
 
THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất 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 đất nước và hội 

nhập quốc tế. 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.024 

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: 24  tháng 

(từ tháng 12 năm 2017 đến tháng12 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí:  3.200 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:  3.200 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 

- Từ nguồn khác: 0 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 3.120 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán:  80 triệu đồng  

6 Chủ nhiệm đề tài: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Biên 

Ngày, tháng, năm sinh:  05/8/1979                       Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp             Chức vụ: Phó trưởng khoa  

Điện thoại của tổ chức: 02437547823                   Mobile: 0983528399 

E-mail: vanbien@gmail.com  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: CT3B Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

7 Thư ký đề tài: 
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Họ và tên: Tưởng Duy Hải 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/2/1980          Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Chức danh khoa học: Giảng viên             Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn LL&PPDHVL 

Điện thoại của tổ chức: 024 37547823     Mobile:  0912.717.893 

E-mail: tuongduyhai79@yahoo.fr  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: 136 Xuân pThủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Phòng 618 – Tòa nhà M1A – khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội 

8         Tổ chức chủ trì đề tài2: 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Điện thoại: 02437547823                     Fax: 02437547971 

E-mail: p.khcn@hnue.edu.vn               Website: http://www.hnue.edu.vn/  

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:    GS.TS. Nguyễn Văn Minh 

Số tài khoản: 3713.0.1055502 

Tại: Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm – Hà Nội 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

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

Tổ chức 1 : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại:   0243.94232639                                 E-mail:  info@vnies.edu.vn  

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

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Công Phong 

Số tài khoản:  3713.1.1084143 

Kho bạc Nhà nước Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tổ chức 2 : Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 028.38352020        Fax: 028.38398946 

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của 
đề tài 
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Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Minh Hồng 

Số tài khoản: 1606201009478 

Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, chi nhánh An Phú  

Tổ chức 3 :  Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội 

Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

Điện thoại: 04 3845 5120      Fax: 04 3734 0416 

Email: info@bdhn.edu.vn      Website: http://bdhn.edu.vn 

Địa chỉ: Đường Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phương 

Số tài khoản: 3713.1.1059189           Ngân hàng: Kho bạc Cầu Giấy 

Tổ chức 4 :  Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình 

Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình 

Điện thoại: (02273) 831798 - Fax: (02273) 831798 

Email: info@thaibinh.edu.vn;  contact@thaibinh.edu.vn  

Website: http://sogddt.thaibinh.gov.vn  

Địa chỉ: Đường 30/6 phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Giám đốc: Đặng Phương Bắc 

Số tài khoản: 002433820001         Ngân hàng: TMCP Đông Á, Chi nhánh Thái Bình 

Tổ chức 5 :  Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - 

                     Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (0243) 8681598 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Phó vụ trưởng, Phụ trách vụ: Bùi Văn Linh 

Tổ chức 6 :  Vụ Giáo dục Tiểu học -  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (0243) 8681079           Email: vugdth@moet.edu.vn  

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Nguyễn Đức Hữu  

Tổ chức 7 :  Vụ Giáo dục Trung học -  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Điện thoại: (0243) 8697285                        Email: vugdtrh@moet.edu.vn 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Vụ trưởng: Vũ Đình Chuẩn  

10 Các cán bộ thực hiện đề tài: 

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì 
và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành 
viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 

 
Họ và tên, học 

hàm học vị 
Tổ chức 
công tác Nội dung công việc tham gia 

Thời gian làm 
việc cho đề tài 

(Số tháng quy 
đổi3)

 

1 PGS.TS. Nguyễn 

Văn Biên 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

Chủ nhiệm 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận giáo 

dục đạo đức lối sống cho học 

sinh, sinh viên 

- Nghiên cứu thực trạng sự phối 

hợp giữa nhà trường với gia 

đình và xã hội trong giáo dục 

đạo đức cho học sinh sinh viên 

- Xây dựng các giải pháp phối 

hợp nhà trường với gia đình và 

xã hội trong giáo dục đạo đức 

lối sống cho học sinh sinh viên 

13  

2 TS. Tưởng Duy 

Hải 

 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
Thư ký khoa học 

- Xây dựng mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống cho học sinh 

THPT 

- Đề xuất các giải pháp phối 

hợp giữa gia đình nhà trường 

và xã hội trong giáo dục đạo 

đức lối sống cho học sinh 

THPT 

13  

3 PGS.TS. Nguyễn 

Thị Hạnh 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

- Nghiên cứu mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống trong xã hội 

cho học sinh sinh viên 

- Đề xuất các giải pháp phối 

12  

                                                           
3 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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hợp giữa xã hội với nhà trường 

trong giáo dục đạo đức lối sống 

cho học sinh sinh viên 

4 PGS.TS. Nguyễn 

Đức Sơn 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
- Xây dựng mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống cho sinh viên 

- Đề xuất các giải pháp phối 

hợp giữa gia đình nhà trường 

và xã hội trong giáo dục đạo 

đức lối sống cho sinh viên 

 

3  

5 PGS.TS. Trần 

Kiều 

Hội khoa học 

Tâm lí – Giáo 

dục Việt Nam 

- Nghiên cứu các giải pháp 

khảo cứu mô hình giáo dục đạo 

đức lối sống cho sinh viên 

- Đề xuất các giải pháp triển 

khai mô hình kết hợp gia đình, 

nhà trường xã hội trong giáo 

dục đạo đức lối sống cho sinh 

viên 

- Đề xuất các giải pháp đánh 

giá mô hình giáo dục đạo đức 

lối sống cho sinh viên 

5  

6 PGS.TS. Nguyễn 

Thị Yến Phương 

Trường Bồi 

dưỡng Cán bộ 

Giáo dục Hà 

Nội 

- Nghiên cứu các giải pháp 

chuyển giao mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống cho học sinh 

sinh viên 

- Xây dựng tài liệu tập huấn, 

hội thảo chuyên gia, khảo sát 

thực tiễn về mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống cho học sinh 

sinh viên 

2  

7 PGS.TS.Nguyễn 

Thị Ngân Hoa 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
- Nghiên cứu các mô hình giáo 

dục đạo đức lối sống cho học 

sinh 

- Đề xuất các giải pháp đánh 

10  
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giá mô hình giáo dục đạo đức 

lối sống cho học sinh 

8 TS. Nguyễn Thị 

Liên 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
-  Xây dựng mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống cho học sinh 

tiểu học 

- Đề xuất các giải pháp phối 

hợp giữa gia đình nhà trường 

và xã hội trong giáo dục đạo 

đức lối sống cho học sinh tiểu 

học 

 

7  

9 TS. Ngô Vũ Thu 

Hằng 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
- Xây dựng mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống cho học sinh 

THCS 

- Đề xuất các giải pháp phối 

hợp giữa gia đình nhà trường 

và xã hội trong giáo dục đạo 

đức lối sống cho học sinh 

THCS 

 

8  

10 PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thọ 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
- Khảo sát thực trạng giáo dục 

đạo đức lối sống cho học sinh 

sinh viên trong nhà trường 

- Nghiên cứu mô hình giáo dục 

đạo đức lối sống trong gia đình 

cho học sinh sinh viên 

- Đề xuất các giải pháp phối 

hợp giữa gia đình với nhà 

trường trong giáo dục đạo đức 

lối sống cho học sinh sinh viên 

 

9  

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) 
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- Đánh giá được thực trạng cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường hiện nay; 

- Đề xuất được mô hình phối hợp gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc 

tế; 

- Đề xuất được hệ thống giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình phối hợp gia đình-

nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu 

cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

12 Tình trạng đề tài: 

 Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 Kế tiếp nghiên cứu của 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) 

  13.1.1 Trong nước  

Việt Nam là một quốc gia Á Đông có bề dày truyền thống hiếu học và tinh thần 

"tôn sư trọng đạo", giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được coi là mục tiêu 

quan trọng hàng đầu trong tất cả các cấp học từ xưa cho tới nay. Để thực hiện  được mục 

tiêu giáo dục đó, trên thực tế, vai trò giáo dục của gia đình, trong nhà trường và ngoài xã 

hội luôn cùng đồng hành.  

Phối hợp vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên cũng được sự quan tâm lớn của Đảng, Chính phủ, Bộ giáo dục và 

các Bộ, ban, ngành có liên quan từ rất sớm và nhất là trong  giai đoạn đổi mới của đất 

nước. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua nhiều công trình nghiên cứu có liên quan 

đã thực hiện nhờ chủ trương chỉ đạo, sự đầu tư và hỗ trợ của các cấp từ trung ương đến 

địa phương. Có thể đánh giá khái quát các kết quả đó như sau:  

       *Thứ nhất, những đề tài nghiên cứu có liên quan tới việc phát triển con người phát 

triển văn hóa và nguồn nhân lực trong thời đại mới; việc  giáo dục đạo đức, lối sống cho 
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học sinh, sinh viêntrong nhà trường. 

       Trong những năm gần đây, đã có không ít các đề tài được triển khai ở nhiều cấp 

khác nhau, từ cấp Nhà nước cho tới cấp Bộ và cả những đề tài được triển khai ở các địa 

phương tập trung vào nghiên cứu thực trạng và đề ra các giải pháp có liên quan tới việc 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên ở nhiều mức độ khác nhau, đi từ khái 

quát đến cụ thể.  

Ở cấp Nhà nước, có thể kể tới các chương trình nghiên cứu khoa học xã hội trọng điểm 

như:  

       Chương trình KX-07 tập trung nghiên cứu về "Con người Việt Nam - mục tiêu và 

động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội" (1991-1995),  Chương trình KHXH-04  và 

Chương trình KX-05 đi sâu vào trọng tâm vào  "Phát triển văn hóa, xây dựng con người 

trong thời kì CNH, HĐH đất nước" (1996-2000) và "Phát triển văn hóa, con người và 

nguồn nhân lực trong thời kì CNH, HĐH đất nước" (2001-2005);   

       Các công trình nghiên cứu này đã xác định được tầm quan trọng của nguồn nhân lực 

đối với công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế; trong đó tập trung đưa ra 

những giải pháp cho việc đào tạo nguồn nhân lực tương lai, không chỉ có sức mạnh của 

tri thức mà còn chú trọng tới yếu tố đạo đức, văn hóa; xây dựng con người mới phù hợp 

với yêu cầu đổi mới của đất nước. Các công trình nghiên cứu này đã cung cấp một cơ sở 

nền tảng cả về lý luận lẫn thực tiễn về quan điểm, cách tiếp cận trong việc phát triển 

nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước cả về "trí" và "đức". 

        Ở cấp Bộ, đã có nhiều công trình đi sâu vào việc  nghiên cứu thực trạng về giáo dục 

đạo đức, giá trị nhân văn cho học sinh ở trong nhà trường và từ đó đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Có thể kể đến 

hàng loạt các công trình nghiên cứu tiêu biểu như:  

       Đề tài B98- 49- TĐ43 về “Thiết kế MT, ND và PP GD đạo đức cho HS Trung học" 

(1998- 2000); Đề tài B98- 49- 55  đề cập tới việc  “Cải tiến ND và PP công tác của 

GVCN lớp ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay" (1998- 2000);  Đề tài B97- 49- 19 

đưa ra những phân tích thực trạng và phương pháp về " Giáo dục giá trị nhân văn cốt lõi 

cho HS qua môn Đạo đức và GDCD"(1997- 1999)... .   

       Một số đề tài đi sâu vào nghiên cứu các hoạt động cụ thể trong trường học có liên 

quan tới việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên như:   

       Đề tài B2001 - 49 -14 về  "Giáo dục một số giá trị đạo đức truyền thống cho HS qua 
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các hoạt động ngoại khóa ở trường THPT" (2001- 2003), Đề tài B2003 - 49 -60 đưa ra 

"Một số giải pháp tổ chức hoạt động văn hóa- nghệ thuật nhằm GD đạo đức cho HS 

trong nhà trường THPT hiện nay"(2003-2005), Đề tài B2006 - 37 -20 đề cập tới " Giáo 

dục đạo đức môi trường cho HS THCS" (2006- 2008), Nhiệm vụ B2011-37-03NV 

nghiên cứu về “ Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong HS THPT” (2011- 

2012),  Đề tài B2006- 37 đưa ra kết quả nghiên cứu về  “Định hướng mục tiêu, nội dung 

giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh phổ thông” (2006 - 2008),   Đề tài 

B2012-37-07NV đi sâu nghiên cứu “Giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường 

phổ thông Việt Nam” (2012-2014), Nhiệm vụ B2014-37-02 NV đã  “Đề xuất mục tiêu, 

chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng  hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết 

quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục đạo đức, Giáo dục công 

dân ở Tiểu học và THCS trong Chương trình giáo dục phổ thông sau 2015”,  Đề tài 

V1998 nghiên cứu " Giáo dục hành vi đạo đức cho HS tiểu học thông qua trò chơi" 

(1998-1999), Đề tài V2005-20 đưa ra “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình 

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học” (2005-2006).... Bên cạnh đó, 

còn có các đề tài nghiên cứu riêng đối tượng sinh viên như: Đề tài B2001 - 52 -16 tập 

trung  "Nghiên cứu áp dụng tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo 

đức, kĩ năng sống của SV ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp"(2001- 2003), Đề tài B2011-17-09 đi sâu phân tích “Ảnh hưởng của chủ nghĩa 

thực dụng đối với lối sống của sinh viên  hiện nay” (2011-2013)..vv.  

         Có thể nhận thấy, xung quanh các vấn đề có liên quan tới giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên đã có nhiều đề tài nghiên cứu và được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm. Các kết quả nghiên cứu phong phú, bổ ích, có giá trị khoa học cao và là một 

kênh tham khảo hữu ích trong quá trình thực hiện đề tài.   

*Thứ hai, những đề tài nghiên cứu có liên quan tới chủ thể gia đình trong việc giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh; các nhân tố mới trong giáo dục đạo đức cho học sinh, 

sinh viên 

          Mặc dù không nhiều, song bước đầu cũng có những đề tài nghiên cứu về việc thay 

đổi vai trò của giáo dục đaọ đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu của 

tình hình mới như:  

           Đề tài B2001- 49 – 06 đề cập tới  “Một số biện pháp giúp cha mẹ giáo dục ý thức 

trách nhiệm đối với GĐ cho con lứa tuổi HS phổ thông ở thành phố” (2001- 2003), Đề 

tài B2008 -37 – 61 về  “Mô hình nhân cách HS phổ thông Việt Nam trong quá trình hội 
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nhập quốc tế” (2008- 2011), Đề tài V2000 nêu ra  “ Những quan điểm đổi mới phương 

pháp dạy học môn Đạo đức ở tiểu học” (2000- 2001), Đề tài V2006 – 19 đề xuất  “Một 

số biện pháp tăng cường sự tham gia của HS trong dạy học môn Đạo đức ở tiểu học” 

(2006-2007), Đề tài V2007 – 08 tập trung vào nghiên cứu các biện pháp “Rèn luyện kỹ 

năng hợp tác cho học sinh Trung học phổ thông qua Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp” (2007 - 2008), Đề tài V2009-01 đi sâu “Tìm hiểu về giáo dục đạo đức của vài nước 

trên thế giới” (2009 – 2010)...vv 

* Thứ ba, những đề tài nghiên cứu có liên quan tới việc đề xuất mô hình phối hợp giữa 

gia đình-nhà trường- xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên  

        Thực tế khảo cứu tư liệu cho thấy ở Việt Nam từ trước đến nay chưa có đề tài nào 

đề cập trực tiếp tới nội dung này. Gần sát với nội dung này nhất có thể kể tới công trình 

nghiên cứu của PGS.TS Trần Kiều cùng nhóm cộng sự đã thực hiện  chương trình nghiên 

cứu cấp nhà nước KX04 -07-CĐ, đưa ra những kết quả  về "Thực trạng và giải pháp 

giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong 

chiến lược phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước" (2000- 2001). Trong kết quả nghiên cứu đưa ra, nhóm tác giả đã bước đầu 

đề xuất được sự phối hợp giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và vai trò của các 

tổ chức xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.  

