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  Biểu B1-2b-TMĐTXH 
 10/2014/TT-BKHCN 

 

THUYẾT MINH 
 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 

    I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền 

thống đến hiện đại 

1a. Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.011 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 

“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 30 tháng  

(Từ tháng 11 năm 2017 đến hết tháng 05 năm 2020) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.450 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.450 (triệu đồng) 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 

- Từ nguồn khác: 0 
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Phương thức khoán chi:  

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng   

 

 Khoán từng phần, trong đó:  

- Kinh phí khoán: 3.450 (triệu đồng), 

- Kinh phí không khoán: 0 đồng  

6 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Trần Ngọc Thêm 

Ngày, tháng, năm sinh: 20-01-1951               Nam/ Nữ: nam 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học 

Chức danh khoa học: Giảng viên Cao cấp     Chức vụ: Cán bộ giảng dạy 

Điện thoại: Tổ chức: (84-8) 38293828           Mobile: 0918256422 

Fax: (84-8) 38221903                                    E-mail: ngocthem@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG Tp. HCM 

Địa chỉ tổ chức: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

Địa chỉ nhà riêng: 98/11 bis Ung Văn Khiêm, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 
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7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Vy 

Ngày, tháng, năm sinh: 26 -8 -1975             Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên                 Chức vụ: CBGD 

Điện thoại của tổ chức: 02743844670          Mobile: 0903 309 825  

E-mail: thuyvy.vh04@gmail.com  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Địa chỉ tổ chức: 06 Trần Văn Ơn, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ nhà riêng: 76C Võ Thành Long, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

8 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-8) 38293828  Fax: (84-8) 38221903  

E-mail: ussh@hcmussh.edu.vn 

Website: http://www.hcmussh.edu.vn  

Địa chỉ: 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Võ Văn Sen 

Số tài khoản: 3713.1.1056922              

Tại: Kho bạc nhà nước Quận 1, TP.HCM 

Cơ quan chủ quản đề tài: Đại học Quốc gia TP.HCM 

 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: 

9.1. Tổ chức 1: Trường Đại học Giáo dục 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: 04 3754 8676 Fax : 04 37548092 

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 

Số tài khoản: 3713.1.1059416            Tại: Kho bạc nhà nước Cầu Giấy 

 

9.2. Tổ chức 2: Viện Nghiên cứu Giáo dục (IER)  

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08-38224813, 38272891 Fax: 84-8-38273833 

Địa chỉ: .115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Ngô Minh Oanh 

Số tài khoản: 200014851116271  Ngân hàng: Eximbank, Chi nhánh Tp. HCM 
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10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

Stt 
Họ và tên,  

học hàm học vị 

Tổ chức 
công tác 

Nội dung công việc tham gia 

Thời gian 
làm việc  

(tháng) 

1.  
GS.TSKH.  

Trần Ngọc Thêm 

Trường Đại học 

KHXH & NV - 

ĐHQG Tp. HCM 

Chủ nhiệm Đề tài.  

Xây dựng thuyết minh, chỉ 

đạo toàn bộ các công việc của 

đề tài. Viết một số chuyên đề 

chính, xây dựng báo cáo tổng 

hợp, báo cáo khuyến nghị. 

Viết bài báo khoa học,chủ 

biên và tham gia viết chuyên 

khảo. 

23 

2.  

GS.TS.  

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 

Trường Đại học 

Giáo dục, ĐHQG 

Hà Nội 

Thành viên thực hiện chính.  

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. 

8 

3.  

GS.TS.  

Phạm Hồng 

Quang  

Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học 

Thái Nguyên 

Thành viên thực hiện chính.  

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. 

4 

4.  TS. Phạm Thị Ly 

Trường Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành 

Thành viên thực hiện chính.  

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. Tham gia khảo sát tại 

một số địa phương. 

11 

5.  
ThS.Giản Tư 

Trung 

Viện Nghiên cứu 

Phát triển Giáo 

dục (IRED) 

Thành viên thực hiện chính. 

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. 

5 

6.  
TS. Giáp Văn 

Dương 

GiapGroup  

& Startup 

Academy Vietnam

Thành viên thực hiện chính. 

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. 

5 

7.  
TS. Nguyễn 

Hồng Thuận 

Viện Khoa học 

Giáo dục Việt 

Nam 

Thành viên thực hiện chính.  

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. 

5 
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8.  TS. Lê Văn Tùng 
Trường Đại học 

Đồng Tháp 

Thành viên thực hiện chính.  

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. Tham gia khảo sát tại 

một số địa phương. 

9 

9.  
TS. Nguyễn  

Duy Mộng Hà 

Trường Đại học 

KHXH & NV - 

ĐHQG Tp. HCM 

Thành viên thực hiện chính.  

Tham gia viết một số chuyên 

đề, bài báo khoa học, chuyên 

khảo. Phụ trách xử lý kết quả 

điều tra.  

9 

10.  

ThS.  

Nguyễn Thị 

Thúy Vy 

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

Thư ký đề tài.  

Tham gia xây dựng thuyết 

minh. Tổ chức các công việc 

của đề tài (khảo sát, hội thảo, 

tọa đàm...). Tham gia viết một 

số chuyên đề, bài báo khoa 

học, chuyên khảo.  
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   II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt 
hàng) 

11.1. Mục tiêu tổng quát: 

Đề tài nghiên cứu “Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại” phải trả 

lời được 3 câu hỏi chính:  

(1) Triết lý giáo dục là gì, nhận diện nó như thế nào và tình hình nghiên cứu trên 

thế giới trong lĩnh vực này ra sao?  

(2) Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống là gì và hiện nay nó đang biến động 

như thế nào, gây ảnh hưởng đến thực trạng giáo dục Việt Nam ra sao?  

(3) Chúng ta cần một triết lý giáo dục Việt Nam mới như thế nào và cần những 

chính sách và giải pháp gì để hiện thực hóa nó? 

Với 3 câu hỏi đó, mục tiêu tổng quát của đề tài sẽ có ba yêu cầu sau: 

- Tổng kết được các nghiên cứu đã có ở trên thế giới và Việt Nam về triết lý giáo 

dục, xây dựng bộ máy khái niệm và bộ tiêu chí nhận diện làm cơ sở lý luận cho 

việc nghiên cứu và xây dựng triết lý giáo dục; 

- Xác định, tổng kết triết lý giáo dục VN truyền thống và sự biến động của nó 

trong giai đoạn hiện tại, đánh giá được tác động của nó (mặt mạnh, mặt yếu) đối 

với giáo dục - đào tạo và xã hội; 

- Đề xuất được triết lý giáo dục Việt Nam mới (tầm nhìn đến năm 2050); đề xuất 
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và kiến nghị hệ thống các giải pháp, chính sách để tạo môi trường hiện thực hóa 

triết lý giáo dục, nhằm làm thay đổi nhận thức và hành động trong hoạt động giáo 

dục, quản lý giáo dục và phát triển giáo dục. 

Mục tiêu số một của đề tài là xây dựng được một triết lý giáo dục mang tầm quốc 

gia, phục vụ việc quản lý vĩ mô cũng như làm nền tảng cho việc xây dựng triết lý giáo 

dục cho từng lĩnh vực và triển khai các hoạt động cụ thể trong từng giai đoạn. 

11.2. Mục tiêu cụ thể: 

(1) Để tổng kết được các nghiên cứu đã có ở trên thế giới và Việt Nam về triết lý giáo 

dục, xác định và hoàn thiện bộ máy khái niệm và các công cụ cần thiết khác làm cơ 

sở lý luận cho việc nghiên cứu và xây dựng triết lý giáo dục, đề tài cần phải: 

- Nghiên cứu lịch sử nhận thức về triết lý giáo dục và các khái niệm có liên quan, 

nhận diện được triết lý giáo dục và phân biệt nó với các khái niệm có liên quan; 

- Xác định được nguồn gốc, chức năng, các hình thức, các cách phân loại triết lý 

giáo dục, xác định được vai trò của các nhân tố và các quy luật chi phối sự hình 

thành và biến động của triết lý giáo dục; 

- Xác định được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu triết lý giáo dục 

- Tìm hiểu được tư tưởng và triết lý giáo dục, kinh nghiệm xây dựng triết lý giáo 

dục ở một số khu vực và quốc gia trên thế giới 

(2) Để xác định, tổng kết, đánh giá được tác động của triết lý giáo dục Việt Nam 

truyền thống (mặt mạnh, mặt yếu) đối với xã hội và giáo dục - đào tạo, và sự biến 

động của nó trong giai đoạn hiện tại, đề tài cần phải: 

- Tìm hiểu văn hóa và con người Việt Nam truyền thống − nền tảng của tư tưởng 

và triết lý giáo dục  

- Tìm hiểu tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ (giao lưu văn 

hóa với Trung Hoa, giao lưu văn hóa với phương Tây (giai đoạn đến 1945) 

- Nghiên cứu, đối chiếu triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống trong nhận thức, 

trong ước vọng và trên thực tế 

- Tìm hiểu sự biến động của triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống trong giai 

đoạn hiện tại qua các giai đoạn; nghiên cứu triết lý giáo dục Việt Nam trong giai 

đoạn hiện tại nhìn từ các góc độ và các bình diện. 

(3) Để đề xuất được triết lý giáo dục Việt Nam mới (tầm nhìn đến năm 2050); đề xuất 

và kiến nghị hệ thống các giải pháp, chính sách để tạo môi trường hiện thực hóa triết 

lý giáo dục, đề tài cần phải: 

- Xác định được cơ sở lý luận và thực tiễn của triết lý giáo dục Việt Nam mới 

- Đề xuất được hệ thống triết lý giáo dục Việt Nam mới từ tổng thể đến các bộ 

phận 

- Xác định được hệ thống chính sách và các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo 
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dục nhằm làm thay đổi nhận thức và hành động trong hoạt động giáo dục, quản lý 

giáo dục và phát triển giáo dục. 

12 Tình trạng đề tài:  

   Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 Kế tiếp nghiên cứu của những người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài: 

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các 

công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên 

cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

Dẫn nhập: Bức tranh tổng thể 

Cùng với hàng loạt những cuộc cải cách và đổi mới diễn ra trong giáo dục Việt 

Nam từ nửa sau thế kỷ XX trở lại đây, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu giáo dục, 

quản lý giáo dục, các nhà giáo đại học và các thầy cô phổ thông, phụ huynh... đặt ra 

vấn đề rằng giáo dục Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, và nguồn gốc 

sâu xa của cuộc khủng hoảng này nằm ở tầng sâu, nó liên quan đến triết lý giáo dục. 

Trên diễn đàn Quốc hội cũng từng trên một lần vang lên câu hỏi chất vấn rằng liệu 

Việt Nam có triết lý giáo dục hay không; nếu có thì nó là gì? Trong khi câu trả lời 

của các chính khách thì chưa đủ sức thuyết phục.  

Ở Việt Nam, số lượng các công trình nghiên cứu chuyên sâu về triết lý giáo dục 

và lĩnh vực có liên quan mật thiết với nó là “triết học giáo dục” không phải là nhiều. 

Sách chuyên khảo với từ khóa “triết lý giáo dục” hoặc “triết học giáo dục” có bốn 

cuốn:  

Sách “Triết học giáo dục Việt Nam” của Thái Duy Tuyên (2007) là sản phẩm 

của đề tài cấp Bộ nhan đề “Nghiên cứu triết học giáo dục Việt Nam từ Cách mạng 

tháng Tám 1945 đến nay” do tác giả làm chủ nhiệm, được nghiệm thu tại Viện 

Chiến lược và Chương trình Giáo dục năm 2007 [Thái Duy Tuyên 2007]. Sách dày 

190 trang, chia làm 5 chương với các tiêu đề: Một số vấn đề chung về triết học giáo 

dục, Triết học giáo dục Đông-Tây, Triết lý giáo dục Việt Nam thời phong kiến, Triết 

học giáo dục Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến nay, và Một số vấn đề cấp 

thiết của giáo dục Việt Nam. Tác giả thừa nhận rằng triết học giáo dục Việt Nam chỉ 

mới có từ Cách mạng tháng Tám đến nay. Nhưng ngay trong giai đoạn này, tác giả 

thực chất đã đồng nhất triết học giáo dục với giáo dục học. 

Ở ba cuốn còn lại, tiêu đề đều có chứa cụm từ “triết lý giáo dục”. Sách “Triết lý 
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giáo dục” của Kim Định xuất bản ở Sài Gòn năm 1965 (Ca Dao tái bản năm 1975, 

Nxb Hội Nhà Văn mới in lại tháng 3-2017) [Kim Định 1965]1. Ở bản do Nhân Ái 

xuất bản năm 1965, sách dày 99 trang, chia làm 5 chương. Sách viết về những suy tư 

khái quát, chung chung (5 chương sách có các tiêu đề: Trước thềm đại học, Khủng 

hoảng tinh thần, Truyền thống tâm linh, Từ triết lý tới đạo học, Tam giáo Đông 

phương, và Triết lý nhân sinh); trong cả cuốn sách hầu như không có chỗ nào thực 

sự bàn cụ thể về triết lý giáo dục. 

Sách “Triết lý giáo dục Thế giới và Việt Nam” của Phạm Minh Hạc in năm 

2013, dày 480 trang, là sản phẩm của đề tài cấp Bộ do Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam quản lý. Đây là công trình gần sát nhất với đề tài chúng ta đang bàn, song 

người đọc thực sự thất vọng khi thấy tác giả tuyên bố quan điểm “coi thuật ngữ 

‘triết học giáo dục’ và thuật ngữ ‘triết lý giáo dục’ gần như là hai thuật ngữ đồng 

nghĩa” [Phạm Minh Hạc 2013: tr. 38] và cách làm “thống nhất dùng thuật ngữ 'triết 

lý giáo dục'” và “chuyển thuật ngữ 'philosophy' trong các tài liệu tham khảo ... 

thành 'triết lý'” [tr. 37]. Vấn đề “triết lý giáo dục” phức tạp cần được làm sáng tỏ thì 

đã bị tác giả nhấn chìm trong mớ bòng bong được đơn giản hóa và nhất thể hóa bằng 

cách “chuyển thuật ngữ 'philosophy' ... thành 'triết lý'”! 

Cuối cùng là chuyên khảo “Triết lý giáo dục Mỹ” của nhà nghiên cứu trẻ Lê Văn 

Tùng in năm 2016, dày 203 trang. Sách là sản phẩm hoàn thiện của luận án tiến sĩ 

triết học bảo vệ tại Học viện KHXH thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Do 

trong tiếng Anh không có khái niệm và thuật ngữ “triết lý giáo dục” mà chỉ có “triết 

học giáo dục”, nên tuy có phân biệt ‘triết học giáo dục’ với ‘triết lý giáo dục’ trên lý 

thuyết nhưng khi đi vào thực tế sử dụng tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh và các tài liệu 

dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tác giả đã không tránh được sự lẫn lộn và rối rắm 

khi trình bày bức tranh mà được gọi là “triết lý giáo dục Mỹ”.  

Số bài báo trên các tạp chí khoa học các loại mà tiêu đề có chứa từ khóa “triết lý 

giáo dục” có khoảng trên dưới 40 bài. Phần lớn được công bố trong giai đoạn 2007-

2011, khi có một loạt các hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề này được tổ chức: 

Hội thảo khoa học “Triết lý giáo dục Việt Nam” do Học viện Quản lý giáo dục thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội tháng 9-2007 [Tạp chí Cộng Sản 2007]. 

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt 

Nam" do Viện Thông tin Khoa học Xã hội tổ chức tại Hà Nội ngày 18-9-2008 [Mai 

Diên (tổng thuật) 2008: 39-46]. Hội thảo khoa học “Triết lý giáo dục Việt Nam” do 

Viện Khoa học Giáo dục thuộc Trường ĐHSP Tp. HCM tổ chức tại Tp. Hồ Chí 

Minh tháng 8-2011 [Vietnamnet 2011b]. Tọa đàm “Triết lý giáo dục Việt Nam” do 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 31-8-2011 

[ĐCSVN 2011]. Với những cú hích này, số lượng các ý kiến trao đổi của giới 

                                                           
1 Các chú dẫn nguồn ghi theo danh mục các công trình liên quan đến đề tài liệt kê ở mục 14 của bản 

Thuyết minh này (sau dấu hai chấm, nếu có, sẽ là số trang). 
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chuyên môn, đội ngũ trí thức và dân chúng trên các nhật báo, báo điện tử trong 

khoảng 10 năm trở lại đây về triết lý giáo dục trở nên vô cùng phong phú.  

Phần tổng quan này tuy lấy các công trình nghiên cứu chuyên sâu công bố dưới 

dạng các sách chuyên khảo và bài báo khoa học làm đối tượng nghiên cứu chính, 

nhưng cũng sẽ quan tâm chắt lọc các ý kiến trao đổi nghiêm túc, có giá trị của giới 

chuyên môn và cộng đồng trí thức công bố dưới dạng các bài viết, bài trả lời phỏng 

vấn trên các tạp chí phổ cập hoặc các nhật báo, báo mạng. Phần tổng quan này cũng 

sẽ chỉ tập trung giới hạn vào việc trả lời ba câu hỏi liên quan đến ba mục tiêu chính 

của đề tài “Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại” đã đặt ra ở 

mục 11 của bản Thuyết minh này.  

1. Triết lý giáo dục là gì, nhận diện nó như thế nào và tình hình trên thế giới 

trong lĩnh vực này ra sao? 

1.1. Triết lý giáo dục và nhận diện triết lý giáo dục 

Do “triết lý giáo dục” không thể tách khỏi “triết học giáo dục”, mà “triết lý giáo 

dục” thì khá mơ hồ, cho nên để dễ nhận diện triết lý giáo dục, chúng tôi sẽ bắt đầu từ 

việc tìm hiểu khái niệm “triết học giáo dục”. 

      1.1.1. Triết học giáo dục  

Thuật ngữ tiếng Anh phổ biến nhất cho ‘triết học giáo dục’ là “Philosophy of 

education”; ít gặp hơn là “Educational philosophy”; ngoài ra cũng có tác giả sử dụng 

cụm từ “Education philosophy” (với danh từ ‘education’ trực tiếp làm định tố). Tài 

liệu bằng tiếng Anh mà nội dung bàn đến một trong ba từ khóa này do cỗ máy tìm 

kiếm “questia.com” tìm được có 3.933 cuốn sách (chuyên khảo, tập bài, sách giáo 

khoa); 680 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành (academic journals); 

304 bài báo trong các tạp chí phổ cập (magazines); và 494 bài trên các nhật báo 

(newspapers).  

Đây là một số cuốn sách tiêu biểu bằng tiếng Anh chứa một trong ba từ khóa 

này trong tiêu đề, được xuất bản trong vòng 90 năm, từ 1916 đến 2006: John Dewey 

với “Dân chủ và giáo dục: Dẫn nhập triết học giáo dục” (Democracy and Education: 

An Introduction to the Philosophy of Education, xuất bản lần đầu năm 1916); Ross 

L. Finney với “Triết học xã hội học về giáo dục” (A Sociological Philosophy of 

Education, 1928); Michael Demiashkevich với “Dẫn nhập triết học giáo dục” (An 

Introduction to the Philosophy of Education, 1935); Nelson B. Henry với “Các nền 

triết học hiện đại và giáo dục” (Modern Philosophies and Education, 1955); Van 

Cleve Morris với “Triết học và trường phái Mỹ: Dẫn nhập triết học giáo dục” 

(Philosophy and the American School: An Introduction to the Philosophy of 

Education, 1961); Hobert W. Burns, Charles J. Brauner với “Triết học giáo dục: Các 

bài viết và bình luận” (Philosophy of Education: Essays and Commentaries, 1962); 
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Michael L. Peterson với “Triết học giáo dục: Các vấn đề và các lựa chọn” 

(Philosophy of Education: Issues and Options, 1986); James S. Kaminsky với “Lịch 

sử mới về triết học giáo dục” (A New History of Educational Philosophy, 1993); Nel 

Noddings với “Triết học giáo dục” (Philosophy of Education, 1998); Roger Marples 

với “Các mục đích của giáo dục” (The Aims of Education, 1999); Claudia 

Ruitenberg với “Các nền triết học giáo dục làm gì? Và chúng làm như thế nào?” 

(What Do Philosophers of Education Do? And How Do They Do It?, 2010); Frieda 

Heyting, Dieter Lenzen, John White với “Các phương pháp trong triết học giáo dục” 

(Methods in Philosophy of Education, 2001); David Carr với “Tạo cảm giác về giáo 

dục: Dẫn nhập về triết học và lý luận giáo dục và giảng dạy” (Making Sense of 

Education: An Introduction to the Philosophy and Theory of Education and 

Teaching, 2003); Timothy Reagan với “Các truyền thống giáo dục phi phương Tây: 

Các cách tiếp cận bản địa về tư duy và thực tiễn giáo dục” (Non-Western 

Educational Traditions: Indigenous Approaches to Educational Thought and 

Practice, 3rd edition, 2005); Robin Barrow, Ronaldw Ronald Woods với “Dẫn nhập 

triết học giáo dục” (An Introduction to Philosophy of Education, 4th edition, 2006); 

v.v. 

Ở Nga, viết về triết học giáo dục đáng chú ý có cuốn giáo trình “Nhập môn triết 

học giáo dục” (Введение в философию образования) của E.N. Gusinskiy và Yu.I. 

Turchaninova [Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. 2000] và hai chuyên khảo: 

“Những hình ảnh của giáo dục. Triết học giáo dục phương Tây. Thế kỷ XX” 

(Образы образования. Западная философия образования. XX век) của A. 

Ogurtsov và B. Platonov [Огурцов A., Платонов B. 2004]; “Triết học giáo dục: 

Một số cách tiếp cận vấn đề” (Философия образования: некоторые подходы к 

проблеме) của I.G. Fomicheva [Фомичева И.Г. 2004]. 

Ở Nga, vấn đề triết học giáo dục chỉ bắt đầu được thực sự quan tâm từ sau khi 

thông tin về cuộc thảo luận bàn tròn “Triết học giáo dục: Thực trạng, các vấn đề và 

triển vọng” (Философия образования: Состояние, проблемы и перспективы) 

được công bố trên tạp chí “Những vấn đề triết học” [Философия образования 

1995]. Trong khi đó, ở phương Tây, khái niệm “triết học giáo dục” đã bắt đầu được 

sử dụng vào đầu thế kỷ XX. Ban đầu triết học giáo dục được xem như một bộ phận 

của triết học (cụ thể hơn là của triết học ứng dụng). Đến nay một số học giả, chủ yếu 

là các triết gia, vẫn duy trì quan điểm này. Chẳng hạn, theo cuốn “Cẩm nang Oxford 

về Triết học Giáo dục” (The Oxford handbook of Philosophy of education) do 

Harvey Siegel chủ biên, “Triết học giáo dục là một nhánh của triết học có nhiệm vụ 

đặt ra và giải quyết những câu hỏi về bản chất, mục đích và các vấn đề của giáo dục” 

[Harvey Siegel (ed.) 2009]. Ở Việt Nam, Lê Văn Tùng trong luận án tiến sĩ triết học 

và sau đó là chuyên khảo “Triết lý giáo dục Mỹ” của mình cũng cho rằng “triết học 

giáo dục là một chuyên ngành triết học nghiên cứu về giáo dục như một chỉnh thể 

nhằm đưa lại những nguyên lý, quy luật chung chi phối sự vận động và phát triển 
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của chỉnh thể giáo dục đó. Kết quả của sự phản tư triết học giáo dục chính là các 

phạm trù triết học giáo dục đặt cơ sở thế giới quan, phương pháp luận cho việc xem 

xét, giải quyết các vấn đề giáo dục” [Lê Văn Tùng 2016: 23]. 

Từ giữa thế kỷ XX, khi mà ở Mỹ, sau đó là châu Âu, xuất hiện những tổ chức 

nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực này thì triết học giáo dục có 

xu hướng được xem như một lĩnh vực độc lập. Quan điểm phổ biến coi nó là lĩnh 

vực giáp ranh giữa triết học và giáo dục học. Nel Noddings từ Đại học Stanford 

(Mỹ) cho rằng, “Triết học giáo dục là sự nghiên cứu về giáo dục và các vấn đề của 

nó dưới nhãn quan triết học... Vấn đề trung tâm của nó là giáo dục và phương pháp 

của nó là triết học” [Noddings N. 1998]. Theo S.S. Pal'chevskiy thì ở Anh có xu 

hướng cho rằng triết học giáo dục và lý luận sư phạm đại cương là một. Tuy nhiên, 

hầu hết các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu những vấn đề phương pháp luận - 

thế giới quan trong giáo dục học đều cho rằng triết học giáo dục hiện đại là một mắt 

xích trung gian giữa triết học và lý luận sư phạm [Пальчевский С.С. (n.d.)]. Trong 

chuyên khảo “Triết học giáo dục Việt Nam”, Thái Duy Tuyên cũng khẳng định: 

“Triết học giáo dục là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu và vận dụng các phương 

pháp triết học để giải quyết các vấn đề về giáo dục, là những nguyên tắc phương 

pháp luận chủ yếu và chung nhất làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học và cải tạo 

thực tiễn giáo dục” [Thái Duy Tuyên 2007: 10-11]. 

Về đối tượng thì các tác giả “Cẩm nang Oxford về Triết học Giáo dục” cho rằng 

“Vấn đề cơ bản nhất của triết học giáo dục có liên quan đến mục tiêu: Mục tiêu đúng 

đắn và những lý tưởng chủ đạo của giáo dục là gì? Từ đây đặt ra câu hỏi liên quan 

đến việc đánh giá: Những tiêu chí nào là thích hợp cho việc đánh giá các nỗ lực giáo 

dục, các thiết chế, các hoạt động thực hành và các sản phẩm giáo dục? Những vấn 

đề quan trọng khác thì liên quan đến thẩm quyền của nhà nước và của người dạy, 

quyền của người học và phụ huynh; đến đặc trưng của những lý tưởng giáo dục đã 

được khẳng định (kiểu như tư duy phản biện), và của những hiện tượng ngoài ý 

muốn khác đã được xác nhận (kiểu như sự truyền giáo - indoctrination); đến cách 

thức tốt nhất để hiểu và hướng dẫn việc giáo dục về đạo đức; cùng một loạt những 

câu hỏi liên quan đến việc giảng dạy, học tập, và chương trình đào tạo; và có thể còn 

những thứ khác nữa” [Harvey Siegel (ed.) 2009].  

