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NỘI DUNG CHÍNH 

1. Cơ sở lý luận về triết       o d c 

2. Triết lý giáo d c thế giới ở hai khu vực phươn  Tây và Đôn  Bắc Á 

3. Triết lý giáo d c Việt Nam truyền thống 

4. Triết lý giáo d c Việt Nam tron    a  đoạn hiện đại 

5. Mô hình triết lý giáo d c Việt Nam mới 

6. Giải pháp hiện thực hóa, khuyến nghị, dự báo và kêt luận 

*** 

Ở V  t N   tr       ả   15  ă   ầ  đây, d       tượ       tă   các “sự 

cố giáo dục”,   á       “tr ết lý giáo dục” được xã hội quan tâm một các  đặc 

bi t. Để khắc phục “c uỗi sự cố giáo dục”, cần nghiên cứu bài bản và thấu đá  về 

triết lý giáo dục để hiểu sâu bản chất vấ  đề, xác đị   được nguyên nhân gốc, chỉ 

trê  cơ sở đó  ới có thể tì  được giải pháp khắc phục. T e   ướng này, “Tr ết 

lý giáo dục Vi t Nam – từ truyền thố   đến hi   đạ ” được trì   bày tr     ă  

c ươ  .  

 

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIẾT         D C 

Triết lý giáo dục có thể xem xét trong trạ   t á  tĩ     ặc động.  
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1.1. Ở trạng thái 

tĩnh, triết lý giáo dục có 

thể nhìn từ bên ngoài 

hoặc từ bên trong. 

Nhìn từ bên ngoài 

(§1 c ươ   I), triết lý 

giáo dục có quan h  với 

ba yếu tố chi phối là Vă  

hóa, Chính trị, Kinh tế; 

hai yếu tố tươn  t c là 

Khoa học, Vă      ; và 

bốn yếu tố hiện thực hóa 

là Chính sách và Tổ chức 

giáo dục, Vă   ó    á  

dục, Nộ  du   và P ươ   p áp   á  dục, Hạ tầng giáo dục (x. Hình 1).  

Trên cơ sở rà soát nhữ    ét tươ   đồng và dị bi t giữa triết lý giáo dục với 

triết học giáo dục trong quan h  vớ  tư tưởng giáo dục và thực tiễn, có thể định 

   ĩ  triết lý giáo dục  à TƯ TƯỞNG cốt lõi mang tính tổng thể hoặc về một 

(hoặc một số) khía cạnh của giáo d c, thuộc  ĩnh vực (hoặc hướng về) HOẠT 

ĐỘNG THỰC TIỄN, chịu sự chi phối của CHÍNH TRỊ, KINH TẾ và VĂN HÓA, 

thể hiện dưới dạn  tường minh ngắn gọn hay hàm ẩn dưới dạng ngôn từ hoặc vô 

n ôn,  à cơ sở xác lập và chỉ đạo LÝ LUẬN và THỰC HÀNH. 

Triết lý giáo dục tồn tạ  dưới ba hình thức là triết lý giáo dục t e     ĩ  

Hẹp,    ĩ  Rộng và    ĩ  Trung gian (x. bảng 1).  

Bảng 1: Ba cách hiểu về triết lý giáo d c (Trần Ngọc Thêm 2019-2020) 

Cách hiểu  

Tiêu chí 

TLGD theo 

nghĩa HẸP 

TLGD theo nghĩa 

TRUNG GIAN 

TLGD theo  

nghĩa RỘNG 

Đ ểm chung Đều là tinh thần chủ đạ , là “    c ỉ    ” của giáo dục 

Về hình thức 

tồn tại 
Tường minh, rõ ràng, công khai 

Không ràng buộc: Có thể 

tường minh hoặc hàm ẩn 

 

Hình 1: Triết lý giáo d c nhìn từ bên ngoài  

(Trần Ngọc Thêm, 2020) 
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Về mức độ 

hàm súc 

Đúc  ết thành 

các từ khóa 

Không ràng buộc: Có thể được đúc  ết thành các 

từ khóa ngắn gọn hoặc không 

Về mức độ 

đồng thuận 
Được thừa nhận khá rộng rãi 

Không ràng buộc: Có thể 

được thừa nhận rộng rãi hoặc 

mang tính chuyên bi t 

Về quy mô 

nội dung 

Hẹp. T ường là 

một tư tưởng 
Rộ  . T ường là một h  thố   tư tưởng 

 

N ười Vi t t ường hiểu triết lý giáo dục theo n hĩa Hẹp, với nhữ   đò   ỏi 

cao: Nó phả  được thể hi   tườ       ; dưới dạng những từ   ó  cô đọ  ; được 

thừa nhận rộng rãi. Triết lý giáo dục t e     ĩ  Hẹp có ưu đ ểm là ngắn gọn rõ 

ràng, nhờ đó  à dễ tuyên truyền phổ biế    ư   có  ạn chế là phạm vi bao quát 

của  ộ  du   rất hẹp, vì vậy mà phải dùng nhiều “triết lý giáo dục”   ác    u; 

gây ra nhiều tranh cãi, hiểu lầm. 

N ược lại, ở p ươ   Tây, d  triết lý giáo dục ít được dùng và không có 

hình thức thể hi n riêng (mà phải dùng chung vớ  “tr ết học giáo dục” tr  g cùng 

một vỏ ngôn từ) nên triết lý giáo dục t ườ   được hiểu t e     ĩ  Rộng. Nó 

không bị ràng buộc cả về hình thức tồn tại, mức độ hàm súc và mức độ đồng 

thuận. Triết lý giáo dục t e     ĩ  rộng có ưu đ ể  là có độ tự do lớn nên dễ lựa 

chọn hình thức trình bày, không cần tranh cãi gay gắt về mức độ đồng thuận. Mặt 

hạn chế của triết lý giáo dục t e     ĩ  Rộng là thiếu độ hàm súc, do vậy mà khó 

nhớ, khó tuyên truyền phổ biến. 

Nằm giữa triết lý giáo dục t e     ĩ  Hẹp và    ĩ  Rộng còn có triết lý 

giáo dục theo nghĩa Trung gian. Loại này tích hợp đƣợc ƣu điểm của cả hai 

cách hiểu Hẹp và Rộ   là “tườ       , rõ rà  , cô       ” về hình thức tồn tại 

và “được thừa nhận khá rộ   rã ” về mức độ đồng thuận giố     ư các    ểu 

Hẹp; trong khi vẫn không bị ràng buộc về mức độ hàm súc (có thể được đúc  ết 

thành các từ khóa ngắn gọn hoặc không) và rộng về quy mô nộ  du   (t ường là 

một h  thố   tư tưởng) giố     ư các    ểu Rộng. Mặt khác, triết lý giáo dục 

t e     ĩ  Tru        lại khắc phục đƣợc hạn chế của cả hai cách hiểu Hẹp và 

Rộng, không bị giới hạn và ràng buộc về phạm vi bao quát của nộ  du   (  ư 
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triết lý giáo dục t e     ĩ  Hẹp) lẫn mức độ  à  súc (  ư tr ết lý giáo dục theo 

   ĩ  Rộng) nên vẫ  đủ độ b   quát và độ hàm súc cần thiết. 

Do không bị ràng buộc về mức độ hàm súc mà chỉ cần rõ ràng, công khai 

về hình thức tồn tại sao cho có mức độ đồng thuận cao nên triết lý giáo dục theo 

   ĩ  Tru        có t ể tìm thấy trong nhữ   tư tưởng mang tính triết lý được 

công bố trong h  thống những tuyên ngôn về sứ m nh, mục tiêu, giá trị cốt lõi, 

v.v., tạo nên bộ nhận di n củ  các cơ sở giáo dục hoặc ở trong luật giáo dục và 

nhữ   vă  bản pháp quy về giáo dục của các quốc gia. Trên thế giới, c   đến nay 

  ô   có  ước nào tuyên bố về triết lý giáo dục tr    các đ ều luật. Trong luật 

giáo dục và các vă  bản pháp quy, triết lý giáo dục t e     ĩ  Tru   gian sẽ chỉ 

thể hi   dưới dạng các thành tố tạo nên cấu trúc bên trong củ   ó (  ư sứ m nh, 

mục tiêu,  ộ  du  , p ươ   p áp, v.v.). 

Ngoài ba cách hiểu trên, triết lý giáo dục còn có thể được phân bi t t e  

t ờ      , t e    ô       , t e  c ủ thể, theo quan h  với hi n thực, theo cách 

thể hi n... T e  t ờ      , cần phân bi t triết lý giáo dục Dài hạn và Ngắn hạn. 

Theo không gian, cần phân bi t triết lý giáo dục Quốc tế, Quốc gia, Địa phươn , 

Cơ sở đào tạo...  Theo chủ thể, cần phân bi t triết lý giáo dục của Nhà quản lý và 

của Dân chúng; triết lý giáo dục của N ười dạy và của N ười học... Trong triết lý 

giáo dục của Dân chúng lại cần phân bi t triết lý giáo dục của   a đình và của xã 

hội. Theo quan h  với hi n thực, cần phân bi t triết lý giáo dục trong nhận thức 

(suy    ĩ), t ể hi n trên lời 

nói và thể hi n qua hành 

động. Theo cách thể hi n, 

cần phân bi t triết lý giáo dục 

Hiển ngôn và triết lý giáo dục 

Hàm ngôn... 

1.2. Ở trạ   t á  tĩ   

nhìn từ bên trong (§2 

c ươ   I), triết lý giáo dục có 

cấu trúc ba tầng sáu thành 

 

Hình 2: Cấu trúc Ba tầng Sáu thành tố của Triết lý 

giáo d c (Trần Ngọc Thêm 2019-2020) 
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tố. Tầng thứ nhất là Cấu trúc tối thiểu chứa hai thành tố Sứ m nh và Mục tiêu. 

Tầng thứ hai là Cấu trúc cơ bản có thêm hai thành tố Yêu cầu về Nội dung và 

Yêu cầu về P ươ   p áp   á  dục. Tầng thứ ba là Cấu trúc mở rộng có thêm hai 

thành tố nữa là Nguyên lý giáo dục và Giá trị cốt lõi củ  Vă   ó    áo dục (x. 

Hình 2).  

Trong h  thống này, Sứ m nh và Mục tiêu là hai thành tố có vai trò quan 

trọ   đặc bi t: Sứ m nh là thành tố VUA, nó chi phối trực tiếp Mục tiêu và gián 

tiếp tất cả các thành tố còn lại. Mục tiêu là thành tố CHÚA, nó là trung tâm của 

cả h  thống, chịu sự chi phối của một thành tố duy nhất là Sứ m nh và chi phối 

trực tiếp tất cả bốn thành tố còn lại.  

Cấu trúc ba tầng sáu thành tố  ày đặc trư   c   cả triết lý giáo dục theo 

   ĩ  Tru        và    ĩ  Rộng. Triết lý giáo dục t e     ĩ  Hẹp (đúc  ết thành 

các từ   ó )  à   ườ  V  t N   ư  t íc  là  ột trường hợp đặc bi t – nó chỉ thể 

hi   được một khía cạ    à  đó tr    cấu trúc ba tầng sáu thành tố mà thôi. 

1.3. Ở trạng thái động, với tiếp cận liên ngành triết học - giáo dục học - 

vă   ó   ọc, §3 c ươ   I đề xuất mô hình vận động triết lý giáo dục tổng quát 

đa chiều kích.  

Mô hình này xác lập mố  tươ   qu     ữa ba loạ   ì   vă   ó  T  ê  về 

Âm tính, Trung gian và Thiên về Dươ   tí h ứng với ba khu vực địa lý Đô   

N   Á, Đô   Bắc Á và p ươ   Tây (hình 3) với ba mô hình sứ m nh. 
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Hình 3: Ba loạ  hình văn hóa và c c khu vực văn hóa đ ển hình tươn  ứng  

(Trần Ngọc Thêm, 2014) 

Ba mô hình sứ m nh đó (hình 4) 

là: Mô hình sứ mệnh I là Xây dự   Xã 

hội Ổn định + p ục vụ Nhu cầu Xã hội 

có mục tiêu giáo dục là đà  tạ    ười 

thừa hành; Mô hình sứ mệnh II là Xây 

dự   xã  ộ  Phát triển + p ục vụ Nhu 

cầu Xã hội có mục tiêu giáo dục là đà  

tạ    ườ  tư duy; và Mô hình sứ mệnh 

III là Xây dự   xã  ộ  Phát triển + 

c ă  sóc Nhu cầu Cá nhân. Trên lý 

thuyết còn có mô hình IV, song mô 

hình này thực ra không tồn tạ , vì “Xây dựng Xã hội Ổ  đị  ” và “c ă  sóc N u 

cầu Cá   â ” là      ục đíc  có  âu t uẫ  trá    ược nhau. 

Cụ thể hóa ba mô hình sứ m nh này dưới dạng các thành tố theo ba loại 

 ì   vă   ó , t  có bảng 2. 

 

Hình 4: Bốn mô hình sứ mệnh giáo d c  
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Bảng 2: Mô hình vận động triết lý giáo d c theo loạ  hình văn hóa  

(Trần Ngọc Thêm 2020) 

Triết lý  

Loại        GD 

hình VH 

SỨ MỆNH  

(mẫu xã hội) 

MỤC TIÊU  

(mẫu ngƣời) 

NỘI DUNG  

giáo dục 

PHƢƠNG PHÁP  

giáo dục 

Thiên về  

Âm tính 

Xã hội  

ổn định (I) 

N ười  

thừa hành 
Tri thức 

Thầy trung tâm, 

truyền thụ tri thức 

Trung gian 

Xã hội định  

hƣớng phát 

triển (II) 

N ười  

tư duy (có 

đị    ướng) 

Tri thức & 

p ươ   p áp 

tư duy 

T
rò

 t
ru

n
g
 t

âm
 

Tái tạo  

tri thức 

Thiên về 

Dươ   tí   

Xã hội phát 

triển (III) 

N ười  

sáng tạo 

P ươ   p áp  

sáng tạo 

Sáng tạo  

tri thức 

 

Chi tiết hóa thêm một bước nữa, ta sẽ có mô hình vậ  động triết lý   á  dục 

của 3 sứ m nh theo 8 chiều kích (bảng 3). 