Nhận xét  

       Như vậy, qua việc xem xét tổng thể các công trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài 

được tiến hành trong nước, có thể bước đầu đưa ra một số nhận xét về thực trạng kết quả 

nghiên cứu như sau: 

* Những kết quả đã đạt được 

       Các đề tài đã thực hiện hầu hết đều tập trung vào nghiên cứu về thực trạng giáo dục 

đạo đức, nhân cách, lối sống; đề xuất các các nội dung, biện pháp, cách thức cụ thể trong 

việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường thông qua các 

môn học cụ thể hoặc thông qua các hoạt động ngoại khóa.  

     Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện, phần lớn đều tập trung vào đối tượng nghiên cứu 

là Nhà trường và Học sinh; cũng như các hoạt động phần lớn đều là hoạt động trong nhà 

trường. 

      Xét về tính cập nhật trong nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu có liên quan được tiến 

hành trong một quãng thời gian dài mà mang tính liên tục. Điều này thể hiện tính hệ 
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thống và kế thừa trong kết quả nghiên cứu cũng như việc kiểm định được các kết quả 

nghiên cứu trước, đảm bảo độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu. 

* Những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu  

       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số vấn đề nghiên cứu vẫn còn là những 

khoảng trống mà các đề tài trước đó chưa đề cập tới và vì vậy đòi hỏi phải tiếp tục được 

nghiên cứu, cụ thể:  

(1) Các công trình nghiên cứu trước đó chưa thực sự đánh giá đúng và chú trọng vào các 

đối tượng khác nhau trong quá trình giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Cụ thể là 

yếu tố Gia đình, Xã hội và Sinh viên đã được đề cập tới rất hạn chế hoặc là không được 

đề cập. 

(2) Vấn đề nghiên cứu về phương diện lí luận trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh, sinh viên dường như chưa được đề cập tới.  

(3) Chưa có công trình nghiên cứu nào đặt vấn đề nghiên cứu cụ thể và đầy đủ về việc đề 

xuất mô hình phối hợp giữa " Gia đình, Nhà trường, Xã hội" trong/để"giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên" nhằm " đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và 

hội nhập quốc tế.  

    (4) Các kết quả nghiên cứu trước cũng để lại một khoảng trống trong tính thời sự của 

vấn đề nghiên cứu khi có những thay đổi về xã hội, bối cảnh toàn cầu hóa, sự phát triển 

vũ bão của công nghệ thông tin, mạng xã hội, ….  

     Thực tế đó cho thấy cần cập nhật nghiên cứu, nghiên cứu có tính hệ thống, xây dựng 

được mô hình kết nối giữa các chủ thể mà một yêu cầu bức thiết.   

13.1.2. Ngoài nước  
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Vấn đề phối hợp gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục nói chung và trong giáo 

dục đạo đức học sinh sinh viên đã được nhiều nghiên cứu trên thế giới quan tâm ở các 

bình diện khác nhau. Những nghiên cứu đáng chú ý về lĩnh vực này có thể diễn tả theo 

sơ đồ sau: 

 

Những nghiên cứu của Epstein từ năm 1997 về 6 mức độ tham gia của gia đình vào 

hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường có giá trị kinh điển. Ngoài ra những nghiên 

cứu của Solish, Perry (2008) và Griffin, Steen (2011) cung cấp những lợi ích hay của 

Yanghee  (2009), Lucicke, Kertman, (2012), … về những rào cản của mối quan hệ giữa 

gia đình nhà trường. Mặc dù vậy những kết quả này đi sâu vào bản chất tâm lí của quá 

trình phát triển đạo đức, lối sống của học sinh sinh viên mà chưa thể thể hiện đặc tính 

văn hóa, bản sắc dân tộc trong các mối quan hệ phức hợp. 

Ở khía cạnh nghiên cứu sự tham gia của cha mẹ học sinh vào quá trình giáo dục 

cũng có một số nghiên cứu quốc tế về lĩnh vực GD đạo đức – công dân/ giáo dục tính 

cách, W.Althof và M.W.Berkowitz đã nghiên cứu đề cập đến việc phân biệt giữa hai lĩnh 

vực GD đạo đức và GD tính cách và sự phát triển của hai lĩnh vực này trong bối cảnh 

GD quốc tế; sự giao thoa và một số nét đặc trưng của mỗi lĩnh vực. Các tác giả đồng thời 

làm rõ các khái niệm trách nhiệm công dân và Giáo dục Công dân (GDCD), những năng 

lực cần thiết để một người thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tư cách công dân của mình cả 

về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, và mối quan hệ giữa GDCD với GD tính 

cách. Nghiên cứu cho thấy mặc dù có những nét đặc thù, song GD đạo đức, GDCD và 
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GD tính cách có sự tương tác, bổ trợ cho nhau, và có mối liên hệ mật thiết về mục tiêu, 

cách thức, phương pháp thực hiện.  

Việc giáo dục đạo đức lối sống HSSV Việt Nam có nhiều nét tương đồng với các 

nghiên cứu của các nước châu Á, nơi chịu sự ảnh hưởng lâu đời của Nho giáo. Trong 

nghiên cứu của Lee Wing On đã phân tích các vấn đề: Sự hình thành khái niệm trách 

nhiệm công dân và GD công dân; Sự phát triển của Chương trình môn GDCD; Sự phát 

triển của phương pháp dạy học lĩnh vực GDCD; Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ rõ 

phương pháp dạy học nào là hiệu quả và phù hợp hơn cả đối với bối cảnh châu Á trong 

việc dạy học các nội dung về GDCD.  

Một nghiên cứu khác của J.Boon-Yee Sim và M.Print cũng cho rằng GDCD luôn là 

một mục tiêu bao trùm của hệ thống GD Singapore. Việc môn KHXH được đưa vào 

trường trung học từ năm 2001 với tư cách một môn bắt buộc và phải qua thi cử, đã phản 

ánh trọng tâm không thay đổi của Singapore trong việc thực hiện GDCD cho HS để đáp 

ứng các yêu cầu quốc gia. KHXH đã trở thành một môn học chủ đạo trong việc thực hiện 

GDCD trong chương trình giáo dục quốc gia. GDCD thông qua KHXH là một hướng đi 

mới so với các chương trình GDCD truyền thống trước đây, trong đó chú trọng sự phát 

triển tư duy của HS. 

Mặc dù đã tập trung phân tích vai trò, vị trí của GDCD cũng như tầm quan trọng 

của KHXH trong việc chuyển tải các nội dung GDCD, các tác giả chưa nêu rõ sự khác 

biệt/ưu thế hơn của GDCD thông qua KHXH là gì so với việc thực hiện GDCD theo 

cách truyền thống; không đề cập đến phương pháp sư phạm trong việc thực hiện GDCD 

thông qua KHXH. 

Theo Tsunesaburo Makiguchi, nhà trường luôn được liên kết chặt chẽ với cộng 

đồng (Xã hội) và cuộc sống. Mục đích trong giáo dục phải mọc lên từ những nhu cầu của 

cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Theo J.Dewey thì giáo dục nhà trường không thể 

tách khỏi những biến động mạnh mẽ của xã hội. Theo E.Durkheim, con người mà hệ 

thống giáo dục muốn tạo ra không phải là con người như tự nhiên đã hình thành mà là 

con người như xã hội mong muốn, xã hội kì vọng. Vì vậy, một nền giáo dục hiệu quả 

phải dựa trên sự chia sẻ trách nhiệm giữa 3 phía là Gia đình, Nhà trường và Xã hội. Do 

đó, cần giảm bớt thời gian ở trường để học sinh có thời gian tham gia lao động, sản xuất, 

hoạt động cùng gia đình, cộng đồng, xã hội, kể cả hoạt động học nghề và các nhiệm vụ 

khác theo nhu cầu, năng lực, năng khiếu, bản tính của học sinh. 

Mục đích của giáo dục do xã hội xác định phải phù hợp với nhu cầu và mục tiêu 
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của từng cá nhân. Nếu xã hội chỉ quan tâm đến việc dùng các cá nhân để làm lợi cho 

mình thì hậu quả sẽ bi đát cho cả cá nhân và xã hội. Vì vậy, gia đình phải xác định được 

hướng đi sao cho không bị xã hội lợi dụng như là phương tiện của nó. 

Mục đích giáo dục phải là làm sao cho học sinh trở thành những người có trách 

nhiệm, lành mạnh trong xã hội, làm cho học sinh đóng góp vào hạnh phúc chung của xã 

hội. Từ đó, giáo dục cần tìm cách phát huy những tính cách mà một cá nhân cần có để 

tham gia một cách sáng tạo vào sinh hoạt của xã hội để giáo dục là phương tiện quan 

trọng của tiến trình xã hội hóa từng cá nhân. 

Theo Eisuke Saito, nếu giáo dục nhà trường không còn đảm bảo khả năng thăng 

tiến của xã hội, thì nó sẽ gây chia rẽ xã hội. Mô hình đổi mới giáo dục rễ chùm trong 

Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập của Sato được đề xuất năm 1996. Trong mô 

hình này thì nhu cầu xã hội được đặt làm mục tiêu chính như mô tả dưới đây. 

 

Mô hình giáo dục trong cộng đồng học tập 

Như vậy, nhu cầu của xã hội luôn chiếm một phần quan trọng trong chương trình 

nhà trường, đảm bảo sự thích nghi của chương trình giáo dục trước nước biến đổi của 

bên ngoài. Đây cũng là nét khác biệt trong mô hình giáo dục của các nước so với Việt 

Nam. 

Đối với định hướng đổi mới giáo dục trong nhà trường thông qua nghiên cứu bài 

học của Nhật Bản, để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong nhà trường thì cách 

tốt nhất là cung cấp cơ hội cho phụ huynh và những người dân địa phương học tập cùng 

nhau ngay trong lớp học ở trong nhà trường. Tạo cộng đồng học tập hỗn hợp, liên tục và 

suốt đời, gây dựng mô hình học tập mở, đa dạng đối tượng tham gia để nâng cáo trách 

nhiệm của cộng đồng, của gia đình và của giáo viên đối với việc học của học sinh. Từ đó 

Môn học/Văn hóa 

Phát triển chương trình 

Phát triển chuyên môn 

Nhu cầu của học sinh/xã hội 

Phản biện chương 
trình (Suy ngẫm) 

Bài học 

Chương trình 

Thực hành 



15 
 

làm giảm sự khác biệt giữa môi trường nhà trường và môi trường xã hội mà tạo môi 

trường để dung hòa ngay việc học của học sinh với cộng đồng, với xã hội và với gia 

đình. 

Trong đó, các nhà khoa học, người dân, nghệ nhân, giảng viên cũng có trách nhiệm 

tham gia vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường và nâng cao chất lượng học tập 

của học sinh. 

Việc lôi cuốn phụ huynh và cộng đồng vào trong nhà trường tạo thành nguồn lực 

lớn trong quá trình học tập. Sự tham gia và cam kết của phụ huynh, cộng đồng vào trong 

nhà trường sẽ khiến việc học của học sinh trở nên thực tế hơn, có chất lượng cao hơn và 

học sinh cảm thấy việc học có liên quan đến các em nhiều hơn. 

Theo Hargreaves & Shirley (2009), phụ huynh được coi là “người tiêu dùng” của 

dịch vụ giáo dục. Phụ huynh là nhân vật quan trọng của hệ thống nhà trường nhưng họ 

chỉ được xem như là người tiếp nhận dịch vụ giáo dục. 

Mời phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập thực tế ở nhà trường rất hữu ích. 

Như vậy, phụ huynh cũng cần phải có quyền lợi và nghĩa vụ trong phát triển nhà trường. 

Theo Manabu Sato & Masaaki Sato, nhà trường thế kỉ XXI phải phản hồi lại xã hội 

dựa trên 4 đặc điểm:  

- Thứ nhất: Phản hồi đối với xã hội tri thức,  

- Thứ hai: Phản hồi đối với xã hội đa văn hóa,  

- Thứ ba: Phản hồi đối với nguy cơ cách biệt xã hội,  

- Thứ tư: Phản hồi đối với xã hội dân chủ trưởng thành. 

Trong đó, Phản hồi đối với xã hội tri thức thì giáo dục nhà trường cần phải đóng 

vai trò là nền tảng của học tập suốt đời để phát triển kiến thức nền tảng của con người. 

Giúp học sinh tiếp tục học tập tích cực trong suốt cuộc đời còn lại của họ. Do vậy, giáo 

dục nhà trường cần phải phát triển khả năng giao tiếp của con người để họ có thể suy 

nghĩ sáng tạo, nghiên cứu và hợp tác cùng người khác. 

Theo Manabu Sato & Masaaki Sato, trường học không thể đổi mới bền vững nếu 

chỉ có sự hỗ trợ từ bên trong mà không có bất kì sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Cản trở lớn 

nhất ảnh hưởng đến kết quả đổi mới nhà trường là sự mất lòng tin giữa giáo viên và phụ 

huynh. Người phải chịu thiệt thòi nhất đối với ảnh hưởng này là học sinh. Hệ quả là 

quyền học tập của học sinh sẽ bị xâm phạm. 
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Bởi vì, khi đó, phụ huynh tập trung vào việc thể hiện sự không hài lòng của họ đối 

với giáo viên hơn là tập trung vào việc học tập có chất lượng của con em họ, đồng thời, 

giáo viên cũng tập trung giải trình, ứng phó với phụ huynh học sinh nhiều hơn là quan 

tâm đến nhu cầu học có chất lượng của học sinh.  

Do vậy, không có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa giáo viên và phụ huynh 

đối với việc giáo dục học sinh. Vì thế, trong đổi mới nhà trường, không nên coi việc 

tham gia của phụ huynh vào quá trình tổ chức học tập của học sinh là tình nguyện mà 

nên đưa vào dưới dạng trách nhiệm của phụ huynh. Ngược lại, tham gia vào tổ chức học 

tập cho con em mình và đổi mới nhà trường cũng phải được coi là quyền lợi của phụ 

huynh. 

Phụ huynh đến trường tham gia vào việc tổ chức học tập cho học sinh không chỉ 

riêng cho con em mình mà còn phải vì tất cả học sinh trong trường.  

Khi phụ huynh, xã hội đều tham gia vào quá trình tổ chức học tập, giáo dục trong 

nhà trường cho con em họ thì sẽ không còn những lời than phiền về nhà trường và về 

việc học của con em họ nữa. 

Từ đó cho thấy, gia đình cần phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tham gia vào 

trong quá trình tổ chức học tập, tổ chức giáo dục trong nhà trường để đảm bảo quyền lợi 

học tập của con em họ và đảm bảo vai trò giám sát của người tiêu dùng và đảm bảo sự 

chia sẻ trách nhiệm với nhà trường trong việc xây dựng cộng đồng học tập suốt đời. Kết 

quả sẽ đem lại sự hàn gắn, tránh đổ vỡ mô hình nhân cách giữa gia đình với nhà  trường 

trong việc định hình công dân tương lai. 

Bộ Giáo dục và đào tạo vùng Québec Canada nêu rõ vai trò của gia đình kết hợp 

với nhà trường trong giáo dục học sinh, giáo dục đạo đức lối, giáo dục giới tính quy định 

các thành viên trong gia đình và trong nhà trường đều có trách nhiệm giáo dục học sinh 

và phụ huynh phải tham gia thường xuyên với nhà trường và với học sinh trên các nội 

dung giáo dục liên quan đến học sinh. Trong đó, gia đình có nhiệm vụ làm cho học sinh 

có ý thức về cuộc sống và thể hiện trong các mối quan hệ theo giới tính như nhận biết 

các mối quan hệ theo giới tính, tương tác với người khác, đặc biệt là gia đình cần làm 

cho học sinh biết cách tiếp nhận, diễn đạt, phản hồi về cảm xúc, tình yêu và sự thông 

cảm. Về hình thức tổ chức, gia đình có thể xây dựng các mối quan hệ tin tưởng để cho 

học sinh đặt ra các câu hỏi, đưa ra vấn đề khi lo lắng và đề xuất hỗ trợ thông tin khi học 

sinh cần, nhất là gia đình cần tham gia trở thành nguồn nhân lực của nhà trường hoặc đối 
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tác của nhà trường trong giáo dục học sinh. 

