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CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH GIA ĐÌNH, 

NHÀ TRƢỜNG, XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 

CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 

 

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Các nghiên cứu liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống 

1.1.1.1. Nghiên cứu trên thế giới 

Về tình hình nghiên cứu và giáo dục về đạo đức, giáo dục tính nhân văn, đ  được 

các nhà giáo dục ở nhiều nước trên thế giới từ xưa cho đến nay rất quan tâm và đi sâu 

nghiên cứu. Nhà triết học Socrat cho rằng có mối quan hệ giữa đạo đức và sự hiểu biết. 

Đó là mối quan hệ quy định lẫn nhau. Đạo đức có được là nhờ sự hiểu biết, vì thế chỉ khi 

có hiểu biết mới là có đạo đức. Aristoste cho rằng không phải hy vọng vào Thượng đế để 

có công dân hoàn thiện về đạo đức, mà việc phát hiện nhu cầu trên trái đất, phát triển 

những quyền lợi chính trị, khoa học mới tạo nên được con người hoàn thiện trong quan hệ 

đạo đức. Phoiơbac nhấn mạnh đạo đức chỉ tồn tại ở đâu đó trong quan hệ giữa người với 

người, đâu có mối quan hệ giữa tôi và anh. 

Ở Nhật Bản các “Hoạt động ngoại khóa” (Extracurricular Activities) cũng được tổ 

chức phối hợp giữa NT và các lực lượng xã hội rất phong phú, hình thành nên các Câu lạc bộ: 

CLB các HS cũ của trường, CLB thể thao (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, trượt tuyết, bơi lội, 

bắn cung, …), các CLB Văn hóa - Nghệ thuật (Hội hoạ, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, …), 

các CLB khoa học (Toán, Lý, Hóa, Tin học, CLB sáng tạo…). 

Ở Singpore những năm gần đây, các “Hoạt động hợp tác ngoại khóa” (Co- currcular 

activity) của HS trung học phát triển mạnh mẽ. Việc nghiên cứu đưa các hoạt động vào thực 

tiễn ngày càng phong phú thì sự phối hợp các lực lượng tham gia giáo dục HS cũng ngày thêm 

đa dạng. Đó là các tổ chức Nhóm Chữ thập đỏ (Red Cross), nhóm quân sự (Military Band), 

Hiệp hội hướng đạo Singapore (The Singapore Scout Asociation), Nữ hướng dẫn viên 

Singapore (Girl Guides Singapore), các Câu lạc bộ Thể thao, Văn nghệ, Khiêu vũ, Nhiếp ảnh… 

Các hoạt động này đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa NT và các lực lượng xã hội để giúp đỡ cho 

các hoạt động của học sinh đạt kết quả tốt - cũng có nghĩa là đạt hiệu quả GD cao. 

Nghiên cứu về giáo dục đạo đức ở các trường đại học Úc của tác giả Noel Preston 

(1992) đưa ra tuyên bố rằng đạo đức xã hội có một vị trí trung tâm trong nhiệm vụ của trường 

đại học. Hơn nữa, những phát triển trong xã hội Úc và các trường đại học đ  tạo ra một bối 

cảnh thúc đẩy việc giảng dạy đạo đức. Tác giả tuyên bố rằng các khóa học đạo đức một mặt 

cần có cơ sở về triết lý giáo dục đạo đức nhưng cũng cần có chuyên môn liên ngành trong 

phương pháp tiếp cận và phương pháp giáo dục. 

1.1.1.2. Ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, với truyền thống văn hoá phương Đông và được bắt nguồn từ Nho giáo, 

Đạo giáo, Phật giáo nên các giá trị nhân văn, nhân ái, … luôn được đánh giá cao ở con người. 
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Đó là cái tình người, sự yêu thương con người, yêu thương đồng loại, tình đoàn kết, tinh thần 

tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng xã hội… luôn là 

những phẩm chất cơ bản và được coi trọng ở mỗi con người. Ngoài ra, với nền văn minh lúa 

nước từ lâu đời, để làm ăn và sinh sống trong điều kiên đó đòi hỏi con người phải cấu kết lại 

với nhau, chính vì thế tính cộng đồng được thể hiện rất rõ ở con người Việt Nam. Các đức 

tính lớn trong bảng giá trị ĐĐ đối với cá nhân là lòng hiếu thảo, thương người, vì nghĩa, nhân 

đức… Tư tưởng ấy đ  được ăn sâu, bám rễ vào trong tiềm thức của cộng đồng dân tộc mà các 

thế hệ người Việt Nam hôm nay vẫn tiếp tục kế thừa, vun đắp. 

1.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

Nhà Tâm lí học Mỹ gốc Nga, Urie Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1977- 1986) đ  

xây dựng nên lí thuyết hệ thống sinh thái (Ecological Systems Theory) với 5 hệ thống cấp độ 

khác nhau ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách cá nhân. 

Epstein 2002 (Epstein và các cộng sự, 2002) nghiên cứu và đưa ra mô hình về sáu kiểu 

tham gia của cộng đồng, gia đình vào hoạt động nhà trường (Hình 2 và 3). Sáu kiểu tham gia 

của gia đình và cộng đồng vào giáo dục nhà trường được mô tả trong nghiên cứu của Joyce 

Epstein gồm có: Giáo dục trong gia đình; Giao tiếp hai chiều; Hoạt động tình nguyện; Cha mẹ 

đồng hành cùng con cái trong hoạt động học tập tại nhà; Tham gia vào việc ra quyết định; 

Hợp tác với cộng đồng. 

 

Các tác giả Bryan & Henry (2012) đưa ra mô hình chu trình bảy bước phối hợp gia 

đình, nhà trường, xã hội, trong đó nhóm nghiên cứu đề xuất 7 bước nhằm phối hợp nhà 

trường với gia đình và x  hội gồm: Chuẩn bị cho sự phối hợp NT, GĐ, XH; Đánh giá nhu cầu 

và điểm mạnh; Tham gia phối hợp; Xây dựng tầm nhìn và kế hoạch; Hành động; Đánh giá và 

công nhận sự tiến bộ; Duy trì sự phối hợp. 

1.2. Xác định nội hàm các khái niệm đạo đức, lối sống và giáo dục đạo đức, lối sống 

trong bối cảnh kinh tế- xã hội hiện nay 

1.2.1. Khái niệm đạo đức và giáo dục đạo đức trong bối cảnh kinh tế- xã hội hiện nay 

1.2.1.1. Đạo đức 

Theo nghĩa rộng, khái niệm đạo đức liên quan chặt chẽ với phạm trù chính trị, pháp luật, 
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lối sống, đạo đức là thành phần cơ bản của nhân cách, phản ánh bộ mặt nhân cách của một cá 

nhân đ  được xã hội hoá, đạo đức được biểu hiện ở cuộc sống tinh thần lành mạnh, trong sáng, ở 

hành động giải quyết hợp lý, có hiệu quả những mâu thuẫn (Phạm Minh Hạc, 1997b). 

1.2.1.2. Giáo dục đạo đức 

Giáo dục đạo đức cho HSSV đóng một vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục 

chung của nhà trường vì phẩm chất đạo đức là một trong các mặt quan trọng nhất của của ý 

thức xã hội, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội đương thời. Giáo dục đạo đức cho HSSV liên kết, gắn 

chặt và đan xen vào các chương trình giáo dục khác như trí tuệ, thể dục và thẩm mỹ. Các 

phẩm chất như trí, thể, mỹ có thể có tính bẩm sinh (thừa hưởng dòng giống qua cơ chế di 

truyền và tự học) nhưng giáo dục đạo đức là hiện tượng đặc biệt, cần phải có sự động viên, 

khích lệ, giúp đỡ của cộng đồng và chịu ảnh hưởng lớn của môi trường. Từ quan điểm hệ sinh 

thái giáo dục, ta có thể thấy vai trò của tam giác: Gia đình - Nhà trường - Xã hội trong giáo 

dục đạo đức cho HSSV là tiên quyết cho sự thành công của giáo dục đạo đức. 

1.2.2. Khái niệm lối sống và giáo dục lối sống trong bối cảnh kinh tế- xã hội hiện nay 

1.2.2.1. Lối sống 

Lối sống là những nét điển hình, được lặp đi lặp lại và định hình thành phong 

cách, thói quen trong đời sống cá nhân, nhóm xã hội, dân tộc, hay là cả một nền văn 

hóa. Thuật ngữ lối sống lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà tâm lý học người Áo Alfred 

Adler (1870-1937). 

Lối sống là một khái niệm rất rộng và có nhiều quan điểm khác nhau bàn về khái niệm 

này. Tuy vậy, đề tài quan niệm lối sống là phương thức cá nhân vận hành cuộc sống của 

mình- biểu hiện ra bằng nếp sinh hoạt, các thói quen hàng ngày, phong cách làm việc, học 

tập, cách giao tiếp, ứng xử…mang đặc trưng của cá nhân đồng thời chịu ảnh hưởng bởi lối 

sống cộng đồng và nền văn hóa xã hội. 

1.2.2.2. Giáo dục lối sống 

Cũng giống như các hiện tượng đạo đức khác, lối sống không hình thành một cách 

bẩm sinh, tự nhiên hoặc qua quá trình tiếp nhận xã hội một cách tự nguyện, mà cần phải được 

giáo dục, nghĩa là cần phải được định hướng, uốn nắn và điều chỉnh bởi nhiều nhân tố, trong 

đó quan trọng nhất là tam giác: gia đình, trường học, xã hội. Thực tế chứng minh rằng, những 

quan niệm xã hội (triết học, tôn giáo) và sự nghiêm khắc, hà khắc, kỷ luật, gia phong có thể 

hạn chế sự lựa chọn lối sống có sẵn cho cá nhân. Lối sống có thể bao gồm quan điểm về chính 

trị, tôn giáo, sức khỏe, giới tính, đạo đức, sự thân mật, tình cảm, v.v. Tất cả các khía cạnh này 

đóng vai trò trong việc hình thành lối sống của một cá nhân nhất định. 

1.3. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

1.3.1. Bối cảnh đổi mới giáo dục 

1.3.2. Những yêu cầu về giáo dục đạo đức, lối sống với học sinh, sinh viên trong bối cảnh 

hiện nay 

Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV được diễn ra phong phú và đa 

dạng với các nội dung nhằm giáo dục giá trị đạo đức, truyền thống dân tộc; đạo đức sinh thái; 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phong_c%C3%A1ch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phong_c%C3%A1ch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B3i_quen
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_c%C3%A1_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%B3m_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_t%C3%A2m_l%C3%BD_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
https://vi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
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tư tưởng khoan dung, tính trung thực, khiêm tốn, lòng dũng cảm và tính tự giác, tính tích cực, 

tự chủ, lòng tự trọng, thái độ biết xấu hổ. Trong bối cảnh hiện nay, việc giáo dục đạo đức, lối 

sống cần thỏa m n được các yêu cầu: (1) gắn liền với giáo dục nghề nghiệp, (2) gắn liền với 

giáo dục ý thức kỷ luật, ý thức pháp luật và giáo dục chính trị, (3) bản thân người thầy phải là 

những tấm gương đạo đức sống động để HSSV học tập, noi theo và (4) thu hút được mọi 

thành phần xã hội (xã hội hóa) quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV. 

1.3.3. Đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi và mối quan hệ xã hội, đạo đức của học sinh, 

sinh viên 

1.3.4. Nội dung GD đạo đức cho HS phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

1.3.5. Các phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 

Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh rất phong phú, đa dạng và ngày càng 

được nghiên cứu, bổ sung thêm. Điều này cũng là hiển nhiên bởi khi xã hội ngày càng phát 

triển, độ phức tạp trong các mối quan hệ tăng lên thì các phương thức, phương pháp quản lí và 

tác động cũng thay đổi theo. Có thể chia phương pháp Giáo dục đạo đức thành các nhóm: (1) 

Nhóm phương pháp hình thành ý thức và (2) Nhóm phương pháp kích thích hoạt động và điều 

chỉnh hành vi ứng xử 

1.4. Gia đình- nhà trƣờng- xã hội với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV đáp ứng 

yêu cầu đổi mới GD 

1.4.1. Xác định nội hàm các khái niệm gia đình, nhà trường, xã hội 

Gia đình 

Gia đình là một nhóm xã hội nhỏ mà các thành viên gắn bó với nhau bởi quan hệ hôn 

nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ con nuôi, bởi tính cộng đồng về sinh hoạt, trách 

nhiệm đạo đức với nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của mỗi thành viên cũng như để thực hiện 

tính tất yếu của xã hội về tái sản xuất con người. Trong xã hội học, gia đình là nhóm x  hội 

đầu tiên và suốt đời mà mỗi cá nhân trong mọi xã hội thường phải phụ thuộc vào. 

Nhà trường 

Nhà trường là một thiết chế được tổ chức chuyên biệt chịu trách nhiệm chủ yếu trong 

việc hình thành cho trẻ em tri thức khoa học, các giá trị, chuẩn mực văn hoá, đạo đức mà xã 

hội mong đợi nhằm tái tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự duy trì và phát triển của xã hội. 