Bảng 3: Mô hình vận độn  của 3 sứ mệnh theo 8 ch ều kích  

(Trầ  N ọc T ê  2020) 

Mô hình 

Tiêu chí 
I II III 

1.LH vă   ó  Thiên về âm tính Trung gian  Thiên về dươ   tí   

2.Không gian Vi t N   & ĐNÁ Đô   Bắc Á P ươ   Tây  

3. Sứ m nh 

Xây dựng xã hội Ổn 

định + phục vụ nhu 

cầu Xã hội 

Xây dựng xã hội 

Phát triển + phục 

vụ nhu cầu Xã hội 

Xây dựng xã hội Phát 

triể  + c ă  sóc   u 

cầu Cá nhân 

4. Mục tiêu ĐT N ười thừa hành ĐT N ườ  tư duy ĐT N ười sáng tạo 

5. Chủ thể 

(CT) 

Thầy = CT chính duy 

nhất; Trò = đố  tượng 

tiếp nhận thụ động  

Thầy = CT chính 

thứ nhất; Trò = CT 

chính thứ hai 

Trò = CT chính thứ 

nhất; Thầy = CT 

chính thứ hai (hỗ trợ) 

6. Nội dung 
Coi trọng kiến thức, 

kỹ  ă   

Coi trọng kiến thức 

và PP tư duy 

Coi trọ   p ươ   

pháp sáng tạo 

7. P ươ   

pháp 

Thầy trung tâm, 

truyền thụ tri thức 

Trò trung tâm, tái 

tạo tri thức 

Trò trung tâm, sáng 

tạo tri thức 

8. Bậc học 
Bậc Phổ t ô  , đà  

tạo nhân lực đại trà 

Bậc Đại học, đà  

tạ  độ    ũ trí t ức 

Bậc S u đại học, đà  

tạo nhân lực tinh hoa 
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Tổng kết lại, mô hình vậ  động triết lý   á  dục tổ   quát đ  c  ều kích 

được trình bày ở hình 5.  

 

Hình 5: Mô hình vận động triết lý    o d c tổn  qu t đa ch ều kích  

(Trần Ngọc Thêm 2020) 

1.4. Trong bối cảnh đ  dạng về phƣơng pháp luận (§4 c ươ   I), tình 

trạ   s    đề p ươ   p áp luậ  được hóa giải bằ       p ươ   t ức: Một là lựa 

chọn thứ tự ƣu tiên. Trong tổng thể thì ưu t ên phươn  ph p  uận mácxít, 

phươn  ph p  uận thực chứng, tiếp cận toàn thể p ươ   p áp luận. Trong 

p ươ   p áp luận thực chứng thì ưu t ên phươn  ph p    thuyết. Tr    p ươ   

pháp lý thuyết thì hóa giả  s    đề p ươ   p áp luận bằ   p ươ   t ức thứ hai 

là kiến tạo lý luận và phƣơng pháp mới. Vi c tổng - tích hợp hạt nhân hợp lý 

của các lý luậ  và p ươ   p áp đã có c   p ép tạo nên h  phươn  ph p Dịch lý - 

Hệ thống - Loại hình.  

Để bổ su   c   p ươ   p áp lý t uyết, p ươ   p áp đị   lượng được sử 

dụng với vi c đ ều tra khảo sát thực trạng triết lý giáo dục trên phạm vi cả  ước 

bằng bảng hỏi gồm 33 câu vớ  3.070   ườ  t       . P ươ   p áp đị   lượng 

kết hợp vớ  định tính được dù   để kiể  định các kết quả t u được bằng cuộc 
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khảo sát dùng bảng hỏi mở gồm 17 câu với sự tham gia của 112 chuyên gia từng 

tham dự ba cuộc hội thả  d  đề tài tổ c ức. 

Ngoài ra, ở §4, phƣơng pháp  ánh giá và     dựng triết lý giáo dục cũ   

được kiến tạo nhằm khắc phục b nh cảm tính trong khoa học, giúp quy trình 

đá     á và xây dựng triết lý giáo dục được thực hi n một cách chặt chẽ, bài bản 

 ơ . 

2. TRIẾT LÝ GIÁO D C THẾ GIỚI Ở HAI KHU VỰC  

PHƯƠN  TÂY VÀ ĐÔN  BẮC Á 

Chƣơng II vận dụng khung lý luậ  đã xây dự   để nghiên cứu triết lý giáo 

dục thế giới ở hai khu vực phƣơng Tây và Đông Bắc Á   ư đại di n tiêu biểu 

cho hai loạ   ì   vă   ó  t  ê  về dươ   tí   và l ạ   ì   vă   ó  tru       .  

2.1. PHƢƠNG TÂY (§1 c ươ   II) bao gồm các quốc gia châu Âu và 

Bắc Mỹ. Úc và New Zealand có thể xem là những quốc gia mang bản sắc 

p ươ   Tây  ằm ở p ươ   Đô  . Tr    lĩ   vực giáo dục, có thể chọn ba quốc 

gia Mỹ, Anh, Đức là  đại di   đ ển hình.  

P ươ   Tây t uộc loại hình vă   ó  t  ê  về Dươ   tí   vớ   ă  đặc 

trư  : Tính động tạo nên một xã hộ  ư  p át tr ể   ơ  là ổ  định; Tính trọng sức 

mạnh và hướng ngoại; Tính trọng cá nhân; Tính trọng nguyên tắc; Tính trọng lý 

trí. Lý trí và chủ    ĩ  duy lý (r t    l s ) trê  cơ sở tư duy p â  tíc  tạo nên 

sức mạnh trí tu  mà biểu hi   đ ển hình là sự phát triển của khoa học và văn 

minh xuyên suốt lịch sử. 

Giáo dục p ươ   Tây khở  đầu bằng sứ mệnh giáo dục theo mô hình II 

“Xây dựng Xã hội Phát triển + phục vụ Nhu cầu Xã hộ ” và  t ời Hy Lạp - La 

Mã cổ đại với mục t êu đà  tạo kết hợp ba loại mẫu   ườ  cơ bả  là N ười thừa 

 à  , N ườ  tư duy và N ười sáng tạo. Từ thời Phục  ư  , sứ m nh giáo dục ở 

p ươ   Tây có   uy    ướng dịch chuyển từ mô hình II sang mô hình III là 

“Xây dựng xã hội Phát triể  + c ă  sóc   u cầu Cá   â ”,  ướ   đến Mục tiêu 

đào tạo N ườ  tư duy và N ười sáng tạo. Sứ m nh và mục t êu  ày được cụ thể 
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hóa bằng 5 nguyên lý nổi bật: Giáo dục toàn diện, Giáo dục sáng tạo, Giáo dục 

nhân văn và dân chủ, Giáo dục thực tiễn, và Giáo dục suốt đời. Trong thời hi n 

đạ , p ươ   Tây rất coi trọng giáo d c phươn  ph p.  

Trong thế giới p ươ   Tây, Mỹ là một quốc gia trẻ phát triển rất nhanh; 

nền giáo dục  ỹ       c ó     à   được vị trí là nề    á  dục t à   cô     ất, 

đà  tạ  được nhiều   ười giành giải Nobel nhất, t u  út được nhiều   ười học 

toàn cầu nhất, là mô hình giáo dục được nhiều  ước noi theo nhất. Bố    á trị có 

nguồn gốc c âu  u đã là   ê  bản sắc văn hóa Mỹ là C ủ    ĩ  cá   â , C ủ 

   ĩ  t ực dụ  ,      tế t ị trườ  , và Đạ  đức T   là  . Tr    quá trì    ở 

mang bờ cõi về p í  Tây,   ười dân Mỹ còn tạo nên một “t    t ầ  b ê  cươ  ” 

(Frontier spirit). Bản sắc vă   ó   ày là  ạt nhân liên kết và đà  luy n những con 

  ườ  đến từ tứ xứ thành một “ ồi hầm nhừ” (Melt   p t), rồi về sau nới lỏng 

 ơ , với tinh thầ        du    ơ  là “đĩ  xà-lách trộ ” (S l d pl te) – tất cả đã 

tạo thành nền tảng cho nhữ   t à   cô   vượt trội củ   ước Mỹ trong mọ  lĩ   

vực nói chung và giáo dục nói riêng. Giáo dục Mỹ có 5 nguyên lý nổi bật là: Giáo 

dục khai phóng; Giáo dục cá nhân hóa; Giáo dục dân chủ và bình đẳng; Giáo 

dục đa trí tuệ; và Giáo dục đa văn hóa. 

Thế giớ  p ươ   Tây   ờ có truyền thố   vă   ó  coi trọng cá nhân và nền 

chính trị coi trọng dân chủ; trong giáo dục thì chú trọn  phươn  ph p, kỹ năn  

 ơ  là   ến thức mà các nền giáo dục đã có   ững đó    óp vượt trội. Tuy rằng 

khi tham gia các kỳ thi quốc tế, giáo dục p ươ   Tây t ường có thành tích không 

cao, song kết quả cuối cùng trên thực tế, p ươ   Tây lại đào tạo ra được những 

con n ười sáng tạo, thực hi   được sứ m nh t úc đẩy xã hội phát triển mạnh mẽ 

trên mọ   ĩnh vực. Cũng nhờ coi trọng kết quả cuố  cù    ơ  là t   cử cho nên ở 

p ươ   Tây, n ười học ít phải chịu áp lực, ít xảy ra nạn tự tử học đường.  

2.2. Xét về vă   ó , ĐÔNG BẮC Á (§2 c ươ   II) hi n nay ngoài 5 quốc 

gia và vùng lãnh thổ nằm ở khu vực địa lý này còn phải tính cả Singapore với 

74,3% cư dâ  là   ười gốc Hoa và tiếng Quan thoại là ngôn ngữ chính thức thứ 

hai (giố     ư Úc và New Ze l  d   u trú tạ  p ươ   Đô     ư   t uộc về loại 
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 ì   vă   ó  p ươ   Tây). Tr    lĩ   vực giáo dục, ba quốc gia Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Trung Quốc được chọ  là  đại di   đ ển hình cho khu vực Đô   Bắc Á. 

Về mặt loạ   ì  , Đô   Bắc Á thuộc loại hình văn hóa trung gian, tiểu loại 

hình hướn  dươn , trọng thế t c. Đô   Bắc Á có truyền thống coi trọng tập thể, 

    đì  , t ể di n; chịu ả    ưởng nhiều của vă   ó  Nho giáo trong lịch sử. Đặc 

đ ểm bao trùm lên tất cả các h  tư tưởng Hán Nho và Tống Nho là Sứ mệnh xây 

dựng và duy trì một xã hội ổn định. Vă   ó  Nho giáo có truyề  t ố   c   trọ   

tập t ể  à xe    ẹ v   trò cá   â ; c   trọ   lễ    ĩ , lễ     , các p ẩ  c ất 

tru     ếu và    t ố   t ứ bậc tô  ty  à xe    ẹ dâ  c ủ, tự d , sá   tạ  – tất 

cả là để duy trì một trật tự ổ  định. Trong tổ chức xã hộ , vă   ó  Đô   Bắc Á có 

đặc đ ểm là có tính cộn  đồng g a đình,   a tộc. Mà     đì   t ì có tí   tôn ty nên 

vă   ó  Đô   Bắc Á rất coi trọng thứ bậc, coi trọng sự trung thành.  

Thuộc l ạ   ì   vă   ó  tru       , sứ mệnh giáo dục  à các quốc     

Đô   Bắc Á đặt ra cho mình trong lịch sử cũ        tí   tru        – đó là  ô 

hình sứ m nh II: Xây dựng xã hộ  Phát triển + ph c v  nhu cầu Xã hội. Mục tiêu 

giáo dục thời phong kiến ở các  ước chịu ả    ưởng Nho giáo là đà  tạo N ườ  

quân tử. S u     c ế độ phong kiế  sụp đổ, d ễ  r  quá trì   c uyể  đổ  từ  ục 

tiêu đà  tạ  N ười quân tử (thừa hành) chuyể  s    đà  tạ  N ườ  tư duy (có 

đị    ướ  ) và t ếp cậ   ục t êu đà  tạ  N ườ  s n  tạo.  

Đối chiếu với thực tế, do có truyền thống coi trọng kiến thức (từ c ươ  ) 

và thi cử (khoa bảng) nên khi tham gia các kỳ thi quốc tế về giáo dục, học sinh 

các quốc     Đô   Bắc Á t ường đạt được thành tích cao. Tuy trong giáo dục 

vẫ  c ư  p ải là coi trọn  đún  mức việc rèn luyện phươn  ph p, kỹ năn , song 

nhờ có  ă   lực quản lý tươ   đối tốt, cách thức tổ c ức và quản lý giáo dục khá 

chặt chẽ mà có kết quả thực tế  à đào tạo được nhữn  con n ườ  tư duy. Ở những 

quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhậ  được các   á trị p ươ   Tây  ột cách hi u 

quả   ư N ật Bản, Hàn Quốc, Đà  L   ,…, giáo dục đã t ực hi   được sứ m nh 

thúc đẩy sự phát triển nhanh của xã hội một cách ấ  tượng, mặc dù có hạn chế là 

  ười học luôn phải chịu nhiều áp lực, nạn tự tử học đường thuộc loại cao nhất 

thế giới. 
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2.3. So sánh giữa phƣơng Tây và Đông Bắc Á (§2.4 c ươ   II) cho thấy 

rất rõ mố  tươn  quan giữ  đặc trư   vă   ó  với thực trạng của triết lý giáo dục 

và sự phù hợp cao giữa triết lý giáo dục kỳ vọng và thực tế của từng khu vực. 

