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LỜI NÓI ĐẦU

N h ữ n g  vấn đê c h u n g  củ a  Giáo d ụ c  hoc  hay còn gọi là
phần “Tổng luận' nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất 
mang tính chất phương pháp luận của Giáo dục học. Đây là 
những tri thức ban đầu nhưng rất quan trọng, giúp cho 
người học có thể đi sâu nghiên cứu khoa học giáo dục nói 
chung và Giáo dục học nói riêng.

Đã có một sô" tác giả viết vê phần này vói các yêu cầu 
khác nhau, phần đầu cúa giáo trình Giáo dục học dùng cho 
các khoa cơ bản trường sư phạm, hoặc viết riêng thành một 
phần cho Dự án đào tạo giáo viên... Các tác giả đã trình bày 
khá hệ thông những cơ sở lí luận hết sức cơ bản để giúp cho 
người học có thê đi sâu nghiên cứu khoa học giáo dục. Đó là 
nguồn tài liệu hết sức quý giá cho sinh viên, các học viên cao 
học trường sư phạm cũng như quá trình bồi dưỡng giáo viên.

Tuy vậy, đối với sinh viên khoa Tâm lí - Giáo dục, việc 
nghiên cứu học phần này đòi hỏi ở mức độ sâu hơn, họ học để 
giảng dạv những tri thức này góp phần đào tạo giáo viên ở 
các trường sư phạm. Đó là điều các thế hệ thầy trò khoa Tâm 
lí - Giáo dục vẫn canh cánh, làm thê nào đế có một cuôYi giáo 
trình L í luận chung về Giáo dục học dùng cho đào tạo sinh 
viên chuyên khoa.

Được sự động viên của Ban chủ nhiệm khoa Tâm lí - Giáo 
dục, Bộ môn Lí luận và Lịch sử Giáo dục, sự giúp đõ của quý 
thầv cô. các nhà khoa học trong và ngoài trường, các bạn bè 
đồng' nghiệp, tập thể tác giả đã cô' gắng cho ra đời giáo trình 
này với mong muôn góp một phần nhỏ vào quá trình đào tạo 
người giáo viên tâm lí giáo dục nói riêng và người giáo viên
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nói chung. Nhân đây chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đen GS. TSKH Thái Duy Tuyên, PGS. TS Phạm Viết Vượng, 
PGS. TS Nguyên Thanh Bình đã có những ý kiến đóng góp 
quý báu cho việc hoàn thiện cuốn giáo trình.

Yeu câu thì cao mà sự hiểu biết của chúng tôi còn có hạn, 
chac chan cuôn giáo trình này không thể tránh được những 
thieu sot nhat đinh. Các tác giả hết sức cảm ơn sự đóng góp 
y kien cua cac thây cô giáo, các học viên cao học, các bạn 
sinh viên đê cuôn giáo trình ngày càng hoàn thiện.

Xin chân thành cám ơn tất cả.
Thay mặt tập thể tác giả 
TS. Phan Thanh Long
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Chương 1

GIÁO DỤC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XẢ  HỘI

1. Giáo dụ c là h iện  tư ợng xã  hội đ ặc  b iệt

1.1. G iáo  d ụ c  là  h iệ n  t ư ơ n g  x ã  h ộ i

Giáo dục là một h iện tượng của đòi sông xã hội vì nó nảy 
sinh, tồn tạ i và p h át tr iển  cùng với sự h ình  th à n h  và phát 
tr iển  của xã hội loài người. Nó gắn liền  với sự tồn tạ i và p h át 
tr iển  của xã hội. Một điều kiện đê xã hội tồn tạ i và phát 
tr iển  là t h ế  hệ đi trước phải truyền lại cho th ế  hệ sau  những 
kinh nghiệm  lịch sử xã hội. Đó là những hiểu biết,  năng lực 
và phẩm ch ấ t  cần th iế t  đê duy trì và p h át tr ien  cuộc sống 
của mỗi th à n h  viên và của cả cộng đồng những th àn h  viên 
đó. Thê hệ sau  tiêp thu, lĩnh hội những k inh  nghiệm  đó đê 
tồn tạ i  và th am  gia vào các hoạt động sản xu ất vật chất, vào 
các môi quan hệ trong đời sông xã hội làm cho xã hội tồn tạ i 
và phát tr ien  không ngừng. Việc tru yền  đạt và tiếp thu 
những k inh  nghiệm  lịch sử xã hội đã được tích  luỹ trong quá 
tr ìn h  p h át tr iể n  của xã hội loài người là đặc trưng cơ bản  của 
giáo dục với tư cách  là một hiện tượng xã hội.

Giáo dục là h ành  vi mà th ế  hệ trưởng th à n h  thực h iện  
đôi với những th ế  hệ trẻ  nhằm  giúp họ sẵn  sàng  tham  gia 
vào đời sông xã hội, khơi dậy và thúc đẩy trong đứa trẻ  
nhũng trạ n g  thái về thê chất, t in h  th ần  và đạo đức, mà xã 
hội nói chung và môi trường sông của đứa trẻ  nói riêng, đòi 
hỏi đứa trẻ  phải có. Giáo dục còn là quá tr ìn h  xã hội hoá đứa 
tre  nhưng được t iến  h ành  một cách có hệ thông, có tổ chức, 
có kê hoạch ... ,  là sự kê thừa vê m ặt xã hội của t h ế  hệ sau đôi 
với các thê hệ trước, là t h ế  hệ trước ch u ẩn  bị cho các th ê  hệ
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tiếp nối tham gia tích cực vào lao động sản xuất và đồi sống 
xã hội. Nhờ có giáo dục xã hội loài người mới được báo tôn va 
phát triển không ngừng. Giáo dục gắn liền với sự tồn tại và 
phát triển của xã hội, nó là hiện tượng trong đời sống xã hội, 
mang tính xã hội, chịu sự quy định của xã hội. Tính xã hội 
của giáo dục được thể hiện tập trung ở các mặt cơ bản sau:

- Những kinh nghiệm được truyền đạt và lĩnh hội mang 
tính xã hội. Để tồn tại và phát triển, th ế  hệ tiếp nối phải kế 
thừa và phát triển những đặc điểm của thê hệ đi trước. Có 
hai chương trình k ế  thừa là sự k ế  thừa về mặt sinh học 
(những đặc điểm của di truyền sinh học được ghi lại trong hệ 
thông gen), và sự k ế  thừa vể mặt xã hội (về vị tr í  và vai trò 
xã hội, về kinh nghiệm sông và hoạt động trong đời sông xã 
hội). K ế  thừa về mặt xã hội chủ yếu là k ế  thừa những kinh 
nghiệm được hình thành và phát triển  trong đời sông xã hội. 
Những kinh nghiệm xã hội là sản phẩm của các hoạt động 
lao động sản xuất của cải vật châ't và giao tiếp giữa các con 
người trong xã hội, chứa đựng những giá trị văn hóa vật chất 
và tinh thần của xã hội. Các kinh nghiệm xã hội được tích 
lũy trong kinh nghiệm cá nhân dưới dạng những hiểu biết, 
phẩm chất và năng lực, được thể hiện qua các hành vi ứng 
xử, hoạt động và giao tiếp của cá nhân. Nhờ giáo dục mà các 
kinh nghiệm được bảo tồn và phát triển không ngửng qua 
các th ế  hệ. Giáo dục là phương thức bảo tồn và phát triển 
những kinh nghiệm xã hội của con người.

- Quá trình truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm 
lịch sử - xã hội cũng được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ 
xã hội đặc biệt giữa người truyền đạt và người lĩnh hội. Khác 
với quá trình di truyền sinh học được thực hiện qua hệ thống 
gen truyền từ cha mẹ qua con cái, giáo dục là quá trình di 
truyền có tính xã hội được thực hiện qua con đường bên 
ngoài, thông qua sự xã hội hóa đời sông của đứa trẻ. Ngay từ



khi ra đòi, giáo dục được thực hiện bằng việc việc tổ chức cho 
người được giáo dục tham gia vào các hoạt động phong phú 
đa dạng của xã hội (sản xuất vật chất, hoạt động xã hội, giao 
tiếp giữa người giáo dục với người được giáo dục). Khi xã hội 
đã phát triển, giáo dục còn thực hiện thông qua con đường 
chính quy bằng các hoạt động xã hội nghề nghiệp mang tính 
chuyên biệt, đó là giáo dục nhà trường. Vì thế, có thể khẳng 
định giáo dục được thực hiện bằng phương thức truyền đạt 
và lĩnh hội các kinh nghiệm xã hội thông qua các hoạt động 
mang tính xã hội.

- Người truyền đạt và lĩnh hội trong giáo dục không nên 
hiểu một cách chặt chẽ, cứng nhắc là người thế  hệ trước 
truyền cho người thê hệ sau. Người truyền đạt và người lĩnh 
hội có thê khác nhau về thế hệ, có thể cùng thế  hệ. có thể là 
cá nhân, cũng có thể’ là nhóm xã hội. Giáo đục là sự truyền 
đạt của người có kinh nghiệm đến. người chưa có kinh 
nghiệm, là sự chia sẻ, trao đối kinh nghiệm sông và hoạt 
động giữa các thành viên trong xã hội. Những hiểu biết, 
phẩm chất và năng lực không chỉ truyển từ thê hệ trước 
sang thê hệ sau, mà còn được truyền ngay trong các nhóm 
người khác nhau trong' cùng một thê hệ. Những kinh nghiệm 
được truyền đạt và lĩnh hội vừa mang tính tự giác, vừa mang 
tính tự phát (sau này nói đến giáo dục người ta nói đến tính 
tự giác là chính) đã làm cho kinh nghiệm xã hội loài người 
ngày càng thêm phong phú. được gìn giữ và phát triển liên 
tục trong đời sông xã hội.

1.2. Giáo d u c  là h iên  tư ơ n g  xã  hội ch ỉ có ở con n gư ờ i

Như vậy, giáo dục là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh 
nghiệm, là sự chuẩn bị cho thế  hệ trẻ kế  tục sự nghiệp của 
các thê hệ cha ông, đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền 
vững những giá trị văn 'hóa tinh thần của dân tộc và loài
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người. Nêu di truyền sinh học giúp cho thê hệ con cái có được 
các đậc trưng sinh học giống với thê hệ cha mẹ qua câu trúc 
gen, duy trì sự tổn tại giông nòi về mặt sinh học; thì giáo dục 
là một hình thức di truyền xã hội, đảm bảo cho thê hệ trước 
truyền lại cho thê hệ sau những hiểu biết, năng lực, phẩm 
chât cần thiêt để duy trì và phát tr iển  cuộc sông xã hội. Đời 
sông động vật được k ế  thừa và phát triển chủ yêu thông qua 
chương trình di truyền được xác định trong cấu trúc gen. 
Những kinh nghiệm mà cá thể động vật có được trong sự 
tương tác với môi trường không được truyền lại cho thê hệ 
sau. Trong quá trình sông và hoạt động trong xã hội, cá 
nhân tích lũy và tiếp thu được những kinh nghiệm xã hội. 
Những kinh nghiệm này không m ất đi cùng vổi cái chết của 
cá nhân mà nó được lưu truyền lại cho thê hệ tiếp nôi. Sự 
truyền đạt và lĩnh hội các kinh nghiệm của cá nhân được 
thực hiện thông qua con đường bên ngoài, con đường giáo 
dục. Vì thế  có thê khắng định rằng: Giáo dục là hiện tượng 
di truyền về mặt xã hội chỉ nảy sinh, tồn tại và phát trien  
trong điều kiện của xã hội loài người.

Khi coi giáo dục là sự truyền đạt trên phạm vi xã hội của 
các thê hệ trước cho các thê hệ sau trên các lĩnh vực văn hóa, 
đời sông; chuẩn bị cho th ế  hệ trẻ tham  gia một cách tích cực, 
sáng tạo vào sự tiến bộ của văn hóa xã hội, chúng ta đã 
khẳng định tính chất xã hội của giáo dục. Giáo dục mang 
tính xã hội, chịu sự quy định của xã hội và là hình ảnh phản 

chiếu sự phát tn ế n  và tiến bộ của xã hội trong mỗi thời kì. Ó 
thời kì đầu giáo dục được thực hiện chủ yếu một cách trực 
tiếp ngay trong các hoạt động săn bắt, hái lượm và sinh hoạt 
cộng đồng. Thê hệ sau tiêp thu những kinh nghiệm của th ế  
hệ trước thông qua việc học tập một các trực tiếp, qua chính 
quá trình thực hiện công việc và quan hệ đó. v ề  sau này khi
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xã hội phát triển, kinh nghiệm xã hội ngày càng phong phú 
và đa (lạng, giáo dục được tách ra thành  một hoạt động được 
tiến hành trong các tô chức chuyên biệt là nhà trường. Trong 
thực tiễn, hoạt động giáo dục được thực hiện theo ba phương 

thức giáo dục ỏ các câ'p độ cao thấp khác nhau. 0  phương 
thức kèm cặp, giáo dục được thực hiện ngay trong cuộc sông 
qua việc chỉ bảo, hướng dẫn trực tiếp của người lốn. Phương 
thức giáo dục này được thực hiện chủ yếu trong xã hội kém 
phát triển. Ngày nay chúng vẫn tồn tại đưới dạng người lốn 
trực tiếp hướng dẫn trẻ cách xúc cơm, làm các công việc tự 
phục vụ... Phương thức giáo dục bằng tuyên truyền là các 
hoạt động giáo dục được thực hiện chủ yếu thông qua tác 
động của dư luận xã hội, bằng phong tục, tập quán, các tố 
chức tôn giáo, các tác phẩm văn học nghệ thuật...  Đặc điểm 
cơ bản của phương thức giáo dục này là không có sự tác động 
một cách trực tiếp giữa người giáo dục và người được giáo 
dục. Phương thức giáo dục bằng tuyên truyền có từ thòi 
nguyên thủy và tồn tại đến ngày nay. Phương thức giáo dục 
bằng nhà trường là phương thức giáo dục được thực hiện 
trên cơ sở có chương trình, k ế  hoạch, nội dung, phương pháp 
khoa học do người dạy và người học xác định. Phương thức 
này xuất hiện khi những nội dung giáo dục đã trở nên phức 
tạp mà hai phương thức giáo dục trên không thể đáp ứng 
được, cần phải có một lực lượng xã hội chuyên biệt làm công 
tác chuẩn hóa và truyền thụ những kinh nghiệm.

Giáo dục là một hiện tượng xã hội được hiểu theo cả ba 
phương thức nói trên, ở hai phương diện tự phát và tự giác, 

ơ  bình diện th ứ  n h ấ t , giáo dục là sự truyền thụ và lĩnh hội 
các giá tr ị  văn hóa và các hình thức ứng xử được tiến hành 
một cách tự phát trong chính cuộc sông, trong quá trình  đứa 
trẻ  tham  gia lao động và sinh hoạt với ngưòi có kinh nghiệm
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trong cộng đồng. Binh diện thứ h a i , giáo dục là những hoạt 
động có mục đích, có kê hoạch và được thể chê hóa trong các 
tô chức và cơ quan giáo dục chuyên biệt. Vì cách hiêu giáo 
dục là một hiện tượng xã hội trên nhiều bình diện như vậy 
nên “khái niệm giáo dục” thường được sử dụng với nhiều 
nghĩa rộng hẹp, trong các bối cảnh khác nhau.

Như vậy, nói đến giáo dục là nói đên hai đặc trưng cơ 
bản, thứ nhất là có sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm 
lịch sử xã hội qua các thê hệ, thứ hai là tạo ra sự phát triển 
cho cá nhân và xã hội. Trong thực tê cuộc sông, ở thế giới 
động vật cũng có những hiện tượng người ta nhầm tưởng là 
hiện tượng giáo dục. Ví dụ, mèo mẹ “dạy” cho mèo con bắt 
chuột hoặc người huấn luyện cho khỉ làm xiếc, huấn luyện 
chó đi bắt kẻ xấu...

Hai hiện tượng nói trên không phải là hiện tượng giáo 
dục. Hiện tượng mèo mẹ dạy mèo con chỉ là một hiện tượng 
bản năng kiếm ăn duy trì nòi giông. Hàng triệu triệu năm 
nay cách bắt chuột của loài mèo vẫn như vậy, không có gì 
thay đồi (không tạo ra sự phát triển). Hiện tượng thứ hai, 
con người huấn luyện cho con vật thì không có đặc trưng 
truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm qua các thế hệ. Con khỉ 
được con người huâ'n luyện cho biết đi xe đạp nhưng con khỉ 
này không thể tự nó dạy cho con cái và đồng loại nó biết đi 
xe đạp như nó.

Nói tóm lại, giáo dục là một hiện tượng chi có ở con 
người, xã hội loài người. Ngoài xã hội loài người thì không ớ 
đâu có hiện tượng giáo dục. Giáo dục là hiện tượng gán liền 
vói xã hội loài người. Có thể nói, giáo dục là hiện tượng được 
nảy sinh, tồn tại và phát triển cùng vói sự nảy sinh tồn tại 
và phát trien của xã hội loài người.
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2. Tính ch ât củ a giáo dục

2.1 . T ín h  p h ô  b iến  và v ĩnh  h ằ n g  củ a  g iá o  d ụ c

Một hiện tượng được gọi là phổ biến tức là hiện tượng đó có 
thê bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc (ở đâu cũng có và lúc nào cũng 
có). Một hiện tượng gọi là vĩnh hằng khi hiện tượng đó tồn tại 
mãi mãi. Vậy, tại sao giáo dục lại có tính chất như vậy?

Nhờ hoạt động thực tiễn trong tự nhiên, trong xã hội 
nhằm cải tạo chúng phục vụ cho bản thân mà con người dần 
dần có được nhũng kinh nghiệm trong cuộc sông sản xuất và 
đấu tranh xã hội. Kinh nghiệm này được bảo toàn, ghi lại và 
gìn giữ lại trong các sản phẩm vật chất và tinh thần, tạo 
thành các giá trị văn hóa của xã hội loài người. Các thê hệ 
sau lại tiếp thu, sử dụng các giá trị vật chất và tinh thần đó, 
không ngừng làm phong phú chúng để tồn tại và phát triển. 
Không có giáo dục th ế  hệ tiếp sau không thể hiểu, tiếp thu 
và sử dụng được các sản phẩm vật chất và tinh thần mà thê 
hệ trước đế lại. Nhờ có giáo dục mà th ế  hệ sau tiếp thu được 
những kinh nghiệm của các thê hệ trước đã tích lũy được, 
báo tồn và phát triển  những kinh nghiệm trong thực tiễn đòi 
sông. Vì th ế  giáo dục được hiểu là một kiểu di truyền xã hội. 
Nếu di truyền sinh học đảm bảo cho thê hệ bô mẹ truvển lại 
cho con cái cấu trúc sinh học của cơ thê mà đặc trưng là bộ 
cấu trúc gen, cơ sơ vật chất giữ cho giôYig nòi tồn tại và phát 
triển vê mặt sinh học. thì giáo dục được xem là một kiểu di 
truyền xã hội. Giáo dục cung cấp cho thê hệ trẻ những kinh 
nghiệm đảm bảo cho chúng thích ứng vối đòi sông và hoạt 
động xã hội.

Như vậy, muôn tồn tại và phát triển, th ế  hệ đi trước phải 
tô chức và thực hiện truvền lại những hệ thông tri thức, kinh 
nghiệm vê xã hội. khoa học, kĩ thuật, văn hóa. đạo đức cho 
th ế  hệ tiếp sau và th ế  hệ này tiếp thu những tri thức kinh
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nghiệm đó để tiêp tục sáng tạo ra những giá trị mới, góp 
phần thúc đẩy xã hội tiến tới. Do tính chất đặc biệt này rnà 
giáo dục trở thành một nhu cầu đặc biệt của con người và xã 
hội. Để tồn tại và phát triển, thế hệ trẻ không chỉ cần được 
nuôi dưỡng về thể chất mà còn cần được phát trien những 
giá trị về văn hóa tinh thần. Giáo dục trở thành nhu cầu đặc 
biệt, nhu cầu cơ bản của con người và xã hội. đảm báo cho 
loài người được tồn tại và phát triển mãi mãi.