Về nội dung thì những vấn đề thảo luận trong các giáo trình, chuyên khảo về 

triết học giáo dục được bố cục theo những cấu trúc khá đa dạng. Đáng chú ý là phần 

“Triết học giáo dục” trong cuốn “Nhập môn triết học giáo dục” (xuất bản trong bộ 

“Sách giáo khoa cho thế kỷ XXI”) của hai tác giả E.N. Gusinskiy và Yu.I. 

Turchaninova được cấu trúc theo 6 chương với các tiêu đề: Bản thể học giáo dục, 

Các tư tưởng chìa khóa của giáo dục, Giá trị học giáo dục, Logic học giáo dục, 

Phương pháp luận giáo dục, và Đạo đức học giáo dục [Гусинский Э.Н., 

Турчанинова Ю.И. 2000: 92-217]. 



11 

       1.1.2. Triết lý giáo dục trong quan hệ với triết học giáo dục 

Khi dùng cụm từ “triết lý giáo dục”, chắc chắn là người Việt bình dân dùng là 

dùng thôi, trong khi người trí thức thì thường sẽ so sánh xem trong tiếng nước ngoài 

(thường là tiếng Anh), nó tương ứng với cụm từ nào. Và thế là “triết lý giáo dục” 

luôn bị/được đặt trong quan hệ so sánh với “philosophy of education”. Sự so sánh 

này, đến lượt mình, lại xảy ra trên hai bình diện: “khái niệm” và “thuật ngữ”. Hai 

bình diện này phản ánh một chiều kích là từ tầng sâu đến tầng mặt (gọi là chiều sâu). 

Bên cạnh đó, còn có một chiều kích thứ hai là chiều ngang với hai bình diện là “lý 

luận” và “thực hành”.  

Lấy sự khác biệt thuật ngữ làm cơ sở, ta thấy về lý thuyết có thể xảy ra ba tình 

huống: Đồng nhất ở các chiều kích và bình diện; Phân biệt rõ ở các chiều kích và 

bình diện; Phân biệt ở bình diện khái niệm và lý luận, nhưng lẫn lộn ở bình diện 

thuật ngữ và thực hành. 

1.1.2.1. Đồng nhất ở các chiều kích và bình diện 

Ở Việt Nam đến nay, chưa có tác giả nào thực hiện được một cách nhất quán 

nguyên tắc xử lý này. 

Trong chuyên khảo “Triết lý giáo dục Thế giới và Việt Nam”, Phạm Minh Hạc 

xác định: “Trong sách này chúng tôi thống nhất dùng thuật ngữ 'triết lý giáo dục'” và 

“chuyển thuật ngữ 'philosophy' trong các tài liệu tham khảo trong sách này thành 

'triết lý'” [Phạm Minh Hạc 2013c: 37]. Sang trang 38, ông khẳng định lại một lần 

nữa: “có thể coi thuật ngữ “triết học giáo dục” và thuật ngữ “triết lý giáo dục” gần 

như là hai thuật ngữ đồng nghĩa: có chỗ gặp nhau, nhất là trong phạm vi khoa học, 

môn học; có chỗ khác nhau, nhất là trong vận động thực tiễn” [Phạm Minh Hạc 

2013c: 38].  

Tuy nhiên, sự đồng nhất này chỉ thực hiện được ở bình diện thuật ngữ và thực 

hành mà không thực hiện được trên bình diện khái niệm và lý luận. Ngay trước đó, 

trong cùng một mục, ông định nghĩa “Triết lý giáo dục là thực tế giáo dục đã được 

con người, cộng đồng, xã hội trải nghiệm – cái đã qua và nghiệm thấy, tức là đã cảm 

nhận, biết đến, hiểu ra, ý thức được – được đúc kết thành một giá trị, được biểu đạt 

trong câu ngắn gọn, ca dao, tục ngữ, cụm từ… nhằm truyền đạt, tiếp thu và thể hiện 

trong cuộc sống, mang lại một giá trị nhất định cho con người, cộng đồng, xã hội, 

duy trì và làm nảy nở cái đúng, tốt, đẹp, ngăn ngừa, sửa chữa, loại trừ cái sai, ác, 

xấu” [Phạm Minh Hạc 2013c: 36]. Tiếp đó ông viết: “Cũng có thể nói đơn giản: triết 

lý là triết học mang lại giá trị thực tế nào đó cho con người, cộng đồng, xã hội” 

[Phạm Minh Hạc 2013c: 37]. Hai cách định nghĩa này đều cho thấy triết lý và triết 

học khác nhau rất rõ ràng, làm sao coi chúng là đồng nghĩa được? Còn ở bình diện 

khái niệm và lý luận, hai cách định nghĩa này thực sự mâu thuẫn với nhau: Làm sao 

mà triết lý có thể vừa là thực tế (đã được trải nghiệm và đúc kết thành một giá trị, 
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biểu đạt trong câu ngắn gọn, ca dao, tục ngữ), lại vừa là lý luận (= triết học mang lại 

giá trị thực tế nào đó)? Trên thế giới có biết bao hệ thống lý luận triết học phức tạp, 

đâu phải dễ gì có thể “đúc kết thành một giá trị, biểu đạt trong câu ngắn gọn, ca dao, 

tục ngữ” được? 

1.1.2.2. Phân biệt rõ ở các chiều kích và bình diện 

Cũng giống như với tình huống thứ nhất, ở Việt Nam đến nay, chưa có tác giả 

nào thực hiện được một cách nhất quán nguyên tắc xử lý này. 

Trong lời tựa cuốn “Triết lý giáo dục” xuất bản năm 1965, Kim Định có viết 

rằng môn triết học ở đại học không thể thiếu đề tài giáo dục và văn hóa. Lĩnh vực 

này có hai phần là lập pháp và hiến chương, lập pháp là phần thuộc trách nhiệm của 

Bộ Giáo dục. Hiến chương là “nền tảng căn cơ của giáo dục và văn hóa. Trong phạm 

vi giáo dục và văn hóa có đến trăm ngàn đường lối nhưng tất cả phải dẫn đến một 

trung tâm. Tìm ra và xác định cái điểm trọng tâm ấy, đó là việc của triết lý” [Kim 

Định 1965: 5] (chúng tôi nhấn mạnh - TNT).  

Như vậy, có thể nói Kim Định là người đầu tiên ở Việt Nam có ý thức phân biệt 

“triết lý” với “triết học” và xác định rõ công việc của triết lý là “tìm ra và xác định 

cái điểm trọng tâm” của đối tượng nghiên cứu. Trong cuốn sách của mình, tác giả 

cũng đã sử dụng thuật ngữ “triết lý” khá chuẩn xác (chương IV: “Từ triết lý tới đạo 

học”, chương VI: “Triết lý nhân sinh”). Song tiếc rằng nội dung của sách mở rộng ra 

bình diện văn hóa nhiều hơn là giáo dục, cho nên bản thân khái niệm “triết lý giáo 

dục” chưa được đào sâu, chưa có điều kiện để kiểm định về sự thống nhất giữa các 

bình diện. 

1.1.2.3. Phân biệt ở bình diện khái niệm và lý luận, nhưng lẫn lộn ở bình diện 

thuật ngữ và thực hành 

Tuyệt đại bộ phận các tác giả ở Việt Nam rơi vào tình huống thứ ba này. Phân 

biệt triết học giáo dục và triết lý giáo dục ở bình diện khái niệm và lý luận thì không 

khó, nhưng sau đó rất dễ rơi vào sự lẫn lộn ở bình diện thuật ngữ và thực hành. 

(a) Các quan niệm phân biệt triết học giáo dục và triết lý giáo dục ở bình diện 
khái niệm và lý luận  

+ Phần đông dễ thống nhất rằng “triết học giáo dục” là khái niệm thuộc về khoa 

học, mang những đặc trưng của khoa học, còn “triết lý giáo dục” là phạm trù thuộc 

về thực tiễn. Còn thực tiễn là như thế nào thì cách lý giải có phần khác nhau. 

Theo Thái Duy Tuyên, “Triết học giáo dục là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu 

và vận dụng các phương pháp triết học để giải quyết các vấn đề về giáo dục, là 

những nguyên tắc phương pháp luận chủ yếu và chung nhất làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu khoa học và cải tạo thực tiễn giáo dục”, trong khi đó “Triết lý giáo dục là 

những quan điểm phản ánh những vấn đề của giáo dục thông qua con đường trải 

nghiệm từ cuộc sống để chỉ đạo suy nghĩ và hành động của con người về các vấn đề 
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giáo dục” [Thái Duy Tuyên 2007: 10-11]. 

Vũ Khiêu thì cho rằng “triết lý là triết học khiêm tốn nói về mình. Triết lý không 

thể hiện tầm khái quát vũ trụ quan và nhân sinh quan mà thể hiện ý nghĩa và hành vi 

có ý nghĩa chỉ đạo cuộc sống con người” [Phạm Xuân Nam (cb) 2008: 21]. 

Theo Phạm Xuân Nam, “Triết lý có thể là những kết luận được rút ra, suy ra từ 

một triết thuyết, một hệ thống các nguyên lý triết học nhất định. Nhưng triết lý còn 

là những tư tưởng, những quan niệm (thường được thể hiện dưới dạng những câu, 

những mệnh đề cô đọng, súc tích) phản ánh được bản chất của các mối quan hệ diễn 

ra trong đời sống sinh động mọi mặt của mỗi cá nhân và của cộng đồng theo hướng 

khẳng định những niềm tin, giá trị, đạo lý, có tác dụng chỉ đạo cho cách ứng xử, 

phương châm sống, suy nghĩ và hành động của con người trong những hoàn cảnh cụ 

thể nào đó” [Phạm Xuân Nam (cb) 2008: 31]. 

Lương Đình Hải trong bài “Văn hóa, triết lý và triết học” cho rằng, triết lý thể 

hiện sự suy tư, đúc kết kinh nghiệm, tri thức của con người về những mặt, những sự 

kiện, hiện tượng riêng lẻ trong đời sống, chúng không có tính khái quát cao, tính lập 

luận lôgíc và tính hệ thống chặt chẽ như các hệ thống triết học bác học. Còn các hệ 

thống triết học là sự kết tinh cao độ ở tầm lý luận các triết lý trong văn hóa dân tộc, 

thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan của dân tộc ở thời đại đó được khúc xạ qua 

lăng kính của các nhà triết học cụ thể, mặc dù ở tầm thấp hơn so với các hệ thống 

triết học, song các triết lý chính là chất liệu của các hệ thống triết học bác học 

[Lương Đình Hải 2008: 17-23]. Nghĩa là, triết học mang tính khoa học, bác học, khái 

quát, đối lập với triết lý mang tính thực tiễn, dân gian, riêng lẻ, cụ thể. 

Theo Lê Văn Tùng, “Triết học giáo dục được thể hiện ở những hệ thống triết 

học với các phạm trù có tầm khái quát lý luận cao và lôgíc nội tại chặt chẽ. Từ triết 

học giáo dục lý luận khái quát có thể rút ra các triết lý giáo dục cụ thể làm phương 

châm chỉ đạo cho suy nghĩ và hành động trong việc giải quyết các vấn đề của giáo 

dục cũng như thực tiễn” [Lê Văn Tùng 2016: 23]. “Triết học là một khoa học nghiên 

cứu... thế giới như một chỉnh thể thống nhất, do đó kết quả của nó thường thể hiện ở 

hệ thống các phạm trù lý luận có tính khái quát cao, tính hệ thống và tính lôgíc chặt 

chẽ. Triết lý là những tư tưởng, những quan niệm cốt lõi được đúc kết từ một lĩnh 

vực hoạt động thực tiễn cụ thể hoặc rút ra từ các hệ thống triết học có thể chỉ đạo 

cho suy nghĩ và hành động của con người trong một lĩnh vực nhất định... Triết lý 

thường rất cụ thể, phong phú, tản mạn, chưa có tính hệ thống, tính lôgíc chặt chẽ 

như ở triết học” [Lê Văn Tùng 2016: 26-27] 

+ Bên cạnh sự phân biệt theo tiêu chí khái quát/ cụ thể, Giáp Văn Dương còn 

phân biệt triết học và triết lý theo lĩnh vực khoa học mà mỗi khái niệm thuộc về: 

Triết học giáo dục thuộc về triết học, còn triết lý giáo dục thuộc về giáo dục học: 

“Triết học giáo dục là một phân ngành riêng của triết học, chọn giáo dục làm đối 

tượng nghiên cứu. Còn triết lý giáo dục lại là tinh thần chủ đạo, là hồn cốt thần sắc, 
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của cả một hệ thống giáo dục và do đó của mọi hoạt động giáo dục liên quan”. Theo 

Giáp Văn Dương, “triết lý giáo dục được hiểu là những khái quát ngắn gọn, thường 

chỉ trong một câu thôi, được sử dụng làm định hướng vận hành cho cả hệ thống giáo 

dục” [Giáp Văn Dương 2014]. 

+ Riêng Trần Văn Giàu phân biệt triết học và triết lý theo bản chất nhận thức 

luận hay đạo đức luận: “Triết học chủ yếu là lý luận về nhận thức, triết học đặt vấn 

đề đúng hay sai, phải hay trái. Còn triết lý chủ yếu hướng về đạo lý, nó chủ yếu đặt 

vấn đề tốt hay xấu, nên hay chăng” [x. Phạm Xuân Nam (cb) 2008: 20-21]. 

(b) Hiện tượng lẫn lộn ở bình diện thuật ngữ và thực hành:  

Phần đông khi trình bày quan điểm thì có thể khá rõ ràng, nhưng khi đi vào thực 

tiễn sử dụng thuật ngữ, nhất là trong thực tiễn khi cần chuyển ngữ từ tiếng nước 

ngoài sang tiếng Việt thì hay lẫn lộn, diễn đạt các nội dung triết học bằng thuật ngữ 

“triết lý”. 

Trong cuốn “Democracy and Education” của J. Dewey, chương XXIV có tiêu đề 

“Philosophy of Education” đã được dịch giả Phạm Anh Tuấn chuyển ngữ thành 

“Triết lý giáo dục”. Trong khi nếu nghiên cứu kỹ nguyên bản tiếng Anh thì sẽ thấy 

trong toàn bộ chương này, J. Dewey thực sự bàn về triết học chứ không phải là triết 

lý. Chính bởi vậy mà bản tiếng Việt chứa đầy những mâu thuẫn không đáng có. Bản 

tiếng Việt của chương này mở đầu bằng câu “Tuy chúng ta đang bàn tới triết lý giáo 

dục, nhưng cho tới đây chưa có bất kỳ định nghĩa nào được đưa ra cho triết học”. 

Mâu thuẫn là ở chỗ bàn về triết lý làm sao lại cần định nghĩa về triết học! Chương 

này dài 12 trang [ Dewey J. 2008: 379-390] chia làm 2 mục, mục thứ nhất là “Một 

sự ôn lại có tính phê phán” dài 3 trang và mục thứ hai là “Bản chất của triết học” dài 

9 trang còn lại. Nghĩa là nội dung của toàn bộ chương nằm ở mục thứ hai và toàn bộ 

nội dung của mục thứ hai bàn về bản chất của triết học chứ không phải là triết lý như 

được dịch ở tiêu đề. 

Chính là do sử dụng bản dịch tiếng Việt cuốn “Democracy and Education” của 

Phạm Anh Tuấn nên Lê Văn Tùng [2016: 25] đã ngộ nhận quan điểm của John 

Dewey về triết học thành quan điểm về triết lý. Ở mục về “triết lý giáo dục” trong 

sách của mình, Lê Văn Tùng viết: “Bàn về khái niệm này, ở nước ngoài, có các quan 

điểm cơ bản như sau”: John Dewey (1859 - 1952) trong Dân chủ và giáo dục (1916) 

cho rằng: “Triết lý giáo dục không phải là sự áp dụng các tư tưởng sẵn có từ bên 

ngoài vào...: triết lý [giáo dục] là lý luận giáo dục xét trên phương diện phổ biến 

nhất” [Lê Văn Tùng 2016: 25]. Thực ra, trong đoạn trích này, John Dewey không hề 

bàn về triết lý giáo dục, mà ông bàn về triết học giáo dục trong sự phân biệt với lý 

luận giáo dục. 

Nguyễn Bình trong bài “Bàn về triết lý giáo dục ở Việt Nam” đã dịch định nghĩa 

triết học giáo dục của Harvey Siegel và các đồng tác giả như sau: 
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[Harvey Siegel (ed.) 2009] [Nguyễn Bình 2011] 

Philosophy of education is that branch of 

philosophy that addresses philosophical 

questions concerning the nature, 

aims, and problems of education. As a 

branch of practical philosophy, its 

practionners look both inward to the 

parent discipline of philosophy and 

outward to educational practice... 

Triết Lý Giáo Dục là một ngành của triết 

học có nhiệm vụ đưa ra những câu hỏi về 

khía cạnh triết học có liên quan đến bản 

chất, mục đích và các vấn đề của giáo 

dục.Với tư cách là một ngành triết học 

ứng dụng, những người thực hành ngành 

học này sẽ tìm kiếm cơ sở triết học nơi 

sự thực hành trong giáo dục... 

Nghĩa là, trong khi ở bản tiếng Anh chỉ dùng một thuật ngữ duy nhất là 

philosophy/ philosophical thì trong bản tiếng Việt chỉ có thuật ngữ tiêu đề được 

chuyển thành “triết lý giáo dục”, trong khi tất cả các trường hợp còn lại vẫn giữ 

nguyên là “triết học”! 

Trong tọa đàm bàn tròn [Phan Thắng và các khách mời 2017], Phạm Thị Ly nói 

rất rõ rằng “Triết lý giáo dục có thể được diễn đạt dưới hình thức một tuyên ngôn, 

hay một khẩu hiệu ngắn gọn, ví dụ như 'nhân bản, dân tộc, khai phóng'”. Song khi 

dịch bài “Philosophy of Education” của Nicholas C. Burbules & Nathan Raybeck thì 

nhà nghiên cứu này đã nhất loạt chuyển dịch tất cả các thuật ngữ ‘philosophy/ 

philosophical’ thành ‘triết lý’ [x. Burbules N.C. & Raybeck N. 2003: 7-15]. Kết quả 

là ở nhiều chỗ, hình thức thuật ngữ (triết lý) mâu thuẫn một cách rõ rệt với nội dung 

(triết học), ví dụ: “Lĩnh vực triết lý giáo dục là một lĩnh vực có tính chiết trung rộng 

khắp và bản thân nó là một lĩnh vực liên ngành, liên bộ môn, do đó một tinh thần 

khoan dung và chấp nhận khác biệt, cho dù không cần phải toàn bộ, cũng sẽ là một 

sự điều chỉnh có giá trị”. 

1.2. Một số tư tưởng về triết học và triết lý giáo dục trên thế giới 

Từ sự phân tích nêu trên về các khái niệm triết lý giáo dục và triết học giáo dục, 

khi đọc các công trình viết bằng các thứ tiếng phương Tây hoặc của người Việt Nam 

giới thiệu, thảo luận về “triết lý giáo dục” của phương Tây, không thể đơn giản và dễ 

dàng khẳng định chỗ nào là triết học và chỗ nào là triết lý. Do vậy, từ đây chúng tôi 

sẽ gọi chung là “các tư tưởng về triết học và triết lý giáo dục” hoặc dùng đúng thuật 

ngữ của nguyên tác (thường sẽ là “triết học giáo dục”).  

Trong cuốn chuyên khảo: “Những hình ảnh của giáo dục. Triết học giáo dục 

phương Tây. Thế kỷ XX” (Образы образования. Западная философия 

образования. XX век) hai nhà giáo dục học Nga là A. Ogurtsov, B. Platonov đã 

phân biệt ba giai đoạn phát triển của triết học giáo dục: (a) Giai đoạn tiền triết học 

giáo dục (период протофилософии образования): Từ Platon, Aristote đến đầu thế 

kỷ XX [Огурцов A., Платонов B. 2004: 11]; (b) Giai đoạn triết học giáo dục được 

tách thành bộ phận độc lập trong triết học ứng dụng: từ đầu thế kỷ XX với John 
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Dewey, Martin Buber đến giữa thế kỷ XX; (c) Giai đoạn triết học giáo dục được 

thiết chế hóa (философия образования обретает институциальную форму, với 

việc thành lập hàng loạt tổ chức, cơ quan nghiên cứu về triết học giáo dục) từ giữa 

thế kỷ XX đến nay. Việc thiết chế hóa này đã giúp cho việc độc lập hóa triết học 

giáo dục được gia tăng, hàng loạt trường phái triết học giáo dục ra đời [Огурцов A., 

Платонов B. 2004: 12-17]2.  

Về không gian thì ba khu vực có những thành tựu đáng quan tâm về tư tưởng, 

triết học và triết lý giáo dục là châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á.  

      1.2.1. Một số tư tưởng về triết học và triết lý giáo dục châu Âu 

1.2.1.1. Trong tác phẩm “Nền cộng hoà”, Platon (424-348 tCN) đã khẳng định 

giáo dục giữ vai trò then chốt đối với việc xây dựng và duy trì nền Cộng hoà. Học 

trò xuất sắc nhất của Platon là Aristote trong tác phẩm “Bàn về tâm hồn” cũng 

khẳng định “vận mệnh của đế chế phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ trẻ”. Platon 

cho rằng một xã hội sẽ ổn định khi mỗi cá nhân làm công việc phù hợp với những 

khả năng tự nhiên của mình; nhiệm vụ của giáo dục là phát triển những khả năng tự 

nhiên này và huấn luyện chúng phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của xã 

hội và phục vụ xã hội. Ông xác định nội dung giáo dục gồm bản tính con người, 

thói quen và lý trí; xác định phương pháp dạy học hệ thống, ôn luyện, cân đối giữa 

lý thuyết và thực hành; xác định chương trình với các môn tập đọc, tập viết, toán, âm 

nhạc, thể dục, văn học, lịch sử, các môn khoa học. Quan niệm của Platon về sứ 

mạng của giáo dục là chuẩn bị cho con người gia nhập vào xã hội và phục vụ cho xã 

hội này còn tiếp tục có giá trị đến thời đại Ánh sáng. 

Thời đại Phục hưng (thế kỷ XV-XVII) chú trọng xây dựng một nền giáo dục 

nhân văn theo mẫu hình đào tạo người quý tộc: bên cạnh các môn học cổ điển (tiếng 

Latinh, hùng biện, tu từ học) thì dạy “bảy môn nghệ thuật khai phóng” gồm: toán, 

ngữ pháp, lô gích, thiên văn, hình học, nhạc và tu từ học; họ chú ý dạy cả các kỹ 

năng cưỡi ngựa, khiêu vũ… 

Bước vào thời đại Ánh sáng (thế kỷ XVIII), tư tưởng giáo dục đào tạo “người 

công dân” đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy các cuộc cách mạng xã hội, 

cách mạng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cách mạng về con người. Nhà giáo dục 

tiêu biểu nhất của thời đại này là J.-J. Rousseau với tác phẩm “Emile hay là về giáo 

dục” (1756). 

                                                           
2 Tại hội thảo về triết lý giáo dục do Viện Thông tin Khoa học Xã hội tổ chức năm 2008, khi Phạm 

Khiêm Ích giới thiệu về sơ đồ phân kỳ lịch sử triết học giáo dục của A. Ogurtsov, B. Platonov, không rõ 
ông đã sử dụng tài liệu nào [x. Mai Diên (tổng thuật) 2008: 40-41], song cả 4 thời kỳ mà Phạm Khiêm Ích 
trình bày lẫn các thuật ngữ chỉ từng thời kỳ đều không phù hợp với nội dung có trong chuyên khảo của 
hai nhà giáo dục học Nga mà chúng tôi đã đọc (“Giai đoạn tiền triết học giáo dục” thì Phạm Khiêm Ích 
gọi là “Thời kỳ tiền sử của triết học giáo dục”; còn thuật ngữ “протофилософия образования” (tiền triết 
học giáo dục) được dùng để chỉ thời kỳ thứ hai mà ông dịch là “thời kỳ triết học giáo dục sơ khởi”; thời 
kỳ thứ tư thì trong sách hoàn toàn không có). 
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1.2.1.2. Vào giữa thời đại Ánh sáng (thế kỷ XVIII), quan niệm đào tạo con 

người phục vụ xã hội của Platon đã bị J.J. Rousseau bác bỏ. Trong tác phẩm “Emile 

hay là về giáo dục” (1756), J.J. Rousseau cho rằng con người chỉ có một “nghề” duy 

nhất là nghề “làm người”, và giáo dục có trách nhiệm làm cho năng lực làm người 

đó phát triển. J.-J. Rousseau đề xuất tư tưởng giáo dục tự nhiên, coi bản chất của 

quá trình giáo dục là đưa con người quay về với tự nhiên, tôn trọng khả năng phát 

triển tự nhiên của con người [Rousseau J.-J. 2010]. Cái “tự nhiên” ở đây là năng lực 

tinh thần tự nhiên, là phẩm chất đạo đức tự nhiên, là cái mà ở phương Đông ngày 

xưa, Mạnh Tử gọi là bản tính thiện.  

Phát triển tư tưởng giáo dục tự nhiên này, nhà giáo dục học người Ý 

Maria Montessori (1870-1952), tác giả của “Phương pháp giáo dục Montessori” nổi 

tiếng, cho rằng cần để cho trẻ phát triển một cách tự do (bình thường): “Trẻ làm việc 

thiếu quy luật là do trước đó đã từng có người tùy tiện cưỡng chế công việc có quy 

luật của trẻ. Trẻ lười biếng là do trẻ bị bắt làm việc. Trẻ không nghe lời là vì trước 

đó chúng đã bị bắt phải nghe lời” [Montessori M. 2015: 249-257]. 

Với những nguyên lý giáo dục được gợi ý từ cuộc Cách mạng Pháp 1789, từ các 

luật được phê chuẩn từ năm 1881 đến 1889 và dưới nền Cộng Hòa IV và V cũng 

như từ Hiến pháp 4-10-1958, hệ thống giáo dục phổ thông của Pháp chủ trương: Tự 

do trong giảng dạy; Miễn phí và bắt buộc; Bảo đảm sự trung tính và Thế tục hóa ở 

mọi cấp học [Nguyễn Bình 2011]. 

Giáo dục Pháp rất chú trọng định hướng tương lai. Trong khi nhiều nước xác 

định giáo dục phổ thông mới là giáo dục căn bản, còn để làm việc thì phải chờ học 

xong trường nghề, cao đẳng hoặc đại học. Còn ở Pháp, ngay từ thời phổ thông người 

học đã biết mình có thể làm việc gì sau khi tốt nghiệp. Khi bắt đầu vào cấp III, Pháp 

có đến ba loại bằng tốt nghiệp phổ thông khác nhau với những “địa chỉ ứng dụng” 

khác nhau. Ở cấp III, học sinh chỉ học những môn chuyên ngành là chính. Chương 

trình học được giảm thiểu tối đa để các em không bị nhồi nhét kiến thức không cần 

thiết [Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh (cb) 2010a]. 

