thông minh, tính tổ chức, kết hợp
học với hành. Đối với sinh viên có cuộc thi “sáng tạo Robot”.v.v...
Thứ hai, Lao động sản xuất là một hoạt động quan trọng để giáo dục học sinh thói quen lao
động, thích ứng, năng động, sáng tạo trong cuộc sống với nhiều loại hình lao động.
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Trước hết là lao động tự phục vụ : Phục vụ cho sinh hoạt và học tập của cá nhân, tự phục
vụ cho lớp, trường : trực nhật lớp học, vệ sinh trường lớp hàng tuần, sửa chữa thông thường.
Thứ hai, lao động công ích như vệ sinh làng xóm, đường phố, lao động giúp đỡ người già
cô đơn, gia đình thương binh liệt sĩ…Lao động công ích vừa mang giá trị giáo dục đạo đức vừa
giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức cộng đồng.
Thứ ba, lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất, đối với loại hình này vừa tạo cho học
sinh tìm cách áp dụng kiến thức vào cuộc sống, vừa thử nghiệm, tìm ra phương pháp lao động
sáng tạo.
- Tổ chức cho học sinh tham quan sản xuất để tận mắt quan sát quá trình sản xuất hàng
hoá, quan sát các cơ sở có trình độ công nghệ cao để các em tiếp xúc với công nghệ tiên tiến, với
những người lao động có trình độ kỹ thuật cao từ đó giáo dục tâm lý, ý thức, vừa học tập kỹ thuật
vừa có xu hướng chọn nghề hoặc bước vào cuộc sống lao động.
Thứ ba, Tổ chức các hoạt động xã hội
Hiện nay, công tác giáo dục cũng đang được phát triển theo hướng xã hội hoá. Hoạt động
xã hội là một dạng hoạt động thực tiễn tạo cho con người có được mối quan hệ xã hội đa dạng
phong phú. Thông qua các hoạt động xã hội làm cho nhận thức của học sinh về con người, về xã
hội càng dần được hoàn thiện. Đồng thời, thông qua hoạt động xã hội, bản lĩnh của mỗi cá nhân
càng được khẳng định, vững vàng, cá tính, bản sắc riêng cũng càng ngày càng đậm nét hơn.
Do tính phức tạp của hoạt động xã hội đòi hỏi con người phải cố gắng tìm ra các giải pháp
hợp lý, do đó trí thông minh sáng tạo, tinh thần khéo léo, linh hoạt, tế nhị, văn hoá được hình
thành.
Như vậy, tham gia các hoạt động xã hội, sự hiểu biết về thế giới và cuộc sống xã hội được
mở mang, kinh nghiệm hoạt động được tích luỹ, tính tích cực xã hội được hình thành – đó chính
là con đường tổ chức giáo dục có hiệu quả.

3. Giáo dục thông qua hoạt động tập thể (sinh hoạt tập thể).
Tổ chức cho học sinh sinh hoạt tập thể là một hoạt động giáo dục quan trọng của nhà
trường. Tập thể là một tập hợp nhiều cá nhân cùng nhau hoạt động theo một mục đích tốt đẹp. Hai
yếu tố quan trọng của tập thể có ý nghĩa giáo dục lớn là chế độ sinh hoạt và dư luận tập thể.
Chế độ sinh hoạt tập thể hợp lý, với kỷ luật nghiêm, hoạt động có kế hoạch, có tổ chức và
nề nếp sẽ tạo thói quen sống có văn hoá, hình thành ý chí và nghị lực cho học sinh.
Dư luận tập thể lành mạnh luôn trợ giúp con người nhận thức những điều tốt đẹp, điều
chỉnh hành vi cuộc sống có văn hóa.
Trong hoạt động tập thể, các cá nhân cùng nhau hoạt động, tinh thần đoàn kết, tình thân ái,
tính hợp tác cộng đồng được hình thành. Đó là những phẩm chất quan trọng của nhân cách. Trong
sinh hoạt tập thể, một mặt các cá nhân tác động lẫn nhau, mặt khác sự tác động của nhà sư phạm
thông qua tập thể, đến tập thể sẽ tạo thành tác động tổng hợp có tác dụng giáo dục rất lớn.
Tập thể vừa là môi trường, vừa là phương tiện giáo dục con người, tổ chức tốt các hoạt
động tập thể là con đường giáo dục đúng đắn.
Muốn vậy, nhà trường và các nhà sư phạm cần :
- Xây dựng tốt các mối quan hệ tập thể (quan hệ tình cảm, quan hệ chức năng, quan hệ
trách nhiệm công việc và quan hệ tổ chức thể hiện bằng nội quy, kỷ luật tập thể).
- Tổ chức các hoạt động đa dạng trong tập thể.
- Xây dựng các viễn cảnh trong tương lai cho tập thể. Việc xây dựng viễn cảnh xuất phát
từ mục tiêu giáo dục của lớp, của trường từ đó đem lại niềm vui, hy vọng cho con người. Nếu
không xác định mục đích cần đến trong tương lai, con người sẽ rơi vào tình trạng mất phương
hướng.
- Xây dựng truyền thống tốt đẹp cho tập thể, chẳng hạn như : Truyền thống học tập giỏi,
truyền thống lao động, truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao giỏi; mỗi loại truyền thống đều có
ý nghĩa giáo dục riêng.
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- Xây dựng và hướng dẫn dư luận lành mạnh. Dư luận có sức mạnh điều chỉnh các mối
quan hệ trong tập thể. Dư luận tập thể lành mạnh là một nhân tố quan trọng, có tác dụng lớn đến
sự phát triển của các cá nhân và cả tập thể.
- Tổ chức phong trào thi đua trong lớp, trường.
Ngày nay, yêu cầu giáo dục trong tập thể cần được tiếp cận với những yêu cầu mới, hướng
hoạt động của tập thể vào những mục tiêu rộng lớn hơn đến tinh thần “Giáo dục nhân văn, vì sự
hiểu biết quốc tế”, làm cho con người không chỉ gắn với các tập thể nhỏ bé mà vươn tới cuộc sống
trên bình diện quốc tế và lợi ích của nhân loại.

4. Tự giáo dục.
Nhân cách được hình thành và phát triển bằng nhiều con đường trong đó có sự tự giáo dục
hay còn gọi là tự tu dưỡng.
Tự tu dưỡng biểu hiện ý thức và tính tích cực cao nhất của cá nhân đối với cuộc sống. Tự
tu dưỡng được thực hiện khi cá nhân đã đạt tới một trình độ phát triển nhất định, khi đã tích luỹ
được những kinh nghiệm sống, những tri thức phong phú.
Tự tu dưỡng là kết quả của quá trình giáo dục, là sản phẩm của nhận thức và sự tạo lập của
thói quen hành vi, là bước tiếp theo và quyết định kết quả đạt được của quá trình giáo dục.
Tự giáo dục bắt đầu bằng việc xây dựng các mục tiêu lý tưởng cho tương lai, tiếp đó là tìm
các biện pháp và quyết tâm thực hiện mục tiêu đã xác định, thường xuyên tự kiểm tra các kết quả
và phương thức thực hiện, tìm các giải pháp sáng tạo mới, xác định quyết tâm mới để hoàn thiện
bản thân. Mỗi con người là sản phẩm của chính mình, tự giáo dục chính là phương pháp tự khẳng
định.
Tóm lại, trong thực tế giáo dục, các con đường giáo dục chính là sự “tích hợp” giữa nội
dung, phương pháp và hình thức giáo dục, hướng vào việc thực hiện tốt nhất mục tiêu giáo dục
của nhà trường. Thông qua các hoạt động dạy học, giáo dục và tự giáo dục, các năng lực và các
phẩm chất nhân cách của học sinh được hình thành và phát triển ngày càng cao.
- Nhà trường trong cơ chế mới phải hết sức năng động, tự điều chỉnh, thích ứng với các
nhân tố mới, yêu cầu mới luôn luôn nảy sinh trong đời sống xã hội. Nhà trường cần phát huy vị
trí, vai trò là trung tâm văn hoá – giáo dục ở địa phương thu hút và kết hợp mọi nguồn lực, mọi
lực lượng tham gia vào sự nghiệp giáo dục theo định hướng chung, đó là “đào tạo bồi dưỡng
nguồn lực con người cho công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước”.
Các con đường giáo dục không phải là riêng rẽ, tách rời mà là một hệ thống gắn bó, thống
nhất, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Phối hợp tốt các con đường giáo dục chính là nguyên tắc và cũng
là nghệ thuật giáo dục.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC.
Việc thực hiện các con đường giáo dục phải tiến hành theo các phương pháp giáo dục để
đạt tới mục đích giáo dục đã xác định.
Phương pháp giáo dục là cách thức tác động của nhà sư phạm đến đối tượng giáo dục để
hình thành cho họ những phẩm chất nhân cách cần thiết.
Phương pháp giáo dục rất đa dạng, phong phú, nhà giáo dục cần phải vận dụng linh hoạt
hệ thống phương pháp này cho phù hợp với mục đích, đối tượng và từng tình huống giáo dục cụ
thể. Phương pháp giáo dục cũng chính là nghệ thuật giáo dục.
Các phương pháp giáo dục chia thành 3 nhóm :
- Nhóm phương pháp thuyết phục.
- Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động.
- Nhóm phương pháp kích thích hành vi.
1. Nhóm phương pháp thuyết phục. Thuyết phục là nhóm các phương pháp tác động vào
mặt nhận thức và tình cảm của con người để hình thành cho họ ý thức và thái độ tốt đẹp đối với
cuộc sống.
Thuyết phục là phương pháp thu phục nhân tâm, giúp con người nhận ra cái chân, thiện,
mỹ để sống và hành động theo lẽ phải.
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Thuyết phục gồm các phương pháp cụ thể sau :

1.1. Phương pháp khuyên giải.
Khuyên giải là phương pháp gặp gỡ, trò chuyện giữa nhà giáo với đối tượng cần giáo dục
để khuyên răn, giải thích mà đối tượng phải tuân theo những nội dung, chuẩn mực, quy tắc xã hội
hay làm theo những điều hay lẽ phải.
Khuyên giải có thể bằng lý thuyết, nhưng quan trọng hơn là bằng con đường tình cảm để
cảm hoá đối tượng, dẫn đến làm cho đối tượng tự giác điều chỉnh những nhận thức sai lầm, lệch
lạc.
Khuyên giải có hai mức độ : giải thích và khuyên răn
- Giải thích thường tiến hành khi đối tượng không hiểu mà hành động sai.
- Khuyên răn thường dùng khi đối tượng hiểu đúng nhưng cố tình làm sai, cố tình vi
phạm.
Khuyên giải có hiệu quả khi nhà giáo dục hiểu rõ đặc điểm đối tượng giáo dục, tế nhị trong
giao tiếp và bản thân nhà giáo dục là người gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng.

1.2. Phương pháp tranh luận.
Tranh luận là phương pháp tổ chức đối thoại để tìm ra lời giải đáp cho tình huống khó xử
hay một sự kiện giáo dục có vấn đề vừa xẩy ra để xoá đi nhận thức sai lầm của con người, từ đó
hình thành quan điểm đúng.
Tranh luận có hiệu quả khi các bên tranh luận cùng phục thiện, hướng tới mục đích tốt
đẹp.
Đối với phương pháp này, uy tín và sự tế nhị của nhà giáo có vai trò đặc biệt quan trọng
khi đặt vấn đề, hướng dẫn tranh luận để giúp học sinh kết luận xác đáng đúng trọng tâm.

1.3. Phương pháp nêu gương.
Thuyết phục học sinh có thể bằng lời nói, bằng tình cảm nhưng cũng có thể bằng sự gương
mẫu của bản thân nhà giáo, của người lãnh đạo tập thể cả trong cuộc sống và trong lao động. Mỗi
Thầy Cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Sự gương mẫu của nhà giáo thể hiện
trong nhận thức, trong đời sống tình cảm và trong mọi hành vi ứng xử với những người xung
quanh, trong các mối quan hệ gia đình, tập thể và xã hội. Sự gương mẫu có giá trị cao khi nhà
giáo là người thành đạt và có uy tín thật sự.

2. Nhóm các phương pháp tổ chức hoạt động.
Giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho con người, cho nên
phương pháp giáo dục đưa con người vào các hoạt động thực tiễn là để rèn luyện tạo nên các thói
quen hành vi tốt.
Nhóm này có 2 phương pháp : Phương pháp luyện tập và phương pháp đưa con người vào
cuộc sống xã hội.

2.1. Phương pháp luyện tập.
Luyện tập là phương pháp đưa con người vào các hoạt động đa dạng có mục đích, có kế
hoạch trong một thời gian tương đối lâu dài nhằm tạo cho họ thói quen, hành vi tốt.
Luyện tập cần được thực hiện bằng cách có thể giao việc hàng ngày, kế hoạch hoá công
việc hàng tuần, hàng tháng. Nội dung công việc được chọn lọc theo lứa tuổi, giới tính và lôi cuốn
học sinh. Trong quá trình luyện tập, nhà giáo phải theo dõi, uốn nắn, chỉ đạo kịp thời để học sinh
hoàn thành tốt công việc.

