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TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phạm Thị Vui - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
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Abstract: This article presents the survey results on the situation of moral education for students
at some vocational schools and continuing education centers in Hanoi. The study has been carried
out on educational managers, teachers, and parents about objectives, contents, methods and forms
of moral education at these centers. The results of the survey show the shortcomings of moral
education in these centers and therefore the article proposes some measures to improve the quality
of moral education in vocational schools and continuing education centers in Hanoi.
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1. Mở đầu
Trong những năm gần đây, vấn đề giáo dục đạo đức
(GDĐĐ) cho học sinh (HS), sinh viên được quan tâm
nhiều trong nghiên cứu cũng như triển khai các biện pháp
cụ thể nhằm nâng cao chất lượng GDĐĐ cho HS trong
nhà trường, trong đó GDĐĐ cho HS ở các trung tâm
GDNN-GDTX (từ đây gọi là tắt là trung tâm) là cũng là
một vấn đề phức tạp. Đánh giá một số nội dung thuộc lĩnh
vực GDĐĐ cho HS tại các trung tâm GDNN-GDTX, từ
đó xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động
này là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết.
Có một số kết quả khảo sát về thực trạng GDĐĐ cho
HS trung học cơ sở, trung học phổ thông như các nghiên
cứu thực trạng và giải pháp GDĐĐ cho HS trung học cơ
sở trên địa bàn thành phố Hà Nội [1], thực trạng quản lí
hoạt động GDĐĐ cho HS trung học cơ sở quận Bình
Tân, TP. Hồ Chí Minh [2]… Nhưng chúng tôi chưa tìm
thấy công trình nào công bố khảo sát về vấn đề GDĐĐ
cho HS tại các trung tâm GDNN-GDTX, đặc biệt là đối
tượng HS trên địa bàn Hà Nội.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá thực trạng
về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức
GDĐĐ cho HS tại các trung tâm GDNN-GDTX trên
địa bàn TP. Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu này, có thể
giúp nhà quản lí đề ra những biện pháp tổng thể tác
động đến các yếu tố trên nhằm nâng cao chất lượng thức
GDĐĐ cho HS tại các trung tâm GDNN - GDTX trên
địa bàn TP. Hà Nội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đạo đức của học sinh ở các trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh
hiện nay
Theo Từ điển Triết học: “Đạo đức là một trong
những hình thái ý thức xã hội, một chế định xã hội thực