Ở những năm cuối bậc phổ thông, Pháp là một trong rất ít nước triển khai dạy 

môn triết học cho học sinh để kích thích tư duy phản biện và năng lực sáng tạo. 

Học triết học ở đây không chỉ là học lịch sử các học thuyết mà là học cách suy nghĩ, 

cách đặt vấn đề [Ngẫm nghĩ triết lý 2014: Bài cuối]. Phát triển tư tưởng của J.-J. 

Rousseau: “Vấn đề là chỉ ra cho nó [học sinh] cần làm thế nào để luôn khám phá ra 

sự thật hơn là bảo cho nó biết một sự thật” [Rousseau J.-J. 2010: 273]. Nói như 

Nguyễn Khánh Trung, ở nước Pháp, người ta không dạy cho trẻ con kiến thức, mà 

dạy cho trẻ biết làm thế nào để có kiến thức [Nguyễn Khánh Trung 2016a]. 

1.2.1.3. Ở Nga, tư tưởng nhân văn trong giáo dục ra đời ở châu Âu trong thời đại 

Phục hưng được đại văn hào Nga Lev Tolstoi (1828-1910) đưa lên một tầm cao mới.  

Tư tưởng cốt lõi trong học thuyết tôn giáo - đạo đức của Lev Tolstoi là lý luận 
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“giáo dục nhân văn” (гуманная педагогика, Vũ Thế Khôi dịch là ‘giáo dục nhân 

ái’) hay “giáo dục phi bạo lực” (педагогика ненасилия, Vũ Thế Khôi dịch là ‘giáo 

dục không áp chế’). Năm 1862, trong bài báo dài nhan đề “Về giáo dục quốc dân” 

mang tính luận chiến phủ định tuyệt đối mọi hình thức giáo dục đương thời, Tolstoi 

tuyên bố: “Hãy ý thức rằng chuẩn mực của giáo dục chỉ có một mà thôi − tự do”. Để 

trẻ được tự do, Tolstoi đã cho phép học sinh muốn đến lớp thì đến, không muốn thì 

thôi; đến lúc nào tùy ý; ngồi đâu tùy thích; học gì tùy chọn. Ấy vậy mà kết quả theo 

đánh giá của Tshernytsevski là “Tuyệt vời!”: Khi đến lớp còn là những đứa trẻ mù 

chữ, chỉ vài ba tháng sau đã đọc thông viết thạo. Theo Vũ Thế Khôi, gần đây nhiều 

nhà giáo dục học trên thế giới sôi nổi thảo luận về di sản của L. Tolstoi, coi ông là 

người phát triển triết lý giáo dục tự nhiên của J.J. Rousseau, là người đi trước cả 

Mahatma Gandhi với triết lý “bất bạo động” (ahimsa), đi trước cả nhà giáo dục học 

nổi tiếng John Dewey với triết lý giáo dục tự do hiện đại. Ở một số nước có truyền 

thống cách tân giáo dục như Thụy Sĩ, Đức,… người ta đã tổ chức những “trường 

Tolstoi” theo mô hình trường ở điền trang Yasnaia Poliana của L. Tolstoi; ở Mỹ và 

Nhật Bản có cả các “đại học Tolstoi” [Vũ Thế Khôi 2010]. 

Sau khi Liên Xô tan rã, tư tưởng “nhân văn hóa giáo dục” (humanization of 

education) sống lại ở Nga. Có khá nhiều bài viết bằng tiếng Nga và tiếng Anh về vấn 

đề này. Theo “Từ điển bách khoa giáo dục học” do B.M. Bim-Bad chủ biên thì nhân 

văn hóa giáo dục (гуманитаризация образования) là một hệ thống các biện pháp 

nhằm ưu tiên phát triển các thành tố văn hóa chung trong nội dung giáo dục để, nhờ 

đó, tạo nên sự trưởng thành cá nhân ở người học [Бим-Бад Б.М. (peд.) 2002: 58-59]. 

Theo Hồ Viết Lương, nội dung của tư tưởng “nhân văn hóa giáo dục” bao gồm: 

Sứ mệnh giáo dục vì quyền lợi cá nhân của người học; mục tiêu hình thành ở người 

học nhân cách với hệ thống giá trị xã hội nhân văn (human value); phương pháp chủ 

đạo là bình đẳng thầy-trò, thầy và trò cùng là chủ thể của hoạt động giáo dục, còn đối 

tượng giáo dục là nội dung (khác với phương pháp truyền thống coi thầy là chủ thể, 

trò là đối tượng), các phương pháp học tập hợp tác (cooperative learning), dạy học 

theo dự án... [Hồ Viết Lương 2005: 7-8]. 

Khái niệm "nhân văn hoá giáo dục" còn được phân biệt với "nhân đạo hóa giáo 

dục". Theo T.M. Elkanova và N.M. Chedzhemova, "nhân văn hóa giáo dục" 

(humanization of education) là hoạt động giáo dục nhằm tạo ra một hệ thống xã hội 

nhân văn tương ứng với các giá trị và lý tưởng của chủ nghĩa nhân văn; còn "nhân đạo 

hoá giáo dục" (humanitarization of education) là hoạt động giáo dục gắn liền với 

phương pháp giảng dạy trong một cơ sở giáo dục bậc cao, với việc định hướng lại các 

nguyên tắc cơ bản và tự chọn để xác định vị trí và vai trò của chúng trong bối cảnh 

văn hoá phi nông nghiệp của kỷ nguyên hội nhập [Elkanova T.M. and Chedzhemova 

N.M. 2013: 697]. 

Theo Lê Đức Mẫn, ở Nga hiện nay tồn tại bốn chuẩn thức giáo dục: (a) Chuẩn 
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thức giáo dục quyền uy truyền thống, khi mà thầy bao giờ cũng đúng và trò có bổn 

phận phải vâng lời; (b) Chuẩn thức giáo dục tự nhiên nhằm phát huy bản tính tự 

nhiên, năng động của trẻ; (c) Chuẩn thức giáo dục trong tập thể đồng tuổi đề cao chủ 

nghĩa tập thể; và (d) Chuẩn thức giáo dục cá nhân thoát hiểm trong xã hội rủi ro, 

phản ánh nhu cầu của thời đại toàn cầu hóa. Tương ứng với bốn chuẩn thức này là 

bốn giai đoạn phát triển của nền giáo dục Nga với sự thay đổi mục tiêu giáo dục: 

Giai đoạn I có đối tượng là con người tĩnh tại của xã hội với hai tầng lớp là quý tộc 

phong kiến và nông nô. Giai đoạn II có mục tiêu đào tạo đội ngũ tinh hoa nhằm đuổi 

kịp và vượt Tây Âu, bảo vệ chế độ quý tộc chuyên chế trên nền tảng tư tưởng Chính 

thống giáo. Giai đoạn III có mục tiêu đào tạo con người như những đinh ốc trong bộ 

máy phục vụ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn IV có mục tiêu đào tạo con người 

toàn cầu, phi đối xứng để thích ứng với bối cảnh hiện đại, biết tự định hướng trong 

thế giới thông tin đa văn hóa, biết chấp nhận cái khác mình và có trách nhiệm với xã 

hội [Mai Diên (tổng thuật) 2008: 43-44]. 

1.2.1.4. Ở Đức, nền giáo dục Đức coi trọng việc “lấy người học làm trung tâm” 

nhằm cân bằng và phát triển được ba yếu tố cần thiết để trẻ bước vào xã hội sau này 

là: tính cách cá nhân của giáo dục (tính cách, thái độ, các mối quan hệ, nhân cách); 

tính chuyên nghiệp của giáo dục (tri thức, khả năng tư duy) và tính thực tiễn của 

giáo dục (cách thức vận dụng, khả năng sáng tạo) [Ngẫm nghĩ triết lý 2014: Bài 4]. 

Trong cuốn “Những mục tiêu của giáo dục và các tiểu luận khác”, nhà giáo dục 

học người Anh A.N. Whitehead lưu ý chúng ta một điều quan trọng: “Giáo dục là sự 

sở đắc nghệ thuật sử dụng tri thức. Đây là một nghệ thuật rất khó phổ biến. Bất kỳ 

một sách giáo khoa thực sự có giá trị giáo dục nào được viết ra, thì sẽ chắc chắn là 

sẽ có cây bút điểm sách nào đó kêu rằng sách này rất khó dùng để dạy học. Trong 

giáo dục, con đường rộng rãi sẽ đem lại kết quả tồi tệ. Một cuốn sách giáo khoa dễ 

đọc sẽ cho phép người học học thuộc lòng” [Whitehead A.N. 2017: 33]. 

1.2.1.5. Trong đại dương mênh mông các tư tưởng giáo dục, Phạm Minh Hạc 

quy chúng về sáu dòng triết lý giáo dục: triết lý giáo dục nhân văn, triết lý giáo dục 

tự nhiên, triết lý giáo dục xã hội; triết lý giáo dục kỹ thuật tổng hợp, triết lý giáo dục 

hành dụng, bốn trụ cột giáo dục [Phạm Minh Hạc 2013c: 330-336]. Thực ra là sáu 

dòng này chỉ xoay quanh có ba chiều kích: Bác học/ dân gian; Tự nhiên/ xã hội/ 

nhân văn; Toàn diện. 

Thời gian gần đây, ở Tây Âu đã xuất hiện nhiều tư tưởng mới về giáo dục như: 

"Nhà trường mới" của Reddie ở Anh; "Nền giáo dục công dân" và "Nhà trường lao 

động" của Kerschensteiner ở Đức; "Giáo dục thực nghiệm" của Alfred Binet ở Pháp. 

Theo đánh giá của Ngô Minh Oanh, “Những nội dung và hình thức giáo dục được đề 

ra và thực hiện đều xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội. 

Triết lý giáo dục của Tây Âu không gì khác hơn là giáo dục vừa là sản phẩm vừa là 

động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Triết lý giáo dục của họ không lơ lửng trên 
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không trung mà đều xuất phát từ cơ sở kinh tế - xã hội của một quốc gia, một thời 

đại” [Ngô Minh Oanh 2011]. 

       1.2.2. Một số tư tưởng về triết học và triết lý giáo dục Mỹ 

Trong thế giới phương Tây, nền giáo dục Mỹ phát triển một cách đặc biệt nhanh 

chóng và cũng đặc biệt nhanh chóng giành được vị trí là nền giáo dục thành công 

nhất, đào tạo được nhiều người giành giải Nobel nhất, thu hút được nhiều người học 

toàn cầu nhất, được nhiều nước noi theo nhất. 

Được như vậy là vì ngay từ đầu, các lãnh tụ Mỹ đã thực sự coi trọng giáo dục. 

Thomas Jefferson, một trong sáu tác giả dự thảo bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ 1776 

− bản Tuyên ngôn chứa đựng chân lý bất hủ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có 

quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; 

trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 

phúc” − đã khẳng định: “Để bảo vệ tự do và hạnh phúc, chẳng còn nền tảng nào 

đáng tin cậy ngoài giáo dục”. 

Tổng thống thứ hai của Mỹ là John Adams cũng từng nói: “Trẻ em nên được 

giáo dục theo nguyên tắc tự do”. Nguyên tắc giáo dục tự do (liberal education) chính 

là cái mà ở Việt Nam dịch là “giáo dục khai phóng”. Cái tự do mà người Mỹ chủ 

trương là tự do về tư tưởng, là quyền được giữ quan điểm của cá nhân, nhưng đồng 

thời phải tôn trọng tự do tư tưởng của người khác, không được ép người khác theo 

quan điểm của mình, từ đây kéo theo phương pháp giáo dục bình đẳng giữa thầy và 

trò ở Mỹ, kéo theo nguyên lý tự chủ. Hiến pháp Mỹ tách bạch nhà nước, nhà thờ với 

nhà trường.  

Nhà trường tự chủ chính là một biện pháp để bảo đảm tự do trong giáo dục. Mỹ 

không có hệ thống trường quốc gia. Hiến pháp Mỹ giao trách nhiệm giáo dục cho 

chính quyền từng bang và địa phương. Chính quyền bang cũng chỉ có quyền ban bố 

những tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của trường, nhằm đảm bảo chất lượng tối 

thiểu, quyền lợi tối thiểu cho người học. Quyền bổ nhiệm lãnh đạo cho các trường 

công lập được giao về cho các đơn vị hành chính thấp hơn (thường là thành phố 

hoặc thị trấn) để đảm bảo sự độc lập của trường công đối với các cấp quản lý trên 

cao. Các trường dân lập và tư thục còn có quyền tự chủ cao hơn trường công lập 

[Ngẫm nghĩ triết lý 2014: Bài 3; Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh (cb) 2010b; 2010c; 2010d]. 

Nền giáo dục Mỹ có ba mục đích cơ bản:  

(a) Tạo ra con người khai phóng với những nét tính cách khác về chất so với 

trước đó: Thứ nhất là cởi mở, ham hiểu biết, giàu lòng tự tin. Thứ hai là sử dụng tốt 

các kỹ năng. Thứ ba là am hiểu tường tận, làm chủ lĩnh vực chuyên môn mà mình 

dấn thân. Thứ tư là hiểu biết rộng mở về văn hóa và khoa học, yêu thích sự trải 

nghiệm đa dạng và phong phú về lối sống. 

(b) Đào tạo con người có năng lực tư duy sáng tạo: Thứ nhất là có sự hiểu biết, 
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làm chủ và thực hành tốt những thói quen tư duy. Thứ hai là có năng lực tư duy phản 

biện (Critical thinking) và giải quyết vấn đề (Problem solving). 

(c) Đào tạo con người có trách nhiệm đạo đức công dân: Thứ nhất là cần là 

người công dân sáng suốt, không chỉ để hiểu biết, thực hành pháp luật mà còn để 

tham gia để bảo vệ và phát triển pháp luật. Thứ hai là cần là người có và thực hành 

được những phẩm chất cơ bản như: thật thà, tôn trọng, sẻ chia, tự kiềm chế, kiên 

nhẫn, cống hiến. Thứ ba là cần là người chuyên tâm phấn đấu để đáp ứng yêu cầu 

của những công việc chất lượng cao. Thứ tư là cần là người sống có lý tưởng và tinh 

thần phục vụ cộng đồng. Thứ năm là cần là người không chỉ có tinh thần công dân 

Mỹ mà còn có tinh thần quốc tế, ý thức công dân toàn cầu [Lê Văn Tùng 2016: 75-

98]. 

Các trường phái tư tưởng giáo dục chủ yếu của Mỹ bao gồm: Thuyết bản chất 

(Essentialism), thuyết trường tồn (Perennialism), thuyết tiến bộ (Progressivism), 

thuyết cải tạo xã hội (Social reconstructionism), thuyết hiện sinh (Existentialism). 

Thuyết bản chất khuyến khích nhà trường trở về với các vấn đề căn bản, dựa trên 

chương trình giáo dục cốt lõi mạnh và các tiêu chuẩn kinh điển cao. Thuyết trường 

tồn chú trọng các chân lý phổ quát được kiểm nghiệm qua thời gian để phát triển 

nhận thức các quan điểm triết học tạo nền tảng cho kiến thức nhân loại. Thuyết tiến 

bộ đòi hỏi nội dung các bài giảng phải được xây dựng xoay quanh các trải nghiệm, 

lợi ích, nhu cầu cá nhân của học sinh để tạo cho các em hứng thú, đam mê học tập. 

Thuyết cải tạo xã hội đòi hỏi kết hợp học với hành nhằm góp phần cải thiện và giải 

quyết các vấn đề xã hội (tệ nạn, thói hư tật xấu). Thuyết hiện sinh khuyến khích học 

sinh hiểu và đề cao tính độc nhất vô nhị của bản thân và chịu trách nhiệm về các 

hành động của mình [Lương Hoài Nam 2014: 81]. 

       1.2.3. Một số tư tưởng về triết học và triết lý giáo dục Đông Á 

1.2.3.1. Nói về tư tưởng giáo dục của Khổng Tử, Phạm Minh Hạc chú ý đến vai 

trò (chức năng) của giáo dục là hoàn thiện con người: “Đại học cốt để biết phát huy 

đức sáng, đức tốt đẹp của con người, đổi mới khiến lòng dân bỏ cũ theo mới, bỏ ác 

theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức hoàn thiện nhất” [Phạm Minh Hạc 2011c: 

3-12]. 

J.A. Palmer thì nói đến bốn đặc điểm và ba ảnh hưởng trong tư tưởng giáo dục 

của Khổng Tử. Bốn đặc điểm trong tư tưởng giáo dục của Khổng Tử là: (1) Bình 

đẳng và phổ cập: “Tôi dạy cho bất cứ người nào”; “Dù ai có tìm đến tôi với một xâu 

thịt lợn khô thì tôi cũng không từ chối dạy cho họ” (Luận ngữ). (2) Cá nhân hóa: 

“Đối với người khá, ta có thể truyền đạt những vấn đề sâu hơn; đối với người kém, 

ta không thể truyền đạt được như vậy”. (3) Khuyến khích người học chủ động tư 

duy: “Nếu ta nêu ra một khía cạnh mà anh không tự mình tìm ra ba khía cạnh còn lại 

thì ta thôi không dạy cho nữa”. (4) Về nội dung, coi trọng văn hóa (thi thư lễ nhạc), 

đạo đức (nhân, nghĩa, trung, tín) hơn là tri thức thực tế: Phàn Trì hỏi về làm ruộng, 
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Khổng Tử đáp: “Ta không giỏi bằng người nông dân già”; Phàn Trì hỏi về làm 

vườn, Khổng Tử đáp: “Ta không giỏi bằng người trồng rau”. Khi Phàn Trì đi khỏi, 

Khổng Tử đánh giá Phàn Trì là người không có khát vọng. Ba ảnh hưởng của tư 

tưởng giáo dục của Khổng Tử đối với xã hội là: (1) Người làm quan giỏi thì nên học 

thêm nữa, người học giỏi thì nên làm quan; (2) Các trường Nho học đã tạo ra một số 

lượng lớn sách vở dùng làm tài liệu giáo dục; (3) Mục đích giáo dục tập trung vào 

phát triển xã hội (đào tạo người cai trị) hơn là phát triển cá nhân [Palmer J.A. 2007: 

62-63]. 

1.2.3.2. Tư tưởng giáo dục Nhật Bản ngay từ trước năm 1945 đã vận hành theo 

triết lý “mỗi người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức”. Triết lý “đào 

tạo người phục vụ cho đất nước” dựa trên nguyên tắc công bằng, không phân biệt 

hoàn cảnh, sắc tộc, tôn giáo, giai tầng; mọi học sinh đều có cơ hội học tập trong môi 

trường bình đẳng. Giáo dục Nhật Bản đề cao ý thức “tuân thủ kỷ luật” tuyệt đối; 

giáo dục tư duy “tự lập” để học tập suốt đời [Ngẫm nghĩ triết lý 2014: Bài 2; Lữ Đạt, 

Chu Mãn Sinh (cb) 2010f]. 

Ozaki Mugen trong cuốn “Cải cách giáo dục Nhật Bản” cho biết nền giáo dục 

Nhật Bản có lịch sử 130 năm (từ thời Minh Trị đến nay) “lấy năng lực ghi nhớ làm 

trung tâm, nó ngăn cản sự mở rộng năng lực phê phán độc lập và năng lực tưởng 

tượng và tạo ra những con người cùng một khuôn mẫu không có cá tính”. Tính cứng 

nhắc và rập khuôn này tạo ra “hiện tượng được gọi là đổ nát trong giáo dục”. Trong 

cải cách giáo dục sau chiến tranh, triết lý tôn trọng cá nhân và tự do đã được nhấn 

mạnh, tuy nhiên chưa đạt đến mức được định hình chắc chắn trong mọi tình huống 

xã hội. Vì vậy, cuộc cải cách giáo dục những năm 1980 đề xuất chủ trương “tri thức 

cần có sự kết nối với đời sống thường ngày”, cần xuất phát từ lập trường “tôn trọng 

cá nhân”; đề cao việc giáo dục “lòng mong muốn tự học”, “năng lực tự học” của 

người học [Ozaki Mugen 2015: 308-310]. 

Hiến pháp Nhật Bản sau chiến tranh (1946) có điều 19 thừa nhận quyền tự do tư 

tưởng và tự do lương tâm là bất khả xâm phạm, điều 23 đảm bảo quyền tự do học 

thuật, điều 26 quy định về bình đẳng giáo dục và giáo dục nghĩa vụ. Hiến pháp này 

đã phác thảo nên thành tố thứ nhất của triết lý giáo dục là “hình ảnh xã hội tương 

lai” − đó là xã hội “hòa bình”, “dân chủ” và “tôn trọng con người”. Thành tố thứ hai 

của triết lý giáo dục là mục tiêu giáo dục hay “hình ảnh con người mơ ước”, được đề 

ra và diễn giải ở Luật giáo dục cơ bản (ban hành năm 1947 và sửa đổi năm 2006). 

Lời nói đầu của bộ Luật này viết: “Quốc dân Nhật Bản chúng ta mong ước sẽ làm 

phát triển thêm quốc gia văn hóa và dân chủ... không ngừng đồng thời góp phần 

cống hiến cho hòa bình thế giới và nâng cao phúc lợi nhân loại. Để thực hiện lý 

tưởng này, chúng ta sẽ xúc tiến nền giáo dục coi trọng sự tôn nghiêm cá nhân, truy 

tìm chính nghĩa và chân lý, tôn trọng tinh thần công cộng, nhắm tới giáo dục con 

người có tính sáng tạo và tính người phong phú, kế thừa truyền thống và sáng tạo 

nên văn hóa mới” [Nguyễn Quốc Vương 2016a]. 



23 

Theo Nguyễn Quốc Vương, giáo dục Nhật Bản sau chiến tranh đã thay đổi tư 

tưởng giáo dục theo hướng phương Tây hóa một cách rõ rệt, tập trung chú ý vào việc 

đào tạo những công dân có tư duy độc lập, có tinh thần phê phán, đào tạo “những 

con người không bị đánh lừa bởi đám đông thời thế”, “không bị mê hoặc bởi sự 

tuyên truyền dối trá”. Mục tiêu của giáo dục phổ thông Nhật Bản được xác định theo 

bốn phương diện cơ bản: (1) Trong đời sống cá nhân: Phân biệt được chính tà thiện 

ác, luôn có tinh thần ham học tập nghiên cứu (phẩm chất); làm cho cách nhìn, cách 

tư duy trở nên hợp lý, khoa học (năng lực); (2) Trong đời sống gia đình: Kính yêu 

gia đình, tôn trọng trật tự luân lý, duy trì và làm cho nó phát triển; (3) Trong đời 

sống xã hội: Yêu nhân loại rộng lớn, tôn trọng tự do của người khác, nhường nhịn, 

tôn trọng ý kiến của người khác; (4) Rèn luyện phẩm chất và năng lực phục vụ đời 

sống kinh tế và hoạt động nghề nghiệp [Nguyễn Quốc Vương 2016b: 70-74]. 

Để thực hiện các mục tiêu cải cách trên, Bộ Giáo dục và các nhà cải cách đã: (a) 

Dành sự tự do cao cho giáo viên: chuyển từ chế độ sách giáo khoa quốc định sang 

chế độ sách giáo khoa kiểm định và công nhận quyền tự do trong thực tiễn giáo dục 

của giáo viên; (b) Đặt nhiều kỳ vọng vào môn “Nghiên cứu xã hội” là môn học tích 

hợp ba nội dung: lịch sử, địa lý, và giáo dục công dân; (c) Chú trọng “cải cách giáo 

dục từ dưới lên”, tôn trọng sự khác biệt của các địa phương trong chương trình và 

sách giáo khoa; (d) Không chỉ sách giáo khoa, mà cả chương trình cũng chỉ xem là 

có giá trị tham khảo, hướng dẫn cho giáo viên chứ không phải là bắt buộc [Nguyễn 

Quốc Vương 2016b: 69-76]. 

Quan niệm đề cao ý thức “tuân thủ kỷ luật” trước đây nay cũng thay đổi một 

cách cơ bản theo hướng tôn trọng người học, khêu gợi sự hứng thú, tự giác hơn là ép 

buộc. Trong sách “Khuyến học (hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường 

của người Nhật Bản)”, Fukuzawa Yukichi viết: “ở Nhật Bản thường lấy các nhận xét 

'Trường A kỷ luật nghiêm', 'Trường B quản lý chặt' làm tiêu chuẩn để đánh giá xếp 

hạng trường học”. “Tôi coi đó là điều hổ thẹn”. “Kỷ luật nghiêm, quản lý chặt cũng 

là một trong những ưu thế của một trường học. Nhưng đó là ưu thế thấp nhất trong 

số các ưu thế lẽ ra phải có trong nhà trường”. “Đối với họ [phương Tây], một trường 

học danh tiếng trước hết phải có trình độ học vấn cao. Phương pháp giảng dạy công 

phu. Giáo viên có nhân cách và có khả năng tranh luận giỏi” [Fukuzawa Yukichi 

2016: 178]. 

 1.2.3.3. Về tư tưởng giáo dục của Đài Loan, theo Trần văn Đoàn, lịch sử hơn 

300 năm của Đài Loan là lịch sử bị đô hộ, từ Tây Ban Nha tới Hà Lan, rồi từ Trung 

quốc tới Nhật Bản, và ngày nay thì bị bóng ma Trung Quốc ám ảnh. Thế nên, triết lý 

giáo dục của họ chịu ảnh hưởng của nhiều nước. Ảnh hưởng sâu đậm nhất là ảnh 

hưởng từ nước đô hộ họ lâu năm nhất là Trung Quốc. Sau đó tới Mỹ và Nhật. 

Do vậy, triết lý giáo dục chủ yếu của Đài Loan vẫn là Nho học, nặng phần thi 

cử, chú trọng an phận thủ thường. Nhưng vì cũng gần Tây phương hơn, và nhất là 
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phải cạnh tranh mãnh liệt, nên họ cũng nhận ra cái hay của Tây học, và nghiêng về 

cải cách giáo dục theo Tây học. Vì là xứ di dân, phải tranh đấu nhiều, lại bị nhiều 

nước đô hộ, nên người Đài Loan xem ra vẫn thực dụng hơn. 