2.2. Phương pháp đưa con người vào cuộc sống xã hội.
Đây là một phương pháp giáo dục gắn liền với cuộc sống của học sinh với cuộc sống xã
hội để các em trưởng thành theo những yêu cầu của xã hội.
Chẳng hạn như :
34

- Tham quan các cơ sở sản xuất, nhà bảo tàng, các cuộc triển lãm tại địa phương.
- Tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
- Tổ chức học sinh tiếp xúc với gương lao động tiên tiến.
- Tham gia các lễ hội văn hoá, lễ hội truyền thống ở địa phương.
Tham gia vào cuộc sống xã hội, học sinh sẽ học tập được tinh thần thái độ và phong cách
lao động, cách ứng xử giao tiếp và có những hành vi văn hoá từ đó hình thành kỹ năng sống và
hoạt động cần thiết.

3. Nhóm các phương pháp kích thích hành vi
Phương pháp kích thích hành vi là nhóm các phương pháp tác động vào mặt tình cảm nhằm
để thúc đẩy tính tích cực hoạt động hoặc nhận ra và khắc phục những sai lầm đã vi phạm.
Nhóm này có 3 phương pháp sau dây :
- Phương pháp khen thuởng
- Phương pháp trách phạt
- Phương pháp thi đua.

3.1. Phương pháp khen thưởng.
Khen thưởng là phương pháp biểu thị sự hài lòng và đánh giá tích cực của nhà giáo dục
đối với hành vi tốt của cá nhân hay tập thể.
Khen thưởng không những nhằm vào những thành công, kết quả công việc mà còn nhằm
vào động cơ của hoạt động.
Khen thưởng trong nhà trường có các hình thức sau :
- Lời khen của nhà giáo.
- Người lãnh đạo biểu dương cá nhân trước tập thể.
- Nhà trường cấp giấp khen, đề nghị cấp cao hơn tặng bằng khen.
- Tặng thưởng vật chất, cấp học bổng, miễn thi vào các cấp học cao hơn.
Yêu cầu đối với khen thưởng :
+ Khen thưởng phải khách quan, công bằng, hợp lý, đúng người, đúng việc, đúng
thời điểm, phải được tập thể thừa nhận, dư luận hoan nghênh.
+ Động viên, khuyến khích những em lần đầu đạt thành tích dù chưa thật cao.

3.2. Phương pháp trách phạt
Trách phạt là phương pháp biểu thị sự không đồng tình, sự lên án của người lãnh đạo, nhà
giáo dục hay tập thể đối với những hành vi sai lầm của đối tượng để gây cho họ sự hối hận, từ đó
thành khẩn nhận lỗi và quyết tâm sửa chữa sai lầm.
Trách phạt là biện pháp không thể áp dụng thường xuyên, vì nếu thường xuyên trách phạt
sẽ tạo nên sự chai lỳ tâm lý. Lạm dụng trách phạt hay trách phạt quá nặng, thiếu khách quan sẽ là
nguyên nhân trực tiếp đưa con người vào những sai lầm khác.
Các hình thức trách phạt trong nhà trường
- Nhắc nhở, phê bình trước tập thể.
- Mời phụ huynh tới trường.
- Chuyển sang lớp khác.
- Cảnh cáo ghi học bạ.
- Đuổi học, khai trừ khỏi tổ chức đoàn thể.
Đối với học sinh phổ thông, đuổi học hay khai trừ khỏi tổ chức Đoàn thể là hình thức
không nên dùng vì đó chính là sự thừa nhận sự bất lực, thất bại của giáo dục. Đối với giáo viên,
đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm khi học sinh do mình quản lý, chủ nhiệm phải chuyển sang lớp
khác cũng chính là thừa nhận sự yếu kém về năng lực sư phạm của bản thân.

3.3. Phương pháp thi đua.
Thi đua là phương pháp tổ chức cho học sinh hoạt động tích cực, tạo nên động lực thúc
đẩy mọi người tích cực hơn trong mọi công việc.
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Thi đua là biện pháp để mỗi người rèn luyện, tu dưỡng, tạo nên những hành vi đúng đắn vì
lợi ích chung, hoạt động với một nhịp độ khẩn trương hơn bình thường.
Thi đua hoạt động làm cho mỗi cá nhân trong tập thể gần gũi, quý mến nhau, tạo nên tình
cảm tập thể lành mạnh, chính nó trở thành động lực, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết cùng hành động
để đạt thành tích cao nhất.
Tóm lại, giáo dục gồm nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp có thế mạnh riêng
để tác động vào một mặt của nhân cách, mỗi phương pháp có thể áp dụng vào từng tình huống,
hoàn cảnh và đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình giáo dục cần phải phối hợp các phương
pháp với nhau, bởi không có phương pháp nào là vạn năng. Sử dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt các
phương pháp đó chính là nghệ thuật sư phạm.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
1. Khái niệm về con đường giáo dục?
2. Tại sao nói dạy học là con đường quan trọng nhất để giáo dục học sinh trở thành
nhân cách phát triển toàn diện?
3. Hãy chứng minh rằng tổ chức các hoạt động phong phú và đa dạng cho học sinh là
con đường giáo dục tốt và mang lại hiệu quả giáo dục cao?
4. Một trong những con đường để giáo dục học sinh là thông qua hoạt động tập thể. Tập
thể vừa là môi trường, vừa là phương tiện giáo dục con người, tổ chức tốt các hoạt
động tập thể là con đường giáo dục quan trọng và đúng đắn. Để phát huy tốt vai trò
của hoạt động tập thể trong việc giáo dục học sinh, nhà trường và các nhà sư phạm
cần tiến hành các hoạt động sư phạm nào để mang lại hiệu quả giáo dục cao?
5. “Mỗi con người là sản phẩm của chính mình”
Anh chị hãy chứng minh và liên hệ với bản thân?
6. Mục đích của nền giáo dục Việt Nam là đào tạo thế hệ trẻ trở thành những nhân cách
phát triển toàn diện. Nhân cách chỉ có thể hình thành, phát triển thông qua các dạng
hoạt động, với những con đường khác nhau. Theo anh, chị việc thực hiện các con
đường giáo dục cần tiến hành theo những phương pháp giáo dục nào để đạt mục đích
nêu trên?
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CHƯƠNG 5

LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC
I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM.
1. Khái niệm về hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày nay trên thế giới đã thừa nhận rộng rãi luận điểm cho rằng một quốc gia giàu mạnh
là một quốc gia có tiềm lực trí tuệ và tương lai của một dân tộc được quyết định bởi trí thông
minh của con người dân tộc đó, chứ không phải chỉ dựa vào sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên
và chính hệ thống giáo dục quốc dân mạnh sẽ tạo nên tiềm lực trí tuệ cho dân tộc mình. Do đó, để
thực hiện chiến lược phát triển đất nước, thực hiện chiến lược giáo dục, mỗi quốc gia đều có hệ
thống giáo dục của mình. Vậy hệ thống giáo dục quốc dân là gì?
- Hệ thống giáo dục quốc dân là mạng lưới các trường học được xây dựng để tiến hành
giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nhân lực theo yêu cầu của xã hội.
- Hệ thống các trường học được xây dựng thống nhất trên phạm vi cả nước, được sắp xếp
thành các cấp học, ngành học, với các loại hình đào tạo… nhằm thoả mãn nhu cầu học tập của
nhân dân.
- Hệ thống giáo dục quốc dân là sản phẩm của nền kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học
của một quốc gia. Quy mô, cơ cấu tổ chức, chất lượng giáo dục và đào tạo, xu hướng và khả năng
phát triển của toàn hệ thống bị quy định bởi trình độ phát triển của đất nước.
- Mục đích xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân là nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và
bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đặc biệt, khi giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu, việc xây
dựng hệ thống giáo dục quốc dân là một trọng tâm chiến lược xã hội, và hệ thống giáo dục quốc
dân mạnh sẽ đóng góp tích cực cho sự phồn vinh của đất nước.

2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân (05 nguyên tắc).
a/ Hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học
của đất nước, phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh tế, xã hội quốc gia đồng thời cũng phải tiếp
cận với trình độ phát triển giáo dục thế giới.
b/ Giáo dục hướng tới phổ cập cho đông đảo quần chúng, giáo dục dành cho mọi người và
mỗi công dân đều thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập. Muốn vậy, phải đa dạng hoá các loại hình
trường học, loại hình đào tạo và thực hiện xã hội hoá giáo dục để thực hiện mục đích giáo dục
chung.
c/ Tổ chức quá trình đào tạo mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho người học để phục vụ
thiết thực cho nhu cầu thực tế của cuộc sống xã hội và từng cá nhân.
d/ Hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất trong cả nước, đảm bảo sự liên thông các cấp
học, ngành học; đảm bảo sự kế thừa, phát triển bền vững trong nội dung và phương pháp.
e/ Tổ chức các trường chuyên, trung tâm giáo dục mạnh ở trung ương và địa phương để
phát huy và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

3. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam được tổ chức trên cơ sở khả năng và nhu cầu hiện
tại, cũng như xu hướng phát triển tương lai của nền kinh tế và xã hội nước ta, đồng thời phù hợp
với đặc điểm truyền thống văn hoá dân tộc và xu thế phát triển của thời đại.
Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam được xây dựng như sau :

3.1. Giáo dục Mầm non.
Giáo dục Mầm non là ngành học đặc biệt, nơi nuôi dưỡng và dạy dỗ các cháu trước tuổi
tới trường phổ thông ( từ 1 đến hết tuổi thứ 5).
Giáo dục mầm non chia thành hai nhóm :
- Nhóm Nhà trẻ : dành cho các cháu từ 1-3 tuổi.
- Nhóm Mẫu giáo : dành cho các cháu từ 3-6 tuổi.
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3.2. Giáo dục phổ thông.
Giáo dục phổ thông với hệ thống 12 năm, tiếp nhận học sinh từ 6 đến 18 tuổi.
Mục đích giáo dục phổ thông là cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông vững
chắc, toàn diện, đồng thời giáo dục thái độ và chuẩn bị kỹ năng lao động, để họ bước vào cuộc
sống lao động trực tiếp hoặc tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
Giáo dục phổ thông có 3 bậc học :
- Giáo dục tiểu học : Đây là bậc học nền tảng của trường phổ thông. Tiểu học có 5 lớp,
tiếp nhận học sinh từ 6 đến 11 tuổi. Bên cạnh đó, trường Tiểu học còn có chức năng phổ cập giáo
dục tiểu học cho toàn dân trong độ tuổi từ 6 – 45.
- Giáo dục Trung học cơ sở (trước đây là cấp II)
Bậc Trung học cơ sở gồm 4 lớp (lớp 6 – lớp 9), tiếp nhận học sinh từ 11 đến 15 tuổi vào
học. Hiện tại, trường trung học cơ sở còn thực hiện chức năng phổ cập trung học cơ sở cho toàn
dân để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục từ 2001 – 2010; 2011-2020.
- Giáo dục Trung học phổ thông (trước đây gọi là cấp III).
Bậc Trung học phổ thông gồm 3 lớp, tiếp nhận học sinh từ 15 đến 18 tuổi vào học (lớp
10,11,12).
Hiện nay cơ sở giáo dục phổ thông có các loại trường sau đây:
- Trường tiểu học
- Trường trung học cơ sở
- Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
- Trường trung học phổ thông
- Trường trung học phổ thông có nhiều cấp học
- Trường trung học phổ thông kỹ thuật
- Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.

3.3. Giáo dục Đại học.
Giáo dục đại học có: Trường Cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng; Trường Đại học đào tạo
trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ
giao.
Trường Cao đẳng nằm trong hệ thống Giáo dục Đại học, tiếp nhận học sinh tốt nghiệp
phổ thông qua kỳ thi tuyển sinh, được đào tạo trong thời gian 3 năm để trở thành những cử nhân,
kỹ sư thực hành bậc cao đẳng, những cán bộ kỹ thuật trực tiếp điều hành sản xuất.
Trường Đại học tiếp nhận học sinh đã được sàng lọc qua kỳ thi tuyển sinh theo chỉ tiêu của
Nhà nước phân bổ cho từng trường đại học hàng năm, với hai chức năng: đào tạo và nghiên cứu
khoa học.
Trường Đại học có 3 bậc đào tạo :
Thứ nhất, bậc Đại học đào tạo cử nhân khoa học, kỹ sư tuỳ theo chuyên ngành đào tạo, với
thời gian : 4 năm, 5 năm, 6 năm.
Thứ hai, bậc Cao học đào tạo thạc sĩ khoa học, với thời gian đào tạo 2 năm, tiếp nhận học
viên đã tốt nghiệp đại học.
Thạc sĩ khoa học là những chuyên gia có trình độ cao, am hiểu lí thuyết khoa học, nghiệp
vụ sâu sắc và có khả năng thực hành giỏi.
Thứ ba, bậc Nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ, với thời gian học 4 năm đối với những người
tốt nghiệp đại học và 2 năm đối với học viên đã tốt nghiệp cao học.
Tiến sĩ là những nhà khoa học có trình độ cao, những người trực tiếp nghiên cứu và tổ
chức, hướng dẫn nghiên cứu khoa học làm phát triển nền khoa học công nghệ của quốc gia.
Hệ thống các trường đại học hiện nay đang được đa dạng hoá có các trường quốc gia,
trường vùng, trường địa phương, dân lập, tư thục, trường mở… Với các hệ đào tạo chính quy, tập
trung, vừa làm vừa học, chuyên tu, từ xa… các trường đại học góp phần vào việc nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
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3.4. Giáo dục chuyên nghiệp.
Giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường dạy
nghề. Đây là nơi đào tạo công nhân lành nghề và cán bộ kỹ thuật bậc cao đẳng, trung cấp cho các
lĩnh vực kinh tế và văn hoá xã hội.
Giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các loại trường sau đây:
- Trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề (gọi chung là
Cơ sở dạy nghề) tiếp nhận học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở để đào
tạo nghề.
- Trường Trung cấp chuyên nghiệp.
Trường Trung cấp chuyên nghiệp tiếp nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc phổ
thông trung học để đào tạo từ 2 đến 3 năm thành cán bộ kỹ thuật trung cấp, làm nòng cốt cho nền
sản xuất hiện đại.
Như vậy, các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề là những nơi đào
tạo nhân lực có trình độ kỹ thuật lành nghề cho xã hội. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo các
loại trường này chính là một điều kiện vững chắc đảm bảo về nguồn lực lao động trực tiếp để
hướng tới hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước.