Xã hội 

Xã hội là môi trường khách quan bao quanh một cá nhân, một nhóm, một giai cấp, 

tầng lớp bao gồm: Môi trường chính trị, môi trường kinh tế- sản xuất, môi trường sinh 

hoạt xã hội, môi trường văn hóa... Nhóm x  hội mà mỗi cá nhân đang sống và hoạt động 

trong đó, có vai trò quan trọng trong việc thoả mãn nhu cầu giao tiếp, nhu cầu giải trí và 

chia sẻ thông tin giữa các cá nhân. Các nhóm xã hội gần gũi có ảnh hưởng sâu sắc đến 

việc lựa chọn giá trị, hành vi, thái độ, lối sống của trẻ như nhóm bạn bè là nhóm có tác 

động mạnh mẽ nhiều khi hơn cả các tác động của gia đình và nhà trường tới trẻ. Do quan 

hệ bình đẳng và cùng vị thế xã hội nên việc chia chia sẻ thái độ, tâm tư và cảm xúc với 

nhau trở nên cởi mở, thuận lợi và đáng tin. 
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1.4.2. Vai trò, chức năng của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên 

1.4.2.1. Vai trò, chức năng của gia đình 

Trong xã hội học, chức năng giáo dục là một trong ba chức năng cơ bản của gia đình. 

Chức năng giáo dục còn gọi là chức năng x  hội hóa. Gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên 

và cũng là môi trường xã hội hóa suốt đời của mỗi cá nhân. Thông qua quá trình giáo dục trong 

gia đình mà mỗi cá nhân tham gia vào quá trình xã hội hóa và cá thể hóa ngay từ khi mới chào 

đời. Trẻ sinh ra đ  sống trong môi trường gia đình, thậm chí ngay từ khi nằm trong bụng mẹ đ  

chịu những tác động từ môi trường gia đình, x  hội đặc biệt và trực tiếp là thông qua mẹ. Khi 

chào đời trẻ ở trong nhóm xã hội mà gia đình là trung tâm, trong đó mối quan hệ mẹ con là cơ sở 

của mọi quá trình xã hội hóa. Thông qua môi trường gia đình trẻ học được những ý niệm đầu tiên 

về cuộc sống: ngôn ngữ, những giá trị chuẩn mực mà gia đình thừa nhận và thực hiện. 

1.4.2.2. Vai trò, chức năng của nhà trường 

Nhà trường giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục thế hệ trẻ vì nhà trường là tổ chức 

chuyên trách với sự phân công lao động cao. Giáo dục nhà trường được cấu thành từ những 

yếu tố chặt chẽ và mang tính khoa học cao như: Nội dung GD được chọn lọc cơ bản và sắp 

xếp có hệ thống; Phương pháp GD được thực tiễn kiểm nghiệm và hình thành trên cơ sở 

nghiên cứu; Quá trình GD được tổ chức một cách khoa học, chặt chẽ, liên tục trong một thời 

gian dài và mang tính hệ thống từ thấp tới cao; Các phương tiện và điều kiện GD được trang 

bị hệ thống, phù hợp; Đội ngũ giáo viên được đào tạo, có học vấn rộng, có kinh nghiệm nghề 

nghiệp, và có nhân cách mẫu mực.. 

1.4.2.3. Vai trò, chức năng của XH 

Các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành, đoàn, hội, hệ thống chính trị khu dân cư 

có vai trò rất lớn trong giáo dục đạo đức cho HS. GDĐĐ, LS cho học sinh không chỉ thực 

hiện ở nhà trường hay trong gia đình mà cần được hỗ trợ từ cộng đồng hay từ các tổ chức xã 

hội. Bởi ngoài thời gian ở trường và ở gia đình, thiếu niên còn tham gia hoạt động nhóm, hoạt 

động xã hội hoặc đi chơi, sinh hoạt cùng bạn bè ở những địa điểm ngoài trường. Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh có thể trợ giúp, tổ chức các sinh hoạt tập thể theo chủ đề cho các 

em. Hội Phụ nữ có thể tư vấn, trợ giúp các kĩ năng nữ công gia chánh, cách ứng xử, đức tính 

dịu dàng với các em nữ. Đặc biệt hệ thống chính trị khu dân cư là tổ chức xã hội gần gũi nhất 

với các em nên khá thuận lợi trong việc hỗ trợ GDĐĐ, LS cho học sinh HS. 

1.5. Lý luận về mô hình gia đình, nhà trƣờng, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

1.5.1. Tổng thuật các nghiên cứu về mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống HS, SV 

1.5.2. Cơ sở khoa học xây dựng mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

1.5.2.1. Cơ sở triết học của mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

Thông qua quá trình xã hội hóa, cá nhân trở thành con người xã hội, chủ thể xã hội với 
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các đặc trưng sau: Cá nhân phải có khả năng thông đạt và phát triển khả năng nói, viết, diễn 

đạt ý tưởng; Cá nhân phải thấm nhuần các giá trị, chuẩn mực và niềm tin xã hội; Cá nhân 

cũng cần phát triển ý thức bản ng , được xã hội hóa để thấy mình là một thực thể riêng biệt 

tách khỏi các cá nhân khác. Cá nhân được xã hội hóa để trở thành một thành viên xã hội, một 

chủ thể hoạt động năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại 

1.5.2.2. Cơ sở xã hội học của MH GĐ – NT - XH trong GDĐĐ, LS 

1.5.2.3. Cơ sở sinh học, khoa học về thông tin của mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống 

Nếu xem xét mô hình gia đình, nhà trường, xã hội là một hệ thống thống nhất tạo 

thành môi trường sinh thái xung quanh đứa trẻ, thì cũng có thể thấy hệ thống này có sự kết nối 

theo hình mạng. Trong đó, sự tồn tại của “tế bào” này phụ thuộc vào sự tồn tại của “tế bào” 

khác và luôn luôn diễn ra quá trình trao đổi thông tin. Thông tin phải được thông suốt và thực 

hiện theo những nguyên tắc nhất định. 

1.5.2.4. Cơ sở tâm lý học của mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, 

lối sống 

Nhà Tâm lí học Mỹ gốc Nga Urie Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1977, 1986) đ  

xây dựng nên lí thuyết hệ thống sinh thái (Hình 1) (Ecological Systems Theory và khẳng định 

niềm tin rằng "sự phát triển của một cá nhân sẽ bị tác động bởi mọi thứ xảy ra xung quanh 

trong môi trường sống của họ". Trong lý thuyết của mình, ông đ  chia môi trường sống của 

con người thành năm hệ thống cấp độ khác nhau: 1) hệ thống vi mô, 2) hệ thống trung mô, 3) 

hệ thống ngoại vi, 4) hệ thống vĩ mô, và 5) hệ thống thời gian. Mỗi cấp độ có ảnh hưởng nhất 

định đến sự phát triển nhân cách của đứa trẻ 

1.5.2.5. Cơ sở giáo dục học của mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, 

lối sống 

Giữa giáo dục của gia đình với giáo dục trong nhà trường có những đặc trưng, tính chất 

tương đối khác nhau và có khả năng bổ sung cho nhau. 

Giáo dục gia đình diễn ra thường xuyên, lâu dài. Trong gia đình cá nhân được xã hội hóa 

ngay chính trong sinh hoạt, trong cuộc sống hoạt động cụ thể. Nói cách khác, hoạt động giáo dục 

trong gia đình thông qua việc trẻ tham gia một cách trực tiếp, thực tế vào đời sống và các hình 

thức lao động. Thông qua đó, cá nhân học tập được phương thức hành vi, học được các kĩ năng 

cần thiết trong cuộc sống để gia nhập vào đời sống xã hội. Giáo dục gia đình mang đậm màu sắc 

tình cảm, xúc cảm 

1.5.2.6. Cơ sở pháp lý của mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

a. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống cho 

HSSV và phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

b. Chủ trương, chính sách của các ngành, tổ chức xã hội về giáo dục đạo đức, lối 

sống và phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV 

- Chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV 
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1.5.3. Mô hình gia đình- nhà trường- xã hội trong GDĐĐ, LS cho HS, SV đáp ứng yêu cầu 

đổi mới GD 

1.5.3.1. Thuật ngữ mô hình 

* Mô hình là bản mô tả sự tồn tại của một hệ thống, trong đó mô phỏng lại các thành 

tố của hệ thống và cơ chế vận hành của các thành tố đó trong mối liên hệ với nhau. 

* Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV 

là một bản mô tả sự tồn tại của hệ sinh thái giáo dục, trong đó thể hiện được các thành tố 

tham gia vào quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV bao gồm: gia đình, nhà trường, 

xã hội và cách thức/cơ chế vận hành mối quan hệ giữa các thành tố đó để đạt mục tiêu giáo 

dục đạo đức, lối sống. 

1.5.3.2. Bản chất của mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên 

Về bản chất, mô hình gia đình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên phải là một HỆ SINH THÁI, kết nối theo phương thức mạng lưới 

có tính hệ thống chức năng. Trong mô hình này, phối hợp của các lực lượng được nâng lên ở 

mức liên kết chức năng. Nghĩa là hiệu quả việc thực hiện chức năng của tiểu hệ thống này, 

phụ thuộc chặt chẽ vào hiệu quả của việc thực hiện chức năng của tiểu hệ thống kia. Mô hình 

GĐ-NT-XH một hệ thống hay một tổng thể hữu cơ, không chỉ là sự phối kết hợp của GĐ-NT-

XH trong giáo dục. Mô hình này được xem xét từ tiếp cận vi mô từ quá trình hình thành đạo 

đức, lối sống của từng HS. 

1.5.3.3. Các yếu tố cấu thành của mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 

Một hệ thống tồn tại bao giờ cũng có các yếu tố cấu thành gồm: Định dạng các đơn vị 

cấu thành (phần cứng/phần tĩnh); Hệ mục tiêu; Hệ chức năng; Hệ cơ cấu (phần mền/phần 

động). Như vậy, trong mô hình gia đình, nhà trường, xã hội cần làm rõ được: (i) các đơn vị 

cấu thành, (ii) mục tiêu của hệ thống, (iii) chức năng của mỗi tiểu hệ thống nhằm thực hiện 

chức năng chung của cả hệ thống, (iv) mối quan hệ và cơ chế vận hành hệ thống đó. Trong 

mô hình trên, các thành tố cấu thành hệ thống đ  được chỉ ra tương đối rõ ràng. 

Để sự liên kết chức năng trong mối quan hệ này được vận hành mang lại hiệu quả, cần có: 

(1) Cơ chế: Trên cả 2 phương diện là cơ chế chính sách- Hệ điều hành, giám sát ở 

phạm vi vĩ mô; cơ chế quản lý điều hành- Hệ điều hành, giám sát ở phạm vi vi mô 

(2) Các nguyên tắc: Chỉ đạo và hướng dẫn ở cấp trung mô 

(3) Các cách thức vận hành cụ thể: Đảm bảo việc thực hiện hoạt động theo các nguyên 

tắc và cơ chế đ  xác định 

(4) Các yêu cầu/điều kiện: Yếu tố chủ quan, khách quan đảm bảo thành công của mối 

quan hệ 
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M  hình gia đình, nhà trƣờng, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV: 

  

Mối quan hệ tương tác 2 chiều lâu bền, chặt chẽ 
Chịu trách nhiệm chính 
Trách nhiệm chia sẻ, phối hợp 

GĐ NT XH 

- Cha mẹ 

- Ông bà 

- Anh, chị, em 

- Cán bộ quản lý 

- Giáo viên chủ 

nhiệm 

- Giáo viên bộ môn 

- Đoàn/Đội 

- Cán bộ chuyên 

trách/chuyên gia tư 

vấn 

- Các nhân viên khác 

- Chính quyền địa 

phương 

- Các tổ chức chính trị xã 

hội, tổ chức xã hội, tổ 

chức nghề nghiệp… 

- Môi trường thông tin 

truyền thông 

- Tổ chức kinh tế 

- Cộng đồng xung quanh 

- Bạn bè 

 

6 việc cần làm: 

- Định hình rõ ràng mục tiêu GD đạo đức, lối sống 

- Thiết lập chiến lược và chương trình hành động cụ thể để thực hiện 

mục tiêu 

- Xây dựng quy trình và quy định thực hiện 

- Yêu cầu cam kết 

- Hiện thực hóa kế hoạch hành động 

- Đánh giá và điều chỉnh 

 

5 Yếu tố quyết định thành 

công mối quan hệ 

- Xây dựng niềm tin 

- Chia sẻ mục tiêu 

- Ủng hộ 

- Tham gia 

- Phản hồi thông tin 

Học sinh/Sinh viên 

TIỂU HỌC                         THCS                        THPT                               CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC 

3 nguyên tắc: THỐNG NHẤT, KỊP THỜI, PHÙ HỢP 
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1.5.4. Xây dựng tiêu chí đánh giá mô hình gia đình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 

1.5.5 Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống ở Đại học 

1.6. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

1.6.1. Kinh nghiệm từ một số nước phương Đông 

1.6.1.1. Kinh nghiệm Nhật Bản 

1.6.1.2. Kinh nghiệm Singapore 

1.6.1.3. Kinh nghiệm Thái Lan 

1.6.1.4. Kinh nghiệm Trung Quốc 

1.6.2. Kinh nghiệm từ một số nước phương Tây 

1.6.2.1. Kinh nghiệm từ nền giáo dục Pháp 

1.6.2.2. Kinh nghiệm từ Hoa Kỳ 

1.6.2.3. Kinh nghiệm từ Phần Lan 

1.6.3. Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế về giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh, sinh viên 

Thứ nhất, áp dụng mô hình giáo dục “cân bằng”. Điều này có nghĩa là Bộ giáo dục Quốc 

gia Pháp dần dần đưa lại vào trường học một số nguyên tắc nền tảng của nền giáo dục trước đây, đó 

là: thái độ tôn trọng giáo viên, những kỷ luật học đường…vv tuy nhiên theo một phiên bản cân bằng 

hơn như: sự tôn trọng hai chiều giữa giáo viên-học sinh; việc áp dụng kỷ luật trường học song 

không có hình phạt về thể chất... Nguyên tắc thay đổi nền tảng đó sẽ được các cơ sở giáo dụng áp 

dụng linh hoạt tùy theo thực tế của họ. 