Là một nhu cầu cơ bản nên giáo dục tồn tại trong tất cả 
các hình thái phát triển xã hội, trong tất cả các nhóm xã hội, 
vì thê giáo dục mang tính phố biến và vĩnh hằng. Tính phô 
biến của giáo dục được thể hiện ở chỗ: ở đâu có con người, có 
xã hội loài người thì ở đó có hiện tượng giáo dục - có nhu cầu 
học hỏi và trao đối kinh nghiệm. Xã hội càng phát triển, nhu 
cầu giáo dục càng cao. Xây dựng một xã hội học tập, giáo dục 
suốt đời, giáo dục cho mọi người là đặc trưng rất cơ bản của 
xã hội hiện đại. Giáo dục là điều kiện để đảm bảo sự tồn tại 
mãi mãi của xã hội loài người. Nó chỉ mất đi khi xã hội loài 
người mất đi. Đó chính là tính vĩnh hằng của giáo dục. Nói 
cách khác, sở dĩ giáo dục mang tính phổ biên và vĩnh hằng vì 
nó gắn với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

2.2. S ự  quy đ in h  củ a  xã hôi dôi với giá o  d ụ c

Là một hiện tượng xã hội, nảy sinh, tồn tại và phát triền 
cùng vổi sự hình thành và phát triển của xã hội nên giáo (lục 
có mối quan hệ mật thiết với xã hội và chịu sự quy định của 
xã hội. Trình độ sản xuất, tính chất quan hộ sản xuất cấu 
trúc xã hội, hệ tư tưởng, nền khoa học văn hóa của một đất 
nước trong mỗi giai đoạn nhất định đã quy định tính chất, 
nhiệm vụ, nội dung phương pháp giáo dục của nước đó. Kinh 
tế  có tiến bộ thì giáo dục mới tiến bộ được. Giáo dục phái 
phục vụ yêu cầu của sự phát trien kinh tế  xã hội. Lịch sủ
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giáo dục và nhà trường trên thế giới đã khẳng định tính quy 
định cúa kinh tê - xã hội đối với giáo dục như là một quy 
luật của sự phát triển giáo dục. Tính quy luật được diễn đạt 
clưới hình thức: sự phù hợp tất yếu của giáo dục với trình độ 
phát trien sức sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội. Như 
vậy, sự quy định của kinh tế  đối vối giáo dục đòi hỏi giáo dục 
phải phù hợp và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, giữa kinh tế, xã hội với giáo dục có môi quan 
hệ biện chứng với nhau. Giáo dục chịu sự quy định của kinh 
tế  xã hội nhưng chính giáo dục lại góp phần thúc đay sự 
phát triền của kinh tế  xã hội. Trong xã hội hiện đại mỗi sự 
phát trien kinh tế  - xã hội đều có sự đóng góp to lớn của giáo 
dục. Ngày nay, các nước trên thế giới đều nhấn mạnh đến 
việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển kinh tê - 
xã hội bền vững.

Giáo dục và kinh tế  xã hội có môi quan hệ mật thiết với 
nhau, đòi hỏi giáo dục phải phát triển phù hợp và đáp ứng 
nhu cầu của sự phát triển kinh tế  xã hội của đất nước. Cản 
cứ vào những đòi hỏi hiện tại và tướng lai của nền kinh tê 
mà xây dựng các kế  hoạch giáo dục phù hợp. Đảm bảo cân 
đôi giữa sự phát triển kinh tê - xã hội với sự phát triển giáo 
clục là một nguyên tắc chỉ đạo sự phát triển giáo dục. Môi 
quan hệ giữa kinh tê - xã hội với giáo dục được thể hiện rõ 
nhất ở tính lịch sử và tính giai cấp của giáo dục.

2.3. T ín h  lich  sử  củ a  g iá o  d u c

Giáo dục là một hiện tượng xã hội, chịu sự quv định của 
xã hội nên nó mang tính lịch sử cụ thể. Tính lịch sử được thể 
hiện ở chỗ giáo dục phản ánh sự phát. trien của xã hội. Mỗi 
sự phát triển giáo dục đểu phản ánh sự phát triển của lịch 
sử xã hội. Mỗi thời kì lịch sử, mỗi phương thức sản xuất đểu 
có nền giáo dục tương ứng với nó. Tính lịch sử của giáo dục
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the hiện rõ nét ở mục đích, nội dung giáo dục, cách thức to 
chức quá trình giáo dục trong nhà trường. Sự phát triển lịch 
sử xã hội và giáo dục trong nhà trường đã chứng minh: chê 
độ khác thì giáo dục củng phải khác; ngay trong một chê độ 
xã hội, trong các giai đoạn phát triển khác nhau, giáo dục 
cũng khác nhau. Giáo dục luôn phát triển để đáp ứng những 
yêu cầu của sự phát triển xã hội.

Giáo dục có tính lịch sử nên mỗi quốc gia, trong từng giai 
đoạn phát triển của mình đều có một nền giáo dục phù hợp 
với chính nưóc đó. Việc giữ nguyên mô hình giáo dục khi 
những điều kiện kinh tế  xã hội đã thay đổi là việc làm không 
phù hợp với tính lịch sử của giáo dục. Khi những điều kiện 
kinh tê xã hội thay đổi đòi hỏi phải đổi mới giáo dục cho phù 
hợp với sự thay đổi đó. Vì thế, đổi mới kinh tê đòi hỏi phải 
đối mối giáo dục, làm cho giáo dục gắn bó mật thiêt với kinh 
tế  xã hội và phục vụ cho sự phát triển kinh tê xã hội là việc 
làm cần thiết trong quá trình phát triển giáo dục - đào tạo 
của một nước.

2.4. T ín h  g ia i cáp  củ a  g iá o  d ụ c

Trong xã hội có giai cấp thì giáo dục mang tính giai cấp. 
Giáo dục phản ánh những đặc điểm và lợi ích của giai cấp. 
Tính giai cấp của giáo dục được biểu hiện tập trung ớ mục 
tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo, trong đường 
lối, chính sách phát triển giáo dục và công tác tuyển sinh. 
Trong xã hội có giai cấp đổi kháng thì giáo dục là vũ khí đấu 
tranh giai câ’p, nhà trường trở thành công cụ đấu tranh giai 
cấp. Giai cấp thông trị xã hội bao giờ cũng nắm lấy giáo dục 
làm phương tiện đê bảo vệ và duy trì lợi ích của mình.

Ngàv nav nhấn mạnh tính giai cấp trong giáo dục là 
nhấn mạnh việc nâng cao cảnh giác, giữ vững quan điếm 
cách mạng, tảng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lêmn. tư
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tưởng Hồ Chí Minh, đâu tranh  chống lại mọi âm mưu diễn 
biến hòa bình của kẻ địch. Tính giai cấp trong giáo dục đòi 
hỏi người làm công tác giáo dục phải nắm vững quan điểm 
và đường lối giáo dục của Đảng, chính sách giáo dục của Nhà 
nước, tăng cường giáo dục lí tưởng, đạo đức cách mạng cho 
th ế  hệ trẻ.

2.5 . Giáo d u c  m a n g  tín h  n h â n  văn, đ a i c h ú n g , d â n  
tóc và q u ốc tê

Tính nhân văn là một nền giáo dục lấy con người làm 
gốc, tôn trọng tấ t  cả phẩm giá của Con Người. Giáo dục 
hưống vào việc duy tr ì và phát triển các giá trị (chân - thiện
- mĩ) có tính chất toàn nhân loại được thể hiện qua các thời 
đại, phát triển của con người đúng như bản tính cao đẹp của 
nó như sự tự do, bình đắng, công bằng trong sự liên hệ giửa 
con người với nhau.

Tính đại chúng của giáo dục thể hiện ỏ chỗ nó cung cấp 
cơ hội giáo dục đồng đểu cho mọi tầng lớp xã hội. Muốn tồn 
tại và phát triên, con người cần phải được giáo dục và tham 
gia vào các quá trình  giáo dục. Ngày nay, giáo dục được tiến 
hành suôt đòi, giáo dục cho mọi người, giáo dục được thực 
hiện một cách thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình 
sông của con người.

Tính đại chúng của giáo dục được thể hiện ở chỗ giáo dục 
quan tâm đặc biệt đến những người kém may mắn, th iệt  thòi 
trong xã hội; giáo dục hướng vào thành phần căn bản và lổn 
lao nhất của xả hội là lớp người bình dân, họ thường là 
những người không có tiếng nói, bị áp bức và th iệt thòi do 
thiêu kiến Ihức. Hướng tới những người dân chịu th iệt thòi 
và bất công nhất, giáo dục làm cho xã hội dân chủ và công 
bằng hơn.
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Giáo dục còn hướng tới sự đa dạng về văn hóa. Đó là n ê n  

giáo dục nhìn nhận sự khác biệt của học sinh và phát triên 
kha năng, giá trị và thái độ của mỗi em tuỳ theo nêp sông 
văn hóa riêng biệt và suy nghĩ riêng của mỗi em. Trong giáo 
dục đa văn hóa người ta không đánh giá cao hay thấp của 
một nền văn hóa mà là nhìn nhận sự khác biệt. Cái nhìn vê 
đa văn hóa không phải chỉ áp dụng cho những nhóm sãc tộc 
trong nước mà rộng hơn, đó còn là cái nhìn về các nền văn 
hóa khác, nó giúp ta biết tự trọng mà không mặc cảm.

Tính dân tộc của giáo dục thế hiện ỏ chỗ nó phản ánh 
những đặc điểm và lợi ích của dân tộc. Giáo dục phục vụ cho 
lợi ích của dân tộc, giúp cho người học biết ơn tiền nhân đã 
dày công dựng nước, biết trân quý và bảo vệ tổ quốc, biết gìn 
giữ bản sắc dân tộc và biết dùm bọc lẫn nhau. Mỗi dân tộc 
khác nhau cũng có những quan điểm khác nhau về giáo dục, 
về truyền thông văn hoá...

Mang tính dân tộc, giữ gìn giá trị dân tộc nhưng giáo dục 
cũng giúp người học hội nhập với thê giới, giáo dục mang 
tính quốc tế. Trong bổi cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế  tri 
thức, giáo dục giúp người học mở rộng tần nhìn để hiểu biết 
thế giới bên ngoài, hiểu biết mới về khoa học kĩ thuật, xã hội 
nhân văn. Mặc dù giáo dục mang tính dân tộc, tôn 
giáo...nhưng có những chân giá trị giáo dục chung cho cả thê 
giổi, dân tộc nào, tôn giáo nào cũng thừa nhận. Đó là tính 
quốc tê của giáo dục.

3. Xu thế phát triển giáo dục trên thế giới
Trong bôi cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tê tri thức 

nhiều nước trên thế giới đã nhận rõ vai trò to lớn của giáo 
dục - đào tạo và đã xây dựng những chính sách ưu tiên và 
tập trung vào sự phát triển giáo dục. Giáo dục - đào tạo vừa 
phải đảm bảo giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dán tộc
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vừa phải tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại. 
Đào tạo nguồn nhân lực đã đặt ra cho mỗi quốc gia những 
yêu cầu cấp bách: vừa phải trang bị những tri thức và kĩ 
năng mới, vừa phải thay đổi công nghệ và cách làm, giúp cho 
con người hoạt động sáng tạo và phát triển trình độ chuyên 
môn, kĩ năng, kĩ xảo, thái độ lao động và lương tâm nghề 
nghiệp. Muôn vậy, người lao động cần phải tiến hành học tập 
một cách thường xuyên, học tập suôt đời. Học ở trong trường 
lớp, học ở nơi làm việc và tự đào tạo, bô túc và cập nhật 
những kiến thức, chủ động theo kịp sự đổi mới và có khả 
năng thúc đẩy sự đối mới các quá trình kinh tê - xã hội. Giáo 
dục sucít đời, giáo dục thường xuyên, giáo dục cho tất cả mọi 
người là những quan điểm chủ đạo của giáo dục C U Ố I th ế  kỉ 
XX đầu th ế  kỉ XXI.

Giáo dục đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao ý thức 
dân tộc, tinh thần trách nhiệm đôi với bản thân và cộng 
đồng, đặt nền tảng cho sự đổi mới và phát triển khoa học - 
công nghệ của đất nước. Bối cảnh trên đã tạo ra nhũng thay 
đổi sâu sắc trong giáo dục. Đối mối giáo dục đang diễn ra 
trên quy mô toàn cầu. Nhà trường từ chỗ khép kín chuyên 
sang mỏ cửa rộng rãi, đôi thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽ 
với nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng. Nhà giáo 
thay vì chỉ truyền đạt tri thức, chuyển sang cung cấp cho 
người học phương pháp thu nhận, phân tích, tổng hợp, sáng 
tạo những tri thức, thông tin. Đổi mới giáo dục - đào tạo cả 
vê mục tiêu nội dung và phương pháp đào tạo cho phù hợp 
với những thay đối vê kinh tê trở nên hết sức cấp bách.

Đê thích nghi với toàn cầu hoá và nền kinh tê tri thức, 
cho đến nav nhiều nưóc trên thế  giới nhất là các nước phát 
triển hàng đầu như Mĩ, Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu (EU) 
v.v... rất chú trọng vấn để đầu tư phát triển giáo dục. Đầu tư
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cho giáo dục từ chỗ được xem là phúc lợi xã hội chuyển sang 
đâu tư cho phát triển. Đào tạo nguồn nhân lực của các nước 
đang tập trung trên các phương diện chủ yêu sau:

Tăng cường đầu tư cho giáo dục; xúc tiến cải cách, hiện 
đại hoá giáo dục nhằm đào tạo cho xã hội và nền kinh tê một 
lực lượng lao động có trình độ tri thức cao (tri thức hoá 
nguồn nhân lực), có kĩ năng, tay nghề giỏi. Tạo cơ hội đê mọi 
người học tập và đào tạo thường xuyên - suốt đời. Theo 
hướng này các nước đã tăng chi phí cho giáo dục và đào tạo 
vượt quá 5% GNP.

Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả các cd sở nghiên cứu khoa 
học, các trường học với doanh nghiệp; tăng đầu tư vào 
nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm ứng dụng nhanh chóng 
tiến bộ khoa học vào sản xuất, kết hợp nhuần nhuyễn lí 
thuyết - lí luận vói thực tê - thực hành.

Tăng đầu tư để phát triển, hiện đại hoá kết cấu hạ tầng, 
trước hết là hạ tầng thòng tin, internet; tạo điều kiện thuận 
lợi đê cho mọi người dân, mọi tô chức xã hội và doanh nghiệp 
được tiếp cận, khai thác hạ tầng thông tin hiện đại. Công 
nghệ hoá hoạt động dạy học. coi trọng môn Tin học và Công 
nghệ thông tin trong nhà trường. Tạo điểu kiện cho học sinh 
sử dụng khai thác các phương tiện thông tin trong hoạt động 
tự học, tự tìm tòi.

Các nước đều hướng vào giáo dục, nhấn mạnh vai trò to 
lớn của giáo dục. Trung Quốc đề ra năm phương hướng chỉ 
đạo phát triển giáo dục (hiện đại hoá, hướng ra thê giới, 
hướng tới tương lai. nâng cao tô' châ't con người phục vụ phát 
triên kinh tế  - xã hội).

Tổng thông Mĩ công bô' mười tư tưởng chỉ đạo phát triển 
giáo dục: tăng cường dạy tiếng mẹ đẻ ở tiêu học. toán ờ phổ 
thông, mọi học sinh đạt chuẩn kiến thức, cha mẹ vào cuôc
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an toàn, kỉ luật, không có ma tuý trong trường, duy trì giá 
trị Mĩ, giáo dục cho mọi người, hiện đại hoá cơ sở vật chất.

Nền kinh tế  thị trường, toàn cầu hoá và kinh tế  tri thức 
cũng đặt ra cho các quổc gia vấn để công bằng trong giáo dục 
đào tạo. Giáo dục, đặc biệt là giáo dục cơ bản, là nội dung 
trọng tâm của quá trình phát triển và mang tính quyết định 
đôi vói công cuộc xoá đói giản nghèo. Trong thập kỉ qua diễn 
ra rất nhiều diễn đàn quốc tê nhằm đưa ra các mục tiêu cho 
giáo dục. Tháng 9/2000, Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỉ 
do Liên hợp quổc tổ chức với sự tham gia của 189 nguyên thủ 
quôc gia và những người đứng đầu chính phủ (đoàn Việt 
Nam do Chủ tịch Trần Đức Lương dẫn đầu) đã thông qua các 
Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ, đồng thời ký tuyên bố 
khẳng định cam kết của tất cả các quốc gia và cộng đồng 
quổc tê sẽ đạt mục tiêu MDGs. MDGs bao gồm 8 mục tiêu 
chung, với 18 mục tiêu cụ thể, trong đó có 48 chỉ tiêu, trong 
đó mục tiêu thứ hai thuộc về giáo dục. Đạt phổ cập giáo dục 
tiểu học, chỉ có một mục tiêu nhỏ. Chậm nhất đến năm 2015 
tất cả trẻ em trai và gái ỏ khắp mọi nơi đều học hết chương 
trình tiểu học, được thể hiện qua ba chỉ tiêu về tỉ lệ nhập 
học, tỉ lệ biết chữ,., theo những độ tuổi nhất định. Những 
mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ (MDGs) về giáo dục cho 
mọi người (EFA) đã khẳng định rõ việc giáo dục bình đẳng 
và giáo dục cho mọi người về giáo dục cơ bản.

Trong báo cáo gửi UNESCO của ú y  ban Quốc tế  về Giáo 
dục thế kỉ XXI đã nhấn mạnh đến vai trò to lổn của giáo dục 
trong xã hội hiện đại do sư phát triển của toàn cầu hóa. úy 
ban đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư hơn nữa cho giáo 
dục từ cơ sở đến giáo dục đại học. Sự cần thiết phải hợp tác 
quốc tê trong lĩnh vực giáo dục trong ngôi làng toàn cầu. Uy 
ban cũng đã nhấn mạnh giáo dục cần phải đặt ở vị trí trung
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tâm của hệ thông xã hội, đáp ứng được những yêu cầu mối là 
vừa phải chuyển tải một cách có hiệu quả và trên quy mô lơn 
một lượng kiên thức được phát triển liên tục, ngày càng tăng 
và những kĩ năng phù hợp với nền văn minh theo hướng tri 
thức, hình thành cơ sỏ của nền năng lực tương lai. Giáo dục 
cần phải tìm ra và xác định những điểm quy chiêu đê con 
người không bị choáng ngỢp bởi các luồng thông tin, phân 
lớn lại chỉ có giá trị nhất thời, chóng bị lãng quên nhưng lại 
có tác dụng duy trì sự phát triển của cá nhân và cộng đồng 
như các kết cục trông thấy. Giáo dục vừa phải cung cấp tấm 
bản đồ của thế giới phức tạp, luôn biến động, vừa phải cung 
cấp la bàn giúp cho mọi người có thể tìm được phương hưỏng 
của họ trong đó. Ngày nay, việc cung cấp cho môi con người 
kế’ từ khi còn nhỏ một kho tàng kiến thức, đê rồi từ đó khai 
thác suôt đòi, là một việc làm không đủ đảm bảo. Trong suôt 
cuộc đời, mỗi cá nhân cần phải được trang bị những phương 
tiện để nắm bắt được những cơ hội học tập suốt đời, vừa để 
mở mang kiến thức, kĩ năng và thái độ ứng xử của mình, hòa 
nhập vào thế  giói phức tạp và biến động không ngừng. Đe 
làm được việc đó, giáo dục phải được tổ chức xoay quanh bốn 
loại hình học tập cơ bản, mà trong suốt cuộc đời của con 
người, chúng sẽ là những trụ cột thông nhất và quan hệ mật 
thiết với nhau: học đê biết là nắm được nhũng công cụ đê 
"hiểu"; học để làm là phải có khả năng hoạt động sáng tạo 
trong môi trường của mình; học đế chung sông là tham gia 
và hợp tác với những người khác trong mọi hoạt động của 
con người; học để làm người là sự tiến triển quan trọng nẩy 
sinh từ ba loại hình học tập quan trọng trên. Điều này vượt 
xa quan điểm coi giáo dục thuần túy là một công cụ. ]à một 
quá trình buộc phải theo để đạt được những mục tiêu cụ thể 
(như các kĩ năng, năng lực hoặc tiềm năng kinh tế), hoc đê 
phát triến con người toàn diện, học đê làm người.
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4.1. N hữ n g thách thức đối với sư  p h á t triển  giáo  duc - 
đào tạo Việt Nam

Bôi cảnh qucíc tế  và trong nưốc vừa tạo thời cơ lớn vừa 
đặt ra những thách thức không nhỏ cho giáo dục nước ta. 
Công cuộc đổi mói ỏ nước ta đã mở ra bước ngoặt quan trọng 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đại 
hội Đảng đã xác định rnục tiêu chiến lược phát triển kinh tế 
xã hội 10 năm tới là: Đưa nưóc ta khỏi tình trạng kém phát 
triển, nâng cao rõ rệt đòi sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm 
lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cưòng; thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình 
thành về cơ bản; vị trí nước ta trên trường quốc tế được nâng 
cao. Toàn cầu hoá kéo theo xu thế hội nhập trên nhiều lĩnh 
vực của quôc gia. Các nền giáo dục của các quốc gia từ chỗ 
khác nhau đã đi đến hình thành nhiều điểm cơ bản giông 
nhau. Vì thế cần biết dựa vào những lợi thế phát triển giáo 
dục của các nước đi trước, vừa phải xây dựng nền giáo dục 
nước ta phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

Sự đổi mới và phát triển giáo dục đang diễn ra ở quy mô 
toàn cầu tạo cơ hội và thách thức để giáo dục Việt Nam 
nhanh chóng tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những 
cơ sở lí luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng, dạy hiện 
đại và tận dụng các kinh nghiệm quô'c tế  để đổi mới và phát 
triển. Tất nhiên vẫn cần phải tồn tại và phát triển những 
điểm khác nhau có liên quan đến những đặc điểm kinh tê 
văn hoá của đất nước. Đi vào nền kinh tế tri thức, Đảng và 
nhân dân ta đặc biệt coi trọng và yêu cầu cao đôi với giáo
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dục. Giáo dục được xem là của cải nội sinh, là nội lực của môi 
người. Nền kinh tế tri thức đòi hỏi giáo dục phái biên tri 
thức thành kĩ năng, tri thức phải thành trí lực. suy rộng ra 
dân trí phải trở thành nhân lực và cả nhân tài nủa. Muốn 
vậy, cần phải đổi mới tư duy về giáo dục, nâng cao VỊ tri vai 
trò củá giáo dục. Giáo dục cần phát huy được tiêm năng cua 
con người Việt Nam, tạo mọi điều kiện để mọi sáng tạo được 
khuyên khích và phát huy, góp phần thực hiện được mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chú văn 
minh", sánh vai cùng các nước trên thế gi ối trong nhịp bước 
khẩn trương của thời đại.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay của cách mạng khoa 
học công nghệ đòi hỏi giáo dục - đào tạo phải trang bị cho 
người học khả năng khai thác được thông tin toàn cầu về 
khoa học và công nghệ như là một dạng tài nguyên đặc biệt 
qua hệ thông các mạng thông tin khổng lồ. cầ n  hêt sức lưu ý 
việc giáo dục cho thê hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng, 
biết lựa chọn thông tin cần thiết cho nhu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, loại trừ những tư tưởng độc hại 
và mọi âm mưu diễn biến hòa bình qua các dòng thác thông 
tin đó.