hiện chức năng điều chỉnh hành vi của con người trong
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội… Trong đạo đức, sự cần
thiết xã hội, những nhu cầu lợi ích của xã hội, hoặc của
các giai cấp biểu hiện dưới những hình thức, những quy
định và những sự đánh giá đã được mọi người thừa nhận
và đã thành hình một các tự phát, được củng cố bằng sức
mạnh của tấm gương của quần chúng, của thói quen,
phong tục, dư luận xã hội…” [3; tr 156-157]. Từ đó, có thể
diễn đạt khái niệm đạo đức như sau: Đạo đức là một hình
thái ý thức xã hội, bao gồm một hệ thống những nguyên
tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác đánh giá
và điều chỉnh hành vi của mình trong các quan hệ giữa cá
nhân với cá nhân, giữa cá nhân với xã hội cho phù hợp
với lợi ích, hạnh phúc của con người và sự tiến bộ xã hội.
Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi quan niệm rằng:
Đạo đức của HS ở các trung tâm GDNN - GDTX là một
phẩm chất quan trọng trong nhân cách của HS tại các
trung tâm, nó phản ánh mức độ chiếm lĩnh một cách đầy
đủ và đúng đắn những nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ
đó họ tự giác đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình
trong các quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân
với xã hội cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con
người và sự tiến bộ xã hội.
Hệ thống chuẩn mực đạo đức của HS ở các trung tâm
GDNN - GDTX bao gồm năm nhóm phản ánh mối quan
hệ chính mà con người phải giải quyết sau đây: - Nhóm
chuẩn mực đạo đức thể hiện nhận thức tư tưởng chính trị
(tư tưởng sống của cá nhân phù hợp với yêu cầu đạo đức
xã hội); - Nhóm những chuẩn mực đạo đức hướng vào
sự tự hoàn thiện bản thân bao gồm các chuẩn mực sau;
- Nhóm những chuẩn mực đạo đức thể hiện quan hệ với
mọi người, với dân tộc khác; - Nhóm những chuẩn mực
đạo đức thể hiện quan hệ đối với công việc; - Nhóm
chuẩn mực liên quan đến xây dựng môi trường sống (môi
trường tự nhiên, môi trường văn hóa - xã hội).
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2.2. Giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Mục tiêu của quá trình GDĐĐ cho HS tại các trung
tâm GDNN - GDTX là làm sao cho quá trình GDĐĐ tác
động trực tiếp đến HS tại các trung tâm GDNN - GDTX
để hình thành và phát triển ý thức, thái độ, tình cảm, niềm
tin đạo đức, tạo lập được những thói quen hành vi đạo
đức cho họ.
Các nội dung cụ thể về GDĐĐ cho HS THPT ở trung
tâm GDNN - GDTX cụ thể bao gồm: - Giáo dục ý thức
chính trị; - Giáo dục ý thức pháp luật;- Giáo dục ý thức
đạo đức; - Phát triển ý thức đạo đức; - Bồi dưỡng tình
cảm đạo đức; - Giáo dục hành vi đạo đức.
Phương pháp GDĐĐ là cách thức hoạt động, giao lưu
giữa giáo viên (GV) và HS; giữa HS và HS nhằm thực
hiện nhiệm vụ GDĐĐ.
Quá trình GDĐĐ trong các nhà trường nói chung,
trong các trung tâm GDNN - GDTX nói riêng được thực
hiện thông qua những hình thức cơ bản sau đây: + Giáo
dục thông qua dạy học; + Giáo dục thông qua tổ chức các
hoạt động phong phú và đa dạng; + Giáo dục thông qua
hoạt động tập thể (sinh hoạt tập thể); + Tự giáo dục.
Lực lượng GDĐĐ cho HS tại các trung tâm GDNN
- GDTX bao gồm: + Lực lượng giáo dục trong trung tâm
GDNN - GDTX: Cán bộ quản lí, GV chủ nhiệm, GV bộ
môn, tập thể lớp, Chi đoàn, Hội phụ huynh, Hội Cựu học
sinh; + Lực lượng giáo dục trong gia đình: Ông bà, cha
mẹ và người thân có nhân cách tích cực trong gia đình
học sinh; + Lực lượng giáo dục trong xã hội: Cán bộ các
cấp ủy Đảng, cán bộ chính quyền địa phương, cán bộ Hội
Cựu chiến binh, cán bộ Hội Khuyến học, cán bộ Hội Chữ
thập đỏ, cán bộ Hội Người cao tuổi, cán bộ Hội Phụ nữ,
lãnh đạo các doanh nghiệp. Trong các lực lượng trên, lực
lượng giáo dục trong các trung tâm GDNN - GDTX là
lực lượng giữ vai trò chủ đạo trong quá trình GDĐĐ cho
HS tại các trung tâm GDNN - GDTX.
2.3. Khảo sát một số nội dung về vấn đề giáo dục đạo
đức cho học viên tại các trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên
2.3.1. Mục tiêu và đối tượng khảo sát
Khảo sát nhằm đánh giá thực trạng về mục tiêu, nội
dung, phương pháp và hình thức GDĐĐ cho HS ở các
trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn TP. Hà Nội.
Chúng tôi tiến hành khảo sát 75 CBQL và GV; 60
PHHS, 415 HS THPT.
2.3.2. Phương pháp khảo sát
Trong quá trình khảo sát, chúng tôi phối hợp nhiều
phương pháp khác nhau, có thể chỉ ra là: phương pháp
quan sát sư phạm; phương pháp phỏng vấn; phương pháp
điều tra giáo dục; phương pháp nghiên cứu sản phẩm