P ươ   Tây xây dự   được xã hội phát triển trong suốt lịch sử (kể cả thời 

Trung cổ); Đô   Bắc Á xây dự   được xã hội phát triển trong ổn định trong suốt 

lịch sử. S    đ  và  cụ thể thì có sự khác bi t rất thú vị. Theo kết quả trung gian 

(đ ể  t  ) t ì Đô   Bắc Á đứng nhất thế giới (hình 6), còn theo kết quả cuối 

cùng (thể hi n qua các chỉ số phát triể ) t ì p ươ   Tây đứng nhất thế giới. Góc 

  ì  vă   ó  có t ể giúp giải thích tình trạ   trê    ư s u: 

(1) Do bị chi phối bở  vă   ó  N     á , 

giáo dục Đô   Bắc Á có truyền thống trọng 

thi cử, trong khi giáo dục p ươ   Tây với 

truyền thố   vă   ó  t ực dụng, quan tâm 

đến hi u quả thực tế cuố  cù    ơ . Tr    

giáo dục t ì Đô   Bắc Á coi trọng nhiều về 

kiến thức, tr        p ươ   Tây t ì c   trọng 

p ươ   p áp,  ỹ  ă    ơ . Vì vậy xét theo 

kết quả tru        (đ ểm thi) củ  Đô   Bắc Á 

c    ơ ,   ư   xét t e  kết quả cuối cùng 

(các chỉ số phát triể ) t ì p ươ   Tây c    ơ  

một cách ấ  tượng:  

Trê  p ươ   d  n vật chất, GDP bình 

quâ  đầu   ười trung bình của ba quốc gia 

p ươ   Tây đại di n trong cùng  ă  là 51,280 USD, trr        GDP bì   quâ  

đầu   ườ   ă  2018 tru   bì   của ba quốc     Đô   Bắc Á đại di n là 27,424 

USD. Trê  p ươ   d  n tinh thần, chỉ số HDI trung bình  ă  2018 của ba quốc 

gia p ươ   Tây đại di n là 0,926, trong khi HDI trung bình của ba quốc gia 

Đô   Bắc Á đại di n tr    cù    ă  là 0,860. Trê  p ươ   d  n giáo dục  ại 

học, số trườ   đại học nằ  tr    t p 1000  ă  2018 tru   bì   của ba quốc gia 

p ươ   Tây đại di n là 94,7 trường, trong khi số trường nằm trong top 1000 

 

Hình 6: So s nh đ ểm PISA khu 

vực Đôn  Bắc Á và phươn  Tây ở 

nhóm đ ểm >500) 
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trung bình tr    cù    ă   của ba quốc     Đô   Bắc Á đại di n là 59,7 trường. 

Trê  p ươ   d  n phát minh khoa học, số giải Nobel trung bình của ba quốc gia 

p ươ   Tây đại di   tí   đế   ă  2018 là 150,3   ải/quốc gia, trong khi số giải 

Nobel trung bình của ba quốc gia Đô   Bắc Á đại di n trong cùng thời gian là 11 

giải/quốc gia.  

(2) Triết lý giáo dục Đô   Bắc Á      t e  đặc đ ểm củ  vă   ó  truyền 

thố   Đô   Bắc Á là trọng gia  ình nên học sinh bị nhiều áp lực từ kỳ vọng của 

    đì  , tr        p ươ   Tây có truyền thống trọng cá nhân nên giáo dục 

p ươ   Tây cố gắng giảm áp lực, đe    ề  vu  đế  c     ười học.  

(3) Do thuộc loại hình vă  hóa trung gian vừa âm vừ  dươ  , p ầ  dươ   

(giố   p ươ   Tây) c ủ yếu bộc lộ ở tầng lớp trên (giớ  lã   đạo), còn phần âm 

(giố   Đông Nam Á) chủ yếu bộc lộ ở tầng lớp dưới (giới bình dân). Giáo dục có 

tí   đại chúng nên thiên về âm tính,   ườ  Đô   Bắc Á quen chung sống với áp 

lực. Học s    Đô   Bắc Á chịu nhiều áp lực cả từ kỳ vọng củ      đì   lẫn 

c ươ   trì    ọc tập ở   à trường. Chất âm tính còn tạo nên tính thụ  ộng. Mục 

tiêu giáo dục các   á trị  ớ    ư p át  uy bả  lĩ  , c ủ động sáng tạ  c ư  t ực 

hi   được bao nhiêu.  

(4) B  đặc đ ểm trên dẫn 

đế  đặc đ ểm thứ tư là, s  với 

p ươ   Tây,   á  dục Đô   Bắc 

Á còn chứa nhiều nhƣợc  iểm 

và hạn chế, xét về cả số lượng 

lẫn mức độ phổ biến (bê bối 

trong quan h  giáo viên - học 

sinh, bạo lực học đường, thao 

túng kết quả t  …). Đông Bắc Á 

có hi   tượng tự tử học đường ở 

mức cao nhất thế giới (hình 7). 

(5) Tuy nhiên do có  ă   lực quản lý tốt, cách thức tổ c ức giáo dục khá 

chặt chẽ nên chính quyền các  ước Đô   Bắc Á luôn rất chủ  ộng, tích cực, 

 

Hình 7: Tỷ lệ tự tử ở một số nước OECD trên 

100 n hìn dân năm 2012  

(Nguồn: OECD) 
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nghiêm túc và minh bạch trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc tiêu cực 

trong giáo dục; sau khi xử lý rồi thì nhanh chóng chấn chỉnh. Vì vậy, trong tổng 

thể thì thực tế là giáo dục Đô   Bắc Á đã đào tạo được nhữn  con n ườ  tư duy, 

t úc đẩy được sự phát triển khá nhanh của xã hội trên nhiều lĩ   vực một cách 

ấ  tượng. 

3. TRIẾT LÝ GIÁO D C VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG 

 Chƣơng III vận dụng khung lý luậ  đã t  ết lập vào vi c nghiên cứu 

TRIẾT L  GIÁ  DỤC  IỆT NAM TRUYỀN THỐNG với ba thời kỳ là thời 

phong kiến, thời Pháp thuộc và thời kỳ 1945-1985. 

3.1. Triết lý   á  dục V  t Nam truyền thống chịu sự chi phối của nền kinh 

tế chung ở khu vực Đô   N   Á là kinh tế tiểu nông trồ   lú   ước mang tính 

thời vụ cao. Thời P áp t uộc, vi c khai thác thuộc đị  đã p át  uy tố  đ  t ế 

mạnh của kinh tế nông nghi p truyền thống, mở ra thêm kinh tế trồng cây công 

nghi p cùng khai khoáng, công nghi p, giao thông trên cả  ước. Thời kỳ 1954-

1985      đặc đ ểm của một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (kinh tế chỉ 

huy) và bao cấp.  

Nền chính trị      đ ạn này trải qua ba chế độ là quân chủ p       ế , thực 

dân và xã hội chủ    ĩ . H   t ời kỳ Pháp thuộc và 1945-1985 đều có nét chung 

của buổi giao thời: giao thời giữa văn hóa truyền thố   và      lưu vớ  p ươ   

Tây, giao thời giữa chiến tranh với hòa bình. Mặc dù là giao thờ ,   ư   tr    

chiều sâu tí   các , vă   ó  tr    t à  bộ      đ ạn này về cơ bản vẫn là một 

nề  vă   ó   ô        p - nông thôn -  ô   dâ  ư  ổ  định, vớ   ă  đặc trư   

gốc tạo nên bản sắc Vi t N   là: (1)   uy    ướng thiên về âm tính; (2) Tính 

cộ   đồng làng xã mạ  ; (3) Tí   ư   à   ò ; (4) Tí   ư   ết hợp; và (5) Tính 

linh hoạt. 

3.2. Trên nền tả   này, các thành tố của triết lý giáo dục Vi t Nam truyền 

thống bao gồm:  
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Sứ mệnh giáo dục của thời phong kiến là phục vụ xây dựng một xã hội ổn 

định nhằ  “trị quốc    dâ ”; của thời Pháp thuộc là khai thác thuộc địa và truyền 

bá vă       P áp; của thời kỳ 1945-1985 là xây dựng chủ    ĩ  xã  ội và thống 

nhất đất  ước. Sứ m nh chung của cả ba thời kỳ là xây dựng một xã hội ổn định. 

Mục tiêu giáo dục của thời phong kiế  là đà  tạ    ười làm quan; của thời Pháp 

thuộc là đà  tạ    ười công chức; và của thời kỳ 1945-1985 là đà  tạ    ười tài 

đức, vừa hồng vừa chuyên. Mục tiêu chung của cả ba thời kỳ là đào tạo n ười 

thừa hành. 

Nguyên lý giáo dục của thời phong kiến là trọng Lễ  ơ  Vă ; của thời Pháp 

thuộc là phục vụ thực tiễn; của thời kỳ 1945-1985 tiếp tục là phục vụ thực tiễn 

(học đ  đô  với hành). Yêu cầu về nội dung giáo dục ở thời phong kiến là truyền 

thụ tri thức Nho học mà không quan tâ  đến tính toàn di n; ở thời Pháp thuộc thì 

có c ươ   trì   đà  tạo toàn di n, xóa bỏ ả    ưởng của Nho học; ở thời kỳ 

1945-1985 thì phải thể hi   được tính dân tộc. Yêu cầu về phƣơng pháp ở thời 

phong kiến là trao truyền thụ động, từ c ươ  ; ở thời Pháp thuộc là giáo dục trực 

quan với tinh thần duy lý; ở thời kỳ 1945-1985 là “dạy tốt, học tốt” (    tốt). 

3.3. Vi c hiện thực hóa triết lý giáo dục Vi t Nam truyền thống ở thời 

phong kiến được thực hi n bằng chính sách coi trọng giáo dục; tổ chức giáo d c 

là quả  lý đầu ra, nhờ vậy mà không cần phả  đầu tư c   hạ tầng giáo d c.  

Ở thời Pháp thuộc, triết lý giáo dục về mặt tổ chức được chính quyền Pháp 

thực hi n bằng cách nhanh chóng thành lập các trườ   t ô     ô  để đà  tạo 

phiên dịc , trường Hậu Bổ để đào tạo công chức; các trườ   c   đẳng, dạy nghề 

để phục vụ thực tiễn. Chính quyề  P áp đã đề ra hàng loạt chính sách nhằm mở 

rộng ả    ưởng củ  vă   ó  P áp,  ạn chế dầ  và đ  đến loại bỏ hẳn nền giáo 

dục Nho học. Chính quyề  P áp cũ   c ú trọ   đầu tư xây dựng hạ tầng giáo 

d c vớ  trường lớp, khu học xá, nhà thực hành, sân vậ  độ  , t ư v   …       

trang.  

Ở nền giáo dục dòng chủ lƣu thời kỳ 1945-1985, để hi n thực hóa sứ m nh 

 â   c   dâ  trí, N à  ước xây dựng một mạ   lưới giáo dục quốc dâ  đến tận 

các thôn, bả  để phổ cập giáo dục. Để hoàn thi n sứ m    đà  tạo nguồn nhân 
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lực, giáo dục dòng chủ lưu 1945-1985 đã trải qua ba cuộc cải cách (1950, 1956, 

1979). Đ  qu      cuộc chiến tranh, hạ tầng giáo dục gặp nhiều   ó   ă , s    

vớ  c í   sác  “Tận lực phát triển giáo dục phổ t ô  ”, vậ  độ     â  dâ  đó   

học p í,      p í đầu tư c     á  dục đã đáp ứ   được những nhu cầu cơ bản.  

Triết lý giáo dục dòn  bàn   ưu ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa 

(1954-1975) được tuyên bố long trọng với ba tôn chỉ Nhân bản, Dân tộc, Khai 

p ó   (s u đổi thành Nhân bản, Dân tộc, Khoa học) đã    ế    ô   ít   ười 

  ưỡng mộ mà quên rằ   đó  ới là triết lý giáo dục kỳ vọng. Tuy triết lý giáo 

dục đó đã    n thực  ó  được một phầ    ư   bê  cạ   đó,  ền giáo dục này còn 

mang không ít hạn chế: nặng tính từ c ươ  , x  rời thực tế, ả    ưởng ngoại lai, 

thiếu tính dân tộc, thiếu tính sáng tạo, không thiết thực, thiếu kế hoạch và chính 

sách phù hợp... 

3.4. Nhìn chung, thực trạng của triết lý   á  dục V  t Nam truyền thống 

(§3.4 c ươ   III) trong cả ba thời kỳ là đã t ực hi   được sứ mệnh của triết lý 

giáo dục kỳ vọng xây dựng được một xã hội ổ  định và m c tiêu là đà  tạo được 

  ười thừa hành. 

Triết lý giáo dục thời phong kiến đã hoàn thành tốt sứ m    “trị quốc an 

dâ ” và  ục t êu đà  tạ    ười thừa hành, xây dựng một xã hội phong kiến 

tươ   đối ổ  đị    é  dà   ơ   ột    ì   ă .  

Triết lý giáo dục thời Pháp thuộc nhìn từ chủ thể là chính quyền thực dân 

thì về cơ bả  là đã t à   cô   tr    v  c hoàn thành sứ m nh và các mục t êu đặt 

ra. Song sự thành công này không phục vụ được cho quyền lợi lâu dài của chính 

quyền thực dân: Sản phẩm của nền giáo dục thời kỳ này, từ p     trà  Đô   

        ĩ  t ục đến những nhà cách mạng xuất sắc, đều đe  lại những kết quả 

trá    ược với nhữ   đ ều chính quyền thực dâ       đợ . Đó là bằng chứng về 

sự thất bại của triết lý   á  dục t ời Pháp thuộc. 