4.2. Đ ịnh  hướ n g p h á t trien  giáo  dục Việt Nam
Đôi với nước ta, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện 

công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và tham gia tích cực 
vào phân công lao động quô’c tế, gia nhập các tổ chức kinh tê 
khu vực và thế giới (APEC, AFTA, WTO...), thực hiện các 
Hiệp định hợp tác kinh tê song phương (Việt - Mĩ...) đang là 
nhu cầu hết sức cấp bách, đòi hỏi chất lượng nguồn nhản lực 
phải có những thay đổi mang tính đột phá, tăng tốc. Trong 
chuyến đôi nguồn nhân lực, điều quan trọng là phải đáp ứng
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được yêu cầu của toàn cầu hóa và sự phát triển nền kinh tê 
tri thức. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một sô" yêu cầu sau:

- Giải quyết tốt quan hệ giữa yêu cầu tăng nhanh quy 
IĨ1Ô giáo dục, lao động qua đào tạo chuyên môn kĩ thuật và 
nâng cao chất lượng của giáo dục, đào tạo để đáp ứng nhu 
cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đâ't nước. Các giải pháp 
cụ thể là: tăng cường xã hội hoá, đa dạng hoá các hình thức 
sở hữu và thu hút vốn đầu tư nưóc ngoài cho giáo dục, đào 
tạo và dạy nghề; đồi mới nội dung và công nghệ giáo dục, đào 
tạo phù hdp với xu thế hiện đại của thê giới; tăng đầu tư của 
Chính phủ theo hướng đầu tư có trọng điểm nhằm xây dựng 
các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín trong nước, 
khu vực và th ế  giới; tạo được môi liên hệ mật thiết giữa đào 
tạo lí thuyết và thực hành nghê nghiệp, giữa đào tạo lí 
thuyết và thực hành nghề nghiệp, giữa đào tạo chuyên môn 
kĩ thuật với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất - 
kinh cloanh của nền kinh tế.

- Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo lao 
động các ngành nghê công nghệ cao, ngành dịch vụ chất 
lượng và trình độ cao đê thúc đẩy phát triển hướng vào nền 
kinh tê tri thức; thúc đẩy hợp tác hiệu quả với các hãng, tập 
đoàn sản xuất - kinh doanh có khoa học và công nghệ hiện 
đại và các tổ chức phát triển khoa học và công nghệ trên thế 
giới. Chú trọng đào tạo và dạy nghề đáp ứng cho các khu 
công nghiệp, khu chê xuất, khu công nghệ cao, khu vực đầu 
tư trực tiếp nước ngoài, đào tạo nhân lực cho xuất khấu lao 
động, đào tạo nhân lực cho chuyển dịch cơ câu kinh tê và cơ 
câu lao động nông thôn.

- Nâng cao khả năng cạnh tranh của lao động nưóc ta 
trên phương diện th ế  lực, tác phong công nghiệp, kỉ luật lao 
động, kỉ luật công nghệ, khả năng thích ứng và các phẩm
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chất khác của lao động quốc tế  thông qua môi trường giáo 
dục huấn luyện, đào tạo và tạo ra các quy trình, tiêu chuân 
hoạt động tại các cơ sở.

- Nâng cao chỉ số HDI của nước ta thông qua các kế 
hoạch, giải pháp và thực hiện tăng tốc phát tr iển  kinh tê 
nhằm không ngừng nâng cao nhanh chóng mức sông, tăng sô 
năm đi học, đảm bảo tốt chăm sóc y tế, an ninh xã hội cho 
dân cư và người lao động.

- Hoàn thiện các chính sách liên quan đến thúc đẩy phát 
tr iển  nguồn nhân lực đảm bảo tham  gia hiệu quá vào quá 
trình  toàn cầu hoá. Trong đó đặc biệt là các chính sách như: 
khuyên khích ngưòi lao động tham  gia vào đào tạo chuyên 
môn kĩ thuật, phát tr iển  và điều chỉnh thị trường lao động 
(phát tr iển  hệ thông cung ứng, tư vấn việc làm; chính sách 
tác động lên cung - cầu và quan hệ cung - cầu lao động, 
chính sách di chuyển lao động trên  thị trường lao động...), 
tiền lương và tiền công đôi với hệ thống nhũng người làm 
công tác đào tạo, dạv nghê và lao động chuyên môn kĩ thuật 
cao, ưu tiên đôi với các nghê mà nên kinh tê có nhu cầu 
nhưng khó thu hút học sinh (nghê kém hấp dẫn, nghể nặng 
nhọc, độc hại...)-

Trên  cơ sở phân tích một cách sâu sắc các cơ hội và thách 
thức đôi với dân tộc ta trong bôi cảnh phát tr iển  m ạnh mẽ về 
kinh tê xã hội, vê khoa học và công nghệ, xu th ế  toàn cầu 
hoá, Đại hội Đảng X đã tiếp tục khẳng định: giáo dục - đào 
tạo, cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu: 
đầu tư cho giáo dục là một trong những động lực quan trọng 
để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. là điều 
kiện đế’ phát huy nguồn lực con người - yếu tố  cơ bản đế phát 
tr iển  xã hội, tăng trưởng kinh tế  nhanh và bển vững. Vãn 
kiện Đại hội đã chỉ rõ: phải tạo chuyển biến cơ bản. toàn
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diện trong phát triển giáo dục; thực hiện chuẩn hoá, hiện đại 
hoá, xã hội hoá; tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện; đối 
mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thông trường lớp, 
phương pháp quản lí giáo dục; chăm lo phát triển giáo dục 
mầm non; củng cố  thành tựu xoá mù chữ và phô cập giáo dục 
tiểu học; đẩy nhanh tiến độ phổ cập trung học cơ sỏ; coi 
trọng đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và phân luồng sau 
trung học cơ sở, tăng nhanh tỉ lệ lao động được đào tạo trong 
toàn bộ lao động xã hội; mở rộng hợp lí quy mô và làm 
chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục đại 
học; tạo điểu kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập 
thường xuyên, suôt đời.

Như vậy, giáo dục nước ta phải vượt qua không chỉ 
những thách thức riêng của giáo dục Việt Nam mà cả những 
thách thức chung của giáo đục thế  giới. Một mặt phải khắc 
phục những yếu kém hất  cập, phát triển mạnh mẽ đê thu 
hẹp khoảng cách VỚI những nền giáo dục tiên tiến cũng đang 
đôi mới và phát triển. M ặt khác, phải khắc phục sự mất cân 
đôi giữa yêu cầu phát triển nhanh quy mô và nguồn lực còn 
hạn chế, giữa yêu cầu phát triển nhanh quy mô và đòi hỏi 
gâ”p rút nâng cao chất lượng; giữa yêu cầu vừa tạo được 
c h u y ê n  biến cơ bản, toàn diện vừa giữ được sự ổn định tương 
đôi cúa hệ thống giáo dục, thực hiện công bằng trong giáo 
dục. Thực tiễn chuyển đổi cơ chế và phát triển kinh tế  đòi 
hỏi giáo dục phải tiếp cận và thích nghi với cơ chê mới, phải 
luôn phát triến và đi trước một bước đón đầu sự phát triển 
của xã hội. Cần phát huy truyền thông yêu nước, lao động 
cần cù, tinh thần hiếu học, năng lực tiếp thu, vận dụng tri 
thức, kĩ năng mới của dân tộc ta đe vượt qua thách thức, 
tranh thủ thời cơ, xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, hiện 
đại, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nâng
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cao phẩm chất toàn diện của con người Việt Nam trong thời 
đại mới.

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, 
nhà nước phải có chính sách trọng dụng nhân tài, thực sự coi 
"hiền tài là nguyên khí quôc gia", tạo điều kiện làm việc 
thuận lợi, phát huy năng lực của những cán bộ giỏi, đầu đàn 
trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, quản lí kinh doanh, 
văn học - nghệ thuật. Giáo dục không chỉ góp phần vào việc 
tạo ra tri thức, đồng thời giáo dục góp phần quảng bá tri 
thức, đưa tri thức đến các lĩnh vực khác nhau của đòi sông 
xã hội. Vì vậy người ta coi giáo dục là ngành sản xuất cơ bản 
nhất trong nền kinh tế  tri thức. Đi đôi với nâng cao chất 
lượng giáo dục, cần phát triển nhanh quy mô giáo dục. Đấy 
nhanh phổ cập giáo dục trung học, nâng sô" năm đi học bình 
quân của người trong độ tuổi lao động lên 12 năm vào trước 
năm 2020. Nhiệm vụ cấp bách là tiến hành ngay một cuộc 
cách mạng toàn diện trong giáo dục: cải cách triệt đe, sâu 
sắc cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, hệ thông 
giáo dục, phương thức tố chức quản lí giáo dục - đào tạo. 
Chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến thức sang 
bồi dưỡng rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp giải 
quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, khả năng tự đào tạo. thích 
nghi sự phát triển. Chuyên từ mô hình giáo dục truyền 
thông sang mô hình giáo dục mới: hệ thông học tập suôt đời, 
phát triển nghề nghiệp liên tục, theo đó nhà trường đào tạo 
những kĩ năng cơ bản đê người học ra trường vừa lao động 
vừa học tập (đào tạo) suôt đời. Phát triển hệ thông học tập 
suôt đời và xây dựng xã học tập là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu đê bồi dưỡng nhân lực phục vụ sự nghiệp cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 0 nước ta.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Tại sao nói: giáo dục là rnột hiện tượng xã hội đặc biệt? 

Cho ví dụ minh họa.
2. Chứng minh rằng giáo dục là một hiện tượng của đòi

sông xã hội?
3. Tìm ra sự khác biệt của giáo dục với các hiện tượng 

khác của đồi sôYig xã hội?
4. Tính chất của giáo dục là gì? Hãy nêu một sô" tính chất 

cơ bản của giáo dục?
5. Chứng minh tính quy định của kinh tê - xã hội đôi với 

giáo dục?
6. Phân tích và chứng minh tính lịch sử của giáo dục qua 

sự phát triển của giáo dục ỏ Việt Nam?
7. Phân tích tính giai cấp của giáo dục trong giai đoạn hiện 

nay? Tính giai cấp trong giáo dục ở nước ta trong giai đoạn 
hiện nay được thê hiện trong những quan điểm cơ bản nào?

8. Phân tích những thách thức của kinh tế  - xã hội đối 
VỚI việc p h á t  t r iể n  giáo  dục hiện nay?

9. Phân tích những thách thức của kinh tế  - xã hội đôi 
với việc đối mới giáo dục hiện nay ở nưdc ta?

10. Phân tích những định hướng phát triển giáo dục ở 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

11. Hãy nêu và phân tích những đặc điểm cơ bản của 
thời đại có ảnh hưởng đến giáo dục hiện nav. Theo bạn, giáo 
dục cần phải làm gì để đáp ứng những yêu cầu của xã hội 
hiện đại.
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Chưomg 2

GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC

1. Đối tượng và nhiệm vụ của Giáo dục học

1.1. Đổi tương của  Giáo duc hoc
Trong nghiên cứu, việc xác định đối tượng quyết định sự 

thành công hay thất bại của công trình nghiên cứu. Xác định 
đúng đôi tượng nghiên cứu sẽ giúp nhà khoa học đi đúng 
trọng tâm, không bị chệch hướng trong nghiên cứu. Nếu xác 
định không rõ, hoặc không chính xác, hoạt động nghiên cứu 
sẽ lộn xộn, rơi vào tình trạng lí luận suông, hoạt động 
nghiên cứu sẽ rơi vào bế tắc, không đáp ứng được những yêu 
cầu của lí luận và thực tiễn. Giáo dục học là một khoa học 
nghiên cứu về việc giáo dục con người, một lĩnh vực chịu tác 
động của nhiều khoa học nghiên cứu khác nhau. Vì thê, xác 
định đúng đắn và rõ ràng đôì tượng nghiên cứu là một việc 
làm rất quan trọng và cần thiết.

Như đã nói ở trên, giáo dục là một hiện tượng xã hội, 
chịu sự quy định của sự phát triển xã hội và có tác động tích 
cực đến mọi mặt của đòi sông xã hội. Là một hiện tượng của 
xã hội loài người, song trong những trường hợp khác nhau, 
giáo dục lại được hiểu theo các nghĩa rộng, hẹp khác nhau. 
Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, giáo dục là là đối tượng 
nghiên cứu của nhiều khoa học vói các mặt và các lĩnh vực 
khác nhau. Hoạt động giáo dục ngày càng mang tính rộng 
khắp và phô biến trong xã hội, giáo dục không chỉ được tiến 
hành trong nhà trường với đối tượng là thế hệ trẻ. Giáo dục 
được thực hiện trên phạm vi toàn xã hội, giáo dục suôt đòi, 
giáo dục cho mọi người là đặc trưng của xã hội hiện đại. Với
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sự xuất hiện của nhiều loại hình nhà trường (bán công, dân 
lập, công lập), nhiều hình thức giáo dục (chuyên tu, tại chức, 
từ xa), giáo dục được tiến hành thường xuyên, liên tục, giáo 
dục suốt đời, giáo dục cho mọi người đòi hỏi phải mở rộng đôi 
tượng nghiên cứu của Giáo dục học. Việc mở rộng đôi tượng 
và phạm vi nghiên cứu của Giáo dục học sẽ làm phong phú 
thêm nội dung những tri thức cũ, khái quát hóa các kinh 
nghiệm mới. làm cho lí luận bám sát và phản ánh đúng đắn 
thực tiễn giáo dục.

Giáo dục học là khoa học nghiên cứu về việc giáo dục con 
người, vê sự hình thành nhân cách con người một cách có 
mục đích trong quá trình tác động qua lại giữa người giáo 
dục và người được giáo dục. Vì thế, đôi tượng nhận thức của 
Giáo dục học là những tri thức về khái niệm, tính chất, đặc 
điếm về tô chức hoạt động trong việc giáo dục con người. 
Phạm vi nhận thức của Giáo dục học bao gồm việc giáo dục 
thê hệ trẻ đang lớn lên và những người đang trưởng thành. 
Trong các tài liệu giáo dục học, đôi tượng nghiên cứu của 
Giáo dục học là quá trình giáo dục hiếu theo nghĩa rộng, quá 
trình giáo dục tông thê. Quá trình này có sự vận động, diễn 
ra trong thời gian, không gian nhất định, có nội dung quy 
luật và động lực của nó. Quá trình hoạt động có mục đích, có 
kê hoạch của con người và xã hội, nhằm đào tạo, xây dựng 
những con ngưòi đáp ứng được nhu cầu cua xã hội và cá 
nhân trong một giai đoạn lịch sử, một hoàn cảnh, một chê độ 
chính trị xã hội nhất định. Đó là quá trình hình thành con 
người theo mục đích của xã hội, được tiến hành có tô chức, có 
kê hoạch nhằm tạo điều kiện cho người được giáo dục chiếm 
lĩnh những kinh nghiệm xã hội, đạt được các mục đích giáo 
dục đã để ra. Giáo dục vối tư cách là một hiện tượng xã hội 
được nhiều ngành khoa học xã hội nghiên cứu: Kinh tế học, 
Xã hội học, Đạo đức học, Tâm lí học, Khoa học quản lí...
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Khác với các ngành khoa học nghiên cứu vể quá trình giáo 
dục, Giáo dục học coi giáo dục là một quá trình hình thành 
cá nhân một cách có ý thức, có mục đích, có tổ chức nhằm 
nghiên cứu bản chất, cấu trúc, quy luật và cơ chế hoạt động 
của chúng. Quá trình giáo dục vói tư cách là đối tượng của 
Giáo dục 'học có những đặc điểm cơ bản sau:

- Quá trình giáo dục là quá trình có tính xã hội hình 
thành nhân cách. Quá trình được bắt đầu bằng những yêu 
cầu xã hội, những yêu cầu này được cụ thế hóa trong mục 
đích và mục tiêu giáo dục, kết thúc là người được giáo dục 
đạt được các mục tiêu đã đê ra. Mỗi quá trình giáo dục cụ 
thể đều có bắt đầu diễn biến và đi đến một kết quả nhất 
định. Kết thúc quá trình giáo dục này lại là mở đầu cho một 
quá trình giáo dục khác cao hơn. Sự tiến triển của quá trình 
giáo dục gán liền với sự phát triển nhân cách của người được 
giáo dục. Do đó, tùy các giai đoạn phát triển nhân cách mà 
giáo dục có những tác động khác nhau sao cho phù hợp vối 
sự phát triến của nhân cách. Giáo dục được tiến hành trong 
suốt cuộc đời của mỗi con người.

- Quá trình giáo dục được thực hiện trên cơ sỏ nhà giáo 
dục tô chức và tạo điểu kiện cho người được giáo dục thực 
hiện các hoạt động khác nhau. Thông qua môi quan hệ giữa 
nhà giáo dục và ngưừi được giáo dục, qua việc tổ chức cuộc 
sông và tô chức hoạt động của người được giáo dục mà quá 
trình giáo dục được thực hiện. Vì thế, quá trình giáo dục 
được xem là quá trình hoạt động phôi hợp giữa nhà giáo dục 
và người được giáo dục. trong đó nhà giáo dục tô chức cuộc 
sông, tố chức các hoạt động và giao lưu của người được giáo 
dục. tạo điều kiện, giúp đỡ người được giáo dục chiếm lĩnh 
những kinh nghiệm xã hội. hình thành nhân cách. Giáo dục 
với tư cách là một hiện tượng xã hội được nhiều ngành khoa
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học xã hội nghiên cứu: Kinh tê học, Xã hội học, Đạo đức học, 
Tâm lí học, Khoa học quản lí...