Có nhiều nghiên cứu trên thế giới về xây dựng mô hình, nghiên cứu vai trò của gia 

đình trong giáo dục học sinh, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh như tác giả Auduc 

J-L năm 2004 với nghiên cứu “Cha mẹ, xin đừng đứng ở vỉa hè của nhà trường”, Bernier 

L. và De Singly F. với nghiên cứu “Gia đình và nhà trường, mối liên hệ xã hội và chính 

trị” năm 1996, Gayet D. năm 1999 với nghiên cứu “Nhà trường chống lại phụ huynh”, 

Glasman D. năm 1992 với nghiên cứu “Nhà trường ngoài nhà trường. Hỗ trợ nhà trường 

và khu phố”, tổ chức OECD đưa ra nghiên cứu năm 1997 “Phụ huynh là đối tác của nhà 

trường”… cùng nhiều nghiên cứu khác cũng đã đưa ra cụ thể vai trò quan trọng của sự 

phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong giáo dục học sinh. 

13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 

tài 

13.2.1. Tầm quan trọng, tính cấp thiết của đề tài.  

   Giáo dục đạo đức, lối sống, mà nền tảng từ giáo dục phổ thông, đóng một vai 

trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách mỗi con người (mà 

ban đầu là mỗi học sinh) - nguồn lực quan trọng nhất tạo nên các giá trị đạo đức, lối sống 

và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, lịch sử, quyết định tầm vóc, vị thế và sức mạnh thực sự của 

mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia.  

Giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống chưa bao giờ được coi là một lĩnh vực đơn 

giản hay có thể đạt được thành công một cách dễ dàng. Trong một xã hội hiện đại với 

nhiều biến động, nhiều giá trị truyền thống bị thay đổi thậm chí là bị "đảo ngược", thì 

ngay cả đối với các nước phát triển hay là các cường quốc giáo dục tiên tiến hàng đầu 

trên thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và phải đầu tư nhiều nguồn lực, 

trí tuệ và sự sáng tạo không ngừng để đổi mới, thích ứng với yêu cầu của sự thay đổi. 

Vấn đề " đổi mới giáo dục" trong đó có giáo dục đạo đức, lối sống luôn được coi là "vấn 

đề toàn cầu", và cũng chính vì vậy mà nó không cho phép sự chậm thay đổi hoặc chậm 

thích nghi với xu thế chung của thế giới. Xét cụ thể thực tế ở Việt Nam hiện nay, giáo 

dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên đang đứng trước hai yêu cầu bức thiết cần 

phải thay đổi, đó là: thay đổi để đáp ứng kịp thời chính yêu cầu nội tại của các chủ thể 

tham gia vào quá trình giáo dục, của quá trình đổi mới đất nước và thay đổi để đáp ứng 

với yêu cầu hội nhập quốc tế.     

Giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống nói riêng là sự nghiệp của toàn 
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dân. Giáo dục đạo đức, lối sống sẽ không có hiệu quả nếu tách rời giáo dục gia đình, giáo 

dục nhà trường và môi trường xã hội. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng 

một mô hình phối hợp gia đình-nhà trường-xã hội có hiệu quả trong việc giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước 

và hội nhập quốc tế đã và đang được đặt ra một cách cấp thiết. 

* Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, 

sinh viên để đáp ứng với tình hình mới của đất nước và quốc tế, Đảng và Chính phủ đã 

hết sức chú trọng tới việc lãnh đạo, chỉ đaọ thực hiện việc tăng cường giáo dục đạo đức, 

lối sống cho thế hệ trẻ được thể hiện qua các chỉ thị, văn bản được ban hành.  

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định mục tiêu cụ thể về 

nhân cách, gia đình, xã hội trong giáo dục là “Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hoá 

con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách đạo đức, trí 

tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức 

tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm 

của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước”. 

Đặc biệt, trong Nghị quyết TW29 cũng đề cập đến vấn đề phối hợp giữa Gia 

đình, Xã hội trong giáo dục phổ thông, nhưng chỉ tập trung nhiều vào khía cạnh xã hội 

hóa giáo dục như “Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; hệ thống giáo dục và đào tạo 

ngoài công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục và đào tạo chung của toàn xã 

hội. Những thành tựu và kết quả của giáo dục là có đóng góp của mỗi gia đình và toàn 

xã hội. Nguồn lực quốc gia và khả năng của phần đông gia đình đầu tư cho giáo dục và 

đào tạo còn thấp so với yêu cầu. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi 

mới việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; giáo dục nhà 

trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Chủ động phát huy mặt tích 

cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục 

công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền." 

Ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 42-CT/TW về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Trong đó ghi rõ “Trong thời gian tới, 

công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải được tiếp tục 

tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam 

giàu lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những 

công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trong chỉ thị này 

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã nhấn mạnh một trong những giải pháp cơ bản  đó 

là: Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn 

thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng,  đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ 

trẻ. 

* Nhằm cụ thể hóa các Chỉ thị của Đảng, Chính phủ cũng đã ban hành hàng loạt 

các nghị quyết có liên quan đến giáo dục đạo đức lối sống và sự phối hợp giữa Gia đình, 

Nhà trường và Xã hội trong quá tình thực hiện này:  

Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới giáo dục, 

trong đó có đề cập đến vai trò của Gia đình, xã hội đối với giáo dục phổ thông như  

“Tăng cường tuyên truyền trách nhiệm của các gia đình trong việc tích cực thực hiện xã 

hội hóa giáo dục, tham gia tạo các nguồn lực phát triển giáo dục. Xây dựng môi trường 

giáo dục lành mạnh, xã hội học tập và học tập suốt đời”. 

Ngày 28/8/2015, trong quyết định số 1501/QĐ-TTg,  Thủ tướng chính phủ đã 

phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh 

niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn 2015-2020. Và mới đây nhất,  Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/03/2017 về việc đẩy mạnh giáo 

dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 

Bên cạnh đó, Luật giáo dục năm 2015 cũng đã chỉ rõ  “Nhà trường có nhiệm vụ 

phối hợp với gia đình người học, cá nhân trong tổ chức hoạt động giáo dục” và dành hẳn 

một chương nói về “Gia đình, Nhà trường và Xã hội”. Trong chương này, Luật giáo dục 

chỉ quy định trách nhiệm của nhà trường và gia đình là “Nhà trường có trách nhiệm chủ 

động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục” và trách 

nhiệm của gia đình: “Tạo điều kiện để người học tham gia các hoạt động của nhà 

trường, cùng nhà trường nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục”. Quyền của gia đình 

là “ Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của người học. Tham 

gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham gia các hoạt động của 

cha mẹ học sinh trong nhà trường. Yêu cầu nhà trường giải quyết theo pháp luật những 

vấn đề có liên quan đến việc giáo dục người học”.  

Tương tự, đối với vai trò và trách nhiệm của xã hội, Luật giáo dục cũng đề cập 

rõ: “Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện cho nhà giáo và 

người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học; Góp phần xây dựng phong trào 

học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh 
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hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Tạo điều kiện để người học được vui 

chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự 

nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình”. 

* Trên thực tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã nhanh chóng và kịp thời triển 

khai thực hiện các chỉ thị và nghị quyết của Đảng và Chính phủ, cũng như đưa ra nhiều 

văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với các cơ sở đào tạo như:  Quyết định số 2653 

QĐ-BGDĐT ngày 25  tháng 7  năm 2014 về phát triển giáo dục phù hợp với quy hoạch 

phát triển nguồn nhân lực của xã hội và tiếp tục thực hiện công tác dự báo về giáo dục, 

đào tạo và nhu cầu nhân lực của xã hội cũng như nhiều văn bản, hướng dẫn thực hiện 

khác.  

Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã kịp thời có những hoạt động tổng kết, đánh giá 

kết quả triển khai và đã ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác giáo dục tư tưởng 

cho học sinh, sinh viên. Kết quả đánh giá cho thấy những thành công bước đầu của việc 

triển khai được thể hiện thông qua những đánh giá chung về đạo đức, lối sống của học 

sinh, sinh viên. Đó là phần lớn học sinh, sinh viên có tinh thần yêu nước, chấp hành luật 

pháp, thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường, có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa 

dân tộc, có ý thức chủ động trong học tập và tự chịu trách nhiệm với cá nhân mình cũng 

như biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình và xã hội. Một thực tế đáng ghi nhận là học 

sinh, sinh viên ngày càng trở nên năng động hơn, kỹ năng sống tốt hơn và tham tích cực 

vào các phong trào tình nguyện, các hoạt động cộng đồng… 

Những kết quả thu được nêu trên rất đáng ghi nhận và mang lại những đóng góp 

to lớn đối với việc đào tạo nhân lực phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập 

quốc tế. Đồng thời, kết quả nêu trên cũng khẳng định được chiến lược đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước cùng với việc triển khai một cách có hiệu quả của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo trong việc phối hợp các yếu tố gia đình-nhà trường và xã hội để giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.  

Vì vậy, để những thành tựu thu được bước đầu nêu trên được tiếp tục phát huy 

hơn nữa, thiết nghĩ việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho việc thực hiện các đề tài nghiên 

cứu nhằm liên tục đổi mới và đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh mới là điều thực sự cần thiết và cấp thiết. 

Việc nghiên cứu đề xuất mô hình phối hợp gia đình-nhà - xã hội của nhóm nghiên cứu có 

thể đáp ứng được yêu cầu nêu trên.  

Bên cạnh đó, cũng phải nhìn nhận một cách thực tế rằng, ngoài những kết quả 
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đáng khích lệ thu được trong quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên, vẫn còn không ít những tồn tại và hạn chế. Những điều tra thực tế xã hội và thông 

qua các phương tiện truyền thông gần đây cho thấy thực trạng đạo đức, lối sống đáng báo 

động ở một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên. Các hạn chế đó là việc thiếu lý tưởng 

sống, thiếu động lực phấn đấu trong học tập và trong cuộc sống dẫn đến cả tin, ảo tưởng, 

dễ bị lôi kéo vào những hành vi phạm pháp và tệ nạn xã hội;  bạo lực học đường ngày 

càng thường xuyên hơn, mở rộng đối tượng bị bạo lực và gây bạo lực. Các hành vi văn 

hóa ứng xử kém, lối sống thực dụng, đua đòi, thích hưởng thụ, sống gấp, tự do, buông 

thả, sống ảo ở một bộ phận giới trẻ cũng có xu hướng gia tăng.   

Thực trạng nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau cả khách quan lẫn 

chủ quan. Song một trong những nguyên nhân có thể nhận thấy rõ ràng đó là mô hình và 

cách thức giáo dục đạo đức, lối sống đã và đang được áp dụng vẫn còn nhiều bất cập, 

chưa thực sự phát huy hết được tính hiệu quả mà nhất là chưa đưa tới được  sự chuyển 

biến về "chất" đối với thế hệ trẻ. Giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống nói 

riêng đòi hỏi một quá trình lâu dài và liên tục, cần liên tục đổi mới cho phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn của xã hội và của chính bản thân các chủ thể tham gia vào quá trình đó; cần 

sự phối hợp của nhiều yếu tố mà trong đó, nòng cốt chính là sự phối hợp hiệu quả giữa 

gia đình-nhà trường-xã hội. 

Từ những thực trạng nêu trên cho thấy, việc nghiên cứu đề xuất xây dựng  mô 

hình phối hợp gia đình-nhà trường-xã hội có hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội 

nhập quốc tế là cần thiết và cấp thiết.  

13.2.2. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài 

* Những thành tựu nghiên cứu trong nước và nước ngoài được nêu ở phần trên 

đã khẳng định được tầm quan trọng và kết quả nghiên cứu về mặt lí luận của các vấn đề 

có liên quan đến đề tài. Tuy nhiên, các nghiên cứu về giáo dục đạo đức cho HS, SV trong 

thời gian qua chưa mang tính tổng thể, hệ thống. Phần lớn các nghiên cứu chủ yếu để đáp 

ứng yêu cầu giáo dục đạo đức, lối sống cho HS phổ thông trong giai đoạn 2000 – 2015 

và cơ bản là chỉ tập trung vào các hoạt động của Nhà trường.  Các nghiên cứu ít tập trung 

về chủ thể Gia đình và Xã hội và ít nghiên cứu về giáo dục đạo đức, lối sống cho SV. 

Thêm vào đó, kết quả của một số đề tài mới dừng ở mức độ nghiên cứu, chưa được ứng 

dụng rộng rãi trong thực tiễn.  

Cho đến nay, chưa có một đề tài nào đi sâu tập trung nghiên cứu vào việc xây 
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dựng mô hình phối hợp gia đình-nhà trường-xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên. Mặc dù các đề tài trước đây đã có những nghiên cứu 

công phu về thực trạng, cũng như đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau trong việc giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và cũng đã bước đầu đưa ra được những 

cách thức cụ thể trong việc giáo dục đạo đức của mỗi chủ thể như: gia đình, nhà trường, 

xã hội, song việc tập trung vào nghiên cứu đưa ra mô hình phối hợp, biện pháp phối hợp, 

cách thức phối hợp, điều kiện vận hành mô hình phối hợp.... thì chưa có đề tài nào đề cập 

tới. 

Đồng thời, các kết quả nghiên cứu trước đó đều có giới hạn về mặt thời gian 

và vì vậy chỉ phục vụ cho việc giáo dục trong một giai đoạn cụ thể. Chính vì vậy, cần 

phải có ngay những công trình nghiên cứu cập nhật và đáp ứng được với sự thay đổi 

của Việt Nam và thế giới để từ đó triển khai vào thực tiễn giáo dục một cách có hiệu 

quả.  

Cũng thông qua việc khảo cứu các công trình trước đây cho thấy trong nội 

dung nghiên cứu các công trình đó, hầu hết thiếu vắng một nghiên cứu mang tính chất 

tổng thể mà dựa trên nền tảng của việc tham khảo cơ sở lý luận của nhiều công trình 

nghiên cứu trên thế giới, thiếu vắng việc dựa vào một "triết lí giáo dục" để xây dựng 

các mô hình giáo dục đạo đức.  Điều này khiến cho kết quả nghiên cứu đưa ra chỉ phù 

hợp trong những giai đoạn cụ thể, thậm chí là trường hợp cụ thể mà thiếu đi tính kết 

nối hay tính quy luật chung có thể áp dụng linh hoạt và hiệu quả ở mọi thời kỳ.  

Chính vì vậy, việc bắt tay vào thực hiện một nghiên cứu mang tính tổng thể, dựa 

trên cả cơ sở lí luận và thực tiễn trong nước, tham khảo và học hỏi cả về những nghiên 

cứu lí thuyết và nghiên cứu trường hợp của các nước trong khu vực và trên thế giới để từ 

đó đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập 

quốc tế sẽ có những đóng góp to lớn và có ý nghĩa, bổ sung vào khoảng trống nghiên 

cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục của Việt Nam hiện nay và sẽ hỗ trợ cho các 

nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác.  

* Bên cạnh việc thực hiện đề tài sẽ mang lại những đóng góp cho lĩnh vực 

nghiên cứu khoa học giáo dục, thực tế hiện nay của giáo dục Việt Nam nói chung và giáo 

dục đạo đức lối sống nói riêng cũng đang đặt ra những yêu cầu bức thiết của sự thay đổi 

và của việc áp dụng những mô hình, cách thức mới trong triển khai. Sở dĩ như vậy là bởi 

xuất phát từ những hạn chế được bộc lộ từ bản thân của mô hình giáo dục hiện hành, từ 
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trong quá trình triển khai cách thức giáo dục hiện hành và từ sự thay đổi một cách nhanh 

chóng và mạnh mẽ ngay bản thân các đối tượng và các chủ thể tham gia vào quá trình 

giáo dục. Những sự thay đổi đó khiến mô hình giáo dục đang được áp dụng trở nên lạc 

hậu và ngày càng lỗi nhịp. Có thể nhìn thấy sự thay đổi đó ở từng đối tượng cụ thể.    

Sự thay đổi nhanh chóng của xã hội ngày nay, bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập 

quốc tế, ảnh hưởng không nhỏ của mạng xã hội đến đời sống, … mà nhất là sự phát triển 

như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ đã đưa thế giới bước vào thời đại số hóa với 

cuộc cách mạng 4.0. Các yếu tố này đã đưa tới sự tác động mạnh mẽ và làm thay đổi sâu 

sắc ngay chính bản thân các chủ thể gia đình, nhà trường xã hội và những mối quan hệ 

bên trong nó.  