Triết lý   á  dục dòng chủ lƣu thời kỳ 1945-1985 đã   à  t à   tốt được 

phần sứ m nh xây dựng một một nền giáo dục hoàn toàn Vi t N  , đà  tạ  được 

nguồn nhân lực phục vụ sự nghi p thống nhất đất  ước; song mục t êu đà  tạo 

c     ười phát triển toàn di   để xây dự   đất  ước t ì c ư    à  tất. P ươ   
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pháp dạy trên thực tế vẫn theo quán tính truyền thụ kiến thức kiểu thầy giảng trò 

   ; p ươ   p áp  ọc vẫn là tiếp thu thụ động. Vi c chống Mỹ mới phát huy 

được mặt giáo dục tư tưởng, chính trị, đạ  đức. S u  ă  1975,       uồn vi n 

trợ từ các  ước xã hội chủ    ĩ    ô   cò , c ú   t  p ải tự lực cánh sinh, là lúc 

bộc lộ chỗ yếu của h  thống quản lý và nguồn nhân lực do nền giáo dục tạo ra. 

So sánh ba thời kỳ, 3.070   ười tham gia cuộc khảo sát củ  đề tà   ă  2020 

đã đ nh     kết quả thực hiện m c tiêu giáo d c ở mức hoàn thành tốt và hoàn 

thành một phần trong thời kỳ Phong kiến là 89,3%, thời kỳ Xây dựng Chủ    ĩ  

Xã hội bao cấp 1955-1885 là 87,1%, và thời kỳ Pháp thuộc là 69,8%  (hình 8). 

 

Hình 8: So s nh đ nh     về kết quả thực hiện m c tiêu giáo d c trong ba thời kỳ  

Phong kiến, Pháp thuộc và Xây dựng Chủ n hĩa Xã hội bao cấp 1955-1885 

(Nguồn: Dữ liệu khảo s t năm 2020 của Đề tài KHGD/16-20.ĐT.011) 

Tuy ba thời kỳ phong kiến, Pháp thuộc và 1945-1985 khác nhau về nhiều 

mặt,   ư   về triết lý giáo dục thì, nhìn trong tổng thể, ba thời kỳ  ày đều có sứ 

m nh chung giống nhau là xây dựng một xã hội ổ  định và mục tiêu kỳ vọng là 

đà  tạ    ười thừa hành, nhìn chung là phù hợp với mục tiêu thực tế là thuộc bài, 

t   đỗ, có bằng cấp; ngoan ngoãn, vâng lờ . Đó là lý d  để nhập chung ba thời kỳ 

này thành giai  oạn truyền thống (t e     ĩ  rộng). Bức tranh đó   ác  ẳn với 

tình hình trong   a  đoạn hiện đại (t e     ĩ   ẹp), từ Đổi mớ  (1986) đến nay.  



18 

 

Đá     á tổng thể thì triết lý giáo dục Vi t Nam truyền thống nhìn chung là 

thành công so với sứ m nh và mục tiêu đề ra (x. bảng 4). 

Bảng 4: Triết lý giáo d c V ệt Nam truyền thống (Trần Ngọc Thêm 2019) 

        G    đ ạn 
 

Tiêu chí 

Thời kỳ 

Phong kiến 

Thời kỳ 

Pháp thuộc 

Thời kỳ 1945-1985  

(dòng chủ lƣu) 

Các 

thành 

tố  

chi 

phối 

Vă  

hóa  

Có 5 đặc trư  : (1)   uy    ướ   t  ê  về â  tí  ; (2) Tí   cộ   đồ   

là   xã; (3) Tí   ư   à   ò ; (4) Tí   ư   ết  ợp; (5) Tí   l      ạt 

G    lưu, t ếp b ế  vớ  

VH Tru   H  , t ếp 

  ậ  N     á  

Xu   đột      á trị và 

     lưu vớ  vă   ó  

p ươ   Tây 

G    lưu, t ếp b ế   

vớ  vă   ó  xã  ộ   

c ủ    ĩ  

Chính 

trị 

C ế độ quâ  c ủ 

p       ế  

C ế độ t ực dâ   

 ử  p       ế  

C ế độ  

xã  ộ  c ủ    ĩ  

Kinh 

tế 

Nông      p trồ   lú   ước      tí   t ểu  ô   và tí   t ờ  vụ cao 

Đơ  đ  u 
Đ  dạ    ó ;       

t ác t uộc đị  

     tế c ỉ  uy; b   

cấp   ểu “x  -c  ” 

Triết 

lý  

giáo 

dục  

kỳ 

vọng 

Sứ 

     

Xây dự    ột xã  ộ  ổ  đị   

P ục vụ v  c c   trị 

củ  c í   quyề  

p       ế  (  ằ  “trị 

quốc    dâ ”) 

XD xã  ộ  p át tr ể  

 ơ ;      t ác t uộc  

đị  & truyề  bá vă  

minh Pháp 

Xây dự   CNXH và 

t ố     ất đất  ước; 

Nâ   c   dâ  trí, đà  

tạ    â  lực 

Mục 

tiêu 

Đà  tạ    ườ  t ừ   à   

Đà  tạ    ườ  là  

quan 

Đà  tạ    ườ  cô   

c ức 

Đà  tạ    ườ  tà  đức, 

vừ   ồ   vừ  c uyê  

Ng. lý Trọ   Lễ  ơ  Vă  P ục vụ t ực t ễ  Học đ  đô  vớ   à   

YC về 

n.dung 

Tr  t ức N    ọc 

(không t à  d   ) 

C ươ   trì   GD 

p     p ú, t à  d    

T ể      được  

tí   dâ  tộc 

YC về 

p.pháp 

Tr   truyề  t ụ độ  , 

từ c ươ   

GD trực qu  ,  

vớ  t    t ầ  duy lý 
Dạy tốt,  ọc tốt 

TLGD 

thực  

tế & 

Hiệu 

quả 

TLGD 

t ực tế 

Mục t êu c í   là t uộc bà , t   đỗ, có bằ   cấp;          ã , vâ   lờ  

Học là  qu   c ức,  

t ư lạ  

Học là  t ô   dịc   

v ê ,   â  v ê  bả  xứ 

Học là  cá  bộ cô    

c ức   à  ước 

H  u 

quả 

H à  t à   tốt  

sứ      và  ục t êu 

H à  t à    ột p ầ  sứ 

     và  ục t êu 

Về cơ bả  là   à  t à   

sứ      và  ục t êu 

N ì  c u   là t à   cô   s  vớ  sứ      và  ục t êu đề r  

Tiêu H    N uyê    â  vă   ó    ô         ậ  
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cực 

trong 

giáo 

dục 

tượ   p ổ b ế  và đ  dạ   

 ơ       tế 

T á  độ 

xử lý 
Rất quyết l  t   ô         ậ  

 

3.5. Xuyê  suốt từ truyề  t ố   đế       đạ , trong dân gian có một hệ 

thống triết l  giáo dục phi ch nh thống (§1.4.2 c ươ   III) thể hi n qua kho tàng 

tục ngữ c  d  . T e  đó, sứ m nh giáo dục là để tồn tại trong cuộc số   t ường 

nhật. Mục tiêu giáo dục là trước hết hãy học cho mình (Học hành thì ích vào 

thân...). G á trị cốt lõi được quan tâm nhiều nhất là chữ “ HÔN” (Sống khôn 

chết thiêng). Nguyên lý giáo dục cơ bản là học ở mọ   ơ  (Đ  một n ày đàn , học 

một sàng khôn); học suốt đời (Bảy mươ  còn học bảy mốt) và học ở mọ    ười 

(Đ  hỏi già, về nhà hỏi trẻ). Về nội dung giáo dục, triết lý dân gian là học mọi thứ 

kỹ  ă   và tr  t ức cần thiết trong cuộc sống (Học ăn học nói, học gói học mở). 

P ươ   p áp  ọc của dân gian là học trong lúc hành (Học khôn đ   ính, học tính 

đ  buôn). 

4. TRIẾT LÝ GIÁO D C VIỆT NAM  

TR N    A  Đ ẠN HIỆN ĐẠI 

Chƣơng I  chuyển sang tìm hiểu sự biế  động của TRIẾT L  GIÁ  

DỤC  IỆT NA  TR NG GIAI Đ ẠN HIỆN ĐẠI. G    đ ạn hi   đại theo 

   ĩ   ẹp bao gồm thời kỳ Đổi mới, từ 1986 đến nay.  

4.1. Triết lý   á  dục V  t Nam thờ  Đổi mới chịu sự chi phối (§1 c ươ   

IV) của nền văn hóa với ba đặc đ ểm: (a) Về cơ bả  đây vẫn là một nề  vă   ó  

nông nghiệp - nông thôn - nông dân với bản sắc thiên về âm tính và tính cộng 

đồng làng xã mạnh; (b) Nhữ   â   ưởng của văn hóa thời chiến vẫn tiếp tục chi 

phố  sâu đậm: Bộ trưở   được gọ  là “tư l      à  ”; N  ị quyết 29 củ  Đảng 

về Đổi mới giáo dục được Bộ trưở   xe  “  ư  ột trậ  đá   lớn gồm nhiều 

binh chủng, phối hợp nhiều chiến dịch, giải quyết nhiều mục t êu”; (c) Sự xung 

đột giá trị văn hóa giữ  cá  cũ và cá   ớ  đ   xe , đối chọi nhau: vă   ó  truyền 



20 

 

thống và vă   ó  p ươ   Tây; vă   ó  làng xã và vă   ó  toàn cầu hóa; văn hóa 

kinh tế bao cấp chỉ  uy và vă   ó  kinh tế thị trường. 

Sự biế  động rất lớn từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường định 

 ướng xã hội chủ    ĩ  đã đe  lạ  được sự khởi sắc về đời sống vật chất (thuộc 

lĩ   vực kinh tế),   ư   sự bỡ ngỡ, lúng túng của vi c đị    ướng này trong khi 

c ư  đe  lạ  được hi u quả cần thiết t ì đã  ây  ê  sự suy thoái về đời sống tinh 

thần cùng hi   tượ   “c uỗi sự cố” (t uộc lĩ   vực giáo dục)  é  dà  đến tận 

hôm nay. 

Trong sự chi phối của chính trị, triết lý   á  dục V  t Nam thờ  Đổi mới 

tiếp tục chịu ả    ưởng của thời kỳ xã hội chủ    ĩ  bao cấp quan liêu; thói quen 

b   p át t e  cơ c ế “x  -c  ” vẫn còn tiếp tục hi n hữu; quyền làm chủ của 

  â  dâ  c ư  được tôn trọ   đú    ức. 

4.2. Các thành tố của triết l  giáo dục hi   đại (thờ  Đổi mới, §2 c ươ   

IV) gồm: Sứ m nh giáo dục kỳ vọng là nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân 

lực, bồ  dưỡng nhân tài; song trên thực tế   ười dân coi trọng dân trí mà xem nhẹ 

nhân tài và nhân lực. Mục tiêu kỳ vọng của nhà nước là đà  tạ    ười học phát 

triển toàn di n, sáng tạo; song trên thực tế t ì   à trường bằng lòng với vi c đà  

tạo học s    “         ã ”, “c ă  c ỉ” và “ ọc giỏ ” t e  qu      m và thói 

quen của thời bao cấp. Với ph  huynh thì mục tiêu kỳ vọng và trên thực tế đều là 

mong con có bằng cấp c  , đ ểm số c   và địa vị c       r  trường. Với n ười 

học thì mục tiêu kỳ vọng là học để bổ sung kiến thức; song trên thực tế thì số 

đô   vẫn dừng lại ở vi c học để t  , đối phó; rất ít   ười học thực sự vì tri thức, 

học suốt đời. 

Nguyên lý giáo dục kỳ vọng là học đ  đô  với hành, song thực tế giáo dục là 

nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Yêu cầu về nội dung kỳ vọ   là “bả  đả  tí   cơ 

bản, toàn di n, thiết thực, hi   đại và có h  thố  ”; s    trê  t ực tế,  ă   lực 

thẩm mỹ đ    bị xem nhẹ nhất;  ă   lực thể chất, tí   t á  cũ   rất bị coi 

t ường. Cơ cấu c ươ   trì   đà  tạo trên t ực tế được đá     á là bất hợp lý và 

thiếu tính h  thống: Có nhiều kiến thức đã  ọc hầu   ư   ô   b     ờ dù   đến 
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(số  ày được đá     á là chiếm tới 30%-50%); tr        đó,   ững hiểu biết về 

vă   ó  dâ  tộc, cách giao tiếp ứng xử, kiến thức tâm lý... lại thiếu rất nhiều. 

Yêu cầu về p ươ   p áp kỳ vọ   là “p ải phát huy tính tích cực, tự giác, 

chủ độ  , tư duy sá   tạo củ    ười học”, s  g trên t ực tế ở trường phổ thông, 

bên cạnh cách dạy truyền thống “t ầy truyề  đạt, trò tiếp nhận, ghi nhớ”, cò  

xuất hi n thêm cách dạy “t ầy đọc, trò c ép”. Nhiều giáo viên hầu   ư   ô   có 

một cách vững chắc một nă   lực nào trong số 12  ă   lực cần cho vi c đổi mới 

c ươ   trì     á  dục phổ thông. Ở bậc đại học, mỗi khi thầy/cô hỏi về một vấn 

đề  à  đó, số   ười học thiếu bả  lĩ   (ngạ   ó  lê  qu   đ ểm riêng vì sợ sai, vì 

sợ không giống số đô  ;  ó  đ ều thầy/cô muốn nghe) gộp lại chiếm tới 52,9%. 