3.5. Giáo dục thường xuyên.
Giáo dục thường xuyên bao gồm: Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập
cộng đồng có nhiệm vụ bồi dưỡng văn hoá, nghiệp vụ cho toàn dân, đặc biệt là những nguời do
các hoàn cảnh khác nhau mà chưa được học tập có hệ thống. Hệ đào tạo này góp nhiều công sức
hỗ trợ cho hệ chính quy trong việc nâng cao dân trí và đào tạo nhân lực cho xã hội.

3.6.

Giáo dục của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, các lực lượng vũ
trang nhân dân.

Các trường của các tổ chức chính tri, xã hội, đoàn thể gồm : Trường Đảng, trường
Đoàn, trường Đội, trường Công đoàn, trường Phụ nữ…
- Các trường của lực lượng vũ trang nhân dân như : Quân đội, Cảnh sát, An ninh, Biên
phòng…
Hệ thống giáo dục của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và các lực lượng vũ trang
nhân dân đang dần hoà nhập vào hệ thống giáo dục quốc dân theo qui chế chung cả về nội dung,
phương pháp đào tạo và văn bằng được cấp.
-

Tóm lại, nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam được tổ chức theo các
loại hình sau đây:
- Trường công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh
phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên;
- Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
và bảo đảm kinh phí hoạt động;
- Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức – xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế
hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động
bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.
- Trường chuyên biệt gồm: Trường chuyên; Trường năng khiếu; Trường dân tộc nội trú;
Trường dân tộc bán trú; Trường dự bị dại học; Trường dành cho người tàn tật, khuyết
tật; Trường giáo dưỡng.
Các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo quy
hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Nhà nước tạo điều kiện để
trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân.
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Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập nhà trường được quy định tại Điều 50, Điều 51
của Luật giáo dục – 2005. (Đọc kỹ Chương 2, Chương 3 – Luật giáo dục, 2005).
Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân là một bộ máy thống nhất trong cả nước, có
lực lượng to lớn, phục vụ cho nhu cầu phát triển của đất nước về kinh tế, văn hoá, khoa học và
công nghệ. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam còn phải tiếp tục nghiên cứu, tổ
chức, hoàn thiện trên mọi phương diện để có thể vươn tới tầm cao mới.

II. QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Ngày nay ai cũng biết rằng quản lý đóng một vai trò hết sức quan trọng trong bất cứ hoạt
động nào của con người, dù là sản xuất hay kinh doanh, dù trong hoạt động văn hoá hay trong
hoạt động xã hội. Đối với sự nghiệp giáo dục cũng vậy, hiệu quả và chất lượng giáo dục phụ
thuộc vào chính giáo viên và công tác quản lý hoạt động của họ trong nhà trường.

1. Khái niệm về quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục là hoạt động của các cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt
động của giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác cũng như huy động tối đa nguồn lực
giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường.
* Quản lý giáo dục có nhiều cấp :
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo : cấp cao nhất, quản lý nhà trường bằng các biện pháp vĩ mô.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo ở tỉnh và các Phòng giáo dục ở các huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh… Đây là hai cấp quản lý trung gian.
+ Cấp quản lý quan trọng trực tiếp của hoạt động giáo dục là cơ quan quản lý trong các
nhà trường.
* Hoạt động của các cơ quan quản lý đó là hệ thống những tác động tối ưu như (cộng tác
tham gia, phối hợp, huy động, điều khiển, can thiệp) có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật từ
chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý và các lực lượng giáo dục.
* Nguồn lực giáo dục bao gồm :
+ Nhân lực giáo dục : Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường học. Đội ngũ này đủ về
số lượng và mạnh về chất lượng sẽ quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường.
+ Cơ sở vật chất và thiết bị trường học là điều kiện thiết yếu để tổ chức dạy và học.
+ Ngân sách giáo dục : Nguồn tài chính từ nhà nước, nguồn thu học phí, các khoản đóng
góp của nhân dân và nguồn thu khác.
+ Các lực lượng giáo dục xã hội quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

2. Bộ máy quản lí nhà trường
Bộ máy quản lý nhà trường bao gồm :
- Hệ thống bộ máy lãnh đạo và quản lý.
- Hệ thống các tổ chức quản lý chuyên môn.
- Các tổ chức quản lý chức năng.
- Các tổ chức tham mưu tư vấn.
- Các tổ chức phối hợp.

2.1. Bộ máy lãnh đạo và quản lý gồm :
- Tổ chức cơ sở Đảng : có cấp uỷ Đảng, chi bộ trực tiếp lãnh đạo chính quyền và các tổ
chức Đoàn thể khác thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước.
- Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.
Hiệu trưởng là thủ trưởng trường học có thẩm quyền cao nhất về hành chính và chuyên
môn trong trường, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và nhân dân về việc tổ chức, quản lí toàn bộ
hoạt động của Nhà trường. Khi Hiệu trưởng vắng mặt tại nhiệm sở phải uỷ quyền quản lý nhà
trường cho Phó hiệu trưởng.
Phó hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng quản lý nhà trước, được phép thay mặt Hiệu
trưởng quản lý các mặt hoạt động giáo dục nhà trường khi cần thiết.
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2.2. Hệ thống các tổ chức quản lý chuyên môn.
- Các tổ chuyên môn
- Các lớp học.
- Tổ văn phòng và tổ hành chính quản trị.

2.3. Các tổ chức quản lý chức năng
- Tổ chức giáo vụ
- Tổ chức giáo dục chính trị và hoạt động ngoài lớp.
- Các tổ chức phục vụ khác.

2.4. Các tổ chức tham mưu tư vấn
- Hội đồng sư phạm (Hội đồng giáo dục, hội đồng trường).
- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật.
- Hội đồng khoa học.

2.5. Hệ thống tổ chức phối hợp
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Tổ chức công đoàn giáo dục cơ sở.
- Hội phụ huynh học sinh.
- Các tổ chức quần chúng giáo dục khác.

3. Mục đích của quản lý nhà trường
- Mục đích của quản lý nhà trường là đưa nhà trường từ trạng thái đang có, tiến lên một
trạng thái phát triển mới.
- Bằng phương thức xây dựng và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực giáo dục và hướng các
nguồn lực đó vào phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tổ chức quá trình giáo dục có hiệu quả để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những nhân cách
phát triển toàn diện.
- Thường xuyên quản lý nội bộ, dân chủ hoá nhà trường, nâng cao văn hoá quản lí.

4. Các nguyên tắc quản lý giáo dục.
Các nguyên tắc quản lý giáo dục là hệ thống những luận điểm cơ bản, thể hiện tính quy
luật của các hoạt động quản lý giáo dục. Những nguyên tắc này định hướng và chỉ đạo toàn bộ các
hoạt động của người làm công tác quản lí cũng như đối với cơ quan quản lý giáo dục, bao gồm :
- Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà trường và công tác giáo dục.
- Nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo cho sự đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm.
- Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học cao trong hoạt động quản lý.
Đây là nguyên tắc rất quan trọng, đảm bảo sự thành công cho người quản lí nhà trường.
Bởi nguyên tắc này sẽ giúp cho người quản lí phát huy đầy đủ, đúng mức vai trò chủ thể, phát huy
tính tích cực, ý thức làm chủ của mọi thành viên trong nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng và
hiệu quả cao trong đào tạo.
- Nguyên tắc đảm bảo tính thiết thực và cụ thể trong công tác quản lí. Tức là mỗi công
việc cần có mục tiêu cụ thể, được tổ chức thực hiện chu đáo, có kiểm tra uốn nắn, điều chỉnh kịp
thời.
Các nguyên tắc quản lí nêu trên có mối quan hệ mật thiết với nhau và được vận dụng một
cách linh hoạt, khoa học trong quá trình điều hành. Quản lí tốt quá trình giáo dục sẽ dẫn tới các
sản phẩm giáo dục có chất lượng tốt.

5. Nội dung và phương thức quản lý nhà trường
5.1. Nội dung công tác quản lý trường học
Công tác quản lí trong nhà trường bao gồm các nội dung sau :
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất và thiết bị nhà trường nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác
giảng dạy, học tập và giáo dục học sinh. Quản lý tốt bao gồm: bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả
và thường xuyên bổ sung các thiết bị mới có giá trị.
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- Quản lý tốt nguồn tài chính hiện có : thu chi đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính,
tiết kiệm, mở rộng nguồn thu.
- Quản lý con người : nhà giáo, công chức viên chức, học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ
giáo dục của nhà trường. Đây là một nội dung vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật
bao gồm : Quản lý nhân sự, tư tưởng tinh thần, chuyên môn, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng và
đề bạt…
- Chỉ đạo tốt các hoạt động chuyên môn theo chưong trình đào tạo của Bộ, nhà trường,
đảm bảo thực hiện nghiêm túc, luôn được cải tiến, chất lượng dạy và học luôn được nâng cao.
Nội dung này được tiến hành với các biện pháp : theo dõi sát sao công việc, kiểm tra,
thanh tra để đánh giá, uốn nắn kịp thời, tổ chức tốt việc tự giám sát và tự kiểm tra của các bộ
phận, các tổ chức chuyên môn. Đây là biện pháp quản lý tốt và có hiệu quả nhất.
- Chăm lo bồi dưỡng đời sống vật chất và tinh thần của tập thể cán bộ, nhà giáo, công nhân
viên.
- Quản lý tốt việc học tập rèn luyện của học sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Đây là nội dung quan trọng.

5.2. Phương thức quản lý nhà trường.

• Kế hoạch hoá các hoạt động của nhà trường. Thực chất là :
+ Xác định mục tiêu cần đạt tới.
+ Mô hình hoá nội dung công việc.
+ Chương trình hoá hành động.
+ Lựa chọn các giải pháp thực hiện tối ưu.
+ Phân công người thực hiện và thời gian hoàn thành.

• Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục :
+ Phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng đến từng người, bao gồm
nội dung, thời gian hoàn thành, sản phẩm đạt được.
+ Xác lập cơ cấu phối hợp giữa các bộ phận chức năng.
+ Nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ chuyên môn.
+ Tiếp nhận các nguồn bổ sung về nhân sự, vật chất, thiết bị, tài chính, tài liệu…
+ Huy động toàn bộ lực lượng trong trường tích cực hoàn thành công việc đúng
tiến độ, đảm bảo chất lượng.
+ Giám sát thực hiện công việc và điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý, tháo gỡ
khó khăn, trở ngại.

• Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học :
+ Kiểm tra đánh giá trạng thái ban đầu.
+ Kiểm tra đánh giá tiến độ công việc (chú trọng hiệu quả, chất lượng).
+ Phát hiện sai sót, lệch lạc, tìm nguyên nhân để điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.
+ Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo học kỳ và cả năm học.

6. Mối quan hệ quản lý.
Trong công tác quản lý có mối quan hệ phục tùng và mối quan hệ phối hợp. Tính chất nổi
bật của mối quan hệ quản lý đó là tính chất liên nhân cách.
Tính chất liên nhân cách được thể hiện bằng :
- Mối quan hệ công việc.
- Mối quan hệ tâm lý.
- Mối quan hệ cộng đồng hợp tác.
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Mối quan hệ công việc được thể hiện bằng thể chế, nguyên tắc (Mối quan hệ phục tùng).
Mối quan hệ tâm lý không được quy định bởi một ràng buộc nào và được nảy sinh trong
quá trình công tác, giao tiếp. Chỉ khi nào mối quan hệ tâm lý lành mạnh về mặt tình cảm thì sẽ
giúp mối quan hệ công việc có hiệu quả hơn.
Mối quan hệ cộng đồng hợp tác thể hiện ở sự phối hợp chặt chẽ từ trên xuống dưới, dưới
lên trên, giữa các bộ phận chức năng. Do đó, thành công của người làm công tác quản lý nhờ ở uy
tín chứ không phải chỉ ở uy quyền. Uy tín được thể hiện ở tài năng, đạo đức của nhà quản lý.