- Quá trình giáo dục gồm nhiều thành tô" tham gia: mục 
đích, nhiệm vụ giáo dục; nội dung giáo dục; phương pháp và 
phương tiện giáo dục; nhà giáo dục; người được giáo dục; kết 
quả giáo dục. Các thành tô" của quá trình giáo dục tồn tại và 
tác động qua lại thôYig nhất với nhau, tạo thành một hệ 
thông trong môi quan hệ chặt chẽ vối môi trường kinh tê - xã 
hội, khoa học công nghệ nhất định. Mỗi yếu tô" của quá trình 
giáo dục có một vị trí vai trò nhất định, chúng vừa vận động 
theo quy luật riêng của mình vừa vận động theo các quy luật 
chung của toàn hệ thông. Chất lượng và hiệu quả của quá 
trình giáo dục liên quan đến từng thành tô" của quá trình 
giáo dục, môi quan hệ giữa các thành tô" đó và có quan hệ 
mật thiết vói môi trường. Vì th ế  cần đứng trên quan điểm hệ 
thông mà nhìn nhận đánh giá quá trình giáo dục.

Như vậy, đôi tượng của Giáo dục học chính là quá trình 
giáo dục toàn vẹn, được nhìn nhận trên nhiều góc độ khác 
nhau. Muôn nghiên cứu quá trình giáo dục để tìm ra bản 
châ't, quy luật vận động của chúng, nhà nghiên cứu cần xem 
xét quá trình này trên quan điểm quá trình (có nảy sinh, 
diễn biến và kết thúc, vận động và phát triển không ngừng), 
quan điểm hoạt động (hoạt động của nhà giáo dục và của 
người được giáo dục trong sự phôi hợp và thông nhất với 
nhau), quan điếm hệ thông (quá trình giáo dục bao gồm 
nhiều thành tô' hợp thành, thống nhất và tác động qua lại 
với nhau trong một môi trường kinh tế  - xã hội nhất định).

1.2. N h iêm  vu củ a  G iáo d u c  hoc

Giáo dục học vối tư cách là một khoa học nghiên cứu quá 
trình giáo dục ở các cấp độ khác nhau với các nhiệm vụ chủ 
yếu sau:
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- Nghiên cứu và hoàn thiện các vấn đề thuộc phạm trù 
phương pháp luận khoa học giáo dục, đảm bảo định hướng 
và giải thích cho các quá trình giáo dục nảy sinh và phát 
triển trong thòi kì mới, mở rộng hệ thông các khái niệm giáo 
dục. Đó là những vấn đề thuộc triết lí giáo dục có tính chất 
chỉ đạo sự phát triển sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện 

nay. ở  nước ta đó là vấn đề phát triển giáo dục trong nền 
kinh tế  thị trường có điều tiết của nhà nưổc, giáo dục trong 
điều kiện toàn cầu hóa và nền kinh tế  tri thức; vấn để đổi 
mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục phù hợp 
vối yêu cầu hiện nay. Giáo dục học cần làm rõ những quan 
điểm, đường lối chính sách phát triển giáo dục ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay.

- Nghiên cứu quá trình giáo dục trong tính tổng thể, tính 
toàn vẹn, nghiên cứu các bộ phận cấu thành quá trình này 
cũng như môi quan hệ giữa các bộ phận của quá trình sư 
phạm tổng thế (mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, 
phương tiện, nhà giáo dục và người được giáo dục. kết quả 
giáo dục). Môi quan hệ giữa các thành tô" với môi trường và 
các điều kiện giáo dục trong điều kiện của nền giáo dục Việt 
Nam. Trên cơ sỏ đó đưa ra những định hướng và phương 
pháp xây dựng và phát triển những thành tô' cơ bản của quá 
trình giáo dục: xây dựng mục tiêu, xây dựng nội dung, xây 
dựng phương pháp, phương tiện dạy học và giáo dục cho phù 
hợp với điều kiện và hoàn cảnh Việt Nam.

- Nghiên cứu những vấn đề chung của giáo dục làm cơ sở 
cho sự cụ thê hóa hoạt động nghiên cứu quá trình giáo dục 
trên các đối tượng khác nhau: trẻ em, người trưởng thành, 
phụ nữ, người tàn tật trong các loại hình giáo dục và các thể 
chê giáo dục khác nhau (chính quy, không chính quy. tại 
chức, từ xa. tập trung, không tập trung). Nhiệm vụ này là cơ
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sở để phân biệt giữa nghiên cứu Giáo dục học đại cương với 
Giáo dục học chuyên ngành.

- Những nghiên cứu trên nhằm nhận thức được bản chất, 
cấu trúc, quy luật vận động và phát triển của quá trình giáo 
dục để trên cơ sở đó xác định mục đích, nhiệm vụ, nội dung, 
phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức và thiết kế quá 
trình giáo dục trong điều kiện mổi, xác định những phương 
tiện và điều kiện để quá trình giáo dục vận hành được tối ưu.

2. Hệ thông các khoa học giáo dục và các khái niệm 
cơ bản của Giáo dục học

2.1. H ệ thông các khoa hoc giáo  dục
Giáo dục là một hiện tượng mang tính xã hội, vì thế có 

nhiều khoa học nghiên cứu về hiện tượng này. Ngày nay quá 
trình giáo dục không chỉ là đôi tượng nghiên cứu của Triết 
học hay Giáo dục học, có nhiều khoa học nghiên cứu về quá 
trình giáo dục. Mỗi khoa học nghiên cứu quá trình giáo dục ở 
một mặt hay khía cạnh nào đó với việc sử dụng các phương 
pháp của khoa học khác để nghiên cứu chúng. Vì thế, căn cứ 
vào việc xác định nhiệm vụ, đôi tượng và phương pháp 
nghiên cứu quá trình giáo dục, ta có các lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học khác nhau như:

Kinh tê học giáo dục sử dụng các phương pháp phân tích 
kinh tế  vào nghiên cứu quá trình giáo dục, tìm hiếu môi 
quan hệ giữa kinh tê và giáo dục, sự tác động của kinh tê đôi 
với giáo dục và tác động ngược lại của giáo dục đôl với sự 
phát triển kinh tế.

Xã hội học giáo dục là sự áp dụng các phương pháp 
nghiên cứu xã hội học vào nghiên cứu quá trình giáo dục, 
nghiên cứu các mối quan hệ xã hội nảy sinh trong quá trình 
giáo dục (môi quan hệ xã hội giữa thầy và trò, quan hệ giữa
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giáo dục với sự phân công lao động xã hội); sự phát triên của 
giáo dục trong các cấu trúc và thể chê xã hội khác nhau...

Lịch sử giáo dục học lại nhìn nhận sự phát triển  của quá 
trình giáo dục trong các giai đoạn phát triển khác nhau của 
lịch sử xã hội; sự kế  thừa và phát triển các tư tưởng và thực 
tiễn giáo dục trong lịch sử xã hội...

Giáo dục học so sánh lại tập trung nghiên cứu quá trình 
giáo dục ở các nước khác nhau, so sánh các nền giáo dục đó, 
tìm ra những quy luật phát triển chung và những điểm đặc thù 
để trên cơ sở đó tìm ra con đường và phương pháp xây dựng 
nền giáo dục cho phù hợp với xu thê phát triển của thời đại.

Nghiên cứu giáo dục ở góc độ các bậc học và các lứa tuổi 
và các bậc học khác nhau ta có: giáo dục học mầm non. giáo 
dục học tiểu học, giáo dục học đại học ...

Ngày nay, do sự đòi hỏi của thực tiễn, sự phát triển của 
khoa học giáo dục và các khoa học khác đã làm xuâ’t hiện 
ngày càng nhiều những lĩnh vực nghiên cứu mới của khoa học 
giáo dục. Nước ta hiện có các bộ môn khoa học giáo dục sau:

- Giáo dục học đại cương: nghiên cứu quá trình giáo dục 
trong tính tổng thể, tính toàn vẹn của nó nhằm tìm ra những 
quy luật chung nhất của quá trình giáo dục, xây dựng triết lí 
giáo dục, những vấn đê lí luận chung, phương pháp luận và 
phương pháp cụ thể của giáo dục học.

Lí luận dạy học, một bộ phận của Giáo dục học đại 
cương, hiện đang có xu hướng trở thành ngành khoa học độc 
lập. Lí luận dạy học nghiên cứu quá trình dạv học nhằm 
phát hiện ra bản chất và quy luật của quá trình này. Quy 
luật vận động và phát triển của quá trình tiếp thu những tri 
thức, kĩ năng, thái độ của học sinh dưới sự tổ chức, hướng 
dẫn của giáo viên.
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Lí luận giáo dục, một bộ phận của giáo dục học đại 
cương, ngày nay đang có xu hướng trở thành ngành khoa học 
độc lập. Đối tượng nghiên cứu là quá trình giáo dục theo 
nghĩa hẹp nhằm phát hiện ra bản chất và quy luật quá trình 
hình thành những phẩm chất nhân cách của người được giáo 
dục dưới sự tổ chức, điều khiển của nhà giáo dục.

Lí luận quản lí nhà trường là một bộ phận của Giáo dục 
học đại cương, hiện đang có xu hướng trở thành một khoa 
học độc lập. Lí luận quản lí nhà trường nghiên cứu hoạt 
động quản lí trong trường học nhằm phát hiện bản chất và 
quy luật, nội dung, nguyên tắc và phương pháp quản lí trong 
nhà trường.

- Phương pháp giảng dạy bộ môn: khoa học nghiên cứu 
vê việc dạy và học ở những lĩnh vực khoa học cụ thể. Ví dụ: 
phương pháp dạy học môn Toán, phương pháp dạy học môn 
Tiếng Việt, phương pháp dạy học môn Lịch sử

- Lịch sử Giáo dục học: khoa học nghiên cứu lịch sử phát 
triển thực tiễn giáo dục và lịch sử hĩnh thành và phát triển 
các tư tưởng giáo dục. Lịch sử giáo dục lại được phân thành 
lịch sử giáo dục th ế  giới và lịch sử giáo dục Việt Nam.

- Giáo dục học mầm non, giáo dục học tiểu học, giáo dục 
học đại học là những khoa học nghiên cứu quá trình giáo dục 
ở các bậc học, ngành học cụ thể.

- Giáo dục học đặc biệt: khoa học nghiên cứu hoạt động 
giáo dục đôl với những đôi tượng bị khuyết tật.

Một sô' khoa học có tính liên ngành giữa Giáo dục học và 
các khoa học khác như: Xã hội học giáo dục, Kinh tế  học giáo 
dục, Văn hóa học giáo dục.

Như vậy, xã hội càng phát triển, giáo dục càng được xã 
hội quan tâm, quá trình giáo dục trở thành đốì tượng nghiên 
cứu của nhiều khoa học. Mỗi khoa học đều chọn một mặt nào
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đó của quá trình giáo dục làm đối tượng nghiên cứu của 
mình. Nhiều khoa học nghiên cứu về quá trình  giáo dục 
không làm cho Giáo dục học mất đi đối tượng nghiên cứu và 
cũng không làm cho quá trình giáo dục chia thành các mảnh 
nhỏ, phân tán tách rời nhau. Trá i lại, các lĩnh vực nghiên 
cứu của Giáo dục học và các khoa học liên ngành có mối 
quan hệ mật thiết với nhau, xâm nhập vào nhau song mỗi 
lĩnh vực lại có tính độc lập tương đối. Vì thế, trong nghiên 
cứu giáo dục, nhà nghiên cứu cần th iết xác định đúng đối 
tượng nghiên cứu của mình, đồng thời phải biết k ế  thừa các 
thành quả của những ngành khoa học khác để làm phong 
phú vôn hiểu biết của mình. Chẳng hạn, Giáo dục học đại 
cương có nhiệm vụ phát hiện ra những quy luật giáo dục 
chung nhất của quá trình giáo dục. Các ngành giáo dục cụ 
thể nhằm tìm ra những quy luật đặc thù của quá trình giáo 
dục. Vì quy luật đặc thù chính là sự biểu hiện của quy luật 
chung trong những trường hợp cụ thể. Nghiên cứu Giáo dục 
học đại cương sẽ tạo cơ sở cho các khoa học giáo dục cụ thể 
phát triển. Các khoa học giáo dục cụ thể phát triển sẽ tạo 
điều kiện cho Giáo dục học đại cương mang tính khái quát 
và có cơ sở khoa học hơn.

Sự phát triển của khoa học giáo dục nói chung và Giáo 
dục học đại cương nói riêng còn phụ thuộc vào nhu cầu của 
thực tiễn và sự phát triển của các khoa học có liên quan, đặc 
biệt là Triết học, Xã hội học, Tâm  lí học, Đạo đức học. Điều 
khiển học, Sinh lí học.

2.2 . Môt sô k h á i n iệm  cơ  b ả n  củ a  G iáo d ụ c  hoc

Mỗi khoa học đểu có các khái niệm của mình, các khái 
niệm này liên kêt với nhau tạo nên lí thuyết chặt chẽ. Các 
khái niệm của một khoa học hình thành, phát triển  và biến 
đổi theo sự phát triển của khoa học mà nó phản ánh. Hệ
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thông khái niệm Giáo dục học cũng được phát triển ngày 
càng phong phú và đa dạng theo sự phát triển của khoa học 
giáo dục. Đặc biệt ngày nay, trong xu thế hội nhập toàn cầu 
hóa cùng với sự nghiệp đổi mới giáo dục của Đảng ta, đã 
xuất hiện nhiều khái niệm thuộc lĩnh vực Giáo dục học được 
hiếu khác nhau, theo các quan niệm rộng hẹp khác nhau. Vì 
thế, cần thiết phải xây dựng hệ thống các phạm trù, các khái 
niệm khoa học giáo dục thông nhất để đủ tiếp cận và giải 
thích những vấn đê mới nảy sinh, tạo điều kiện để tiếp cận 
và hòa nhập với khoa học giáo dục thế giới. Xây dựng hệ 
thông khái niệm thông nhất không những làm cho các nhà 
giáo dục thế  giới hiểu được và hợp tác với chúng ta trong 
nghiên cứu. trao đổi khoa học mà còn tạo ra cơ sỏ để các nhà 
giáo dục nước ta có cơ sở đê tiếp thu những tinh hoa văn hóa 
giáo dục của thê giới.

Các khái niệm thuộc Giáo dục học rất phong phú đa 
dạng được xếp thành nhiều tầng bậc khác nhau. Các khái 
niệm có tính then chôt là các khái niệm: quá trình giáo dục, 
quá trình dạy học, mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục, 
nhiệm vụ giáo dục, nội dung giáo dục, nguyên tắc giáo dục, 
nguyên lí giáo dục, phương pháp giáo dục, phương tiện giáo 
dục. chủ thể giáo dục, đôi tượng giáo dục, kết quả giáo dục.

Các khái niệm có tính then chôt này lại được cụ thê hóa 
và thế hiện ở các khái niệm cụ thể hơn. Chẳng hạn, khái 
niệm quá trình giáo dục có thể hiểu theo quá trình giáo dục 
nghĩa rộng, nghĩa hẹp khác nhau. Khái niệm quá trình giáo 
dục được cụ thể hóa ỏ các mặt và nội dung giáo dục như giáo 
dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục thể chất, giáo dục 
thẩm mĩ, giáo dục lao động hướng nghiệp...

Khái niệm mục đích, mục tiêu giáo dục cũng có sự phát 
triển và cụ thể hóa. Như mục đích giáo dục được cụ thể hóa ỏ
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mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục. Mục tiêu giáo dục (chung) lại 
được cụ thể hóa trong mục tiêu giáo dục cấp học, mục tiêu 
môn học, mục tiêu bài dạy học, mục tiêu của từng hoạt động 
cụ thể... Các khái niệm mục tiêu lại được cụ thể hóa bằng các 
khái niệm nhiệm vụ và nội dung giáo dục cụ thể.

Các khái niệm của Giáo dục học được diễn đạt trong mối 
quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau sẽ tạo thành các 
nội dung khác nhau của khoa học giáo dục. Vì thế, việc nắm 
vững các khái niệm, vạch ra mô'i quan hệ giữa các khái niệm 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong học tập và nghiên cứu 
giáo dục học. Các khái niệm then chốt của Giáo dục học và 
sự cụ thể hóa các khái niệm này sẽ được trình bày trong các 
phần khác nhau của giáo trình. Mục này chỉ trình bày một 
sô' khái niệm giáo dục Cơ bản nhằm thông nhất về nghĩa của 
thuật ngữ, đặt cơ sỏ để nghiên cứu và học tập tốt các phần 
sau của chương trình giáo dục học.

Giáo dục
Giáo dục theo từ tiếng Hán thì giáo  nghĩa là dạy, là 

rèn luyện về đường tinh thần nhằm phát triển  tri thức và 
huấn luyện tình cảm đạo đức, dục  là nuôi, là săn sóc về mặt 
thê chất. Vậy giáo dục là một sự rèn luyện con ngưòi về cả 
ba phương diện trí tuệ, tình cảm và thể chất. Theo phương 
Tây thì từ education vôn xuất phát từ chữ educare của tiếng 
La tinh. Động từ educare là dắt dẫn, hưống dẫn để làm phát 
khởi ra những khả năng tiềm tàng. Sự dắt dẫn này nhằm 
đưa con người từ không biết đến biết, từ xấu đến tôt. từ thấp 
kém đến cao thượng, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. 
Ngày nay, khái niệm giáo dục được hiểu theo nhiều nghĩa 
rộng hẹp khác nhau.

Theo nghĩa rộng nhất, giáo dục là sự k ế  thừa vể mặt xã 
hội của những th ế  hệ sau đối với các th ế  hệ trước, là sự
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chuẩn bị cho các th ế  hệ tiếp nối tham gia tích cực vào lao 
động sản xuất và đời sống xã hội. Theo cách hiểu này, có ba 
yếu tô' đáng chú ý: một là, xã hội làm nhiệm vụ giáo dục - đó 
là chủ thể giáo dục, hai là, thê hệ được giáo dục - đó là đôi 
tượng xã hội của giáo dục, và ba là, quá trình truyền thụ và 
tiếp thu những kinh nghiệm lịch sử - xã hội - bao gồm cả 
những tác động tự phát và tác động tự giác.

Theo nghĩa rộng, giáo dục là sự tác động có mục đích, có 
kế  hoạch của chủ thể tối đôi tượng trong hệ thông giáo dục 
đã được thể chế hóa. Quá trình giáo dục được hiểu ở đây là 
chức năng cơ bản của xã hội chuẩn bị một cách có mục đích, 
có kế  hoạch cho những thành viên của mình hòa nhập và 
tham gia một cách tích cực, sáng tạo vào sự phát triến kinh 
tế, văn hóa và xã hội. Trong thực tế, khái niệm giáo dục 
thường gắn liền với khái niệm đào tạo. tạo thành một cụm từ 
là giáo dục và đào tạo. Giữa giáo dục và đào tạo có ý nghĩa 
khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Giáo dục là 
hoạt động trong nhà trường phố’ thông làm cho các em phát 
triển toàn diện cả về thế chất, trí tuệ và đạo đức để các em 
có thể sông thích ứng và hài hòa với xã hội. Khái niệm đào 
tạo thường được dùng trong các trường chuyên nghiệp, dạy 
nghề, đó là những hoạt động nhằm hình thành cho người học 
những hiểu biết lí thuyết, khả năng thực hành và những 
phẩm chất cần thiết hoạt động trong một lĩnh vực nghề 
nghiệp nhâ't định.

Được dùng trong nhà trường phổ thông, giáo dục lại được 
hiểu là sự kết hợp chặt chẽ giữa quá trình dạy “chữ” (hình 
thành những hiểu biết, phát triển tư duy và các phẩm chất 
trí tuệ, hình thành thê giới quan khoa học...) với quá trình 
dạy “người” (hình thành những phẩm chất nhân cách). Nói 
cách khác là sự thống nhất giữa dạy “Lễ” với dạy “V ăn”.
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Trong các nhà trường chuyên nghiệp, đào tạo được hiếu là sự 
thông nhất giữa “Hồng” và “Chuyên”.