Lý do Đài Loan cải cách giáo dục theo Mỹ thì có nhiều. Nhưng lý do chính vẫn 

là, giáo dục Mỹ thiết thực hơn, hiệu quả hơn, và mạnh hơn để cạnh tranh. Có thể nói, 

giáo dục Đài Loan gần như là bản sao của giáo dục Mỹ, nhưng trong một thời gian 

dài, tinh thần thi cử của Trung Quốc vẫn còn rất nặng. Giới trí thức Đài Loan cũng ý 

thức được nhược điểm này, nên họ không ngừng đi tìm một nền triết lý giáo dục hài 

hòa hơn. Ngày nay, ảnh hưởng Nho học đã giảm đi rất nhiều; đi theo hệ thống giáo 

dục của Mỹ, thi cử trở nên ít quan trọng hơn, và người học cũng được tự chủ nhiều 

hơn [Trần Văn Đoàn, Phan Thắng 2012]. 

     1.2.4. Một số tư tưởng quốc tế về triết học và triết lý giáo dục thời toàn cầu 
hóa và hội nhập 

1.2.4.1. Trong gần 20 năm trở lại đây, khi bàn đến giáo dục, trên các diễn đàn ở 

Việt Nam hay nhắc đến báo cáo “Học tập - một kho báu tiềm ẩn” của UNESCO 

công bố năm 1996 và bốn trụ cột của triết lý giáo dục thế kỷ XXI do báo cáo này đề 

xuất. 

Đây là báo cáo của Uỷ ban Quốc tế về Giáo dục cho Thế kỷ XXI (Commission 

internationale sur l’éducation pour XXI siècle) thuộc UNESCO do Jacques Delors, 

cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu, lãnh đạo (nên thường được gọi là “báo cáo Jacques 

Delors”). Bản tiếng Anh có tiêu đề là “Learning: the treasure within” (Học tập: một 

kho báu tiềm ẩn) [Delors J. 1996a]. Bản tiếng Pháp có tiêu đề là “L’Éducation: Un 

Trésor est caché Dedans” (Giáo dục: Một tài sản tiềm ẩn) [Delors J. 1996b; Delors J. 

1996c].  

Về nguyên tắc, hai bản này (cùng do UNESCO công bố) phải có nội dung hoàn 

toàn tương đương nhau. Song ở đây ta thấy có hai sự khác biệt quan trọng: Thứ nhất, 

bản tiếng Pháp có hai phiên bản: phiên bản đầy đủ dài 287 trang [Delors J. 1996a] và 

phiên bản tóm tắt dài 45 trang, có ghi thêm chữ ‘Extraits’ (trích lục) [Delors J. 

1996c]; trong khi bản tiếng Anh chỉ có một phiên bản duy nhất dài 46 trang được 

công bố (không có chữ trích lục, tóm tắt). Một khi UNESCO đóng trụ sở tại Paris, 

Chủ tịch Jacques Delors là người Pháp, bản tiếng Pháp có cả phiên bản đầy đủ lẫn 

tóm tắt, như vậy phải coi bản tiếng Pháp là bản gốc. Sự khác biệt quan trọng thứ hai 

(được phát hiện ở [Bốn trụ cột 2014]): Bản tiếng Pháp nói đến “Giáo dục” 

(L’Éducation), trong khi bản tiếng Anh nói đến “Học tập” (Learning). Tất cả các bản 

bằng những ngôn ngữ khác cũng đều nói đến “Giáo dục” chứ không có bản nào nói 

đến “Học tập” cả: Tiêu đề tiếng Tây Ban Nha của báo cáo là “La educación: encierra 

untesoro”; tiêu đề tiếng Bồ Đào Nha là “Educação: um tesouro a descobrir”; tiêu đề 

tiếng Nga là “Образование: сокрытое сокровище”, tiêu đề tiếng Trung là “教育: 

宝藏藏在里面”, v.v.). Như vậy, có thể kết luận rằng bản tiếng Anh đã dịch sai và 
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trước mắt ta là một sai sót rất rất hiếm gặp. “Học tập” chỉ là một bộ phận của “giáo 

dục”, cho nên với bản tiếng Anh, nội hàm của khái niệm “giáo dục” đã bị thu hẹp đi 

rất nhiều. Trong khi tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến toàn cầu nên sai sót trong việc 

chuyển dịch này đã nhân rộng và trở thành chỗ dựa cho những suy luận thiếu cơ sở 

kiểu như: “Hướng vào người học (như tiêu đề của báo cáo là bàn về “Học tập”)” 

[Phạm Minh Hạc 2011c: 6]. Dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng bản đầy đủ bằng tiếng 

Pháp. 

Báo cáo Jacques Delors bao gồm 9 chương, chia làm ba phần: Phần I- “Các 

quan điểm” (Horizons), gồm 3 chương là: (1) Từ cộng đồng địa phương đến xã hội 

toàn cầu (De la communauté de base à la société mondiale). (2) Từ gắn kết xã hội 

đến tham gia dân chủ (De la cohésion sociale à la participation démocratique). (3) 

Từ tăng trưởng kinh tế đến phát triển con người (De la croissance économique au 

développement humain). Phần II- “Các nguyên tắc” (Principes), gồm 2 chương là: 

(4) Bốn trụ cột của giáo dục (Les quatre piliers de l’éducation). (5) Giáo dục suốt 

đời (L’éducation tout au long de la vie). Phần III- “Các phương hướng” 

(Orientations), gồm 4 chương là: (6) Từ giáo dục tiểu học đến đại học (De 

l’éducation de base à l’université). (7) Người thầy và sự tìm tòi các triển vọng (Les 

enseignants en quête de nouvelles perspectives). (8) Lựa chọn giáo dục: vai trò của 

chính sách (Choix pour l’éducation: le rôle du politique). (9) Hợp tác quốc tế: giáo 

dục trong ngôi làng toàn cầu (La coopération internationale: éduquer le village 

planète).  

Trong phần II nhan đề “Các nguyên tắc”, báo cáo Jacques Delors đưa ra “Bốn 

trụ cột của giáo dục” là: (a) Học để biết (Apprendre à connaître); (b) Học để làm 

(Apprendre à faire); (c) Học để chung sống với nhau và chung sống với những người 

khác (Apprendre à vivre ensemble, apprendre à vivre avec les autres); và (4) Học để 

tồn tại (Apprendre à être) [Delors J. 1996b: 83-96]. Bốn trụ cột này được nhiều tác 

giả Việt Nam coi là “triết lý giáo dục cho thế kỷ XXI” của UNESCO.  

Tuy nhiên, “Các nguyên tắc” mà báo cáo Jacques Delors đưa ra không chỉ có 

“Bốn trụ cột” mà còn có “Giáo dục suốt đời” (L’éducation tout au long de la vie). 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, khi mà nhu cầu thích nghi và chung sống 

trở thành quan trọng, khi mà lượng thông tin tăng lên từng ngày từng giờ theo cấp số 

nhân, thì phải là cả hai nguyên tắc này mới đủ tạo thành triết lý giáo dục theo đúng 

tinh thần của báo cáo Jacques Delors. Hơn thế nữa, hai nguyên tắc này bổ sung cho 

nhau và gắn bó chặt chẽ với nhau: việc học tập suốt đời tổ chức theo các trụ cột, và 

giáo dục theo các trụ cột đòi hỏi phải được duy trì suốt đời. 

Cùng với thời gian, ngay cả quan niệm về Bốn trụ cột cũng đã biến đổi. Năm 

2012, Sáng kiến Giáo dục vì Phát triển Bền vững của UNESCO (UNESCO’s 

Education for Sustainable Development Initiative) đã đề xuất một khung khái niệm 

mới cho việc học tập suốt đời tổ chức theo năm trụ cột. Ngoài bốn trụ cột trong báo 
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cáo Jacques Delors, trụ cột thứ năm được bổ sung là “Học để biến đổi bản thân và xã 

hội” (Learning to Transform Oneself and Society) [UNESCO’s five pillars 2012]. 

1.2.4.2. Bên cạnh tư tưởng về các trụ cột và tư tưởng về học tập suốt đời mà báo 

cáo Jacques Delors đề xuất, Tuyên ngôn hướng tới Đạo đức Toàn cầu (Declaration 

Toward a Global Ethic) do Nghị viện Tôn giáo Thế giới (Parliament of the World’s 

Religions) thông qua năm 1993 [Declaration 1993] cũng là một tư tưởng triết học và 

triết lý giáo dục quan trọng không kém. 

Tuyên ngôn hướng tới Đạo đức Toàn cầu khẳng định: “Không có trật tự toàn 

cầu mới nếu không có đạo đức toàn cầu mới” (No new global order without a new 

global ethic) và xác định Quy tắc Vàng làm tiêu chuẩn vô điều kiện trong mọi lĩnh 

vực của cuộc sống là: “Những gì bạn muốn làm cho mình, hãy làm cho người khác!” 

(đây chính là quy tắc “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” mà hơn 2000 năm trước Khổng 

Tử đã nêu ra). Cùng với nó còn là bốn nguyên tắc “có thể được xác nhận bởi tất cả 

mọi người có niềm tin đạo đức, cho dù có tôn giáo hay không”: (1) Cam kết một nền 

văn hoá phi bạo lực và tôn trọng cuộc sống; (2) Cam kết một nền văn hoá đoàn kết 

và một nền kinh tế có trật tự; (3) Cam kết một nền văn hoá khoan dung và một cuộc 

sống trung thực; (4) Cam kết một nền văn hoá tôn trọng quyền bình đẳng và hợp tác 

giữa nam và nữ.  

Tuyên bố này đã được hơn 200 nhà lãnh đạo từ 40 truyền thống đức tin và các 

cộng đồng thiêng liêng khác nhau ký kết vào năm 1993 và sau đó tiếp tục được ký 

kết bởi hàng ngàn nhà lãnh đạo và cá nhân khác trên toàn thế giới. 

2. Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống là gì, hiện nay nó đang biến 
động như thế nào, ảnh hưởng đến thực trạng giáo dục Việt Nam ra sao? 

Bàn về triết lý giáo dục Việt Nam, chúng tôi tạm chia ra ba giai đoạn: giai đoạn 

giáo dục thời phong kiến có triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống; giai đoạn từ khi 

có ảnh hưởng của Pháp đến trước Đổi mới là giai đoạn biến động của triết lý giáo 

dục Việt Nam truyền thống; và giai đoạn triết lý giáo dục Việt Nam hiện tại từ Đổi 

mới đến nay. 

2.1. Về triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống và sự biến động của nó 

      2.1.1. Về tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống 

Phần lớn các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều rất thống nhất với nhau 

trong nhận xét rằng giáo dục Việt Nam truyền thống nhằm đào tạo ra những người 

làm quan, mọi người đi học đều có mục đích học để ra làm quan [Tsuboi Yoshiharu 

1992: 232; Gosselin Ch. 1904: 527; Vũ Minh Giang 1996; Trần Ngọc Thêm 2016: 

321-322, 384, v.v.]. Nguyễn Xuân Thu gọi kiểu học để làm quan này là triết lý giáo 

dục “Học để vinh thân phì gia” [Nguyễn Xuân Thu 2014]. Đó chính là mục tiêu giáo 

dục, là triết lý giáo dục của cả một thời. 

Phạm Minh Hạc trong cuốn “Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam” gọi triết lý 
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giáo dục Việt Nam truyền thống là “triết lý giáo dục phong kiến: từ chương - khoa 

cử - quan trường” [Phạm Minh Hạc 2013c: 329-376]. 

2.1.2. Về sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống 

Từ khi tiếp nhận ảnh hưởng phương Tây, trực tiếp là Pháp, tư tưởng và triết lý 

giáo dục Việt Nam truyền thống trải qua nhiều biến động. 

Với mục đích chống Pháp, giáo dục Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu 

XX hướng đến việc thức tỉnh tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và làm gia tăng sức 

mạnh bằng cách tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến của phương Tây. Tìm hiểu về giáo 

dục của trường Đông Kinh Nghĩa Thục (= giáo dục Tân học), Phạm Hồng Tung 

nhận thấy tư tưởng và triết lý giáo dục của Đông Kinh Nghĩa Thục có năm đặc điểm: 

Thứ nhất, đó là nền giáo dục dân tộc, luôn giương cao ngọn cờ yêu nước thương nòi. 

Thứ hai, đó là nền giáo dục có mục đích tối hậu là khai dân trí, chấn dân khí, hậu 

dân sinh. Thứ ba, đó là nền giáo dục có nội dung khoa học hiện đại. Thứ tư, đó là 

nền giáo dục toàn diện, tiếp thu chọn lọc các giá trị văn minh, văn hóa hiện đại của 

phương Tây trên cơ sở phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc. Và thứ 

năm, đó là nền giáo dục mang tính đại chúng cao [Phạm Hồng Tung 2007: 27-32]. 

Giai đoạn từ khi có ảnh hưởng của Pháp đến trước Đổi mới được Phạm Minh 

Hạc trình bày trong ba chương: Triết lý giáo dục yêu nước (Phan Bội Châu, Đông 

du, Đông kinh nghĩa thục, Phan chu Trinh, truyền bá quốc ngữ); Triết lý giáo dục 

Hồ Chí Minh, triết lý giáo dục cách mạng; và Triết lý giáo dục sau Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 [Phạm Minh Hạc 2013c: 377-392]. Việc phân biệt ba thời kỳ này 

không có sự nhất quán: hai thời kỳ đầu thì triết lý giáo dục được đặt tên (yêu nước, 

cách mạng), còn thời kỳ thứ ba thì không. Không có tên gọi tức là không xác định 

được nội hàm của triết lý giáo dục. 

Về triết lý giáo dục Hồ Chí Minh, Phạm Minh Hạc nói đến minh triết giáo dục 

với tinh thần chủ đạo là giáo dục “người công dân tốt, người cán bộ tốt”; nhiệm vụ 

của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là phải xây dựng “một nền giáo dục của một 

nước độc lập…, một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam” với sứ mệnh “làm phát triển 

hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. Người đã xác định vai trò cực kỳ 

quan trọng của giáo dục đối với phát triển đất nước: “Trong công cuộc kiến thiết… 

nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên 

tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với 

các cường quốc hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các em”.  

Bùi Đình Phong cũng khẳng định: “Có một triết lý giáo dục trong di sản Hồ Chí 

Minh”. Nội hàm của triết lý giáo dục đó là “Vừa hồng vừa chuyên” với tinh thần 

thực học: “Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế 

này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho 

nhà đầy rác”. Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh còn là không nặng về kiến thức, phải 

“đảm bảo cho học trò kiến thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu 
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cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những thành phần nào không cần thiết cho đời 

sống thực tế”; “chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ người lớn”. Giáo dục đại học 

phải kết hợp lý luận với thực tế, học đi đôi với hành, kết hợp chặt chẽ nhà trường với 

gia đình, xã hội. Hồ Chí Minh cũng chủ trương học suốt đời: “Học mãi để tiến bộ 

mãi. Càng tiến bộ càng thấy phải học thêm” [Bùi Đình Phong 2012: 19-20]. 

Ở miền Nam trong giai đoạn 1954-1975, Đại hội Giáo dục Quốc gia (lần I) 

tại Sài Gòn năm 1958 đã thông qua triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhân 

bản, dân tộc, và khai phóng. Triết lý này được giải thích rõ trong tài liệu “Những 

nguyên tắc căn bản” do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1959 và sau đó cố định 

hóa trong Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 1967 [Giáo dục VNCH]. 

 2.2. Triết lý giáo dục Việt Nam hiện tại là gì? 

Trước thực trạng khủng hoảng của giáo dục, nhiều ý kiến cho rằng phải chăng 

Việt Nam không có triết lý giáo dục? 

Theo Nguyễn Đình Chú, phải chăng ta cũng đã có triết lý giáo dục, dù có thể 

chưa đầy đủ và chưa gọi nó là triết lý nhưng do nhận thức chưa thật đầy đủ ý nghĩa, 

giá trị sâu sắc của nó, đặc biệt là bất lực trong khi thực hiện nó mà rồi quay ra cho 

nó chưa phải là triết lý? Ví như với khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” mà trong 

mấy chục năm qua hầu như không một trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

nào trên đất nước lại không nêu, nhưng gần đây trên báo chí đã có người cho rằng 

khẩu hiệu đó không hợp thời nữa. Vậy có đúng nó không hợp thời nữa hay là do 

không hiểu hết, hiểu đúng mà bất lực với nó? Hay môi sinh cần có cho nó đã không 

còn? [Nguyễn Đình Chú 2011]. 

Với Lương Hoài Nam, những người cho rằng Việt Nam đã có triết lý giáo dục 

thường minh họa bằng các ví dụ như: "Tiên học Lễ, hậu học Văn", "Học đi đôi với 

Hành", "Không thày đố mày làm nên", "Muốn sang thời bắc cầu kiều/ Muốn con hay 

chữ thì yêu lấy thày", "Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng 

người", "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu"... Trong các câu trên, một số có thể 

được coi là triết lý giáo dục (như "Tiên học Lễ, hậu học Văn", "Học đi đôi với 

Hành"). Một số câu khác thật ra không phải là triết lý giáo dục, mà là thể hiện thái 

độ đối với nghề giáo, thầy giáo, tầm quan trọng của giáo dục và người thầy. Trong 

những câu có thể được coi là triết lý giáo dục, có những câu đã tồn tại hàng trăm 

năm nay và chưa được thẩm định, khẳng định liệu chúng có còn phù hợp với nền 

giáo dục thời đại mới nữa hay không? "Tiên học Lễ, hậu học Văn" là tư tưởng giáo 

dục Khổng giáo, đề cao tính ưu tiên và tầm quan trọng của dạy đạo đức so với dạy 

kiến thức, kỹ năng. Liệu tư tưởng này có còn phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời 

và bốn trụ cột của UNESCO mà chúng ta đã chọn? Phải chăng, cần đặt ra câu hỏi về 

hệ triết lý giáo dục Việt Nam một cách nghiêm túc và tìm câu trả lời nhất quán, 

thuyết phục cho nó? [Lương Hoài Nam 2014: 82]. 

Phạm Minh Hạc cho rằng trong giáo dục, ngay cả “cải cách” cũng không bao 
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giờ là đổi mới hoàn toàn. Văn hóa giáo dục không bao giờ bắt đầu từ đồi trọc, mà 

bao giờ cũng có sự kế thừa, tiếp thu những điều tốt đẹp của thế hệ trước. Những 

người nói “đổi mới” là thay đổi hoàn toàn chính là sai lầm [Phạm Minh Hạc 2013b]. 

Theo ông, từ năm 1987, triết lý giáo dục Việt Nam thời Đổi mới được thể hiện trong 

10 tư tưởng chỉ đạo nhằm khôi phục (các trường lớp bị tan vỡ), giữ vững, củng cố, 

ổn định, phát triển các thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục.Mười tư 

tưởng chỉ đạo này được thông qua tại Hội nghị giám đốc các Sở Giáo dục toàn quốc 

họp ở Vũng Tàu tháng 7-1987 [Phạm Minh Hạc 2013c: 448-450] như sau: (1) Xác 

định rõ vai trò, vị trí của giáo dục trong công cuộc Đổi mới; (2) Giáo dục là sự 

nghiệp của quần chúng; (3) Kế hoạch phát triển giáo dục là bộ phận của kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội; (4) Chất lượng và hiệu quả, trước mắt và lâu dài, kịp thời 

và đón đầu; (5) Phát triển theo vùng, phổ cập và nâng cao, đại trà và mũi nhọn; (6) 

Giáo dục toàn diện, trò ra trò, học ra học; (7) Hệ thống giáo dục đa dạng, linh hoạt; 

(8) Thầy ra thầy, dạy ra dạy, trường ra trường, lớp ra lớp; (9) Tăng cường nghiên 

cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và kinh nghiệm giáo 

dục tiên tiến; (10) Đổi mới quản lý giáo dục. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” thông qua ngày 4-11-2013 xác định mục tiêu 

tổng quát của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn hiện tại là “Tạo chuyển 

biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo... Giáo dục con 

người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng 

tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc 

hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý 

tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo 

đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội 

hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội 

chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt 

trình độ tiên tiến trong khu vực” [NQ 29 TW 2013]. 

Tại kỳ họp Quốc hội tháng 4-2014, khi trả lời chất vấn của các đại biểu về triết 

lý giáo dục, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tuyên bố: “Tôi xin khẳng định triết lý trực 

tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương” [Phạm Vũ Luận - VTC 

News 2014], song câu trả lời này đã không thuyết phục được dư luận. 

Tại kỳ họp Quốc hội tháng 11-2016, một đại biểu tiếp tục chất vấn: “Phải chăng 

chúng ta không có triết lý giáo dục?” Phát biểu bổ sung sau phần giải trình của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giải đáp: "Việt Nam có triết lý 

giáo dục chứ không phải không có, có điều Việt Nam không có câu trích dẫn để 

thành kinh điển". Theo ông, ngay trong đề án phê duyệt chương trình sách giáo khoa 

mới, thì mục tiêu cũng đã nói tương đối đầy đủ các yếu tố cấu thành của triết lý giáo 

dục Việt Nam. Đó là nhằm vào mục tiêu mà UNESCO đã đề ra là học để biết, học 

để làm, học để tự khẳng định, tự kiếm sống. Đó là phát triển con người Việt Nam 
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toàn diện về đức trí, văn - thể - mỹ; đó là làm sao để khuyến khích sáng tạo, phát 

huy tài năng của học sinh và giáo viên. “Có nghĩa là chúng ta có triết lý giáo dục, 

nhưng tất cả vấn đề nêu ra phần nhiều nằm ở khâu thực hiện chưa được tốt” [Vũ 

Đức Đam 2016]. 

Theo Nguyễn Quốc Vương, thái độ và cái nhìn của những người tham gia thảo 

luận về “triết lý giáo dục Việt Nam” phân hóa thành ba xu hướng: Thứ nhất, Việt 

Nam đã có triết lý giáo dục đúng đắn thể hiện trong các chính sách, đường lối vĩ mô, 

tuy nhiên việc thực hiện chưa tốt làm cho giáo dục khủng hoảng; việc cần thiết lúc 

này là cụ thể hóa và “quán triệt” những đường lối, chính sách ấy. Thứ hai, Việt Nam 

đã có một triết lý giáo dục cho dù nó không được phát biểu tường minh dưới dạng 

câu chữ, tuy nhiên đó là triết lý sai lầm không phù hợp với thời đại; vì vậy, công 

việc khẩn thiết lúc này là tìm kiếm một triết lý mới cho phù hợp. Thứ ba, triết lý 

giáo dục thực ra là một thứ mung lung, một “trò chơi của chữ nghĩa”, có tìm kiếm 

mãi cũng sẽ chỉ thêm mất thời gian công sức; vì vậy không nên sa đà vào chuyện 

tranh luận hay tìm kiếm triết lý giáo dục mà cần tập trung vào các công việc khác 

thiết thực và cấp bách hơn [Nguyễn Quốc Vương 2016c]. 

Theo Phạm Thị Ly, nếu chọn một cụm từ vắn tắt để diễn tả, có thể coi ba chữ 

“hồng và chuyên” là triết lý giáo dục hiện đang tồn tại trong nhà trường Việt Nam; 

cụm từ này có thời rất phổ biến, hiện nay không mấy ai nhắc đến nữa, nhưng nó vẫn 

tồn tại trong thực tế dưới vô vàn hình thức. “Hồng và chuyên” nói lên mong muốn 

của hệ thống giáo dục hiện tại, nhưng, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, 

xã hội xã hội chủ nghĩa là thứ ta chưa có, và đến cuối thế kỷ này cũng không biết có 

hay chưa, cho nên việc kiên định với một hình ảnh chưa ai biết rõ trong tương lai đã 

làm nảy sinh nhiều vấn đề trong thực tiễn giáo dục. Bảo rằng nó [triết lý giáo dục] là 

Nghị quyết 29 chẳng qua chỉ là cách trả lời chống chế; thêm nữa, nó cho thấy người 

nói chưa hiểu đúng về khái niệm triết lý giáo dục. Nghị quyết có thể chứa đựng/ đề 

cập đến triết lý giáo dục, nhưng không thể đồng nhất nghị quyết với triết lý giáo dục 

được. Cũng nhiều ý kiến dẫn ra một loạt phương châm, khẩu hiệu như Tiên học lễ, 

hậu học văn; Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà 

trường gắn liền với xã hội... Song, từng phương châm/ khẩu hiệu trên chưa có được 

tầm bao quát để trở thành triết lý giáo dục, mà việc cộng ghép chúng với nhau thì lại 

càng không được. Vì vậy, có thể nghiêm túc nói rằng triết lý giáo dục quả thật là cái 

chúng ta đang thiếu [Phan Thắng và các khách mời 2017]. 

Với Giáp Văn Dương, triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay là triết lý đào tạo con 

người công cụ [Giáp Văn Dương 2014; 2017b]. 

Theo Trần Ngọc Thêm, cần phân biệt triết lý giáo dục trên tuyên ngôn với triết 

lý giáo dục trên thực tế thực hiện. Khi hai bình diện đó trùng nhau thì mới có thể nói 

đến sự tồn tại của triết lý giáo dục một cách thực sự và đầy đủ. Theo đó, ta thường 

cho rằng người Việt là một dân tộc hiếu học, nhưng người hiếu học thực sự đi học 
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phải nhằm để khai trí, đạt thức [Trần Ngọc Thêm 2016d], trong khi người Việt đi 

học trước mắt là để đi thi lấy bằng, xa hơn thì trước đây là để làm quan, còn hiện 

nay là để có địa vị và của cải, vì vậy, thực chất là người Việt hiếu danh hơn là hiếu 

học, cái gọi là hiếu học chỉ là ngộ nhận [Trần Ngọc Thêm 2016a]. Để phục vụ các 

mục tiêu đi thi lấy bằng, làm quan, có địa vị và của cải, giáo dục Việt Nam từ gia 

đình vào đến nhà trường và ra xã hội, luôn bám chắc nhiệm vụ đào tạo ra những 

“con ngoan trò giỏi”. Bốn chữ đó chính là linh hồn triết lý giáo dục của Việt Nam từ 

xưa đến tận ngày nay. Ngoan là biết vâng lời; giỏi là thuộc bài. Đó chính là những 

nhu cầu của một xã hội hướng đến ổn định. Con ngoan trò giỏi là mục đích phấn đấu 

của mỗi học sinh, là con đường dẫn tới thành công. Thành công ngày xưa là thi đỗ 

làm quan, thành công ngày nay là thi đỗ lấy bằng, có địa vị và của cải [Trần Ngọc 

Thêm 2016b]. 