Thứ hai, cải thiện mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh. Dựa trên những điều 

chỉnh của Luật giáo dục và Nội quy Nhà trường được ban hành bởi Bộ Giáo dục, nhiều 

trường học ở Pháp hiện nay bắt đầu áp dụng một số biện pháp nhằm tăng cường mối quan 

hệ giữa Nhà trường và Gia đình. Đó là: 

+ Tăng cường việc gặp phụ huynh, trao đổi trực tiếp thay bằng gửi email hoặc nói chuyện 

qua điện thoại. 

+ Tăng giờ quy định cho việc gặp phụ huynh hoặc trao đổi với học sinh từ 10h/năm lên 

15/h/năm. Con số này được Ban L nh đạo trường quyết định (tùy vào tình hình thực tế của trường 

đó), song hoạt động trao đổi với phụ huynh và học sinh là điều bắt buộc đối với các giáo viên. 

+ Tăng cường việc ràng buộc trách nhiệm của Phụ huynh trong giáo dục con cái 

được thông qua bằng những quy định cụ thể cho từng hoạt động hay các yêu cầu đối với học 

sinh tại trường học. 

Thứ ba, tăng cường mối liên kết giữa giáo dục trong nhà trường với xã hội và gắn trách 

nhiệm của phụ huynh vào những hoạt động đó. 

+ Hoạt động ngoại khóa cùng với những buổi thảo luận về các vấn đề xã hội nổi cộm hay 

các vấn đề của giới trẻ đang gặp phải (tệ nạn) là những hoạt động bắt buộc mà các nhà trường phải 

tổ chức, học sinh phải tham gia dưới sự giám sát và cam kết của phụ huynh. Nhà trường phối hợp 

với các tổ chức xã hội, các Trung tâm nghiên cứu để tổ chức những hoạt động phù hợp với tâm lý 

và lứa tuổi học sinh. Đồng thời, những nội dung thảo luận có tính chất ngăn ngừa các xu 

hướng xấu của xã hội có ảnh hưởng tới nhà trường rất được chú trọng
1
.  

                                                           
1
Nguyễn Thị Hạnh (2019), Phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh: khảo sát trường hợp giáo dục Pháp, HNUE Journal Of Science,Volume 64, Issue 9, pp. 25-33 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH GIA ĐÌNH, NHÀ TRƢỜNG, XÃ 

HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH 

VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 

 

2.1. Tổ chức khảo sát thực tiễn 

2.1.1. Mục tiêu khảo sát 

Mô tả thực trạng đạo đức lối sống của HSSV hiện nay, đánh giá thực trạng giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HSSV ở gia đình, nhà trường và xã hội: thực trạng việc thực hiện vai trò 

của các lực lượng, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục đạo đức lối sống cho 

HSSV; hiệu quả của mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, x  hội trong việc giáo dục đạo 

đức lối sống cho HSSV. 

Từ thực trạng, xác định được mối quan hệ giữa nhà trường, xã hội và gia đình trong 

việc giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV, đồng thời khẳng định mô hình liên kết hệ thống 

giữa 3 tổ chức này nhằm cải thiện chất lượng giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV. 

2.1.2. Nội dung khảo sát 

Nội dung điều tra tập trung vào hai mặt: (1) thực trạng đạo đức và giáo dục đạo đức 

cho HSSV; (2) Mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối 

sống cho HSSV. 

Với các đối tượng đóng vai trò là người giáo dục sẽ xem xét ở các bình diện: nhận 

thức, cách làm, kiến nghị của họ trong việc giáo dục đạo đức lối sống. 

Với đối tượng đóng vai trò là HS sẽ xem xét trên ba bình diện: nhận thức, hành vi, 

thái độ/ tình cảm của 5 chỉ số đạo đức, lối sống cơ bản 1) Kính trọng biết ơn (tổ tiên, ông bà 

cha mẹ, thầy cô giáo), 2) Tự lập, 3) Trách nhiệm, tôn trọng nội quy pháp luật, 4) Hợp tác, 5) 

Bảo vệ môi trường. 

Với đối tượng đóng vai trò là SV sẽ xem xét trên năm bình diện: tính cộng đồng, sự 

khiêm tốn (BH2), xây dựng mối quan hệ xã hội (BH3), quản lí cảm xúc (BH4) và quan điểm 

về cuộc sống (BH5). Đồng thời là sự xem xét về các hoạt động giáo dục đạo đức đang diễn ra 

tại trường cũng như những nhận định về mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và 

xã hội. 

Toàn bộ các thông tin thu thập sẽ được đánh giá và tổng hợp lại để trả lời được hai vấn 

đề chính cần khảo sát trên. 

2.1.3. Phương pháp khảo sát và đánh giá thực trạng 

2.1.3.1. Phương pháp khảo sát 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 

- Phương pháp phỏng vấn sâu 

- Phương pháp quan sát 

2.1.3.2. Công cụ khảo sát 

a) Các công cụ khảo sát 
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-Khung tiêu chí đáng giá 

-Phiếu phỏng vấn 

-Bảng kiểm quan sát tại trường 

-Đề cương báo cáo dành cho trường được khảo sát, báo cáo tổng hợp dữ liệu khảo sát 

tại trường và tỉnh. 

b) Đánh giá độ tin cậy của phiếu hỏi 

Để đảm bảo tính khoa học, tính chuẩn xác của bộ công cụ đo đạc, sau khi thiết kế, 

công cụ khảo sát đ  được xin ý kiến chuyên gia, khảo sát thử trên nhóm mẫu gồm các đối 

tượng HS, giáo viên, cha mẹ học sinh ở 01 trường TH, 01 trường THCS, 01 trường THPT 

ở Hà Nội. 

2.1.3.3. Phương pháp xử lí số liệu 

Phương pháp xử lí số liệu định đính và định lượng. 

+ Với dữ liệu định lượng: các phiếu hỏi thu về sẽ được sắp xếp theo các đối tượng, 

tiến hành nhập dữ liệu. Các file dữ liệu của các đối tượng khảo sát sẽ được gộp lại thành 1 file 

chung và làm sạch (loại bỏ những biến ngoại lai, những phiếu thiếu dữ liệu…), sau đó tiến 

hành các bước phân tích dữ liệu tiếp theo với phần mềm SPSS 20 với các phép thống kê mô 

tả, kiểm định t-test, one-way ANOVA và multiple regression. 

+ Với dữ liệu định tính: các file tọa đàm phỏng vấn các đối tượng sẽ được gỡ băng và 

tiến hành xử lí định tính theo open coding và selective coding. 

2.1.4. Địa bàn và số lượng khách thể khảo sát 

Khảo sát thực trạng được tiến hành ở 7 tỉnh: Sơn La, Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An, Đà 

Nẵng, Đăk Lăk; TP Hồ Chí Minh. Mỗi tỉnh lựa chọn 2 trường TH, 2 trường THCS, 2 trường 

THPT và 1 Trung tâm GDTX ở 2 vùng thuận lợi và khó khăn; 

Đối với cấp phổ thông: Số lượng và đối tượng tham gia khảo sát là 1916 học sinh; 349 

giáo viên (giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm); 49 cán bộ quản lý; 43 giáo viên phụ trách 

Đoàn/Đội; 236 cha mẹ học sinh; 46 cán bộ phường xã ở 48 trường thuộc các cấp TH, THCS, 

THPT, GDTX. 

2.2. Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống học sinh 

2.2.1. Khái quát số liệu khảo sát 

Để kiểm tra tính chuẩn của phân phối mẫu, chúng tôi vẽ biểu đồ phân phối điểm và 

đường cong chuẩn của mẫu HS để kiểm tra tính phân phối chuẩn của mẫu khảo sát và tính giá 

trị trung bình, trung vị, độ nhọn Skewness (đánh giá tính không đối xứng của đường cong 

phân phối điểm). 

Dưới đây là biểu đồ (Hình 4) phân phối điểm tổng đạo đức, lối sống của học sinh. 
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Hình 1. Biểu đồ phân phối chuẩn và đường cong chuẩn mẫu học sinh 

 

Trong biểu đồ này phân phối điểm gần giống với phân phối chuẩn. 

Tính toán điểm trung bình và điểm trung vị cho kết quả 

Mean 129,09 

Median 131,00 

Skewness -,819 
 

Trong phân phối này trị số trung bình và trung vị gần bằng nhau và độ xiên dao động 

trong khoảng -1 đến +1, vì vậy được coi là phân phối chuẩn. Điều này cho phép dùng những 

số liệu từ nhóm mẫu điều tra để suy đoán dự báo cho cả quần thể nghiên cứu. 

Kết quả phân tích thực trạng đạo đức, lối sống học sinh theo cấp học được trình bày ở 

bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Điểm trung bình, độ lệch chuẩn trên mẫu HS theo cấp học 

Cấp học N 
Giá trị trung 

bình (TB) 

Độ lệch 

chuẩn (SD) 

Số HS có 

điểm cao hơn 

điểm T.bình 

1SD (%) 

Số HS có 

điểm thấp 

hơn điểm 

T.bình 1SD 

(%) 

Tiểu học 691 126,40 12,57 14,0 ≥ 139 16,5 ≤ 114 

THCS 560 129,37 12,45 13,4 ≥ 142 16,8 ≤ 117 

THPT 574 132,13 11,99 15,7 ≥ 144 15,0 ≤ 120 

GDTX 86 128,62 14,99 17,4 ≥ 144 17,4 ≤ 114 
 

Kết quả phân tích điểm trung bình, độ lệch chuẩn của điểm tổng đạo đức, lối sống của 

học sinh. Chúng tôi phân chia điểm của các khách thể nghiên cứu thành 3 nhóm: 

+ Nhóm học sinh chậm tiến: là những học sinh có điểm số thấp hơn điểm trung bình 

của toàn mẫu (tính riêng theo từng cấp học) 1 độ lệch chuẩn. Đây là những học sinh có những 

nhận thức sai lệch, thái độ kém, hành vi không phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, lối 

sống của xã hội. 
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+ Nhóm học sinh tiên tiến: là những học sinh có điểm số cao hơn điểm trung bình toàn 

mẫu 1 độ lệch chuẩn. Đây là những học sinh có những nhận thức đúng, thái độ, biểu hiện 

hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống của xã hội hoặc được xã hội mong đợi. 

+ Nhóm học sinh trung bình: là những học sinh có điểm nằm trong khoảng -1SD đến 

1SD (điểm số gần với điểm trung bình của toàn mẫu điều tra). Những học sinh này không có 

sự thiếu hụt đáng kể cũng như không có sự vượt trội đáng kể về nhận thức, thái độ, hành vi. 

Dựa vào tiêu chuẩn nêu trên, nhìn vào bảng 1 có thể thấy đối với học sinh cấp TH 

có điểm trung bình≥ 139 điểm là những học sinh thuộc nhóm tiên tiến, những học sinh có 

điểm số ≤ 114 là những học sinh chậm tiến, điểm nằm trong khoảng 114 điểm đến 139 

điểm là những học sinh trung bình. Hiện tại có 16,5 % (TH), 16,8% (THCS), 15% 

(THPT), 17,4% (GDTX) có điểm đạo đức, lối sống thấp hơn điểm trung bình 1 SD – 

những học sinh này có những thiếu hụt đáng kể về nhận thức, thái độ, hành vi so với 

những chuẩn mực đạo đức của xã hội. 

Kết quả phân tích số liệu trên cho thấy nhận thức và thái độ có mối quan hệ tuyến tính 

với hành vi (Hình 6 và Hình 7). Tuy nhiên sự ảnh hưởng này không nhiều và khác nhau ở 

mức độ ảnh hưởng của thái độ và nhận thức lên hành vi. Mức độ ảnh hưởng của thái độ gây 

nên sự biến đổi về hành vi ở mức lớn hơn so với mức độ ảnh hưởng của nhận thức gây nên sự 

biến đổi về hành vi. 