Trong nhà trường, giáo dục còn được sử dụng theo nghĩa 
rất hẹp. Trong trường hợp này, giáo dục được hiểu là quá 
trình hình thành nên “Lễ”, “Hồng” - đó là những phẩm chất 
nhân cách, đảm bảo cho các em sông một cách hài hòa với 
bản thân, tự nhiên và xã hội. Quá trình giáo dục theo nghĩa 
hẹp kết hợp với quá trình dạy học tạo nên quá trình giáo dục 
theo nghĩa rộng (còn gọi là quá trình giáo dục tông the).

Dạy học
Trong các tài liệu giáo dục học, khái niệm dạy học 

thường được hiểu là quá trình truyền đạt những kiến thức 
kinh nghiệm, đưa những thông tin khoa học cho người học 
tiếp thu một cách có hệ thông, có phương pháp nhằm mục 
đích nâng cao trình độ văn hóa, năng lực trí tuệ và khả năng 
thực hành trong đời sông thực tế. Dạy học là hoạt động 
thông nhất giữa người dạy (giáo viên) và người học (học sinh) 
nhằm đạt được các nhiệm vụ dạy học. Trong hoạt động này 
ngưòi giáo viên giữ vai trò là người tổ chức, định hướng, gợi 
mở, cung cấp. chỉ dẫn. điều khiển những điều cần thiết vê 
mục tiêu, nội dung, phương pháp học tập phù hợp với người 
học. Người học tích cực, chủ động, sáng tạo tiến hành các 
hoạt động nhận thức, học tập những điều đã được cung cấp 
sao cho phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện riêng 
của mình đê đạt được mục tiêu và những yêu cầu của chương 
trình đã quy định. Hiệu quả của dạv học không chì phụ 
thuộc vào người dạy. người học mà còn phụ thuộc vào các 
thành tô tham gia vào quá trình dạv học: mục tiêu, nội dung, 
phương pháp, phương tiện, người dạv, người học và quan hệ 
giữa các thành tô tham gia vào quá t rình  dạy học với các yếu 
tô môi trường.
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Dạy học là một quá trình được được hiểu và điều khiển ít 

n hất ở hai cấp độ: quản lí và thực hiện, ở  cấp độ quản lí, dạy 
học được xem là hệ thôYig, chịu tác động của nhiều thành tô" 
cũng như quan hệ giữa các thành tô' với môi trường. Điều 
khiên quá trình dạy học là sự điều khiển của cấp trên (cấp 
quản lí) đôi với câ'p dưới (cấp thực hiện) sao cho sử dụng các 
nguồn lực cho hoạt động dạy học đạt yêu cầu chất lượng và 
hiệu quả một cách tốì ưu. Trong trường hợp này, nhà quản lí 
tạo điều kiện để quá trình dạy học tiến triển, theo dõi, kiểm 
tra  và đánh giá thường xuyên quá trình và kết quả của hoạt 

động dạy học. Ớ cấp độ thực hiện được thể hiện ở môi quan 
hệ giữa người dạy và người học trong quá trình dạy học, 
trong đó dưới tác động chủ đạo của giáo viên, người học tích 
cực chủ động tiến hành các hoạt động học tập nhằm đạt được 
các mục tiêu dạy học đã đề ra.

Một sô các  k h á i  niệm  cơ bản kh ác
Từ các khái niệm giáo dục và dạy học, người ta có thể 

xây dựng nhiều khái niệm khác nhau có liên quan đến giáo 
dục và dạy học như: mục đích, mục tiêu giáo dục (dạy học); 
nội dung giáo dục (dạy học); phương pháp, phương tiện giáo 
dục (dạy học)...

Mục đích , m ục tiêu  giáo dục
Mục đích và mục tiêu là hai khái niệm được sử dụng phổ 

biết trong các tài liệu về giáo dục học, đề cập đến kết quả 
mong muốn cần đạt được của hoạt động giáo dục và dạy học. 
Vì thê ta có các khái niệm mục đích giáo dục, mục đích dạy 
học; mục tiêu giáo dục. mục tiêu dạy học ...

Mục đích giáo dục chủ yếu nói sự hướng tới một kết quả 
mong muôn cần đạt được trong một thời gian tương đôi dài. 
Kết quả này còn mang tính khái quát, có tác dụng định 
hướng và chỉ đạo các hoạt động giáo dục.
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Mục tiêu giáo dục nói về kết quả cần đạt được trong 
trong khoảng thời gian nhất định. Vì thế, mục tiêu giáo dục 
mang tính cụ thể và rõ ràng hơn so với mục đích giáo dục. 
Điều quan trọng là mục tiêu giáo dục phải được th iết kê sao 
cho có thể lượng hóa được, đo được và đánh giá được trong 
quá trình thực hiện. Mục tiêu giáo dục có tác dụng chỉ đạo, 
đánh giá, điều chỉnh các quá trình giáo dục sao cho phù hợp 
và đạt được các mục tiêu đã để ra. Vì tính cụ the của mục 
tiêu nên ngày nay khái niệm mục tiêu giáo dục được sử dụng 
phổ biến hơn khái niệm mục đích giáo dục.

Trong giáo dục, khái niệm mục tiêu thường được sử dụng 
ở nhiêu cấp độ khác nhau: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, 
mục tiêu chuyên biệt. Mục tiêu là sự tập hợp những yêu cầu 
mà đôi tượng giáo dục phải đạt được sau một thòi gian nhất 
định. Mục tiêu chung là những yêu cầu về nhân cách người 
học cần phải đạt sau một quá trình giáo dục đào tạo. Mục 
tiêu chung của giáo dục Việt Nam được ghi trong Điểu 2 của 
Luật Giáo dục 2005 là: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con 
người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, 
sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng 
nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Mục tiêu 
chung lại được cụ thê hóa trong các mục tiêu của câp học và 
trình độ đào tạo như: mục tiêu giáo dục mầm non; mục tiêu 
giáo dục phổ thông; mục tiêu giáo dục nghề nghiệp: mục tiêu 
giáo dục đại học. Mục tiêu cấp học lại được cụ thể hóa trong 
các mục tiêu của từng trình độ đào tạo.

Mục tiêu chuyên biệt là những kết quả phải đạt được 
trong những tình huống hoạt động cụ thể. Trong giáo dục 
mục tiêu này thường được đặt ra và thực hiện trong những 
hoạt động được diễn ra trong một bôi cảnh thòi gian và
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không gian cụ thể. Mục tiêu cúa buổi sinh hoạt lớp, mục tiêu 
của một tiết dạy là những biểu hiện cụ thể của loại mục tiêu 
chuyên biệt. Khi xác định mục tiêu chuyên biệt cần quan 
tâm đến các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể sao cho có thể quan 
sát được, đo được và đánh giá được.

Nội dung giáo dục
Nội dung giáo dục là tập hợp những kiến thức, kĩ năng, 

kinh nghiệm hoạt động sáng tạo, những quy phạm về ứng 
xử, thái độ, xúc cảm, giá trị... Theo nghĩa đầy đủ, nội dung 
giáo dục bao gồm cả những hiểu biết, năng lực và phẩm chất 
mà mục tiêu giáo dục đã quy định. Nội dung giáo dục phải 
đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, toàn diện và có hệ thông; 
nội dung giáo dục có tính khoa học và tính sư phạm; coi 
trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; bảo tồn và phát 
huy truyền thôYig, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa 
nhân loại, phù hợp sự phát triển tâm lí ngưòi học và các bậc 
đào tạo. Nội dung giáo dục phải tương ứng và phù hợp với 
mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục, vì thê nội dung giáo dục toàn 
diện bao gồm: nội dung giáo dục vể đạo đức, trí tuệ, thê chất, 
thẩm mĩ, lao động... Nếu giáo dục theo nghĩa rộng gồm có 
dạy học và giáo dục (nghĩa hẹp), thì nội dung giáo dục cũng 
được hiểu theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Theo nghĩa 
rộng, nội dung giáo dục gồm nội dung dạy học và nội dung 
giáo dục. Nội dung giáo dục (theo nghĩa hẹp gồm: giáo dục 
đạo đức và ý thức công dân, giáo dục lao động, hướng nghiệp; 
giáo dục văn hóa, thẩm mĩ; giáo dục thể chất quốc phòng;

Các nội dung dạy học và giáo dục sẽ được nghiên cứu cụ 
thê ở một số học phần riêng.

Các nội dung giáo dục ở mỗi bậc học là sự cụ thể hóa mục 
tiêu giáo dục ở cấp đó, đồng thòi kế thừa và phát triển các 
nội dung giáo dục ở các giai đoạn trước đó. Vì thế, theo bậc

45



học ta cũng có các nội dung giáo dục tương ứng: nội dung 
giáo dục mầm non, nội dung giáo dục tiểu học; nội dung giáo 
dục đại học... Trong mỗi bậc học, nội dung giáo dục lại được 
cụ thể hóa ở k ế  hoạch, chương trình và nội dung sách giáo 
khoa, ở các hoạt động giáo dục cụ thể. Vì thế, quán tr iệ t  việc 
thực hiện kê hoạch, chương trình, nội dung các khoa học dạy 
học và giáo dục chính là việc thực hiện các nội dung giáo 
dục, góp phần đào tạo những con ngưòi phát triển  toàn diện 
trong nhà trường.

Phương pháp giáo dục
Có thể nói, vấn đề phương pháp và phương pháp giáo dục 

được đề cập rất  nhiêu trong các tài liệu vê giáo dục với các 
phạm vi rộng hẹp khác nhau. Có phương pháp giáo dục theo 
nghĩa rộng, phương pháp giáo dục theo nghĩa hẹp; phương 
pháp giáo dục, phương pháp dạy học,... Hoạt động giáo dục 
và dạy học lại gồm có hoạt động của nhà giáo dục và hoạt 
động của người được giáo dục, nên phương pháp giáo dục 
được hiểu là phương pháp hoạt động thông nhất giữa nhà 
giáo dục và người được giáo dục nhằm đạt được mục tiêu 
giáo dục đã đê ra .

Theo cách hiểu chung nhất, phương pháp giáo dục chính 
là cách thức hoạt động thông nhất, phôi hợp giữa nhà giáo 
dục và người được giáo dục, trong đó nhà giáo dục giữa vai 
trò tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động của người 
được giáo dục, người được giáo dục tích cực, chủ động, sáng 
tạo, thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu giáo dục nhằm đạt 
được mục tiêu giáo dục đã đê ra.

Như vậy, nói đến phương pháp giáo dục là phải nói đến 
phương pháp hoạt động của nhà giáo dục và phương pháp 
hoạt động của người được giáo dục; nói đến sự thông nhất, 
phôi hợp của hai hoạt động này nhằm đạt được mục tiêu giáo

46



dục đã đề ra. Khi lựa chọn và sử dụng phương pháp giáo dục 
cần căn cứ vào mục tiêu, nội dung giáo dục; căn cứ vào 
những đặc điểm của đôi tượng giáo dục; đặc điểm và điều 
kiện của môi trường giáo dục; và đặc điểm, khả năng của 
nhà giáo dục.

Trong khoa học giáo dục, khái niệm phương pháp cũng 
được hiểu theo các nghĩa rộng, hẹp khác nhau tùy theo khái 
niệm giáo dục được sử dụng theo nghĩa rộng hay hẹp. Chẳng 
hạn ta có: phương pháp giáo dục (nghĩa rộng); phương pháp 
giáo dục (nghĩa hẹp); phương pháp dạy học; phương pháp 
giáo dục mầm non; phương pháp giáo dục phổ thông; phương 
pháp giáo dục đại học...

Ngay trong phương pháp giáo dục (theo nghĩa hẹp) ta lại 
có phương pháp giáo dục đạo đức, phương pháp giáo dục 
thấm mĩ; phương pháp thuyết phục; phương pháp đàm thoại; 
phương pháp khen thưởng trách phạt... Trong phương pháp 
dạy học ta có phương pháp dạy học bộ môn Văn, phương 
pháp dạy học môn Toán...; các phương pháp thuyết trình, 
vấn đáp, trực quan, phương pháp dạy học nêu vấn đề... Điều 
quan trọng đốì VỚI nhà nghiên cứu là phải hiểu biết được nội 
hàm và ngoại diên của khái niệm phương pháp được dùng 
trong những bôi cảnh cụ thể.

Nhà giáo và người học
Theo Luật Giáo dục, “Nhà giáo là ngưòi làm nhiệm vụ 

giáo dục trong các trường, các cơ sở giáo dục”. Nhà giáo có 
nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí giáo 
dục. thực hiện đầy đủ và có chất lượng các chương trình giáo 
dục. Trong công tác giáo dục, nhà giáo là chủ thể tiến hành 
các hoạt động quản lí giáo dục, có vai trò quyết định chất 
lượng giáo dục đạo tạo của nhà trường nên việc đào tạo bồi 
cỉưỡng những phẩm chất và năng lực của người thầy có vị trí
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đặc biệt quan trọng. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến 
việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, tạo mọi điều kiện vê vật 
chất và tinh thần cho nhà giáo thực hiện tốt việc của mình.

Người học, theo Luật Giáo dục “là những người đang học 
tập tại các cơ sỏ trong hệ thôYig giáo dục quốc dân ', là ngưòi 
thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình 
giáo dục của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

Giữa nhà giáo và người học có môi quan hệ mật thiết với 
nhau trong quá trình giáo dục. Trong đó nhà giáo dục là chủ 
thể của quá trình giáo dục, người tổ chức, hướng dẫn, điều 
khiển các hoạt động của người học, giữ vai trò chủ đạo trong 
quá trình giáo dục; người học vừa là đôi tượng của quá trình 
giáo dục, vừa là chủ thể tham gia tích cực vào các hoạt động 
giáo dục. Thông nhất giữa nhà giáo và người học, phát huy 
được tính tích cực, tính chủ động sáng tạo của người học 
trong quá trình giáo dục mới đảm bảo sự thành công trong 
các hoạt động giáo dục.

3. Phương pháp nghiên cứu giáo dục học
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là tổng hợp 

những cách thức mà nhà khoa học sử dụng đê tiếp cận và 
khám phá đôi tượng nhằm phát hiện ra những quy luật và 
logic phát triển của chúng. Phương pháp nghiên cứu giáo 
dục học không những cần thiết cho việc tìm tòi giải đáp một 
cách khoa học các vấn đề của giáo dục mà còn cần thiết cho 
việc học tập để nắm vững giáo trình giáo dục học.

3.1. P h ư ơ n g  p h á p  lu ậ n  n g h iê n  cứ u  g iá o  d ụ c

Phương pháp luận trong nghiên cứu giáo dục học là 
những lí luận tổng quát, những quan điểm chung có tính 
định hướng cho việc tiếp cận. tìm tòi khám phá khoa học. 
Chức năng quan trọng của phương pháp luận là xác định lập
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trường xuất phát có tính lí luận - thê giới quan cho việc 
nghiên cứu; định hướng quá trình tư duy, tìm tòi phương 
pháp, biện pháp tiếp cận đôi tượng và lí giải các kết quả 
nghiên cứu. Những quan điểm có tính phương pháp luận 
thường được để cập trong các công trình nghiên cứu giáo dục 
là: quan điểm biện chứng; quan điểm hệ thông - cấu trúc; 
quan điểm lịch sử - logic; quan điểm thực tiễn.

Quan điểm biện chứng trong nghiên cứu giáo dục đòi hỏi 
nghiên cứu quá trình giáo dục theo nguyên lí quan hệ phô 
biến và phát triển. Tức là nghiên cứu quá trình giáo dục 
trong tính toàn diện, chú ý đến tính nhiều mặt của chúng; 
xem xét chúng trong điều kiện vận động và biến đổi không 
ngừng cả vê' lượng và chất; đó là quá trình liên tục xuất hiện 
và giải quyết các mâu thuẫn bên ngoài và bên trong của quá 
trình giáo dục.

Quan điểm hệ thông cấu trúc trong nghiên cứu giáo dục 
đòi hỏi phải xem quá trình giáo dục bao gồm nhiều yếu tô' 
hợp thành. Giữa các yếu tô" này có môi quan hệ mật thiết với 
nhau trong sự thông nhất với môi trường. Các phân hệ trong 
hệ thông tương tác với nhau theo những quy luật nhất định 
nhằm đạt những mục tiêu của phân hệ và toàn hệ thông. 
Nắm được các thành phần của hệ thông, các mối quan hệ và 
tính trồi của hệ thông cho phép nhà nghiên cứu có thể điều 
khiển sự vận hành, phát triển của hiện tượng giáo dục.

Quan điểm lịch sử - logic đòi hỏi phải nhìn nhận quá 
trình giáo dục trong sự nảy sinh, tồn tại và phát triển của 
chúng trong những điều kiện thời gian và không gian cụ thê 
nhằm phát hiện ra quv luật phát triển tất yếu của quá trình 
này. Đảm bảo sự thông nhất lịch sử và logic trong nghiên cứu 
khoa học giáo dục là sự tôn trọng hiện thực khách quan và là 
điều kiện đê hiểu được những quy luật chung cũng như những 
quy luật đặc thù của các hiện tượng và quá trình giáo dục.
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Quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học giao dục 
đòi hỏi nhà nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu của thực 
tiễn, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, góp phần giải quyêt các 
mẫu thuẫn nảy sinh trong thực tiễn giáo dục. Phải xem thực 
tiễn giáo dục là nguồn gốc, động lực, tiêu chuẩn và mục tiêu 
của toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học giáo dục. Quan 
điểm này còn đòi hỏi phải đảm bảo sự thống nhất giữa lí 
luận và thực tiễn. Lí luận chỉ có giá tr ị  khi chúng phù hợp 
vối thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát triển; thực tiễn thông 
nhất với lí luận sẽ làm phong phú thêm lí luận.

3.2. C ác p h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  cứ u  cụ  thê

C á c p h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  v ăn  b ả n  là phương 
pháp sử dụng để thu thập và xử lí các thông tin lí thuyết có 
liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Thông qua phân tích, tổng 
hợp, khái quát hoá, so sánh... để phát hiện ra các mâu thuẫn 
trong quan điểm, trong tư tưởng giáo dục... làm cơ sở cho 
việc nghiên cứu để tìm ra những lí thuyết mới trong khoa 
học giáo dục.

P h ư ơ n g  p h á p  q u a n  sá t  là phương pháp sử dụng có 
mục đích, có k ế  hoạch các giác quan để thu thập nhũng biểu 
hiện của các hiện tượng và quá trình giáo dục. Phương pháp 
quan sát giúp nhà nghiên cứu có được nhũng tài liệu sống 
động vê thực tiễn giáo dục, từ đó có thể khái quát, rút ra 
những dâu hiệu bản chất và quy luật của đôi tượng nghiên 
cứu, giúp cho việc tổ chức và chỉ đạo quá trình giáo dục thê 
hệ trẻ đạt hiệu quả cao hơn.

Vấn đề cơ bản của phương pháp quan sát là thu thập 
thông tin về đối tượng nghiên cứu. Thông tin thu đươc phải 
đảm bắo tính trung thực, rõ ràng, phản ánh đúng đối tượng 
và phục vụ cho mục đích của nhà nghiên cứu. Vì th ế  khi tiến
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hành quan sát, cần đáp ứng những yêu cầu sau: 1) Quan sát 
phải có tính mục đích rõ ràng, việc thu thập các thông tin 
phải nhằm phục vụ cho một đề tài hay nội dung nghiên cứu 
cụ thể; 2) Quan sát phải được tiến hành một cách có tô chức, 
có hệ thông và kế hoạch để đảm bảo thông tin thu được trong 
nhiều thời điểm và giai đoạn phát triển khác nhau của đôi 
tượng; 3) Ghi lại một cách khách quan và chính xác các sự 
kiện được quan sát. Ngày nay, nhò sự phát triển của khoa 
học và kĩ thuật, nhà nghiên cứu có thể sử dụng các phương 
tiện hỗ trợ giúp cho việc ghi lại các sự kiện có hiệu quả và 
khách quan hơn (sử dụng máy ghi âm, chụp ảnh, máy quay 
phim để ghi lại các hiện tượng giáo dục).

P h ư ơ n g  p h á p  đ iêu  tra  là phương pháp sử dụng một hệ 
thông các câu hỏi nhằm khảo sát đôi tượng được điểu tra ở 
một hay một sô* khu vực nào đó trong một thời điểm nhất 
định, giúp cho nhà nghiên cứu đi sâu hơn vào bản chất hiện 
tượng cần nghiên cứu, theo dõi những sự thay đổi trong 
nhận thức, quan điểm, hứng thú, thái độ, khuynh hướng và 
thị hiếu của người được hỏi.