Thứ nhất, đối với Gia đình, mô hình gia đình truyền thống đã có sự thay đổi 

mạnh mẽ và kéo theo nó là sự thay đổi giữa các mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái và 

các mối quan hệ khác trong gia đình. Sự thay đổi đó đã tác động trực tiếp tới vai trò và 

yếu tố gia đình trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho lớp trẻ. Mối quan hệ giữa bố 

mẹ và con cái dần trở nên bình đẳng hơn xét trên khía cạnh những ảnh hưởng của bố mẹ 

đối với con cái. Tính chất áp đặt một chiều trong giáo dục đạo đức, lối sống của bố mẹ 

đối với con cái dần trở nên không còn phù hợp nữa; mức độ ảnh hưởng lẫn nhau dần trở 

lên lớn hơn và ở một khía cạnh nào đó, phương pháp giáo dục đạo đức của bố mẹ đối với 

con cái thông qua kiểm soát, áp đặt những giá trị đạo đức theo chủ quan là không còn 

phù hợp nữa. Cũng như vậy, việc duy trì các hình thức phối hợp truyền thống giữa gia 

đình với nhà trường cũng không còn là hoàn toàn phù hợp.    

   Thứ hai, đối với Nhà trường, trước sự thay đổi mạnh mẽ của xã hội, sự khác 

biệt về tâm sinh lí của giới trẻ, việc duy trì một mô hình nhà trường với phương pháp 

giáo dục truyền thống cũng dần trở nên không còn hoàn toàn phù hợp. Mối quan hệ  giữa 

thầy-trò có sự thay đổi một cách rõ rệt. Nếu như trước đây, trong môi trường giáo dục 

truyền thống, mặc dù có mức độ khác nhau trong sự phụ thuộc giữa mối quan hệ thầy - 

trò, thầy luôn là trung tâm trong mọi hoạt động, từ truyền thụ kiến thức cho đến ảnh 

hưởng về hình ảnh, đạo đức đối với trò. Lời nói, hình ảnh, cách ứng xử của thầy luôn là 

khuôn mẫu cho trò tiếp nhận với một cách thức bị động. Xã hội hiện đại cùng với những 

thay đổi trong chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, cách thức đào tạo đã đặt người 

học/trò vào vị trí chủ động, khoảng cách giữa thầy và trò thu hẹp lại cả trên phương diện 

truyền đạt và tiếp thu kiến thức, lẫn trên phương diện ảnh hưởng về phong cách, đạo đức, 

lối sống. Người học được đặt vào vị trí chủ động, có tâm lí và ý thức chủ động  trong 

toàn bộ quá trình hoạt động trong khuôn khổ nhà trường và nhất là đã biết tiếp thu có phê 
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phán những tri thức và ảnh hưởng từ người dạy. Chính vì vậy, việc giáo dục đạo đức, lối 

sống đối với người học trong nhà trường không còn có thể là sự áp đặt những lời răn dạy 

mang tính chất giáo điều, áp đặt và nhiều khi xa rời với thực tế.  

 Thêm vào đó, yêu cầu hiện đại hóa, quốc tế hóa giáo dục với mục tiêu đào tạo ra 

những "công dân toàn cầu" đã đặt ra trách nhiệm của từng học sinh là phải  chủ động đối 

với bản thân mình và đối với xã hội. Muốn làm được điều đó, sự "tự ý thức" của mỗi cá 

nhân học sinh, sinh viên là rất quan trọng. Chính vì vậy đòi hỏi giáo dục đạo đức, lối 

sống cùng với giáo dục tri thức phải tạo ra được một người học sinh, sinh viên có phẩm 

chất đó. Làm thế nào để phát huy và khiến cho học sinh-sinh viên ý thức được trách 

nhiệm của cá nhân trước cộng đồng (một cách chủ động); khác với cách thức cũ là "hình 

thành cho học sinh ý thức trách nhiệm một cách bị động" (ép buộc phải nghe theo). Cũng 

chính vì điều đó, mô hình nhà trường cũng sẽ phải thay đổi ở khía cạnh mối quan hệ giữa 

thầy và trò, chuyển từ mối quan hệ áp đặt thầy nói- trò nghe sang một mối quan hệ bình 

đẳng hơn, phát huy tính tích cực, chủ động của trò cũng như cách thức giáo dục cũng sẽ 

phải thay đổi.  

Bên cạnh đó, cũng cần phải lưu ý thêm về sự thay đổi và khác biệt một cách rõ 

rệt về sinh lí, tâm lí, điều kiện sống.. của đối tượng học sinh, sinh viên; cũng như sự thay 

đổi về mọi mặt của Nhà trường ... cũng sẽ đưa tới sự đòi hỏi thay đổi trong cách thức 

phối hợp và giáo dục đạo đức của nhà trường.  

Thứ ba, đối với xã hội, thế giới toàn cầu hóa tác động một cách mạnh mẽ và sâu 

sắc tới mỗi quốc gia và tới từng lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cuộc cách mạng công 

nghệ 4.0 cùng với sự bùng nổ của truyền thông với mạng xã hội, sự phát triển "nóng" của 

kinh tế đã đưa tới sự thay đổi mạnh mẽ về điều kiện sống, về các mối quan hệ trong xã 

hội và nhất là tác động sâu sắc tới quá trình nhận thức, hình thành đạo đức, lối sống cho 

giới trẻ. "Toàn cầu hóa" đã khiến cho nền văn hóa, bản sắc, các giá trị truyền thống của 

mỗi quốc gia bị tác động và đứng trước nguy cơ biến đổi một cách sâu sắc. Trong khi các 

yếu tố xã hội kể trên lại đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân 

cách, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên. Một trong những yếu tố thay đổi nhiều 

nhất và tác động rõ ràng nhất là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, sự thay 

đổi về các cách thức giao tiếp, tiếp nhận thông tin, trao đổi thông tin trong xã hội. Mạng 

xã hội đã tác động trực tiếp và sâu sắc tới quan niệm, nhân cách, đạo đức của giới trẻ. Do 

sự thay đổi đó, vai trò và mức độ tham gia của các tổ chức xã hội ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức và lối sống. Các tổ chức Đoàn thể, tổ chức 

kinh tế (các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất bản, sản xuất, phân phối các thiết bị giáo 
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dục và khoa học công nghệ; các công ty truyền thông; truyền hình nhà nước), các tổ chức 

chính trị, xã hội và cộng đồng (Đặc biệt các Hội cựu giáo chức, cựu học sinh, hội đồng 

hương và các ngành nghề khác, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước) là những 

nhân tố cơ bản không thể đứng ngoài mô hình phối hợp này.  

Thứ tư, thực trạng mô hình phối hợp gia đình-nhà trường - xã hội trước đây 

Xem xét một cách biện chứng, các chủ thể đã có sự thay đổi thì mối quan hệ 

giữa các chủ thể gia đình - nhà trường - xã hội cũng cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ. 

Chính vì vậy, mô hình phối hợp đang được áp dụng ở Việt Nam hiện nay trở nên lạc hậu 

so với thực tế cũng như lạc hậu trong tương quan so với sự thay đổi của các mối quan hệ 

trong mỗi chủ thể. Trên thực tế trước đây, khi  cuộc cách mạng thông tin và truyền thông 

chưa có sự bùng nổ như ngày hôm nay với sự đa dạng các loại hình và cách thức giao 

tiếp, truyền đạt thông tin, phổ biến thông tin thì khoảng cách giữa "nhà trường" và "xã 

hội" là tương đối lớn. Hình ảnh "trường học có tường bao" hay "tháp ngà" thường được 

sử dụng để mô tả một trong những đặc thù của sự ngăn cách, tồn tại riêng rẽ và ít bị ảnh 

hưởng nhà trường đối với xã hội. Do đó, trên thực tế, rất nhiều nội dung kiến thức lẫn 

đạo đức, lối sống được giáo dục trong nhà trường đã lạc hậu so với thực tế xã hội. Điều 

này đưa tới một hệ quả là khi học sinh, sinh viên rời khỏi nhà trường ra xã hội, thường bị 

lạc hậu và bị động trước thực tế xã hội, không có kỹ năng để có cách hành xử đúng và từ 

đó sinh ra những phản ứng những hành vi có khi là tiêu cực.  

Cũng chính vì vậy, sự phối hợp giữa xã hội (thông qua các tổ chức xã hội) với 

nhà trường trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống dường như còn lỏng lẻo, mang 

tính hình thức và nhất là chưa thực sự cập nhật với sự phát triển của thực tế xã hội. Từ đó 

sinh ra một thói quen, một căn bệnh hình thức trong  nhà trường là nếu có sự phối hợp 

giữa nhà trường và các tổ chức xã hội thì chỉ làm cho xong với các nội dung truyền đạt 

thiếu tính thuyết phục, hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cũng mang tính thiếu sáng 

tạo. Hệ quả này tác động trở lại là người học và người học cũng đón nhận nó một cách 

đối phó, không mang lại kết quả và sự chuyển biến thực sự theo chiều hướng tốt đối với 

người học. 

Có một thực tế là, có một số trường phổ thông, CĐ-ĐH hiện nay ở Việt Nam,  

thông qua kinh nghiệm, qua tự tìm hiểu đã đưa vào những mô hình phối hợp gia đình nhà 

trường xã hội trong giáo dục HSSV nói chung. Những mô hình này cũng cần được khảo 

sát và đánh giá tổng thể, có căn cứ  khoa học tránh sự vận dụng mò mẫm dẫn đến những 

hệ lụy không đáng có.    

Như vậy, xuất phát từ thực tiễn như đã nêu ở trên, thì việc triển khai nghiên cứu 
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đề xuất mô hình phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập 

quốc tế là rất cần thiết và có đóng góp tiễn sâu sắc.  

Một cách chắc chắn, "mô hình được đề xuất" sẽ có khác biệt hơn so với  "mô 

hình cũ" đang hiện hành. Bởi trên thực tế, xã hội luôn vận động và phát triển, nhất là 

trong thời đại ngày nay thì sự thay đổi ngày càng trở nên nhanh chóng hơn. Các mô hình 

cũ, lý thuyết cũ đương nhiên là luôn lạc hậu với thực tế phát triển và việc phải nghiên 

cứu, bổ sung, xây dựng một mô hình mới cho phù hợp với thay đổi của thực tế là điều tất 

yếu. Nghiên cứu đề xuất mô hình sẽ mang lại những điểm mới rõ rệt bởi nó sẽ được dựa 

trên những cơ sở thực tế mới.  Mối quan hệ ngày nay giữa bố mẹ-con cái; Phụ huynh-

Nhà trường; giáo viên/giảng viên-học sinh/sinh viên đã thay đổi rõ rệt và tất yếu phải đưa 

đến phải thay đổi "mô hình phối hợp" giữa  Nhà trường-Gia đình và Xã hội.  

Tóm lại,  Thế giới "toàn cầu hóa" với bản chất của nó, đòi hỏi một sự kết nối 

mạnh mẽ, các cá nhân, tổ chức, gia đình, nhà trường không thể tồn tại một cách độc lập, 

riêng rẽ hay vẫn duy trì một mô hình kết nối truyền thống. Một mô hình giáo dục mới tất 

yếu sẽ ra đời và thay thế hoặc bổ sung cho những mô hình cũ. Mô hình đó phải được xây 

dựng dựa trên đặc thù của xã hội và con người Việt Nam kết hợp với những điểm ưu việt 

và phù hợp của mô hình các nước trên thế giới. Một điều hiển nhiên, đạo đức, lối sống là 

sản phẩm của xã hội, phản ánh những đặc trưng cơ bản của chính xã hội đó. Một điểm rất 

rõ nét là quan niện về đạo đức, lối sống giữa các xã hội phương Đông và phương Tây có 

sự khác nhau. Nếu như xã hội phương Đông vẫn có thói quen quan niệm đạo đức thông 

qua tính "lí tưởng" thì xã hội phương Tây quan niệm đạo đức bằng tính "tâm lí". Chính vì 

vậy, việc khảo cứu các công trình nghiên cứu của nước ngoài chỉ có ý nghĩa tham khảo, 

học tập cách thức và hỗ trợ cho việc xây dựng mô phối hợp để đáp ứng xu thế hội nhập. 

Mô hình phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối sống phải được dựa trước hết vào những 

đặc thù của xã hội Việt Nam, văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam.  

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: 

14.1. Trong nước: 

    * Chương trình KX-07: "Con người Việt Nam - mục tiêu và động lực của sự phát triển 

kinh tế- xã hội" (1991-1995) 

    * Chương trình KHXH-04: "Phát triển văn hóa, xây dựng con người trong thời kì 

CNH, HĐH đất nước" (1996-2000) 

    * Chương trình KX-05: "Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kì 
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CNH, HĐH đất nước" (2001-2005) 

    * Đề tài VI 1.1-2012.17: “Xung đột tâm lý giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong 

các gia đình Việt Nam hiện nay: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” (2013-2015) 

  * Đề tài I1.7-2013.04: “Bản thể luận xã hội về Đạo Hiếu ở Việt Nam hiện nay” (2015 - 

2016) 

    * Đề tài B98- 49- TĐ43: “Thiết kế MT, ND và PP GD đạo đức cho HS Trung học 

(1998- 2000) 

    * Đề tài B98- 49- 55 : “Cải tiến ND và PP công tác của GVCN lớp ở trường THPT 

trong giai đoạn hiện nay (1998- 2000) 

   * Đề tài B97- 49- 19 : " Giáo dục giá trị nhân văn cốt lõi cho HS qua môn Đạo đức và 

GDCD"(1997- 1999) 

* Chuyên đề KX04 -07-CĐ: " Đạo đức, tư tưởng- chính trị, lối sống của HS, SV - Thực 

trạng và giải pháp" (2000- 2001) 

* Đề tài B2001- 49 – 06 : “Một số biện pháp giúp cha mẹ giáo dục ý thức trách nhiệm 

đối với GĐ cho con lứa tuổi HS phổ thông ở thành phố” (2001- 2003). 