2.2.2. Thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh 

Thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi đạo đức lối sống ở từng chỉ số đo học sinh cụ 

thể như sau: 

Tất cả học sinh của các cấp học trong mẫu khảo sát đều nhận thức đúng về nội dung 

của các chỉ số đạo đức, lối sống trong thang đánh giá. Thái độ và biểu hiện hành vi ở các chỉ 

số trong thang đánh giá còn có nhiều học sinh biểu hiện sai lệch. 

a. Kính trọng biết ơn 

Kính trọng biết ơn là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Tất cả học sinh được khảo 

sát đều nhận thức đúng về nội dung của lòng kính trọng biết ơn (như giúp đỡ gia đình thương 

binh, liệt sĩ. Tuy nhiên, chỉ có 70,9% học sinh tiểu học, 35,7% học sinh THCS và 14,3% học 

sinh THPT và GDTX nhận thức được đầy đủ tất cả các biểu hiện của lòng kính trọng biết ơn. 

b. Tự lập 

Học sinh các cấp thể hiện thái độ và hành vi về tính tự lập ở các cấp khác nhau. Đối 

với TH có 15,6% học sinh chưa tự giác học bài vẫn còn để bố mẹ nhắc nhở. Đối với học sinh 

THCS trở lên tính tự lập của các em trong việc học cao hơn. Tuy nhiên, có đến 50% học sinh 

ở các cấp cho rằng việc làm, lao động và học tập là tự giác và điều đó không cần bắt buộc; 

những quyền và mong muốn của bản thân các em đều phải thực hiện bằng mọi giá bằng bất kì 

giá nào. Học sinh trả lời đ  có những hành động tham gia phục vụ cộng đồng và vận động 

người khác cùng tham gia nhưng số lượng này chỉ chiếm từ 30 đến 35%. 

c. Trách nhiệm, tôn trọng nội quy, pháp luật 

Hầu hết học sinh thể hiện thái độ và hành vi trách nhiệm, tôn trọng nội quy, pháp 
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luật. Tuy nhiên vẫn có một số học sinh còn không có trách nhiệm với việc học tập và làm 

việc của mình như khi gặp bài khó hoặc việc khó là nhờ ngay người khác giúp đỡ, không tự 

lập thời gian biểu học tập của mình (7,6%), không hoàn thành đúng hạn công việc được 

giao ở trường lớp (16,1%); học sinh vẫn quay cóp, mở tài liệu khi kiểm tra (12%) hoặc 

không tự giác thực hiện nội quy của trường lớp và nơi công cộng (8%); một bộ phận nhỏ 

học sinh yên tâm, không cảm thấy dằn vặt nếu vi phạm nội quy, quy định ở nơi công cộng 

nếu không ai biết (từ 5, 4 đến 14%); học sinh không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ khi 

tham gia giao thông (13,9%). 

d. Hợp tác 

Đa số học sinh tiểu học có thái độ đúng đắn đối với những biểu hiện hợp tác, tuy nhiên 

khi hành động thì tính hợp tác của nhiều học sinh không cao, 20,2% học sinh TH không bao 

giờ chia sẻ, trao đổi bài vở với bạn; bạn hỏi bài thì không bao giờ trả lời (16,7%). 

e. Bảo vệ môi trường 

Hầu hết học sinh có thái độ đúng đắn đối với việc bảo vệ môi trường. Hành vi bảo vệ 

môi trường của học sinh hầu hết được thể hiện khá tốt. Đa số học sinh đ  tham gia dọn vệ 

sinh làng xóm, khu phố hoặc trường lớp. Tuy nhiên, việc phân loại rác ra thành từng loại 

(67% học sinh không thực hiện); 67,5% học sinh thờ ở khi thấy ai vứt rác bừa bãi ở nơi công 

cộng, thực trạng này cao đối với học sinh học ở các cấp cao. Qua phỏng vấn sâu giáo viên 

trong trường cho thấy nhiều trường có hướng dẫn học sinh phân loại rác thành từng loại khi ở 

trong trường tuy nhiên ngay khi ra ngoài cổng trường thì các thùng rác đều lại được các cô 

chú lao công dồn lại thành một. Điều này đưa ra một thực trạng nếu nhà trường có dùng nhiều 

biện pháp tốt đến mấy nhưng ra ngoài x  hội không có ai thực hiện đúng nêu gương cho học 

sinh thì học sinh sẽ làm theo cái sai của người lớn. Do đó việc giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh cần được thực hiện đồng bộ từ trong nhà trường cho đến gia đình và ngoài x  hội thì 

kết quả giáo dục mới đạt được hiệu quả cao. 

2.2.3. Thực trạng vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh 

2.2.3.1. Thực trạng vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên hiện nay 

a. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho con trong gia đình 

Bảng 2. Thống kê hoạt động bố/mẹ tiến hành cùng học sinh 

STT Các hoạt động 
Không Có 

SL % SL % 

1 Đọc sách, truyện cùng con 156 20.4 609 79.7 

2 Nói chuyện với con về cách ứng xử phù hợp trong các mối 

quan hệ 
50 2.4 2064 97.7 

3 Đưa con đi chơi- tham gia các HĐ vận động rèn luyện 

thân thể 
86 4.1 2033 95.9 
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4 Đưa con tham gia các HĐ x  hội (thiện nguyện, phục vụ 

cộng đồng…) 
261 12.4 1844 87.7 

5 Hướng dẫn con các công việc giúp đỡ gia đình 9 0.7 1375 99.3 

6 Rèn cho con hành vi tự giác, tự phục vụ 12 0.6 2090 99.4 

7 Làm gương cho con trong các sinh hoạt hàng ngày của GĐ 51 2.4 2050 97.5 

8 Trò chuyện với con về các vấn đề thời sự, chính trị 256 12.2 1839 87.8 

9 Cùng con đưa ra quy định về thưởng phạt rõ ràng trong 

gia đình 
321 15.3 1781 84.7 

10 Thực hiện nhất quán theo những quy định đ  xây dựng 249 12 1825 88.1 

11 Hướng dẫn con sử dụng tivi, mạng xã hội hợp lý 129 6.2 1965 93.9 

 

b. Mức độ hiệu quả của các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho con trong gia đình 

Như vậy có thể thấy, ở mỗi cấp học thì hiệu quả của các hoạt động được nêu ra đều có 

sự thay đổi giữa các cấp. Ở mỗi lứa tuổi, các em phát triển tâm sinh lý khác nhau, điều kiện 

hoản cảnh khác nhau dẫn đến phương pháp giáo dục cũng phải khác nhau thì mới có được 

hiệu quả cao nhất. Tùy vào từng giai đoạn phát triển của trẻ mà phụ huynh lựa chọn hoạt động 

phù hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho các em. 

2.2.3.2. Thực trạng vai trò của nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hiện nay 

a. Hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong nhà trường 

Hoạt động giáo dục đạo đức lối sống ở TH khá là tương đồng, và không có sự khác 

biệt nào nhiều, giáo viên các cấp đều có chung cách thức giáo dục và sử dụng nó như hoạt 

động thường nhật trong việc giáo dục đạo đức. Sự khác biệt có thể nhìn thấy nhiều nhất trong 

vấn đề này chính là hoạt động kết bạn tương tác với học sinh qua mạng xã hội, qua các cấp 

hoạt động tương tác được GV dùng nhiều hơn, cụ thể như sau: TH: 74,4% có, THCS 89,1% 

có, THPT 99,2%, GDTX 94,8% có. Có sự chênh lệch này có thể lí giải do ở TH việc sử dụng 

điện thoại và thiết bị điện tử thông minh bị hạn chế hơn so với anh chị lớp lớn, HS có tài 

khoản mạng xã hội cụng bị hạn chế và thường không được sử dụng nên việc giáo viên tương 

tác với các em qua kênh này cũng vì thế mà ít hơn so với anh chị lớp lớn. 

b. Mức độ hiệu quả của các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS ở trường 

Theo nhận định chung của GV, hoạt động có hiệu quả cao nhất trong giáo dục đạo đức 

lối sống là “đưa ra các hình thức kỷ luật, khen thưởng rõ ràng (ĐLC=0,59), tiếp theo là các 

hoạt động như làm gương, cùng xây dựng nội quy lớp học. Kết bạn tương tác với học sinh 

qua mạng xã hội là hoạt động được GV đánh giá là kém hiệu quả nhất (ĐLC=1,08). 
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Hình 2. Mức độ hiệu quả của các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong NT 

Xét mức độ hiệu quả qua các cấp học hoặc vùng miền (xem bảng phụ lục), kết quả khá 

tương đồng với số liệu tổng, việc tương tác qua mạng xã hội của GV và hs là hoạt động ít hiệu 

quả nhất, và càng lên cao thì hoạt động này được đánh giá là hiệu quả hơn, nhưng so với các 

cách thức khác thì không hiệu quả bằng. 

2.2.3.3. Thực trạng vai trò của xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hiện nay 

a. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS tại cộng đồng 

Hoạt động tiêu biểu trong cộng đồng, địa phương trong việc giáo dục đạo đức lối sống 

cho HS có thể kể đến như xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương, Tổ chức 

các hoạt động sinh hoạt văn hóa x  hội huy động sự tham gia của nhà trường và HS, Theo dõi, 

đánh giá quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống của HS tại địa phương, Phát hiện và điều chỉnh 

những hành vi sai phạm của học sinh trên địa bàn, Quản lý ngăn chặn những tác động tiêu cực 

từ môi trường xã hội, truyền thông tới HS, Giáo dục hành vi đạo đức cho HS thông qua các 

kênh truyền thông của địa phương (Loa đài, tuyên truyền…). Trong đó hoạt động thực hiện 

nhiều nhất là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh (100% có), hoạt động phát hiện và điều 

chỉnh những hành vi sai phạm của học sinh trên địa bàn có tỉ lệ thấp nhất (93,3% có). 

b. Mức độ hiệu quả của các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS ở cộng đồng, 

địa phương 

Hoạt động có hiệu quả nhất mà cộng đồng địa phương nhận định là xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh (ĐLC=0,72), làm tốt được điều này theo nhận định của họ là tạo 

được cho học sinh được ở trong điều kiện tốt sẽ giúp các em hình thành đạo đức lối sống tốt. 

Không có sự chênh lệch hiệu quả nhiều giữa các hoạt động, vì đây đều là hoạt động triển khai 

trên diện rộng và ở tầm vĩ mô hơn so với gia đình và nhà trường nên mọi hoạt đoongj triển 

khai đều có mức độ hiệu quả gần như nhau. 

2.2.3.4. Mức độ ảnh hưởng của gia đình, nhà trường, xã hội đến đạo đức, lối sống của học sinh 

Nhà trường ảnh hưởng nhiều đến các em ở mặt tôn trọng các quy tắc trật tự công cộng, 
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giới tính tình bạn, phẩm chất lứa tuổi tình cảm. Có thể nhận thấy nhà trường và xã hội vẫn là 

những thành tố đóng vai trò trong việc ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của học sinh, xã hội 

cũng góp phần những mức độ ảnh hưởng rõ ràng là không bằng hai đối tượng còn lại. Như 

vậy có thể thấy việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh nên bắt đầu từ tầm vi mô, bắt đầu 

từ chính trong gia đình và tiếp theo là đến nhà trường. Hai môi trường này đều là nơi tiền đề 

gây dựng cho các em những phẩm chất nhân cách và một lối sống lành mạnh trước khi các em 

bước ra ngoài xã hội rộng lớn hơn. 

 

Hình 3. Mức độ ảnh hưởng của NT-GĐ-XH đến giáo dục đạo đức, lối sống HS 

2.3. Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên 

2.3.1. Khái quát số liệu khảo sát 

Thực trạng đạo đức, lối sống sinh viên được rút ra từ kết quả nghiên cứu trên mẫu 

khảo sát sinh viên kết hợp cùng một số thông tin từ cán bộ quản lí, giảng viên, phụ huynh và 

cộng đồng. Hình 10 mô tả mẫu sinh viên của 1071 sinh viên từ 11 trường đại học/ cao đẳng 

theo nhân khẩu học. Để kiểm tra tính chuẩn của phân phối mẫu, chúng tôi vẽ biểu đồ phân 

phối điểm và đường cong chuẩn của mẫu sinh viên để kiểm tra tính phân phối chuẩn của mẫu 

khảo sát và tính giá trị trung bình, trung vị, độ nhọn Skewness và Kurtosis (bảng 12). 

Bảng 3. Điểm trung bình, trung vị và độ nhọn 

Mean Median 
Std. 

Deviation 
Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurtosis 
Std. Error 

of Kurtosis 

140.87 141.00 16.202 -.176 .075 -.350 .149 

Trong phân phối này, giá trị trung bình và trung vị gần bằng nhau và độ xiên dao động 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Thời sự, 

chính trị đất 

nước, địa 

phương 

Nghĩa vụ, 

quyền lợi 

công dân; 

Hiểu biết, 

thái độ với 

pháp luật 

Tôn trọng 

các quy tắc, 

trật tự nơi 

công cộng, 

lớp học 

các vấn đề 

liên quan 

đến học tập 

thực hiện 

nhiệm vụ cá 

nhân 

Các phẩm 

chất đạo đức 

cần thiết của 

lứa tuổi (Tự 

tin, tự chủ, 

biết ơn, lễ 

phép…) 

Về giới tính, 

tình bạn… 

Các thói 

quen lành 

mạnh: Ăn, 

ngủ đúng 

giờ , vận 

động rèn 

luyện thân 

thể, giải 

trí… 

Sử dụng 

mạng x  hội 

và các thiết 

bị công nghệ 

Các kỹ năng 

mềm trong 

cuộc sống 

(Sinh tồn, tự 

chủ, hợp tác, 

sử dụng 

tiền…) 

Thầy cô giáo bạn bè đoàn/đội ông bà

bố mẹ anh chị em truyền thông 

chính quyền điah phương cộng đồng 



 
 

18 

trong khoảng từ -1 đến +1. Do đó, phân phối này được coi là chuẩn. Điều này cho phép dùng 

những số liệu từ nhóm mẫu điều tra để suy đoán dự báo cho cả quần thể nghiên cứu. 