Phương pháp điểu tra được thực hiện bằng việc xây dựng 
các câu hỏi. Có các hình thức điều tra cơ bản như: điều tra 
ankét (ankét đóng, ankét mở, ankét hỗn hợp); điều tra bằng 
trò chuyện (phỏng vân); điều tra bằng trắc nghiệm khách 
quan (trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm đúng - sai, trắc 
nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đối chiếu, cặp đôi).

Cần lưu ý rằng, chất lượng của phương pháp điều tra 
phụ thuộc chủ yếu vào câu hỏi. Vì vậy, việc xây dựng các câu 
hỏi mang ý nghĩa sông còn đôi với cuộc điều tra, là mối quan 
tâm hàng đầu của nhà nghiên cứu. Yêu cầu đầu tiên đôi với 
một bộ câu hỏi tốt là câu hỏi phải phù hdp với nhiệm vụ 
nghiên cứu (hỏi đúng cái cần hỏi). Câu hỏi cần phải đảm bảo
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tính rõ ràng, dễ hiếu, đảm bảo cho người được hói hiêu được 
đúng vấn đề cần trả lòi, trả lời một cách trung thực vấn đề 
nhà nghiên cứu quan tâm.

P h ư ơ n g  p h á p  tổng kết k in h  n g h iệm  g iá o  dục  là
phương pháp thể hiện sự gắn bó giữa lí luận vói thực tiễn 
trong nhận thức và nghiên cứu khoa học. Thực hành làm nảy 
sinh hiểu biết, hiểu biết qua thực hành mà phát triển thành 
lí luận; lí luận được hình thành chỉ đạo thực hành, làm cho 
thực hành tốt hơn và có hiệu quả hơn. Tổng kết kinh nghiệm 
giáo dục làm cho lí luận giáo dục vừa được mở rộng, bô sung, 
vừa phát triển theo hướng khái quát hóa thực tiễn giáo dục 
thành các khái niệm, phạm trù, các quy luật và nguyên tắc 
giáo dục, vừa phát triển theo hướng cụ thể hóa các khái 
niệm phạm trù, quy luật vào thực tiễn giáo dục cụ thê.

Tổng kết kinh nghiệm giáo dục là cách thức phát hiện, 
đánh giá, khái quát hóa và hệ thống hóa các kinh nghiệm 
giáo dục được thực hiện trên cơ sở đem lí luận giáo dục để 
phân tích thực tiễn, từ phân tích thực tiễn mà rút ra lí luận 
chỉ đạo việc thực hiện các quá trình giáo dục. Để tống kết 
kinh nghiệm giáo dục có hiệu quả, nhà nghiên cứu cần làm 
như sau: 1) Trước hết phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động 
giáo dục, đó là việc giải quyết các mâu thuẫn, các vấn đề nảy 
sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục ỏ địa 
phương, kể cả các hoạt động thành công và thất bại; 2) Đem 
lí luận để phân tích thực tiễn nhằm phân tích và xác định 
những nguyên nhân dẫn tối thành công và không thành công 
của hiện thực; 3) Đưa ra các kết luận, những lí luận, những 
bài học kinh nghiệm để tổ chức thực tiễn giáo dục đạt hiệu 
quả hơn.
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P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  sả n  p h ẩ m  h o ạ t đ ộ n g  là
phương pháp thông qua các sản phẩm của giáo viên, học 
sinh, nhà giáo dục để đánh giá về quá trình giáo dục, hiệu 
quả của phương pháp mới, nội dung, cách thức mới... M ặt 
khác, sản phẩm hoạt động là sự phản ánh năng lực tâm lí 
của mỗi người. Vì thế, thông qua sản phẩm hoạt động để 
đánh giá mức độ chuyển biến, phát triển của đối tượng...

P h ư ơ n g  p h á p  th ự c  n g h iệ m  s ư  p h a m  là phương pháp 
trong đó nhà nghiên cứu can thiệp một cách có ý thức lên đôi 
tượng nghiên cứu bằng những tác động sư phạm nhằm chủ 
động tạo ra những biến đổi ở đôi tượng theo mục đích của 
nhà nghiên cứu. Có nhiều loại thực nghiệm như: thực 
nghiệm tự nhiên và thực nghiệm thí nghiệm, thực nghiệm 
tác động, thực nghiệm kiểm chứng, thực nghiệm ứng dụng.

Thực nghiệm khoa học được tiến hành trên cơ sở một giả 
thuyết khoa học hay một phỏng đoán về đôi tượng nghiên 
cứu. Thực nghiệm tiến hành nhằm kiểm tra  tính xác thực 
của giả thuyết khoa học. Vì thế, nếu thành công thực nghiệm 
sẽ góp phần tạo nên những lí thuyết khoa học mới.

Đê’ kiểm tra  tính đúng đắn của giải thuyết khoa học, khi 
tiến hành thực nghiệm cần phải chia đôi tượng thực nghiệm 
làm hai nhóm (nhóm thực nghiệm và nhóm đôi chứng). Mọi 
điểu kiện của hai nhóm này càng giông nhau càng tốt (giữa 
hai nhóm này chỉ có một sự khác biệt là ở nhóm thực nghiệm 
có sự tác động thực nghiệm của nhà nghiên cứu). Sau đó, 
người làm thực nghiệm thu thập những thông tin về hai 
nhóm đối tượng; so sánh những đặc điểm của hai nhóm đôi 
tượng để xác định những tác động của yếu tố thực nghiệm 
gây nên, trên cơ sở đó rút ra các kết luận khoa học cần thiết.
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3.3. S ử  d ụ n g  toán hoc và cá c p h ầ n  m ém  tin học trong 
n g h iên  cứ u  giá o  d u c

Sử dụng các phương pháp toán học, các phần mểm tin 
học trong nghiên cứu giáo dục không chỉ tạo ra sự tiện lợi, 
giảm được chi phí trong nghiên cứu mà còn làm cho các kết 
quả nghiên cứu mang tính khách quan và khái quát hơn. Sủ 
dụng toán học trong nghiên cứu giúp cho nhà khoa học 
không những phát hiện ra quy luật của đối tượng nghiên cứu 
mà còn có thể suy ra những khuynh hướng phát triển của 
nó. Một số phép toán cơ bản thường được sử dụng trong 
nghiên cứu giáo dục là: tính tần suất, tính trung bình cộng, 
tính trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn...

Máy vi tính đang ngày càng trở nên gần gũi đôi với nhà 
giáo dục, là công cụ hỗ trợ đắc lực đôi với nhà nghiên cứu. 
Với chiếc máy tính cá nhân, nhà nghiên cứu có thê sử dụng 
các phép tính thông kê và toán học trong một thời gian ngắn 
với độ chính xác cao. Tuy nhiên, sự đúng đắn của các phép 
toán còn phụ thuộc vào các sô’ liệu mà nhà nghiên cứu nhập 
vào, cũng như sử dụng các phần mềm để tính toán số liệu ấy. 
Vì thế, muôn máy tính trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho 
nghiên cứu của bạn, cần nắm được cách nhập sô" liệu và các 
chương trình điều khiển chúng.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Phân tích ý nghĩa của việc xác định đúng đắn đối 

tượng của Giáo dục học?
2. Phân tích đối tượng của quá trình giáo dục?
3. Nêu và phân tích các nhiệm vụ của Giáo dục học?
4. Phân tích mối quan hệ giữa các nhiệm vụ của Giáo dục học?
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5. Phân tích mối quan hệ giữa các khoa học nghiên cứu 
về giáo dục?

6. Phân tích môi quan hệ giữa khái niệm giáo dục theo 
nghĩa rộng và nghĩa hẹp?

7. Trình bày một sô' khái niệm cơ bản của Giáo dục học? 
Phân tích môi quan hệ giữa chúng?

8. Vẽ sơ đồ và phân tích môi quan hệ giữa các khái niệm 
dạy học và giáo dục?

9. Vẽ sơ đồ và phân tích môi quan hệ giữa các khái niệm: 
mục đích, mục tiêu giáo dục; nội dung giáo dục; phương 
pháp, phương tiện giáo dục; nhà giáo dục; ngưòi được giáo 
dục và kết quả giáo dục?

10. Trình bày khái niệm và phân loại các phương pháp 
nghiên cứu Giáo dục học?

11. Phương pháp luận nghiên cứu Giáo dục học là gì? Vai 
trò của phương pháp luận trong nghiên cứu Giáo dục học?

12. Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản khi sử dụng 
phương pháp quan sát trong nghiên cứu Giáo dục học?

13. Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản khi sử dụng 
phương pháp điều tra trong nghiên cứu Giáo dục học?

14. Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản khi sử dụng 
phương pháp quan sát trong nghiên cứu Giáo dục học?

15. Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản khi sử dụng 
phương pháp tổng kết kinh nghiệm trong nghiên cứu Giáo 
dục học?

16. Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản khi sử dụng 
phương pháp thực nghiệm sư phạm trong nghiên cứu Giáo 
dục học?

17. Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản khi sử dụng 
toán học và máy tính trong nghiên cứu Giáo dục học?
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Chương 3

GIÁO DỤC VÀ SựPHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

L. Khái niệm  con người, cá  nhân và nhân cách

1.1. K h á i n iệm  co n  n g ư ờ i

Cho đến nay vẫn còn tồn tại rấ t  nhiều quan điểm khác 
nhau vể con người. Sự khác nhau giữa các quan điểm chủ yếu 
xoay quanh việc giải thích vê nguồn gốc và bản chất con người.

Chẳng hạn, theo quan điểm duy tâm  cho rằng con người 
là do Thượng đế sinh ra và bản châ't con người cũng do 
Thượng đê tạo ra...

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, con người là 
sự thông nhất biện chứng giữa các thực thể vật chất, thực 
thê sông và thực thể tư duy. Con người vừa là một thực thể 
tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội. Với tư cách là thực thể 
tự nhiên thì con người cũng là một sản phẩm của tự nhiên, 
là sản phẩm của sự phát triển  tự nhiên. Con người là sản 
phẩm cuô'i cùng của sự tiến hoá vật chất. Hay nói cách khác, 
con người là bậc thang cuối cùng của tiến hoá sinh giới. Với 
tư cách là một thực thể xã hội con người là một thực thể có ý 

thức. Ý  thức con người là sản phẩm của lịch sử xã hội. Ngay 
cả các yếu tô’ khác như bàn tay khéo léo, bộ óc thông minh 
cua con người cũng là sản phẩm của lịch sử xã hội.

X ét về m ặt bản ch ất con người, theo quan điểm duy vật 
biện chứng thì con người có bản  ch ất  xã hội. M ác từng 
khắng định: B ả n  ch ất con người là tổng hoà các môi quan 
hệ xã hội. Nói cách khác, con người là tiêu điểm hội tụ các 
môi quan hệ xã hội. Để giáo dục con người phải hiểu đúng 
vê bản chất con người.
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M ặt sinh học trong con người cũng tuân theo những quy 
luật sinh học giống như những động vật khác, đặc biệt là 
những động vật bậc cao. Đó là những đặc điểm về cấu trúc 
và chức năng của cơ thể, những ảnh hưởng của môi trường 
đến hoạt động của cơ thể, những đặc tính của di truyền. Tuy 
nhiên, những yếu tô' sinh học của con người không còn mức 
nguyên dạng như ở con vật mà nó được cải tạo và phát triển 
cao hơn. Con người là sản phẩm cao nhất của tự nhiên, một 
thực thế tự nhiên mang bản chất xã hội. Bản chất xã hội đã 
làm cho mặt sinh vật của con người cao hơn và khác vể chất 
so với con vật. Nói như Mác: Cũng là cái đói, nhưng cái đói 
được thỏa mãn bằng thức ăn chín và dao dĩa khác với cái đói 
thỏa mãn bằng móng vuốt và thức ăn sông.

Mặt sinh học và mặt xã hội tồn tại thông nhất trong mỗi 
con người không thể tách ròi. Cái sinh học không tồn tại bên 
cạnh hay song song với cái xã hội mà chúng lồng vào nhau, 
tác động qua lại với nhau, trong đó mỗi yếu tô" có vai trò và vị 
trí nhâ't định trong sự phát triển của con người. Các yếu tô' xã 
hội đóng vai trò hàng đầu, chi phôi và ảnh hương quyết định 
đến hành động của từng cá nhân; các yếu tô" sinh học chỉ có 
giá trị với tính cách là nhũng tiền đề, là "những vật mang" nội 
dung xã hội trong ý thức và hoạt động của con người.

Ngày nay, sự phát triến con người biêu hiện chủ yếu ở 
mặt xã hội. Những yếu tô” được hình thành trong quá trình 
sông và hoạt động ở con người trên cơ sở tổ chức sinh học đã 
phát triển cao. Trong sự phát triển người, sự thay đổi về mặt 
sinh học của con người diễn ra rất chậm chạp so với sự biến 
đôi về mặt xã hội. Cấu tạo sinh học của con người hàng 
nghìn năm nay hầu như không có sự thay đổi, nhưng những 
tiến bộ xã hội mà con người đưa lại cho mình là vô cùng to 
lớn. Vì thế, yếu tô' sinh học không quyết định bản chất tiến 
bộ và sự phát triển của mỗi con người. Do đó, khi xem xét
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con người, các nhà tư tưởng thưòng xem xét các mối quan hệ 
xã hội của con ngưòi cũng như bản chất xã hội của họ. Cũng 
cần lưu ý rằng, bản chất xã hội của con người được xây dựng 
trên nên tảng cái sinh vật. Xét về mặt thời gian, cái sinh vật 
là cái có trước, là tiên đê và điều kiện để hình thành nên bản 
tính xã hội của con người. Mọi quá trình ý thức xảy ra trong 
con người tất nhiên phải có một cơ sở vật chất tương ứng.

Phát triển người là khái niệm quan trọng trong các khoa 
học nghiên cứu về con người và nguồn nhân lực, tiêu chí 
đánh giá và thước đo sự tiến bộ của mỗi quốc gia về các lĩnh 
vực: kinh tế, chính trị, y tế, văn hóa giáo dục. Ngày nay, 
phát triển người đã trở thành tư tưởng của thời đại. thành 
công cụ cơ bản đế hoạch định mọi chính sách; vừa là mục 
tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triến kinh tê - xã hội 
của mỗi quốc gia.

Phát triển người là sự phát triển các lực lượng bản chất 
của con người, phát triển năng lực thể chát và năng lực tinh 
thần nhằm mở rộng phạm vi lựa chọn của con người, để họ 
đạt đến cuộc sông trường thọ, khỏe mạnh, hạnh phúc, có ý 
nghĩa xứng đáng với con người. Phát triển người với mục 
tiêu vì con người, vì việc cải thiện chất lượng sôYig của con 
người chứ không đơn thuần là tăng trương kinh tế  hay gia 
tăng của cải vật chất. Phát triển người nhằm hai nội dung 
chính là: 1) Mở rộng cơ hội và phạm vi lựa chọn của con 
người đê mỗi người có thế đạt được cuộc sông có ý nghĩa 
nhất; 2) Tăng cường năng lực lựa chọn của con người để cho 
mỗi người có thể đạt đến các mục tiêu được lựa chọn, nâng 
cao năng lực để biến các cơ hội thành hiện thực. Tác động 
vào con người thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo, 
chàm sóc sức khỏe, các chương trình đảm bảo việc làm. tạo 
ra sự bình đẳng về cơ hội cho tâ't cả mọi người, phân bố công 
bằng các nguồn lực trong toàn bộ dân cư được xem là cách
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thức có hiệu quả nhất tác động tích cực đến sự phát trien 
người - yếu tố quyết định đến khả năng tăng trưởng nhanh 
và bền vững của mỗi quốc gia.

1.2. Cá n h â n
Nói đến cá nhân là nói đến một con người cụ thế, là 

thành viên trong một nhóm, một tập thể hay một cộng đồng. 
Nói cá nhân là đế phân biệt với người khác và với cộng đồng. 
Cá nhân cũng là một con người nhưng được xét trong môi 
tương quan với người khác và với xã hội. Nếu không có tồn 
tại nhóm, tập thể, xã hội thì cũng không tồn tại khái niệm cá 
nhân. Ngày nay người ta đề cao vai trò của cá nhân và các 
quyên tự do cá nhân trong cộng đồng, người ta tôn trọng cái 
riêng của mỗi cá nhân, miễn là không có hại cho người khác 
và xã hội. Chính cái riêng của mỗi cá nhân tạo ra sự phong 
phú, đa dạng, nhiều màu sắc cho xã hội. Cá nhân là đơn vị 
nhỏ nhâ't tạo nên xã hội (cá nhân là tế  bào của xã hội).

Nhiều khi trong xã hội người ta đánh đồng khái niệm cá 
nhân với khái niệm cá thể (ví dụ, làm ăn cá thể). Mặc dù hai 
khái niệm này trong xã hội đểu để cập đến một cách gọi khác 
về con người nhưng chúng củng có sự khác nhau. Cá nhân 
cũng là con người nhưng là con người cụ thể được đặt trong 
một nhóm, một tập thể hay một cộng đồng. Cá thê cũng là 
con người nhưng là con người chung chung với tư cách là đại 
diện cho loài người để phân biệt với các loài khác. Mác cho 
rằng, phát hiện ra cá nhân là một thành tựu vĩ đại của chủ 
nghĩa tư bản.

Phát triển cá nhân cũng là một vấn đê được nhiều khoa 
học quan tâm. Phát triển cá nhân là cơ sở để phát triển xã 
hội. Phát triển cá nhân là phát triển nhũng cái gì? Làm thê 
nào để phát triển cá nhân thành những nhân cách toàn diện, 
hài hoà chúng ta sẽ xét cụ thê ở các phần sau.
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1.3. N h ả n  cá ch
Khái miệm nhân cách cũng được xây dựng trên cơ sở 

khái niệm con người - một thực thể tự nhiên mang bản chất 
xã hội. Con người với tư cách là sản phẩm tiến hóa cao nhất 
của thê giới sinh vật và tiếp tục phát triển con ngưòi thành 
cá nhân và nhân cách trong cộng đồng xã hội.

Lấy khái niệm con người là khái niệm xuất phát để suy 
ra các khái niệm nhân cách thì khi con người có đủ khả năng 
trở thành chủ thể của các hoạt động học tập, lao động, vui 
chơi,... thì con người trở thành nhân cách.

Nếu con người là một thực thể tự nhiên mang bản chất 
xã hội thì nhân cách chỉ bao gồm các thuộc tính, các mặt 
thuộc về xã hội của con người. Nhân cách có bản chất xã hội
- lịch sử, được hình thành trong quá trình sổng và hoạt động 
trong xã hội. Con người sinh ra chưa có nhân cách, nó được 
hình thành và phát triển trong quá trình sông, hoạt động và 
giao tiếp với những người xung quanh. Nhân cách phản ánh 
những điểu kiện lịch sử cụ thể, những mô'i quan hệ trong gia 
đình, bạn bè, trường học, trong các hoạt động kinh tế  văn 
hóa xã hội cụ thể của mỗi cá nhân được chuyển vào thành 
đặc điểm riêng trong nhân cách của họ.

Nhân cách mang nội dung xã hội - lịch sử nhưng lại 
không phải rập khuôn, chung chung theo kiểu sản xuất hàng 
loạt. Nội dung của nhân cách hay nói một cách khác, bộ mặt 
tâm lí xã hội của cá nhân chỉ trở thành nhân cách khi nó 
mang những sắc thái riêng tạo nên tính độc đáo, thành 
những nét đặc trưng của họ. Bên cạnh cái chung, mỗi người 
đểu có đặc trưng, cái riêng của mình, phá vỡ cái riêng đó, xã 
hội sẽ mất hết ý nghĩa, mất hết cơ sở để tồn tại. Vì th ế  có thể 
nói rằng nhân cách là tổ hợp các thái độ, thuộc tính đặc 
trưng của mỗi người trong quan hệ hành động với th ế  giới tụ
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nhiên, thế giới đồ vật do loài người sáng tạo, với xã hội và với 
bản thân.