hoạt động giáo dục. Trong đó, chúng tôi chủ yếu sử dụng
các phiếu hỏi để thu được các ý kiến của đối tượng khảo
sát. Đương nhiên, việc phỏng vấn sâu, ghi chép các hoạt
động của HS,… cũng là một kênh thu thông tin quan
trọng trong nghiên cứu, hỗ trợ hay giải thích cho các kết
quả thu được bằng phiếu khảo sát.
2.3.3. Thời gian và địa bàn khảo sát
- Thời gian: Từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2016.
- Địa bàn khảo sát: 3 trung tâm GDNN - GDTX của các
quận, huyện: Cầu Giấy, Tây Hồ, Gia Lâm.
2.3.4. Phương pháp xử lí kết quả khảo sát: phần mềm
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), xác
suất thống kê cụ thể với thang đánh giá tương ứng với
các tiêu chí trong thực trạng đạo đức của HS, thực trạng
GDĐĐ cho HS tại các trung tâm GDNN - GDTX.
2.3.5. Kết quả khảo sát
2.3.5.1. Thực trạng mục tiêu giáo dục đạo đức cho học
viên ở các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên
- Kết quả khảo sát CBQL, GV cho thấy rằng: Nhìn
chung, các mục tiêu GDĐĐ cho HS tại các trung tâm
GDNN - GDTX được các CBQL, GV đánh giá là có ý
nghĩa quan trọng ở mức độ cao với điểm trung bình
(ĐTB) dao động từ 3,00 đến 3,45 cho bốn mức độ được
đưa ra. Trong đó, “Giúp cho HS có niềm tin vào các giá
trị đạo đức trong cuộc sống” là mục tiêu được đánh giá
ở vị trí đầu tiên với ĐTB là 3,45; thứ hai là mục tiêu
“Giúp HS nhận thức được tầm quan trọng của giá trị đạo
đức trong cuộc sống” với ĐTB là 3,42. Đứng ở vị trí cuối
cùng là mục tiêu “Giúp HS biết bảo vệ các hành vi đạo
đức” cũng có ĐTB là 3,0. Như vậy, đa số các CBQL, GV
tham gia khảo sát có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về
tầm quan trọng của các mục tiêu GDĐĐ cho HS tại trung
tâm GDNN - GDTX. Các ý kiến đánh giá các mục tiêu
là “Có quan trọng” và “Quan trọng nhất” chiếm tỉ lệ rất
cao (dao động từ 93,2% đến 100%). Tuy nhiên, vẫn có
một bộ phận CBQL, GV chưa có được nhận thức đầy đủ
về vấn đề này. Cụ thể, nhóm đối tượng này đánh giá các
mục tiêu 1,2,3,5,7 ở mức độ “Ít quan trọng”; thậm chí
nhóm đối tượng này còn đánh giá mục tiêu thứ 6 “Giúp
HS biết bảo vệ các hành vi đạo đức” và mục tiêu thứ 7
“Giúp HS biết phê phán” ở mức độ “Không quan trọng”.
Thực trạng này đòi hỏi các CBQL giáo dục, các bộ
chuyên trách công tác GDĐĐ cho HS cần tiếp tục nghiên
cứu các biện pháp hữu hiệu giúp cho nhóm đối tượng này
nhận thấy rõ được tầm quan trọng của các mục tiêu
GDĐĐ cho HS.
- Kết quả khảo sát PHHS cho thể thấy, các mục tiêu
GDĐĐ cho HS tại trung tâm GDNN - GDTX đều được
các bậc PHHS tham gia khảo sát đánh giá là có vai trò
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quan trọng với ĐTB dao động từ 2,98 đến 3,83 tương
ứng với bốn mức độ. Trong đó, mục tiêu “Giúp HS có
niềm tin vào các giá trị đạo đức trong cuộc sống” được
các PHHS đánh giá là mục tiêu “Quan trọng nhất” với
ĐTB là 3,83; đứng ở vị trí cuối cùng là mục tiêu “Giúp
HS biết bảo vệ các hành vi đạo đức” với ĐTB là 2,98.
Đồng thời, có thể thấy, đa số ý kiến của PHHS đánh giá
các mục tiêu GDĐĐ là “Có quan trọng” và “Quan trọng
nhất”với tỉ lệ dao động từ 88,3% đến 100%. Tuy nhiên,
vẫn còn một bộ phận PHHS chưa đánh giá được đầy đủ
về mức độ quan trọng của các mục tiêu GDĐĐ cho HS.
Các đối tượng thuộc nhóm này cho rằng mục tiêu
3,4,5,6,7,8,9,10 là “Ít quan trọng”, thậm chí họ còn đánh
giá mục tiêu 4,5,10 ở mức “không quan trọng”.
Từ các kết quả nghiên cứu ở trên, có thể kết luận: Đa
số các khách thể đánh giá được một cách đúng đắn về
mức độ quan trọng của các mục tiêu GDĐĐ HS, tuy
nhiên, vẫn còn một bộ phận khách thể tham gia khảo sát
chưa đánh giá được một cách đúng đắn về vấn đề này.
2.3.5.2. Thực trạng nội dung giáo dục đạo đức cho học
sinh ở các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên
- Kết quả khảo sát CBQL, GV cho thể thấy: Những
năm qua, các trung tâm GDNN - GDTX đã đầu tư nghiên
cứu hoàn thiện nội dung GDĐĐ cho HS, hơn nữa, nội
dung GDĐĐ khá phong phú, đa dạng. Theo ý kiến của
các CBQL, GV tại các trung tâm GDNN - GDTX, các
nội dung GDĐĐ cho HS đều được đánh giá về quan
trọng ở mức cao với ĐTB dao động từ 2,89 đến 3,45.
Trong các nội dung GDĐĐ cho HS, “Giáo dục nền
nếp, ý thức kỉ luật, tác phong và tư tưởng” được đánh giá
là nội dung giáo dục quan trọng nhất được thực hiện tại
trung tâm với ĐTB là 3,45. Điều này cho thấy trong
những năm gần đây, các trung tâm GDNN - GDTX trên
địa bàn TP. Hà Nội rất quan tâm đến nội dung này. Kết
quả cho thấy đã có nhiều HS có ý thức học tập rèn luyện,
thực hiện tốt các nội quy của trường, lớp. Đây là những
nội dung giáo dục xuyên suốt qua các cấp học và các môn
học, do đó các khách thể khảo sát dễ dàng nhận thấy đây
là một nội dung hết sức quan trọng.
“Giáo dục kĩ năng sống” cũng được CBQL, GV
đánh giá là nội dung quan trọng với ĐTB là 3,35. Trong
các TT GDNN - GDTX, giáo dục kĩ năng sống phải đặc
biệt chú trọng đến các nội dung: giáo dục kĩ năng giao
tiếp, kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng ra quyết định, suy xét
và giải quyết vấn đề, kĩ năng đặt ra mục tiêu, khả năng
ứng phó, kiềm chế và kĩ năng hợp tác và làm việc theo
nhóm thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, qua việc
thực hiện quy định về cách ứng xử có văn hóa, đoàn kết
giúp đỡ nhau.

“Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật” là nội dung
xếp thứ 3 với ĐTB là 3,16. Giáo dục pháp luật cho HS là
nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành với nhiều
chương trình, giải pháp tích cực để hướng đến giáo dục
HS phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mĩ. Vì vậy, sự
đánh giá cao của các khách thể khảo sát đối với nội dung
này trong hệ thống nội dung GDĐĐ cho HS tại các trung
tâm là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn có một
bộ phận khách thể khảo sát cho rằng đây là nội dung ít
quan trọng, không quan trọng với tỉ lệ 4,1%. Tuy tỉ lệ
không nhiều nhưng đây cũng là vấn đề cần được xem xét
điều chỉnh vì đối tượng khảo sát là CBQL, GV lại không
thấy được tầm quan trọng của nội dung giáo dục ý thức
pháp luật cho HS trong việc GDĐĐ cho HS.
Cuối cùng, nhìn vào số liệu khảo sát, cho thấy các nội
dung “Giáo dục thẩm mĩ”, “Phát triển trí tuệ”, “Giáo dục
nghề nghiệp”, Giáo dục thể chất”, “Giáo dục ý thức yêu
quý lao động” lần lượt xếp các vị trí còn lại. Tuy ĐTB
khá cao (từ 2,89 đến 3,07), thể hiện rằng đa số đối tượng
khảo sát thấy được tầm quan trọng của các nội dung nói
trên trong việc GDĐĐ cho HS tại trung tâm GDNN GDTX nhưng vẫn có một bộ phận CBQL, GV chưa thấy
được vai trò cũng như mối liên hệ giữa các nội dung trên
đối với việc GDĐĐ cho HS. Điều đáng quan ngại là các
nội dung vốn có mối liên hệ mật thiết đến việc phát triển
nhân cách nói chung và GDĐĐ nói riêng như là “Phát
triển trí tuệ” với ĐTB là 3,07 và “Giáo dục thể chất” với
ĐTB là 2,99 lại xếp thứ tự khá xa trong hệ thống nội dung
GDĐĐ (thứ 4 và thứ 5). Điều này dẫn đến sự lệch hướng
trong quá trình GDĐĐ cho HS từ góc độ quản lí, dù
không đáng kể.
Thực trạng này gây ra những khó khăn không nhỏ đối
với việc tổ chức triển khai các nội dung GDĐĐ cho HS
tại các trung tâm, bởi lẽ, khi CBQL, GV - những người
trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung giáo dục chưa
đánh giá được đúng đắn về tầm quan trọng của những
nội dung này thì khó có thể triển khai mang lại hiệu quả
tối ưu. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo các trung tâm, các cán
bộ đảm trách quá trình GDĐĐ cho HS cần có các biện
pháp hữu hiệu giúp cho toàn thể CBQL, GV của trung
tâm hiểu rõ hơn về các nội dung giáo dục.
Qua quá trình quan sát các hoạt động GDĐĐ cho HS
tại một số trung tâm, chúng tôi thấy rằng: Việc thực hiện
các nội dung giáo dục hiện tại của các trung tâm chủ yếu
chú trọng việc hình thành và phát triển nhận thức, thái độ
đạo đức cho HS, tuy nhiên, việc hình thành năng lực, kĩ
năng sống cho HS vẫn tồn tại những hạn chế nhất định,
chưa đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu GDĐĐ đã xác định.
2.3.5.3. Thực trạng phương pháp giáo dục đạo đức cho
học sinh tại một số trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên
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Kết quả khảo sát kết hợp với quan sát thực tiễn
GDĐĐ tại các trung tâm GDNN - GDTX cho thấy các
phương pháp thường xuyên được sử dụng trong quá trình
GDĐĐ cho HS là: phương pháp đàm thoại (trao đổi giữa
HS và GV) với ĐTB từ 2,04 đến 2,11 (xếp thứ 1);
phương pháp nêu gương (nêu gương tốt của bạn bè) với
ĐTB từ 1,96 đến 1,97 (xếp thứ 2); phương pháp khen
thưởng (sự khuyến khích của thầy cô) với ĐTB từ 1,94
đến 1,96 (xếp thứ 3). Điều này cho thấy các trung tâm
GDNN - GDTX đã thực hiện rất tốt những phương pháp
truyền thống trong GDĐĐ cho HS.
Các phương pháp được sử dụng ở mức độ trung bình
như: phương pháp đóng vai (đóng vai trong giờ Giáo dục
công dân) với ĐTB từ 1,90 đến 1,92; phương pháp tư vấn
học đường với ĐTB từ 1,88 đến 1,89; thảo luận chuyên
đề đạo đức với ĐTB từ 1,89 đến 1,94. Điều này cho thấy
các trung tâm GDNN - GDTX đã bắt đầu đánh giá được
sự ảnh hưởng của nhóm phương pháp hình thành thái độ
và kĩ năng, hành vi trong việc GDĐĐ cho HS. Tuy nhiên