7. Tính quy luật của sự vận hành bộ máy quản lý
Sự vận hành bộ máy quản lý có những quy luật sau :

7.1. Sự phù hợp giữa bộ máy quản lý với đối tượng quản lý.
Sự phù hợp này đòi hỏi bộ máy quản lý phải gọn, tinh giản so với đối tượng quản lý. Bộ
máy quản lý càng nhỏ (gọn, tinh giản) đòi hỏi tài năng, trách nhiệm của người quản lý càng cao
và quản lý phải ở trình độ cao.

7.2. Tính khuếch đại của hành vi quản lý.
Đó là quản lý có khả năng sử dụng một lực nhỏ để tạo ra một công lớn. Cấp độ quản lý
càng cao thì tính khuếch đại càng lớn. Tính khuếch đại thể hiện ở cả hiệu quả và hậu quả của hoạt
động quản lý.

7.3. Tính ảnh hưởng (tính lây truyền) của hành vi quản lý.
Tính ảnh hưởng thể hiện ở cả hành vi tốt và hành vi xấu của chủ thể quản lý. Trong tính
ảnh hưởng, hành vi tốt thường lây truyền chậm hơn, hành vi xấu thường lây truyền nhanh hơn. Do
đó, trong thực tiễn đòi hỏi người quản lý phải luôn nêu gương tốt, luôn gương mẫu, bằng tác
phong làm việc nghiêm túc, chín chắn, yêu cầu cao ở đối tượng quản lý.

7.4. Tính khó quản lý ngày càng tăng của đối tượng quản lý
Sở dĩ có quy luật này bởi trình độ của đối tượng quản lý ngày được nâng cao; mối quan hệ
tâm lý giữa chủ thể và đối tượng quản lý ngày càng được xác lập một cách rõ nét; hành vi quản lý
tốt và xấu được bộc lộ rõ; tài năng và đạo đức của nhà quản lý được thể hiện rõ ràng qua sự đánh
giá của đối tượng quản lý.

7.5. Tính uy tín của bộ máy quản lý.
Uy tín là yếu tố quyết định hiệu quả công việc, uy quyền quyết định hiệu lực công việc.
Uy tín có hai loại : - Uy tín chuyển dịch tức là do xã hội đặt vào.
- Uy tín được tạo ra trong lao động, hoạt động.
Uy tín được tạo ra trong quá trình lao động mới là uy tín thực sự.
Trong công tác quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng hiện nay có ba loại cán bộ
quản lý :
- Cán bộ sử dung từ uy tín chuyển dịch.
- Cán bộ có uy tín thặng dư tức là vừa có uy tín được tạo ra trong hoạt động vừa có uy
tín chuyển dịch.
- Cán bộ lộng quyền.

8. Một số yêu cầu đối với người quản lý giáo dục hiện nay
Yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo ngày càng tăng, đa dạng và phong phú hơn, do đó
đòi hỏi công tác quản lý giáo dục cũng phải phát triển có chất lượng cao hơn. Khoa học quản lý là
khoa học tổng hợp, khoa học về tổ chức, quản lý con người. Trong công cuộc đổi mới đất nước,
người cán bộ quản lý giáo dục cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây :
8.1. Về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp:
Người quản lý là người thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, do đó phải cập
nhật với tình hình chính trị, với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống “tụt
hậu”, chống đi chệch hướng sự phát triển của đất nước của xã hội; không thể coi giáo dục đào tạo
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là một ngành chuyên môn đơn thuần. Người cán bộ quản lý phải thể hiện được phẩm chất chính
trị vững vàng, có bản lĩnh, kiên trì phấn đấu cho độc lập dân tộc và xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh; thể hiện đạo đức nghề nghiệp trong sáng, lối sống lành mạnh, tác phong chững chạc;
giao tiếp, ứng xử lịch sự, sư phạm.
8.2. Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:
Người cán bộ quản lý phải là người giỏi chuyên môn ít nhất trong phạm vi chuyên môn hẹp đã
được đào tạo của mình. Đây là cơ sở để tạo uy tín với đồng nghiệp. Hiểu biết một cách vững
vàng, sâu sắc về chương trình giáo dục đối với cấp học mà mình quản lý. Có năng lực và kỹ năng
về nghiệp vụ sư phạm; tự học và sáng tạo; luôn trau dồi khả năng ngoại ngữ và ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý.
8.3. Về năng lực quản lý nhà trường:
Người cán bộ quản lý giáo dục phải có nghệ thuật quản lý. Nghệ thuật quản lý được thể
hiện ở khả năng hiểu các nguyên tắc và biết vận dụng linh hoạt vào thực tiễn quản lý; biểu hiện ở
việc hiểu tình hình, nắm vững đối tượng. Nghệ thuật quản lý còn thể hiện ở phẩm chất đạo đức
của người quản lý : không so đo cá nhân, khi mắc sai lầm dám dũng cảm nhận, khi thành công
không được coi tất cả công lao đó là của riêng mình.
Năng lực quản lý nhà trường được thể hiện ở khả năng:
- Phân tích và dự báo
- Tầm nhìn chiến lược
- Định hướng, thiết kế và triển khai
- Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
- Lập kế hoạch hoạt động
- Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
- Quản lý hoạt động dạy học
- Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
- Phát triển môi trường giáo dục
- Quản lý hành chính
- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật
- Xây dựng hệ thống thông tin
- Kiểm tra đánh giá.
Hội đủ và đạt được những yêu cầu nêu trên (03 yêu cầu), người cán bộ quản lý giáo dục sẽ
thu phục được NHÂN TÂM và thành công trong công tác quản lý. Hay nói một cách khác đó
là người cán bộ quản lý giáo dục vừa có TÂM vừa có TẦM mới đặng đáp ứng được yêu cầu
đặt ra của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
1. Khái niệm về hệ thống giáo dục quốc dân ?
2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân ?
3. Tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam ?
4. Khái niệm về quản lý giáo dục ?
5. Tổ chức của bộ máy quản lý nhà trường ?
6. Mục đích, nguyên tắc của công tác quản lý nhà trường ?
7. Nội dung và phương thức quản lý nhà trường ?
8. Các mối quan hệ trong công tác quản lý giáo dục ?
9. Phân tích tính quy luật của sự vận hành bộ máy quản lý ?
10. Yêu cầu đối với người làm công tác quản lý giáo dục hiện nay ?
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CHƯƠNG 6

NHÀ TRƯỜNG VÀ NGƯỜI GIÁO VIÊN
A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ TRƯỜNG
I. NHÀ TRƯỜNG
1. Khái niệm về nhà trường
Nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, có đội ngũ các nhà sư phạm được đào tạo
một cách chính quy, nội dung chương trình được chọn lọc, phương pháp giáo dục phù hợp với lứa
tuổi, có phương tiện kỹ thuật phục vụ cho giáo dục. Mục đích giáo dục của nhà trường phù hợp
với xu thế phát triển xã hội và thời đại. Bằng kiến thức và phương pháp khoa học, bằng hình thức
tổ chức các hoạt động sư phạm hợp lý, giáo dục nhà trường tạo nên bộ mặt tâm lý cá nhân phù
hợp với những chuẩn mực giá trị xã hội và thời đại.
2. Mục tiêu giáo dục của nhà trường
Để thực hiện chiến lược giáo dục, mỗi quốc gia đều có một hệ thống giáo dục của mình.
Hệ thống giáo dục quốc dân là mạng lưới các trường học được xây dựng để tiến hành giáo dục thế
hệ trẻ và đào tạo nhân lực theo yêu cầu của xã hội. Hệ thống trường học được xây dựng thống
nhất trên phạm vi cả nước, được xắp xếp thành các cấp học, ngành học, với các loại hình đào
tạo… nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của nhân dân. Dù ở cấp độ vĩ mô hay cấp độ vi mô, ở cấp
trung ương hay địa phương, ở cấp học, trường học hay ngành học, cụ thể hơn là bài học, trong
giáo dục luôn đặt ra bốn vấn đề cơ bản:
- Giáo dục để làm gì? -> Mục tiêu giáo dục.
- Giáo dục cái gì? -> Nội dung giáo dục.
- Giáo dục như thế nào? -> Phương pháp giáo dục.
- Kết quả giáo dục ra sao? -> Đánh giá hiệu quả, chất lượng giáo dục.
Đây là những phạm trù cơ bản của giáo dục nói chung, nó có mối quan hệ thống nhất, biện
chứng với nhau.
Việc xác định mục tiêu, xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục của từng
cấp học là nhằm cụ thể hóa đường lối, chiến lược phát triển giáo dục của đất nước. Giáo dục trung
học phổ thông nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
Điều 2, chương I – Những quy định chung của Luật giáo dục đã nêu rõ mục tiêu giáo dục:
(Điều 2, Luật giáo dục, 2005)
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức,
sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây
dựng và bảo vệ tổ quốc.
3. Tính chất và nguyên lý giáo dục của nhà trường.
3.1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, tính dân
tộc, tính khoa học, tính hiện đại lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng.
3.2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục
kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo
dục gia đình và giáo dục xã hội.
4. Nội dung, phương pháp giáo dục.
Căn cứ vào mục tiêu, tính chất, nguyên lý giáo dục để xây dựng nội dung, phương pháp
giáo dục:
- Nội dung giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, hướng
nghiệp và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền
thống tốt đẹp, bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phù hợp với sự phát
triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học.
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- Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học
sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng
làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm,
đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Nội dung, phương pháp giáo dục được thể hiện thành chương trình giáo dục do Bộ Giáo
dục và Đào tạo quyết định ban hành. Ở đây, sách giáo khoa là văn bản thể hiện mục tiêu, nguyên
tắc giáo dục, cụ thể hóa nội dung, phương pháp giáo dục được quy định trong chương trình giáo
dục. Sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn và duyệt trên cơ sở thẩm định
của hội đồng quốc gia thẩm định để sử dụng chính thức, thống nhất, ổn định trong giảng dạy, học
tập ở nhà trường. Việc xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa do nhà nước quản lý.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG.
Điều 58, Luật giáo dục, 2005 (trang 47,48) quy định :
Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình
giáo dục, xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền ;
2. Tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên ; tham gia vào quá trình điều động của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên ;
3. Tuyển sinh và quản lý người học ;
4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật ;
5. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá ;
6. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục ;
7. Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội ;
8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có
thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục ;
9. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
III. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.
1. Các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau đây:
a/ Trường công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh
phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên;
b/ Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
và bảo đảm kinh phí hoạt động;
c/ Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc
cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài
ngân sách nhà nước;
Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc mọi loại hình đều được thành lập theo
quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Nhà nước tạo điều kiện để
trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Điều kiện, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập,
chia tách, giải thể nhà trường.
a/ Điều kiện thành lập nhà trường bao gồm:
- Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu
chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục;
- Có trường sở, thiết bị và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.
b/ Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia,
tách, giải thể nhà trường được quy định như sau:
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với trường mầm non,
trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân
tộc bán trú;
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-

-

Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp tỉnh quyết định đối với trường trung học phổ thông,
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường cao đẳng, trường
dự bị đại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết định
đối với trường dạy nghề;
Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với trường đại học.
Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm quyền
đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường.
Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về
dạy nghề theo thẩm quyền quy định thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp
nhập, chia, tách, giải thể nhà trường ở các cấp học khác.

3. Tổ chức và hoạt động của nhà trường.
Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ nhà trường.
Điều lệ nhà trường phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
- Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường;
- Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường;
- Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo;
- Nhiệm vụ và quyền của người học;
- Tổ chức và quản lý nhà trường; Tài chính và tài sản của nhà trường;
- Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học
khác theo thẩm quyền.
Tổ chức nhà trường được cơ cấu như sau:
- Tổ chức Đảng trong nhà trường
- Ban giám hiệu nhà trường
+ Hiệu trưởng (tiêu chuẩn, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng được
quy định trong Luật giáo dục và Điều lệ nhà trường).
+ Các phó hiệu trưởng.
- Hội đồng trường: Hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với
trường dân lập, trường tư thục.
- Hội đồng tư vấn trong nhà trường (do Hiệu trưởng thành lập)
- Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường.
- Tổ chức của giáo viên.
- Tổ chức của học sinh.
4. Cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật nhà trường.
Như bất kỳ một quá trình sản xuất nào, trong quá trình dạy học – giáo dục, người ta sử
dụng các phương tiện lao động nhất định. Cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học là phương tiện lao
động sư phạm của các nhà giáo dục và học sinh.
- Cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học là một hệ thống bao gồm cơ sở, thiết bị chung, thiết
bị dạy học theo các môn học (thí nghiệm, đồ dùng dạy học bộ môn) và các thiết bị phục vụ các
hoạt động giáo dục khác như giáo dục lao động, thẩm mỹ, thể chất.v.v…
- Cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học là một trong những nhân tố quyết định tính hiệu quả
của quá trình đào tạo, nhưng điều đó không trở thành hiện thực nếu như cơ sở vật chất – kỹ thuật
không được sử dụng.
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- Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học là cả một quá trình và cần đi theo con
đường “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cần tránh chủ nghĩa hình thức cần đảm bảo tính thiết
thực và tiết kiệm.
- Cơ sở vật chất – kỹ thuật của trường được tổ chức theo hệ thống sau đây:
+ Khu dành cho hoạt động giảng dạy và học tập: phòng học, phòng thí nghiệm, vườn
trường (sinh học)…
+ Khu dành cho hoạt động lao động ngoài giờ học: thư viện, sân tập thể dục thể thao,
phòng truyền thống, phòng Đoàn – Đội, hội trường…
+ Khu làm việc của Ban giám hiệu, hành chính, giáo viên…
+ Khu vệ sinh…
Các công trình trên cần được bố trí xây dựng đảm bảo tính khoa học, thuận lợi và thẩm
mỹ.
- Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong trường học phải được tổ chức quản lý theo đúng nguyên
tắc của quản lý nhà nước.
+ Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung: lập kế hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch
và kiểm tra kết quả.
+ Hiệu phó phụ trách từng mảng.
+ Mỗi đơn vị có một cán bộ chịu trách nhiệm quản lý.
Tóm lại: Cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đào
tạo. Mỗi trường học có một cơ sở vật chất - kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà
trường luôn không ngừng được đổi mới và hoàn thiện theo điều kiện kinh tế của đất nước ngày
càng phát triển và khoa học kỹ thuật ngày càng đạt được những thành tựu rực rỡ.