Không chỉ mang nội dung xã hội, phản ánh những thái 
độ, những thuộc tính của cá nhân, nhân cách còn được nhìn 
nhận và đánh giá dựa vào giá trị xã hội của nó. Giá trị của 
nhân cách phụ thuộc vào thang giá trị của xã hội (nhóm, 
cộng đồng). Căn cứ vào sự phù hợp hay không phù hợp giữa 
thang giá trị và thước đo giá trị của cá nhân với thang và 
thước đo giá trị của cộng đồng, ta có giá trị của nhân cách. 
Sự phù hợp của cá nhân vổi thang giá trị và thước đo giá trị 
của cộng đồng càng cao, nhân cách càng lớn. Khi sự phù hợp 
tiến triển theo chiểu hướng ngược lại thì lúc đó cá nhân ở 
tình trạng suy thoái nhân cách. Đặc biệt khi cá nhân đi 
ngược lại với thang và thước đo giá trị cơ bản (tôi thiểu) của 
cộng đồng, lúc đó có thể xem họ không còn nhân cách nữa 
(mất nhân tính).

Nhân cách là sản phẩm phát triển tương đôi muộn của 
xã hội - lịch sử và sự tiến hóa của cá thể con người. Nhân 
cách được "sản xuất" ra, được tạo ra bởi các quan hệ xã hội 
mà cá nhân gia nhập vào đó bằng các hoạt động của mình. 
Thông qua hoạt động, con người cải tạo tự nhiên, cải tạo xã 
hội, cải tạo bản thân. Cũng thông qua hoạt động mà mà con 
người trở thành chủ thể của tự nhiên, chủ thể của xã hội, 
chủ thê của bản thân. Hoạt động đã nâng con người đến bậc 
thang cao nhâ't của sự phát triển "nhân cách ngưòi" - chủ 
thể của hoạt động, đưa cá thể lên trình độ khá hoàn chỉnh, 
đưa tính cá nhân (cá tính) lên trình độ mới với nét đặc trưng 
là nhân cách. Khi đó, cá nhân phân biệt được khách thể và 
chủ thê; phân biệt được tồn tại ở ngoài tác động vào ta, tác 
động ở trong ta vào ta, phân biệt khi nào bản thân ta là chủ 
thể, khi nào bản thân ta là khách thể" (Phạm Minh Hạc). 
Như vậy, có thể khẳng định, yếu tô' tạo nên nền tảng bền
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vững của nhân cách chính là hoạt động chủ động của cá 
nhân. Khi cá nhân là chủ thể của hoạt động sáng tạo những 
giá trị cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân, lúc đó họ trỏ 
thành nhân cách.

Như vậy, nhân cách là toàn thể những thuộc tính đặc 
biệt tạo nên giá trị và bản sắc của cá nhân, được hình thành 
và phát triển trong hệ thông các mối quan hệ xã hội, trên cơ 
sở tiến hành các hoạt động và giao lưu nhằm chiếm lĩnh 
những giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.

1.4. P h á t triển  cá  n h ả n
Mỗi cá nhân được hình thành và phát triển trong cuộc 

sông, trong những điểu kiện xã hội nhất định. Đó là một quá 
trình hình thành và phát triển thực thể xã hội có ý thức 
mang tính thông nhất, toàn vẹn được thể hiện ở mặt thể 
chất, tâm lí, nhân cách và xã hội. Sự phát triển về mặt thê 
chất của cá nhân được thể hiện ở sự lớn lên của cơ thể: sự 
tăng trưởng về chiều cao, trọng lượng, cơ bắp, sự hoàn thiện 
các giác quan, đặc biệt trên cơ sở phát triển của bộ não và hệ 
thông thần kinh; sự phôi hợp nhịp nhàng hoạt động của các 
cơ quan bộ phận cd, sự hình thành các cơ quan bộ phận 
mới... Sự phát triển về mặt tâm lí, nhân cách được thể hiện 
trong những biến đổi của nhận thức, xúc cảm, ý chí, ở việc 
hình thành các thuộc tính tâm lí mối của nhân cách. Cụ thể 
như, con người ngày càng có khả năng nhận thức sâu sắc, 
các quá trình cảm giác, tri giác ngày càng hiệu quà, quá 
trình tư duy, tưởng tượng ngày càng sâu sắc, phong phú...; 
tình cảm của con người ngày càng phức tạp, ngày càng bền 
vững, càng có lí...; ý chí con người ngày càng bền vủng. ngày 
càng mạnh mẽ... Nhân cách của cá nhân ngày càng có nhiều 
thuộc tính tâm lí, cấu tạo tâm lí mới. Sự phát triển vế mặt 
xã hội được thê hiện ở hai tiêu chí. Thứ nhất, là sự biến đổi
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trong mối quan hệ ứng xử với môi trường xung quanh, vói 
gia đình, bạn bè, thầy cô giáo, được thể hiện ở việc tham gia 
tích cực của cá nhân vào các mối quan hệ xã hội. Con người 
càng phát triển càng có nhiều mối quan hệ xã hội. Thứ hai, 
là sự phát triển các chức năng xã hội, được thể hiện ở chỗ 
con ngưòi càng phát triển càng giữ nhiều chức năng xã hội, 
đặc biệt là các chức năng quan trọng đôi vối xã hội.

Sự hình thành và phát triển của cá nhân là một quá 
trình biến đổi tổng thể liên tục, toàn vẹn theo các giai đoạn 
lứa tuổi kế tiếp nhau. Mỗi giai đoạn được nhận dạng bởi sự 
phát triển đặc trưng về thể chất, tâm lí và những môi quan 
hệ xã hội của lứa tuổi đó. Giữa các giai đoạn có mối quan hệ 
mật thiết với nhau: giai đoạn trước chuẩn bị cho giai đoạn 
sau. giai đoạn sau phát triển và hoàn thiện giai đoạn trước 
giúp cho cá nhân không ngừng đáp ứng những nhu cầu của 
cuộc sống và hoạt động trong môi trường xã hội.

Động lực của sự phát triển nhân cách cá nhân là do sự 
xuất hiện và giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong 
quá trình này. Một trong những mâu thuẫn cơ bản thể hiện 
trong các giai đoạn hình thành và phát triển nhân cách cá 
nhân là mâu thuẫn giữa những đòi hỏi của xã hội mà cá 
nhân ý thức được đã trỏ thành nhu cầu và nguyện vọng của 
mình vổi một bên là trình độ, khả năng trong việc nắm các 
phương tiện cần thiết đề thỏa mãn những nhu cầu và 
nguyện vọng trên. Giải quyết các mâu thuẫn cơ bản sẽ tạo ra 
động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển mỗi cá nhân.
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2. Các yếu tô ảnh hưởng đến sự hình thành và phát 
triển  cá  nhân

2.1 . V ai trò  củ a  y êu  tô s in h  h o c  t ro n g  s ư  p h á t  triển  
cá  n h â n

Yếu tố sinh học là các yếu tố bẩm sinh và di truyền. Bẩm 
sinh là những đặc điểm sinh học của cá nhân đã có từ khi 
mới sinh ra.

Di truyền là sự tái tạo ở trẻ những thuộc tính sinh học 
giông với cha mẹ; là sự truyền lại từ cha mẹ sang con cái 
những phẩm chất và đặc điểm sinh học đã được ghi lại trong 
hệ thống gen. Di truyền quyết định những đặc điểm sinh học 
chung của loài người về hình dáng cơ thể, cấu tạo của bộ não 
và hệ thần kinh...

Những đặc điểm sinh học này điểu khiển những phản xạ 
không điểu kiện (những bản năng) có liên quan đến những 
nhu cầu sinh vật của cơ thê con người (nhu cầu về không 
khí, thức ăn, nước uông, vận động và một số  chức năng về 
cảm giác, vận động...) mà mỗi cá nhân sinh ra đã có sẵn 
trong cấu tạo cơ thể. Có thể nói, những đặc điểm nàv có vai 
trò rất quan trọng đôi với sự sống và hoạt động của con 
người, tạo nên sự tồn tại của con người với tư cách là một cơ 
thể sông, tạo ra khả năng tiếp thu những kinh nghiệm xã 
hội ở mỗi con người. Sô lượng những nhu cầu sinh học không 
nhiều, một số’ xuất hiện ngay sau khi sinh, một sô' bộc lộ dần 
trong quá trình phát triển của cơ thể.

Có thê nói. yếu tô" sinh học có quan hệ mật thiết với sự 
phát trien tư CỈUV và hình thành xã hội trong con người. Tư 
duy gắn liền với vận động sông trong bộ óc. hoạt động của hệ 
thần kinh. Song muôn có tư duv. con người phải sống trong 
các môi quan hệ xã hội và có được ngôn ngữ. Nhủng đứa trẻ 
vì một lí do nào đó được thú rừng nuôi tới độ tuồi nhất định
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thì mất khả năng nói, khả năng tư duy. Khi chào đòi đứa trẻ 
chưa có nhân cách, nó trở thành nhân cách khi nó học được 
cách sông của con người trong xã hội. Vì thế, yếu tô' sinh học 
có vai trò là tiền đề, là cơ sở vật chất đôi với sự phát triển cá 
nhân. Nó không chỉ tạo ra sức sông trong bản chất tự nhiên 
của con người, quan trọng hơn nó còn tạo nên cơ sở để hình 
thành các kiểu hành vi mới mang tính xã hội của con người. 
Yếu tổ’ sinh học giúp con người không chỉ tồn tại và thích 
ứng với th ế  giới bên ngoài mà còn biến tư chất thành năng 
lực, thành các phẩm chất nhân cách của mình trên cơ sở 
những hoạt động sông, lao động, học tập, giao tiếp của chính 
họ. Vai trò tiền đề, cơ sở vật chất cho sự phát triển nhân 
cách của mỗi cá nhân được thể hiện ở các nội dung sau:

- Những yếu tô’ bẩm sinh và di truyền chỉ có thể bộc lộ và 
phát triển thành nhân cách trong những điều kiện kinh tế, 
chính trị xã hội cụ thể. Không sống trong môi trường xã hội, 
dù yếu tô" sinh học có tốt đến mấy, con người cũng không thể 
trỏ thành nhân cách. Cùng một đặc điểm di truyền, sông 
trong những điều kiện xã hội khác nhau cũng phát triển 
khác nhau. Những công trình nghiên cứu trên trẻ sinh đôi 
cùng trứng đã chứng tỏ trong những môi trường xã hội khác 
nhau, sự phát triển của mỗi đứa trẻ là khác nhau.

- Một sô đặc điếm sinh học của con người giúp cho họ có 
thế hoạt động thành công trong một hoặc một sô" hoạt động 
nhất định được gọi là tư chất (hay năng khiếu) của con 
người. Tư chất có trở thành năng lực hay không còn phụ 
thuộc vào hoàn cảnh thực tiễn, hoạt động học tập, lao động 
của mỗi người, vào sự tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện của 
bản thân họ. Người có tư chất có thể tham gia có hiệu quả 
vào các lĩnh vực hoạt động hết sức rộng rãi mà không quy 
định trước một lĩnh vực hoạt động cụ thể nào. Chẳng hạn, 
cấu tạo của bộ não, của bộ máy phát âm có thế giúp cá nhân
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hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực thanh nhạc hoặc học có 
hiệu quả một ngôn ngữ nhất định. Song cấu tạo này không 
quy định một loại hình thanh nhạc hay một loại ngôn ngữ cụ 
thể. Sự thành công trong các lĩnh vực cụ thể này phụ thuộc 
nhiều vào hoàn cảnh thực tiễn, vào sự cô' gắng trong học tập 
và rèn luyện của mỗi cá nhân.

- Con người khi sinh ra không hể có một chương trình 
nào định trước về hành vi của mình. Không phải con người 
sinh ra đã là vôn thiện hay ác, vị tha hay ích kỉ, khiêm tốn 
hay khoác loác, vô thần hay ngoan đạo. Mà sau này họ mới 
trỏ thành như vậy. Các thuộc tính về loại hình thần kinh 
không định trước những nét tính các sau này của con người 
mặc dù chúng có ảnh hưởng đến sự hình thành các nét tính 
cách đó. Có những nét tính cách khác nhau được hình thành 
trên cùng một kiểu hoạt động thần kinh và ngược lại, trong 
các kiểu thần kinh khác nhau lại có những nét tính cách 
giông nhau. Nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định, khi 
sinh ra con người không có một sự định trước nào về hành vi 
và các giá trị xã hội. Con người khi mới sinh ra chưa bị lệ 
thuộc gì vào các giá trị đạo đức và những quan niệm đối xử 
sẵn có trong xã hội. Các phẩm chất của nhân cách chỉ có thể 
có được trong quá trình sông và hoạt động trong xã hội, 
trong hoạt động và giao tiếp với những ngưòi xung quanh với 
những điều kiện độc đáo, không lặp lại. Ngay trong những 
điểu kiện giông nhau, cách phản ứng của con người cũng 
khác nhau do mỗi người có những vô'n hiểu biết và kinh 
nghiệm ứng xử được hình thành trong các trường hợp khác 
nhau của cuộc sông.

Trong công tác giáo dục, cần đánh giá và xác định đúng 
vai trò  củ a  bẩm  sinh và  di t ru y ề n  đôi VỚI sự hình  th à n h  và 
phát triển nhân cách. Nừu bẩm sinh, di truyền là tiền để, là 
cơ sở vật chất cho sự phát triển nhân cách, thì trong công tác
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giáo dục nhà giáo dục cần quan tâm đúng mức tới bẩm sinh, 
di truyền, đến sức khỏe và tư chất của học sinh. Tạo điều 
kiện cho học sinh có được sự phát triển thể chất lành mạnh, 
tạo cơ sở để phát triển những giá trị đạo đức và trí tuệ cho 
các em. Quan tâm đến bẩm sinh, di truyền là quan tâm đên 
việc phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng nhân tài, tạo ra 
những điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng ở các em. 
Hướng dẫn và tạo điều kiện cho học sinh thấy được mặt 
mạnh và yếu về thể chất và năng khiếu của mình để học tập 
và lựa chọn nghê' nghiệp cho phù hợp với khả năng của cá 
nhân và yêu cầu xã hội.

Nhấn mạnh vai trò của bẩm sinh, di truyền cũng cần 
chcíng lại tư tưởng tuyệt đôi hóa di truyền, coi di truyền là 
yếu tô' quyết định sự hình thành nhân cách và tài năng của 
đứa trẻ. Năng khiếu có vai trò quan trọng trong sự hình 
thành và phát triển năng lực của mỗi con người. Song một 
đặc điểm di truyền có thể phát triển trong nhiều lĩnh vực 
hoạt động nghê nghiệp khác nhau, ở các mức độ rộng hẹp 
khác nhau. Việc quan tâm quá mức đến sự sự phát hiện 
năng khiếu khi trẻ còn quá nhỏ, cũng như việc chuyên môn 
hóa quá sốm sẽ làm m ất đi những khả năng và thiên hưổng 
phát triển khác của trẻ. Vì thê cần cần tránh đề quá cao vai 
trò của năng khiếu, chỉ quan tâm đến bồi dưỡng những học 
sinh có năng khiếu mà bỏ qua các học sinh khác trong công 
tác giáo dục. Cũng cần tránh quan tâm phát hiện và bồi 
dưỡng năng khiếu quá sổm của học sinh, làm phát triển lệch 
lạc nhân cách của các em.

Ngược lại, phủ nhận hoàn toàn vai trò của yếu tô' bẩm 
sinh và di truyển đôi với sự phát triển nhân cách của mỗi cá 
nhân cũng không đúng. Nếu không có những tiền đề vật chất 
loài người thì không thể phát triển thành con người. Thực tế
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hiển nhiên là, dù chúng ta nuôi con khỉ trong điêu kiện 
người thì cũng không thể trỏ thành con người được.

Đánh giá đúng vai trò của bẩm sinh, di truyền đôi với sự 
hình thành và phát triển nhân cách là đấu tranh chống lại tư 
tưởng xem thường (hạ thấp) cũng như để cao quá mức vai trò 
của môi trường tới sự hình thành và phát triển nhân cách.

2.2. Vai trò củ a  m ôi trư ờ n g  tro n g  s ư  p h á t  triển  cá  nhân

Môi trường là hệ thông những hoàn cảnh bên ngoài, 
những điều kiện tự nhiên, xã hội có tác động đên cuộc sống 
và hoạt động của con người. Nói cách khác, môi trường là hệ 
thông các nhân tô" kích thích mang tính xã hội, văn hóa và tự 
nhiên tác động đến con người và ảnh hưởng đến việc hình 
thành nhân cách của họ. Có nhiều cách phân loại môi trường 
khác nhau: môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; môi 
trường lổn và môi trường nhỏ...

Môi trường tự nhiên là nhũng hoàn cảnh bên ngoài, 
những điều kiện  sông tự nhiên bao quanh cá nhân có ảnh 
hưởng tới cuộc sông và h oạt động của mỗi cá nhân. Có thế 
hiểu môi trường tự nhiên gồm các điều kiện tự nhiên, sinh 
thái, là nguồn cung cấp những điều kiện cần th iết  cho sự 
tồn tạ i và phát tr iển  của cơ thể, cung cấp các năng lượng 
khác nhau đảm bảo môi liên hệ thường xuyên của cơ thê với 
môi trường.

Đứa trẻ không chỉ sông trong môi trường của những sự 
vật hiện tượng tự nhiên với những kích thích mang tính sinh 
học, vật lí mà chủ yếu sông trong các môi trường xã hội. chịu 
sự tác động của các yếu tô" mang tính xã hội. Môi trường xã 
hội là môi trường trong đó các môi quan hệ xã hội giữa cen 
người với con người thể hiện và thực thi. Nó bao gồm các yêu 
tô kinh tê, chính trị, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, phong 
tục tập quán, tôn giáo... được thể hiện thông qua những mối
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quan hệ và lối sông, những đồ vật do loài người tạo ra. Môi 
trường tự nhiên và xã hội tồn tại thông nhất và tác động qua 
lại với nhau tạo nên môi trường sống của con người. Môi 
trường xã hội luôn luôn biến động, thay đổi cùng với sự thay 
đôi của lịch sử loài người. Ngày nay, ngay các yếu tố  tự 
nhiên, môi trường tự nhiên cũng mang đậm dấu ấn tác động 
của con người, phục vụ cho sự phát triển của con người.

Xem xét các yếu tô" tác động đến sự phát triển nhân cách 
cá nhân người ta còn phân biệt môi trường lớn và môi trường 
nhỏ. Môi trường lớn được đặc trưng bởi các yếu tô' có tính 
nhà nước như thể chế kinh tế, chế độ chính trị - xã hội, các 
hoạt động của pháp luật, chính sách của chính phủ.... Môi 
trường nhỏ được xem là bộ phận của môi trường lớn, là môi 
trường trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sông và hoạt động của 
cá nhân. Môi trường nhỏ bao quanh cá nhân và có ảnh hưởng 
quan trọng đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Đó là các mối 
quan hệ trong gia đình, những tác động của nhóm bạn, tác 
động giáo dục của nhà trường, các cơ sở văn hóa xã hội ở địa 
phương... Giữa môi trường lớn và môi trường nhỏ có mối 
quan hệ mật thiết với nhau. Môi trường lớn tác động đến cá 
nhân thông qua môi trường nhỏ, thông qua các môi quan hệ 
xã hội vổi nhũng người xung quanh.

Môi trường tự nhiên và xã hội, môi trường lớn và môi 
trường nhỏ không phải là cái gì đó cô' định, không thay đổi. 
Trái lại nó luôn biến đổi và phát triển cùng với sự biến đổi 
và phát triển của tự nhiên, xã hội và con ngưòi. Sự phát 
triển của mỗi cá nhân cũng thay đổi cùng với sự thay đổi của 
môi trường tự nhiên, xã hội, môi trường lớn và nhỏ xung 
quanh chúng.

Là yếu tô' nằm bên ngoài con người, môi trường có ảnh 
hưởng quan trọng đối với sự phát triển nhân cách mỗi người.
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Nhân cách chỉ tồn tại và phát triển  trong điểu kiện của một 
môi trường tự nhiên, xã hội n hất định. Môi trường là điều 
kiện để cá nhân hình thành và phát triển. Con người không 
sông trong môi trường xã hội thì không có nhân cách. Môi 
trường, nhất là môi trưòng xã hội góp phần tạo nên mục 
đích, động cơ của nhân cách. Môi trường cung cấp phương 
tiện và là điểu kiện cho cá nhân thực hiện những hoạt động 
và giao lưu với cá nhân khác, nhờ đó nhân cách của họ được 
hình thành, p‘hát triển và hoàn thiện.