trách phạt của thầy cô) với ĐTB từ 1,74 đến 1,75;
phương pháp dư luận xã hội (sự phê bình của tập thể lớp)
với ĐTB từ 1,74 đến 1,76; phương pháp dự án (tham gia
các dự án về đề tài đạo đức) với ĐTB từ 1,44 đến 1,47.
Điều này chứng tỏ các trung tâm GDNN - GDTX vẫn
còn e ngại trong việc điều chỉnh những hành vi vi phạm
ĐĐ của HS, nhất là sự điều chỉnh của GV chủ nhiệm và
tập thể lớp - những lực lượng quan trọng trong việc điều
chỉnh, định hướng hành vi đạo đức cho HS. Mặt khác,
việc sử dụng phương pháp hiện đại như phương pháp dự
án chưa được chú trọng. Phỏng vấn một số CBQL, GV
về điều này, chúng tôi thấy rằng các đối tượng khảo sát
đều thấy được ý nghĩa của phương pháp này nhưng việc
tiến hành quá tốn thời gian nên nhiều GV còn e ngại.
Với mức độ thực hiện các phương pháp nói trên,
chúng tôi cũng tiến hành khảo sát hiệu quả sử dụng các
phương pháp đến việc hình thành nhân cách cho HS, kết
quả thể hiện ở biểu đồ 1 sau đây:
Chú thích: các phương pháp GDĐĐ