4.3. Để  ánh giá tổng thể về thực trạng và hiệu quả (§4 c ươ   IV) của 

triết lý   á  dục V  t Nam thờ  Đổi mới, vi c phân tích Nghị quyết 29-NQ/TW 

(2013) cho thấy giáo dục hi n nay có một thành tựu tiêu biểu là hoàn thành xóa 

mù chữ và phổ cập giáo dục; hai hạn chế nổi trội là hạn chế về chất lượng giáo 

dục và về quản lý giáo dục. Gầ  đây có t ê      t à   tựu quan trọng là kết quả 

thi quốc tế PISA cao và xếp hạ   đại học có nhiều tiến bộ.  

Trong ba thành tích này thì vi c “P ổ cập giáo dục thành công” được 

  ười tham gia khả  sát đá     á c     ất. Thành tích thi quốc tế PISA tuy được 

lã   đạo Vi t Nam và Ngân hàng thế giớ  đá     á c     ư     ười tham gia 

khảo sát lạ  đá     á ở mức thấp nhất. S  sá   c í   ước đại di n cho ba khu vực 

p ươ   Tây, Đông Bắc Á và Đô   N   Á t ì V  t Nam nằm tại vị trí cuối bảng 

ở tất cả  ă  c ỉ số kết quả cuối cùng. Nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường 

l   độ   được đá     á là có c ất lượng thấp, tình trạng sinh viên thất nghi p 

c  ,  ă   suất l   động củ  V  t N   thuộc nhóm thấp nhất khu vực.  

Trên thực tế, tổ chức giáo dục của Vi t Nam thờ  Đổi mớ  được đá     á là 

yếu kém cả tr    các vă  bản chính thống và cả qua kết quả đ ều tra khảo sát 

thực tế. Nhữ     ười tham gia khả  sát đá     á c u     á  dục V  t N      n 

nay là yếu kém vớ  11   ược đ ểm được từ 49,9% (≈ 50%)   ười tham gia khảo 

sát quan tâm ở mức cao, tr    đó có bốn nhƣợc  iểm gốc là “Nặng lý thuyết, 

nhẹ thực  à  ”; “B nh thành tích, hình thức,  ư d   ”; “G á  dục đạ  đức, lối 
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sống, kỹ  ă   sống, thể chất c ư  tốt”; và “Quản lý giáo dục yếu  é ”. Trong 

đó, “Quản lý giáo dục yếu  é ” là c ủ thể trực tiếp củ  “G á  dục đạ  đức, lối 

sống, kỹ  ă   sống, thể chất c ư  tốt” và là  ột trong hai chủ thể của hai   ược 

đ ểm gốc còn lạ . H     ược đ ểm gốc “Nặng lý thuyết, nhẹ thực  à  ” và “B nh 

thành tích, hình thức,  ư d   ” vù  bắt nguồn từ vi c “Quản lý giáo dục yếu 

 é ” vừa bắt nguồn từ că  tí   vă   ó  củ    ười dân Vi t.  

Những sự bất cập trong giáo dục Vi t Nam ở      đ ạn hi   đại rất phong 

p ú và đ  dạng.  

Trong bức tr    đó,  ổi bật là chuy n gian lận ở khâu cuối cùng là thi tốt 

nghi p, thi tuyển sinh và công bố khoa học. Gian lận còn tràn cả vào hoạt động 

dạy-học hàng ngày với vi c học thuê, thi thuê, viết luậ  vă , luận án thuê. Những 

đ ều đó c   t ấy mặt trái của năn   ực “học   ỏ ” và phẩm chất “chăm chỉ”. 

Cù   vớ  đó, mặt trái của phẩm chất “n oan n oãn” cũ   bộc lộ ngày càng 

nhiều qua hàng loạt trường hợp nhữ   c   e   à     ày tưở     ư       

ngoãn, hiền lành “bỗ      ê ” đế   ột   ày  à  đó được b ết là đã trở t à   

  ườ  cầ  đầu đườ   dây  ày, bă     ó   ọ. Bất cập cũn  bộc lộ trong  ĩnh 

vực quản lý giáo d c, ở các thầy cô và trong mối quan hệ giữa ph  huynh với các 

thầy cô. 

Trong vi c xử lý tiêu cực trên lĩ   vực giáo dục, ở Vi t Nam bộc lộ hai 

đ ều nổi bật: Thứ nhất là tinh thần tự phê bình rất yếu kém: các cán bộ giáo dục 

và quản lý giáo dục (  á  v ê , lã   đạ  trường/ vi n, sở...) l ê  qu   đến tiêu 

cực   ô      có đủ dũ   cảm và trung thực để nhận lỗi và xin thôi vi c, từ chức. 

Thứ hai là cách xử lý của c c cơ quan chức năn  kh  v  việc   ên quan đến ph  

huynh là quan chức khôn  đủ sức thuyết ph c. 

Các   ược đ ểm này tạo thành một h  thống chặt chẽ. GS.VS. Nguyễn 

Cảnh Toàn gọi giáo dục V  t Nam là một cơ t ể bệnh tật: “Nếu coi nền giáo dục 

 ước t  [...]   ư  ột cơ t ể t ì [...] cơ t ể đó đan  bị bệnh. Bá  c í đã  ó     ều 

đến các tri u chứng b nh và một số đơ  t uốc đã được  ê r ,   ư   trị được 

chứng này lại phát sinh chứ     ác” (2012, tr. 6). 
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4.4. So sánh triết lý giáo dục  iệt Nam truyền thống và hiện đại (§4.4.1 

c ươ   IV), ta thấy trong số ba yếu tố chi phối, sự khác bi t rõ nhất nằm ở hai 

yếu tố kinh tế và vă  hóa: Kinh tế có sự chuyể  đổi rất lớn từ kinh tế tiểu nông, 

kinh tế chỉ huy - bao cấp sang kinh tế thị trườ   (đị    ướng xã hội chủ    ĩ ). 

Văn hóa có sự xu   đột và biế  động rất lớn về h  giá trị: về hình thức, vă   ó  

đã  ướng về dươ   tí  ,   ư   tr    bản chất thì vẫn còn là âm tính.  

Giữa hai giai đ ạn truyền thống và hi   đại thì triết lý giáo dục truyền 

thống t à   cô    ơ . Có     lý d  c   sự khác bi t này: Thứ nhất, triết lý giáo 

dục truyền thống, nhất là hai thời kỳ p       ế  và P áp t uộc,   ô   đặt r  

  ữ    ỳ vọ   c   x ,  ê    ữ   ỳ vọ   và t ực tế   ô   có    ả   các  lớ . 

T ứ    , qu   trọ    ơ  là hai sự khác bi t lớn về kinh tế và vă   ó  là nguyên 

nhân quan trọng dẫ  đến sự biế  động mạnh về giáo dục, làm hình thành nên h  

thống 11   ược đ ểm, tr    đó có bố    ược đ ểm gốc.  

Bố    ược đ ểm gốc này cùng bảy   ược đ ểm còn lại tạo độ vênh quá lớn 

giữa triết lý giáo dục kỳ vọng với triết lý giáo dục thực tế, gây nên hi   tượng 

“c uỗi sự cố giáo dục”. N uyê  P ó C ủ tịc   ước, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn 

Thị Bình khẳ   đị  : “N ững khuyết tật của giáo dục cũ     ư của vă   ó  là 

khuyết tật của các h  thống xã hội tr    đó có sự khập khiễng về cơ c ế vận 

hành với c     ười được c   là p ươ   t  n  ơ  là  ục đíc ” (2016, tr. 23). Từ 

xã hội, chúng chảy vào giáo dục, kết hợp với những phi giá trị có sẵn trong bản 

thân giáo dục mà tạo nên những sản phẩm lỗi. Rồi giáo dục lại cung cấp những 

sản phẩm lỗi ấy ra ngoài xã hội, tạo thành vòng luẩn quẩn. Đó là b ểu hi n của 

nghịch lý cơ bản là sự xu   đột h  giá trị mà nguyên nhân gốc cụ thể là sáu că  

b    (sáu p     á trị) nằm ở tầng sâu vă   ó : Bệnh thiếu tầm nhìn; Bệnh đối 

phó; Bệnh hám lợi; Bệnh sĩ d ện, háo danh; Bệnh hời hợt & óc tổ chức kém; Thói 

tùy tiện. Gốc vă   ó  của tình trạng này được trình bày ở hình 9. 
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Hình 9: Gốc văn hóa của hiện tượng chuỗi sự cố giáo d c ở V ệt Nam  

(Trần Ngọc Thêm 2020) 

Từ nghịc  lý cơ bản là sự xu   đột h  giá trị đã  é  t e   à   l ạt nghịch 

lý bộ phận. Trong số đó, ở lĩ   vực giáo dục có bốn nghịch lý tiêu biểu là: Trung 

thực và Gian dối, Thành tích và Hiệu quả, Sâu sắc và Hời hợt, Khai phóng và Áp 

đặt (x. §4.4.5 c ươ   IV). Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Tru   ươ   8 

khóa XI về Đổi mớ  căn bản, toàn diện giáo d c và đào tạo thông qua ngày 4-11-

2013 có kỳ vọng khắc phục tình trạng nảy. 

5. MÔ HÌNH TRIẾT LÝ GIÁO D C VIỆT NAM MỚI 

Trên nền tảng triết lý giáo dục Vi t Nam truyền thống và triết lý giáo dục 

Vi t Nam hi   đại cùng với kinh nghi m thế giới, chƣơng   tổng hợp tất cả để 

xây dự   và đề xuất MÔ HÌNH TRIẾT L  GIÁ  DỤC  IỆT NAM MỚI.  

5.1. “Triết lý giáo dục Việt Nam mới” là khái ni   dù   để chỉ triết lý giáo 

dục sẽ hình thành trên thực tế ở Vi t Nam trong những thập niên tới, không l  

thuộc vào ý muốn chủ quan của một cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào. Hi n nay, 

đ ều duy nhất mà chúng ta có thể là  được là, bằng những phân tích khoa học và 

  ác  qu  , đề xuất một  ô  ì   đị    ướng cho Triết lý giáo dục Vi t Nam 

mới.  
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Triết lý giáo dục Vi t Nam mới hình thành trong bối cảnh quốc gia với ba 

xu  ướng quan trọng ả    ưở   đến giáo dục: (a) H    á trị V  t Nam truyền 

thố    ướ   đến ổ  định sẽ còn tiếp tục chi phố  tâ  lý, tí   các , tư duy của 

n ười Vi t trong khi h    á trị V  t Nam mới – cơ sở của triết lý   á  dục V  t 

Nam mới – c ư  được xác lập; (b) Sự xu   đột giữa h    á trị V  t Nam truyền 

thố    ướ   đến ổ  định với những yêu cầu phát triển mà xã hội Vi t N   đ    

 ướng tới sẽ còn tiếp tục để lại những h  quả đ  dạng nhất định trong nhiều mặt 

củ  đời sống xã hội mà giáo dục còn phải gánh chịu; (c) Lực lượ   l   động trụ 

cột của xã hội trong ba thập niên tới là thế hệ Z – nhữ     ười sinh ra trong thời 

đại công ngh  thông tin và truyề  t ô   và có tươ   tác    ều  ơ  vớ  vă       

nhân loại so với thế h  cha anh họ, cùng với thế hệ Alpha sẽ gia nhập  ô  trường 

giáo dục, giúp Vi t Nam hòa nhập vào dòng chảy của giáo dục - khoa học của 

khu vực và thế giới. 

Ở bối cảnh quốc tế, trong những  ă  tới có bố  xu  ướng quan trọng ảnh 

 ưở   đến giáo dục: (a) Tiếp tục giảm bớt sự khác bi t giữa các loạ   ì   vă  

hóa; (b) Tiếp tục     tă   quá trì   dâ  c ủ hóa trong phần lớ  các lĩ   vực của 

đời sống và các quan h  xã hội; (c) Sự     tă   với tốc độ cao những thành tựu 

khoa học, công ngh  và vă       sẽ tác động mạ    ơ   ữ  đến giáo dục và 

công ngh  giáo dục; (d) Quá trình hội nhập và toàn cầu hóa sẽ bị chậm lại do sự 

tươ   tác vớ  quá trì     ược lạ  là xu  ướ   độc lập và đị  p ươ    ó ,   ất là 

s u đại dịch Covid-19. 

Trong bối cảnh quốc gia - quốc tế   ư t ế, ta cần so sánh triết lý giáo dục 

thực tế và hi u quả của nó ở Vi t N   (c ươ   III) với hai khu vực p ươ   Tây 

và Đô   Bắc Á (c ươ   II) để biết được c ú   t  đ    ở đâu trê  bả  đồ thế giới 

(x. bảng 34). 

Bảng 5: So sánh triết lý giáo d c thực tế và hậu quả của nó  

ở Việt Nam với ở Đôn  Bắc Á và phươn  Tây  

Khu vực 

Tiêu chí 
Phƣơng Tây Đông Bắc Á Việt Nam 

1. Loạ   ì   vă   ó  
Thiên về 

dươ   tí   

Trung gian trọng 

thế tục 
Thiên về âm tính 
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2. Triết 

lý giáo 

dục 

thực tế 

a. Sứ m nh giáo 

dục chủ yếu 

Xây dựng xã 

hội phát triển 

(mô hình III) 

Xây dựng xã hội 

phát triển trong ổn 

định (mô hình II) 

Xây dựng xã hội 

ổn định  

(mô hình I) 

b. Mục tiêu giáo 

dục chủ yếu 

Đà  tạ  N ười 

sáng tạo 

Từ ĐT N ười phục 

tùng chuyển sang 

ĐT N ườ  tư duy 

Đà  tạ  N ười 

phục tùng 

3.Kết quả trung gian  

(qu  đ ểm thi PISA) 

S u Đô   Bắc 

Á và VN 
Đứ   đầu thế giới 

Sau Đô   Bắc Á, 

trước p ươ   Tây 

4. Kết quả cuối cùng  

(qua các chỉ số phát triển  

của ba QG đại di n) 

Đứ   đầu thế 

giới với tỷ l  

áp đảo 

Đứng thứ hai, sau 

ph. Tây 

Đứng vị trí cuối 

cùng trong 9 QG 

đại di n 

5.  