2.3. Về ảnh hưởng của triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống và hiện tại 

đến thực trạng của giáo dục Việt Nam 

Theo Chu Hảo, trên thực tiễn nền giáo dục của chúng ta đang thực hành nhồi 

nhét kiến thức như "chất vào kho"; nó khuyến khích sự thụ động, khuôn sáo và tinh 

thần khoa cử. Điều này trái hẳn với triết lý Giáo dục nhân văn và sáng tạo của nền 

văn minh hiện đại. Ngày nay đối với rất nhiều em, tới trường là một nỗi nhọc nhằn, 

khổ sở; tuổi thơ của các em đang bị "đánh cắp" bởi một chương trình giảng dạy nặng 

nề, nhàm chán và không thiết thực. Điều này trái hẳn với triết lý Hạnh phúc giáo 

dục của nền văn minh hiện đại. Hàng năm nước ta có khoảng 8 triệu trẻ em dưới 6 

tuổi; trong số đó chỉ có khoảng hơn 3 triệu em được đến nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Ngay 

cả các em được đến lớp ấy cũng chưa chắc gì được nuôi dạy một cách chu đáo như 

chúng ta được chứng kiến những hình ảnh bạo hành trẻ ở nhiều nhà trẻ, trường mầm 

non. Khuynh hướng thương mại hoá giáo dục đang là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với 

xã hội. Điều này trái hẳn với triết lý Công bằng giáo dục của nền văn minh hiện đại. 

Trong thực tiễn nền giáo dục của chúng ta áp dụng một hệ thống quản lý tập trung 

quá mức, Nhà nước ôm vào mình những chức năng không cần có, làm mất quyền 

chủ động, linh hoạt của các cấp cơ sở. Quyền tự quản không được thực thi, đặc biệt 

là ở các trường Đại học. Ngay trong nhà trường sự mất dân chủ giữa người dạy và 

người học đã trở thành thâm căn cố đế. Điều này trái hẳn với triết lý Dân chủ giáo 

dục của nền văn minh hiện đại [Chu Hảo 2008: 21]. 

Theo Hoàng Tụy, giáo dục của ta đang đi lạc hướng ra xa con đường chung của 

nhân loại, đang phát triển lạc điệu với thế giới văn minh. Mà lạc hướng, lạc điệu 

trước hết là từ tư duy cơ bản về mục tiêu, đường lối, phương pháp giáo dục, nói gọn 

lại, từ triết lý giáo dục. Sai, lệch hướng vì chỉ nhằm đào tạo ra những mẫu người 

hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu cuộc sống hiện đại, thiếu những tố chất cơ bản 

để có thể thành công trong thế giới hiện đại là tự do, trung thực và sáng tạo. Khi 

việc giảng dạy trong nhà trường trái ngược với thực tế phũ phàng ngoài xã hội thì hệ 
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lụy tất yếu dẫn đến phát sinh và nuôi dưỡng gian dối, đạo đức giả và bạo lực 

[Hoàng Tụy 2012]. 

Theo Trần Ngọc Thêm, mỗi giai đoạn lịch sử của một xã hội đều tạo ra một nền 

giáo dục đáp ứng những yêu cầu lịch sử của mình. Nền giáo dục truyền thống của 

Việt Nam đã từng phục vụ tốt cho nhu cầu của xã hội Việt Nam truyền thống là xây 

dựng một xã hội ổn định. Để đáp ứng nhu cầu của một xã hội ưa ổn định thì nền giáo 

dục có mục tiêu là đào tạo ra những con người biết nghe lời. Song trong bối cảnh đô 

thị hóa, công nghiệp hóa, toàn cầu hóa và hội nhập, xã hội cần phải phát triển thì 

triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống bắt đầu gây trở ngại, gây nên bốn “trọng 

bệnh” của nền giáo dục Việt Nam [Trần Ngọc Thêm 2012a] cùng những lỗi hệ 

thống khó khắc phục [Trần Ngọc Thêm 2012b]. Những tệ nạn trong giáo dục như 

học thuê, thi thuê, viết luận văn luận án thuê; nạn mua bán bằng cấp... trong nhà 

trường và các nạn chạy bằng cấp, chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương... ngoài 

xã hội chính là những biểu hiện của bệnh thành tích, bệnh giả dối, bệnh hiếu danh 

mà giáo dục Việt Nam vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả [Trần Ngọc Thêm 2016a; 

Trần Ngọc Thêm 2016c]. 

3. Chúng ta cần một triết lý giáo dục Việt Nam mới như thế nào và cần 
những chính sách và giải pháp gì để hiện thực hóa nó? 

3.1. Về triết lý giáo dục Việt Nam mới 

Theo Đào Trọng Thi trong bài “Một vài suy nghĩ về việc chấn hưng giáo dục 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” đăng trên tạp chí Tuyên giáo (số 9, 2011) thì triết 

lý giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới cần có các nội dung: dân chủ và công 

bằng là những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội phải được đựợc coi là nguyên 

tắc chủ chốt của giáo dục Việt Nam; nhân văn, khoa học, hiện đại, dân tộc và đại 

chúng là những tính chất cơ bản của nền giáo dục Việt Nam tiên tiến; những tư 

tưởng sâu sắc về việc học gì, học thế nào, học để làm gì được đúc kết trong lịch sử 

cần trở thành những nguyên lý chủ đạo của giáo dục Việt Nam hiện đại; triết lý “học 

đi đôi với hành” đề cập đến cả ba vấn đề nêu trên. Ngoài ra, triết lý giáo dục Việt 

Nam cần được bổ sung một số nội dung mới như tư duy độc lập, sáng tạo; chủ 

trương “giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội” [Đào Trọng Thi 2011: 21-22].  

Phạm Minh Hạc đề xuất phạm trù “Giá trị bản thân” như một nét mới của triết lý 

giáo dục trong thời kỳ phát triển xã hội với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục là giúp thế hệ trẻ hình thành, phát huy, 

phát triển giá trị bản thân, bao gồm tâm lực, trí lực, thể lực như một tổ hợp năng lực 

của từng người, từ đó tạo nên nguồn nhân lực như sức mạnh nội lực của cộng đồng, 

gia đình, xã hội, bảo đảm cuộc sống (sự tồn tại) của bản thân; thực hiện quyền sống, 

quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Trên cơ sở các giá trị chung của loài người 

và các giá trị dân tộc, Giá trị bản thân được đề xuất bao gồm: (1) yêu nước, (2) dân 

chủ, (3) trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, (4) cần cù, (5) tư duy duy lý - khoa 
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học, (6) chính trực, (7) lương thiện, (8) thích nghi, (9) sáng tạo, (10) chí hướng - cầu 

tiến. Theo ông, nội dung của triết lý giáo dục Việt Nam thời nay bao gồm: Về đường 

lối: giáo dục là quốc sách hàng đầu; Về sứ mệnh: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

bồi dưỡng nhân tài. Về phương châm phát triển: chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, 

dân chủ hoá. Về mục tiêu: Xây dựng nền giáo dục nhân văn, nhân bản với hạt nhân 

là giá trị bản thân [Phạm Minh Hạc 2011c: 10-11]. 

Theo Nguyễn Thị Bình, sau Đại hội VI, đã có thêm nhiều quan điểm mới về sứ 

mạng của giáo dục (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài), về vai 

trò của giáo dục (cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu), về sự chia 

sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và nhân dân (xã hội hóa giáo dục). Tuy nhiên, những 

quan điểm mới này có nhiều phần lâm vào tình trạng chưa thực sự được quán triệt, 

còn dừng lại ở văn kiện (như vai trò quốc sách hàng đầu), hoặc bị làm sai lệch trong 

quá trình triển khai (như xã hội hóa giáo dục). Thực tiễn chứng tỏ, so với những 

chuyển biến về tư duy kinh tế thì tư duy giáo dục đổi mới một cách chậm chạp, thậm 

chí trì trệ, yếu kém, bất cập trên diện rộng (nặng về thi cử, bằng cấp, biến giáo dục 

trở thành một hệ thống ứng thí). Đáng lo ngại là trong tư duy giáo dục chưa thực sự 

coi trọng những khía cạnh nhân bản, coi trọng sự phát triển cá nhân, mà duy trì việc 

dạy kiến thức một cách nhồi nhét áp đặt, xem nhẹ việc dạy làm người, dạy cách 

nghĩ, cách học [Nguyễn Thị Bình 2011: 4]. 

Trong “Đề án cải cách giáo dục Việt Nam”, Hồ Tú Bảo và các đồng tác giả nhấn 

mạnh giá trị bình đẳng về cơ hội và lợi ích quốc gia của giáo dục. Theo các tác giả, 

mục tiêu của giáo dục phổ cập là nhằm tạo bình đẳng về cơ hội cho mọi trẻ em trong 

xã hội không phân biệt giàu nghèo, điều này không phải chỉ vì lợi ích của cá nhân và 

gia đình, mà còn vì và trước hết vì lợi ích của cả quốc gia. Lợi ích của đầu tư giáo 

dục không chỉ có lợi cho người đi học (nội tác), mà còn mang tính chất ngoại tác, 

tức là đem lại lợi ích cho cả xã hội; lợi ích ngoại tác của giáo dục cao hơn lợi ích 

nội tác rất nhiều. Tình trạng bỏ học hay thất học không chỉ gây thiệt thòi cho trẻ em 

và gia đình, mà chắc chắn là sẽ để lại những hậu quả khó lường cho tương lai quốc 

gia sau này. Giáo dục là một thứ lợi ích công, sản phẩm của nó như một thứ tài sản 

công [Hồ Tú Bảo et all 2008]. 

Theo Trần Văn Đoàn, triết lý giáo dục cần dựa trên ba nguyên tắc: (1) Giáo dục 

sinh tồn trong một hoàn cảnh dễ bị ngoại xâm, thiên tai... Phải đào tạo mọi công 

dân đủ khả năng, kỹ năng tự sinh tồn. Biết mạo hiểm, biết sống tự lập, biết tự đào 

tạo chứ không phải là thụ động, vâng lời, nhút nhát. (2) Giáo dục tư cách (cách 

sống): Đừng quá chú trọng đến những "đạo đức" chung chung, xa cách, không thiết 

thực. Phải để ý đến cách giao tiếp, ngôn ngữ, và hiểu biết thế giới trong một xã hội 

đa dạng, đa nguyên, đa văn hóa, đa ngôn ngữ ngày nay. (3) Giáo dục phát triển: 

Ngày nay còn nhiều người đi học chỉ mong làm quan, làm giầu, hưởng thụ mà thiếu 

lý tưởng. Cần đào tạo học sinh, sinh viên biết hướng đến lý tưởng cao hơn, tìm ra 

kiến thức nhiều, sâu hơn, cạnh trạnh tốt hơn. Một triết lý dựa trên ba nguyên tắc này 
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đòi hỏi phải có "gốc rễ" nhưng cũng luôn "mở rộng", biết được giá trị của mình, 

nhưng cũng biết người, và luôn tìm cách để học hỏi thêm, luôn hướng thượng, vươn 

tới những lý tưởng cao cả như chân, thiện, mỹ [Trần Văn Đoàn, Phan Thắng 2012]. 

Vũ Minh Giang nhấn mạnh giá trị giáo dục khai phóng. Giáo dục khai phóng là 

giấc mơ của bất kỳ nền giáo dục nào trên thế giới, không riêng gì châu Âu, thế 

nhưng ở Việt Nam thì mô hình này chưa phổ biến. Theo ông, “việc phân luồng theo 

ban/khối ngay từ cấp 3 ở Việt Nam hiện nay đã làm "què quặt" cả hệ thống giáo 

dục”; muốn có được giáo dục khai phóng thì cần phá bỏ lối tư duy lối mòn học cấp 3 

để thi vào đại học [Thùy Linh 2017]. 

Giáp Văn Dương đề cao giá trị tự do trong giáo dục. Theo tác giả, triết lý giáo 

dục của thời đại mới phải hướng đến việc đào tạo con người tự do, thay vì đào tạo 

con người công cụ như hệ thống giáo dục hiện thời [Giáp Văn Dương 2014]. Con 

người tự do là đích đến của giáo dục. Một khi nền giáo dục chuyển hướng sang đào 

tạo con người tự do thì con người sáng tạo, con người làm chủ sẽ tự nhiên xuất hiện 

[Giáp Văn Dương 2017a]. 

Theo Trần Ngọc Thêm, việc kêu gọi thực hiện triết lý giáo dục “bốn trụ cột” của 

UNESCO không sai, nhưng đó là triết lý chung, là mục tiêu lâu dài, thiếu những triết 

lý bộ phận cho giai đoạn trước mắt thì sẽ không thực tế và kém hiệu quả. Những nền 

giáo dục tiên tiến của các nước phát triển xây dựng trên xuất phát điểm là họ đã có 

một xã hội đô thị hóa rồi, công nghiệp hóa rồi, con người rất tự giác, trung thực, tổ 

chức xã hội rất ổn định, nề nếp rồi; bây giờ người ta chỉ còn lo phát triển kinh tế, bảo 

vệ môi trường, hiện đại hóa và hội nhập. Còn xuất phát điểm của chúng ta là xã hội 

nông thôn, con người nông dân, tức là so với họ, chúng ta đã bị hụt hẫng, có một 

khoảng cách rất xa về văn hóa - con người. Mà xây dựng văn hóa - con người với 

những phẩm chất cần có của một xã hội đô thị và công nghiệp thì phải bắt đầu từ 

việc thay đổi một cách cơ bản triết lý giáo dục phù hợp với xuất phát điểm thực tế 

của mình. Nếu xuất phát điểm của chúng ta là văn hóa - con người nông nghiệp - 

nông thôn với triết lý giáo dục tương ứng của nó là “con ngoan, trò giỏi”, thì cần xây 

dựng một triết lý mới bám sát vào thực tế ấy mới mong tạo nên được sự thay đổi. 

Nếu xưa ngoan là biết vâng lời, thì nay ta cần đào tạo những con người có bản lĩnh, 

có tư duy phản biện và dám phản biện. Cần dạy cho trẻ em cách suy nghĩ, bình luận, 

phê phán một cách sắc sảo, chặt chẽ, thuyết phục bằng cái đầu của mình về mọi thứ 

nghe được, quan sát được. Bản lĩnh là “dũng”, sáng tạo là “trí”, mang cái “trí” và 

“dũng” ấy phục vụ cộng đồng là “nhân”, đào tạo con người có đủ Dũng-Trí-Nhân 

theo nghĩa mới này có thể xem là triết lý giáo dục thời hiện đại [Trần Ngọc Thêm 

2016b]. Việc nghiên cứu và giáo dục giá trị được thực hiện theo phương pháp do tác 

giả đề xuất có tên là “phương pháp Dịch lý - Hệ thống - Loại hình” (Yi-ological-

Systemic-Typological Method) [Tran Ngoc Them 2016: 534-540]. 

Trong công trình “Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con 
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đường tới tương lai” (2016), Trần Ngọc Thêm đề xuất hệ giá trị định hướng cốt lõi 

toàn diện gồm 35 giá trị, và hệ giá trị định hướng cốt lõi trọng điểm (cho giai đoạn 

trước mắt) gồm mười giá trị. Mười giá trị này chia thành năm cặp, bao gồm một cặp 

giá trị xã hội và bốn cặp giá trị cá nhân. Cặp giá trị xã hội là “dân chủ” và “pháp 

quyền”. Dân chủ là tổ chức xã hội từ dưới lên trên. Pháp quyền là tổ chức xã hội từ 

trên xuống dưới. Quản lý phải theo đúng luật, mọi thứ tình cảm phải để ra ngoài. 

Thực hiện được cặp giá trị xã hội này sẽ là nền tảng cho việc thực hiện những giá trị 

khác, và bảo đảm cho việc lấp đầy khoảng hụt hẫng về văn hóa - con người. Còn lại 

là bốn cặp giá trị con người cá nhân. Cặp thứ nhất là nhân ái và yêu nước; cặp thứ 

hai là trung thực và bản lĩnh; cặp thứ ba là trách nhiệm và hợp tác; cặp thứ tư là tính 

khoa học và sáng tạo. Năm cặp giá trị này cần được thực hiện không chỉ trong giáo 

dục nhà trường, mà là cả trong giáo dục gia đình và toàn xã hội [Trần Ngọc Thêm 

2016f: 464-496; 2016g; 2016h].  

3.2. Về những chính sách cùng giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục Việt Nam 

mới 

Để hiện thực hóa triết lý giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Đào Trọng 

Thi đề xuất giải quyết và thực hiện bốn việc: (1) Tháo gỡ nút thắt trong quan hệ giữa 

quy mô và chất lượng giáo dục; (2) Coi xã hội hóa đầu tư cho giáo dục như đầu tư 

cho phát triển; (3) Tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng động, 

sáng tạo của cơ sở giáo dục; (4) Chất lượng giáo dục phải đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội; (5) Nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ đào tạo và phát triển 

kinh tế - xã hội [Đào Trọng Thi 2011: 24-29]. 

Theo Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục IRED, “để canh 

tân nền giáo dục, trước hết cần phải định nghĩa lại vai trò của các chủ thể giáo dục, 

định nghĩa lại người dạy và người học, định nghĩa lại nhà trường và hiệu trưởng, 

nhìn nhận lại cả vai trò của Nhà nước trong hệ thống giáo dục” [Giản Tư Trung 

2009]. 

Trong cuốn sách nhan đề “Đúng Việc” xuất bản năm 2015, Giản Tư Trung đề 

xuất một chương trình giáo dục gồm bốn việc (trình bày trong bốn phần): Làm 

người, Làm dân, Làm việc, và Làm giáo dục. Trong phần “Làm giáo dục”, tác giả 

nói một hệ thống giáo dục có năm chủ thể: nhà nước, nhà trường, nhà giáo, gia đình 

và người học. Công cuộc đổi mới giáo dục chỉ có thể thực sự diễn ra khi mỗi chủ thể 

giáo dục hiểu rõ công việc của mình, đồng thời biết giành lấy quyền vốn có của 

mình và trả lại quyền cho các chủ thể khác – đây chính là việc định nghĩa lại vai trò 

của năm chủ thể giáo dục. 

Để thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng của mình, nhà trường cần được “tự do” 

(tự do học thuật, tự do đào tạo, tự do nghiên cứu…) và “tự chủ” (tự chủ về học thuật, 

tự chủ về nhân sự, tự chủ về tuyển sinh, tự chủ về tài chính…). Để có thể tự do và tự 

chủ, nhà trường cần đạt được các vị thế sau: (1) Độc lập với quyền lực chính trị; (2) 
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Độc lập với tiền bạc; (3) Độc lập với tôn giáo.  

Nhà giáo có năm loại: Thầy bình thường: dạy theo cách biết được cái gì thì chia 

sẻ cái đó cho học trò; khi thầy “cạn vốn” hoặc kiến thức bị lỗi thời thì thì học sinh dễ 

rơi vào tình trạng bị động, lúng túng. Thầy giỏi: truyền dạy cho học trò không chỉ là 

kiến thức mà còn là phương pháp học, nói nôm na là “cho cần câu, chứ không chỉ 

cho con cá”. Thầy lớn: mang lại cho học trò không chỉ là kiến thức hay phương pháp 

học, mà còn là động cơ học và lòng hiếu tri (“hiếu tri thức” chứ không “hiếu điểm” 

hay “hiếu bằng”); nói cách khác, thầy lớn không chỉ cho học trò con cá hay cần câu, 

mà quan trọng hơn là cho động cơ đi câu. Thầy khai minh: cũng giống “thầy lớn” 

thắp lên và truyền đi niềm khát khao tri thức cho người học, nhưng trong khi “thầy 

lớn” làm điều đó trong phạm vi một lớp học thì “thầy khai minh” có thể làm điều đó 

trong phạm vi toàn xã hội. Cuối cùng là những người mang danh “thầy” nhưng thực 

chất chỉ là “thợ dạy”, lặp đi lặp lại bài giảng được lập trình sẵn mà không cần biết nó 

có mang lại lợi ích gì cho học trò hay không. 

“Nhà mẹ” / Gia đình: cha mẹ thực sự thương con thì sẽ giúp con biết “khai 

phóng bản thân”, “tìm ra chính mình”, chứ không nên biến con mình thành người 

mà mình muốn, cũng không nên “dùng” con để hiện thực hóa những giấc mơ của 

mình.  

Người học: Ý nghĩa thực sự của sự học nói chung, cũng như của từng tiết học, 

khóa học, cấp học, bậc học… với hệ thống câu hỏi 2W1H: Why “Tại sao học?” (lý 

do) và For what “Học để làm gì?” (mục đích); What “Học cái gì để đạt được mục 

tiêu đó?” (nội dung học) và How “Học như thế nào?” (phương pháp học). Trước tiên 

phải xác định được cái “Why & For what”, rồi mới đến cái “What” và cái “How”. 

Nhà nước: Công việc quan trọng nhất của Nhà nước là tạo môi trường, tạo điều 

kiện để các chủ thể khác có thể làm đúng và phát huy tối đa vai trò của mình trong 

hệ thống giáo dục. Einstein từng nói: “Sự kiểm soát mà một nhà nước áp dụng lên hệ 

thống giáo dục có thể dẫn đến sự nô lệ hóa các công dân của nó”. 

Do đó, để đổi mới hệ thống giáo dục, việc trước hết cần làm là phải rà soát và trả 

lại quyền cho các chủ thể để mỗi chủ thể có thể làm đúng việc của mình [Giản 

Tư Trung 2015]. Điều mà Giản Tư Trung đề xuất để hiện thực hóa triết lý giáo dục 

có thể nói tóm lại trong một từ mà Khổng Tử đã nêu lên hơn hai ngàn năm trước, đó 

là chính danh. 

Để cụ thể hóa triết lý giáo dục bốn trụ cột của UNESCO, Hoàng Lê Minh đã đưa 

ra hình mẫu dạy học môn toán ở trường THPT đáp ứng mục tiêu giáo dục trong thế 

kỷ XXI [Hoàng Lê Minh 2007: 11-14]. 

Ngoài ra, để hiện thực hóa triết lý giáo dục Việt Nam mới, cũng cần khai thác 

các tư tưởng trình bày trong báo cáo “Tầm nhìn mới cho giáo dục: Mở khóa tiềm 

năng công nghệ” (New Vision for Education: Unlocking the Potential of 

Technology) về 16 kỹ năng cần có cho người học thế kỷ XXI của Diễn đàn Kinh tế 
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Thế giới 2015 [World Economic Forum 2015: 3, 23] và báo cáo “Tầm nhìn mới cho 

giáo dục: Đẩy mạnh Học tập [các kỹ năng] xã hội và cảm xúc thông qua công nghệ” 

(New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through 

Technology) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2016 [World Economic Forum 2016: 

24-25]. 

 

4. Kết luận 

Trở lên, chúng tôi đã trình bày một bức tranh tổng quan tình hình nghiên cứu 

thuộc lĩnh vực của đề tài. Có thể còn một số những tài liệu có liên quan chưa được 

đề cập đến. Việc này có thể là do vô tình, do thiếu sót và hạn chế. Nhưng cũng có 

thể là do cố ý, vì với một đề tài rộng lớn như thế này, lại thực hiện trong một khoảng 

thời gian eo hẹp, khó mà có thể đưa hết được các tài liệu tìm thấy vào sử dụng nên 

bắt buộc chúng tôi phải lựa chọn (chúng tôi tìm được 290 tài liệu, nhưng chỉ khai 

thác được 127 tài liệu trong đó để viết phần tổng quan này). Tất cả những bất cập 

này sẽ được khắc phục trong quá trình thực hiện đề tài. 

Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu để trả lời ba câu hỏi liên quan đến ba 

mục tiêu chính của đề tài đã đặt ra ở mục 11 của bản Thuyết minh này, chúng tôi 

nhận thấy: 

4.1. Câu hỏi thứ nhất (Triết lý giáo dục là gì, nhận diện nó như thế nào và tình 

hình trên thế giới trong lĩnh vực này ra sao?) là câu hỏi phức tạp nhất về nhiều mặt 

cho việc làm tổng quan cũng như cho việc thực hiện đề tài về sau. Trong số bốn 

cuốn chuyên khảo về triết lý và triết học giáo dục, có ba cuốn trực tiếp bàn về “triết 

lý giáo dục”, song có thể đánh giá rằng cả ba đều chưa thành công ở những mức độ 

khác nhau. Sự “chưa thành công” này ở cả ba cuốn đều liên quan đến việc nhận diện 

triết lý giáo dục trong sự phân biệt với triết học giáo dục.  

Cuốn “Triết lý giáo dục” của Kim Định hầu như không đặt ra vấn đề phân biệt 

triết lý và triết học giáo dục một cách nghiêm túc, lại bàn đến những chuyện xa vời ít 

liên quan trực tiếp đến triết lý giáo dục (chỉ cần nhìn qua tên gọi 5 chương cũng thấy 

được điều này).  

Cuốn “Triết lý giáo dục Thế giới và Việt Nam” của Phạm Minh Hạc tuy đã đặt ra 

vấn đề một cách nghiêm túc, nhưng lại giải quyết vấn đề một cách cảm tính và thiếu 

sức thuyết phục. Đó là cách đồng nhất hai khái niệm và hai thuật ngữ “triết lý giáo 

dục” và “triết học giáo dục”. Các nghiên cứu trong ngôn ngữ học từ lâu đã đi đến kết 

luận rằng không bao giờ có từ đồng nghĩa tuyệt đối, chúng tồn tại được là vì chúng 

có lý do để tồn tại. Trong ngôn ngữ hàng ngày còn thế huống hồ gì là trong ngôn 

ngữ khoa học. Công việc “chuyển thuật ngữ 'philosophy' trong các tài liệu tham 

khảo trong sách này thành 'triết lý'” [Phạm Minh Hạc 2013c: 37] là rất đơn giản và 

nhất quán trong thực hành lại trở nên rất phi lý và thiếu thuyết phục về mặt khoa 

học. Việc “đại thể có thể hiểu 'triết lý' là triết học đã được vận dụng vào một trường 
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hợp cụ thể, gắn với cuộc sống thực ở một cấp độ nào đó, trong một phạm vi nào đó” 

[Phạm Minh Hạc 2013c: 36] đã làm tầm thường hóa các công trình về triết học giáo 

dục của các học giả phương Tây, trong khi lại làm “sang trọng hóa” một cách phi lý 

các tư tưởng về triết lý giáo dục của Việt Nam. Vì ai cũng biết rằng trong lịch sử tư 

tưởng của mình, Việt Nam chỉ có các triết lý mà không có triết học (và cả các khoa 

học nói chung). Nay bỗng bảo rằng “'triết lý' là triết học đã được vận dụng” thì chả 

hóa ra người Việt Nam (về mặt tư duy khoa học) tài giỏi quá, vượt lên trên cả người 

phương Tây, để làm ra triết học, rồi sau đó mới “vận dụng [triết học đó] vào một 

trường hợp cụ thể” để thành ra triết lý? Thế những cái “triết học” đó đâu cả rồi? 