2,4

2,2

2,05

2,0

1,9 1,87

1,82

1,96

2

1,931,95

1,9 1,92

1,951,92

1,82

1,77

1,741,75

1,8

1,921,92

1,6

1,471,45

1,4
1,2
1,0
1

2

3

4

5

6

CBQL, GV

7

8

9

10

HS

Biểu đồ 1. Hiệu quả của các phương pháp GDĐĐ cho học viên tại các trung tâm GDNN - GDTX (theo ĐTB)
mức độ thực hiện chưa được thường xuyên như mong
đợi dẫn đến hiệu quả GDĐĐ chưa cao. Đây cũng là căn
cứ để chúng tôi có sự điều chỉnh trong việc đề xuất các
biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp
GDĐĐ.
Điều chúng tôi thấy đáng lo ngại là sự nêu gương của
thầy, cô - phương pháp quan trọng nhất, không thể thiếu
trong GDĐĐ cho HS lại xếp thứ bậc trung bình (thứ 6
~7) với ĐTB 1,94 đến 1,96. Mặc dù ĐTB không quá
thấp, nhưng so với ý nghĩa và tầm quan trọng của phương
pháp này thì đây là một vấn đề cần xem xét. Các phương
pháp ít được sử dụng như: phương pháp trách phạt (sự