2.3.2. Thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên 

2.3.2.1. Thực trạng các biểu hiện đạo đức, lối sống của sinh viên 

Biểu hiện (BH) đạo đức, lối sống của sinh viên được đánh giá trên năm bình diện: tính 

cộng đồng (BH1), sự khiêm tốn (BH2), xây dựng mối quan hệ xã hội (BH3), quản lí cảm xúc 

(BH4) và quan điểm về cuộc sống (BH5). Hình 12 mô tả phân bố (scatter) điểm trung bình 

của sáu biểu hiện (scatter). Bảng 13 mô tả điểm trung bình và độ lệch chuẩn của các biểu hiện 

đạo đức của sinh viên. Nhìn chung, hầu hết sinh viên đều có các biểu hiện đạo đức ở mức 

tương đối cao (> 3.0). Các so sánh, đối chiếu với kết quả phỏng vấn giảng viên, cán bộ Đoàn 

thanh niên, phụ huynh cúng cho thấy kết quả tương tự. Đa số đều đưa ra những nhận định 

sinh viên có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 

 

Hình 4. Phân bố điểm trung bình của sinh viên trên sáu bình diện 

2.3.2.2. Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống của sinh viên 

Nhà trường đ  và đang duy trì nhiều hoạt động giáo dục đạo đức và lối sống cho sinh 

viên ở mức độ tốt và hiệu quả (M = 4.05; SD = 0.597) (bảng 16). Bảng 16 thống kê các hoạt 

động giáo dục đạo đức và lối sống theo mức độ thường xuyên. Bên cạnh đó, các yếu tố kết 

nối nguồn lực từ xã hội và cộng đồng cũng được tận dụng. Hầu hết các hoạt động đều cho 

thấy sự thực hiện thường xuyên hoặc rất thường xuyên (khoảng 75 – 80%). Kết quả phỏng 

vấn cũng cho thấy dù hoạt động của các khoa trong trường còn độc lập nhưng đều hướng 

chung tới mục tiêu giáo dục đạo đức cho sinh viên. Ngoài tuần sinh hoạt công dân chung toàn 

trường, các khoa sẽ có các hoạt động kết nối sinh viên, giáo dục đạo đức. Đây là tín hiệu tốt 

để tiếp tục để phát huy và tăng cường các phương pháp và cơ chế phối hợp. 

2.3.2.3. Tương quan thực trạng giáo dục và các biểu hiện đạo đức, lối sống của sinh viên 

Giáo dục là nền tảng cho biểu hiện đạo đức, lối sống của sinh viên. Cụ thể, căn cứ theo 
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số liệu khảo sát, chúng tôi đ  nhận thấy giữa giáo dục đạo đức, lối sống và các biểu hiện trên 

năm bình diện có tương quan Pearson là 0.46 ở mức ý nghĩa thống kê p < 0.001. Hình 13 là 

biểu đồ phân tán và đường hồi quy biểu thị quan hệ tuyến tính giữa giáo dục và biểu hiện đạo 

đức, lối sống của sinh viên. Qua đây, chúng ta nhận thấy vai trò quan trọng của giáo dục đạo 

đức, lối sống đối với các biểu hiện. 

2.3.3. Thực trạng vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho sinh viên 

Nhà trường có vai trò trung tâm khi trực tiếp liên hệ và các nối với các bên, nhà trường 

có thể lập các kênh trao đổi thông tin với cha mẹ sinh viên, ban hành các quy định, chinh sách, 

cách thức liên hệ với cha mẹ sinh viên. Đồng thời, nhà trường cũng là nơi tiếp nhận các thắc 

mắc, trao đổi từ phụ huynh để đưa đến những phương án giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh 

viên. Nhà trường cũng là nơi xây dựng và củng cố các CBQL, giảng viên kết nối và xây dựng 

mối quan hệ bền chặt với sinh viên, phụ huynh. Ngoài ra, nhà trường còn cần có những đội ngũ 

kết nối với cộng đồng. Một số lực lượng xã hội có tham gia thường xuyên, hiệu quả với một số 

hoạt động như: Hội liên hiệp nghề, các doanh nghiệp (với vai trò định hướng nghề); Hội Phụ nữ 

(một số chia sẻ về giáo dục giới tính); Công an (an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy); 

Đoàn thanh niên (các hoạt động thanh niên). Sự phối hợp hiệu quả cần được tác động từ hai 

chiều. Gia đình và cộng đồng cũng cần có vai trò hợp tác với nhà trường. 

2.3.4. Mức độ ảnh hưởng của gia đình, nhà trường và xã hội đối với giáo dục đạo đức, lối 

sống cho sinh viên 

Sau những phân tích trên, ta có thể thấy các nhân tố nhân khẩu học và cả những tác 

động đối với giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên gồm có giáo dục đạo đức, lối sống; các 

thông tin liên lạc, giao tiếp và sự phối hợp xã hội đều có những tác động tới biểu hiện đạo 

đức, lối sống của sinh viên. Kết quả phân tích tương quan cũng cho thấy độ tương quan cao 

giữa các biến số. Mô hình hồi quy đa bội được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa các biến 

về nhân khẩu học (giới tính, dân tộc và khóa học) và các biến liên quan đến tác động (giáo 

dục đạo đức, lối sống; thông tin giao tiếp, liên lạc; và sự phối hợp xã hội) đối với các biểu 

hiện đạo đức của sinh viên. Theo đó, ba mô hình được xây dựng, mô hình nhân khẩu học, mô 

hình tác động và mô hình tổng thể. Các biến số sau được chọn là biến giả định (dummy 

variables): giới tính nữ, dân tộc khác và năm thứ tư. Bảng 19 mô tả Beta, p từ ba mô hình. 

2.4. Thực trạng mối quan hệ gia đình, nhà trƣờng, xã hội trong giáo dục đạo đức cho 

học sinh, sinh viên 

2.4.1. Thực trạng nhận thức các quy định về phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong 

giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên 

2.4.2. Thực trạng việc thực hiện các quy định về phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội 

trong giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên 

Việc thực hiện phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức hiện nay 

chủ yếu là giữa gia đình và nhà trường. Đây là hai thành tố chính tham gia chủ yếu trong việc 

giáo dục đạo đức lối sống. 
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Phụ huynh phối hợp với nhà trường thông qua hoạt động do nhà trường tổ chức như: 

họp phụ huynh đầu năm, sổ liên lạc điện tử, điện thoại, email, mạng xã hội, quy định phối hợp 

do nhà trường đề xuất,… Nhà trường sẽ đóng vai trò cầu nối triển khai để phụ huynh được 

thuận lợi tham gia vào việc giáo dục chung. Hiện tại các văn bản quy định của bộ sở ngành 

chỉ nêu chung chung việc phối hợp cũng chưa có những hướng dẫn cụ thể và rõ ràng cho việc 

phối hợp liên quan đến vấn đề giáo dục đạo đức lối sống, nhưng dựa trên các tiền đề quy định 

có sẵn, đa phần nhà trường đ  tự xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm 

đảm bảo cho quá trình giáo dục được dễ dàng và thuận lợi. 

Đối với sinh viên, việc liên lạc và phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường còn chưa 

được chặt chẽ. Phụ huynh ngày nay quan tâm rất nhiều đến giáo dục cho con em mình, nên 

tinh thần phối hợp và triển khai với nhà trường rất tận tâm, đặc biệt là sự trao đổi thông tin 

liên lạc với nhà trường thầy cô. Về cơ bản, sự kết nối và giao tiếp vẫn chỉ được dừng lại thông 

qua kết quả điểm rèn luyện từng kì tại các trường cao đẳng và đại học. Chỉ khi xảy ra những 

việc nghiêm trọng, phụ huynh nhận được những cuộc gọi trao đổi trực tiếp. Hiện nay, có một 

số trường đang triển khai sổ thông tin liên lạc điện tử với phụ huynh. 

2.4.3. Thực trạng cơ chế vận hành mối quan hệ gia đình- nhà trường- xã hội trong giáo 

dục đạo đức cho học sinh, sinh viên 

Hình 14 mô tả cơ chế vận hành hợp tác giữa gia đình, nhà trường và xã hội. 

 

Hình 5. Cơ chế vận hành mối quan hệ hợp tác ba bên 
 

2.4.3.1. Xây dựng niềm tin trong mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh 

Xét về mặt tổng thể việc học sinh được an toàn vể cả thể chất lẫn tinh thần khi tham 

gia các hoạt động ở trường vẫn là điều mà giáo viên, giảng viên, phụ huynh và cộng đồng 

quan tâm nhiều nhất và chú tâm nhất trong việc xây dựng niềm tin trong mối quan hệ giữa 

GĐ, NT, XH. Học sinh luôn là nhân vật trung tâm trong việc giáo dục, việc đảm bảo cho học 

sinh có được môi trường lành mạnh an toàn luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu và là sự 

quan tâm lớn nhất của GĐ, NT, XH.\ 
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2.4.3.2. Thực trạng xây dựng và thống nhất mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống 

Việc xây dựng và thống nhất mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống nhìn tổng thể biểu 

hiện đứng đầu là việc cha mẹ HS, địa phương ký cam kết để phối hợp thực hiện mục tiêu giáo 

dục đạo đức lối sống cho HS (ĐLC=0,75), nhà trường hướng dẫn cho CMHS, cộng đồng cách 

giáo dục phù hợp với lứa tuổi, điều kiện và cách thức phối hợp với nhà trường (ĐLC=0,75), 

CMHS và cộng đồng đ  thực hiện theo cam kết trong phối hợp với thầy cô và nhà trường 

(ĐLC=0.84). 

2.4.3.3. Thực trạng mức độ ủng hộ những cố gắng của các bên 

Theo kết quả tổng quan thì việc giáo viên cảm ơn sự hợp tác của cha mẹ trong GD đạo 

đức và các hoạt động ở trường được ủng hộ nhiều nhất (ĐLC=0,72), điều này cho thấy sự 

nhiệt tình của giáo viên thái độ của giáo viên với sự tham gia hợp tác của cha mẹ là cách ủng 

hộ mạnh mẽ nhất với sự cố gắng của các bên tham gia. Có thể thấy sự đồng thuận và thái độ 

của GV hay nói rộng hơn là nhà trường chính là cách thức thúc đẩy rất tốt cho những cố gắng 

của các bên liên quan. Tiếp đến là thái độ của cha mẹ khi ủng hộ những phương pháo giáo 

dục của giáo viên (ĐLC=0,7), việc tôn trọng, tin tưởng vào phương pháp giáo dục của giáo 

viên cũng là cách thức ủng hộ mang tính ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục con em mình. Có 

mức độ thấp nhất là việc chính quyền địa phương có những chính sách ủng hộ, hỗ trợ giáo 

dục gia đình có sự ủng hộ cố gắng thấp nhất (ĐLS=0,98). 

2.4.3.4. Thực trạng mức độ đồng hành trong các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh, sinh viên 

a) Đồng hành của gia đình và nhà trường 

b) Đồng hành của chính quyền địa phương với nhà trường và gia đình 

2.4.3.5. Thực trạng phản hồi thông tin 

a. Nội dung các thông tin phản hồi 

Gia đình hầu như cung cấp cho nhà trường các thông tin liên quan đến con em mình, 

đặc biệt là điều kiện hoàn cảnh gia đình, tiếp đến là đặc điểm tính cách của con. Việc cung 

cấo mức độ tập trung và thời gian cha mẹ có thể dành cho con thì có số lượng phụ huynh 

không cung cấo thông tin nhiều nhất. Như vậy, phụ huynh nhìn chung là rất cởi mở trong vấn 

đề cung cấp cho nhà trường những đặc điểm chung của gia đình và con em mình. Điều này 

cho thấy phụ huynh rất quan tâm đến việc phản hồi giữa gia đình và nhà trường 

b. Hiệu quả của các hình thức phản hồi thông tin 

Các cách trao đổi thông tin giữa các tổ chức xã hội và gia đình đều được đánh giá là 

có hiệu quả, trong đó cũng tương tự như cách trao đổi thông tin giữa GV và gia đình thì gặp 

mặt trực tiếp sẽ đem lại hiệu quả cao nhất, tiếp đến là qua các kênh truyền thông đại chúng. 