Quan hệ giữa môi trường và con người có thể được khẳng 
định trong luận điểm của c .  Mác: Những hoàn cảnh sáng tạo 
ra những con người cũng theo mức độ mà những con người 
sáng tạo ra những hoàn cảnh. Con người vừa là sản phẩm 
của hoàn cảnh lại vừa là chủ thê tác động đến hoàn cảnh, 
làm thay đổi hoàn cảnh. Sự biến đổi của hoàn cảnh và con 
ngưòi có môi quan hệ biện chứng vổi nhau. Tính chất và mức 
độ ảnh hưởng của môi trường đến sự phát tr iển  cá nhân 
không chỉ phụ thuộc vào sự phát tr iển  của môi trường xã 
hội, vào các mối quan hệ xã hội tồn tại trong xã hội đó, mà 
còn phụ thuộc vào lập trường, quan điểm, thái độ (tiếp thu 
tích cực, hay dửng dưng hay phản đôi) của cá nhân, phụ 
thuộc vào khả năng học vấn, năng lực của cá nhân tham gia 
cải biến môi trường đó. Nói cách khác, sự tác động của môi 
trường đến sự phát triển  cá nhân phụ thuộc vào hai nội dung 
là: nội dung và tính chất của môi trường và tính tích cực 
hoạt động cá nhân.

1) Tính chất và mức độ tác động của môi trường tới cá 
nhân được phản ánh ỏ nhân cách. Những kích thích của môi 
trường tác động tới con người, buộc họ phải có những phản 
ứng đáp lại với những tác động của môi trường. Con người là 
s ả n  p h ẩ m  c ủ a  h o à n  cả n h ,  chịu  sự quy định c ủ a  hoàn cảnh,
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theo cách nói dần gian "Gần mực thì đen, gần đền thì sáng", 
"ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"...

2) Mức độ và khả năng tham gia vào việc cải biến môi 
trường nhằm phục vụ mục đích của cá nhân. Môi trường tác 
động đến sự phát triển cá nhân thông qua hoạt động của cá 
nhân đó. Cá nhân bằng tác động tích cực của mình làm thay 
đổi hoàn cảnh, bắt hoàn cảnh phục vụ nhu cầu và lợi ích của 
mình. Nói một cách hình ảnh, đó là những con người "Gần 
bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Hai nội dung trên có môi quan hệ mật thiết với nhau, đòi 
hỏi chúng ta phải có cách nhìn biện chứng đối với sự phát 
triển cá nhân. Trong công tác giáo dục chúng ta vừa phải 
quan tâm đến việc xây dựng môi trường giáo dục, vừa phải 
quan tâm đến hoạt động tích cực của học sinh. Quan tâm 
đến môi trường, phát huy những yếu tô’ tích cực của môi 
trường, hạn chế những tác động tiêu cực đến sự phát triển cá 
nhân. Nhân cách con người được hình thành và phát triển 
trong môi quan hệ thông nhất với hoàn cảnh bên ngoài. Nếu 
nhân cách là sản phẩm của hoàn cảnh thì cần thiết phải xây 
dựng hoàn cảnh xã hội mang tính người. Giáo dục là quá 
trình tố chức cuộc sông, tổ chức các môi quan hệ tốt đẹp giữa 
con người và con ngưòi trong xã hội.

Con người mới chỉ có thể được hình thành và phát triển 
trong quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Tức 
là trong quá trình các cá nhân cải tạo tự nhiên, cải tạo xã 
hội thì họ cũng cải tạo chính bản thân mình và trở thành con 
người thực sự. Giáo dục học sinh chính là tổ chức các hoạt 
động của cá nhân, quan tâm đên vai trò của cá nhân, làm 
cho cá nhân phát triển tối đa những cái gì mình có mà người 
khác không có. Phát huy những nỗ lực cô' gắng của tuổi trẻ 
trong việc đấu tranh chông lại tác động của môi trường
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không lành mạnh, giáo dục ý chí, tư tưởng lập trường, thái 
độ đúng đắn đối với cuộc sông cho trẻ.

Quá để cao vai trò của môi trưòng, tuyệt đối hoá chúng 
hay ngược lại, phủ nhận hoàn toàn vai trò của môi trường 
đối với sự phát triển cá nhân đểu là những khuynh hướng 
sai lầm.

2.3 . Vai trò củ a  hoat đ ộ n g  cá  n h â n  tro n g  sự  phát 
triển  n h â n  cá ch

Hoạt động và giao tiếp là hai mặt cơ bản của quá trình 
sống của con người, là yếu tô" quyết định trực tiếp đôi vối sự 
hình thành và phát triển nhân cách cá nhân. Nhân cách được 
hình thành, phát triển và biếu hiện thông qua hoạt động và 
giao tiếp của cá nhân. Hoạt động là sự tiêu hao năng lượng 
thần kinh và cơ bắp hưdng vào thế giới khách quan đê thỏa 
mãn những nhu cầu của con người do tồn tại xã hội đặt ra. 
Hoạt động là quá trình con người làm biến đổi thế giối, thông 
qua biến đổi th ế  giới con người biến đổi chính bản thân mình. 
Hoạt động có vai trò quyết định đôi với sự hình thành và phát 
triển nhân cách vì chúng tác động cả lên yếu tô" bẩm sinh, di 
truyền và môi trường, làm cho các yếu tô' này biến đổi và thực 
sự có ý nghĩa đối vởi sự phát triển nhân cách của con người.

Khoa học đã chỉ ra rằng, trong quá trình phát triển, các 
yếu tô' sinh học có ý nghĩa nhất định đôi với việc phát triển 
về thể chất, thể trạng làm tiền đề để mỗi cá nhân tiến hành 
những hoạt động của mình. Sự biến đổi các yếu tô' sinh học 
cũng có thể ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động và giao 
tiếp của cá nhân, qua đó làm cho các đặc điểm tâm lí của họ 
cũng biến đổi và phát triển theo. Nhò có hoạt động và giao 
tiếp mà một số các yếu tố tư chất được sử dụng thường 
xuyên, chúng sẽ được bộc lộ và phát triển thành các nãng lực 
tương ứng. Ngược lại. những yếu tố  được xem là tư chất
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nhưng không được sử dụng và phát huy thường xuyên trong 
hoạt động thực tiễn sẽ dần bị thui chột đi, cá nhân không thể 
có năng lực vê lĩnh vực đó. Những người được xem là không 
có tư chất hay năng khiếu về một lĩnh vực nào đó, nêu kiên 
trì học tập và rèn luyện trong các hoạt động có liên quan đến 
lĩnh vực đó cũng có thể đạt được những thành tựu nhất định. 
Tục ngữ Việt Nam có câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim” 
là đã nhấn mạnh đến vai trò quyết định của hoạt động trong 
thành công của con người.

Môi trường sông là điều kiện cho sự hình thành và phát 
triến nhân cách cá nhân. Song sự tác động của môi trường 
sông đến nhân cách tùy thuộc vào cách cá nhân đó tiếp 
nhận, đốì phó và sử dụng những tác động của môi trường 
như thế  nào. Môi trường vừa là cơ may, cơ hội, vừa là những 
thách thức, cản trở đôi vói sự phát triển cá nhân. Vì thế, sự 
phát triến của mỗi cá nhân phụ thuộc phần lón vào những 
hoạt động và giao tiếp của cá nhân trong môi trường đó.

Như chúng ta đã biết, môi trưòng sông chủ yếu là những 
điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể trong đó con người hoạt 
động. Nó bao gồm các yếu tô' của phương thức sản xuất, cơ 
cấu chính trị - xã hội, hình thái tư tưởng văn hóa, khoa học 
kĩ thuật, chuân mực đạo đức có thực xung quanh trẻ với tư 
cách là sản phẩm văn hóa vật chất và tinh thần của loài 
người, quy định vị trí xã hội, hoạt động và cách ứng xử của 
trẻ với người khác và thê giới xung quanh. Trẻ vừa là khách 
thê chịu sự tác động của môi trường, vừa là chủ thể hoạt 
động chọn lọc các tác động của môi trường, cải biến môi 
trường, làm cho môi trường phục vụ cho cuộc sông và hoạt 
động của con ngưòi. Mức độ ảnh hưởng của yếu tô' môi 
trường đến sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân 
phụ thuộc vào "mắt lưới" các quan hệ xã hội mà đứa trẻ 
tham gia cũng như các hoạt động cải biến thế giới của chúng.
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Có thể khẳng định rằng, chỉ những yếu tô' nào của nển văn 
hóa loài ngưòi mà hoạt động của đứa trẻ hướng vào mới được 
xem là có tác động tích cực đến sự hình thành và phát trien 
nhân cách của chúng.

Hoạt động và giao tiếp của cá nhân là yếu tô có ảnh 
hưởng quyết định đến sự hình thành và phát trien nhân 
cách. Nhân cách được hình thành đến một mức độ nhất định 
thì chính chúng lại trở thành các điều kiện bên trong, quy 
định ngày càng lớn các hoạt động của con người. Đó là các 
cấp bậc của nhu cầu và động cơ, sự định hướng giá trị và thế 
giới quan, hệ thông thái độ, tâm thế, ý thức bản ngã được kết 
hợp thành chỉnh thể, tạo nên một "lăng kính chủ quan" khúc 
xạ các tác động bên ngoài và quy định hoạt động tâm lí bên 
trong mỗi con người.

Như vậy, nhân cách là chủ thể của các mốì quan hệ xã 
hội, thước đo trình độ phát triển thê giói tinh thần của con 
người. Nhân cách là chỉnh thể trong đó các yếu tô' di truyền 
sinh học, các yếu tô' tâm lí cá nhân kết hợp chặt chẽ với các 
yếu tô' môi trường xã hội trong quá trình sông, hoạt động và 
giao tiếp của cá nhân. Bản chất của con người chịu sự quy 
định của hoàn cảnh, nhưng cũng chính con người tạo ra và 
cải tạo hoàn cảnh cho phù hợp với nhu cầu, mục đích và 
năng lực của mình.

Mỗi người sinh ra trong một xã hội nhất định, xã hội đó 
độc lập với ý muôn và nguyện vọng của họ, nhưng con người 
bằng hoạt động thực tiễn của mình làm biến đổi thực tiễn và 
xã hội, qua đó làm biến đổi bản thân mình, hình thành nhân 
cách của mình với tư cách là chủ thể của các môi quan hệ xã 
hội, chủ thể của hoạt động và giao tiếp. Con ngưòi chỉ trở 
thành n h ân  cách một khi họ có được ý thức và năng lực hoạt 
động trong xã hội, khi họ là chủ thê của hoạt động và hành
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vi của bản thân, khi họ có khả năng nhận biết nhu cầu và lợi 
ích của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội, có 
động cơ thúc đẩy việc thực hiện những hoạt động thỏa mãn 
nhu cầu của bản thân.

Vì thế, hình thành nhân cách con người không phải chỉ 
là việc tạo ra những điều kiện tốt đẹp cho đứa trẻ hoặc thay 
đổi những điều kiện xã hội mà chúng đang sông cho phù hợp 
với những quan điểm của thời đại. Điều quan trọng là muôn 
hình thành và phát triển  nhân cách học sinh cần tổ chức cho 
họ tham gia vào các hoạt động thực tiễn, cải tạo xã hội cũ, 
xây dựng xã hội mới. Hoạt động thực tiễn là trường học thực 
sự để mỗi người khẳng định mình, tạo ra phẩm chất, năng 
lực và nhân cách của mình. Giáo dục học sinh chính là việc 
tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sông của học sinh.

2.4 . Vai trò củ a  g iá o  d ụ c  tro n g  s ư  p h á t  triển  cá  n h â n

Giáo dục là quá trình  tác động có mục đích, có k ế  hoạch 
của nhà giáo dục đôi với người được giáo dục nhằm hình 
thành và phát triển toàn diện nhân cách người được giáo dục 
theo những yêu cầu của xã hội trong mỗi giai đoạn lịch sử 
nhất định. Giáo dục là phương tiện để trau dồi, hun đúc, tạo 
nên bản sắc, hình thành  nhân cách của con người, đưa con 
người từ cuộc sông không có ý thức tới cuộc sông có ý thức, từ 
thiếu lí tr í  tới có lí trí, tình cảm để hoạt động sáng tạo ra 
những giá trị của cuộc sông. Xã hội càng phát triển, giáo dục 
càng quan trọng, giáo dục đóng vai trò chính yếu trong việc 
giúp cho cá nhân hình thành nhân cách của mình, giúp họ 
gia nhập vào xã hội với các giấy thông hành cần thiết như 
trình độ chuyên môn, ý thức nhân văn, khă năng giao tiếp... 
Giữa giáo dục và sự phát triến cá nhân có môi quan hệ biện 
chứng với nhau: giáo dục vừa tác động đến sự phát triển, vừa 
tác động đến các yếu tô' có ảnh hưởng đến sự hình thành và
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phát triển như (di truyền, môi trường và hoạt động cá nhân). 
Nói cách khác, giáo dục có vai trò chủ đạo đôi với sự hình 
thành và phát triển nhân cách cá nhân. Vai trò chủ đạo của 
giáo dục được thể hiện tập trung ở các nội dung sau:

Giáo dục làm cho quá trình phát triển nhân cách diên ra 
có định hướng, có khoa học, phù hợp với quy luật phát triên 
của con người, do đó làm cho nhân cách của họ phát triên 
nhanh, mạnh và có hiệu quả hơn. Mục đích của giáo dục là 
giúp cho thế hệ trẻ tiếp thu toàn bộ những tinh hoa văn hóa 
của nhân loại mà loài người đã tạo ra, biến chúng thành 
những phẩm chất, năng lực của cá nhân, hình thành và phát 
triển toàn diện nhân cách. Nhờ xác định mục đích đúng đắn, 
cá nhân loại bỏ được những yếu tô' bất lợi, phát huy những 
nhân tô' tích cực ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách 
của mình. Cũng nhờ xác định đúng đắn, trẻ em không phải 
tôn công tiến hành những hoạt động mò mẫm để đạt được 
những mục đích nói trên. Không những xác định mục tiêu 
phù hợp với sự phát triển cá nhân, giáo dục còn tác động một 
cách khoa học tới quá trình thực hiện mục đích bằng cách 
lựa chọn các phương tiện, các nội dung, phương pháp và hình 
thức tô chức các hoạt động phù hợp vổi đôi tượng và điều 
kiện sẵn có nhằm thực hiện tốt nhất mục đích đã đề ra.

Con người bình thường vẫn có thể hình thành và phát 
triển dưới những tác động tự phát của môi trường, mặc dù 
không có những tác động giáo dục chuyên môn của nhà giáo 
dục. Nhưng giáo dục là yếu tô’ có thể mang lại cho cá nhân 
một trình độ phát triển mà không một yếu tô’ nào có thể 
mang lại được. Dưối tác động của môi trường và các yếu tố 
khác, con người có thể tự biết đi, biết nói..., nhưng không thể 
tự biết làm toán, làm thơ, tự trở thành kĩ sư, bác sĩ...
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Giáo dục có thể tác động và can thiệp vào các yêu tô di 
truyền, môi trường và hoạt động cá nhân, loại bỏ và triệt 
tiêu những yếu tô’ bất lợi, phát huy những yếu tô' tích cực đôi 
với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Một sô kĩ 
năng quan trọng trong xã hội hiện đại như khả năng đọc 
viết, tính toán, sử dụng các máy móc và công cụ phức tạp chỉ 
có thê được hình thành trong điều kiện của dạy học và giáo 
dục. Giáo dục có thể khắc phục và bù đắp những thiếu hụt 
do bệnh tật gây ra, phục hồi những chức năng đã mất, cô' 
gắng làm cho họ phát triển bình thường. Giáo dục cũng tác 
động tích cực đến môi trường bằng việc phát huy những mặt 
mạnh, khắc phục những tác động tiêu cực của môi trường, 
uôYi nắn những lệch lạc, đảm bảo cho nhân cách phát triển 
theo sự mong đợi của xã hội. Nói một cách hình ảnh, nếu 
thầy thuốc là người điều trị từng bệnh nhân, và chính trị gia 
là người điều chỉnh cơ chế chính trị của toàn thể cộng đồng, 
thì nhà giáo dục cũng được xem là người thầy thuốc của xã 
hội. Nhà giáo dục có nhiệm vụ ngăn ngừa những tệ nạn và 
phát huy những gì tốt đẹp nhất của con người.

Vai trò chủ đạo của giáo dục được thể hiện không chỉ ở 
chỗ chúng vạch ra phương hướng cho các yếu tô" di truyền, 
môi trường và hoạt động cá nhân phát triển theo hướng phục 
vụ mục đích giáo dục nhân cách đã đề ra; quan trọng hơn, 
giáo dục còn tìm kiếm và sử dụng các biện pháp khoa học để 
tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục nhằm làm cho sự 
hình thành và phát triển nhân cách được diễn ra một cách 
nhanh và có hiệu quả cao nhất. Muôn giữ vững vai trò chủ 
đạo đôi với sự phát triển nhân cách cá nhân, giáo dục cần 
phù hợp vối những quy luật hình thành và phát triển nhân 
cách, có khả năng phôi hợp các tác động giáo dục hợp lí. Hoạt 
động giáo dục phải bao gồm và dẫn tới hoạt động tích cực, 
chủ động, đa dạng của người được giáo dục trong mối quan
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hệ với nhà giáo dục cũng như giữa những ngưòi được giáo 
dục vói nhau; có sự thống nhất và phôi hợp chật chẽ giữa 
những tác động tổ chức lãnh đạo điều khiển của nhà giáo 
dục với hoạt động tích cực chủ động của người được giáo dục; 
có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất giữa tác động giáo dục 
và tự giáo dục, thông nhất giữa những yêu cầu những đòi hỏi 
của xã hội, của nhà giáo dục vối nhu cầu, mong muốn và 
quyết tâm thực hiện chúng ở bản thân người được giáo dục.

Như vậy, nhân cách cá nhân được hình thành và phát 
triển dưới tác động của nhiều yếu tố. Mỗi yếu tô' có một vị trí 
và vai trò không thể thiếu được đôi với sự hình thành và 
phát triển nhân cách cá nhân (di truyền giữ vai trò tiền để, 
môi trường là điểu kiện, hoạt động cá nhân giữ vai trò quyết 
định trực tiếp, giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối vối sự hình 
thành và phát triển nhân cách cá nhân). Quá để cao, hạ thấp 
hay tuyệt đôi hóa vai trò của một yếu tô" nào đểu dẫn đến sai 
lầm. Nhiệm vụ của nhà giáo dục là phải phát huy những yếu 
tô' tích cực, hạn chế và đẩy lùi những yếu tô' tiêu cực tác động 
đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Muôn thực hiện 
nhiệm vụ này, giáo dục cần tố chức cuộc sông và hoạt động 
của trẻ sao cho thực hiện một cách hiệu quả nhất những mục 
tiêu đã đê ra.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích khái niệm con người, sự phát triển người? 
Có quan niệm cho rằng: con người =  con +  người là đúng hay 
sai, tại sao?

2. Phân tích quan hệ giữa cái “xã hội” và cái “tự nhiên" 
trong con người?

3. Phân tích khái niệm nhân cách?
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4. Nêu và phân tích những quan niệm sai lầm về con 
người, nhân cách và sự phát triển nhân cách cá nhân.

5. Môi quan hệ giữa khái niệm con người và nhân cách?
6. T h ế  nào là sự phát triển cá nhân, nhân cách?
7. Phân tích các yếu tô" ảnh hưởng đến sự hình thành và 

phát triển cá nhân?
8. Các yếu tố sinh học có vai trò như thê nào đối với sự 

phát triển cá nhân?
9. Môi trường có vai trò như th ế  nào đôi với sự phát triển 

cá nhân?
10. Hoạt động của cá nhân có vai trò như thế  nào đôi với 

sự phát triên của mỗi người và nhân cách của họ?
11. Giáo dục có vai trò như thế nào đôi với sự phát triển 

cá nhân nói chung và nhân cách?
12. Nêu và phân tích những quan niệm sai lầm về vai trò 

của di truyền, môi trường và giáo dục đôi với sự phát triển cá 
nhân?

13. Những kết luận sư phạm rút ra trong nghiên cứu vai 
trò của di truyền, môi trường, giáo dục và hoạt động của cá 
nhân đôi với sự hình thành và phát triển nhân cách.
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