Cuối cùng, cuốn “Triết lý giáo dục Mỹ” của Lê Văn Tùng đã đặt vấn đề phân 

biệt “triết lý giáo dục” với “triết học giáo dục” một cách nghiêm túc, đã thực hiện 

việc phân biệt một cách tương đối rõ ràng trên bình diện nhận thức lý luận, nhưng lại 

không thấy được sự phức tạp của các chiều kích và các bình diện nên đã không phân 

biệt được hai khái niệm (và hai thuật ngữ) này trên bình diện thực tiễn, không đưa ra 

được một quy trình nhận diện triết lý giáo dục một cách logic chặt chẽ nên kết quả là 

sau khi đọc xong cuốn sách về “triết lý giáo dục Mỹ” và bốn trang kết luận [Lê Văn 

Tùng 2016: 187-190], người đọc vẫn không thể rút ra được vậy triết lý giáo dục Mỹ 

thực sự là gì? 

Trong ba tình huống “Đồng nhất hai khái niệm ('triết lý giáo dục' và 'triết học 

giáo dục') ở các chiều kích và bình diện”; “Phân biệt rõ ở các chiều kích và bình 

diện” và “Phân biệt ở bình diện khái niệm và lý luận, nhưng lẫn lộn ở bình diện 

thuật ngữ và thực hành”, chưa có một tác giả nào thực hiện được một cách nhất quán 

nguyên tắc xử lý nêu trong tình huống thứ nhất và thứ hai, hầu như tất cả đều rơi vào 

tình huống thứ ba.  

Bởi vậy, nhiệm vụ đặt ra cho đề tài này là hết sức nặng nề: Nếu không phân biệt 

được một cách rõ ràng và thuyết phục hai thuật ngữ và khái niệm 'triết lý giáo dục' 

và 'triết học giáo dục' ở mọi chiều kích và bình diện để có thể thực hành nhận diện 

được triết lý giáo dục ở cả các tư tưởng về giáo dục ở Việt Nam cũng như trên thế 

giới thì khoa học và việc thực hành khoa học trong lĩnh vực này sẽ không thể tiến 

thêm được một bước nào. 

4.2. Với câu hỏi thứ hai (Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống là gì, hiện nay 

nó đang biến động như thế nào, ảnh hưởng đến thực trạng giáo dục Việt Nam ra 

sao?) và thứ ba (Chúng ta cần một triết lý giáo dục Việt Nam mới như thế nào và 

cần những chính sách và giải pháp gì để hiện thực hóa nó?), việc tổng quan các tài 

liệu có liên quan cho thấy trước mắt ta mới chỉ là những ý tưởng (dù rằng một số là 

rất quan trọng). Việc giải quyết vấn đề, trả lời hai câu hỏi này là cả một chặng đường 

dài trước mắt, phụ thuộc vào cả hoạt động lý luận thuần túy (trả lời câu hỏi thứ nhất) 

và cả hoạt động thực tiễn (điều tra khảo sát) lẫn hoạt động lý luận trên cơ sở những 

kết quả mà hoạt động thực tiễn này đem lại. 
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13.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 
tài  

13.2.1. Sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài 

Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy “Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền 

thống đến hiện đại” là một đề tài thực sự cấp bách vì:  

Thứ nhất, giáo dục Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng triền miên, 

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” thông qua ngày 4-11-2013 đặt ra yêu cầu giáo 

dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn hiện tại phải tạo được sự “chuyển biến căn 

bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo”, trong khi thực tiễn việc 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục triển khai từ cuối năm 2013 đến nay vẫn chưa 

tiến triển được nhiều, lại còn tiếp tục nảy sinh thêm những vấn đề mới;  

Thứ hai, dư luận xã hội và ngay trên cả diễn đàn Quốc hội có nhiều ý kiến cho 

rằng nguyên nhân của tình trạng khủng hoảng và lúng túng này là do chưa có hoặc 

chưa xác định được triết lý giáo dục.  

Thứ ba, các nhà quản lý giáo dục chưa có được câu trả lời có sức thuyết phục, 

trong khi những công trình đã công bố, những đề tài đã thực hiện thì không đáp ứng 

được yêu cầu. 

Ngoài sự cần thiết và tính cấp bách vừa nêu, nhóm tác giả đăng ký tham gia thực 

hiện đề tài nghiên cứu này có thuận lợi là bao gồm được các nhà khoa học:  

- Tuyệt đại bộ phận (10/11 người) đã trải qua quá trình đào tạo hoặc thực tập tại 

nước ngoài, tạo nên lợi thế bao quát được cả thực tiễn trong nước lẫn kinh 

nghiệm thế giới; 

- Thuộc nhiều thế hệ (GS. Trần Ngọc Thêm 1951, GS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 1955, 

TS. Phạm Thị Ly 1963; GS. Phạm Hồng Quang  1964, TS. Nguyễn Duy Mộng 

Hà 1971, ThS. Giản Tư Trung 1974, ThS. Nguyễn Thị Thúy Vy 1975, TS. Giáp 

Văn  Dương 1976, TS. Lê Văn Tùng 1983), vừa có được sự chín chắn của người 

lớn tuổi và tư duy năng động của tuổi trẻ; 

- Đến từ nhiều ngành khoa học khác nhau: hai nhà triết học (Lê Văn Tùng); bốn 

nhà giáo dục học và nghiên cứu giáo dục (Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Hồng 

Quang, Phạm Thị Ly, Nguyễn Duy Mộng Hà); hai nhà hoạt động giáo dục (Giản 

Tư Trung, Giáp Văn  Dương); ba nhà văn hóa học và nghiên cứu văn hóa (Trần 

Ngọc Thêm, Nguyễn Duy Mộng Hà, Nguyễn Thị Thúy Vy); hai nhà ngôn ngữ 

học (Trần Ngọc Thêm, Phạm Thị Ly); một người xuất thân từ kinh tế học (Giản 

Tư Trung); một người xuất thân từ công nghệ - kỹ thuật (Giáp Văn  Dương): tạo 

nên lợi thế liên ngành; 

- Hoạt động cả trong các cơ sở giáo dục công lập và tư thục, cả hoạt động khoa 
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học lý luận và thực tiễn: ThS. Giản Tư Trung là Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu Phát triển Giáo dục IRED, Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng Trường 

Doanh nhân PACE, . TS. Giáp Văn  Dương là doanh nhân, Chủ tịch Công ty 

TNHH Giapgroup, Giám đốc điều hành Startup Academy Vietnam; 

- Có cả các nhà quản lý giáo dục (GS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc nguyên là Hiệu 

trưởng Đại học giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS. Phạm Hồng 

Quang là đương kim Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái 

Nguyên); 

- Có cả các nhà hoạt động văn hóa, giáo dục có uy tín quốc gia (GS. Trần Ngọc 

Thêm là nhà nghiên cứu văn hóa đầu ngành, Ủy viên Hội đồng CDGS Nhà 

nước; GS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc là Ủy viên Hội đồng CDGS Nhà nước, Chủ tịch 

Hội đồng CDGS ngành Giáo dục học; TS. Phạm Thị Ly là Ủy viên Hội đồng 

Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021; ThS. Giản Tư 

Trung là Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh) và quốc tế (ThS. Giản Tư 

Trung đồng thời là Ủy viên Hội đồng điều hành Hội Giáo dục So sánh châu Á, 

CESA). 

Với một đội ngũ có thành phần đa dạng và phong phú như vậy, nhóm nghiên cứu 

sẽ có được cái nhìn đa chiều, với xu hướng đổi mới tích cực, năng động. 

13.2.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

Ý nghĩa lý luận của đề tài là:  

- Cung cấp một bộ khung lý luận về triết lý giáo dục và những khái niệm có liên 

quan, cho phép nhận diện triết lý giáo dục cả trên bình diện lý luận lẫn thực tiễn; 

- Cung cấp một bức tranh tương đối đầy đủ và phong phú về lý luận và thực tiễn 

triết lý giáo dục ở những khu vực cơ bản trên thế giới; 

- Cung cấp một bức tranh có sức thuyết phục về triết lý giáo dục truyền thống 

Việt Nam; 

- Cung cấp một cơ sở lý luận cho việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam mới. 

 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là: 

- Những kết quả trung gian của đề tài giúp lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ 

sở lý luận giải đáp những vấn đề mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và dư luận đặt 

ra liên quan đến triết lý giáo dục; 

- Đề xuất được triết lý giáo dục Việt Nam mới như một hệ thống; 

- Triết lý giáo dục Việt Nam mới do đề tài đề xuất sau khi tiếp tục hoàn thiện có 

thể được thông qua để đưa vào áp dụng trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW, làm nền tảng cho việc hoạch định chính sách giáo dục, xây dựng 
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chương trình, biên soạn sách giáo khoa, hoàn thiện phương pháp giảng dạy và 

học tập.  

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 

nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

Tài liệu bằng tiếng Việt và của các tác giả Việt Nam 

1. Bốn trụ cột 2014: Bốn trụ cột là triết lý giáo dục của UNESCO? - 

http://tiasang.com.vn/-giao-duc/bon-tru-cot-la-triet-ly-giao-duc-cua-unesco-

7701 

2. Bùi Đình Phong 2012: Có một triết lý giáo dục trong di sản Hồ Chí Minh. − 

T/c Phát triển nhân lực, số 5, tr. 17-21. 

3. Chu Hảo 2008: Việt Nam đang đi theo triết lý giáo dục nào? − T/c Dạy và học 

ngày nay, số 11, tr. 19-21. 

4. ĐCSVN 2011: Tọa đàm “Triết lý giáo dục Việt Nam”. - 

http://www.baomoi.com/toa-dam-triet-ly-giao-duc-viet-nam/c/6912220.epi 

5. Đào Trọng Thi 2011: Một vài suy nghĩ về việc chấn hưng giáo dục Việt Nam 

trong thời kỳ đổi mới. − T/c Tuyên giáo, số 9, tr. 22-29. 

6. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hưng 2004: Giáo dục Việt Nam hướng đến 

tương lai – vấn đề và giải pháp. – H.: Nxb Chính trị Quốc gia. 

7. Đặng Thành Hưng 2016: Một cách hiểu về triết học giáo dục. – T/c Khoa học 

Giáo dục, số 14/2016. 

8. Giản Tư Trung 2009: Định nghĩa lại giáo dục. - http://cuoituan.tuoitre. 

vn/tin/van-de-su-kien/chuyen-de/20090726/dinh-nghia-lai-giao-

duc/328307.html 

9. Giản Tư Trung 2015: Đúng việc. Một góc nhìn về câu chuyện khai minh. - H.: 

Nxb Tri thức, 326 tr. 

10. Giáp Văn Dương 2011: Triết lý giáo dục: Cần hay không?  - In trong: Ngô Bảo 

Châu và nnk (cb), “Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế 

giới và Việt Nam”. – H.: Nxb Tri thức, tr. 727-737. 

11. Giáp Văn Dương 2014: Gọi tên triết lý giáo dục. - 

http://www.thesaigontimes.vn/114544/Goi-ten-triet-ly-giao-duc.html 

12. Giáp Văn Dương 2017a: Con người tự do. - http://www.viet-

studies.net/GVDuong_ConNguoiTuDo.htm 

13. Giáp Văn Dương 2017b: Triết lý giáo dục trong thời đại mới. - 

http://www.thesaigontimes.vn/160434/Triet-ly-giao-duc-trong-thoi-dai-

moi.html 

14. Giáo dục VNCH: Giáo dục Việt Nam Cộng hòa. - Bách khoa toàn thư mở 

Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_dục_Việt_Nam_Cộng_hòa 

15. Hoàng Chí Bảo 2016: Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà cần 

một triết lý giáo dục làm điểm tựa và lực đẩy. – T/c Lý luận chính trị và truyền 
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thông, số 1/2016, tr. 18-22. 

16. Hoàng Chí Bảo 2016: Vấn đề cốt yếu của triết lý giáo dục Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu đổi mới hội nhập quốc tế và các khuyến nghị - T/c Lý luận chính trị và 

truyền thông, số 2/2016, tr. 3-7. 

17. Hoàng Lê Minh 2007: Dạy học môn toán ở trường THPT đáp ứng mục tiêu 

giáo dục trong thế kỷ XXI. - T/c Khoa học (ĐHSP Hà Nội), số 3, tr. 9-14. 

18. Hoàng Tế, Văn Hùng, Phạm Khắc Chương dịch 1990: Triết học giáo dục. – 

Trường Đại học Sư Phạm, ĐHQG Hà Nội. 

19. Hoàng Tụy 2012:  Mở đường cho giáo dục khai phóng.-  http://vietnamnet.vn/ 

vn/giao-duc/mo-duong-cho-giao-duc-khai-phong-93624.html 

20. Hoàng Tụy 2013: Toàn văn: Đề cương cải cách giáo dục. – Tia Sáng, 

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chuyen-gia-Giao-duc/Toan-van-De-cuong-

cai-cach-giao-duc--Hoang-Tuy-post117816.gd 

21. Hồ Tú Bảo et all 2008: Hồ Tú Bảo (Nhật), Trần Nam Bình (Úc), Trần Hữu 

Dũng (Mỹ), Ngô Vĩnh Long (Mỹ), Trần Hữu Quang (Việt Nam), Hồng Lê 

Thọ (Nhật),  Trần Văn Thọ (Nhật), Hà Dương Tường (Pháp), Vũ Quang 

Việt (Mỹ), Nguyễn Xuân Xanh (Việt Nam), Võ Tòng Xuân (Việt Nam), Đề án 

cải cách giáo dục Việt Nam (Phân tích và đề nghị của nhóm nghiên cứu giáo 

dục Việt Nam). – T/c Thời Đại Mới, số 13, tháng 3. - 

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai13/200813_ NhomNghienCuu.htm 

22. Hồ Viết Lương 2005: Nhìn lại Cải cách giáo dục lần thứ hai trong sự so sánh 

với giải pháp phát triển giáo dục của Chính phủ ngày nay từ góc độ triết lý 

nhân văn hóa giáo dục. – T/c Phát triển giáo dục, số 5, tr. 7-9. 

23. Học viện Quản lý Giáo dục 2007: Kỷ yếu Hội thảo triết lý giáo dục Việt Nam. 

24. Kim Định 1965: Triết Lý Giáo Dục. - SG: Nhân Ái (Tủ sách Ra Khơi), 99 tr. 

(tái bản: Kim Định 1965: Triết Lý Giáo Dục. - Nxb Hội nhà văn, Cty PHS 

Phương Nam, 176 tr.). 

25. Lê Văn Tùng 2014a: Phương pháp giáo dục trong triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế 

kỷ 20.- T/c Thiết bị giáo dục, số 107, tr. 157-160. 

26. Lê Văn Tùng 2014b: Quan niệm về nhà trường, nhà giáo và người học trong triết 

lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ 20.- T/c Dạy và học ngày nay, số tháng 8, tr. 67-70. 

27. Lê Văn Tùng 2014c: Triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX.- Tạp chí Châu Mỹ 

ngày nay, số 9 (198), tr. 59-68. 

28. Lê Văn Tùng 2014d: Ý nghĩa của triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX. - Tạp chí 

Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, số 11, tr. 28-37. 

29. Lê Văn Tùng 2014e: Vấn đề đào tạo phẩm chất tư duy sáng tạo trong triết lý 

giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ 20. − T/c Thiết bị giáo dục, số 108, tr. 61-64. 

30. Lê Văn Tùng 2015: Về triết lý đào tạo con người khai phóng ở Mỹ. - T/c Dạy và 

học ngày nay, số tháng 3, tr. 68-70. 

31. Lê Văn Tùng 2016: Triết lý giáo dục Mỹ (sách chuyên khảo). – Nxb Tổng hợp 
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Tp. HCM, 203 tr. 

32. Lương Đình Hải 2008: Văn hóa, triết lý và triết học. - Tạp chí Triết học, số 10 

(209), tr. 17-23 

33. Lương Hoài Nam 2014: Triết lý giáo dục Việt Nam là gì? − T/c Trí thức và 

Phát triển, số 30, tr. 81-82. 

34. Mai Diên (tổng thuật) 2008: Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt 

Nam. − T/c Thông tin khoa học xã hội, số 10, tr. 39-46. 

35. NQ 29 TW 2013: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (số 29-NQ/TW) 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. - Ban chấp hành Trung 

ương Đảng cộng sản Việt Nam. 

36. Ngẫm nghĩ triết lý 2014: Ngẫm nghĩ triết lý giáo dục của các nước - Bài 2: 

Nhật Bản: “Giáo dục đạo đức” là cốt lõi.- http://plo.vn/ho-so-phong-su/ngam-

nghi-triet-ly-giao-duc-cua-cac-nuoc-bai-2-nhat-bangiao-duc-dao-duc-la-cot-

loi-496198.html; Bài 3: Mỹ: Giáo dục sống nhờ triết lý “tự do”.- 

http://plo.vn/ho-so-phong-su/my-giao-duc-song-nho-triet-ly-tu-do-

496445.html; Bài 4: Giáo dục Đức : Nhân bản, thực tiễn.- http://plo.vn/ho-so-

phong-su/giao-duc-duc-nhan-ban-thuc-tien-496730.html; Bài cuối: Giáo dục 

Pháp: Sau phổ thông, đủ đi làm.-http://plo.vn/ho-so-phong-su/giao-duc-phap-

sau-pho-thong-du-di-lam-496924.html 

37. Ngô Bảo Châu et all (cb) 2011: Ngô Bảo Châu, Pierre Darruilat, Cao Huy 

Thuần, Hoàng Tụy, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm (cb). Đại học 

Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam. – H.: Nxb 

Tri thức, 820 tr.  

38. Ngô Minh Oanh 2011: Từ nghiên cứu lịch sử giáo dục phương Tây nghĩ về 

triết lý giáo dục Việt Nam. - http://css.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=0398b6ff-

1868-46a5-b012-e88de347158e 

39. Nguyễn Bình 2011: Bàn về triết lý giáo dục ở Việt Nam. - 

http://zung.zetamu.net/2011/09/ban-về-triết-ly-giao-dục-ở-vn-nguyễn-binh/ 

40. Nguyễn Đình Chú 2011: Đôi điều đi tìm triết lý cho nền giáo dục nước nhà. - 

http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoa-hoc-

duong40/doi-dieu-di-tim-triet-ly-cho-nen-giao-duc-nuoc-nha 

41. Nguyễn Khánh Trung 2016a: Ở nước Pháp, người ta không dạy cho trẻ con 

kiến thức. - http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/O-nuoc-Phap-nguoi-ta-khong-

day-cho-tre-con-kien-thuc-post170520.gd 

42. Nguyễn Quốc Vương 2016a: Con đường xây dựng và triết lý giáo dục của 

Nhật Bản. - http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Con-duong-xay-dung-va-triet-

ly-giao-duc-cua-Nhat-Ban-post170370.gd 

43. Nguyễn Quốc Vương 2016b: Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản: giáo dục 

và giáo dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản. – H.: Nxb Phụ 

nữ, 307 tr. 



44 

44. Nguyễn Quốc Vương 2016c: Triết lý giáo dục - Việt Nam đã có chân lý này 

hay chưa? - http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Triet-ly-giao-duc--Viet-Nam-

da-co-chan-ly-nay-hay-chua-post170307.gd 

45. Nguyễn Thị Bình 2011: Vấn đề khoa học giáo dục và sự cần thiết phải thay đổi 

cách nghĩ, cách làm về giáo dục. – T/c Khoa học giáo dục, số 66, tháng 3, tr. 1-
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46. Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Hồng Vân 2016: Về các khái niệm công cụ trong 

xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện đại. - T/c Khoa học Giáo dục, tháng 

3/2016 

47. Nguyễn Xuân Thu 2014: Triết lý giáo dục Việt Nam: Học để làm quan! - 
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Kinh Nghĩa Thục. − T/c Nghiên cứu lịch sử, số 9, tr. 24-33. 

51. Phạm Minh Hạc, Phan Văn Kha (cb) 2013: – Bàn về triết lý giáo dục Việt 

Nam. – H.: Nxb Đại học Sư phạm 

52. Phạm Minh Hạc 2011c: Về triết lý giáo dục Việt Nam. − T/c Nghiên cứu Con 
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Để đạt được mục tiêu tổng quát và 3 mục tiêu cụ thể của đề tài nêu ra ở mục 11, 

nhóm nghiên cứu chúng tôi xác định nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ bao gồm 5 nội 

dung chính.  

Trong đó, mục tiêu cụ thể thứ nhất (trả lời cho câu hỏi “Triết lý giáo dục là gì, 

nhận diện nó như thế nào và tình hình trên thế giới trong lĩnh vực này ra sao?”) được 

cụ thể hóa trong hai nội dung: (1) Cơ sở lý luận về triết lý giáo dục; (2) Tư tưởng và 

triết lý giáo dục ở một số khu vực trên thế giới.  

Mục tiêu cụ thể thứ hai (trả lời cho câu hỏi “Triết lý giáo dục Việt Nam truyền 

thống là gì và hiện nay nó đang biến động như thế nào, gây ảnh hưởng đến thực trạng 

giáo dục Việt Nam ra sao?”) được cụ thể hóa trong hai nội dung: (3) Tư tưởng và triết 

lý giáo dục Việt Nam truyền thống; (4) Sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục 

Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.  

Mục tiêu cụ thể thứ ba (trả lời câu hỏi “Chúng ta cần một triết lý giáo dục Việt 

Nam mới như thế nào và những chính sách và giải pháp gì để hiện thực hóa nó?”) 

được thực hiện trong một nội dung: (5) Con đường đi đến triết lý giáo dục Việt Nam 

mới.  

Ngoài ra, có nội dung thứ 6 dành cho việc Tổng kết năm nội dung trên. 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận về triết lý giáo dục 

Nội dung 1 về “Cơ sở lý luận về triết lý giáo dục” được triển khai trong 5 nhóm 

và 19 báo cáo: (1.1) Lịch sử nhận thức về triết lý giáo dục và các khái niệm có liên 

quan; (1.2) Nhận diện triết lý giáo dục và các khái niệm có liên quan; (1.3) Nguồn 

gốc, chức năng, hình thức, phân loại triết lý giáo dục; (1.4) Loại hình văn hóa trong 

sự hình thành và biến động của triết lý giáo dục; (1.5) Các nhân tố và quy luật chi 

phối sự hình thành và biến động của triết lý giáo dục; (1.6) Phương pháp luận và 

phương pháp nghiên cứu triết lý giáo dục. Các chuyên đề cụ thể trong từng nhóm như 

sau: 

Nhóm CĐ 1.1: Lịch sử nhận thức về triết lý giáo dục và các khái niệm có liên quan 

Chuyên đề 1.1.1: Giáo dục và con người trong lịch sử tư tưởng nhân loại 

Chuyên đề 1.1.2: Triết lý giáo dục và các khái niệm có liên quan nhìn từ Việt Nam 

Chuyên đề 1.1.3: Triết lý giáo dục và các khái niệm có liên quan nhìn từ nước 

ngoài 

Chuyên đề 1.1.4: So sánh và nhận xét chung các quan niệm về triết lý giáo dục và 

các khái niệm có liên quan  

Nhóm CĐ 1.2: Nhận diện triết lý giáo dục và phân biệt với các khái niệm có liên 

quan 

Chuyên đề 1.2.1: Triết lý giáo dục và tư tưởng giáo dục 

Chuyên đề 1.2.2: Triết lý giáo dục và triết học giáo dục 

Chuyên đề 1.2.3: Định nghĩa và các đặc trưng khu biệt của triết lý giáo dục 
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Nhóm CĐ 1.3: Nguồn gốc, chức năng, hình thức, phân loại triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.3.1: Nguồn gốc hình thành triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.3.2: Các chức năng của triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.3.3: Các hình thức tồn tại của triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.3.4: Các kiểu loại và các chiều kích của triết lý giáo dục 

Nhóm CĐ 1.4: Loại hình văn hóa trong sự hình thành và biến động của triết lý 

giáo dục 

Chuyên đề 1.4.1: Văn hóa, giáo dục và triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.4.2: Các loại hình văn hóa cơ bản 

Chuyên đề 1.4.3: Vai trò của loại hình văn hóa đối với giáo dục và triết lý giáo dục 

Nhóm CĐ 1.5: Các nhân tố và quy luật chi phối sự hình thành và biến động của 

triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.5.1: Các nhân tố nội sinh chi phối triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.5.2: Các nhân tố ngoại sinh chi phối triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.5.3: Cái nhìn tổng quát về các nhân tố và quy luật chi phối triết lý 

giáo dục 

Nhóm CĐ 1.6: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.6.1: Phương pháp luận nghiên cứu triết lý giáo dục 

Chuyên đề 1.6.2: Các phương pháp nghiên cứu triết lý giáo dục 

Nội dung 2: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số khu vực trên thế giới 

Nội dung 2 về “Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số khu vực trên thế giới” 

được triển khai trong 4 nhóm và 14 chuyên đề: (2.1) Tư tưởng, triết lý và triết học 

giáo dục ở một số quốc gia phương Tây từ truyền thống đến hiện tại (tập trung vào 5 

nước: Pháp, Đức, Anh, Nga, Mỹ); (2.2) Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Mỹ 

hiện đại; (2.3) Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ Đông 

Bắc Á từ truyền thống đến hiện tại (tập trung vào 4 quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan); (2.4) Cái nhìn tổng quan về quá trình phát 

triển tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục trên thế giới. Các chuyên đề cụ thể trong 

từng nhóm như sau: 

Nhóm CĐ 2.1: Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục ở một số quốc gia phương 

Tây từ truyền thống đến hiện tại 

Chuyên đề 2.1.1: Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Pháp 

Chuyên đề 2.1.2: Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Đức 

Chuyên đề 2.1.3: Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Anh 

Chuyên đề 2.1.4: Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Nga 

Nhóm CĐ 2.2: Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Mỹ hiện đại 

Chuyên đề 2.2.1: Sự hình thành của tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Mỹ hiện 

đại 

Chuyên đề 2.2.2: Mục đích và nội dung của giáo dục Mỹ hiện đại 

Chuyên đề 2.2.3: Phương pháp giáo dục Mỹ hiện đại 
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Chuyên đề 2.2.4: Nhà trường, nhà giáo và người học trong giáo dục Mỹ hiện đại 