Ngày nay công nghệ thông tin phát triển thì cách trao đổi này ngày càng có điều kiện thực 

hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của các đối tượng được hỏi thì có đến 57,4% cho rằng hầu như 

không có trao đổi gì giữa các tổ chức xã hội và gia đình. Tình trạng này xảy ra nhiều nhất ở 

thành thị. Như vậy, hầu như những thông tin trao đổi giáo dục học sinh hầu như vẫn chỉ có sự 

phối hợp của gia đình và nhà trường còn vắng bóng sự phối hợp của xã hội. 
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2.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến mối quan hệ gia đình- nhà trƣờng- xã hội trong giáo dục 

đạo đức học sinh, sinh viên 

Kết quả khảo sát các khách thể (ngoại trừ HS) về các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan 

hệ GĐ, NT, XH trong giáo dục đạo đức HS thì nhận được thông tin phản hồi theo hình 20 

dưới đây: 

 

Hình 6. Mức độ các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ GĐ, NT, XH 

Các yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ GĐ, NT, XH (điểm trung bình đánh 

giá trên 4,2) bao gồm: 

 yếu tố 4 - Nhà trường chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chiến lược 

phối hợp, huy động sự tham gia của các thành phần khác (GĐ, XH…) 

 yếu tố 10 - Kỹ năng của các bên trong giáo dục đạo đức, lối sống HS 

 yếu tố 11 - Nhà trường có sự tôn trọng văn hóa, nền tảng, hoàn cảnh gia đình 

 yếu tố 13 - Điều kiện tổ chức trường lớp: địa điểm đặt trường, cơ sở vật chất, số 

HS/lớp 

2.6. Nghiên cứu một số trƣờng hợp m  hình nhà trƣờng, gia đình,    hội trong giáo dục 

đạo đức lối sống cho HSSV. 

2.6.1. Mô hình nhà trường, gia đình,    hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS theo 

cấp học 

2.6.1.1. Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS cấp 

tiểu học 

A. Giới thiệu chung 

 . Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS ở 

trường tiểu học thị trấn Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

C. Tự đánh giá của trường về tình hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong 3 năm gần đây và phương hướng nâng cao 

hiệu quả phối hợp. 

Tồn tại cần khắc phục trong phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh 
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2.6.1.2. Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS cấp 

trung học cơ sở 

A. Giới thiệu chung 

B. Mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS ở trường THCS Đại Mỗ 

1.Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng tại chỗ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho 

CBGV, cha mẹ HS về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 

2. Triển khai tích cực và hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học 

và sáng tạo”, “Hai không” cùng với phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh 

tích cực” bằng những nội dung hình thức thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của nhà 

trường và của địa phương. 

3. Có quy định và tiêu chí cụ thể đối với các cá nhân và tổ chức đoàn thể để phấn đấu 

thi đua trong năm học, sau mỗi đợt thi đua và cuối mỗi học kỳ, cuối đợt cuối năm cá nhân tổ 

chức tự nhận xét đánh giá đối chiếu với các tiêu chí đ  đề ra, nhìn nhận được những yếu kém, 

tồn tại và kịp thời rút kinh nghiệm cho đợt thi đua khác. Bình xét công khai dân chủ công 

bằng, không có biểu hiện thiếu công bằng. 

4. Tiếp tục chỉ đạo việc tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 

03/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện năm “Kỷ cương hành 

chính 2017”, thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử dành cho CB, GV, NV và quy tắc ứng 

xử nơi công cộng. 

5. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ quan điểm chỉ đạo về công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường tham gia học tập chính trị hè. Tổ chức 

cho đảng viên trong chi bộ tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết do Đảng ủy, Quận ủy tổ chức. 

Trong năm học không có hiện tượng cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. 

Không có tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác. 

6. Thực hiện tốt các nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực. Xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; các mối quan hệ trong trường (GV-HS, 

GV- CMHS, HS – HS, …) được cải thiện theo hướng thân thiện, gần gũi; học sinh tích cực, 

chủ động. 

C. Tự đánh giá của trường về tình hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong 3 năm gần đây và phương hướng nâng cao 

hiệu quả phối hợp. 

2.6.1.3. Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS cấp 

trung học phổ thông 

A. Giới thiệu chung 

B. Mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hà Nội 
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C. Tự đánh giá của trường về tình hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong 3 năm gần đây và phương hướng nâng cao 

hiệu quả phối hợp. 

3.6.1.4. Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh 

cấp trung học phổ thông (dân lập- có yếu tố đặc thù) 

 

3.6.1.5. Mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho 

sinh viên 

A. Mô hình nhà trường, gia đình,    hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh 

viên tại trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Tóm lại, đánh giá mô hình giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên của trường đại học 

Tôn Đức Thắng, đề tài nhận thấy để thành công được trong giáo dục đạo đức, lối sống cho 

sinh viên, các điều kiện thiết yếu nhất bao gồm: 

(1) Sự đồng thuận, đồng lòng nhất trí cao của các bộ phận trong nhà trường: từ người 

đứng đầu nhà trường, tới các phòng ban, các khoa, tới từng cán bộ, giảng viên, sinh viên (theo 

con đường: Quy định-> truyên truyền giáo dục- > hướng dẫn-> Kiểm tra, giám sát-> Đánh giá 

thưởng phạt) 

(2) Cam kết: 100% sinh viên ra trường có việc làm, sống tử tế, biết quan tâm tới 

những người xung quanh….=> Đưa ra đạo đức thành 1 trong 3 yeu cầu quan trọng của chuẩn 

đầu ra. Từ đó xây dựng và thống nhất mục tiêu, chương trình giá dục đạo đức rõ ràng, nhất 

quán vì sự phát triển bền vững của sinh viên 

(3) Biến mục tiêu, chương trình thành những kế hoạch hành động cụ thể từ đầu tới 

cuối năm; từ năm nhất đến năm cuối. 

(4) Giáo dục đạo đức cho sinh viên ngoài lồng ghép vào môn học hay hoạt động ngoại 

khóa, còn được đưa vào thành một chương trình riêng, chuyên biệt 

(5) Sự kết nối chặt chẽ với cha mẹ và các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài xã hội. 



 
 

25 

B. Mô hình nhà trường, gia đình,    hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh 

viên tại trường Đại học Vinh 

2.6.2. Mô hình nhà trường, gia đình,    hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh 

theo địa bàn 

2.6.2.1. Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS địa bàn 

thành phố 

* Mô hình nhà trường- công viên/nhà trường- trang trại trải nghiệm 

- Mục đích: 

- Xây dựng môi trường trải nghiệm thực tiễn cho HS tham gia hoạt động, vận động và thực 

hành các kỹ năng được học 

- Kết nối HS, GV, các lực lượng XH bên ngoài lớp học 

- Tạo không gian an toàn, mở cho việc học tập, rèn luyện… 

- Các lực lƣợng tham gia 

 

- Cơ chế và các hoạt động cùng nhau 

Nhà trường chủ động kế hoạch, xây dựng khuôn viên trường thành công viên cho HS hoạt 

động trải nghiệm (vườn sinh học, vườn địa lý, vườn lịch sử, vườn đọc sách, góc trò chơi 

dân gian…)/ hoặc chủ động liên kết với các trang trại sản xuất nông sản, thực phẩm sạch.. 

Gia đình: Hỗ trợ đóng góp ý tưởng, ngày công, cơ sở vật chất 

Công ty, tổ chức giáo dục: Phối hợp vận hành, tổ chức các HĐ khai thác công viên trong 

trường 

Doanh nghiệp, công ty: Tài trợ ý tưởng, kinh phí và phối hợp hướng nghiệp.. 

Chính quyền địa phương: Tạo điều kiện về quỹ đất, về chủ trương và tuyên truyền vận 

động các bên tham gia đóng góp phát triển GD.. 

- Đánh giá kết quả: Tạo được không gian sinh hoạt, học tập trải nghiệm cho HS ngay 

trong khuôn viên trường hoặc liên kết các trang trại. Thông qua hoạt động, HS được rèn 

luyện các kỹ năng sống, có các HĐ ngoại khóa và lối sống tích cực, lành mạnh. Một số 

trường đ  triển khai có hiệu quả tích cực như: THCS Thị trấn Thới Lai (Cần Thơ); Trường 

Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai; Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hà Nội… 

Chính quyền 

địa phƣơng  Doanh nghiệp, 

công ty Nhà trƣờng 

Hiệp hội nghề 

nghiệp 

Gia đình 

Tổ chức, công 

ty giáo dục 
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2.6.2.2. Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS địa bàn 

nông thôn 

2.6.2.3. Mô hình nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS địa bàn 

miền núi 

2.7. Đánh giá chung về mô hình hiện tại 

Mức độ ảnh hưởng của NT-GĐ-XH đến đạo đức, lối sống học sinh: 

+ Gia đình có ảnh hưởng đến các em nhiều nhất trong việc rèn luyện các thói quen 

lành mạnh: ăn ngủ, giờ giấc, giải trí, rèn luyện. Đặc biệt bố và mẹ là hai đối tượng có ảnh 

hưởng nhiều nhất. Đối với sinh viên, mặc dù đa số đều không sống cùng bố mẹ nhưng gia 

đình vẫn đóng vai trò quan trọng để dõi theo các hoạt động của sinh viên. 

+ Nhà trường tiến hành nhiều hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên như: tổ chức sinh hoạt ngoại khóa rèn kỹ năng sống, tuần sinh hoạt công dân, trò chuyện 

chia sẻ về cách ứng xử, tổ chức hoạt động cộng đồng, lồng ghép nội dung đạo đức lối sống 

vào môn học, hướng dẫn học sinh làm nhiệm vụ, cùng nhau xây dựng lối sống nội quy, 

thưởng phạt, tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng… Những hoạt động này 

ảnh hưởng đến các em ở các mặt tôn trọng các quy tắc trật tự công cộng, giới tính tình bạn, 

phẩm chất. 

+ Cộng đồng địa phương giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên thông qua các 

hoạt động: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương, tổ chức các hoạt động sinh 

hoạt văn hóa x  hội huy động sự tham gia của nhà trường và học sinh, Theo dõi, đánh giá quá 

trình rèn luyện đạo đức, lối sống tại địa phương, Phát hiện và điều chỉnh những hành vi sai 

phạm của học sinh, sinh viên trên địa bàn, Quản lý ngăn chặn những tác động tiêu cực từ môi 

trường xã hội, truyền thông tới học sinh, sinh viên, Giáo dục hành vi đạo đức thông qua các 

kênh truyền thông của địa phương (Loa đài, tuyên truyền…). 

+ Nhà trường, gia đình là những thành tố chính giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh nhưng x  hội lại là thành tố ảnh hưởng nhanh nhất và mạnh nhất đến đạo đức lối sống 

học sinh. 

- Thực trạng nhận thức và thực hiện các quy định về phối hợp GĐ-NT-XH 

+ Phần lớn các đối tượng trong nhà trường, gia đình, x  hội đều được tiếp cận những 

quy định về văn bản phối hợp GĐ-NT-XH nhưng phần lớn là do tự tìm hiểu. Các đối tượng 

cũng liệt kê được khá nhiều và đa dạng các loại văn bản đ  được tiếp cận. Đối với cao đẳng 

và đại học, sự tiếp cận các văn bản, quy định từ phía phụ huynh còn ít. 

+ Tuy nhiên, việc thực hiện các văn bản phối hợp này chủ yếu là do nhà trường, cha 

mẹ học sinh chỉ là người thực hiện thông qua các văn bản, công việc cụ thể mà nhà trường đề 

ra. Sự phối hợp giữa NT-XH, GĐ-XH mới chỉ dừng lại ở các hoạt động tập thể có sự tham gia 

của các bên, còn nội dung về giáo dục đạo đức lối sống vẫn còn hạn chế. Ví dụ, ở cao đẳng, 

đại học, vẫn diễn ra những quan niệm khá trái chiều giữa phụ huynh và nhà trường. Nguyên 

nhân sâu xa là do sự kết nối và chưa đồng bộ hóa các chiến lược và mục tiêu. 

- Cơ chế vận hành mối quan hệ GĐ-NT-XH 
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+ Xây dựng niềm tin trong mối quan hệ: GĐ, NT và XH đều quan tâm đến việc xây 

dựng môi trường an toàn khi HS-SV tham gia các hoạt động ở trường. Thứ hai đó là nhà 

trường xây dựng được môi trường thoải mái khích lệ cha mẹ HS-SV tham gia vào các hoạt 

động giáo dục ở trường của con. Các lực lượng giáo dục đều có niềm tin trong mối quan hệ 

GĐ-NT-XH, đây là điều quan trọng để huy động sự tham gia của các lực lượng vào giáo dục 

đạo đức, lối sống học sinh. 

+ Xây dựng và thống nhất mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống: Việc xây dựng mục 

tiêu, nội dung giáo dục hầu hết chỉ có nhà trường thực hiện. Cha mẹ học sinh, địa phương kí 

cam kết thực hiện. Việc thực hiện cũng được do nhà trường chủ động hướng dẫn và phối hợp 

với các bên để đảm bảo mục tiêu được thực hiện như đ  cam kết. 

+ Ủng hộ những cố gắng của các bên: Nhà trường và cụ thể là giáo viên luôn ủng hộ, 

cảm ơn sự hợp tác của gia đình và x  hội. Gia đình cũng luôn ủng họ những phương pháp 

giáo dục của giáo viên. Tuy nhiên về phía xã hội chưa có nhiều chính sách ủng hộ, hỗ trợ, 

khuyến khích giáo dục gia đình. Như vậy, hầu như mới chỉ có nhà trường và gia đình đang cố 

gắng, ủng hộ những phương pháp giáo dục của các bên. 