 * Đề tài B2001 - 49 -14 : "Giáo dục một số giá trị đạo đức truyền thống cho HS qua các 

hoạt động ngoại khóa ở trường THPT" (2001- 2003) 

* Đề tài B2001 - 52 -16: "Nghiên cứu áp dụng tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện phẩm 

chất chính trị, đạo đức, kĩ năng sống của SV ở các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp"(2001- 2003) 

  * Đề tài B2003 - 49 -60: "Một số giải pháp tổ chức hoạt động văn hóa- nghệ thuật nhằm 

GD đạo đức cho HS trong nhà trường THPT hiện nay"(2003-2005) 

  * Đề tài B2006 - 37 -20: " Giáo dục đạo đức môi trường cho HS THCS" (2006- 2008) 

  * Nhiệm vụ B2011-37-03NV: “ Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong HS 

THPT” (2011- 2012) 

  * Đề tài B2006- 37- : “Định hướng mục tiêu, nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền 

thống cho học sinh phổ thông” (2006 - 2008) 

  * Đề tài B2008 -37 – 61: “Mô hình nhân cách HS phổ thông Việt Nam trong quá trình 

hội nhập quốc tế” (2008- 2011) 

  * Đề tài B2011-17-09 :“Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đối với lối sống của sinh 

viên  hiện nay” (2011-2013) 

  * Đề tài B2012-37-07NV:“Giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông 

Việt Nam” (2012-2014) 

  * Nhiệm vụ B2014-37-02 NV: “Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định 

hướng  hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học 

thuộc lĩnh vực Giáo dục đạo đức, Giáo dục công dân ở Tiểu học và THCS trong Chương 

trình giáo dục phổ thông sau 2015” 

* Đề tài V1998: " Giáo dục hành vi đạo đức cho HS tiểu học thông qua trò chơi" (1998-
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1999) 

   * Đề tài V2000: “ Những quan điểm đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở tiểu 

học” (2000- 2001) 

   * Đề tài V2005-20: “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học” (2005-2006) 

   * Đề tài V2006 – 19: “Một số biện pháp tăng cường sự tham gia của HS trong dạy học 

môn Đạo đức ở tiểu học” (2006-2007) 

   * Đề tài V2007 – 08: “Rèn luyện kỹ năng hợp tác cho học sinh Trung học phổ thông 

qua Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”. (2007 - 2008) 

   *Đề tài V2009-01: “Tìm hiểu về giáo dục đạo đức của vài nước trên thế giới” (2009 – 

2010) 

14.2. Ngoài nước  

   Một số nghiên cứu quốc tế về lĩnh vực GD đạo đức – công dân/ giáo dục tính cách: 

1) “GD đạo đức và GD tính cách: mối quan hệ và vai trò của hai lĩnh vực đối với GD 

công dân” (W. Althof và M.W. Berkowitz, Tạp chí GD đạo đức, Tập 35, số 4, tháng 

12/2006) 

2) “Định nghĩa về trách nhiệm công dân và GD công dân: tìm hiểu các quan điểm ở 

châu Á” (Lee Wing On, Viện GD Hong Kong, 2009) 

3)“Nghiên cứu về giáo dục đạo đức và công dân trong lý luận giáo dục Tây ban nha - 

Quá trình phát triển và xu hướng hiện tại” (C. Naval và G. Jover, Tạp chí GD KHXH, 

Tập 5, số 2, tháng 9/2006) 

4) “GD công dân và Khoa học xã hội ở Singapore: Một chương trình nghị sự của quốc 

gia”  (J. Boon-yee Sim và M. Print, Tạp chí quốc tế về GD Công dân và đào tạo GV, 

Tập 1, Số 1, tháng 7/2005) 

5) Nghiên cứu của các học giả Armenia về “Tác động của giáo dục công dân đến nhà 

trường, học sinh, và cộng đồng” (T. Tovmasyan và M.T. Thoma, Armenia, 2008) 

6) “Những yếu tố đem lại hiệu quả của Giáo dục Tính cách: Hướng dẫn dựa trên nghiên 

cứu cho các nhà giáo dục” (M.W. Berkowitz và cộng sự, 2005). 

7) Garry Hornby: Parental Involvement in Childhood Education: Building Effective 

School-Family Partnerships . Springer 2015 

8) Adelman, H. (1992). Parents and schools: An intervention perspective. Eric Digest: 

ED350645. Retrieved September 2, 2008 from http://www.eric.ed.gov 

9) Baker, J. (1997). Improving parent improvement programs and practice: A qualitative 

study of teacher perceptions. School Community Journal, 7(2), 155–182. 

10) Bauch, P. A. (2001). School-community partnerships in rural schools: Leadership, 

renewal, and a sense of place. Peabody Journal of Education, 76, 204–221.  

11) Boult, B. (2006). 176 ways to involve parents: Practical strategies for partnering with 

families.Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 
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12) Bull, A., Brooking, K., & Campbell, R. (2008). Successful home-school 

partnerships: Report prepared for the Ministry of Education. Wellington: MoE. 

13) Christenson, S. L. (2004). The family-school partnership: An opportunity to promote 

the learning competence of all students. School Psychology Review, 33(1), 83–104. 

14) Desforges, C., & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, 

parental support and family education on pupil achievement and adjustment: Research 

report 433. London: Department for Education and Skills. 

15) Epstein, J. (2001). School, family, and community partnerships. Boulder: Westview 

Press 

16) Kinney, P. (2005). Letting students take the lead. Principal Leadership, 6(2), 33–36. 

15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận, tổng quan về đạo đức, lối sống  của  

HS, SV. 

Công việc 1. Nghiên cứu nội hàm về đạo đức, lối sống của HS, SV 

- Hoạt động 1. Xác định nội hàm các khái niệm đạo đức, giáo dục đạo đức trong 

bối cảnh kinh tế-xã hội hiện nay 

- Hoạt động 2. Xác định nội hàm các khái niệm lối sống, giáo dục lối sống trong 

bối cảnh kinh tế-xã hội hiện nay  

Công việc 2. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống của HS, 

SV 

- Hoạt động 1. Ảnh hưởng của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đến đạo đức, 

lối sống của HS, SV  

- Hoạt động 2. Ảnh hưởng của các đoàn thể xã hội tới đạo đức, lối sống của HS, SV 

- Hoạt động 3. Ảnh hưởng của gia đình tới đạo đức, lối sống của HS, SV 

- Hoạt động 4. Ảnh hưởng của giáo dục trong nhà trường tới đạo đức, lối sống của 

HS, SV 

Công việc 3. Nghiên cứu luận cứ trong các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, của các ngành, tổ chức xã hội về  giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1. Nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong 

giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 2. Nghiên cứu chủ trương, chính sách của các ngành, tổ chức xã hội 



30 
 

trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

Công việc 4. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giáo dục đạo đức, lối sống cho 

HS, SV 

- Hoạt động 1. Kinh nghiệm của một số nước phương đông (Nhật bản, Singapore, 

Thái lan, Trung quốc) về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 2.  Kinh nghiệm của một số nước phương tây (Đức, Pháp, Phần Lan, 

Hoa kỳ) về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 3.  Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế về giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS, SV 

Nội dung 2. Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV  

Công việc 1: Xác định các phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1. Các phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho tiểu học 

- Hoạt động 2. Các phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho THCS 

- Hoạt động 3. Các phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho THPT 

- Hoạt động 4. Các phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh 

viên 

Công việc 2. Xây dựng các tiêu chí, thang đo đánh giá thực trạng  và đánh giá 

mô hình giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động  1.  Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, thang đo và công cụ đo lường về 

tác động của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV.  

- Hoạt động 2.  Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá và thang đo hiệu quả tác 

động của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cơ chế tổ chức, quản lí của địa 

phương đến chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV. 

- Hoạt động 3. Nghiên cứu xác định các tiêu chí đánh giá tác động của các tổ chức 

xã hội đến giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV.  

- Hoạt động 4. Nghiên cứu xác định các tiêu chí đánh giá tác động của các yếu tố 

văn hóa, kinh tế xã hội đến giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV.  

- Hoạt động 5. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá và thang đo về chất lượng và 

hiệu quả của việc phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối 
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sống cho HS, SV. 

Công việc 3. Tổ chức khảo sát thực tiễn mô hình phối hợp tại 3 miền Bắc, Trung, 

Nam; đại diện 3 khu vực thành phố, đồng bằng, miền núi;  trường tiểu học, THCS, 

THPT, và một số trường Đại học, cao đẳng 

- Hoạt động 1. Khảo sát đại diện học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý các 

trường phổ thông (tiểu học, THCS, THPT), tổ chức giáo dục 

- Hoạt động 2. Khảo sát đại diện sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý các trường 

cao đẳng, đại học khối kinh tế, kỹ thuật, xã hội và giáo dục 

- Hoạt động 3. Khảo sát đại diện các tổ chức xã hội như: Hội phụ nữ, đoàn thanh 

niên ở địa phương,…;  Tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cơ 

chế tổ chức, quản lí của địa phương đến chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS,SV.  

Công việc 4. Phân tích, đánh giá thực trạng mô hình giáo dục đạo đức, lối sống 

của HS, SV 

- Hoạt động 1. Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của gia đình đến giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HS 

Hoạt động 2. Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của gia đình đến giáo dục đạo 

đức, lối sống cho SV 

- Hoạt động 3. Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của xã hội đến giáo dục đạo 

đức, lối sống cho HS 

- Hoạt động 4. Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của xã hội đến giáo dục đạo 

đức, lối sống cho SV 

- Hoạt động 5. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với 

gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV  

Nội dung 3. Nghiên cứu đề xuất mô hình phối hợp gia đình nhà trường và xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV  

Công  việc 1. Xác định chức năng, nhiệm vụ của các bên liên quan trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1.  Chức năng và nhiệm vụ của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS, SV 
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- Hoạt động 2.  Chức năng và nhiệm vụ của xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS, SV 

- Hoạt động 3.  Chức năng và nhiệm vụ của nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS, SV 

Công việc 2: Nghiên cứu các mô hình hiện có về phối hợp nhà trường với gia 

đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1.  Mô hình phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục HS, 

SV 

- Hoạt động 2.  Mô hình phối hợp giữa xã hội và nhà trường trong giáo dục HS, SV 

- Hoạt động 3. Các mô hình kết hợp nhà trường với gia đình, xã hội trong giáo dục 

đạo đức lối sống cho HS, SV   

Công việc 3. Xây dựng mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1. Các nguyên tắc xây dựng giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho 

HS, SV 

- Hoạt động 2. Xác định yêu cầu đầu ra của giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

- Hoạt động 3. Xác định yêu cầu đầu ra của giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

viên 

- Hoạt động 4. Xây dựng mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh 

- Hoạt động 5. Xây dựng mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho sinh viên 

Nội dung 4. Xây dựng các giải pháp cho mô hình giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS, 

SV  

Công việc 1. Lấy ý kiến các bên liên quan và chuyên gia về mô hình gia đình-nhà 

trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho cho HS, SV đáp ứng yêu cầu đổi 

mới đất nước và hội nhập quốc tế 

- Hoạt động 1: Xây dựng phiếu lấy ý kiến, bảng hỏi phỏng vấn 

- Hoạt động 2: Tổ chức lấy ý kiến thông qua phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp 
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- Hoạt động 3: Phân tích tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa mô hình 

Công việc 2. Nhóm giải pháp cơ chế, chính sách phối hợp 

- Hoạt động 1. Các giải pháp về cơ chế, chính sách của nhà nước, của ngành Giáo 

dục, của địa phương về phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, 

lối sống  cho HS, SV. 

- Hoạt động 2. Các giải pháp về xã hội hóa trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, 

SV. 

- Hoạt động 3. Các giải pháp về chương trình giáo dục phổ thông trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HS, SV. 

- Công việc 3. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện phối hợp gia đình – nhà 

trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS, SV. 

- Hoạt động 1. Các giải pháp dành cho gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS tiểu học 

- Hoạt động 2. Các giải pháp dành cho gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS THCS 

- Hoạt động 3. Các giải pháp dành cho gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS THPT 

- Hoạt động 4. Các giải pháp dành cho gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống cho SV 

- Hoạt động 5. Các giải pháp dành cho các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HS tiểu học 

- Hoạt động 6. Các giải pháp dành cho các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HS THCS 

- Hoạt động 7. Các giải pháp dành cho các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HS THPT 

- Hoạt động 8. Các giải pháp dành cho các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục 

đạo đức, lối sống cho SV 

- Hoạt động 9. Các giải pháp dành cho nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS tiểu học 
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- Hoạt động 10. Các giải pháp dành cho nhà trường trong công tác giáo dục đạo 

đức, lối sống cho HS THCS 

- Hoạt động 11. Các giải pháp dành cho nhà trường trong công tác giáo dục đạo 

đức, lối sống cho HS THPT 

- Hoạt động 12. Các giải pháp dành cho nhà trường trong công tác giáo dục đạo 

đức, lối sống cho SV 

- Hoạt động 13. Các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục thay nâng cao nhận thức 

của gia đình và cộng đồng xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS,SV 

- Hoạt động 14. Các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán 

bộ quản lý giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS,SV và tổ chức 

phối hợp với gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS, 

SV. 

Nội dung 5. Thử nghiệm mô hình phối hợp và giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống  

cho HS, SV 

Công việc 1. Xây dựng các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1. Xây dựng hoạt động giáo dục đạo, đức lối sống cho HS tiểu học 

- Hoạt động 2. Xây dựng hoạt động giáo dục đạo, đức lối sống cho HS THCS 

- Hoạt động 3. Xây dựng hoạt động giáo dục đạo, đức lối sống cho HS THPT 

- Hoạt động 4. Xây dựng hoạt động giáo dục đạo, đức lối sống cho SV 

Công việc 2. Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý nhà 

trường Tiểu học, THCS, THPT, CĐ, ĐH về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, 

SV 

- Hoạt động 1. Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học về giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh 

- Hoạt động 2. Xây dựng chuyên đề  bồi dưỡng giáo viên THCS về giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh 

- Hoạt động 3. Xây dựng chuyên đề  bồi dưỡng giáo viên THPT về giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh 

- Hoạt động 4. Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng giảng viên về giáo dục đạo đức, lối 
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sống cho sinh viên 

Công việc 3. Xây dựng các chuyên đề hướng dẫn cho hội phụ huynh và phụ 

huynh học sinh về việc phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục đạo 

đức lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1. Xây dựng nội dung hướng dẫn cho hội phụ huynh và phụ huynh học 

sinh về việc phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HS, 

SV 

- Hoạt động 2. Xây dựng khóa học tập huấn cho phụ huynh và hội phụ huynh học 

sinh về việc phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HS, 

SV 

Công việc 4. Xây dựng các chuyên đề hướng dẫn các tổ chức xã hội về việc 

phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 1. Xây dựng nội dung, tài liệu hướng dẫn các tổ chức xã hội về việc 

phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HS, SV 

Công việc 5. Thử nghiệm hoạt động phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS, SV 

- Hoạt động 1. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ giáo dục và phụ huynh học sinh về 

giáo dục đạo đức, lối sống cho HS tiểu học 

- Hoạt động 2. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ giáo dục và phụ huynh học sinh về 

giáo dục đạo đức, lối sống cho HS THCS 

- Hoạt động 3. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ giáo dục và phụ huynh học sinh về 

giáo dục đạo đức, lối sống cho HS THPT 

- Hoạt động 4. Tập huấn cho giảng viên, cán bộ giáo dục và phụ huynh học sinh về 

giáo dục đạo đức, lối sống cho SV 

- Hoạt động 5. Thử nghiệm hoạt động phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS tiểu học 

- Hoạt động 6. Thử nghiệm hoạt động phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS THCS 

- Hoạt động 7. Thử nghiệm hoạt động phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống  cho HS THPT 
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- Hoạt động 8. Thử nghiệm hoạt động phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống  SV 

- Hoạt động 9.  Theo dõi và đánh giá họat động thử nghiệm 

Nội dung 6. Hoàn thiện mô hình, giải pháp, kiến nghị thực hiện 

Công việc 1. Hoàn thiện mô hình, giải pháp phối hợp 

- Hoạt động 1. Hoàn thiện mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 2: Hoàn thiện  các nhóm giải pháp thực hiện mô hình gia đình-nhà 

trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Hoạt động 3. Xây dựng các tài liệu, chương trình cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện 

mô hình, giải pháp 

Công việc 2. Kiến nghị chuyển giao và triển khai mô hình cho Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các cơ sở giáo dục 

- Hoạt động 1. Kiến nghị về chuyển giao và triển khai mô hình gia đình - nhà 

trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV cho các cơ sở giáo dục 

- Hoạt động 2. Báo cáo tổng hợp kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực 

hiện mô hình gia đình-nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

  Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ sưu tầm và dịch các tài liệu 

nước ngoài liên quan đến vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên phục 

vụ cho việc nghiên cứu kinh nghiệm vấn đề này ở một số nước phát triển và trong khu 

vực. Dự kiến dịch 250 trang tài liệu phục vụ nghiên cứu.  

2. Hội thảo/ toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

2.1. Hội thảo: Dự kiến tổ chức 3 hội thảo khoa học 

+ Hội thảo toàn quốc: Tổ chức các hội thảo trên diện rộng với sự tham gia của 

các nhà khoa học, nhà quản lí, giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đạo 

đức lối sống học sinh sinh viên. 

Hội thảo cũng là cơ hội để xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lí, 
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giáo viên, phụ huynh và các tổ chức xã hội về mô hình phối hợp cho từng đối tượng 

học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các lĩnh vực và 

vùng miền khác nhau. 