Nhóm CĐ 2.3: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ 

Đông Bắc Á từ truyền thống đến hiện tại 

Chuyên đề 2.3.1: Tư tưởng và triết lý giáo dục Trung Quốc, Đài Loan 

Chuyên đề 2.3.2: Tư tưởng và triết lý giáo dục Nhật Bản 

Chuyên đề 2.3.3: Tư tưởng và triết lý giáo dục Triều Tiên, Hàn Quốc 

Nhóm CĐ 2.4: Cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển tư tưởng, triết lý và triết 

học giáo dục trên thế giới 

Chuyên đề 2.4.1: Con đường từ tư tưởng đến triết lý và triết học giáo dục ở các 

khu vực và loại hình văn hóa 

Chuyên đề 2.4.2: Giá trị và hạn chế của tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục ở 

các loại hình văn hóa 

Chuyên đề 2.4.3: Những quy luật của quá trình phát triển tư tưởng, triết lý và triết 

lý giáo dục ở các loại hình văn hóa 

Nội dung 3: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống 

Nội dung 3 về “Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống” được triển 

khai trong 4 nhóm và 11 chuyên đề: (3.1) Văn hóa và con người Việt Nam truyền 

thống − nền tảng của tư tưởng và triết lý giáo dục; (3.2) Tư tưởng và triết lý giáo dục 

Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với Trung Hoa; (3.3) Tư tưởng và triết lý giáo dục 

Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với phương Tây (đến 1945); (3.4) Triết lý giáo dục 

Việt Nam truyền thống trong nhận thức, ước vọng và thực tế. Các chuyên đề cụ thể 

trong từng nhóm như sau: 

Nhóm CĐ 3.1: Văn hóa và con người Việt Nam truyền thống − nền tảng của tư 

tưởng và triết lý giáo dục 

Chuyên đề 3.1.1: Bối cảnh không gian, chủ thể và thời gian hình thành và phát 

triển của văn hóa Việt Nam truyền thống 

Chuyên đề 3.1.2: Những đặc trưng bản sắc của văn hóa Việt Nam truyền thống chi 

phối tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam 

Nhóm CĐ 3.2: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với 

Trung Hoa 

Chuyên đề 3.2.1: Bối cảnh Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với Trung Hoa 

Chuyên đề 3.2.2: Vài nét về giáo dục và khoa cử Việt Nam trước thời Lê 

Chuyên đề 3.2.3: Tổ chức và chương trình giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Lê-

Nguyễn 

Chuyên đề 3.2.4: Tư tưởng và triết lý giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Lê-

Nguyễn 

Nhóm CĐ 3.3: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với 

phương Tây (đến 1945) 

Chuyên đề 3.3.1: Bối cảnh Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với phương Tây 

(đến 1945) 
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Chuyên đề 3.3.2: Tổ chức và chương trình trong hệ thống giáo dục Pháp-Việt 

Chuyên đề 3.3.3: Tư tưởng và triết lý trong hệ thống giáo dục Pháp-Việt 

Nhóm CĐ 3.4: Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống trong nhận thức, ước vọng 

và thực tế (hay những "nan đề" của giáo dục Việt Nam đương đại nhìn từ triết lý giáo 

dục) 

Chuyên đề 3.4.1: Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống trong nhận thức và ước 

vọng 

Chuyên đề 3.4.2: Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống trong thực tế 

Nội dung 4: Sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam trong giai 

đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay) 

Nội dung 4 về “Sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam trong 

giai đoạn hiện tại” được triển khai trong 4 nhóm và 9 chuyên đề: (4.1) Bối cảnh Việt 

Nam giai đoạn hiện tại ảnh hưởng đến tư tưởng và triết lý giáo dục; (4.2) Tư tưởng 

và triết lý giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 1945-1975; (4.3) Tư tưởng và triết lý giáo 

dục Việt Nam giai đoạn từ 1976 đến nay; (4.4) Triết lý giáo dục Việt Nam trong giai 

đoạn hiện tại nhìn từ các góc độ và các bình diện. Các chuyên đề cụ thể trong từng 

nhóm như sau: 

Nhóm CĐ 4.1: Bối cảnh Việt Nam giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay) ảnh hưởng 

đến tư tưởng và triết lý giáo dục  

Chuyên đề 4.1.1: Bối cảnh trong nước 

Chuyên đề 4.1.2: Bối cảnh quốc tế 

Nhóm CĐ 4.2: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở Việt Nam thời kỳ 1945-1975 

Chuyên đề 4.2.1: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở Chiến khu và ở miền Bắc Việt 

Nam thời kỳ 1945-1975 

Chuyên đề 4.2.2: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở vùng tạm chiếm và ở miền Nam 

Việt Nam thời kỳ 1945-1975 

Nhóm CĐ 4.3: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ từ 1976 đến nay 

Chuyên đề 4.3.1: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam giai đoạn từ 1976 đến 

trước Đổi mới 

Chuyên đề 4.3.2: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam giai đoạn từ Đổi mới đến 

nay  

Nhóm CĐ 4.4: Triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến 

nay) nhìn từ các góc độ và các bình diện 

Chuyên đề 4.4.1: Triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn từ 1945 đến nay nhìn 

từ lý thuyết 

Chuyên đề 4.4.2: Triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn từ 1945 đến nay nhìn 

từ các ý kiến thảo luận 

Chuyên đề 4.4.3: Triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn từ 1945 đến nay nhìn 

trên thực tiễn  

Nội dung 5: Con đường đi đến triết lý giáo dục Việt Nam mới 
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Nội dung 5 về “Con đường đi đến triết lý giáo dục Việt Nam mới” được triển 

khai trong 3 nhóm và 15 chuyên đề: (5.1) Cơ sở lý luận và thực tiễn của triết lý giáo 

dục Việt Nam mới; (5.2) Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Tổng thể và các bộ phận; 

(5.3) Hệ thống chính sách và các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục. Các 

chuyên đề cụ thể trong từng nhóm như sau: 

Nhóm CĐ 5.1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của triết lý giáo dục Việt Nam mới 

Chuyên đề 5.1.1: Bối cảnh thế giới và Việt Nam trong giai đoạn hiện tại  

Chuyên đề 5.1.2: Xu hướng tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục thế giới hiện đại 

Chuyên đề 5.1.3: Sự xung đột giữa hệ giá trị Việt Nam truyền thống với những yêu 

cầu xã hội Việt Nam đang hướng tới 

Chuyên đề 5.1.4: Triết lí phát triển Việt Nam nói chung và hệ giá trị Việt Nam 

định hướng nói riêng − cơ sở của triết lý giáo dục Việt Nam mới 

Nhóm CĐ 5.2: Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Tổng thể và các thành phần, các bộ 

phận 

Chuyên đề 5.2.1: Triết lý giáo dục Việt Nam tổng thể (trong quan hệ với mục tiêu, 

sứ mệnh, nguyên lý, phương pháp của giáo dục; các yêu cầu về phẩm chất và năng 

lực của chuẩn đầu ra) 

Chuyên đề 5.2.2: Triết lý giáo dục Việt Nam giai đoạn trước mắt đến 2030 

Chuyên đề 5.2.3: Các triết lý giáo dục thành phần (giáo dục quốc dân, giáo dục gia 

đình, giáo dục xã hội; giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên, v.v.) 

Chuyên đề 5.2.4: Triết lý giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) 

Chuyên đề 5.2.5: Triết lý giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông) 

Chuyên đề 5.2.6: Triết lý giáo dục nghề nghiệp (trung cấp chuyên nghiệp, dạy 

nghề) 

Chuyên đề 5.2.7: Triết lý giáo dục đại học (đại học, sau đại học) 

Nhóm CĐ 5.3: Hệ thống chính sách và các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo 

dục 

Chuyên đề 5.3.1: Các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục trong lĩnh vực mô 

hình, hệ thống giáo dục - đào tạo quốc dân và cơ chế, chính sách giáo dục 

Chuyên đề 5.3.2: Các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục trong lĩnh vực 

chương trình giáo dục, sách giáo khoa 

Chuyên đề 5.3.3: Các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục trong lĩnh vực 

phương pháp (giảng dạy, học tập, kiểm tra - đánh giá) 

Chuyên đề 5.3.4: Các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục trong lĩnh vực tổ 

chức giáo dục (nhà trường, nhà giáo, người học, gia đình, xã hội) 

Nội dung 6: Phần Tổng kết 

Nội dung 6 dành cho tổng kết được triển khai trong 2 nhóm và 7 chuyên đề: 

(6.1) Tổng kết các nội dung bộ phận; và (6.2) Tổng kết chung. Các chuyên đề cụ thể 

trong từng nhóm như sau: 
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Nhóm CĐ 6.1: Tổng kết các nội dung bộ phận: 

Chuyên đề 6.1.1: Tổng kết về cơ sở lý luận của triết lý giáo dục 

Chuyên đề 6.1.2: Tổng kết về tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số khu vực trên 

thế giới 

Chuyên đề 6.1.3: Tổng kết về tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống 

Chuyên đề 6.1.4: Tổng kết về sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt 

Nam trong giai đoạn hiện tại 

Chuyên đề 6.1.5: Tổng kết về con đường đi đến triết lý giáo dục Việt Nam mới 

Nhóm CĐ 6.2: Tổng kết chung  

Chuyên đề 6.2.1: Tổng kết chung về triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến 

hiện đại 

Chuyên đề 6.2.2: Tổng kết các đề xuất nhằm hiện thực hóa triết lý giáo dục Việt 

Nam mới 

Tổng cộng lại, toàn bộ đề tài gồm 6 nội dung với tất cả là 23 nhóm chuyên đề, được 

cụ thể hóa trong 75 chuyên đề. 

 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

16.1. Sưu tầm/ dịch thuật tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính): 

- Ngoài một số tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài đã liệt kê ở Mục 14, đề tài 

sẽ tiếp tục sưu tầm các tài liệu quan trọng nhất về tư tưởng giáo dục, triết lý giáo dục 

và triết học giáo dục và những vấn đề giáo dục quan trọng có liên quan của các quốc 

gia đã nêu ra ở nội dung 2 (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc) và chọn lọc dịch thuật (dự kiến khoảng 700 trang A4) để cả nhóm có thể 

cùng nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn diện. 

- Các tài liệu này sau khi dịch để nghiên cứu phục vụ đề tài có thể được lựa chọn 

xây dựng thành một sưu tập và xuất bản để phục vụ cho đông đảo những người có 

nhu cầu học tập và nghiên cứu về lĩnh vực này. 

16.2. Hội thảo/ toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu): 

16.2.1. Đề tài dự kiến sẽ tổ chức 3 hội thảo khoa học tại 3 thành phố Hà Nội, Tp. Hồ 

Chí Minh và Đà Nẵng (mỗi hội thảo dự kiến khoảng 60-70 người tham gia, gồm các 

nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục, những người dạy, người học, phụ 

huynh có quan tâm đặc biệt và từng có ý kiến được dư luận quan tâm, v.v.)  

1) Hội thảo 1 với chủ đề: “Triết lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm 

thế giới” (dự kiến tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh), có mục đích thảo luận về hai vấn đề: 

- Cơ sở lý luận về triết lý giáo dục; 

- Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số khu vực trên thế giới  



57 

Yêu cầu đặt ra cho hội thảo là: 

- Tập hợp được các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục... tiêu biểu; 

- Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá trị; 

- Có báo cáo hội thảo. 

2) Hội thảo 2 với chủ đề “Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống và sự biến động 

của nó trong giai đoạn hiện tại” (dự kiến tổ chức tại Hà Nội), có mục đích thảo luận 

về hai vấn đề: 

- Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống 

- Sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện tại 

Yêu cầu đặt ra cho hội thảo là: 

- Tập hợp được các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục, những 

người dạy, người học, phụ huynh... tiêu biểu; 

- Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá trị; 

- Có báo cáo hội thảo. 

3) Hội thảo 3 với chủ đề “Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Nội dung và giải pháp” 

(dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng), có mục đích thảo luận về hai vấn đề: 

- Các đề xuất về triết lý giáo dục Việt Nam mới  

- Các chính sách, giải pháp, phương pháp hiện thực hóa triết lý này  

Yêu cầu đặt ra cho hội thảo là: 

- Tập hợp được các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục... tiêu biểu; 

- Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá trị; 

- Có báo cáo hội thảo. 

16.2.2. Đề tài dự kiến sẽ tổ chức 36 tọa đàm khoa học nội bộ và với các chuyên gia về 

23 nhóm chuyên đề (những nhóm chuyên đề quan trọng, phức tạp sẽ được chia nhỏ 

để thảo luận, hoặc tổ chức thảo luận nhiều lần).  

Địa điểm tổ chức tọa đàm chủ yếu tập trung ở Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội; ngoài ra 

một bộ phận các tọa đàm sẽ được tổ chức tại các thành phố và các tỉnh, nơi sẽ tiến 

hành điều tra khảo sát. 

 16.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội 
dung, phương pháp): 

16.3.1. Mục đích:  

Triết lý giáo dục là gốc của toàn bộ nền giáo dục, đề tài triết lý giáo dục động chạm 

đến nhiều vấn đề, nên việc điều tra và khảo sát thực tế (trong nước) sẽ không làm dàn 

trải mà sẽ chỉ tập trung vào một số trọng điểm mà nhóm nghiên cứu còn băn khoăn 

nhiều nhằm mục đích thu thập các thông tin và dữ liệu khoa học phục vụ cho Nội 

dung 4 và một phần của các Nội dung 3 và 5. Những trọng điểm này sẽ được nhóm 
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thảo luận để xác định cụ thể trong quá trình thực hiện.  

16.3.2. Phương pháp khảo sát: 

Đề tài sử dụng hai phương pháp khảo sát chủ yếu là điều tra định lượng bằng phiếu 

hỏi và điều tra định tính bằng phương pháp phỏng vấn sâu hoặc tọa đàm với thông tín 

viên. 

16.3.3. Đối tượng, địa bàn, và quy mô khảo sát: 

- Về đối tượng, đề tài khảo sát: 

+ Bằng bảng hỏi với các loại đối tượng sau: các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động giáo 

dục, nhà quản lý giáo dục ở các trường, viện, sở, phòng; các giáo viên (ở trường học 

các hệ và các cấp); các học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (ở 

trường học các hệ và các cấp); các phụ huynh học sinh và những người quan tâm 

đến giáo dục. 

+ Bằng phỏng vấn sâu (theo một kịch bản điều tra riêng) với một số chuyên gia là 

nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý có bề dày kinh nghiệm. 

 - Về địa bàn, đề tài sẽ tiến hành 3 đợt khảo sát tại ba miền Bắc - Trung - Nam, mỗi 

đợt khảo sát tại 3 tỉnh/thành: 

+ Ở miền Bắc dự kiến khảo sát tại 1 đô thị (Hà Nội), 1 tỉnh đồng bằng - trung du 

(Phú Thọ), và 1 tỉnh miền núi (Thái Nguyên); 

+ Ở miền Trung sẽ khảo sát tại 1 đô thị (Đà Nẵng) và 2 tỉnh đồng bằng - miền núi 

(Thanh Hóa, Khánh Hòa); 

+ Ở miền Nam sẽ khảo sát tại 1 đô thị (Tp. Hồ Chí Minh), 1 tỉnh Đông Nam Bộ 

(Bình Dương), và 1 tỉnh Tây Nam Bộ (Đồng Tháp). 

+ Tổng cộng là 9 tỉnh/thành ở ba miền. 

- Về quy mô, đề tài khảo sát:  

+ Tại mỗi tỉnh/thành tiến hành điều tra định lượng với khoảng 300 phiếu hỏi, tổng 

cộng khoảng 2.700 phiếu. 

+ Tại Hà Nội và Tp. HCM tiến hành phỏng vấn sâu và tọa đàm mỗi nơi với 

khoảng 10 người; ở các tỉnh thành còn lại mỗi nơi khoảng 3 người, tổng cộng 

khoảng 40 người. 

16.3.4. Nội dung chính/ Kết quả đầu ra của khảo sát: 

- Xác định được (những) mục tiêu, động cơ... tạo nên tư tưởng, triết lý giáo dục Việt 

Nam truyền thống trên hai phương diện: nhận thức và thực tế; 

- Xác định được (những) biến động về mục tiêu, động cơ... tạo nên tư tưởng, triết lý 

giáo dục Việt Nam hiện nay trên hai phương diện: nhận thức và thực tế. 

- Các đề xuất, kiến nghị về tư tưởng, triết lý giáo dục trên các bình diện: Mục đích 

và nội dung của giáo dục; phương pháp giáo dục; nhà trường, nhà giáo và người học 

trong giáo dục. 
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16.4. Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung): 

 Không 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

17.1. Cách tiếp cận:  

Đối tượng triết lý giáo dục được tiếp cận nghiên cứu theo ba chiều: chiều ngang, 

chiều dọc và chiều sâu. 

+ Theo chiều ngang, đề tài sử dụng cách tiếp cận liên ngành, xem xét triết lý giáo 

dục như sản phẩm tinh hoa được chắt lọc trong quan hệ tương tác giữa góc nhìn 

triết học với giáo dục học trên lý luận và trong sự chi phối mạnh mẽ của hệ giá trị 

văn hóa truyền thống dân tộc trên thực tiễn, với sự bổ sung của các góc nhìn tâm lý 

học, xã hội học, nhân học...  

+ Theo chiều dọc, đề tài sử dụng cách tiếp cận hệ thống, đặt các thành tố, các 

chiều kích, các kiểu loại của triết lý giáo dục trong mối liên hệ với nhau và trong 

sự quy định lẫn nhau; đồng thời đặt bản thân triết lý giáo dục trong những mối 

quan hệ với cả hệ thống giáo dục và sự phát triển của xã hội.  

+ Theo chiều sâu, đề tài sử dụng cách tiếp cận đi từ lý luận đến thực tế, xem xét 

triết lý giáo dục không chỉ căn cứ vào các lời tuyên bố, mà phải tìm hiểu xem nhận 

thực thực sự của chủ thể thế nào, thể hiện qua các sự kiện thực tế và qua kết quả 

giáo dục ra sao. Một tuyên bố về triết lý giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi ba mặt 

nhận thức, lời nói và hành động trùng nhau. Mặt khác, triết lý giáo dục thực sự có 

thể chỉ tồn tại trên hai mặt nhận thức và hành động mà không nhất thiết phải hiển 

ngôn. 

+ Việc nghiên cứu đề tài sẽ xuất phát từ việc xây dựng một khung lý thuyết cũng 

như giả thuyết nghiên cứu, quá trình thực hiện là quá trình kiểm nghiệm và điều 

chỉnh khung nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu đó. Cách tiếp cận này thuận lợi 

cho việc cung cấp những sản phẩm trung gian để phục vụ kịp thời các nhiệm vụ do 

xã hội đặt ra đối với ngành và lãnh đạo Bộ. 

 17.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

+ Phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác, các quan điểm về giáo 

dục, văn hoá và con người của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh được áp dụng với tư cách là kim chỉ nam trong việc nghiên cứu triết lý giáo 

dục và đề xuất các biện pháp và điều kiện để xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam 

trong điều kiện mới. 

+ Phương pháp dịch lý - hệ thống - loại hình (với các kỹ thuật phân tích và tổng 

hợp, kỹ thuật so sánh đối chiếu) [x.: Trần Ngọc Thêm, Hệ giá trị Việt Nam từ 

truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai, 2016, tr. 119-132] là phương 

pháp lý luận và định tính, được áp dụng như phương pháp chủ đạo để phối hợp 

tiếp cận liên ngành nhằm tìm ra những nét chung và riêng, đặc thù cho từng cấp 
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độ, để nhận diện triết lý giáo dục Việt Nam trong từng giai đoạn và xây dựng triết 

lý giáo dục Việt Nam trong điều kiện mới. 

+ Các phương pháp thực nghiệm, điền dã mang tính định tính và định lượng như 

quan sát tham dự trong sinh hoạt cộng đồng, điều tra xã hội học bằng bảng hỏi, 

điều tra thực địa bằng tọa đàm, phỏng vấn (phỏng vấn nhanh, phỏng vấn sâu, 

phỏng vấn nhóm) được sử dụng để cung cấp dữ liệu, kiểm định, điều chỉnh các kết 

luận thu được bằng các phương pháp lý luận, phương pháp hệ thống - loại hình. 

+ Ngoài ra, đề tài sử dụng nhiều phương pháp khác khi tiến hành nghiên cứu từng 

công đoạn, ví dụ: 

 Phương pháp hồi cứu tư liệu để giúp nắm bắt lịch sử của đối tượng nghiên 

cứu; 

 Phương pháp so sánh đối chiếu được áp dụng trong mọi công đoạn, đặc biệt 

khi nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm thế giới vào Việt Nam; 

 Phương pháp phân tích tài liệu (tài liệu sơ cấp qua thu thập từ thực tế điền dã 

và tài liệu thứ cấp qua thu thập từ các văn bản, sách vở, báo cáo...) 

 Phương pháp nghiên cứu trường hợp, lựa chọn một số trường hợp điển hình 

mang tính đại diện để đi sâu nghiên cứu; 

 Phương pháp chuyên gia: Lựa chọn một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực 

nghiên cứu của đề tài để thu thập ý kiến về các quan điểm, về việc đánh giá 

hiện trạng và thăm dò đánh giá tính hợp lý, khả thi của triết lý giáo dục và các 

giải pháp hiện thực hóa được đề xuất; 

 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước, 

v.v. 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

1) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh với tư cách là một trong hai trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ 

bản về khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất nước giữ vai trò cơ quan chủ trì thực 

hiện đề tài, có nhiệm vụ: 

+ Tham gia xây dựng Thuyết minh và chuẩn bị hồ sơ Đề tài; 

+ Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ làm chủ trì và tham gia làm thành viên 

chính thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài; 

+ Hỗ trợ toàn diện trong mọi khâu, mọi giai đoạn thực hiện đề tài; 

+ Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở để đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài. 

2) Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với tư cách là một trung 

tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn nhất nước trong lĩnh vực khoa học giáo dục, 

giữ vai trò cơ quan phối hợp thực hiện đề tài, có nhiệm vụ: 
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+ Tham gia xây dựng Thuyết minh Đề tài; 

+ Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia làm thành viên chính thực 

hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài; 

+ Cung cấp các thông tin, tư liệu liên quan đến Đề tài; 

+ Phối hợp với Đề tài trong việc khảo sát điều tra; 

+ Phối hợp với Đề tài tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học. 

3) Viện Nghiên cứu Giáo dục (IER) thuộc Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 

Minh, với tư cách là một trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục ở 

khu vực phía Nam, giữ vai trò cơ quan phối hợp thực hiện đề tài, có nhiệm vụ: 

+ Cung cấp các thông tin, tư liệu liên quan đến Đề tài; 

+ Phối hợp với Đề tài trong việc khảo sát điều tra; 

+ Phối hợp với Đề tài tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học. 

19 Phương án hợp tác quốc tế:  

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối 
với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình 
thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động 
của hợp tác đối với kết quả của đề tài) 

      Không 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công 
việc chủ yếu cần 

thực hiện; các mốc 
đánh giá chủ yếu 

 Kết quả phải đạt  
Thời gian 
(bắt đầu, 
kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự 
kiến  
kinh 
phí

 

0 Bước Chuẩn bị 

 Chuẩn bị tài liệu, 
xây dựng thuyết 
minh ban đầu 

Bản thuyết minh theo yêu 

cầu của nhiệm vụ đặt hàng  

Tháng 6-
7/2017 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn Thị Thúy 
Vy 

20,111
  Hoàn thiện bản 

thuyết minh  
Hoàn thiện bản thuyết 

minh theo yêu cầu của Hội 

đồng 

Tháng 7-
11/2017 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn Thị Thúy 
Vy 

1 Nội dung 1: Cơ sở lý luận về triết lý giáo dục 

1.1 Lịch sử nhận thức 
về triết lý giáo dục 
và các khái niệm 
có liên quan 

Thực hiện 4 
chuyên đề 

Trình bày được nhận thức 

chung về giáo dục và con 

người trong lịch sử tư 

tưởng nhân loại; triết lý 

giáo dục và các khái niệm 

Tháng 
12/2017 
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có liên quan nhìn từ Việt 

Nam và từ nước ngoài; so 

sánh và nêu ra nhận xét 

chung  

1.2 Nhận diện triết lý 
giáo dục và phân 
biệt với các khái 
niệm có liên quan 

Thực hiện 3 
chuyên đề 

Đưa ra được định nghĩa 

và các dấu hiệu đặc trưng 

cho phép nhận diện triết 

lý giáo dục và phân biệt 

nó với các khái niệm tư 

tưởng giáo dục, triết học 

giáo dục. 

Tháng 
12/2017-
1/2018 

 

1.3 Nguồn gốc, chức 
năng, hình thức, 
phân loại triết lý 
giáo dục 

Thực hiện 4 
chuyên đề 

Xác định được nguồn gốc 

hình thành, các chức 

năng, các hình thức tồn 

tại, các kiểu loại và các 

chiều kích của triết lý 

giáo dục 

Tháng 1-
2/2018 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T. Mỹ 
Lộc; Phạm Hồng 
Quang; Phạm Thị 
Ly; Giản Tư 
Trung; Giáp Văn 
Dương; Nguyễn 
Hồng Thuận; Lê 
Văn Tùng; 
Nguyễn Duy 
Mộng Hà; 
Nguyễn Thị Thúy 
Vy 

 

1.4 Loại hình văn hóa 
trong sự hình 
thành và biến 
động của triết lý 
giáo dục 

Thực hiện 3 
chuyên đề 

Nêu ra được mối quan hệ 

giữa các khái niệm văn 

hóa, giáo dục và triết lý 

giáo dục; trình bày được 

các loại hình văn hóa cơ 

bản; vai trò của từng loại 

hình văn hóa đối với giáo 

dục và triết lý giáo dục 

Tháng 
12/2017-
1/2018 

 

422,832
 

1.5 Các nhân tố và 
quy luật chi phối 
sự hình thành và 
biến động của triết 
lý giáo dục 

Thực hiện 3 
chuyên đề 

Xác định được các nhân 

tố nội sinh và ngoại sinh 

chi phối triết lý giáo dục. 