B. NGƯỜI GIÁO VIÊN VÀ NGHỀ DẠY HỌC
NGHỀ VÀ NGHỀ DẠY HỌC
1. Nghề là gì?
Nghề đó là một lĩnh vực hoạt động chuyên môn hóa của con người được hình thành trong
quá trình phân công lao động xã hội, nhằm tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần để đáp ứng
nhu cầu của con người và thúc đẩy xã hội phát triển.
2. Một số quan niệm về nghề dạy học
Xung quanh nghề dạy học và người giáo viên, từ trước đến nay có rất nhiều ý kiến, có bao
lời hay ý đẹp:
- “Nghề thầy giáo là nghề mẹ đẻ ra các nghề”.
- “ Là nghề kỹ sư của tâm hồn”.
- “Dưới mặt trời chỉ có một nghề tốt đẹp nhất là nghề thầy giáo” (Cômenxki).
- “Nghề thầy giáo là một nghề có sớm và nhân đạo nhất”.
- “Trong xã hội nghề nào cũng quý, nhưng nghề dạy học là nghề đáng yêu nhất”.

I.

Nhưng cũng có người cho rằng:
- Nghề thầy giáo chẳng khác gì một người lái đò đưa khách sang sông;
- Nghề thầy giáo là nghề bán cháo phổi;
- hoặc Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, Sư phạm cho qua, Nông Lâm bỏ xó.
- Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm.
 Đối với người thầy giáo Việt Nam:
- Trong lịch sử dân tộc ta, người thầy giáo có một địa vị đặc biệt trong xã hội. Địa vị ấy
không phải là chức tước do nhà nước quy định mà trước hết là do sự thừa nhận của nhân dân.
- Vốn trọng đạo lý và có truyền thống hiếu học nên dân tộc ta rất yêu mến, kính trọng
người thầy giáo:
+ “Cha sinh không bằng thầy dạy”.
+ “Không thầy đố mày làm nên”.
48

+ “Trăm sự nhờ thầy”.
+ “Kiếm dăm ba chữ để làm người”.
+ “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
+ “Quân – Sư – Phụ”  “Vua – Thầy – Cha”
hoặc là câu ca dao:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu mến thầy”.
Những thành ngữ, những câu nói trên không biết xuất hiện từ bao giờ nhưng đã phản ánh
được thái độ yêu mến kính trọng của nhân dân ta đối với người thầy giáo và xác nhận địa vị của
người thầy giáo trong xã hội Việt Nam.
- Có những thầy giáo mà tên tuổi đã đi vào lịch sử cùng với niềm tự hào của dân tộc như:
Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản…
- Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam, nhiều thầy giáo đã gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của nhân dân và trực tiếp tham gia sự
nghiệp cách mạng. Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nổi lên nét đặc sắc trong mối liên hệ
giữa người thầy giáo và người cộng sản Việt Nam như: Châu Văn Liêm, Trần Phú, Phạm Văn
Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Chí Hiếu, Lê Quang Vinh, Nguyễn Thị Bình và tất cả như được kết
tinh ở thầy giáo Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Luật giáo dục Việt Nam thống nhất cách gọi người làm công tác giảng dạy và giáo dục
học sinh trong các cơ sở giáo dục là NHÀ GIÁO. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học và trường
cao đẳng nghề gọi là giảng viên.
1. Vai trò của nhà giáo.
- Nhà giáo là “những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng và văn hóa”.
- Nhà giáo là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giáo dục, là lực lượng trung tâm trong
nhà trường trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ trở thành con người phát triển toàn diện bằng lao
động sáng tạo của mình.
Levtolstôi đã khẳng định:
“Nhà giáo cũng như nhà văn đều có một mục đích giáo dục thế hệ trẻ, chỉ có khác là nhà
văn dùng tác phẩm tác động đến thanh niên, nhà giáo thì lấy phẩm chất của mình thuyết phục con
người”.
- Đặc biệt trong cuộc đời mỗi người, người thầy giáo đã gây ấn tượng sâu sắc dù ít hay
nhiều. Ấn tượng về cái đẹp trong cuộc sống, cái đẹp tâm hồn con người và biết bao kỷ niệm buồn
vui…
2. Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo.
Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:
- Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất
lượng chương trình giáo dục;
- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà
trường;
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, bảo
vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;
- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị,
chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Nhà giáo có những quyền sau đây:
- Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo;
- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
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- Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục và cơ
sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công
tác;
- Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
- Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động.
Như vậy, xã hội đã thừa nhận vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của người giáo viên , ấn
tượng người thầy giáo trong nhân dân vô cùng đẹp đẽ, đồng thời cũng đặt lên vai chúng ta sự
nghiệp giáo dục vô cùng nặng nề, vô cùng quan trọng, là những kỹ sư tâm hồn, chúng ta phải làm
sao cho xứng đáng với sự thừa nhận, kính trọng của nhân dân, với trách nhiệm Đảng và Nhà nước
giao phó.

III. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA NHÀ GIÁO
1. Về mục đích lao động.
- Cũng như bất cứ một lao động nào khác, lao động sư phạm có mục đích nhất định.
- Mục đích của lao động sư phạm là góp phần “sáng tạo ra con người”, góp phần tái sản
xuất sức lao động xã hội, góp phần đào tạo và bồi dưỡng liên tục những thế hệ cách mạng cho đời
sau… Lời di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở chúng ta: “Bồi dưỡng thế
hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
- Mục đích lao động có ba dạng:
+ dạng tìm tòi (khai mỏ, quặng…).
+ dạng nhận thức (tìm tòi tri thức mới).
+ dạng biến đổi (biến từ dạng này sang dạng khác).
Mục đích của lao động sư phạm là biến đổi.
2. Về đối tượng của lao động sư phạm.
- Mục đích của lao động sư phạm như đã nói ở trên là góp phần “sáng tạo ra con người”,
lao động sư phạm có đối tượng tác động không phải là vật vô tri vô giác, mà là con người, là thế
hệ trẻ đang trưởng thành.
- Đây là đối tượng nằm trong lứa tuổi: dễ thương nhất về hình thức, trong trẻo nhất về tâm
hồn và đẹp đẽ nhất về ước mơ, lý tưởng.
- Trong mối quan hệ lao động của lao động sư phạm tổng hợp được những tình cảm đẹp
đẽ nhất giữa người với người, bao hàm cả tình mẫu tử, tình huynh đệ, đồng chí, đồng nghiệp,
nhưng cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất là tình cảm thầy trò.
- Vấn đề được đặt ra là, muốn giáo dục biến đổi con người về mọi phương diện thì trước
hết phải hiểu con người về mọi phương diện.
- Học sinh tồn tại, phát triển như là một thực thể có ý thức, là một chủ thể hoạt động (học).
Học sinh tồn tại vừa được đào tạo, vừa tự đào tạo. Đối tượng này vừa chịu những tác động sư
phạm, đồng thời vừa phát triển theo quy luật của sự hình thành, phát triển con người, của tâm lý,
của nhận thức. Cho nên trong thực tiễn giáo dục có những trường hợp, trong đó, học sinh có thái
độ phản ứng đối với tác động sư phạm (giáo viên), hoặc tiếp nhận tác động sư phạm nhưng hiệu
quả mang lại không phải lúc nào, trường hợp nào cũng như nhau.
- Do đó, kết quả của lao động sư phạm vừa phụ thuộc vào năng lực, tài năng sư phạm của
giáo viên, thái độ của giáo viên đối với học sinh, vừa phụ thuộc vào thái độ của học sinh đối với
giáo viên. Từ đó, đòi hỏi giáo viên phải vừa nắm vững vai trò chủ đạo của mình, vừa nắm được
quy luật của tình cảm, tư tưởng con người (học sinh).
3. Về công cụ lao động sư phạm.
Đối tượng của lao động sư phạm là đặc biệt nên giáo viên cần có những công cụ đặc biệt
để tác động vào đối tượng.
- Trước hết, đó là tri thức: “Thầy giáo phải biết 10 dạy 1” tức là phải hiểu biết sâu sắc về
một khoa học/ chuyên môn mình đảm nhận và khoa học lân cận, đồng thời luôn rèn luyện trí
thông minh của mình.
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- Thứ hai, những dạng hoạt động mà giáo viên thu hút học sinh. (mọi hoạt động của giáo
viên)
- Thứ ba, bản thân nhân cách giáo viên, phẩm chất tâm hồn giáo viên trở thành công cụ lao
động, ảnh hưởng sâu sắc đến thế hệ trẻ. “Thầy giáo không chỉ dạy bằng công thức, bằng những
câu, những chữ có sẵn, mà phải dạy bằng cả tâm hồn mình”. (Lê Duẩn)
- Cái biện chứng giữa mục đích, đối tượng và công cụ của lao động sư phạm được Platon
hài hước:
“Nếu một người thợ giày là một người thợ tồi thì quốc gia sẽ không quá lo lắng về điều đó,
dân chúng sẽ phải xỏ những đôi giày kém hơn một chút, song nếu như giáo viên là những kẻ dốt
nát vô luân, thì trên đất nước sẽ xuất hiện cả một thế hệ kém cỏi, những con người xấu xa”.
- Vấn đề đặt ra, trong điều kiện cách mạng khoa học – kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện
nay, nhiều phương tiện kỹ thuật dạy học mới được đưa vào nhà trường (máy dạy học) góp phần
nâng cao hiệu quả dạy học. Vậy, vai trò của người thầy có bị hạ thấp hay không, thậm chí có thể
thay thế hay không? Điều này chúng ta khẳng định rằng: không có một loại phương tiện nào có
thể thay thế được người giáo viên; mà trái lại vai trò chủ đạo vẫn thuộc về giáo viên, các phương
tiện đó chỉ góp phần giải phóng giáo viên khỏi những công việc không có tính sáng tạo, giảm nhẹ
cường độ lao động cho giáo viên.
Tóm lại, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, nếu trong lĩnh vực sản xuất vật chất, công cụ
lao động là những vật mà người lao động dùng để tác động lên đối tượng lao động của mình thì
trong lao động sư phạm công cụ lao động của giáo viên là một bộ phận hữu cơ của chính bản thân
mình, là nhân cách của mình. Do đó, Khổng Tử có câu: “Nhà giáo là thân giáo”.
4. Về sản phẩm của lao động sư phạm.
Mục đích của lao động sư phạm là biến đổi, đối tượng là con người, công cụ là nhân cách
của người thầy, nên sản phẩm lao động của người thầy chính là nhân cách của học sinh. Sản
phẩm đó được vật chất hóa trong phong cách tinh thần của người học sinh, trong tri thức, kỹ năng,
kỹ xảo, trong ý chí, tính cách của học sinh và sản phẩm đó không được phép có phế phẩm như sản
phẩm các lao động khác.
- Trải qua quá trình giáo dục đào tạo và tự đào tạo, học sinh trở thành con người phát triển
sâu sắc về chất trong nhân cách. Họ được trang bị một cách toàn diện cả về kiến thức khoa học,
kỹ năng, phương pháp hoạt động, ý thức và thái độ để vững vàng đi vào cuộc sống, trở thành một
bộ phận lực lượng sản xuất quan trọng của xã hội, góp phần làm ra các sản phẩm vật chất và tinh
thần đáp ứng yêu cầu của xã hội.
5. Về thời gian và không gian lao động sư phạm.
5.1. Về thời gian thực hiện, lao động sư phạm được chia thành hai bộ phận: bộ phận theo
quy chế và bộ phận ngoài quy chế.
- Thời gian theo quy chế là thời gian để tiến hành giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu,
nguyên lý, chương trình giáo dục được cụ thể hóa bằng thời khóa biểu, kế hoạch công tác ở lớp, ở
trường hàng ngày, hàng tuần…
- Thời gian ngoài quy chế (thời gian ngoài giờ hành chính), giáo viên soạn bài (giáo án),
chấm bài, đi thăm gia đình học sinh, hoạt động với đoàn thể địa phương, thời gian tự học, tự rèn
luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ.
Như vậy, nội dung công việc hết sức phong phú, thời gian có hạn, do đó đòi hỏi người
giáo viên phải biết lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch một cách khoa học để hoàn thành nhiệm vụ
của mình một cách xuất sắc (kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần).
5.2. Về không gian lao động sư phạm: Lao động sư phạm tiến hành trong ba phạm vi
không gian cơ bản: ở trường (thời gian theo quy chế), ở nhà và ngoài thiên nhiên, ở môi trường
xã hội, cơ quan, nhà máy…
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Thời gian
- quy chế
- ngoài quy chế
- ngoài quy chế

Nội dung công việc.
- giảng dạy, chủ nhiệm, họp.
- soạn bài, chấm bài, tự học.
- tham quan, thăm gia đình học sinh
lao động công ích, hoạt động xã hội …

Không gian
- giảng dạy ở lớp, trường
- ở nhà
- thiên nhiên, xã hội…

Tóm lại, với 5 đặc điểm lao động sư phạm của người thầy giáo, lao động của người thầy
giáo gắn bó với lao động của tập thể sư phạm, lao động (học tập, rèn luyện) của học sinh, của tập
thể xã hội. Lao động sư phạm mang tính phức tạp, khoa học và nghệ thuật, nổi bật là tính người –
là VẤN ĐỀ CON NGƯỜI. Do đó, nhà giáo phải am hiểu con người, năm bắt được quy luật tình
cảm, tư tưởng của con người để phát huy được vai trò của mình trong việc hướng đạo con người.