Công 

vi c 

hậu kỳ 

và  

cách  

xử lý 

a. Những hạn chế 

và tiêu cực trong 

(hoặc liên quan 

đến) giáo dục 

Có,   ư   ít đ  

dạng và không 

phổ biến 

  á đ  dạng và phổ 

biến. Gây áp lực, 

nạn tự tử học đường 

cao nhất thế giới 

Rất đ  dạng, phổ 

biến, và trầm trọng. 

Gây áp lực cao, tạo 

chuỗi sự cố GD 

b. T á  độ đối với  

tiêu cực 

Ý thức tự phê 

bình cao 

Có cả ý thức tự phê 

bình và giữ thể di n 

Ý thức giữ thể di n 

cao 

c. Mức độ đ ều 

chỉnh triết lý giáo 

dục 

Đều đặn theo 

từ        đ ạn 

Ổ  định suốt thời 

phong kiến 

Trong thời hi   đại 

đ ều chỉnh liên tục 

d. Nă   lực tổ chức, 

triển khai và khắc 

phục các hạn chế 

Rất tốt Khá tốt Yếu kém 

 

Sự s  sánh c   t ấy tr ết lý   á  dục V  t N   vớ  Đô   Bắc Á và p ươ   

Tây có   ữ   tươ   đồ   và   ác b  t   ư s u: 

(1) N ữ   hạn chế và t êu cực tr    (  ặc l ê  qu   đế )   á  dục ở V  t 

N   và Đô   Bắc Á khá   ốn  nhau về tính đa dạn  và tính phổ b ến,   ư   ở 

V  t N   có  ức độ đ  dạ   và  ức độ trầ  trọ   c    ơ  rất    ều. P ươ   

Tây tuy cũ   có  ạ  c ế và t êu cực,   ư   ít đ  dạ   và   ô   p ổ b ế . 

(2) G á  dục V  t N   và Đô   Bắc Á đều có kết quả trung gian (đ ểm thi 

PISA) cao hơn phươn  Tây (Đô   Bắc Á là khu vực có kết quả trung gian cao 

nhất), song sự khác bi t là ở chỗ phươn  Tây có kết quả cuối cùng (qua các chỉ 

số phát triển) cao nhất thế giới; Đô   Bắc Á cũ   có  ết quả cuối cùng khá cao, 
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là khu vực đứng thứ hai, còn Việt Nam có kết quả cuố  cùn  đứng ở vị trí thấp 

nhất trong số chín quốc   a đại diện. 

(3) Phƣơng T   t uộc l ạ   ì   vă   ó  t  ê  về dươ   tí  , c   trọ   lý 

trí  ơ  là tì   cả , t ực tế  ơ  là  ì   t ức v ể  vô  ;   á  dục p ươ   Tây c ú 

trọ   truyề  t ụ p ươ   p áp  ơ  là   ế  t ức, c   trọ   kết quả cuối cùng  ơ  

là kết quả trung gian, đá     á  ết quả bằ   t à   tíc  sá   tạ   ơ  là t à   tíc  

t   cử, c    ê  trẻ e  p ươ   Tây tự   uy    ọc tập, c ủ độ    ọc tập, có   ề  

vui trong  ọc tập. N ờ vậy  à tuy kết quả tru          ô   c     ư   kết quả 

cuối cùng cao nhất thế giớ , đất  ước họ phát triể  vượt bậc. 

(4) Đông Bắc Á thuộc loạ   ì   vă   ó  tru       ,  ê  tuy tr    vă   ó  

và giáo dục có nhữ   đặc đ ểm và hạn chế giố     ư V  t N   (vd   ư ý t ức 

  ữ t ể d   , tí   t ụ độ   và tí   cộ   đồ   củ  dâ  c ú  ),   ư     ờ có vă  

hóa quản lý tốt, ý t ức tự p ê bì   c   (giố     ư p ươ   Tây), vẫ  đạt được kết 

quả cuố  cù   tươ   đố  c   (s u p ươ   Tây), tuy áp lực học tập, nạn tự tử học 

đường, tính thụ động củ    ười học vẫn là những vấ  đề tồ  đọng phải giải 

quyết. 

(5) Việt Nam t uộc loạ   ì   vă   ó  thiên về â  tí  ,  ê  tuy tr    vă  

hóa và giáo dục có nhữ   đặc đ ểm giố   Đô   Bắc Á (  ư ý t ức   ữ t ể d   ), 

  ư     ô   có được nhữ   đặc đ ể  và ưu đ ểm giố   p ươ   Tây (  ư vă  

hóa tổ chức và quản lý, sự trung thực, ý t ức tự p ê bì  ), bê  cạ   đó lạ  có 

  ữ   đặc đ ểm và  ạ  c ế r ê    à cả Đô   Bắc Á và p ươ   Tây đều   ô   

có (  ư   ô  vặt,   y đổ t ừ , c ố  tộ ),  ê  tuy   á  dục có kết quả trung gian 

(thi PISA) cao,   ư   kết quả cuối cùng thì thấp về mọi mặt. 

Kết luận chung là Vi t Nam cần nhìn thẳng vào sự thật, c   trọ   lý trí, xây 

dựng một mô hình triết lý giáo dục Vi t Nam mới c   trọ   t ực tế, c   trọ   

truyề  t ụ p ươ   p áp, c   trọ   kết quả cuối cùng, đá     á  ết quả bằ   

thành tích sá   tạ  c ứ   ô   c ạy t e  các t à   tíc  ả ,   ắc p ục cả   ữ   

 ạ  c ế củ    á  dục V  t N   và   á  dục Đô   Bắc Á        y để đe  lạ  c   

  ườ   ọc   ề  vu   ọc tập, đe  lạ  c   đất  ước sự p át tr ể  bề  vữ  . 
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5.2. N ư  ọ     t ố   tư tưở  , mô hình triết lý giáo dục  iệt Nam mới 

bao gồm  ộ  du   cốt lõi và hình thức thể hi n. Nội dung cốt lõi của Triết lý 

  á  dục V  t Nam mới là một h  thống với cấu trúc ba tầng sáu thành tố đã 

trình bày ở §2 c ươ   I. Một  ộ  du   cốt lõi có thể có nhiều hình thức thể 

hiện. Hình thức thể hi n của triết lý giáo dục theo nghĩa trung gian ở dạ   đầy 

đủ là một hệ thống c c ph n đo n/ mệnh đề. Triết lý giáo dục dưới dạ   dă  bảy 

chữ chỉ là hình thức thể hi n của triết lý giáo dục theo nghĩa hẹp. Tùy theo 

những yêu cầu cụ thể mà một triết lý giáo dục t e     ĩ  tru        có t ể có 

nhiều triết lý giáo dục t e     ĩ   ẹp tươ   ứng khác nhau.  

Từ một góc nhìn khác, Triết lý   á  dục V  t Nam mớ  được phân bi t theo 

hai cấp độ là Triết lý   á  dục V  t Nam mới tổng thể và Triết lý   á  dục V  t 

Nam mới bộ phận (theo các h  đà  tạo và theo các bậc học). 

5.3. Các thành tố cơ bản của MÔ HÌNH TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT 

NAM MỚI TỔNG THỂ (§2 c ươ   V) bao gồm: Sứ m nh và Mục tiêu, 

Nguyên lý và Cấu trúc giá trị cốt lõi, Yêu cầu về nội dung và Yêu cầu về p ươ   

pháp. 

Dựa trên đ ều 35 của Hiế  p áp 1992, tâ  t ư củ  Đạ  tướng Võ Nguyên 

Giáp gửi Bộ Chính trị về giáo dục,  ă   ục tiêu quốc     tr    đ ều 3 của Hiến 

pháp 2013, và kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia, SỨ MỆNH trong Triết lý   á  

dục V  t Nam mớ  được đề xuất là: “Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân 

lực, bồ  dưỡng nhân tài, tạo ra các giá trị thúc đẩy xã hội phát triển, đất nước 

giàu mạnh, dân chủ, công bằn , văn m nh; đ p ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc và hội nhập quốc tế”. Tr    sứ      nêu trên, hai mục tiêu đầu trong  ă  

mục tiêu quốc gia (là “dâ    àu,  ước mạnh”) đã được gom lạ  t à   “giàu 

mạnh”. V  c tác  “dâ ” r    ỏ  “ ước”, “  àu” r    ỏ  “ ạ  ”   ư     vế riêng 

bi t rất nguy hiểm. Mỗi cá nhân, mỗ      đì   và cả quốc     đều phả   ướng tới 

  àu đ  đôi với mạ  ;      tế đ  đô  vớ  vă   ó . Sứ       ày là đị    ướng 

c u   c   cả Triết lý   á  dục V  t Nam mới tổng thể và Triết lý   á  dục V  t 

Nam mới bộ phận. 
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Trong mô hình triết lý   á  dục V  t Nam mới tổng thể, MỤC TIÊU giáo 

dục dài hạn  ướ   đến vi c phát triể  c     ười Toàn diện và Sáng tạo trên cơ 

sở phát triển năn   ực Học suốt đời. Mục tiêu giáo dục trƣớc mắt phả    úp   ă  

chặn và loại trừ bố    ược đ ểm gốc cùng nguồn gốc vă   ó  củ  c ú  , để rồi 

cuối cùng phải khắc phục được hi   tượng chuỗi sự cố giáo dục. Sáu mục tiêu 

thực hi n vi c này bao gồm bốn m c tiêu chung là: “Học (để) làm vi c”, “Học 

(để) sáng tạ ”, “Học là    ườ ”, và “Học chung số  ”; và hai m c t êu đặc thù 

là “Học trung thực” và “Học (để) tổ chức”. B   ục t êu “Học trung thực”, “Học 

chung số  ”, “Học là    ườ ” là   ững m c tiêu tự nhiên; còn ba mục t êu “Học 

(để) làm vi c”, “Học (để) sáng tạ ”, “Học (để) tổ chức” là   ững m c tiêu nhân 

tạo. 

Triết lý   á  dục Vi t Nam mới tổng thể có bốn NGUYÊN LÝ quan trọng 

gồm: Thứ nhất là   uyê  lý “Học - Hỏi - Hiểu - Hành” đúc  ết từ những lời dạy 

của Chủ tịch Hồ C í M    để khắc phục b nh hời hợt (d  đặc trư   â  tí  ) và 

thói tùy ti   (d  đặc trư   l      ạt) củ    ười Vi t, trong giáo dục thể hi n ở 

chỗ quen HỌC gạo, học vẹt nên ít HỎI; học hời hợt  ê  c ư   ịp HIỂU đã tùy 

ti n mang ra HÀNH rồi. Thứ hai là nguyên lý Giáo d c toàn diện. Thứ ba là 

  uyê  lý “Giáo d c ở mọi nơi, Giáo d c cho mọi ngƣời, học ở mọi ngƣời và 

Học suốt  ời” b   trù  Không gian, hai chiều của Chủ thể và T ờ      . Về 

Giáo dục toàn di  , c ú   t    y  ó  đế  “Trí - Đức - Thể - Mỹ” và “Vă  - Thể - 

Mỹ”. Để “Trí” s     ột bên thì có thể nói cả bốn mảng còn lại là giáo dục đạo 

Đức, giáo dục Thể chất, giáo dục cảm xúc ( ăn) và ngh  thuật (Mỹ) đều c ư  

hợp lý về nộ  du  , p ươ   p áp và t  ếu hi u quả. Và thứ tư là   uyê  lý “Giáo 

d c cá nhân hóa”: Với giáo dục cá nhân hóa, n ười học sẽ thực sự trở thành 

trung tâm của hoạt động giáo d c; nhân c ch n ười học sẽ được phát triển một 

cách cực kỳ đa dạng trê  cơ sở  ă      ếu,  ă   lực, nhu cầu và sở thích cá nhân 

riêng có ở mỗ    ười.Với nguyên lý cá nhân hóa, sản phẩm tất yếu của giáo dục 

sẽ là c     ười sáng tạo. 

Triết lý   á  dục Vi t Nam mới tổng thể có ba YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG:  
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Thứ nhất là yêu cầu về mối tƣơng quan giữa nguyên lý giáo dục toàn diện 

và mục tiêu giáo dục sáng tạo theo quan hệ phân bố bổ sung: Giáo dục toàn di n 

cần tập trung ở các bậc học thấp để xây dựng nền tảng, thực hi n giáo dục phổ 

cập, nâng cao dân trí. Lên các bậc học cao, khi nền tảng giáo dục toàn di   đã 

hoàn tất thì phải tập trun  cho c c mũ  nhọn để giáo dục sáng tạo, bồ  dưỡng 

nhân tài.  

Thứ hai là nhóm yêu cầu về 12 phẩm chất phân bố đều cho sáu mục tiêu: 

Trách nhiệm và Chuyên nghiệp (phục vụ mục t êu “Học (để) làm vi c”); Thích 

khám phá và Dám mạo hiểm (phục vụ c   “Học (để) sáng tạ ”); Bản  ĩnh và Tự 

trọng (phục vụ c   “Học trung thực”); Nhân cách và Yêu đất nước (phục vụ cho 

“Học là    ườ ”); Yêu con n ười và Tôn trọng sự khác biệt (phục vụ c   “Học 

chung số  ”); Tính khoa học và Tầm nhìn (phục vụ c   “Học (để) tổ chức”).  