Đưa ra được cái nhìn tổng 

quát về các nhân tố và 

quy luật chi phối triết lý 

giáo dục 

Tháng 2-
3/2018 

 

1.6 Phương pháp luận 
và phương pháp 

Xác định được phương Tháng 2-
3/2018 
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nghiên cứu triết lý 
giáo dục 

Thực hiện 2 
chuyên đề 

pháp luận nghiên cứu triết 

lý giáo dục và các phương 

pháp cụ thể quan trọng 

nhất trong việc nghiên 

cứu triết lý giáo dục 

1.7 Tọa đàm chuyên 
gia nội dung 1:   

06 cuộc 

Bản tổng hợp ý kiến của 
các chuyên gia 

12/2017-
2/2018 

 

2 Nội dung 2: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số khu vực trên thế giới 

2.1 Tư tưởng, triết lý 
và triết học giáo 
dục ở một số quốc 
gia phương Tây từ 
truyền thống đến 
hiện tại 

Thực hiện 4 
chuyên đề 

Trình bày được những nội 

dung chính về tư tưởng, 

triết lý và triết học giáo 

dục của một số quốc gia 

phương Tây (cụ thể là 4 

nước: Pháp, Đức, Anh, 

Nga) từ truyền thống đến 

hiện tại 

Tháng 
4/2018 

 

319,696
 

2.2 Tư tưởng, triết lý 
và triết học giáo 
dục Mỹ hiện đại 

Thực hiện 4 
chuyên đề 

Trình bày được những nội 

dung chính về tư tưởng, 

triết lý và triết học giáo 

dục của Mỹ hiện đại trên 

các bình diện: Mục đích 

và nội dung của giáo dục; 

phương pháp giáo dục; 

nhà trường, nhà giáo và 

người học 

Tháng 
4/2018 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T. Mỹ 
Lộc; Phạm Hồng 
Quang; Giản Tư 
Trung; Lê Văn 
Tùng; Nguyễn 
Duy Mộng Hà; 
Nguyễn Thị Thúy 
Vy 

2.3 Tư tưởng và triết 
lý giáo dục ở một 
số quốc gia và 
vùng lãnh thổ 
Đông Bắc Á từ 
truyền thống đến 
hiện tại 

Thực hiện 3 
chuyên đề 

Trình bày được những nội 

dung chính về tư tưởng, 

triết lý và triết học giáo 

dục của một số quốc gia 

và vùng lãnh thổ Đông 

Bắc Á (cụ thể là: tạiTrung 

Quốc, Đài Loan, Nhật 

Bản, Triều Tiên xưa, Hàn 

Quốc nay) từ truyền 

thống đến hiện tại. 

Tháng 
4/2018 

 

2.4 Cái nhìn tổng 
quan về quá trình 
phát triển tư 
tưởng, triết lý và 

Trình bày khái quát được 

con đường từ tư tưởng 

đến triết lý và triết học 

Tháng 
5/2018 
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triết học giáo dục 
trên thế giới 

Thực hiện 3 
chuyên đề 

giáo dục ở các khu vực và 

loại hình văn hóa; Giá trị 

và hạn chế của tư tưởng, 

triết lý và triết học giáo 

dục ở các loại hình văn 

hóa; Những quy luật của 

quá trình phát triển tư 

tưởng, triết lý và triết lý 

giáo dục ở các loại hình 

văn hóa 

2.5 Tọa đàm chuyên 
gia nội dung 2 

04 cuộc 

Bản tổng hợp ý kiến của 
các chuyên gia 

Tháng 6-
7/2018 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T Thúy Vy 

88 

2.6 Hội thảo 1: “Triết 
lý giáo dục: Những 
vấn đề lý luận và 
kinh nghiệm thế 
giới”, Tp. HCM 

- Thu thập được những ý 
kiến thảo luận, đóng góp 
có giá trị về chủ đề yêu 
cầu; 

- Kỷ yếu hội thảo. 

Tháng 
8/2018 

 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T Thúy 
Vy; Giản Tư 
Trung; Lê Văn 
Tùng; Nguyễn Duy 
Mộng Hà 

3 Nội dung 3: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống 

3.1 Văn hóa và con 
người − nền tảng 
của tư tưởng và 
triết lý giáo dục 
Việt Nam truyền 
thống 

Thực hiện 2 
chuyên đề 

Trình bày được những đặc 

điểm chính của bối cảnh 

không gian, chủ thể và thời 

gian hình thành và phát 

triển của văn hóa Việt 

Nam truyền thống; những 

đặc trưng bản sắc của văn 

hóa Việt Nam truyền thống 

chi phối tư tưởng và triết lý 

giáo dục Việt Nam 

Tháng 
8/2018  

 

282,256
 

3.2 Tư tưởng và triết 
lý giáo dục Việt 
Nam thời kỳ giao 
lưu văn hóa với 
Trung Hoa 

Thực hiện 4 
chuyên đề 

Trình bày được bối cảnh 

Việt Nam thời kỳ giao lưu 

văn hóa với Trung Hoa; 

đặc điểm giáo dục và 

khoa cử Việt Nam trước 

thời Lê; tổ chức và 

chương trình giáo dục và 

khoa cử Việt Nam thời 

Lê-Nguyễn; tư tưởng và 

triết lý giáo dục và khoa 

cử Việt Nam thời Lê-

Tháng 8-
9/2018  

Trần Ngọc Thêm; 
Phạm Thị Ly; 
Giáp Văn Dương; 
Nguyễn Hồng 
Thuận; Nguyễn 
Duy Mộng Hà; 
Nguyễn Thị Thúy 
Vy 
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Nguyễn 

3.3 Tư tưởng và triết 
lý giáo dục Việt 
Nam thời kỳ giao 
lưu văn hóa với 
phương Tây (đến 
1945) 

Thực hiện 3 
chuyên đề 

Trình bày được bối cảnh 

Việt Nam thời kỳ giao lưu 

văn hóa với phương Tây 

(đến 1945); tổ chức và 

chương trình trong hệ 

thống giáo dục Pháp-Việt; 

tư tưởng và triết lý trong 

hệ thống giáo dục Pháp-

Việt 

Tháng 8-
9/2018  

 

3.4 Triết lý giáo dục 
Việt Nam truyền 
thống trong nhận 
thức, ước vọng và 
thực tế 

Thực hiện 2 
chuyên đề 

So sánh đối chiếu để xác 

định được mối tương quan 

giữa triết lý giáo dục VN 

truyền thống thể hiện trong 

nhận thức và ước vọng với 

sự thể hiện của nó trên 

thực tế 

Tháng 9-
10/2018  

 

3.5 Tọa đàm chuyên 
gia nội dung 3 

05 cuộc 

Bản tổng hợp ý kiến của 
các chuyên gia 

Tháng 8-
10/2018  

 

4 Nội dung 4: Sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam  
trong giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay) 

4.1 Bối cảnh Việt 
Nam giai đoạn 
hiện tại (từ 1945 
đến nay) ảnh 
hưởng đến tư 
tưởng và triết lý 
giáo dục 

Thực hiện 2 
chuyên đề 

Trình bày được những 

đặc điểm chính của bối 

cảnh trong nước và quốc 

tế ảnh hưởng đến tư 

tưởng và triết lý giáo dục 

Việt Nam trong giai đoạn 

hiện tại (từ 1945 đến nay) 

Tháng 8-
10/2018  

 

267,241
 

4.2 Tư tưởng và triết 
lý giáo dục ở Việt 
Nam thời kỳ 
1945-1975 

Thực hiện 2 
chuyên đề 

Trình bày được những 

đặc điểm chính của tư 

tưởng và triết lý giáo dục 

ở Chiến khu (thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp) 

và ở miền Bắc Việt Nam 

(thời kỳ 1955-1975); tư 

tưởng và triết lý giáo dục 

ở vùng tạm chiếm (thời 

kỳ chống Pháp) và ở miền 

Tháng 10-
11/2018  

Trần Ngọc Thêm; 
Phạm Thị Ly; 
Giáp Văn Dương; 
Nguyễn Hồng 
Thuận; Nguyễn 
Duy Mộng Hà; 
Nguyễn Thị Thúy 
Vy 
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Nam Việt Nam (thời kỳ 

1955-1975). 

4.3 Tư tưởng và triết 
lý giáo dục Việt 
Nam thời kỳ từ 
1976 đến nay 

Thực hiện 2 
chuyên đề 

Trình bày được những 

đặc điểm chính của tư 

tưởng và triết lý giáo dục 

Việt Nam thời kỳ từ 1976 

đến trước Đổi mới và thời 

kỳ từ Đổi mới đến nay 

Tháng 11-
12/2018  

 

4.4 Triết lý giáo dục 
Việt Nam trong 
giai đoạn hiện tại 
(từ 1945 đến nay) 
nhìn từ các góc độ 
và các bình diện 

Thực hiện 3 CĐ 

Trình bày khái quát được 

về triết lý giáo dục Việt 

Nam trong giai đoạn hiện 

tại (từ 1945 đến nay) nhìn 

từ lý thuyết, từ các ý kiến 

thảo luận và trên thực 

tiễn. 

Tháng 4-
5/2019  

 

4.5 Tọa đàm chuyên 
gia nội dung 4: 07 
cuộc 

Bản tổng hợp ý kiến của 
các chuyên gia 

Tháng 
10/2018- 
4/2019 

 

4.6 Khảo sát tại 9 tỉnh 
ở ba miền 

- Xây dựng bảng hỏi và 
kịch bản phỏng vấn sâu 
(PVS) 

- Thu thập 2700 phiếu điều 
tra 

- Thu thập ý kiến 40 
chuyên gia qua PVS và tọa 
đàm  

- Xử lý kết quả 

Tháng 
9/2018-
11/2019 

Trần Ngọc Thêm, 
Ng. Thị Thúy Vy, 
Nguyễn Duy Mộng 
Hà 

4.7 Hội thảo 2: “Triết 
lý giáo dục Việt 
Nam truyền thống 
và sự biến động 
của nó trong giai 
đoạn hiện tại”, Hà 
Nội 

- Thu thập được những ý 
kiến thảo luận, đóng góp 
có giá trị về chủ đề yêu 
cầu; 

- Kỷ yếu hội thảo. 

Tháng 1-
2/2019 

Trần Ngọc Thêm, 
Ng. Thị Thúy Vy, 
Nguyễn Duy Mộng 
Hà; Nguyễn Hồng 
Thuận; Phạm Hồng 
Quang; Nguyễn 
Thị Mỹ Lộc 

5 Nội dung 5: Con đường đi đến triết lý giáo dục Việt Nam mới 

5.1 Cơ sở lý luận và 
thực tiễn của triết 
lý giáo dục Việt 
Nam mới 

Thực hiện 4 
chuyên đề 

Trình bày được những đặc 

điểm chính của xu hướng 

tư tưởng, triết lý và triết 

học giáo dục thế giới hiện 

đại; sự xung đột giữa hệ 

giá trị Việt Nam truyền 

Tháng 3-
4/2019 

 

275,275
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thống với những yêu cầu 

xã hội Việt Nam đang 

hướng tới; hệ giá trị Việt 

Nam định hướng − cơ sở 

của triết lý giáo dục Việt 

Nam mới 

5.2 Triết lý giáo dục 
Việt Nam mới: 
Tổng thể và các 
bộ phận 

Thực hiện 7 
chuyên đề 

Đề xuất được hệ thống 

triết lý giáo dục Việt 

Nam, bao gồm triết lý 

tổng thể và triết lý các bộ 

phận: Xét theo thời gian 

lả triết lý giáo dục giai 

đoạn trước mắt đến 2030; 

xét theo cấp học là triết lý 

giáo dục phổ thông, triết 

lý giáo dục đại học và các 

triết lý giáo dục bộ phận 

khác... 

Tháng 6-
8/2019  

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T. Mỹ 
Lộc; Phạm Hồng 
Quang; Phạm Thị 
Ly; Giản Tư 
Trung; Giáp Văn 
Dương; Nguyễn 
Hồng Thuận; Lê 
Văn Tùng; 
Nguyễn Duy 
Mộng Hà; 
Nguyễn Thị Thúy 
Vy 

5.3 Hệ thống chính 
sách và các giải 
pháp hiện thực 
hóa triết lý giáo 
dục 

Thực hiện 4 
chuyên đề 

Đề xuất được những điểm 

cần điều chỉnh trong hệ 

thống chính sách giáo dục 

quốc dân; các giải pháp 

hiện thực hóa triết lý giáo 

dục trong lĩnh vực 

chương trình, sách giáo 

khoa; các giải pháp hiện 

thực hóa triết lý giáo dục 

trong lĩnh vực phương 

pháp (giảng dạy, học tập, 

kiểm tra - đánh giá); và 

các giải pháp hiện thực 

hóa triết lý giáo dục trong 

lĩnh vực tổ chức giáo dục 

(nhà trường, nhà giáo, 

người học, gia đình, xã 

hội) 

Tháng 7-
9/2019  

 

 

5.4 Tọa đàm chuyên 
gia nội dung 5 

08 cuộc 

Bản tổng hợp ý kiến của 
các chuyên gia 

Tháng 4-
9/2019  

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T Thúy 
Vy; Nguyễn Duy 
Mộng Hà 

5.5 Hội thảo 3: “Triết - Thu thập được những ý Tháng 11- Trần Ngọc Thêm; 
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lý giáo dục Việt 
Nam mới: nội dung 
và giải pháp”, Đà 
Nẵng 

kiến thảo luận, đóng góp 
có giá trị về chủ đề yêu 
cầu; 

- Kỷ yếu hội thảo. 

 

 

 

12/2019 Nguyễn T Thúy 
Vy; Nguyễn Duy 
Mộng Hà 

6 Nội dung 6: Phần Tổng kết 

6.1 Tổng kết các nội 
dung bộ phận 

Thực hiện 5 
chuyên đề 

Trình bày được bức tranh 

tổng quát về cơ sở lý luận 

của triết lý giáo dục; tư 

tưởng và triết lý giáo dục ở 

một số khu vực trên thế 

giới; tư tưởng và triết lý 

giáo dục Việt Nam truyền 

thống; sự biến động của tư 

tưởng và triết lý giáo dục 

Việt Nam trong giai đoạn 

hiện tại; và con đường đi 

đến triết lý giáo dục Việt 

Nam mới 

Tháng 
12/2019 -
2/2020 

Trần Ngọc Thêm; 
Lê Văn Tùng; 
Nguyễn Duy 
Mộng Hà 

210,769
 

6.2 Tổng kết chung 

Thực hiện 2 
chuyên đề 

Trình bày được toàn bộ 

bức tranh khái quát về 

triết lý giáo dục Việt Nam 

từ truyền thống đến hiện 

đại; các đề xuất nhằm 

hiện thực hóa triết lý giáo 

dục Việt Nam mới. 

Tháng 3-
4/2020  

Trần Ngọc Thêm 

6.3 Tọa đàm chuyên 
gia nội dung 6 

06 cuộc 

Bản tổng hợp ý kiến của 
các chuyên gia 

Tháng 
12/2019 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T Thúy 
Vy; Nguyễn Duy 
Mộng Hà 

6.4 Nghiệm thu cấp 
quốc gia 

Được góp ý để hoàn thiện 
và chuẩn bị cho nghiệm 
thu cấp Nhà nước. 

Tháng 
5/2020 

Trần Ngọc Thêm; 
Nguyễn T Thúy 
Vy; Nguyễn Duy 
Mộng Hà 
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    III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên 
cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 
chú 

1 Báo cáo tổng kết 

những vấn đề lý 

luận và kinh nghiệm 

thế giới về triết lý 

giáo dục 

Xác định rõ khái niệm triết lý giáo dục cùng các 

đặc trưng phổ quát và đặc thù, các nhân tố chi phối 

sự hình thành và biến động triết lý giáo dục, tổng 

kết các kinh nghiệm trên thế giới về triết lý giáo 

dục. Xây dựng được khung lý thuyết, bộ máy khái 

niệm, bộ tiêu chí nhận diện triết lý giáo dục và 

phân biệt nó với tư tưởng giáo dục, triết học giáo 

dục. 

 

2 Báo cáo tổng kết về 

triết lý giáo dục Việt 

Nam truyền thống 

và sự biến động của 

nó trong giai đoạn 

hiện tại (từ 1945 đến 

nay) 

Xác định được triết lý giáo dục Việt Nam truyền 

thống tổng thể và các bộ phận, sự biến động của 

nó qua các giai đoạn, đánh giá được tác động của 

nó đối với xã hội và hoạt động giáo dục - đào tạo. 

 

3 Bản kiến nghị và đề 

xuất về triết lý giáo 

dục Việt Nam mới  

Xây dựng được hệ thống triết lý giáo dục Việt 

Nam mới, bao gồm triết lý giáo dục tổng thể và 

các triết lý giáo dục thành phần (giáo dục quốc 

dân, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội; giáo dục 

chính quy, giáo dục thường xuyên), các triết lý 

giáo dục bộ phận (triết lý giáo dục giai đoạn trước 

mắt đến 2050; triết lý giáo dục mầm non, triết lý 

giáo dục phổ thông, triết lý giáo dục nghề nghiệp, 

triết lý giáo dục đại học). 

 

4 Bản đề xuất hệ 

thống các chính 

sách, giải pháp hiện 

thực hóa triết lý giáo 

dục Việt Nam mới 

Đề xuất được hệ thống các giải pháp trong các lĩnh 

vực: Mô hình, hệ thống giáo dục - đào tạo quốc 

dân và cơ chế, chính sách giáo dục; Chương trình 

giáo dục, sách giáo khoa; Phương pháp giảng dạy, 

học tập, kiểm tra - đánh giá; Tổ chức hoạt động 

giáo dục),  tạo môi trường hiện thực hóa triết lý 

giáo dục, làm thay đổi nhận thức và hành động 
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trong hoạt động giáo dục, quản lý và phát triển 

giáo dục. 

21.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm)

 

Yêu cầu khoa học 
cần đạt 

Dự kiến nơi công bố  
(Tạp chí, Nhà xuất bản) 

Ghi 
chú 

1 5 bài báo khoa học 
công bố ở các tạp 
chí khoa học chuyên 
ngành có uy tín ở 
trong nước* 

Thông tin về các 
kết quả trung gian 
của đề tài 

- Các tạp chí khoa học lý 
luận và chuyên ngành có uy 
tín như: Cộng sản, Triết học, 
Tâm lý học, Nghiên cứu con 
người, Nghiên cứu nước 
ngoài, Thông tin KHXH, 
Giáo dục, Khoa học Giáo 
dục, Giáo dục và xã hội, v.v. 

 

2 1 bài báo khoa học 
công bố ở các tạp 
chí khoa học quốc 
tế chuyên ngành** 

Có giá trị khoa học 
cao, thông tin về 
các kết quả trung 
gian của đề tài 

Một tạp chí khoa học quốc 
tế chuyên ngành thuộc danh 
sách Scopus, ISI (SCI/SSCI, 
TSCI, AHCI) 

 

3 1 bản thảo sách 
chuyên khảo về 
“Triết lý giáo dục 
Việt Nam từ truyền 
thống đến hiện đại” 

Có giá trị khoa học 
cao, trình bày bức 
tranh tổng quát về 
các kết quả của đề 
tài 

Được một nhà xuất bản có 
uy tín (như Chính trị Quốc 
gia, Đại học Quốc gia, Giáo 
dục Việt Nam, Tri thức,  
v.v.) chấp nhận bản thảo 

 

4 Đào tạo ít nhất 2 
học viên cao học 

Có ít nhất 2 HVCH 
đã bảo vệ (hoặc đã 
hoàn thành chuẩn 
bị bảo vệ) luận văn 
thạc sỹ. 

Tại cơ sở đào tạo của các 
trường đại học (thuộc 
ĐHQG Tp. HCM, ĐHQG 
Hà Nội và các trường khác) 

 

* & **: Trong đó có các bài: Những cơ sở lý luận về triết lý giáo dục và triết lý giáo 
dục Việt Nam; Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống; Sự biến động của triết lý giáo 
dục Việt Nam truyền thống qua các giai đoạn;Triết lý giáo dục Việt Nam nhìn từ kết 
quả điều tra khảo sát  2019; Triết lý giáo dục Việt Nam hiện tại và tương lai... 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1. Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, 
pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối 
với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua 
các công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Tác động đến xã hội:  
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Kết quả của đề tài sẽ cung cấp cho các nhà quản lý và hoạt động giáo dục cũng 

như toàn xã hội những phân tích và lập luận khoa học về những điểm mạnh và điểm 

yếu của triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống qua các giai đoạn, trong đó giai đoạn 

mà những diểm mạnh có thể phát huy thì đã trôi qua, giai đoạn hiện nay đang là lúc 

mà những điểm yếu của nó chi phối một cách vô thức toàn xã hội, gây cản trở, thậm 

chí vô hiệu hóa những nỗ lực của toàn ngành giáo dục cũng như chính bản thân mỗi 

người học, mỗi gia đình. 

Trên cơ sở những phân tích và lập luận khoa học này, đề tài sẽ xây dựng và đề 

xuất triết lý giáo dục Việt Nam mới như một hệ thống bao gồm triết lý giáo dục tổng 

thể và các triết lý giáo dục bộ phận (triết lý giáo dục giai đoạn trước mắt đến 2050; 

triết lý giáo dục phổ thông, triết lý giáo dục đại học, các triết lý giáo dục bộ phận 

khác...). Thông qua đó, đề tài sẽ góp phần quan trọng cho việc hoạch định chính sách 

phát triển giáo dục, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước 

nhà. 

- Tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học:  

 Đề tài sẽ cung cấp một cơ sở khoa học khá toàn diện về triết lý giáo dục mà căn 

cứ vào đó, các đơn vị và các địa phương trong ngành giáo dục có thể vận dụng để xây 

dựng những triết lý giáo dục bộ phận phù hợp với điều kiện và nhu cầu giáo dục cụ 

thể của đơn vị, địa phương mình. 

Đề tài cũng sẽ mở ra những hướng đi mới trong việc nghiên cứu triết lý giáo dục, 

những hướng đề tài mới cho các cơ sở đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ, góp phần xây dựng 

một nền triết học giáo dục của Việt Nam. Với sự phát triển này, trong tương lai, 

ngành giáo dục học Việt Nam hy vọng có thể đóng góp phần nào cho triết học giáo 

dục chung của thế giới. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia 

thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học (đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ...)  

Đề tài sẽ đào tạo ít nhất 2 học viên cao học tại cơ sở đào tạo của Trường Đại học 

KHXH&NV - ĐHQG Tp. HCM; nâng cao hiểu biết về lý luận, năng lực nghiên cứu, 

đào tạo và tư vấn chính sách liên quan đến các vấn đề về tư tưởng, triết lý giáo dục và 

triết học giáo dục.  

22.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

Kết quả nghiên cứu của đề tài (ngoài các sản phẩm công bố cho xã hội gồm bài 

báo, sách chuyên khảo, sản phẩm đào tạo) là 4 báo cáo dành cho cơ quan ứng dụng:  

- Tổng kết những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới về triết lý giáo dục; 

- Tổng kết về triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống và sự biến động của nó 

trong giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay); 
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- Kiến nghị và đề xuất về triết lý giáo dục Việt Nam mới như một hệ thống bao 

gồm triết lý giáo dục tổng thể và các triết lý giáo dục bộ phận; 

- Đề xuất về hệ thống các chính sách và giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục 

Việt Nam mới. 

Cơ quan ứng dụng và thụ hưởng trực tiếp các kết quả nghiên cứu này là Bộ Giáo 

dục và đào tạo với tư cách là cơ quan đặt hàng; gián tiếp là các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc Bộ.  

Nhu cầu cần có những phân tích và luận giải khoa học xung quanh vấn đề triết lý 

giáo dục, xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam mới có thể thấy rõ qua những bức xúc 

của dư luận khi đi tìm nguyên nhân, nguồn gốc sâu xa của những bất cập, những rối 

loạn, những bế tắc trong giáo dục nước nhà, khi mà những trả lời của các vị lãnh đạo 

ngành trong những năm qua chưa đủ thuyết phục chop những chất vấn và thảo luận 

ngay tại diễn đàn Quốc hội. 

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo ngành, phương thức chuyển giao kết 

quả mà đề tài áp dụng sẽ là chuyển giao từng phần trong quá trình triển khai thực 

hiện đề tài các kết quả bộ phận đã thu được và những dự kiến, dự báo về các kết quả 

đang thực hiện. Thời hạn chuyển giao từng phần sẽ là một tháng trước mỗi kỳ họp 

Quốc hội. 

Ngoài ra, việc chuyển giao kết quả nghiên cứu còn được thực hiện thông qua việc 

công bố kết quả nghiên cứu dưới hình thức sách chuyên khảo, trên các tạp chí khoa 

học chuyên ngành, và tuyên truyền phổ biến thông qua các hội nghị hội thảo và các 

phương tiện truyền thông đại chúng. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

TT Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

Thuê 

chuyên 

gia 

Nguyên

, vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí 3.450,000 1.850,225 90,000 50,000  1.459,775 

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

- Năm thứ ba: 

3.450,000 

2.353,681 

994,680 

101,639 

1.850,225 

1.364,181 

427,700 

58,344 

90,000 

90,000 

50,000 

50,000 

 1.459,775 

849,500 

566,980 

43,295 

2 Nguồn khác (vốn 

huy động, ...) 

      

 
Ngày       tháng 11 năm 2017 

             
        Ngày      tháng 11 năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 
 
 
 
 

                Văn phòng Chương trình KHGD 
 
 
 

 

Ngày      tháng 11 năm 2017             Ngày     tháng 11 năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 
 

 
 
 

 

                Bộ Giáo dục và Đào tạo 
            TL. Bộ trưởng 

             Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
             và Môi trường 
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Biểu I.1 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh  
thực hiện 

Tổ chức công tác 

1.  
GS.TSKH. Trần Ngọc 
Thêm 

Chủ nhiệm Đề tài 
Trường Đại học KHXH NV, ĐH 
Quốc gia Tp. HCM 

2.  
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ 
Lộc 

Thành viên chính 
Trường Đại học Giáo dục, ĐH 
Quốc gia Hà Nội 

3.  
GS.TS. Phạm Hồng 
Quang  

Thành viên chính 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học 
Thái Nguyên 

4.  TS. Phạm Thị Ly Thành viên chính Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

5.  
ThS. Giản Tư Trung, nhà 
hoạt động giáo dục 

Thành viên chính 
Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo 
dục (IRED) 

6.  TS. Giáp Văn Dương Thành viên chính 
GiapGroup & Startup Academy 
Vietnam 

7.  TS. Nguyễn Hồng Thuận Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

8.  TS. Lê Văn Tùng Thành viên chính Trường Đại học Đồng Tháp 

9.  
TS. Nguyễn Duy Mộng 
Hà 

Thành viên chính 
Trường Đại học KHXH & NV,  
ĐH Quốc gia Tp. HCM 

10.  
ThS. Nguyễn Thị Thúy 
Vy 

Thành viên chính; 
Thư ký khoa học 

Trường Đại học Thủ Dầu Một, 
Bình Dương 

 

Tp. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017 Tp. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

 (Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 
 