      Hội thảo 1: tổ chức tại phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh hoặc vùng lân cận) trong 

1 ngày (2 buổi) 

    Số lượng: 50 đại biểu 

       Mục đích: Thống nhất cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và thực tiễn) về giáo dục đạo 

đức học sinh, sinh viên; Mô hình giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên 

       Nội dung: Đề cập vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn phối hợp giữa các thành tố 

trong mô hình để thực hiện giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viên ở Việt Nam; 

làm rõ mục tiêu giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viên và các mô hình, biện 

pháp phối hợp hiện nay trong việc thực hiện giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh 

sinh viên theo các vùng miền, đối tượng học sinh 

     Hội thảo 2:  Tổ chức tại Hà Nội trong 1 ngày (2 buổi) 

      Số lượng: 100 đại biểu 

Mục đích: Trao đổi, xin ý kiến các nhà khoa học về các giải pháp và mô hình giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội 

nhập quốc tế 

Nội dung: Đề cập đến mô hình của sự phối hợp giữa các thành tố trong mô hình, 

đánh giá kết quả triển khai thực nghiệm mô hình và đánh giá sự phù hợp của cơ sở lí 

luận; đánh giá giải pháp đề xuất với thực tiễn nhà trường Việt Nam hiện nay. 

      Hội thảo 3: tổ chức tại Hà Nội trong 1 ngày (2 buổi) 

      Số lượng: 50 đại biểu 

Mục đích: là một hội thảo chuyên gia sâu, trao đổi, xin ý kiến các nhà khoa học về 

cơ sở lí luận và các tiêu chí làm căn cứ đánh giá và xây dựng phiếu khảo sát về mô hình 

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

Nội dung: Đề cập đến căn cứ lí luận, phân tích, xác định các tiêu chí làm căn cứ 

đánh giá và xây dựng phiếu khảo sát về mô hình giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, 

sinh viên;  phân tích mẫu phiếu khảo sát thực tiễn. 

2.2. Tọa đàm khoa học các nội dung của đề tài: 18 tọa đàm 

Thành phần: nhóm thực hiện đề tài và chuyên gia mời 
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Mục đích: Trao đổi định kỳ trong nhóm nghiên cứu và chuyên gia mời góp ý về các 

nội dung theo tiến độ nghiên cứu 

- Tọa đàm về đề cương, thuyết minh đề tài 

- Tọa đàm về nội hàm và khái niệm đạo đức, lối sống, giáo dục đạo đức lối sống  

- Tọa đàm về các nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức lối sống HS,SV 

- Tọa đàm về kinh nghiệm quốc tế về môi hình giáo dục đạo đức lối sống HS,SV 

- Tọa đàm về tiêu chí, thang đo đánh giá thực trạng   

- Tọa đàm về góp ý phiếu khảo sát thực trạng 

- Tọa đàm về thực trạng tìm hiểu mô hình và công tác giáo dục đạo đức lối sống ở 

một số trường phổ thông 

- Tọa đàm về kết quả thực trạng qua khảo sát ở các trường phổ thông và đại học 

- Tọa đàm về chức năng, nhiệm vụ của các bên liên quan trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS, SV 

- Tọa đàm về các mô hình hiện có về phối hợp nhà trường với gia đình, xã hội trong 

giáo dục đạo đức lối sống cho HS, SV 

- Tọa đàm về mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS,SV 

- Tọa đàm về giải pháp cơ chế, chính sách phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Tọa đàm về giải pháp về tổ chức thực hiện phối hợp gia đình – nhà trường – xã 

hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV 

- Tọa đàm về hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho HS, SV 

- Tọa đàm góp ý tài liệu bồi dưỡng giáo viên, phụ huynh 

- Tọa đàm về kết quả thử nghiệm 

- Tọa đàm về góp ý hoàn thiện mô hình, kiến nghị 

- Tọa đàm về tổng hợp kết quả nghiên cứu, góp ý báo cáo tổng kết 

 2.3. Tọa đàm chuyên môn với đơn vị và tổ chức xã hội: 6 tọa đàm 

Mục đích: Trao đổi với đơn vị khảo sát, cung cấp thông tin, hỏi ý kiến về mô hình, 

giải pháp đề xuất 

Tọa đàm với 3 trường phổ thông ở 3 cấp trường phổ thông tìm hiểu mô hình 
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hiện tại mà trường đang thực hiện để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

Tọa đàm với 3 trường xin ý kiến về mô hình đề xuất phối hợp gia định – nhà 

trường – xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống học sinh, sinh viên 

Thành phần tham gia: thành viên đề tài, chuyên gia mời, CBQL, GV, Ban đại 

diện cha mẹ HS và đại diện các cơ quan, tổ chức đoàn thể XH có liên quan (như: 

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Khuyến học,…) 

16.3 Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội 

dung, phương pháp) 

Thực hiện khảo sát thực địa 2 lần. Lần thứ 1 là khảo sát đánh giá thực trạng, xác 

định nguyên nhân. Lần thứ 2 sau khi đề xuất mô hình, hỏi ý kiến qua phiếu, phỏng vấn 

giáo viên, học sinh, các tổ chức xã hội đánh giá mô hình đề xuất.  

Mẫu khảo sát được phân bố đều theo 3 vùng đặc trưng địa lí: các tỉnh miền Bắc, 

miền Trung và miền Nam. 

Về mục đích, nội dung khảo sát 

 -Mục đích: Đánh giá thực trạng tình hình đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên 

hiện nay; thực trạng mô hình và công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS,SV 

 - Nội dung khảo sát :  

+ Thực trạng đạo đức, lối sống của HS,SV 

+ Thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS,SV 

     a) Thực trạng nhận thức của CBQL,GV, CMHS, CB Đoàn, Hội,... về tầm quan 

trọng của việc giáo dục đạo đức, lối sống,  cho HS,SV  

     b) Thực trạng về mô hình, nội dung, PP, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, 

cho HS,SV trong nhà trường 

     c) Thực trạng công tác phối hợp các lực lượng trong việc giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS,SV  

    d) Thực trạng môi trường giáo dục 

    đ) Nguyên nhân của thực trạng 

Về địa bàn khảo sát 

- Việc khảo sát sẽ được tiến hành ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; gồm các tỉnh: 

Vinh, Thái Bình, Sơn La, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh 

- Tại mỗi miền sẽ khảo sát: 
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    + một số trường tiểu học, THCS, THPT đại diện cho 3 vùng: thành phố, nông 

thôn, miền núi 

    + một số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề đại diện cho các ngành: sư phạm, 

kinh tế, kĩ thuật.  

Về đối tượng và số lượng khảo sát  (Số lượng khảo sát 4.350 phiếu) 

+ 1.700 học sinh phổ thông (300 học sinh tiểu học, 650 học sinh THCS, 650 học 

sinh THPT-100 GD thường xuyên ) ở 7 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng miền 

+ 1.600 sinh viên (400 SV cao đẳng và trường nghề, 800 SV đại học công lập, 400 

SV đại học dân lập) ở 5 trường CĐ và 8 trường đại học đại diện cho các khối ngành. 

+ 150 cán bộ Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ 

+ 600 CBQLGD, GV, giảng viên các trường tiểu học, THCS, THPT, đại học, cao 

đẳng, dạy nghề 

+ 300 cha mẹ HS, SV 

16.4. Thử nghiệm mô hình, giải pháp với trường phổ thông và đại học 

Mục đích thử nghiệm mô hình là triển khai thực tiễn trên một số trường phổ thông 

và đại học, cao đẳng 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. 

Nội dung thử nghiệm gồm:  

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

+ 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 rộng 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 

Đối tượng thử nghiệm tổ chức triển khai đến lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ 

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

và THPT. 

Đối với cấp giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sơ, trung học phổ thông):  

mỗi cấp chọn 1 trường, mỗi trường chọn 2 lớp 

Đối với Cao đẳng, Đại học chọn 1 trường Cao đẳng và 1 trường Đại học trong mỗi 

trường tuyển 2 nhóm sinh viên tình nguyện, mỗi nhóm 30 sinh viên. 

Thời gian thực nghiệm là trong 1 học kỳ mỗi lớp, và định kỳ hàng tuần, hàng tháng 
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tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh 

Công việc triển khai thực nghiệm ở trường phổ thông gồm: 

+ Kết hợp với lãnh 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 

+ Tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý trường, phụ huynh 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 

+ 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 trong nhà trường, ngoài nhà trường, tổ chức nghề 

nghiệp địa phương 

+ Tổ chức thực nghiệm có sự tham gia phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống học sinh của lớp thực nghiệm 

+ 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, đại diện gia đình học sinh và có thể đại 

diện một vài học sinh 

Công việc triển khai ở trường Cao đẳng, Đại học gồm: 

+ Kết hợp với lãnh đạo nhà trường và các tổ chức xã hội trong 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 

+ Kết hợp với phòng công tác học sinh sinh viên để lên kế hoạch thực hiện, tuyển 

sinh viên tình nguyện 

+ Tập huấn cách phối hợp với gia đình, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong và ngoài 

nhà trường cho các giảng viên, tổ chức xã hội tham gia 

+ Tổ chức thực nghiệm có sự tham gia phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội 

trong triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống sinh viên của lớp thực nghiệm 

+ Tổ chức hội thảo tại trường thực nghiệm để trao đổi đánh giá kết quả thử nghiệm, 

hiệu quả của mô hình, ưu nhược điểm, thuận lợi khó khăn trong việc thực hiên mô hình. 

Thành phần tham gia là giảng viên, cán bộ quản lí, thành viên các tổ chức xã hội trong và 

ngoài nhà trường, đại diện gia đình sinh viên và đại diện sinh viên. 

16.5. Tham dự Hội thảo quốc tế ở Thái Lan.  

 Mục tiêu: chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, trình bày kết quả nghiên cứu để 
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tranh thủ ý kiến của các nước trong khu vực và quốc tế. Sự đánh giá và góp ý kiến 

của các chuyên gia trong hội thảo của các chuyên gia quốc tế cũng đảm bảo cho 

nhóm nghiên cứu điều chỉnh nội dung mục tiêu, phương pháp, kết quả cho khớp với 

tinh thần hội nhập và sự đa dạng các mô hình phối hợp.  

        Các thành viên xây dựng nội dung mô hình phối hợp, xây dựng giải pháp và chủ 

nhiệm, thư kí của đề tài cần thu thập các ý kiến ở hội nghị quốc tế này để định hướng 

các thành viên, điều chỉnh mô hình, mở rộng và làm sâu sắc mục tiêu hội nhập quốc tế, 

đổi mới trong việc giáo dục đạo đức, lối sống học sinh sinh viên. 

         Kết quả tiếp thu ở hội nghị quốc tế là một phần trong tham khảo kinh nghiệm 

quốc tế và căn cứ đánh giá mức độ hội nhập của mô hình phối hợp trong các giải pháp 

thực hiện giáo dục đạo đức lối sống trong nhà trường Việt Nam. 

        Đoàn dự kiến số người tham dự hội thảo gồm 04 thành viên nhóm nghiên cứu 

trong thời gian 04 ngày tại Thái Lan. 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

17.1 Cách tiếp cận 

- Tiếp cận hệ thống: Nghiên cứu giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV phải được 

đặt trong bối cảnh đổi mới giáo dục - đào tạo về tất cả các mặt: trí tuệ, thể chất, thẩm 

mĩ,…. đồng thời với những thay đổi về kinh tế, xã hội, các yếu tố tác động của toàn cầu 

hóa, sự phát triển của công nghệ, những thách thức và thuận lợi, .... 

- Tiếp cận hoạt động - nhân cách: Đạo đức là một mặt quan trọng của nhân cách. 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV trong nhà trường phải được coi là một 

mặt giáo dục, một loại hoạt động giáo dục quan trọng của nhà trường. Giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS, SV phải được tiến hành thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục, 

với sự tham gia của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. 

Hoạt động và giao tiếp là đặc trưng cơ bản của con người. Tâm lí học hiện đại đã 

chứng minh rằng: Nhân cách chỉ được hình thành và phát triển thông qua hoạt động và 

giao tiếp của chủ thể. Chính vì vậy, để hình thành và phát triển đạo đức, lối sống cho thế 

hệ trẻ, không thể bằng những bài thuyết giáo đạo đức của GV mà phải thông qua các 

hoạt động và giao tiếp của chính các em. Nói cách khác, quá trình giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS, SV phải là quá trình tổ chức cho các em hoạt động và giao tiếp với thầy, 

với bạn bè và mọi người xung quanh; để thông qua đó các em có thể trải nghiệm, phát 

hiện và chiếm lĩnh các giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. Các hoạt động này phải được 
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thiết kế phù hợp với mục tiêu, nội dung GD; với nhu cầu và khả năng của HS; với điều 

kiện, hoàn cảnh thực tiễn của lớp học, nhà trường, địa phương.  

- Tiếp cận thực tiễn:Tiếp cận thực tiễn được quán triệt trong nghiên cứu phân tích 

bối cảnh trong nước và quốc tế, trong đánh giá thực trạng cũng như khi đề xuất giải pháp 

giáo dục ĐĐ, LS  cho HS,SV. 

Quan điểm thực tiễn được thể hiện từ việc xác định mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn 

chuẩn, tiêu chí đánh giá đều nhằm phản ánh khách quan thực trạng nhận thức, thái độ, 

hành vi ĐĐ, LS của HS,SV, bước đầu đưa ra dự báo mong muốn của HS,SV về một số 

vấn đề xã hội. Với kết quả đánh giá thực trạng đúng, sẽ là một cơ sở thực tế để đổi mới 

công tác giáo dục ĐĐ, LS ở các trường học, đặc biệt các trường ĐH góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện thế hệ thanh niên thực hiện CNH, HĐH đất nước. 

Nghiên cứu ĐĐ, LS là một vấn đề phức tạp và luôn biến động, vì vậy mọi nhận 

định đánh giá là tương đối theo quy luật của các hiện tượng xã hội.  

- Tiếp cận biện chứng lịch sử: Nội dung cơ bản của tiếp cận này là khi xem xét 

một hiện tượng xã hội cần phải đặt nó trong mối quan hệ biện chứng của các yếu tố chi 

phối, chế ước nó trong mội hoàn cảnh lịch sử cụ thể, nhất định. Đồng thời lại phải xem 

xét sự hình thành, phát triển của sự vật, hiện lượng theo qui luật vận động của chính sự 

vật, hiện tượng đó. Cụ thể trong khi đánh giá ĐĐ, LS của HS, SV chúng ta phải đảm bảo 

một số yêu cầu sau đây: 

+ Xác định tiêu chí đánh giá phải thể hiện được những yêu cầu, những chuẩn mực 

ĐĐ, LS của con người Việt Nam ở thời kỳ CNH, HĐH. Những giá trị đạo đức phải kế 

thừa những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu được các giá trị tích cực của 

thời đại. 

Những tiêu chí về ĐĐ, LS phải phản ánh quy luật của mối quan hệ giữa hạ tầng cơ 

sở và thượng tầng kiến trúc. Những chuẩn giá trị ĐĐ, LS là những phẩm chất nhân cách 

của con người Việt Nam của thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 

+ Khi xem xét, đánh giá thực trạng cần thấy mối quan hệ tương tác, ảnh hưởng chi 

phối lẫn nhau giữa các phạm trù ĐĐ, LS và pháp luật, cũng như mối quan hệ giữa nhận 

thức, thái độ, xúc cảm, tình cảm và hành vi của HS,SV 

+ Quán triệt quan điểm lịch sử không chỉ là sự phản ánh tồn tại, mà cần đưa ra dự 

báo sự vận động, xu thế phát triển của các hiện tượng ĐĐ, LS ở HS,SV. 
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Quan điểm chỉ đạo trên đây đã được quán triệt trong quá trình phân tích, xác định 

những khái niệm, cấu trúc, xây dựng các chỉ số, các tiêu chí nhằm xây dụng một bộ công 

cụ khảo sát có độ tin cậy cao. 

- Tiếp cận xã hội học: Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV là một quá trình 

lâu dài và phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố và đòi hỏi sự tham gia của cả gia 

đình, nhà trường và xã hội. Giáo dục nhà trường chỉ là một bộ phận, một khâu của 

quá trình đó. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV trong nhà trường không thể 

thành công nếu gia đình và XH đứng ngoài cuộc; nếu HS,SV luôn phải chứng kiến 

những hành vi lệch chuẩn ở trong gia đình và ngoài XH, nếu các em không được 

thường xuyên động viên, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những 

chuẩn mực đạo đức, lối sống trong cuộc sống hằng ngày. Nói cách khác, công tác giáo 

dục đạo đức, lối sống cho HS, SV trong nhà trường đòi hỏi sự tham gia và ủng hộ tích 

cực của gia đình và xã hội. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài phải tính đến các yếu tố gia 

đình và xã hội. 