IV. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
Để xứng đáng với vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp giáo dục, người giáo viên phải là
những nhà giáo kiểu mới, phải đảm bảo được những yêu cầu sau đây:
1. Phẩm chất chính trị và lý tưởng nghề nghiệp.
- Xôcrát có nói: “Nghề giáo viên là một nghề sứ mạng hơn là một nghề kiếm ăn”, hay như
Platon đã nói: “Nếu một người thợ giày là một người thợ tồi thì quốc gia sẽ không quá lo lắng về
điều đó, dân chúng sẽ phải xỏ những đôi giày kém hơn một chút, song nếu như giáo viên là những
kẻ dốt nát vô luân, thì trên đất nước sẽ xuất hiện cả một thế hệ kém cỏi, những con người xấu xa”.
Do đó, đòi hỏi nhà giáo phải có ý thức trách nhiệm trước xã hội về nghề nghiệp của mình. Đó là:
- Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, làm kim chỉ nam
cho mọi hành động.
- Phải có những hiểu biết cần thiết về thực tiễn cách mạng, thực tiễn giáo dục của đất
nước.
- Nhận thức và ý thức đúng đắn về nghề dạy học, về người thầy giáo.
- Gắn bó giữa lý tưởng cách mạng và lý tưởng nghề nghiệp.
- Phải có niềm tin cách mang, niềm tin nghề nghiệp, nhờ đó mà gắn bó cuộc đời mình với
sự nghiệp giáo duc – đào tạo.
Usinxki đã khẳng định rằng: “Con đường giáo dục chủ yếu là niềm tin và chỉ có thể tác
động đến niềm tin bằng niềm tin”. Chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, giáo dục muốn
có sức sống, sức mạnh trong hiện thực khi nó biến thành niềm tin của nhà giáo dục.
Có được phẩm chất chính trị vững vàng, lý tưởng nghề nghiệp cao đẹp, niềm tin trong
sáng sẽ ngăn chặn và hạn chế được tiêu cực, bảo vệ danh dự và lương tâm người thầy giáo.
2. Người thầy giáo phải có tình cảm trong sáng, cao thượng.
Tình cảm này được thể hiện:
- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội kết hợp tình cảm quốc tế chân chính.
- Yêu nghề, yêu người, yêu trẻ: “Càng yêu người bao nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu”.
- Có được tình cảm trong sáng cao thượng một mặt sẽ tạo cho chính bản thân mình sức
mạnh, niềm tin đối với bản thân và đối với học sinh, mặt khác làm cho người giáo viên có được
nhiệt huyết “tất cả vì học sinh thân yêu”, vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống, trong
nghề nghiệp.
- Người thầy giáo phải tin tưởng vào ý nghĩa, giá trị nhân văn của giáo dục và sự lý thú
trong giảng dạy, tin tưởng vào học sinh của mình như một vị lương y tin tưởng vào sức khỏe của
bệnh nhân.
3. Các phẩm chất khác.
Đảm bảo sự thống nhất giữa:
- tính mục đích và tính kế hoạch trong thiết kế và tổ chức hoạt động sư phạm.
- tính tổ chức, kỷ luật và tính tự chủ trong việc chấp hành đường lối, chủ trương giáo dục.
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- tính nguyên tắc, tính kiên quyết và tính sáng tạo, mền dẻo, chín chắn trong việc giải
quyết các vấn đề giáo dục, các tình huống sư phạm.
- tính nghiêm khắc và lòng yêu thương, nhẫn nại trong đối xử.
- chí tiến thủ và tính khiêm tốn.
4. Người thầy giáo phải có năng lực sư phạm:
4.1. Hệ thống tri thức: Người thầy giáo phải nắm vững tri thức chuyên ngành (môn học),
tri thức khoa học liên quan đến môn mình giảng dạy (khoa học lân cận), bởi do sự thâm nhập lẫn
nhau giữa các khoa học trong xu thế phát triển mới.
4.2. Hiểu biết rộng rãi về các lĩnh vực khác: chính trị, xã hội, nghệ thuật, tin học…vừa
phục vụ cho giảng dạy, vừa cho cuộc sống. Ia.A.Cômenxki đã từng chê trách: “những giáo viên
dốt nát, kẻ lãnh đạo tiêu cực của người khác, là cái bóng ma không hồn, là đám mây không mang
mưa, là dòng suối khô cạn, là ngọn đèn không ánh sáng, và đương nhiên đó là khoảng trống
rỗng”, Vì vậy, người giáo viên phải học tập, học tập không ngừng.
4.3. Tri thức công cụ: ngoại ngữ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học,
logíc học…tri thức về tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy môn học.
5. Người thầy giáo phải nắm vững hệ thống kỹ năng sư phạm.
Bao gồm: Kỹ năng nền tảng và kỹ năng chuyên biệt.
5.1. Kỹ năng nền tảng bao gồm:
+ Nhóm kỹ năng thiết kế: xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức phương pháp tiến hành
giáo dục, dự đoán hành vi của học sinh và dự kiến ứng xử thích hợp.
+ Nhóm kỹ năng tổ chức: thực hiện bản thiết kế về dạy học và giáo dục đã được xây dựng
đảm bảo hiệu quả và chất lượng.
+ Nhóm kỹ năng giao tiếp: biết tìm hiểu đối tượng, biết diễn đạt dễ hiểu, trong sáng (ngôn
ngữ sử dụng đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm và tính nghệ thuật tức là đảm bảo hài hòa, mẫu
mực, xúc cảm, thẩm mỹ), biết đối xử tế nhị, hòa nhã, khêu gợi tâm tư, ý nghĩ của đối tượng học
sinh, của các đối tượng khác trong các mối quan hệ xã hội.
+ Nhóm kỹ năng nhận thức: tạo ra được độ nhạy cảm (trực cảm) khi nhìn nhận, nghiên cứu
hoạt động của bản thân và của học sinh.
5.2. Kỹ năng chuyên biệt bao gồm:
+ Kỹ năng giảng dạy: lựa chọn, vận dụng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy
học. Đó là kỹ năng xác định mục đích yêu cầu, nhiệm vụ dạy học bộ môn, sử dụng tài liệu, đồ
dùng dạy học, kỹ năng soạn bài lên lớp, tổ chức các dạng hoạt động học tập (độc lập) cho học
sinh; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém; kỹ năng phân tích, đánh giá, rút kinh
nghiệm hoạt động; kỹ năng kiểm tra, đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh.
+ Kỹ năng giáo dục: xây dựng tập thể học sinh với tư cách là giáo viên chủ nhiệm; tổ
chức, vận động, phối hợp với các lực lượng giáo dục khác; giáo dục học sinh cá biệt; giáo dục lao
động; hướng nghiệp, kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng của học sinh…
+ Kỹ năng nghiên cứu khoa học (khoa học giáo dục): ở trường phổ thông gắn với việc viết
sáng kiến, báo cáo kinh nghiệm, thực hiện các chuyên đề giảng dạy và giáo dục học sinh, các giải
pháp hữu ích về quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh.
+ Kỹ năng hoạt động xã hội: tham gia các hoạt động xã hội, địa phương, tổ chức các cuộc
họp, hội nghị với địa phương, với phụ huynh học sinh… văn nghệ, thể thao…
+ Kỹ năng tự học: lập kế hoạch, tổ chức tự học, tự tìm tòi phương pháp, tự kiểm tra, đánh
giá kết quả để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn và nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ
thông tin vào các hoạt động giảng dạy và giáo dục; nâng cao trình độ ngoại ngữ.
6. Người thầy giáo phải có sức khỏe tốt.
Đây là yêu cầu cốt yếu đối với mọi người lao động. Đối với người thầy giáo còn cần đảm
bảo:
- Không mắc bệnh truyền nhiễm.
- Mắt, tai tinh tường sáng tỏ.
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- Cần có độ tinh xảo của các giác quan trí tuệ.
Tóm lại, hệ thống các phẩm chất, yêu cầu đối với người thầy giáo thể hiện sự thống nhất
quan điểm, tình cảm và ý chí của người giáo viên. Hệ thống tri thức và các kỹ năng thể hiện năng
lực sư phạm của người giáo viên. Cả hai hệ thống đó hòa quyện tạo thành một thể hoàn chỉnh
giúp người giáo viên hoàn thành sứ mạng của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội
đối với nghề dạy học, đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

V. NGHỆ THUẬT SƯ PHẠM.
Do đặc điểm công việc như đã phân tích ở trên, lao động sư phạm vừa mang tính kỹ thuật,
vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật.
Sukhômlinxki khẳng định: “Khi nào hiểu biết của giáo viên rộng hơn chương trình ở nhà
trường một cách vô bờ bến thì lúc đó người giáo viên mới là một thợ cả lành nghề, một nghệ sĩ,
một nhà thơ của quá trình sư phạm”.
1- Nghệ thuật sư phạm, trước hết được biểu hiện ở khả năng làm chủ quá trình
đào tạo (dạy học và giáo dục).
- Giáo viên phải giải đáp được những vấn đề mới gây tranh luận đối với học sinh khi các
em tiếp xúc với tri thức mới này qua hệ thống thông tin hàng ngày. Ở đây đòi hỏi giáo viên bao
giờ cũng phải biết nhiều hơn những cái mà người ta yêu cầu truyền thụ cho học sinh theo chương
trình.
- Khi nghiên cứu các tài liệu khoa học, người giáo viên phải nghiền ngẫm các tài liệu ấy
về mặt sư phạm (làm sâu sắc thêm hứng thú của học sinh).
+ Tính sư phạm trong nghệ thuật dạy học là nghệ thuật của sự lựa chọn. Tri thức sâu rộng
là điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn, lựa chọn càng khéo léo thì tác dụng giáo dục, giáo dưỡng
càng sâu sắc. Sau khi lựa chọn phải diễn đạt rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu.
+ Tính sư phạm trong nghệ thuật dạy học còn là nghệ thuật điều khiển trí óc của học sinh,
muốn vậy phải nắm vững tài liệu giảng dạy, soạn bài chu đáo, kiến thức vững vàng, nắm chắc các
bước lên lớp, trình bày vấn đề một cách có hệ thống, logich, khoa học khi lên lớp, tổ chức điều
khiển học sinh nhận thức một cách chủ động và sáng tạo.
- Kế hoạch hóa chương trình công tác (thời gian, nội dung công việc, phương pháp, tự học
tập bồi dưỡng) một cách khoa học, có hiệu quả.
2- Nghệ thuật sư phạm đòi hỏi kết hợp các tri thức về giáo dục học, tâm lý học, những kỹ
năng, kỹ xảo sư phạm với đạo đức tư cách người giáo viên, với hoạt động sáng tạo của họ
(đó là trình độ nghiệp vụ sư phạm):
- Theo dõi, học tập các điển hình tiên tiến về giáo dục.
- Thực hành thao tác kỹ thuật giáo dục – giảng dạy (kỹ thuật được rèn luyện thì trở thành
năng lực).
Nội dung này được thể hiện ở:
+ Khả năng tìm hiểu học sinh.
+ Khả năng trình bày diễn đạt.
+ Kỹ năng giao tiếp.
+ Khả năng đối xử khéo léo sư phạm.
+ Khả năng tổ chức điều khiển.
+ Năng lực hoạt động trong công tác tập hợp các lực lượng giáo dục khác để giáo dục
học sinh.
Trong đó, khả năng đối xử khéo léo sư phạm và khả năng tổ chức điều khiển là biểu hiện
đặc trưng của nghệ thuật sư phạm.
3- Khéo léo đối xử sư phạm.
 Người giáo viên có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển trí tuệ, tình cảm, ý chí của học
sinh, tới cuộc sống của học sinh không những khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường mà cả khi đã
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vào đời. Nhiều giáo viên đã trở thành tấm gương sáng gắn bó suốt cuộc đời học sinh , hình ảnh
người thầy không bao giờ phai trong tâm trí của họ.
 Thái độ đối xử khéo léo sư phạm được thể hiện ở sự thống nhất giữa:
- thái độ tôn trọng nhân cách và yêu cầu cao đối với học sinh.
- sự tiếp xúc vì công việc và sự tiếp xúc tâm lý với học sinh.
- sự tin tưởng và sự kiểm tra có tính chất sư phạm.
- kiểm tra, đánh giá của giáo viên với tự kiểm tra đánh giá của học sinh.
- tính nghiêm khắc, tính kiềm chế, tự chủ và lòng thương yêu đối với học sinh…(thể hiện
qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, cách nhìn…) tức là tùy từng tình huống sư phạm mà giáo viên ứng
xử thích hợp.
 Thực tiễn đã chứng tỏ rằng, thái độ ứng xử sư phạm khéo léo của giáo viên không những
mang lại hiệu quả giáo dục cao mà qua đó uy tín của giáo viên cũng được nâng lên. Trái lại, giáo
viên đối xử không có tính sư phạm (làm việc vô nguyên tắc, cẩu thả) thì công việc khó mà thành
công, uy tín giáo viên bị tổn thất, niềm tin của học sinh đối với giáo viên cũng sẽ bị mai một…
 Nghệ thuật sư phạm của giáo viên còn thể hiện ở kỹ năng hiểu biết nội tâm học sinh, hiểu
những mong muốn, khát vọng, hứng thú của học sinh đồng thời đánh giá một cách khách quan
những ưu điểm, nhược điểm của học sinh, luôn luôn nhìn ra điểm tốt để động viên, khuyến khích
học sinh, đồng thời giáo viên luôn thể hiện được sự thiện chí của mình trong mọi hoạt động giáo
dục.
4- Trong thời đại ngày nay, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật dẫn tới sự bùng nổ thông tin
nên vai trò cung cấp nguồn thông tin của thầy giáo sẽ tăng lên rõ rệt. Do vậy, nghệ thuật sư phạm
còn được thể hiện ở cách thức tổ chức lao động sư phạm theo khoa học, tức là nhằm đảm bảo hiệu
suất cao nhất trong dạy học và giáo dục học sinh với điều kiện sử dụng hợp lý thời gian, sức lực
và phương tiện của cả giáo viên lẫn học sinh.
Tóm lại, nghệ thuật sư phạm được hình thành qua lao động, qua hoạt động giáo dục, là kết
quả của sự rèn luyện thường xuyên và có hệ thống của giáo viên.

C. NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
Thời đại ngày nay có những biến đổi hết sức to lớn và sâu sắc về nhiều mặt: chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội, nguồn nhân lực… nên đã tạo cho giáo dục có những đặc điểm mới so với trước.
Nền văn minh trí tuệ, nền kinh tế thị trường đang trở thành một không gian mang tính toàn cầu.
Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam cũng không thể đi chệch khỏi quỹ đạo. Nền kinh tế thị trường
bao hàm trong đó những nét tích cực và cả tiêu cực đã có ảnh hưởng tới sự phát triển chung của
xã hội và sự phát triển nhân cách của thế hệ trẻ.
Học sinh được sống trong môi trường xã hội, môi trường khoa học công nghệ đang phát
triển mạnh mẽ. Học sinh thường xuyên tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú từ
các phương tiện truyền thông khác nhau. Thêm nữa, học sinh luôn chịu ảnh hưởng, tác động từ
nhiều phía, nhiều mối quan hệ. Do đó, trong quá trình hoạt động, giao lưu đó, bản thân các em
tích lũy ngày càng nhiều vốn sống và kinh nghiệm hoạt động, các em có năng lực nhận thức phát
triển hơn, thông minh hơn, mạnh dạn hơn, thích ứng nhanh hơn với cuộc sống hiện đại, sôi động.
Bên cạnh đó, học sinh cũng chịu những tác động chưa lành mạnh, làm xuất hiện một bộ phận có
thói quen ỉ lại, thích hưởng thụ, lười học tập, lao động..v.v…
Những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực này đã làm cho quá trình giáo dục nói chung, công
tác chủ nhiệm của người giáo viên chủ nhiệm nói riêng càng trở nên phức tạp. Để đảm bảo chất
lượng giáo dục, một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết tốt đó là vấn đề thầy giáo. Rõ
ràng giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng ngày càng có vị trí, vai trò của mình
I.
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trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và trong xã hội. Chức năng, nhiệm vụ của họ càng phức tạp,
càng nặng nề trước thách thức của xã hội và đòi hỏi của nhân dân, của người học.
1. Chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp. (4 chức năng)
1.1. Trước hết, giáo viên chủ nhiệm là người quản lý giáo dục toàn diện học sinh một lớp.
Đó là nắm được những chỉ số của quản lý hành chính như: tên, tuổi, số lượng, gia cảnh,
trình độ học sinh về học lực và đạo đức.v.v…
Đồng thời thể hiện khả năng dự báo xu
hướng phát triển nhân cách của học sinh trong lớp để có những phương hướng tổ chức hoạt động
giáo dục, dạy học phù hợp với điều kiện, khả năng của học sinh.
Để thực hiện chức năng quản lý giáo dục toàn diện, đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải có tri
thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học; phải có hàng loạt kỹ năng sư phạm như: tiếp cận đối
tượng học sinh, nghiên cứu tâm lý lứa tuổi, kỹ năng đánh giá, lập kế hoạch chủ nhiệm lớp, nhạy
cảm sư phạm, giúp học sinh lường trước những khó khăn, thuận lợi, khả năng để thực hiện các
hoạt động, hoàn thiện nhân cách.
1.2. Chức năng thứ hai của giáo viên chủ nhiệm là tổ chức tập thể học sinh hoạt động tự quản
nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mọi học sinh.
Đây là chức năng đặc trưng của giáo viên chủ nhiệm. Ở đây giáo viên chủ nhiệm cần xác
định rõ, giáo viên là cố vấn cho tập thể lớp. Điều đó có nghĩa là giáo viên chủ nhiệm không nên
làm thay đội ngũ tự quản của lớp mà nhiệm vụ chủ yếu của giáo viên chủ nhiệm là bồi dưỡng
năng lực tự quản cho học sinh của lớp.
Giáo viên thực hiện bằng cách thành lập đội tự quản gồm: ban cán sự, ban chấp hành chi
đoàn, cán sự lớp (cán sự bộ môn), tổ trưởng. Sau khi được thành lập cần phải thực sự đi vào hoạt
động, chú ý hoạt động với chiều sâu của nó.
Giáo viên chủ nhiệm giúp học sinh tự tổ chức hoạt động đã được kế hoạch hóa. Học sinh
tự tổ chức, không có nghĩa là khoán trắng, đứng ngoài hoạt động của tập thể học sinh mà có sự
theo dõi, uốn nắn, điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khó khăn khi các em gặp phải.
1.3. Chức năng thứ ba của giáo viên chủ nhiệm lớp, đó là cầu nối giữa tập thể học sinh với
các tổ chức trong và ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục.
Chức năng này trước hết thể hiện ở chỗ, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt
đầy đủ nghị quyết, tư tưởng chỉ đạo của ban giám hiệu đến học sinh lớp chủ nhiệm.
Ở góc độ này, giáo viên chủ nhiệm là nhà quản lý, nhà sư phạm, đại diện cho Hiệu trưởng
truyền đạt những yêu cầu đối với học sinh, với phương pháp thuyết phục, thái độ nghiêm túc để
mỗi học sinh và tập thể lớp có ý thức trách nhiệm và tự giác thực hiện.
Chức năng cầu nối còn thể hiện là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của học sinh
trong lớp, bảo vệ học sinh một cách hợp lý, phản ánh với Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, gia
đình… về nguyện vọng chính đáng của học sinh, có những giải pháp giải quyết kịp thời, có tác
dụng giáo dục.
Đối với gia đình, chúng ta cần khẳng định, gia đình và giáo dục gia đình là môi trường hạt
nhân cơ bản của quá trình giáo dục học sinh. Do đó, giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp và tranh
thủ được những lợi thế, thế mạnh từ phía gia đình mà trước hết là ở chi hội phụ huynh học sinh,
bởi hiện nay việc học của con cái đều được mọi người, mọi nhà quan tâm một cách sát sao, sâu
sắc.
Trong hoàn cảnh hiện nay, do tác động của kinh tế thị trường học sinh sống trong các mối
quan hệ xã hội rất phong phú và vô cùng phức tạp, học sinh trung học phổ thông luôn nhạy cảm
với cái mới, cái lạ trong đó có cái tốt, cái xấu; do đó, giáo viên chủ nhiệm cần ý thức sâu sắc trong
việc giúp các em thiết lập những mối quan hệ đúng đắn, lành mạnh, thuận lợi. Đây là công việc
không đơn giản và rất cần thiết đối với giáo viên chủ nhiệm lớp.
1.4. Chức năng thứ tư của giáo viên chủ nhiệm là đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của
mỗi học sinh và phong trào chung của lớp.
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Chức năng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mọi hoạt động của học sinh vì đánh
giá khách quan, chính xác, đúng mức là điều kiện để giáo viên và học sinh điều chỉnh mục tiêu, kế
hoạch hoạt động cho cả lớp và mỗi học sinh.
Việc đánh giá, xếp loại học sinh được thể hiện trên hai mặt: học lực và hạnh kiểm. Học lực
được xếp theo 5 loại: Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém; Hạnh kiểm được xếp theo 4 loại: Tốt, khá,
trung bình, yếu.
Khi đánh giá cần căn cứ vào yêu cầu, kế hoạch hoạt động toàn diện đã được đặt ra và nên
có sự nhìn nhận, so sánh với phong trào chung của toàn trường, trong khối lớp. Giáo viên chủ
nhiệm cần tránh cái nhìn thiên vị, quan điểm khắc khe, định kiến, thiếu quan điểm động và phát
triển khi học sinh có sự tiến bộ so với thời điểm ban đầu.
Điều quan trọng là sau khi đánh giá, giáo viên chủ nhiệm cần đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ
mới cho học sinh để học sinh rèn luyện, phấn đấu ở một mức cao hơn.
Khi đánh giá muốn khách quan, chính xác, giáo viên chủ nhiệm và cấp quản lý nhà trường
cần xây dựng chuẩn, thang đánh giá nhất là đối với ý thức, thái độ, hành vi đạo đức; đồng thời
đánh giá xếp loại thông qua nhiều kênh đánh giá (tự đánh giá, tổ, lớp, ban cán sự với giáo viên
chủ nhiệm, giáo viên bộ môn…).
2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp. (6 nhiệm vụ)
2.1. Nắm vững mục tiêu giáo dục của cấp học, lớp học, chương trình đào tạo của ngành, của
trường.
Nhiệm vụ này được thể hiện trong việc nắm vững các văn bản cần thiết sau đây:
+ Mục tiêu cấp học.
+ Chỉ thị, nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
+ Chương trình giảng dạy các môn học.
+ Kế hoạch năm học của nhà trường.
+ Một số văn bản hướng dẫn các công tác liên quan đến vấn đề giảng dạy, giáo dục học
sinh: nội quy, quy chế, khen thưởng, kỷ luật học sinh, vấn đề thu học phí, chế độ chính sách đối
với học sinh…
Việc nắm các văn bản trên là để quán triệt trong tổ chức giáo dục lớp chủ nhiệm và đồng
thời để xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp chủ nhiệm, có khả năng thực thi và đảm bảo hiệu
quả giáo dục.
2.2. Nhiệm vụ thứ hai, giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu, nắm vững cơ cấu, tổ chức của nhà
trường.
Nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng các công việc sau:
+ Tìm hiểu về tổ chức và phân công của Ban giám hiệu.
+ Cơ cấu tổ chức đoàn thể (Đảng, Đoàn, Đội, Công đoàn) nhà trường sau đại hội hàng
năm.
+ Đội ngũ giáo viên, tổ chuyên môn, số giáo viên bộ môn giảng dạy ở lớp mình chủ nhiệm
để thiết lập mối quan hệ phối hợp trong giáo dục.
+ Các tổ chức hành chính khác trong trường.
2.3. Nhiệm vụ thứ ba là tiếp nhận học sinh lớp chủ nhiệm, nghiên cứu và phân tích mọi đặc
điểm của học sinh trong lớp như đặc điểm tâm lý, năng lực, năng khiếu, hoàn cảnh gia đình và
sự quan tâm của gia đình đối với con em.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác của giáo viên chủ nhiệm nhằm thực hiện mục tiêu
giáo dục toàn diện học sinh, triển khai chương trình, kế hoạch năm học của nhà trường.
Nhiệm vụ này có thể thực hiện bằng cách lập PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ BẢN (theo Phụ lục1
trang 31,32 tài liệu: “Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ
thông” của Hà Nhật Thăng, NXBĐHQG Hà Nội ,2004).
2.4. Nhiệm vụ thứ tư, người giáo viên chủ nhiệm phải tự hoàn thiện phẩm chất nhân cách của
người thầy.
Nhiệm vụ này được thực hiện theo một số yêu cầu sau đây:
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+ Trau dồi lòng yêu nghề, yêu thương học sinh, luôn hành động “Tất cả vì học sinh thân
yêu”.
+ Giáo viên chủ nhiệm thực sự mẫu mực trong cuộc sống, giải quyết tốt các mối quan hệ
không chỉ đối với học sinh lớp đang chủ nhiệm mà còn đối với gia đình, đồng nghiệp, cộng đồng,
là một công dân mẫu mực (yêu cầu này được thể hiện ở mọi cử chỉ, ăn mặc, nói năng, đi đứng,
thái độ biểu hiện của giáo viên khi có mặt hay không có mặt học sinh).
+ Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm theo dõi tình hình thời sự, chính trị trong và ngoài
nước một cách thường xuyên.
Đây là điều rất dễ hiểu bởi mọi diễn biến phong phú, đa dạng trên mọi mặt của đời sống xã
hội trong và ngoài nước luôn tác động vào tâm hồn, nhận thức của học sinh, ngoài các bậc cha mẹ
thì giáo viên chủ nhiệm là người giúp các em nhận xét, lựa chọn thông tin và điều chỉnh nhận
thức, hành vi một cách đáng tin cậy nhất.
Đặc biệt đối với bản thân giáo viên, việc cập nhật thông tin cũng là để làm phong phú
nhận thức xã hội của mình, từ đó để điều chỉnh thích ứng với cuộc sống luôn vận động và phát
triển.
2.5. Nhiệm vụ thứ năm, giáo viên chủ nhiệm luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nhằm đổi mới công tác giáo dục, dạy học, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường phổ thông.
Nhiệm vụ này của giáo viên chủ nhiệm cũng chính là yêu cầu đối với người giáo viên về
năng lực sư phạm và kỹ năng sư phạm đã nghiên cứu tại mục 4, 5 phần IV ở trên.