+ Đồng hành trong các hoạt động: gia đình luôn luôn đồng hành cùng với gia đình 

trong việc giáo dục học sinh. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở việc đóng góp ý kiến thông qua 

các buổi họp phụ huynh; tham gia cùng các hoạt động lễ hội, ngoại khóa cùng học sinh và nhà 

trường nhưng chỉ ở một số ít học sinh. Chính quyền đồng hành với nhà trường chủ yếu thông 

qua các hoạt động như các cuộc họp được mời (dự mít tính, lễ kỉ niệm), các hoạt động ngoại 

khóa, tuyên truyền và tạo ra môi trường sống xung quanh trẻ có điều kiện tốt nhất. Như vậy, 

nhà trường vẫn là lực lượng chính và chủ động trong giáo dục đạo đức, lối sống học sinh. 

+ Phản hồi thông tin: Các bên đ  cung cấp các thông tin phản hồi cho nhau. Nhà 

trường cung cấp cho cha mẹ học sinh những thông tin về mục tiêu, phương pháp, nội dung, 

kết quả giáo dục. Gia đình cung cấp cho nhà trường những thông tin về đặc điểm của học 

sinh, gia đình, mong muốn của gia đình. Chính quyền địa phương cung cấp các thông tin về 

đặc điểm kinh tế xã hội, chính sách giáo dục của địa phương, các điều kiện, môi trường cần 

xây dựng ở gia đình để giáo dục con, những chuẩn mực hành vi cần hình thành cho HS-SV. 

Tuy nhiên, sự liên lạc và phản hồi thông tin này chưa được rỡ ràng ở cao đẳng, đại học. 

Như vậy, đ  có việc phối hợp giữa GĐ-NT-XH trong giáo dục đạo đức, lối sống học 

sinh. Tuy nhiên, sự phối hợp này còn đang mờ nhạt ở phía xã hội. Ví dụ trong mô hình đa bội 

đôi với sinh viên, sự phối hợp của xã hội chưa cho thấy vai trò ở mức ý nghĩa thống kê. Chủ 

yếu các hoạt động phối hợp đều do phía nhà trường xây dựng và kết nối. Như vậy, nhà trường 

nào làm tốt được việc này thì hiệu quả của việc phối hợp sẽ đạt kết quả cao. 

2.8. Điều kiện, giải pháp triển khai m  hình gia đình, nhà trƣờng, xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

2.8.1. Hoàn thiện căn cứ pháp lý về mối quan hệ GĐ- NT- XH trong đó quy định cụ thể, rõ 

ràng về trách nhiệm của gia đình và các lực lượng    hội 
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2.8.2. Truyền thông mô hình GĐ, NT, XH trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, 

sinh viên qua nhiều kênh thông tin đa dạng và cụ thể hóa hướng dẫn về vai trò, chức 

năng, trách nhiệm của các lực lượng tới gia đình, cộng đồng. 

2.8.3. Xây dựng môi trường nhà trường thân thiện kết hợp với thực thi những quy định 

phù hợp về văn hóa ứng  ử và quy định về mức độ tham gia của gia đình, cộng đồng vào 

hoạt động của nhà trường 

2.8.4. Nhà trường  ây dựng chiến lược huy động sự tham gia cụ thể và tập huấn, hỗ trợ 

nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng trong  ây 

dựng mối quan hệ chức năng giữa các lực lượng. 

2.8.5. Xây dựng quy trình và các tiêu chí đánh giá mức độ tham gia của GĐ, NT, XH làm 

căn cứ để tập huấn, hướng dẫn, thực hiện và đánh giá sự tham gia của các bên trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

* Mục tiêu: 

Làm rõ các bước để phối hợp hiệu quả và các tiêu chí đánh giá sự tham gia hiệu quả 

của các bên NT, GĐ, XH vào giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Các tiêu chí này là cơ 

sở quan trọng để tập huấn, hướng dẫn cho GV, cha mẹ HS, xã hội trong tiến hành phối hợp và 

đánh giá hiệu quả phối hợp. 

* Cách tiến hành: 

- Hoàn thiện quy trình và xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ tham gia phối hợp 

của GĐ, NT, XH trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

- Hướng dẫn các trường áp dụng thực hiện vào thực tiễn trong bối cảnh và tình hình 

thực tiễn của nhà trường 
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CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MH GĐ – NT – XH TRONG GDĐĐ, LS CHO HS, 

SV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GD 

 

3.1. Mô hình GĐ – NT – XH trong GDĐĐ, LS cho HS đáp ứng yêu cầu đổi mới GD 

3.1.1. MH GĐ – NT – XH TRONG GDĐĐ, LS CHO HS trước bối cảnh thay đổi của xã hội 

và đổi mới GD 

3.1.2. Cơ chế và các hoạt động trong MH GĐ – NT – XH trong GDĐĐ, LS cho HS, SV 

Cơ chế là trạng thái động của MH, quy định cách thức vận hành, quy trình thực hiện 

hoạt động trong MH đó. Theo đó, để vận hành MH GĐ – NT – XH, cần có một cơ chế nhất 

quán trong đó các thành tố GĐ, NT, XH đều thực hiện theo đảm bảo mỗi bên cùng thực hiện 

chức năng của mình trong việc liên kết với thành tố kia. Cơ chế vận hành của MH này được 

xác định là: (1) Xây dựng niềm tin, (2) Thống nhất mục tiêu; (3) Ủng hộ nỗ lực; cùng tham 

gia; (4) Phản hồi thông tin. Cơ chế này được MH hóa và chỉ ra mối liên hệ giữa hiệu quả vận 

hành với kết quả thực hiện mục tiêu GDĐĐ, LS như hình vẽ. 

MH về cơ chế vận hành mối quan hệ GĐ, NT, XH chỉ ra hai chiều hướng cơ bản 

(dương tính và âm tính) trong liên kết nhằm GDĐĐ, LS cho HS, SV: 

(i) Chiều hướng thứ nhất ((+) tính) với sự phát triển của những cam kết giữa các bên 

được phát biểu như sau: 

- Sự cam kết giữa các bên sẽ đem lại kết quả tích cực (dương tính) trong việc thực 

hiện mục tiêu GDĐĐ, LS cho HS. 

- Sự cam kết sẽ diễn ra nếu: 

o Môi trường an toàn, tin tưởng lẫn nhau 

o Có mục tiêu được xác định rõ ràng và chia sẻ, hiểu và đồng thuận 

o Có nỗ lực và ghi nhận, ủng hộ nỗ lực của các bên: Nhận thấy nỗ lực, ủng hộ, hiểu, 

ghi nhận và đồng cảm với khó khăn của các bên 

o Có sự đồng hành cùng tham gia trong các hoạt động GD 

o Có sự phản hồi thông tin, trao đổi thông tin, ghi nhận 

(ii) Chiều hướng thứ hai ((-) tính) với sự thoái thác của các bên được phát biểu như sau: 

- Sự thoái thác giữa các bên sẽ đem lại kết quả tiêu cực (âm tính) trong việc thực hiện 

mục tiêu GDĐĐ, LS cho HS.. 

- Sự thoái thác sẽ xảy ra nếu: 

o Môi trường có sự hoài nghi, các bên đổ lỗi và thoái thác trách nhiệm 

o Mục tiêu giáo dục không rõ ràng, thiếu chia sẻ, thấu hiểu.. 

o Chỉ nhìn thấy điểm tiêu cực, chỉ trích, đổ lỗi, thờ ơ 

o Từ chối tham gia các hoạt động, không thích ứng được với thay đổi.. 

o Thiếu trao đổi thông tin... 

Mô hình GĐ, NT, XH vận hành thông qua các hoạt động được xác định là: 
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- Xác định mục tiêu, truyền tải, thống nhất mục tiêu, quan điểm về đạo đức, lối sống 

cần hình thành ở HS các giai đoạn lứa tuổi khác nhau 

- Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể trong đó vai trò, chức năng 

của các bên được xác định và tập trung vào việc hiện thực hóa mục tiêu đ  thống nhất 

- Xây dựng môi trường an toàn, tin tưởng và dân chủ trong đó mỗi bên tham gia nhận 

thấy giá trị, lợi ích cũng như trách nhiệm của mình để sẵn sàng tham gia 

- Tăng cường kỹ năng, năng lực để các bên tham gia đóng góp hiệu quả vào quá trình 

giáo dục, tăng cường sự tin tưởng 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục tại nhà trường, gia đình và cộng đồng có sự tham 

gia của các lực lượng 

- Đánh giá sự tiến bộ, ghi nhận sự đóng góp và kết quả của các bên. 

Trong mô hình hoạt động, có sự xuất hiện của “nhóm kết nối” ở vị trí trung tâm bao 

gồm thành viên của cả ba hệ thống GĐ, NT, XH. Nhóm này có vai trò như trung tâm điều 

khiển, kết nối và vận hành mối quan hệ. Nhiệm vụ của nhóm gồm: Xác định mục tiêu, chiến 

lược, kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống trong từng giai đoạn nhất định; Xây dựng các cam 

kết; Theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh việc thực hiện các cam kết; Nhận diện và tìm phương 

hướng giải quyết các khó khăn trong GD đạo đức, lối sống cho HS;Nhận diện và tìm phương 

hướng giải quyết các vướng mắc trong mối quan hệ GĐ, NT, XH 

Nhóm kết nối bao gồm các thành viên từ gia đình (Đại diện ban phụ huynh), từ nhà 

trường (Cán bộ quản lý, tổ chức Đoàn, Công đoàn, tổ tư vấn, công tác XH trường học..); từ x  

hội (đại diện chính quyền địa phương, tổ chức XH); và chính bản thân học sinh, sinh viên. 
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3.2. M  hình gia đình, nhà trƣờng, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống theo cấp học 

3.2.1 Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống ở cấp tiểu học 
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3.2.2. Mô hình GĐ, NT, XH trong GD đạo đức, lối sống ở cấp trung học (THCS và THPT) 
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3.2.3. Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong GD đạo đức, lối sống cho sinh viên 
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3.3. Thử nghiệm m  hình gia đình, nhà trƣờng, xã hội và giải pháp giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

3.3.1. Mục đích thử nghiệm 

Hoạt động thử nghiệm nhằm triển khai mô hình GĐ, NT, XH trong thực tiễn trên một 

số trường phổ thông để đánh giá tính khả thi, tính thực tiễn làm cơ sở điều chỉnh mô hình và 

xác định điều kiện để triển khai rộng mô hình trong cả nước. 

3.3.2. Nội dung thử nghiệm 

- Triển khai các giải pháp của mô hình cho từng cấp học, bậc học trong thực tiễn bao 

gồm các hoạt động: 

+ Tập huấn CBQL, GV, cha mẹ HS và các LLXH; 

+ Tổ chức xây dựng và lấy cam kết từ GV, cha mẹ HS và LLXH 

+ Tổ chức triển khai các HĐ giáo dục đạo đức có sự tham gia của cha mẹ HS, LLXH 

trên cơ sở có mục tiêu, kế hoạch, quy trình và cam kết cụ thể. 

- Đánh giá quá trình và kết quả của thử nghiệm để xác nhận các điểm cần điều chỉnh 

và điều kiện cần có để triển khai mô hình 

- Xác định thuận lợi, khó khăn, thực trạng của hiệu quả mô hình đối với giáo dục đạo 

đức lối sống cho từng cấp học, bậc học 

3.3.3. Đối tượng thử nghiệm 

- Tổ chức triển khai đến l nh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, gia đình học sinh, 

các tổ chức xã hội trong nhà trường và ngoài nhà trường của cấp tiểu học, THCS và THPT, cụ 

thể: 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường THPT; Trong mỗi trường chọn 2 lớp. 

3.3.4. Thời gian thử nghiệm 

3.3.5. Quy trình thử nghiệm 

Các hoạt động đ  tiến hành trong quá trình thử nghiệm gồm: 

(1) Kết hợp với l nh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình gia đình, 

nhà trường, xã hội; triển khai và giám sát, đánh giá hoạt động thử nghiệm 

(2) Tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý trường, cha mẹ học sinh về thực hiện mô 

hình và kế hoạch, nội dung các giải pháp cần triển khai và phối hợp với học sinh, các tổ chức 

xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh 

(3) Tập huấn cho các tổ chức xã hội mời tham gia hoạt động giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh gồm các tổ chức nghề nghiệp địa phương, các doanh nghiệp.. 

(4) Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống học sinh của lớp tham gia thử 

nghiệm có sự tham gia phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội. 