- Tiếp cận giá trị: Nghiên cứu giáo dục ĐĐ, LS cho HS, SV cần dựa trên hệ 

thống giá trị truyền thống của dân tộc, để từ đó đưa ra những định hướng đúng đắn và 

phù hợp với bối cảnh hiện nay, đảm bảo duy trì và phát huy các giá trị của dân tộc.  

17.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:  

+ Hồi cứu, phân tích, so sánh, khái quát,… các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo 

của Đảng và Nhà nước ta, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước (chương 

trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, các kỉ yếu hội thảo khoa học, các bài báo, tài liệu 

chuyên khảo,...) về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV. 

+ Khảo cứu: Rà soát, đánh giá chương trình, SGK, giáo trình các môn học có 

liên quan ở trường phổ thông, cao đẳng, đại học và dạy nghề. 

+ Tổng kết kinh nghiệm trong nước và khảo sát quốc tế về GD đạo đức, lối sống 

cho HS, SV.  

+ Xây dựng mô hình khung lí luận về giáo dục đạo đức lối sống HS,SV 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Để đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống sống của HS, SV hiện nay và thực 

trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV,  nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng phối hợp 
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các phương pháp cụ thể sau: 

+ Điều tra bằng phiếu hỏi: Điều tra bằng phiếu hỏi đối với các CBQL, GV, HS, 

SV ở các trường tiểu học, THCS, THPT, trường dạy nghề, cao đẳng, đại học và đại 

diện các cơ quan, tổ chức XH có liên quan (như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội 

Khuyến học,…). 

+ Phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn đối với một số CBQL, GV, cha mẹ HS phổ 

thông, HS phổ thông, HS trường nghề, SV cao đẳng, SV đại học. 

+ Dự giờ, quan sát: Tiến hành dự một số tiết dạy môn GDCD ở trường PT; môn 

Chính trị ở trường cao đẳng và đại học. 

+ Nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu sản phẩm hoạt động GD đạo 

đức, lối sống của HS, SV (tranh vẽ, bài viết, bài thuyết trình, bài thu hoạch, báo cáo 

kết quả dự án,...). 

+ Nghiên cứu hành động: Xây dựng và thử nghiệm các khóa học về giáo dục đạo 

đức lối sống cho HS,SV và bồi dưỡng giáo viên, phụ huynh học sinh. 

- Nhóm phương pháp bổ trợ 

+ Phương pháp chuyên gia: Hỏi ý kiến chuyên gia về thực trạng, nguyên nhân và 

các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV những năm sắp tới. 

+ Phương pháp Toán thống kê: Xử lí các kết quả khảo sát thực trạng bằng các 

phần mềm thống kê. 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

        Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nghiên cứu cơ sở lí luận, triển khai mô hình, đánh 

giá giải pháp đề xuất và xây dựng phương án chuyển giao. 

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp nghiên cứu chuyên gia, tổ chức hội thảo 

và đánh giá mô hình. Nguồn lực, chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã 

tham gia vào các nghiên cứu giáo dục đạo đức lối sống là nhân tố chính có thể đánh giá 

được tính khả thi, sự hiệu quả và mức độ phù hợp của mô hình với thực tiễn Việt Nam. 

- Truờng Đại học Sư phạm Tp.HCM phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo và đánh giá 

mô hình.  

- Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội tham gia, phối hợp tổ chức bồi dưỡng các 

cán bộ và xây dựng tài liệu, phương pháp chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các cơ sở, 

địa phương trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất, kiến nghị với Bộ 



46 
 

GD&ĐT. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình thực hiện triển khai khảo cứu, khảo sát và đánh giá 

các mô hình đề xuất. Sở GD&ĐT đóng góp nhân lực và cơ sở vật chất để triển khai thử 

nghiệm mô hình cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và đánh giá hiệu quả các mô hình 

đối với gia đình và các tổ chức trong xã hội. Nguồn kinh phí đối ứng để chi trả chi phí 

cho các mẫu khảo sát, giáo viên, các bộ quản lí và trang thiết bị phục vụ thử nghiệm. 

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo 

dục Trung học của Bộ GD&ĐT tham gia phối hợp, góp ý, đánh giá thực trạng và các giải 

pháp của mô hình. 

19 Phương án hợp tác quốc tế: 

Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội của các nước 

phương Tây, nhóm nghiên cứu cũng sẽ thực hiện tham khảo thực tiễn mô hình của các 

nước Á Đông bằng cách tham gia hội thảo ở Thái lan để học hỏi mô hình của Thái lan và 

trao đổi kinh nghiệm, thảo luận đánh giá mô hình đề xuất của Việt Nam qua các cuộc hội 

thảo quốc tế do Thái lan tổ chức như hội thảo ISET hằng năm của đại học Khon Kaen ở 

Đông bắc Thái Lan. Tại hội thảo này hằng năm quy tụ khoảng 200 nhà khoa học, nhà 

giáo dục của các nước Đông Nam Á và các nước châu Á. Nhóm nghiên cứu sẽ trình bày 

về thực trạng, mô hình và giải pháp của Việt Nam về sự phối hợp giữa nhà trường, gia 

đình và xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên để nhận được các 

chia sẻ và sự đánh giá đa dạng của các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, nhà khoa học, nhà 

quản lí và giáo viên đến từ các nước Đông Nam Á. Sự góp ý và trao đổi của các nước là 

cơ hội cho nhóm nghiên cứu xác nhận, điều chỉnh, so sánh, đánh giá, đề xuất các liên kết, 

các kết nối và sự phối hợp giữa các thành tố trong mô hình cho phù hợp với Việt Nam, 

thích ứng với khu vực và quốc tế. 

Việc tham gia hội thảo quốc tế tại Thái Lan sẽ giúp nhóm nghiên cứu tiếp cận gần 

hơn với các mô hình hiệu quả của quốc tế về liên kết giữa nhà trường với gia đình và xã 

hội trong giáo dục học sinh sinh viên đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam. Kinh 

nghiệm cả thành công lẫn thất bại của các nước sẽ giúp nhóm nghiên cứu định hình rõ 

ràng, chắc chắn con đường hình thành mô hình và kết quả đầu ra cuẩ mô hình cho phù 

hợp với sự hội nhập cả phương đông lẫn phương tây của chúng ta. 

20 Kế hoạch thực hiện  

 Các nội dung, công việc  Kết quả Thời Cá nhân,  Dự 
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 chủ yếu cần được thực hiện;  

các mốc đánh giá chủ yếu 

phải đạt     gian (bắt 

đầu, 

 kết thúc) 

tổ chức 

thực hiện* 

kiến  

kinh 

phí
 

1 
Xây dựng thuyết minh đề 

cương nghiên cứu 

Thuyết 

minh được 

duyệt 

T9-11-

11/2017 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.Hạnh 
T.T.K.Liên 

26,130 

2 Nội dung 1: Nghiên cứu 

những vấn đề lý luận, tổng 

quan về đạo đức, lối sống  

của  HS, SV  

1 bài báo 

khoa học 

T1-T7 

/2018 

 

196,664 

Công việc 1. Nghiên cứu nội 

hàm về đạo đức, lối sống của 

HS, SV 

2 báo cáo  

lý luận 

T1-T4 

/2018 

N.V.Biên 
N.T.Thọ 
V.T.K.Linh 
P.T.Quỳnh 
T.T.K.Liên 

42,315 

Công việc 2. Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng tới đạo đức, 

lối sống của HS, SV 

4 báo cáo về 

nhân tố ảnh 

hưởng 

T1-T6 

/2018 

N.V.Biên 
N.Đ.Sơn 
N.T.Liên 
H.T.Nhật 
B.X.Anh 
T.T.K.Liên 

61,425 

 Công việc 3. Nghiên cứu luận 

cứ trong các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, 

của các ngành, tổ chức xã hội 

về  giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS, SV 

2 báo cáo về 

chủ trương 

chính sách 

T1-T4 

/2018 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
T.N.Chất 
T.T.K.Liên 
 42,185 

 Công việc 4. Nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế về giáo dục đạo 

đức, lối sống cho HS, SV 

3 báo cáo  

về kinh 

nghiệm 

quốc tế 

T1-T6 

/2018 

N.V.Biên 
N.T.Hạnh 
N.T.M.Hạnh 
N.T.Chung 
T.T.K.Liên 
 

50,739 

3 Nội dung 2. Thực trạng giáo 

dục đạo đức, lối sống cho HS, 

SV  

1-2 bài báo 

khoa học 

T1/2018 

– 

T1/2019 

 

751,619 

Công việc 1: Xác định các 4 báo cáo về T1- N.V.Biên 
T.Kiều 
P.T.Quỳnh 

44,239 
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phương pháp giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS, SV 

PP giáo dục 

DD&LS 

5/2018 T.T.K.Liên 
 

Công việc 2. Xây dựng các tiêu 

chí, thang đo đánh giá thực 

trạng, đánh giá mô hình giáo 

dục đạo đức, lối sống cho HS, 

SV 

Các mẫu 
phiếu khảo 
sát SV, HS 
các cấp. 
GV, CBQL 
phổ thông, 
đại học, các 
tổ chức xã 
hội, phụ 
huynh 

Tiêu chí 
đánh giá mô 
hình 

T1-

6/2018 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.Hạnh 
N.T.N.Hoa 
N.T.Liên 
V.T.K.Linh 
T.N.Chất 
T.T.K.Liên 
 

194,870 

 Công việc 3. Tổ chức khảo sát 

mô hình hiện tại và mô hình 

mới phối hợp tại 3 miền Bắc, 

Trung, Nam; đại diện 3 khu 

vực thành phố, đồng bằng, 

miền núi;  trường tiểu học, 

THCS, THPT, và một số 

trường Đại học, cao đẳng 

Phiếu khảo 

sát (3800 

phiếu) 

T5-

10/2018 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.Hạnh 
N.T.N.Hoa 
N.T.Liên 
N.V.T.Hằng 
N.T.Thọ 
V.T.K.Linh 
T.N.Chất 
T.T.P.Linh 
T.T.H.Giang 
B.X.Anh 
Đ.T.P.Thu 
T.T.K.Liên 

399,800 

 Công việc 4. Phân tích, đánh 

giá thực trạng mô hình giáo 

dục đạo đức, lối sống của HS, 

SV 

5 báo cáo 

đánh giá 

thực trạng  

T8-

12/2018 

N.V.Biên 
N.V.T.Hằng 
N.T.Thọ 
B.X.Anh 
Đ.T.P.Thu 
T.T.K.Liên 

112,710 

4 Nội dung 3. Nghiên cứu đề 

xuất mô hình phối hợp gia 

đình nhà trường và xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS, SV  

1 bài báo 

khoa học 

T5/2018 - 

T3/2019 

 

277,173 

 Công  việc 1. Xác định chức 

năng, nhiệm vụ của các bên 

liên quan trong giáo dục đạo 

3 báo cáo về 

chức năng 

nhiệm vục 

T5- 

T11/2018 

N.V.Biên 
N.T.N.Hoa 
T.T.P.Linh 
T.T.H.Giang 
T.T.K.Liên 

63,479 
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đức, lối sống cho HS, SV và bên liên 

quan 

 

 Công việc 2: Nghiên cứu các 

mô hình hiện có về phối hợp 

nhà trường với gia đình, xã hội 

trong giáo dục đạo đức lối sống 

cho HS, SV 

3 báo cáo 

phân tích 

mô hình 

hiện có  

T5-

T11/2018 

N.V.Biên 
N.T.Thọ 
H.T.Nhật 
N.T.M.Hạnh 
T.T.K.Liên 
 

82,030 

 Công việc 3. Xây dựng mô 

hình gia đình - nhà trường - xã 

hội trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS, SV 

Mô hình 
giáo dục 
đạo đức , lối 
sống có kết 
hợp GD-
NT-XH cho 
HS,SV  từ 
tiểu học đến 
đại học 

T10/2018

-T3/2019 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.Liên 
N.V.T.Hằng 
V.T.K.Linh 
B.X.Anh 
T.T.K.Liên 
 

131,664 

5 Nội dung 4.  Xây dựng các 

giải pháp cho mô hình giáo 

dục đạo đức, lối sống  cho 

HS, SV  

1 bài báo 

khoa học 

T1/2019-

T10/2019 

 

361,210 

 Công việc 1. Lấy ý kiến các 

bên liên quan và chuyên gia về 

mô hình gia đình-nhà trường-

xã hội trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho cho HS, SV đáp 

ứng yêu cầu đổi mới đất nước 

và hội nhập quốc tế 

 T1/2019-

T6/2019 

 

  

 

-Khảo sát đánh giá mô hình đề 

xuất, phỏng vấn, trao đổi với 

các tổ chức về Mô hình 

Phiếu khảo 

sát lần 2 

(550 phiếu) 

T1-

T5/2019  

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.Hạnh 
N.T.N.Hoa 
N.T.Liên 
N.V.T.Hằng 
N.T.Thọ 
V.T.K.Linh 
T.N.Chất 
T.T.P.Linh 
T.T.H.Giang 
B.X.Anh 
Đ.T.P.Thu 

118,240 
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T.T.K.Liên 
 

 
-Phân tích tổng hợp ý kiến 

chuyên gia và các bên liên 

quan, chỉnh sửa mô hình 

Ý kiến 

chuyên gia, 

và chỉnh sửa 

mô hình 

T3-

T6/2019 

N.V.Biên 
N.T.Hạnh 
V.T.K.Linh 
T.T.K.Liên 
 

38,090 

 Công việc 2. Nhóm giải pháp 

cơ chế, chính sách phối hợp 

3 báo cáo về 

giải pháp cơ 

chế, chính 

sách 

T11/2018

-T4/2019 

N.V.Biên 
N.Đ.Sơn 
T.Kiều 
B.T.K.Anh 
T.T.K.Liên 
 

59,280 

 Công việc 3. Nhóm giải pháp 

về tổ chức thực hiện phối hợp 

gia đình – nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, lối 

sống  cho HS, SV. 