12 phẩm chất  à   ười học Vi t Nam thế kỷ XXI cầ  có  ày đã b   trù  

tá    á trị cá   â   à Mô hình hệ     trị định hướng cốt lõi trọn  đ ểm (Trần 

Ngọc T ê , 2016 , tr. 470) đã đề xuất: “Yêu đất  ước” và “Yêu c     ườ ” là 

ha      trị con n ườ  V ệt Nam truyền thốn  đ ển hình (Yêu  ước và Nhân ái). 

Phẩm chất “Bả  lĩ  ” p ục vụ cho mục t êu “Học trung thực” b   quát ha      trị 

con n ườ  thời hội nhập (Trung thực và Bả  lĩ  ). “Trác       ” (p ục vụ mục 

t êu “Học để làm vi c”) và “Tô  trọng sự khác bi t” (p ục vụ c   “Học chung 

số  ”) là ha      trị con n ườ  tron  quan hệ vớ  đồng loại (Trách nhi m và Hợp 

tác). “Tí         ọc” (p ục vụ c   “Học để tổ chức”) và  ục t êu “Học để sáng 

tạ ” b   quát ha      trị con n ườ  tron  thờ  đạ  côn  n h ệp và k nh tế tr  thức 

(Tí         ọc và Sá   tạ ). Có các   á trị cá   â   ày t ì hai g   trị xã hộ  

(Dân chủ và Pháp quyền) sẽ tự có theo: Một khi mọ    ườ  dâ  đều có Bả  lĩ   

và mọi quan chức cù   dâ  c ú   đều Trung thực thì xã hội không thể không 

dân chủ. Một khi tất cả dâ  và qu   đều có Trách nhi m với bản thân, với xã hội 

và với đất  ước thì pháp quyền tự  ó đã được thi hành. 

Thứ ba là nhóm yêu cầu về 13 năng lực gồ : B   ă   lực Chọn lựa kiến 

thức, Hệ thống hóa kiến thức, và Vận d ng kiến thức phục vụ chung cho cả sáu 

mục t êu. Mườ   ă   lực còn lại phân bố c    ă   ục tiêu: Phân tích và Phản 
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biện (để “Học sáng tạ ”); Truy tìm chân lý (để “Học trung thực”); Thể chất, 

Thẩm mỹ và Thích ứng (để “Học là    ườ ”); Giao tiếp và Hợp tác (để “Học 

chung số  ”); Quản lý và Giải quyết vấn đề (để “Học tổ chức”). Cù   với 13 

 ă   lực còn có bốn loại tri thức tối thiểu phục vụ mục t êu “Học làm vi c” 

gồm: Đọc viết và tính toán; Tin học và ngoại ngữ; Khoa học và công nghệ; Văn 

hóa và công dân. 

YÊU CẦU VỀ PHƢƠNG PHÁP trong Triết lý   á  dục V  t Nam mới 

tổng thể là “Lấy ngƣời học và việc học làm trung tâm”. P ươ   p áp  ày đặt 

trong quan hệ với bộ ba “Nhà trườn  -   a đình - Xã hộ ” tạo thành một mô 

hình bốn thành tố. Trong mô hình này, yêu cầu về p ươ   p áp t ể hi n ở chỗ 

không chỉ   à trường, mà cả     đì   và xã  ộ  đều là nhữ     ười thầy. Không 

chỉ trong quan h  trên lớp với thầy, mà cả trong quan h  với cha mẹ ở nhà, trong 

quan h  đ  dạng ở mọ   ơ  với xã hội, và cả sau khi tốt nghi p r  trường,   ười 

học luôn phải là trung tâ , trước hết và luôn luôn chủ động trong vi c học và tự 

học của mình. 

5.4. Mô hình TRIẾT L  GIÁ  DỤC  IỆT NAM MỚI BỘ PHẬN (§3 

c ươ   V) b    ồ   ô  ì   Tr ết lý   á  dục V  t N    ớ  c      G á  dục 

chính quy và    G á  dục t ườ   xuyê . H  t ố   giáo dục quốc     b    ồ  

bố  bậc  ọc là G á  dục  ầ     , G á  dục p ổ t ô  , G á  dục    ề      p và 

G á  dục đạ   ọc. 

(a) Bậc mầm non: Vớ  mục tiêu chung c ủ yếu là học  àm n ườ  và bước 

đầu học s n  tạo được giới hạn trong bốn mục tiêu cụ thể t e  t ứ tự: trước  ết 

là Học là    ườ , rồ  đế  Học c u   số  , Học tru   thực, và Học sá   tạ . Các 

 ục t êu  ày cầ  được t ực      dướ   ì   t ức t ật tự    ê , t ật   ẹ   à  , 

p ù  ợp vớ  tâ  lý lứ  tuổ . 

(b) Bậc phổ thông t ực hi n đầy đủ sáu mục tiêu củ  Tr ết lý   á  dục 

V  t N    ớ  tổ   t ể với thứ tự chuyển  ần từ ưu t ên cho nhóm m c t êu học 

làm ngƣời (ở cấp tiểu học) sang học làm việc (ở cấp trung học cơ sở) rồ  đến học 

 ể làm việc (ở cấp trung học phổ thông). P ươ   p áp   á  dục dịc  c uyể  từ 
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tích hợp ở cấp t ểu  ọc và tích hợp  ết  ợp vớ  phân hoá ở cấp tru    ọc cơ sở 

sang phân hoá ở cấp tru    ọc p ổ t ô  . 

(c) Bậc giáo dục nghề nghiệp t ực hi n  ầ   ủ sáu mục tiêu vớ  t ứ tự ưu 

tiên trước hết  à học để  àm v ệc, rồ  đế   ọc để tổ c ức, s u là  ọc để sá   tạ , 

và cuố  cù   là   ó   ục t êu  ọc là    ườ  (  ó   ục t êu “ ọc là    ườ ” 

đặt ở vị trí s u cù     ô   p ả  là vì xe    ẹ,  à là vì  ục t êu  ày đã được ưu 

t ê  xếp ở vị trí đầu t ê  tr    các bậc  ọc trước đó,  ê  đế  bậc   á  dục    ề 

     p, v  c “ ọc là    ườ ” về cơ bả  là đã   à  tất). 

(d) Bậc đại học cũ   t ực       ầ   ủ sáu mục tiêu   ư   với thứ tự ưu 

tiên trước hết  à học để s n  tạo, rồ  đế   ọc để là  v  c, s u là  ọc để tổ c ức, 

và cuố  cù   là   ó   ục t êu  ọc là    ườ  (lý d  đặt   ó   ục t êu “ ọc là  

  ườ ” ở vị trí s u cù     ố     ư ở trườ    ợp bậc   á  dục    ề      p). Yêu 

cầu cơ bản về nội dung giáo dục  ại học là  ướ   dẫ  c     ườ   ọc về p ươ   

p áp, cò  tr  t ức c ủ yếu đó   v   trò c ất l  u để t ực  à   p ươ   p áp.  

(e) Hệ giáo dục thƣờng xuyên   ằ  đáp ứ     u cầu  ọc tập suốt đờ ,  à 

 ọc tập suốt đờ  là  ọc để là  v  c, c    ê    á  dục t ườ   xuyê  t e  đuổ  đầy 

đủ sáu  ục t êu củ  Tr ết lý   á  dục V  t N    ớ  tổ   t ể với thứ tự ưu t ên 

giốn  như ở bậc giáo d c nghề nghiệp. Yêu cầu về nội dung là nhằ  đạt một 

trì   độ tr      u   trì   độ quốc gia Vi t Nam và phải bả  đảm tính thiết thực, 

  úp   ười học nâng cao khả  ă   là  v  c và chất lượng cuộc sống. Yêu cầu về 

p ươ   p áp là p ải phát huy tính chủ động và  ă   lực tự học củ    ười học. 

5.5. Mô hình triết lý giáo dục Vi t Nam mới do đề tài đề xuất có ba ĐẶC 

ĐIỂM:  

(a) Chuyển hƣớng mạnh từ mô hình sứ m nh giáo dục I (xây dựng xã hội 

ổ  định + phục vụ nhu cầu xã hội) sang mô hình sứ mệnh III (xây dựng xã hội 

phát triển + c ă  sóc   u cầu cá nhân). 

(b) Tuân thủ ở mức cao các văn bản pháp quy hi n có   ư   cũ    ề xuất 

 iều chỉnh những  iểm chƣa hợp l , chƣa hoàn thiện (vd,   á trị “  àu  ạ  ” 
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t  y c   “dâ    àu,  ước mạ  ” tr    H ến pháp 2013; một số đ ểm trong Luật 

giáo dục 2019). 

(c) Kế thừa ở mức cao những tƣ tƣởng tích cực của triết lý giáo dục Việt 

Nam truyền thống và hiện  ại,   ư   cũ     ê  quyết loại bỏ những biểu hiện 

không còn thích hợp của mô hình sứ mệnh I (  ư tí   t ụ động, tính công cụ, 

tính áp đặt…). 

5.6. Một cách TỔNG QUÁT, đề tài đã trả lời đƣợc ba câu hỏi nghiên 

cứu chính đặt ra:  

( ) Đã cung cấp được một bộ khung lý luận về triết lý   á  dục và   ữ   

  á       có l ê  qu  , c   p ép   ận di n triết lý   á  dục cả trên bình di n lý 

luận và thực tiễ ; đã cu   cấp một bức tranh có sức khái quát cao về lý luận và 

thực tiễn xây dựng và phát triển triết lý   á  dục ở các khu vực cơ bản trên thế 

giới. 

(b) Đã cung cấp một bức tranh có sức khái quát cao về triết       o d c V ệt 

Nam từ truyền thốn  đến hiện đại, với tất cả nhữ   ưu đ ểm và hạn chế của nó 

trong phân tích so sánh - đối chiếu với nhữ   ưu đ ểm và hạn chế của triết lý 

giáo dục ở các khu vực cơ bản trên thế giới. 

(c) Đã đư  r  câu trả lời là có một triết lý giáo dục ở cấp quốc gia. Đó là 

triết lý giáo dục hiểu t e     ĩ  tru       , là  ột h  thố   tư tưởng giáo dục; ở 

mức gọn nhất sẽ bao gồm hai thành tố chính là sứ mệnh và m c tiêu giáo dục; ở 

mức đầy đủ nhất là mô hình triết       o d c V ệt Nam mới tổng thể và bộ phận 

cùng hệ thống các giả  ph p cơ bản để hi n thực hóa chúng. sẽ bao gồm ba tầng 

sáu thành tố   ư đã trì   bày tr    c ươ   V. Một cách trực quan, mô hình triết 

lý giáo dục Vi t Nam mới tổng thể được trình bày tóm tắt ở hình 72 (về sứ m nh, 

mục tiêu, nguyên lý và cấu trúc giá trị vă   ó  cốt lõi) và hình 75 (về về yêu cầu 

về phẩm chất,  ă   lực và tri thức tối thiểu). Că  cứ vào các thành tố trong triết 

lý giáo dục  ày, các cơ sở giáo dục, các nhà quản lý giáo dục có thể tự chắt lọc 

những từ khóa phù hợp dưới dạ    ă  bảy chữ (triết lý giáo dục hiểu t e     ĩ  

hẹp) theo những yêu cầu cụ thể riêng của mình. 
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5.7.   nghĩa thực tiễn và lý luận của đề tài là: 

( ) G úp lã   đạ    à   có cơ sở lý luận giả  đáp   ững vấ  đề  à Đảng, 

N à  ước, Quốc hộ  và   â  dâ  đặt r  l ê  qu   đến giáo dục và triết lý   á  

dục; đư  và  áp dụng trong vi c thực hi n Nghị quyết 29-TW về đổi mớ  că  

bản, toàn di n giáo dục và đà  tạo; làm nền tảng cho vi c hoạc  đị   c í   sác  

  á  dục, xây dự   c ươ   trì  , sác    á      , và hoàn thi   p ươ   p áp 

giáo dục. 

(b) Cung cấp một cơ sở khoa học khá toàn di n về triết lý   á  dục để că  

cứ và  đó, các cơ sở   á  dục - đà  tạo có thể vận dụ   để xây dựng những triết 

lý   á  dục bộ phận phù hợp vớ  đ ều ki n và nhu cầu   á  dục cụ thể củ  đơ  vị, 

đị  p ươ    ì  . 

(c) Mở ra nhữ    ướ   đ   ới trong vi c     ê  cứu triết lý và triết học 

  á  dục; nhữ    ướ   đề tài mớ  c   các cơ sở đà  tạo thạc sĩ và tiến sĩ; góp 

phần xây dựng một nền triết học   á  dục Vi t Nam và đó    óp c       ê  cứu 

triết học   á  dục thế giới. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

Để hi n thực hóa mô hình triết lý giáo dục Vi t Nam mới, đề tài đề xuất 

một số khuyến nghị cụ thể về giáo dục và đào tạo   ư s u: 

Sử dụng Mô hình triết lý giáo dục Vi t Nam mớ  là  cơ sở trong vi c đ ều 

chỉnh các chính sách hi n có và xây dự   các vă  bả  đường lối chính sách mới 

về giáo dục; phát huy tác dụng của Mô hình triết lý giáo dục Vi t Nam mới 

trong mọi hoạt động giáo dục và thực hiện  ồng bộ các giải pháp hiện thực hóa 

mô hình triết lý   á  dục V  t Nam mới. Vận dụng vào tình hình thực tế hi n nay, 

cần chú trọng các vi c sau:  

(1) Để tránh sự cố, đảm bảo thành công trong mọi hoạt động, cần từ bỏ tâm 

lý nóng vội, tiến tới chấm dứt cách làm theo kiểu “cuốn chiếu”; tă   cường tính 

chuyên nghiệp, khoa học, có tầm nhìn. Giáo dục l ê  qu   đế  c     ườ , đến 

cộ   đồ  , đến kinh tế của của mỗ      đì  . Mọ  t  y đổi cầ  được thử nghi m 

nghiêm túc, kỹ càng; không thể vi n kinh nghi m thế giớ  để bao bi n rằng sách 
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giáo khoa được chỉnh sử  t ường xuyên là chuy   bì   t ường (thế giới chỉ 

chỉnh sửa sau những khoảng thời gian nhất định chứ không phải vừa mới ban 

 à   đã sửa); không thể c   là bì   t ường vi c có nhiều sai sót trong một cuốn 

sách, một bộ sách, càng không thể chấp nhận tình trạng cả bốn bộ sách vừa mới 

b    à   đều có sai sót. Cần luôn nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ C í M   : “Vội 

  ô   được. Giáo dục cũ   p ải theo hoàn cả  , đ ều ki n. Phải ra sức làm 

  ư   là  vộ    ô   được. Từ đây r  cửa thì thứ nhất là bước thứ nhất, thứ hai 

mớ  đế  bước thứ hai rồi thứ ba mớ  là bước thứ ba. Vội thì ngã. Làm phải có kế 

hoạch, có từ   bước” (2011, tập 10, tr. 345). Mục t êu “Học ( ể) tổ chức” tr    

triết lý giáo dục Vi t Nam mới cần bắt đầu được thực hi   trước hết từ các nhà 

quản lý giáo dục. 