1. Trò chuyện, trao đổi cùng thầy cô;
2. Sự nêu gương của thầy cô
3. Nêu gương tốt của bạn bè
4. Sự khuyến khích của thầy cô
5. Sự trách phạt của thầy cô
6. Sự phê bình của tập thể lớp
7. Tham gia các dự án về đề tài đạo đức
8. Đóng vai trong các tình huống đạo đức do GV tổ
chức trong giờ học Giáo dục công dân
9. Tham gia các buổi tư vấn học đường tại trung tâm
10. Thảo luận chuyên đề đạo đức
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Nhìn vào biểu đồ, ta thấy có sự chênh lệch giữa
CBQL, GV và HS về đánh giá hiệu quả của các phương
pháp GDĐĐ đến việc hình thành nhân cách của HS.
Trong đó, sự chênh lệch lớn nhất là sự đánh giá về mức
độ ảnh hưởng của phương pháp đàm thoại (trò chuyện,
trao đổi với thầy cô), HS đánh giá đây là phương pháp có
sự ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách của
bản thân các em với ĐTB là 2,05 (xếp thứ 1) nhưng mức
ĐTB đánh giá ở CBQL, GV là 1,82 (xếp thứ 7). Điều này
cho thấy nhận thức của CBQL, GV về sự ảnh hưởng của
phương pháp này đối với sự hình thành nhân cách của
HS là chưa thực sự đúng đắn, từ đó làm ảnh hưởng đến
việc sử dụng, phối hợp các phương pháp chưa được hợp
lí, hiệu quả.
Mặt khác, ĐTB đánh giá của CBQL, GV về mức độ
ảnh của hai phương pháp: điều chỉnh thông qua dư luận
xã hội (sự phê bình của tập thể lớp) và thảo luận chuyên
đề là cao hơn so với ĐTB đánh giá ở HS. Điều này chứng
tỏ việc thực hiện các phương pháp này chưa mang lại
hiệu quả như mong đợi từ các lực lượng giáo dục. Bên
cạnh đó, phương pháp có ảnh hưởng thấp nhất đến việc
hình thành nhân cách của HS là phương pháp dự án
(tham gia các dự án về đề tài đạo đức) với ĐTB từ 1,45
(đối với HS) tới 1,47 (đối với CBQL, GV). Điều này
tương ứng với mức độ thực hiện của phương pháp này
mà chúng tôi đã khảo sát và phân tích ở trên.
Nhìn chung, các phương pháp GDĐĐ mà các trung
tâm GDNN - GDTX thực hiện chưa khuyến khích HS tự
giác thực hiện mà chủ yếu mang tính bắt buộc dẫn đến
kết quả đạt được chưa mong muốn. Chính vì vậy, muốn
HS không còn thụ động trong quá trình giáo dục đạo đức
mà phải chủ động tích cực tự giáo dục thì các trung tâm
GDNN - GDTX phải biến quá trình GDĐĐ thành quá
trình tự GDĐĐ cho HS nhằm phát huy tính tích cực của
HS trong việc tự giáo dục.
2.3.5.4. Thực trạng hình thức giáo dục đạo đức cho học
viên tại một số trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo
dục thường xuyên
Kết quả khảo sát kết hợp với thực tiễn giảng dạy cho
thấy các hình thức chủ yếu được các TT GDNN - GDTX
thực hiện thường xuyên như: Sinh hoạt tập thể; GDĐĐ
thông qua môn học Giáo dục công dân; kết hợp với
PHHS; sự gương mẫu của các thầy, cô; nêu gương người
tốt, việc tốt với ĐTB dao động từ 2,56 đến 2,77 tương
ứng với ba mức độ. Điều này chứng minh rằng các trung
tâm hiện nay đã và đang tổ chức tốt các hình thức truyền
thống để GDĐĐ cho HS.
Các hình thức tổ chức hoạt động tập thể như: Hoạt động
thể dục thể thao; Hoạt động văn hoá, văn nghệ; Hoạt động
xã hội, từ thiện được thực hiện ở mức độ trung bình với
ĐTB từ 2,56 đến 2,69. Điều này cho thấy các hoạt động