14 báo cáo 

về giải pháp 

tổ chức thực 

hiện 

 

T11/2018

-T4/2019 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.N.Hoa 
N.V.T.Hằng 
N.T.Thọ 
H.T.Nhật 
T.T.P.Linh 
Đ.T.P.Thu 
T.T.K.Liên 
 

145,600 

6 Nội dung 5. Thử nghiệm mô 

hình phối hợp và giải pháp 

giáo dục đạo đức, lối sống  

cho HS, SV 

1 bài báo 

khoa học 

T1-T11 

/2019  

 

452,595 

 Công việc 1. Xây dựng các 

hoạt động giáo dục đạo đức lối 

sống cho HS, SV 

04 bộ các 

hoạt động 

giáo dục 

ĐĐLS cho 

HS,SV 

T1-T8 

/2019 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.N.Hoa 
N.T.Thọ 
H.T.Nhật 
B.X.Anh 
Đ.T.P.Thu 
T.T.K.Liên 
 

226,915 

 Công việc 2. Xây dựng chuyên 

đề bồi dưỡng giáo viên và cán 

bộ quản lý nhà trường Tiểu 

học, THCS, THPT, CĐ, ĐH về 

giáo dục đạo đức, lối sống cho 

HS, SV 

7-10 chuyên 

đề bồi 

dưỡng giáo 

viên, giảng 

viên, cán bộ 

QLGD 

T1-T10 

/2019 

N.V.Biên 
N.T.Hạnh 
N.T.Y.Phươ
ng 
N.V.T.Hằng 
T.N.Chất 
N.T.M.Hạnh 
N.V.Nghiệp 
T.T.K.Liên 

160,550 
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 Công việc 3. Xây dựng các 

chuyên đề hướng dẫn cho hội 

phụ huynh và phụ huynh học 

sinh về việc phối hợp với nhà 

trường trong công tác giáo dục 

đạo đức lối sống cho HS, SV 

1 chuyên đề  

bồi dưỡng  

T3-T5 

/2019 

N.V.Biên 
N.T.Liên 
N.T.Chung 
T.T.K.Liên 
 32,565 

 Công việc 4. Xây dựng các 

chuyên đề hướng dẫn các tổ 

chức xã hội về việc phối hợp 

với nhà trường trong công tác 

giáo dục đạo đức lối sống cho 

HS, SV 

1 chuyên đề  

bồi dưỡng  

T4-T7 

/2019 

N.V.Biên 
N.T.Hạnh 
P.T.Quỳnh 
T.T.K.Liên 
 32,565 

 Công việc 5. Thử nghiệm hoạt 

động phối hợp gia đình – nhà 

trường – xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống  cho HS, SV 

 

4 báo cáo 

kết quả thử 

nghiệm 

T3-

T10/2019 

 

292,525 

 

- Tập huấn thử nghiệm 

Lớp tập 

huấn 

 N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.N.Hoa 
N.T.Thọ 
N.T.Hạnh 
N.T.Y.Phươ
ng 
N.V.T.Hằng 
T.N.Chất 
N.T.M.Hạnh 
N.V.Nghiệp 
H.T.Nhật 
B.X.Anh 
Đ.T.P.Thu 
T.T.K.Liên 

95,600 

 

-Triển khai thử nghiệm ở các 

trường 

5 kế hoạch 

của Trường 

T5-

T6/2019 

N.V.Biên 
N.T.Hạnh 
T.T.P.Linh 
T.T.H.Giang 
T.T.K.Liên 
 

167,220 

 - Theo dõi và đánh giá hoạt Báo cáo T3- N.V.Biên 
N.T.Hạnh 

29,705 
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động thử nghiệm thực nghiệm T10/2019 T.T.H.Giang 
T.T.K.Liên 
 

7 Nội dng 6. Hoàn thiện mô 

hình, giải pháp, kiến nghị 

thực hiện  

 T9-

12/2019 

 

60,840 

 Công việc 1. Hoàn thiện mô 

hình, giải pháp phối hợp 

Mô hình, 

giải pháp và 

hướng dẫn 

thực hiện 

T9-

11/2019 

N.V.Biên 
T.Kiều 
T.T.K.Liên 
 30,420 

 Công việc 2. Kiến nghị thực 

hiện 

2 báo cáo 

kiến nghị   

T9-

11/2019 

N.V.Biên 
N.T.Hạnh 
T.T.K.Liên 
 

30,420 

8 Các Hội thảo khoa học, tọa 

đàm khoa học 

   
409,380 

 - Hội thảo khoa học: Cơ sở 

khoa học của giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS,SV  

Kỷ yếu hội 

thảo 

T4/2019 N.V.Biên 
T.T.K.Liên 
và tất cả các 
thành viên 

129,400 

 - Hội thảo khoa học toàn quốc: 

Mô hình gia đình-Nhà trường- 

xã hội và giải pháp trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho 

HS,SV 

Kỷ yếu hội 

thảo toàn 

quốc 

T10/2019 N.V.Biên 
T.T.K.Liên 
và tất cả các 
thành viên 

98,800 

 - Hội thảo khoa học: Cơ sở lý 

luận và kinh nghiệm quốc tế;  

Tài liệu hội 

thảo  

T11/2018 N.V.Biên 
T.T.K.Liên 
và tất cả các 
thành viên 

54,700 

 - 18 tọa đàm chuyên môn, tọa 

đàm với chuyên gia 
18 tọa đàm 

T1/2018-

T11/2019 

N.V.Biên 
T.T.K.Liên 
và các thành 
viên 

100,080 

 - 6 Tọa đàm với các Sở, 

trường, tổ chức xã hội  
6 tọa đàm 

T1-

T6/2019 

N.V.Biên 
T.T.K.Liên 
và các thành 
viên 

26,400 

9 Đoàn ra    80,000 

 Tham dự hội thảo Quốc tế ở 

Thái Lan 

4 thành viên 2019 N.V.Biên 
3 thành viên 
 

80,000 



53 
 

tham dự 

10 Tổng hợp các kết quả nghiên 
cứu và các hoạt động khác 

   
291,864 

 Tổng hợp các kết quả nghiên 

cứu, hoàn thiện sản phẩm, Viết 

báo cáo giai đoạn và viết báo 

cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt, 

báo cáo và nghiệm thu các cấp 

Báo cáo 

tổng kết, 

tóm tắt 

T12/2018

-

T10/2019 

N.V.Biên 
T.D.Hải 
N.T.Hạnh 
Đ.T.P.Thu 
T.T.K.Liên 
 

62,192 

 Quản lý của cơ quan chủ trì  2018 - 
2019 

 152,322 

 Hội đồng tự đánh giá kết quả  T12/2019  12,350 

 Chi khác (VPP, phô tô, dịch tài 
liệu,...) 

250 trang 
dịch 

2018 - 
2019 

 
65,000 

 

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 liệuvà các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Khung lý luận và kinh 

nghiệm quốc tế về mô 

hình phối hợp trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh, sinh viên 

Làm rõ các khái niệm đạo đức, lối sống; xác 

định đựơc các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, 

lối sống đối với thế hệ trẻ trong thời kỳ đổi 

mới đất nước và hội nhập quốc tế; phân tích 

đúng các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức, lối 

sống của HS, SV và vai trò của gia đình, nhà 

trường, xã hội trong việc giáo dục Đạo đức, 

lối sống của HS,SV. 

Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên. 

 

2 Báo cáo đánh giá thực 

trạng đạo đức, lối sống 

của học sinh, sinh viên và 

Đánh giá đúng, khách quan những biểu hiện 

đạo đức, lối sống của HS,SV hiện nay. 

Phân tích được những yếu kém, bất cập về 
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thực trạng giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học 

sinh, sinh viên hiện nay; 

vai trò của gia đình, xã 

hội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học 

sinh, sinh viên. 

công tác giáo dục đạo đức,lối sống của 

HS,SV và nguyên nhân của thực trạng. 

Đánh giá được thực trạng sự kết hợp giữa gia 

đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo 

đức lối sống cho học sinh sinh viên. 

Chỉ ra được các điểm chưa đồng bộ giữa các 

văn bản pháp quy đối với yêu cầu của việc 

giáo dục đạo đức lối sống của học sinh sinh 

viên. 

3 Mô hình gia đình-nhà 

trường-xã hội trong giáo 

dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh, sinh viên; 

Chỉ rõ được các thành tố kết hợp giữa gia 

đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo 

đức lối sống cho từng đối tượng: Học sinh 

tiểu học, THCS, THPT, Sinh viên. 

Diễn giải mô hình một cách tường minh và 

phù hợp với các luận điểm khoa học, thực 

trạng khảo sát được. 

Có tính khoa học và thực tiễn, có tính khả 

thi.  

 

4 Báo cáo đề xuất hệ thống  

giải pháp thực hiện hiệu 

quả 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 đất 

nước và hội nhập quốc tế. 

Các giải pháp đảm bảo tính khả thi phù hợp 

với thực tiễn bao gồm: 

- Các giải pháp mang tính chiến lược. 

- Các giải pháp mang tính cụ thể, thực hiện 

trước mắt. 

Các kiến nghị đảm bảo tính khả thi, nâng cao 

hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS,SV. 

 

5 Bản kiến nghị với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về 

thực hiện mô hình gia 

đình-nhà trường – xã hội 

trong giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HS, SV. 

Các nội dung kiến nghị rõ ràng, phù hợp với 

thực tiễn và các văn bản phát quy trong 

ngành giáo dục. 
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21.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 
(Tạp chí, Nhà xuất bản) 

Ghi chú 

 

1 Công bố 5 bài báo khoa 

học 

Nội dung phù 

hợp với các 

nhiệm vụ và tên 

của đề tài. 

- Đảm bảo tính 

khoa học, chính 

xác về số liệu và 

phương pháp 

nghiên cứu. 

Tạp chí khoa học Đại học 

Sư phạm Hà Nội; Tạp chí 

giáo dục và các tạp chí 

khoa học chuyên ngành 

khác trong danh mục Tạp 

chí khoa học của 

HĐCDGS Nhà nước 

 

2 Công bố 01 bài tạp chí 

Quốc tế 

Nội dung phù 

hợp với các 

nhiệm vụ và tên 

của đề tài 

- Đảm bảo tính 

khoa học, chính 

xác về số liệu và 

phương pháp 

nghiên cứu 

Tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI/SCOPUS. 

 

 

3 Đào tạo 02 thạc sỹ; Có nội dung 

thuộc lĩnh vực 

nghiên cứu của 

đề tài 

 

 

4 Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên 

cứu sinh  

Có nội dung 

thuộc lĩnh vực 

nghiên cứu của 

đề tài 

 

 

5 Tài liệu tập huấn GV về 

giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS,SV 

 

Tài liệu tập huấn 

phù hợp với đối 

tượng và có nội 

dung đáp ứng 
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mục tiêu của đề 

tài nghiên cứu 

6 Chương trình bồi dưỡng 

giáo dục đạo đức, lối sống 

cho HS,SV 

 

Chương trình 

bồi dưỡng đa 

dạng, đáp ứng 

cho các đối 

tượng giáo viên 

và sát với thực 

tiễn của địa 

phương, cơ sở 

triển khai mô 

hình 

 

 

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) 

+ Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối 

sống cho HS, SV. Tạo mô hình căn bản đề các trường trong hệ thống giáo dục làm cơ sở 

thực hiện, triển khai, đánh giá hiệu quả của giáo dục đạo đức lối sống trong nhà trường. Tạo 

nền tảng cho các hoạt động xã hội hóa giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục Việt 

Nam. Mở ra hướng nghiên cứu căn bản và ứng dụng trong giáo dục đạo đức lối sống và 

khoa học xã hội ở Việt Nam. 

+ Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan: Xây dựng được cơ sở lí luận và thực 

tiễn trong lĩnh vực khoa học giáo dục và lĩnh vực giáo dục đạo đức lối sống thống nhất từ 

cấp tiểu học đến đại học. Tạo nền tảng cho các hướng nghiên cứu mới phát triển trong các 

lĩnh vực tâm lí học, giáo dục học, đạo đức học và giáo dục công dân Việt Nam, so sánh với 

đặc điểm giáo dục công dân toàn cầu. 

+ Đối với phát triển kinh tế-xã hội: Thúc đẩy nhận thức xã hội rõ hơn về đạo đức, lối sống 

của công dân tương lai làm nền tảng để định hướng đạo đức xã hội, đạo đức công dân trong 

phát triển kinh tế. Tiết kiệm kinh phí và nguồn lực xã hội cho việc sử dụng các mô hình 

không đồng nhất, không thống nhất cho việc giáo dục đạo đức, lối sống cho công dân và 
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người lao động, chuyên gia khi sinh viên ra trường. 

+ Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu :  

Cung cấp luận cứ khoa học cho các cấp quản lý giáo dục trong công tác chỉ đạo, quản lý 

ngành. Mở rộng lĩnh vực đào tạo trong ngành giáo dục đạo đức lối sống. Bồi dưỡng được 

các nhóm chuyên gia tham gia thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Có giải pháp 

triển khai giáo dục đạo đức lối sống một cách hiệu quả và tạo được môi trường, cơ sở khoa 

học để thực hiện xã hội hóa giáo dục trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên. 

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 (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

Nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhóm chuyên gia và năng lực phối hợp chuyển giao công 

nghệ của cơ sở nghiên cứu dựa trên quá trình thực hiện nghiên cứu, tổ chức nhân lực, vật lực 

và xác định nhiệm vụ nghiên cứu từ tên đề bài. Đào tạo các thạc sỹ chuyên ngành giáo dục 

đạo đức lối sống, tâm lí học giáo dục. Thúc đẩy các nhóm nghiên cứu khoa học giáo dục, lí 

luận dạy học đạo đức lối sống mở rộng nghiên cứu và nghiên cứu chuyên sâu trong chương 

trình giáo dục phổ thông mới. 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

       Trong quá trình nghiên cứu, luôn kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác 

chính trị HSSV, Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục tiểu học), Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, ... để tổ 

chức thực hiện, khảo cứu, đánh giá bồi dưỡng cán bộ, hội thảo chuyên gia làm cơ sở chuyển 

giao ngay trong quá trình thực hiện. 

       Sau khi hoàn thiện nghiên cứu mô hình và giải pháp, tiếp tục xây dựng tài liệu và 

phương pháp chuyển giao tập huấn cho các nhà trường và Bộ Giáo dục và đạo tạo lấy ý kiến 

của địa phương và các chuyên gia trong ngành về tính khả thi. 

        Phương thức triển khai dựa trên các đề xuất, tư vấn với Bộ GD&ĐT về các chính sách, 

chỉ đạo về giáo dục đạo đức lối sống hiện tại, mô hình mới và các giải pháp thực hiện giáo 

dục đạo đức lối sống, các đề nghị bổ sung hoàn thiện khung pháp lí và chỉ đạo giáo dục đạo 

đức lối sống trong nhà trường, cơ sở đánh giá hiệu quả theo chuẩn đầu ra của giáo dục đạo 

đức lối sống theo các mô mình đề xuất. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

 
Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi 

   

      Đơn vị: triệu đồng 

  Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 
lao động 

(khoa học, 
phổ thông) 

Nguyên, 
vật liệu, 

năng 
lượng 

Thiết 
bị, 

máy 
móc 

Xây 
dựng, 

sửa chữa 
nhỏ 

Chi khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Tổng kinh phí   3.200,000  1.700,088       1.499,912 

  Trong đó:             

1 Ngân sách SNKH:             

  - Năm thứ 1 1.628,926  851,786      777,140 

  - Năm thứ 2 1.571,074  848,302      722,772 

2 
Nguồn tự có của 
cơ quan 

            

3 
Nguồn khác 
(vốn huy động, ...) 

            

  

Ngày         tháng 12 năm 2017 Ngày         tháng 12 năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 
 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Biên 

 
 

           Chánh Văn phòng Chương trình KHGD 
 

 

 

 

 

 

Ngày         tháng 12 năm 2017 Ngày         tháng 12 năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 
 

 

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/ĐỀ ÁN/DỰ ÁN SXTN 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh 

thực hiện 
Tổ chức công tác 

I.  Danh sách thành viên chính 

1.  PGS.TS. Nguyễn Văn Biên Chủ nhiệm đề tài Trường ĐHSP Hà Nội 

2.  TS. Tưởng Duy Hải Thư ký khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 

3.  TS. Vũ Thị Khánh Linh Thành viên chính Trường ĐHSP Hà Nội 

4.  PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn Thành viên chính Trường ĐHSP Hà Nội 

5.  PGS.TS. Trần Kiều Thành viên chính Hội khoa học Tâm lí – Giáo dục 
Việt Nam 

6.  PGS.TS. Nguyễn Thị Yến 
Phương 

Thành viên chính Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo 
dục Hà Nội 

7.  PGS.TS.Nguyễn Thị Ngân 
Hoa 

Thành viên chính Trường ĐHSP Hà Nội 

8.  TS. Nguyễn Thị Liên Thành viên chính Trường ĐHSP Hà Nội 

9.  TS. Ngô Vũ Thu Hằng Thành viên chính Trường ĐHSP Hà Nội 

10.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ Thành viên chính Trường ĐHSP Hà Nội 

II.  Danh sách thành viên 

11.  PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

12.  TS. Hồ Thị Nhật Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

13.  TS. Phạm Thị Quỳnh Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

14.  TS. Trần Ngọc Chất Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

15.  TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

16.  ThS. Bùi Xuân Anh Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

17.  ThS. Trần Thị Phương Linh Thành viên Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 

18.   Ths Trần Thị Hương Giang Thành viên Viện Khoa học Giáo dục Việt 
Nam 
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19.  ThS. Bùi Thị Kim Anh Thành viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo 

dục Hà Nội 

20.  ThS. Nguyễn Thành Chung Thành viên Trường cao đẳng nghề công nghệ 
cao Hà Nội 

21.  ThS. Nguyễn Văn Nghiệp Thành viên Vụ Giáo dục trung học  

22.  ThS. Đỗ Thị Phan Thu Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

III.  Danh sách Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 

1.  ThS. Trần Thị Kim Liên Kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

Trường ĐHSP Hà Nội 

 

Hà Nội, ngày          tháng 12  năm 2017 Hà Nội, ngày          tháng 12  năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Biên 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
 

 

 