(2) Với những công vi c đã đ    tr ể       đồng thời theo kiểu “cuốn 

chiếu” (  ư: r  luật cùng lúc với vi c nghiên cứu luật, làm giáo dục cùng lúc với 

vi c nghiên cứu triết lý giáo dục, làm sách giáo khoa cùng lúc với vi c xây dựng 

c ươ   trì  …) t ì cần nghiêm túc rà soát lại và có biện pháp khắc phục triệt 

 ể các lỗi do sự không  ồng bộ gây ra, tiến tới chấm dứt tình trạng khập khiễng 

gố  đầu này. 

 (3) Để thực hi n mục t êu “Học (để) làm việc”, cần rà soát lại chƣơng 

trình giáo dục phổ thông tổng thể, đảm bảo chỉ chứa  ựng các nội dung CẦN 

(thực sự giảm tải, loại bỏ các kiến thức dư t ừa hoặc chỉ hữu ích cho một số ít 

nghề) và ĐỦ (bổ sung thêm các tri thức – thậm chí là các môn học – cần thiết về 

cách giao tiếp ứng xử, về tâm lý, về vă  hóa dân tộc,...); các tri thức này cần 

 ƣợc tiếp nhận theo  úng ngu ên l  “Học - Hỏi - Hiểu - Hành” (§2.2.1.1 

c ươ   V). Để làm vi c hi u quả, cần xây dựng “gia  ình học tập”, “ ã hội học 

tập” theo nguyên lý “Giáo dục ở mọi nơi, Giáo dục cho mọi ngƣời, Học ở mọi 

ngƣời và Học suốt  ời” (§2.2.1.3 c ươ   V). 

(4) Để thực hi n mục t êu “Học (để) sáng tạo”, cần loại trừ tính thụ  ộng 

ở ngƣời dƣới (học trò/ con cái) và t nh áp  ặt ở ngƣời trên (thầy cô/ cha mẹ); 

tăng cƣờng tính chủ  ộng và tƣ du  phản biện, khai phóng theo nguyên lý giáo 

dục cá nhân hóa. Không sử dụng những cách biểu đạt mang tính thụ độ     ư 
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“con ngoan trò giỏi” (t e     ĩ  „dễ bảo, vâng lờ ‟, „t uộc bà ‟) và “trồng 

n ười”;   ải thích rộng rãi mặt hạn chế của cụm từ “trồ     ườ ”, lý d  vì s   

Bác chỉ nhắc đến có một lần (§§1.4.2-1.4.3.1 c ươ   IV). Tiến tới chấm dứt sử 

dụng khẩu hi u “Tiên học lễ, hậu học văn” (§1.2.2.1 c ươ   III) để khai mở tư 

duy phản bi n, giải phóng sức sáng tạo. 

(5) Để thực hi n nhóm mục t êu “Học làm ngƣời, Học trung thực, Học 

chung sống”, cần loại trừ tính công cụ; tăng cƣờng t nh nh n văn. Loại trừ 

mọi cách biểu đạt thiếu dân chủ, thiếu tôn trọ   c     ười, mang hàm ý coi con 

  ười là công cụ (x. §3.4.3.2 c ươ   III). Tă   cường giáo dục toàn diện (nhất 

là những mặt còn yếu   ư   á  dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ) ở các bậc học 

thấp (§2.2.1.2 c ươ   V). Giải quyết hợp lý mối quan hệ tinh tế giữa năng lực 

và phẩm chất, sử dụng cụm từ “có tà  có đức”, “n ườ  tà  đức”  à C ủ tịc  Hồ 

Chí Minh tâm huyết và đã     ê  cứu kỹ để thay thế cho những cách diễ  đạt 

cù      ĩ    ư     ác t ứ tự (“có đức có tà ”, “vừa hồng vừ  c uyê ”; x. 

§1.2.2.3 c ươ   IV). 

Các kết quả nghiên cứu củ  đề tài có thể được Bộ Giáo dục và Đà  tạo, Uỷ 

b   Vă    á, G á  dục, Thanh niên, Thiếu   ê  và N   đồng của Quốc hội cùng 

các bộ/ ban/ ngành có liên quan sử dụ   là  cơ sở để đ ều chỉnh các chính sách 

và xây dự   các vă  bả  quy đị   đường lối chính sách mới về giáo dục, hoàn 

thi n và phối hợp tổ chức thực hi n các chính sách trong vi c khắc phục các yếu 

kém hi n nay của giáo dục; từ   bước hoàn thi n mô hình triết lý giáo dục cho 

từng cấp học và trì   độ đà  tạo. 

Vi n Khoa học Giáo dục Vi t N  , các trườ  /      đại học giáo dục, đại 

học sư p ạm, các vi n nghiên cứu giáo dục có thể sử dụng các kết quả nghiên 

cứu củ  đề tà  để bổ sung cho mảng nghiên cứu khoa học và đà  tạo về giáo dục 

và triết lý giáo dục. 

Các sở giáo dục của các tỉ  , các trườ   đại học, phổ t ô  , c   đẳng, dạy 

nghề có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu củ  đề tà  để rà soát, hoàn thi n triết 

lý giáo dục của mình, thực hi n các chính sách trong vi c khắc phục những yếu 

kém hi n nay của giáo dục. 
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3. DỰ BÁO  

3.1. Theo mức độ hi n thực  ó  các đề xuất của đề tài, có thể DỰ BÁO bốn 

kịch bản: Ở kịch bản I, gầ    ư 100% các đề xuất của đề tài sẽ được hi n thực 

hóa. Ở kịch bản II, mức độ hi n thực hóa là 2/3 (khoảng 70%). Ở kịch bản III, 

mức độ hi n thực hóa là 1/3 (khoảng 30%). Ở kịch bản IV, mức độ hi n thực hóa 

gầ    ư bằng 0%.  

Kịch bản I có khả  ă     úp   ải quyết các     đề của giáo dục V  t N   

một cách trọn vẹn nhất, song do nhiều   uyê    â , tr    đó có   uyê    â  là 

hi n nay mọi hoạt độ   đều thực hi n theo kiểu “cuốn chiếu”,  ọ  ưu đ ểm và 

hạn chế đều liên quan theo kiểu “ óc xíc ”, “ ố  đầu” với nhau nên khả  ă   

hi n thực hóa kịch bản I gầ    ư bằng không. Chúng ta hy vọng nhiều vào kịch 

bản II,   ư   cũ   cần chuẩn bị tinh thầ  đó    ận kịch bản III. Cầu mong sẽ 

không xảy ra kịch bản IV. 

3.2. Với các kịch bản II-III-IV, có thể dự kiến một số tình huống và sự cố 

cụ thể   ư s u: 

3.2.1. Do sức ỳ củ  vă   ó , tr      ững thập niên tới, các cá nh n ngƣời 

học vẫn tiếp tục là những cá thể thụ động; các gia  ình vẫn tiếp tục giữ thói quen 

bao cấp,    ĩ t  y c   c  , nói thay cho con, làm thay cho con trong mọi vi c; 

tiếp tục duy trì thói dựa dẫm, ỷ lại – dựa dẫ  và      đì  / ọ hàng, vào nhà 

trườ  , và  đồng tiền, hoặc vào kinh nghi m của riêng mình trong vi c giáo dục 

con cái; các nhà trƣờng phổ thông vẫn tiếp tục bả  lưu bệnh thành tích và bệnh 

đối phó. 

3.2.2. Nếu được thừa nhận và luật hóa, trong những thập niên tới, mô hình 

giáo dục tại gia (homeschooling, x. §4.2.2 c ươ   V) sẽ phát triển mạnh. Trong 

khi tình hình giáo dục tr     ước chậm cải thi n thì số sinh viên du học sẽ tiếp 

tục tă        , cũ   có    ĩ  là c ất xám sẽ tiếp tục bị chảy ra  ước ngoài nhiều 

 ơ . 

3.2.3. Ở bậc  ại học, do sự chi phối của truyền thống trọng tình, thụ động, 

muốn sống yên ổ  tr    vă   ó  V  t Nam, chính sách tự chủ đại học chủ yếu sẽ 
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mới chỉ thành công trên hình thức, trong khi trên thực tế, sự thao túng quyền lực 

từ phía hi u trưởng ở các trường công và từ p í    à đầu tư ở các trườ   tư sẽ 

phần nào làm vô hi u hóa các Hội đồ   trườ  . “Vă   ó  đố  p ó” sẽ giúp cho 

số  ượng bài báo quốc tế tăn  nhanh, số trườn  đại học gia nhập top 1000 cũn  

sẽ   a tăn , song với phần lớ  các trường, tất cả mớ  là để phục vụ cho mục tiêu 

số một là tồn tạ  được tr     ô  trường cạnh tranh. Chất lượng giáo dục thực sự 

mới chỉ nằm ở vị trí mục tiêu số một của một số ít trườ   đại học. Do vậy, chất 

 ượng nguồn nhân lực, tiềm năn  khoa học và sự phát triển mọi mặt của đất 

nước vẫn sẽ chuyển biến rất chậm. 

Để tránh các tình huống xấu và các sự cố vừa nêu, giải pháp duy nhất là 

quyết li t thực hi n các kịch bản I-II nhằm giải quyết các nghịc  lý và     đề của 

giáo dục V  t N   một cách trọn vẹn hoặc khá trọn vẹn. 

*** 

4.  ĂN HÓA và GIÁ  DỤC tạ   ê  c     ười, cho nên sau TỰ NHIÊN, 

Vă   ó  và Giáo dục là một Quyền lực. Đây là QUYỀN LỰC tự thân, không ai 

có thể ban phát hoặc tước bỏ mà chỉ có thể thừa nhận hoặc không, coi trọng hay 

xem nhẹ. Không thừa nhận và xem nhẹ là một tội lỗi mà cái giá phải trả là sự trì 

tr  của xã hội. Thừa nhậ    ư     ô   c   trọng là một sai lầm mà cái giá phải 

trả là vi c bỏ lỡ cơ  ội. Lãnh tụ Cộng hòa Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013) 

đã   ận thức rất thấm thía về quyền lực này khi tuyên bố: “Giáo dục là vũ kh  

mạnh nhất mà chúng ta có thể sử dụng  ể tha   ổi thế giới” (Education is the 

most powerful weapon which you can use to change the world; Mandela N.R., 

2003/07/16). Cây gậy chỉ huy của quyền lực này nằm ở TRIẾT LÝ GIÁO 

DỤC. 

V  t N   tự hào là một dân tộc hiếu học, thông minh, học s    đ  t   đ ạt 

nhiều giả  t ưở  ;   ư      u suất khoa học củ  c ú   t ,  ă   suất l   động 

củ  c ú   t , GDP bì   quâ  đầu   ười của chúng ta, chỉ số sáng tạo của chúng 

t … đều vào loại thấp nhất khu vực, tr        các “sự cố giáo dục” t ì xảy ra 

liên tiếp với mật độ c ư  có dấu hi u suy giảm, hình thức t ì   ày cà   đ  dạng. 

Quyết tâm tìm hiểu và xây dựng triết lý giáo dục có    ĩ  là c ú   t  đang cố 
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gắng khai thác quyền lực của giáo dục. Mô hình triết lý giáo dục Vi t Nam 

mới cùng các khuyến nghị  à đề tà   ày đư  r  là  ột p ươ   á    ằm cởi nút 

thắt, vượt đ ểm nghẽn và thoát khỏi các nghịc  lý để đảm bảo cho quyền lực của 

giáo dục được thực thi.  

Một khi quyền lực của giáo dục được thực t   t ì   ười V  t N   sẽ có thể 

tự hào là một dân tộc thực sự hiếu học t e     ĩ  là hiếu tri thức và phươn  

pháp tạo ra tri thức.     đó, sự thông minh củ    ười V  t N   sẽ không cần 

phả   ướng vào những chiêu trò khôn vặt hoặc vào vi c đ  t   đ ạt nhiều giải 

t ưở  .     đó,  ọc sinh Vi t Nam sẽ có được cái hạnh phúc mỗ    ày đến 

trường là một ngày vui; mọi loạ  “sự cố giáo dục”  y vọng sẽ chỉ cò  là trường 

hợp cá bi t.     đó, sức sáng tạo thực sự sẽ được giải phóng; hi u suất khoa học, 

chỉ số sáng tạ ,  ă   suất l   độ  , GDP bì   quâ  đầu   ườ … củ  đất  ước sẽ 

được     tă  .  

 

 

 

 

 

 

 

 