2.6. Giáo viên chủ nhiệm phải là người tổ chức liên kết các lực lượng giáo dục trong và
ngoài nhà trường để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thống nhất để thực hiện được
mục tiêu, nội dung giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm.
Đây là nhiệm vụ rất đặc trưng giáo viên chủ nhiệm bởi nó thể hiện vai trò, chức năng tổ
chức quản lý của người giáo viên chủ nhiệm.
Tóm lại, trong quá trình giáo dục ở nhà trường trung học phổ thông, người giáo viên chủ
nhiệm lớp giữ vị trí nòng cốt trong việc giáo dục toàn diện đối với sự hình thành và phát triển
nhân cách của học sinh. Tuổi học sinh trung học phổ thông là tuổi của những ước mơ; tuổi 15 đến
18 là tuổi của “thế giới thứ ba” – tồn tại giữa tuổi trẻ em và tuổi người lớn. Giáo viên chủ nhiệm
cần hiểu rõ đặc điểm học sinh ở tuổi này để có những biện pháp, cách thức giáo dục học sinh
thích hợp nhất, mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất. Bởi vì, muốn giáo dục học sinh thì phải hiểu
được học sinh, muốn cảm hóa được học sinh thì bản thân người thầy phải hòa nhập với các em để
hiểu được tâm lý, nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng của các em.
Và để cảm hóa được học sinh, đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm có lý tưởng nghề nghiệp đúng
đắn, có chuyên môn vững vàng, có “tay nghề” cao, có sự khéo léo đối xử sư phạm, có uy tín đối
với học sinh và cha mẹ học sinh và thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nếu như ở bậc tiểu học, mỗi lớp do một giáo viên phụ trách, công tác của giáo viên tiểu
học có tính đặc thù đó là: giáo viên vừa đảm đương giảng dạy tất cả các môn học, vừa giáo dục
học sinh trong nội khóa, ngoại khóa và quản lý giáo dục toàn diện học sinh ở một lớp; thì ở bậc
trung học phổ thông, công tác dạy học, giáo dục học sinh được tiến hành với nội dung ngày càng
toàn diện hơn, phong phú hơn, sâu sắc hơn và hệ thống hơn. Các môn học đưa vào nhà trường với
sự phân hóa ngày càng sâu. Việc dạy học và giáo dục học sinh không chỉ do một giáo viên đảm
đương mà do cả một tập thể sư phạm (gồm các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm) phụ
trách. Học sinh ở mỗi lớp đồng thời được học với nhiều giáo viên khác nhau. Vấn đề đặt ra là, ai
sẽ là người đứng ra phối hợp hoạt động của tất cả giáo viên dạy trong một lớp và với các lực
lượng giáo dục khác. Đó là giáo viên chủ nhiệm. Do đó, nội dung và phương pháp công tác của
giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông có đặc thù của nó.
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1. Nội dung và phương pháp công tác giáo viên chủ nhiệm với tập thể học sinh
lớp chủ nhiệm.
1.1. Tìm hiểu và nắm vững đối tượng giáo dục: Học sinh vừa là đối tượng giáo dục, vừa là chủ
thể hành động có ý thức, năng động, đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải hiểu một cách toàn diện, cụ
thể và sâu sắc đối với cả cá nhân và tập thể học sinh.
Cụ thể, phải tìm hiểu và nắm được đặc điểm về tâm lý, tư tưởng, tình cảm, ý thức chính
trị, đạo đức, năng lực nhận thức, thể lực, hoàn cảnh sống và các mối quan hệ với tập thể, với
những người xung quanh.v.v… Qua đó để thấy được mặt mạnh, mặt yếu của từng học sinh cũng
như của tập thể lớp.
Cách thức tiến hành:
+ Nghiên cứu hồ sơ học sinh (học bạ, lý lịch, y bạ…).
+ Nghiên cứu sản phẩm hoạt động như học tập, lao động của học sinh (bài kiểm tra, báo
tường, sản phẩm lao động khác…).
+ Nghiên cứu hồ sơ, sổ sách của lớp.
+ Quan sát hàng ngày về hoạt động, thái độ, hành vi của học sinh (trong và ngoài lớp;
trong và ngoài trường).
+ Đàm thoại với cá nhân và tập thể học sinh, với các giáo viên bộ môn, cán bộ đoàn thể về
vấn đề quan tâm.
+ Thăm gia đình học sinh và trò chuyện với phụ huynh học sinh.
+ Tìm hiểu thông qua giáo viên chủ nhiệm cũ.
+ Hoặc là tiến hành thực nghiệm tự nhiên.
+ Giáo viên ghi nhật ký chủ nhiệm.
Nhờ cách làm như vậy mà thông tin thu thập được sẽ phong phú, cụ thể, có độ tin cậy để
có biện pháp giáo dục thích hợp.
1.2. Xây dựng và phát triển tập thể học sinh:
Tập thể vừa là môi trường vừa là phương tiện để giáo dục học sinh.
 Xây dựng tập thể học sinh vững mạnh phải trải qua 3 giai đoạn:
- Giai đoạn giáo viên đề ra yêu cầu thống nhất cho tập thể học sinh.
- Giai đoạn xuất hiện những phần tử tích cực xung quanh giáo viên.
- Giai đoạn cả tập thể tự giác đề ra yêu cầu, biến yêu cầu bên ngoài thành nhu cầu bên trong
của bản thân tập thể và tập thể có nhu cầu thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đã đặt ra.
 Chú ý, ở cả ba giai đoạn này tất cả các hoạt động đều gắn liền với việc tổ chức phong trào
thi đua tập thể theo từng đợt với những chủ đề nhất định mang ý nghĩa giáo dục (20/11;
22/12; 8/3; 26/3; 19/5…)
 Trong quá trình xây dựng tập thể, giáo viên cần phát huy ở học sinh tình cảm tập thể, tình
cảm thầy trò; gây được dư luận lành mạnh, phát huy được truyền thống của lớp, trường…
đồng thời chú ý đề phòng tình trạng một số học sinh liên kết với nhau thành nhóm tự phát
có những hành vi không trong sáng hoặc là rất có thể xuất hiện phần tử tiêu cực, gây mất
đoàn kết nội bộ lớp. Nếu xẩy ra, giáo viên phải tìm hiểu nguyên nhân, bản chất để tuyệt
đối không được cô lập các em, đẩy các em xa rời tập thể.
1.3. Giáo dục thế giới quan khoa học và những phẩm chất đạo đức nhân cách cho học sinh.
- Giáo dục thế giới quan khoa học phải kết hợp thông qua giáo viên bộ môn trong quá
trình dạy và học các môn học.
- Nghe báo cáo thời sự, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, lao động công ích, cắm trại…
- Đánh giá của giáo viên chủ nhiệm kết hợp tự đánh giá của học sinh. (tránh cảm tính,
thiên vị, đòi hỏi phải khách quan, công bằng, công khai).
1.4. Nâng cao thành tích học tập của học sinh.
- Học tập là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của học sinh.
- Tổ chức nhóm học tập, thành lập cán sự bộ môn.
- Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
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1.5. Giáo dục lao động và hướng nghiệp.
- Lao động vừa sức, mang tính chất phục vụ học sinh, lớp, trường, gia đình. Chú ý đến cả
hiệu quả giáo dục và hiệu quả kinh tế.
- Hướng nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân và yêu cầu xã hội, không chạy theo
model nghề.
1.6. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện…
- Thể dục thể thao, tham quan, cắm trại, xem triển lãm, hội diễn văn nghệ…
- Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.
1.7. Phối hợp công tác với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh.
- Kết nghĩa với đơn vị, cơ quan gần trường (lực lượng vũ trang, các đoàn thể, doanh
nghiệp đóng ở địa phương).
2. Nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm với các giáo viên khác.
- Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên giảng dạy hợp thành tập thể sư phạm.
- Giáo viên chủ nhiệm là hạt nhân tập hợp lực lượng này để giáo dục học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sổ sách của lớp, dự giờ của lớp chủ nhiệm khi học các bộ môn
khác, từ đó tạo ra thông tin ngược cho giáo viên bộ môn để cải tiến nội dung, phương pháp,
hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với trình độ của lớp.
- Khi giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh, tập thể lớp cần tham khảo ý kiến nhận xét của
giáo viên bộ môn cho lớp mình.
3. Nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh.
- Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường giáo dục đầu tiên của học sinh – cha mẹ có
ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ cả khi đã trưởng thành. Gia đình trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.
- Việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình, vai trò này thuộc về giáo viên chủ
nhiệm lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm làm cho các bậc phụ huynh nắm được mục đích giáo dục của nhà
trường.
- Thống nhất với gia đình về yêu cầu giáo dục (thông qua các cuộc họp phụ huynh đầu
năm học, cuối học kỳ 1, cuối năm học).
- Có sổ liên lạc giữa nhà trường với gia đình.
- Họp phụ huynh định kỳ: đầu năm, cuối học kỳ I, cuối năm học.
- Có kế hoạch đi thăm gia đình học sinh (nên có báo trước).
- Thành lập hội cha mẹ học sinh (lớp, trường).
4. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm:
4.1. Ý nghĩa:
- Việc lập kế hoạch công tác chủ nhiệm là thể hiện sự làm việc có tính khoa học.
- Bản kế hoạch thể hiện tính nghiêm túc, tính sáng tạo của mỗi giáo viên chủ nhiệm.
4.2. Trước khi lập kế hoạch, giáo viên chủ nhiệm cần nắm chắc và xử lý tốt các thông tin sau
đây:
+ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của trường.
+ đặc điểm của học sinh trong lớp, truyền thống của lớp, khó khăn, hạn chế của lớp.
+ đặc điểm gia đình học sinh (chú ý đến cha mẹ).
+ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của các tổ chức đoàn thể.
+ đặc điểm địa phương nơi trường đóng…
4.3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm:
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a- Đặc điểm của nhà trường, của lớp trong năm học.
b- Mục tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ chung của lớp.
c- Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; biện pháp thực hiện; điều kiện cần thiết về vật chất – kỹ thuật;
tài chính; nhân lực; thời gian thực hiện và hoàn thành; người phụ trách… Ứng với từng
mặt hoạt động của lớp (giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; học tập; lao động và hướng
nghiệp; văn nghệ, thể dục thể thao; vệ sinh; vui chơi giải trí; hoạt động xã hội…); ứng với
công tác các giáo viên bộ môn, đoàn thể, hội phụ huynh; với chính quyền cơ quan đoàn
thể ở địa phương…
d- Bản kế hoạch công tác chủ nhiệm được xây dựng từ đầu năm học tất nhiên không tránh
khỏi những hạn chế do những biến động hoàn cảnh thực tế mang lại. Do đó, giáo viên chủ
nhiệm cần điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch bằng cách linh hoạt, sáng tạo trong việc cụ
thể hóa kế hoạch từng tuần, tháng, học kỳ, hoặc theo chủ đề.
KẾT LUẬN
Công tác chủ nhiệm lớp có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh.
Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm lớp không những phải nêu cao tấm gương sáng về mọi mặt mà còn
phải không ngừng nâng cao trình độ tổ chức, quản lý, giáo dục của mình, đảm bảo cho kế hoạch
công tác được thực hiện với kết quả cao nhất, góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu,
nhiệm vụ giáo dục của toàn trường.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
1. Quan niệm của anh, chị về người giáo viên và nghề dạy học?
2. Vai trò, nhiệm vụ của người thầy giáo Việt Nam?
3. Phân tích các đặc điểm lao động sư phạm của nhà giáo?
4. Những yêu cầu đối với người thầy giáo Việt Nam hiện nay?
5. Hiểu biết của anh, chị về nghệ thuật sư phạm?
6. Để trở thành người giáo viên, tại sao anh hay chị phải nghiên cứu về Nhà trường
và Người giáo viên ?
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