(5) Tổ chức hội thảo tại trường thử nghiệm để trao đổi đánh giá kết quả thử nghiệm, 

hiệu quả của mô hình với thành phần tham gia là giáo viên, cán bộ quản lí, thành viên các tổ 

chức xã hội trong và ngoài nhà trường, đại diện gia đình học sinh và đại diện một số học sinh 

(cấp THCS, THPT) 
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3.3.6. Sản phẩm và kết quả thử nghiệm 

3.3.6.1.Các hoạt động thử nghiệm và sản phẩm (Có sản phẩm kèm theo là tài liệu tập huấn, 

đánh giá phản hồi từ CBQL, GV) 

3.3.6.2. Kết quả thử nghiệm (Kết quả cụ thể trong phụ lục các sản phẩm thực nghiệm) 

3.3.7. Đánh giá thuận lợi và khó khăn khi triển khai thử nghiệm mô hình 

Thuận lợi 

- Bối cảnh đổi mới giáo dục yêu cầu sự tham gia tích cực từ nhiều lực lượng (nhà 

trường, gia đình, địa phương và cộng đồng..) 

- Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đ  đưa ra rõ ràng mục tiêu về phẩm chất, 

năng lực cần hình thành cho HS từ tiểu học tới THPT, làm cơ sở cho các trường xây dựng 

mục tiêu GD đạo đức, lối sống. 

- Luật giáo dục 2019 cùng nhiều văn bản hướng dẫn quy định rõ ràng hơn về vai trò, 

trách nhiệm phối hợp giáo dục HS của các lực lượng. 

- Đề án 1501 “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh 

niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tạo đà và động lực để các trường đẩy 

mạnh GD đạo đức, lối sống cho HS 

- L nh đạo các nhà trường có tinh thần cầu thị, tích cực tham gia và có mong muốn 

học hỏi, áp dụng các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn 

- Đội ngũ giáo viên hầu hết hứng thú với các nội dung tập huấn vì tính cần thiết, thực 

tiễn và khả năng ứng dụng cao (ND tổ chức họp cha mẹ HS, các kỹ năng phối hợp với cha mẹ 

HS và các LLXH hiệu quả, các phương pháp tổ chức HĐ giáo dục) 

- Cha mẹ HS nhận thấy được ý nghĩa của tài liệu và chuyên đề bồi dưỡng, tích cực 

tham gia học tập, nghiên cứu và ứng dung 

- Các thành tố và các bước trong mô hình được đánh giá là rõ ràng, có khả năng vận 

dụng cao. 

Khó khăn 

- Bối cảnh đổi mới giáo dục đặt ra yêu cầu gấp rút với các nhà trường trong việc chuẩn 

bị về chương trình, đội ngũ giáo viên (về số lượng, chất lượng..), cơ sở vật chất…nên sự tập 

trung của CBQL, GV vào xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối 

sống chưa cao 

- Nhiều gia đình bận rộn nên chưa dành thời gian cho việc tìm hiểu tài liệu bồi dưỡng 

và thực hành theo hướng dẫn 

- Các lực lượng xã hội tham gia vào thử nghiệm trong nhà trường còn hạn chế (chủ 

yếu là các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp…) 

- Thời điểm thử nghiệm nhiều HĐ giáo dục đạo đức, lối sống cho HS diễn ra vào HK2 

năm học 2019- 2020 đúng vào đợt dịch bệnh covid 19 khiến cho nhiều HĐ giáo dục và phối 

hợp phải chuyển hướng sang thực hiện online- khó quan sát, khó đánh giá hiệu quả. 

- Một số nội dung trong mô hình đòi hỏi có thời gian dài mới đánh giá được kết quả 

(VD: Sự tin tưởng, đánh giá kết quả chuyển biến đạo đức HS…) 
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3.4. Thử nghiệm mô hình phối hợp gia đình, nhà trƣờng, xã hội và giải pháp giáo dục 

đạo đức, lối sống cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

3.4.1. Mục đích thử nghiệm 

Triển khai mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho sinh viên trong thực tiễn tại 1 trường đại học và 1 trường cao đẳng. 

Đánh giá tính khả thi, tính phù hợp của mô hình. 

Kiến nghị điều chỉnh mô hình và xác định điều kiện để triển khai mô hình trên diện rộng. 

3.4.2. Nội dung thử nghiệm 

Triển khai các giải pháp của mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội trong 

giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên: 

Nâng cao năng lực của nhà trường trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo 

giám sát thực hiện kế hoạch phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức 

lối sống sinh viên. 

Nâng cao năng lực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội bên trong và bên ngoài 

nhà trường trong giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên. 

Xây dựng quy trình rèn luyện đạo đức lối sống cho sinh viên theo chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo. 

Triển khai mô hình tập huấn tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống cho sinh viên theo 

phương thức phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức chính trị, xã hội bên ngoài nhà trường. 

3.4.3. Đối tượng thử nghiệm 

- 2 cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp được lựa chọn: (1) Đại học sư phạm Hà Nội, 

(2) Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội. 

- Thực nghiệm mô hình nâng cao năng lực lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám 

sát đánh giá thực hiện kế hoạch phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục 

đạo đức lối sống sinh viên: Hiệu trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan đến 

công tác phối hợp. 

Thực nghiệm nâng cao năng lực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội bên trong 

và bên ngoài nhà trường trong giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên: Hiệu trưởng, Đoàn 

TNCS HCM trường đại học/cao đẳng, Ban quản lý ký túc xá, Đoàn TNCS HCM phường (tại 

địa bàn của nhà trường), Công an Phường (tại địa bàn của nhà trường), các doanh nghiệp/ tổ 

chức xã hội sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp. 

Xây dựng quy trình rèn luyện đạo đức lối sống cho sinh viên theo chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo: Các phòng ban chức năng phụ trách đánh giá điểm rèn luyện của sinh 

viên; các tổ chức chính trị xã hội phối hợp trong đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên; các 

cán bộ, giảng viên 

Triển khai mô hình tập huấn tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống cho sinh viên theo 

phương thức phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức chính trị, xã hội bên ngoài nhà trường: 

đơn vị khoa chuyên môn, giảng viên tham gia tập huấn, doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao 

động là sinh viên tốt nghiệp). 
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3.4.4. Thời gian thử nghiệm 

3.4.5. Quy trình thử nghiệm 

- Kết hợp với l nh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình phối hợp gia 

đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên; triển khai và giám sát, 

đánh giá hoạt động thử nghiệm 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức chính trị bên trong và bên ngoài nhà 

trường trong công tác phối hợp với nhà trường đại học/ cao đẳng giáo dục đạo đức, lối sống 

cho sinh viên, bao gồm: Đoàn TNCS HCM trường, Ban quản lý ký túc xá, Đoàn TNCS 

Phường, Công an Phường, các doanh nghiệp sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp. 

- Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống học sinh của lớp thực nghiệm có 

sự tham gia phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội. 

- Tổ chức hội thảo tại trường thực nghiệm để trao đổi đánh giá kết quả thử nghiệm, 

hiệu quả của mô hình với thành phần tham gia là giáo viên, cán bộ quản lí, thành viên các tổ 

chức xã hội trong và ngoài nhà trường, sinh viên. 

3.4.6. Kết quả thử nghiệm 

- Nâng cao năng lực của nhà trường trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo 

giám sát thực hiện kế hoạch phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức 

lối sống sinh viên. 

- Nâng cao năng lực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội bên trong và bên ngoài 

nhà trường trong giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên. 

- Xây dựng quy trình rèn luyện đạo đức lối sống cho sinh viên theo chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo – thực hiện tại Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Triển khai mô hình tập huấn tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống cho sinh 

viên theo phương thức phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức chính trị, xã hội bên 

ngoài nhà trường. 

3.4.7. Đánh giá thuận lợi và khó khăn khi triển khai thử nghiệm mô hình 

Thuận lợi 

Bối cảnh đổi mới giáo dục yêu cầu sự tham gia tích cực từ nhiều lực lượng (nhà 

trường, gia đình, địa phương và cộng đồng…) 

Định hướng phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đ  xác định rõ về mục 

tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành cho sinh viên, làm cơ sở cho các trường xây dựng 

mục tiêu GD đạo đức, lối sống cho sinh viên. 

Luật giáo dục 2019, luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 cùng nhiều văn bản 

hướng dẫn quy định rõ ràng hơn về vai trò, trách nhiệm phối hợp giáo dục của các lực lượng. 

Đề án 1501 “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh 

niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tạo đà và động lực để các trường đẩy 

mạnh GD đạo đức, lối sống cho HS 

L nh đạo các nhà trường có tinh thần cầu thị, tích cực tham gia và có mong muốn học 

hỏi, áp dụng các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn 
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Đội ngũ giảng viên và các đơn vị sử dụng lao động là sinh viên sau tốt nghiệp chủ 

động, sẵn sàng trong xây dựng kế hoạch bài giảng giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên. 

Sinh viên tích cực tham gia trong các hoạt động và có phản hồi tốt. 

Các tổ chức chính trị xã hội bên trong và bên ngoài nhà trường nhận thức tốt về vai trò 

phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học trong giáo dục sinh viên. 

Các thành tố và các bước trong mô hình được đánh giá là rõ ràng, có khả năng vận 

dụng cao. 

Khó khăn 

Bối cảnh đổi mới giáo dục đặt ra yêu cầu gấp rút với các nhà trường trong việc chuẩn 

bị về chương trình, đội ngũ giảng viên (về số lượng, chất lượng…), cơ sở vật chất…nên sự 

tập trung của CBQL, GV vào xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối 

sống chưa thực sự sát sao. 

Các lực lượng xã hội tham gia vào thử nghiệm trong nhà trường còn hạn chế (chủ yếu 

là các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp…) 

Thời điểm thử nghiệm nhiều hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên 

diễn ra vào học kỳ năm học 2019- 2020 đúng vào đợt dịch bệnh covid 19 khiến cho nhiều 

HĐ giáo dục và phối hợp phải chuyển hướng sang thực hiện online- khó quan sát, khó 

đánh giá hiệu quả. 

Một số nội dung trong mô hình đòi hỏi có thời gian dài mới đánh giá được kết quả 

(VD: Sự tin tưởng, đánh giá kết quả chuyển biến đạo đức sinh viên…) 
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PHẦN 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

1. Đề xuất với Chính phủ 

Ban hành văn bản của Chính phủ về: “Khung hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện chức năng 

của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” (có thể 

là Quyết định phê duyệt Đề án kèm theo kinh phí riêng để thực hiện). Lí do đề xuất: 

1.1. Hướng dẫn Luật 

1.2. Nhu cầu thực tiễn 

1.3. Chính sách hỗ trợ cha mẹ học sinh, sinh viên 

1.4. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh 

1.5. Trách nhiệm của nhà trường, xã hội 

Cần phải có quy định nội dung phối hợp của nhà trường đối với gia đình, x  hội và 

được thể hiện bằng khung pháp lý. Cần phải có quy định những nội dung cơ bản, trách nhiệm 

của chính quyền phối hợp với nhà trường, với gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống học 

sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng. 

2. Với các bộ, ngành 

2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2.1.1. Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án: “Triển khai khung hướng dẫn và 

hỗ trợ thực hiện chức năng của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021 -2026”. 

2.1.2. Quy định một số nội dung trong ngành 

2.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2.2.1. Hướng dẫn xây dựng lối sống văn hóa, hệ giá trị cốt lõi của con người Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030.. 

2.2.2. Hướng dẫn, xác định trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà 

trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho con em mình. 

2.3. Bộ Lao động, Thương binh và X  hội 

2.3.1. Hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc thực hiện 

“quyền và bổn phận của trẻ em” (Điều 9); “Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em” (Điều 

98); “Bảo đảm quyền học tập, phát triển năng khiếu, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch của trẻ em” (Điều 99) của Luật Trẻ em. 

2.3.2. Hướng dẫn một số nội dung trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp trong trường 

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình phối hợp với gia đình, xã hội 

2.4. Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn phối hợp của Ủy ban nhân dân với nhà trường, gia đình, tổ chức, đoàn 

thể: Cụ thể hóa nhiệm vụ và cơ chế phối chỉ đạo, phối hợp của Ủy ban nhân dân mỗi cấp với 

nhà trường thuộc phạm vị quản lý; với gia đình học sinh, sinh viên; với các tổ chức, đoàn thể, 
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cá nhân trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng và có chế tài 

giám sát, đánh giá. 

3. Với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

3.1. Chỉ đạo cơ sở giáo dục phổ thông: 

Xây dựng mô hình điểm về phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở mỗi loại hình trường thuộc phạm vi quản lý ở mỗi đơn vị 

cấp huyện; trong đó chú trọng hỗ trợ đối với trường ở vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa; sau đó nhân rộng mô hình ra trong cấp tỉnh. 

3.2. Phát huy vai trò học sinh, sinh viên 

Có cơ chế để phát huy vai trò của học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trên địa 

bàn trong xây dựng lối sống văn hóa tại địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích sự 

tham gia của họ trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, 

trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

3.3. Phối hợp các lực lượng với nhà trường 

Xây dựng cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân, các tổ chức, đoàn 

thể với cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trực tiếp; với cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo đóng 

trên địa bàn trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

3.4. Phối hợp với gia đình 

Xây dựng cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân, các tổ chức, đoàn 

thể với với gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng ở mỗi khu 

dân cư. 

4. Với Đoàn Thanh niên 

4.1. Đổi mới cơ chế, tổ chức Đoàn, Hội, Đội 

4.2. Đổi mới phong trào Đoàn, Hội, Đội 