ngoài giờ lên lớp chưa được các trung tâm đầu tư tổ chức
hoặc chưa thu hút được sự tham gia, hứng thú của HS.
Hoạt động thông qua sinh hoạt phê bình kiểm điểm
với ĐTB 2,47; Hoạt động giáo dục truyền thống thông
qua các chủ điểm với ĐTB 2,36.; Hoạt động phòng
chống tệ nạn xã hội lao động công ích với ĐTB 2,27 lần
lượt xếp 3 thứ tự cuối bảng. Điều này chứng tỏ các trung
tâm thiếu sự quan tâm đến các hình thức điều chỉnh hành
vi của HS. Đây là sự thiếu sót trong quá trình GDĐĐ mà
đề tài cần phải có sự điều chỉnh thêm thông qua một số
biện pháp được đề xuất trong chương 3.
Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp quan sát cho
chúng tôi những thông tin khách quan để khẳng định sự
đồng nhất về kết quả nghiên cứu từ phương pháp điều tra
đã thu được. Cụ thể, sau một quá trình quan sát hoạt động
GDĐĐ cho HS tại các trung tâm GDNN - GDTX, chúng
tôi ghi nhận rằng: Các hoạt động GDĐĐ được thực hiện
tại các trung tâm chủ yếu thông qua hình thức dạy học;
thông qua các tiết sinh hoạt lớp, các tiết chào cờ, các hoạt
động gắn với các phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm
các ngày lễ lớn của dân tộc được tổ chức trong phạm vi
các trung tâm. Các hình thức tổ chức giáo dục khác cũng
được thực hiện nhưng không thường xuyên, đặc biệt, các
hình thức giáo dục ở ngoài nhà trường thì ít được tiến
hành. Từ đó, vấn đề đặt ra là cần phải đổi mới hơn nữa
những hình thức GDĐĐ thông qua các hoạt động xã hội,
ngoài giờ lên lớp đồng thời cần tăng cường tính GDĐĐ
trong các hoạt động thể dục, thể thao, quân sự; các phong
trào thi đua,… Thực tế, cho thấy, ở các trung tâm hiện
nay các hình thức GDĐĐ cho HS tuy nhiều nhưng chưa
hấp dẫn, thu hút HS, nặng tính hình thức, ít linh hoạt,
chưa đan xen lồng ghép với nhau.
3. Kết luận
Đạo đức và GDĐĐ cho HS là những vấn đề nhận
được sự quan tâm của các CBQL, GV, PHHS và HS của
các trung tâm GDNN - GDTX TP. Hà Nội. Đa số các
nhóm khách thể đều nhận thức, chỉ ra được mục tiêu, nội
dung, phương pháp và hình thức GDĐĐ cho đối tượng
là HS, con em mình. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận
CBQL, GV; PHHS và HS chưa có được nhận thức đúng
đắn về những vấn đề này. Bên cạnh đó, chúng ta có thể
thấy mức độ nhận thức của các nhóm khách thể này có
sự khác nhau đáng kể. Các CBQL, GV có nhận thức
đúng đắn hơn cả, tiếp đến là các bậc PHHS.
Quá trình GDĐĐ cho HS tại các TT GDNN - GDTX
TP. Hà Nội ngày càng được hoàn thiện hơn ở tất cả các
thành tố của quá trình này. Nội dung, hình thức GDĐĐ
cho HS khá phong phú, đa dạng, song mức độ thực hiện
ở nhiều nội dung, hình thức còn chưa thường xuyên.
(Xem tiếp trang 180)
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năng ở mức độ nhớ, thông hiểu, vận dụng. Đối với trắc
nghiệm khách quan thì phạm vi kiến thức được kiểm tra
toàn diện hơn, tính khách quan và độ tin cậy cao. Tuy
nhiên đối với môn Ngữ văn thì hình thức kiểm tra này
không ĐG được năng lực diễn đạt, quá trình tư duy, liên
tưởng, tưởng tượng, năng lực cảm thụ thẩm mĩ của HS.
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong Ngữ văn
thường hay được sử dụng là: 1) Câu hỏi đúng/sai; 2) Câu
hỏi điền khuyết; 3) Câu hỏi ghép đôi; 4) Câu hỏi nhiều
lựa chọn.
- Kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm: Hình thức này
nâng cao năng lực tích cực, chủ động trong học tập và
giải quyết các tình huống trong học tập của người học,
tăng tính khách quan, cung cấp được những thông tin tin
cậy, phù hợp với những đổi mới toàn diện của chương
trình Ngữ văn mới. Đối với dạng đề kết hợp giữa tự luận
và trắc nghiệm thì câu hỏi tự luận ngoài hình thức luận
đề còn có thể đa dạng hóa các hình thức như: tìm ý, viết
thêm đoạn văn, sáng tạo theo hướng đề mở... Văn bản
đọc hiểu để dùng làm ngữ liệu có thể là những văn bản
trong SGK hoặc những văn bản mới (có tính chất tương
đương về kiểu loại, phù hợp, thiết thực với người đọc…).
3. Kết luận:
Sử dụng các kĩ thuật ĐG trên lớp học đối với các học
phần chuyên ngành Văn là hết sức quan trọng và cần thiết
để giảng viên điều chỉnh về nội dung và phương pháp
dạy học nhằm giúp SV đạt được mục tiêu học tập, nhận
thức và kiểm soát được hoạt động học tập. Tùy vào từng
học phần dạy học, đối tượng người học, GV cần chủ
động, linh hoạt lựa chọn, sáng tạo các hình thức, kĩ thuật
một cách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
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THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC…
(Tiếp theo trang 110)
Nhiều nội dung, hình thức GDĐĐ cho HS chưa thực sự
phù hợp với đặc điểm của HS và điều kiện thực tế của trung
tâm, của địa phương. Vai trò, trách nhiệm của các lực lượng
cộng đồng trong GDĐĐ cho HS còn hết sức mờ nhạt.
Những kết quả nghiên cứu trình bày ở trên sẽ là cơ sở
thực tiễn quan trọng để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu
những biện pháp GDĐĐ cho HS tại các trung tâm
GDNN - GDTX thuộc địa bàn nghiên cứu.
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