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Abstract: Living values education for the students is one of the important duties in the training
process of universities in order to form the crucial characteristics for students. For students at the
colleges of art, this task plays a more important role because they are trained to become culture
managers, singers, actors, actress, etc. thus, awareness of living values is required for them. This
paper proposes some requirements for living values education for students at colleges of art and
the solutions to manage this activity.
Keywords: Manage, living values education, students, colleges of art.
1. Mở đầu
Quản lí (QL) hoạt động giáo dục giá trị sống
(GDGTS) là bộ phận của QL trường học, bao gồm những
hoạt động tiến hành lựa chọn, tổ chức và sử dụng các
nguồn lực, các tác động của nhà QL, của tập thể sư phạm,
của các lực lượng giáo dục theo kế hoạch chủ động và
chương trình giáo dục, nhằm thay đổi hay tạo ra hiệu quả
giáo dục cần thiết.
QL GDGTS là hoạt động của chủ thể QL thực hiện
những chức năng QL nhằm đưa hoạt động GDGTS đạt
được kết quả mong muốn một cách hiệu quả nhất. QL
hoạt động GDGTS cho sinh viên (SV) các trường văn
hóa nghệ thuật (VHNT) là hoạt động có ý thức, có định
hướng của chủ thể QL đến hoạt động GDGTS, đảm bảo
cho quá trình GDGTS đúng mục tiêu, kế hoạch dự kiến,
phát huy được một cách tối ưu khả năng của lực lượng
giáo dục và cơ sở vật chất của nhà trường.
Bài viết này đưa ra những yêu cầu và đề xuất một số biện
pháp cơ bản trong QL GDGTS cho SV các trường VHNT.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những vấn đề chung về quản lí giáo dục giá trị
sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật
Có thể quan niệm: QL GDGTS cho SV các trường
VHNT là tổng hợp cách thức của chủ thể QL tác động
đến hoạt động GDGTS thông qua các chức năng, nguyên
tắc, phương pháp và công cụ QL nhằm làm cho hoạt
động này được tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả, thực hiện
tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần hình thành và
phát triển toàn diện nhân cách của SV các trường VHNT.
2.1.1. Mục tiêu QL GDGTS cho SV các trường VHNT là
hướng tới QL các hoạt động dạy học và hoạt động giáo
dục giúp SV các trường VHNT hình thành khả năng tâm
lí xã hội, để các em nâng cao hiểu biết về giá trị truyền
thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tinh hoa văn
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hóa của nhân loại; củng cố mở rộng kiến thức đã học với
đời sống thực tiễn; củng cố các kĩ năng, hình thành và
phát triển các năng lực chủ yếu (năng lực tự hoàn thiện,
năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp ứng xử, năng lực
tổ chức, QL, hợp tác và cạnh tranh, năng lực hoạt động
chính trị - xã hội)...; giải quyết tốt các vấn đề của cuộc
sống; biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân.
Mục tiêu QL GDGTS cho SV các trường VHNT là
QL các hoạt động giáo dục trong nhà trường kể cả hoạt
động dạy học nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của
các em từ thói quen thụ động, có thể gây rủi ro, mang lại
hậu quả tiêu cực thành những hành vi mang tính xây
dựng, tích cực, có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo
dục và chất lượng cuộc sống.
2.1.2. Chủ thể QL GDGTS là Ban Giám hiệu, trưởng các
khoa và phòng ban chức năng, giảng viên (GV) và chính
đội ngũ SV, cụ thể: - Chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo: tổ chức
Đảng và Ban Giám hiệu các trường VHNT, trong đó hiệu
trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất; - Chủ thể
tham mưu, đề xuất là các cơ quan chức năng mà trực tiếp
là Phòng Tổ chức, cán bộ và Phòng Công tác SV, Tổ
chức Đoàn Thanh niên; - Chủ thể tổ chức thực hiện là các
khoa GV và đội ngũ GV chủ nhiệm, GV chuyên ngành;
- SV các trường VHNT vừa là đối tượng GDGTS đồng
thời vừa là chủ thể tự giáo dục và tự QL GDGTS.
2.1.3. Đối tượng QL GDGTS là hoạt động giáo dục SV,
mà bản chất của nó lại là tổng hòa các mối quan hệ xã
hội. Bởi vậy, chỉ có sự kết hợp các phương pháp QL mới
có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp làm thay đổi trạng thái
QL như mong muốn của chủ thể QL.
2.1.4. Phương pháp QL GDGTS gồm: - Phương pháp
hành chính - pháp luật là tổng thể các tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp của chủ thể QL đến đối tượng bị QL dựa
trên cơ sở quan hệ tổ chức và quyền lực nhà nước;
- Phương pháp giáo dục - tâm lí là tổng thể những tác
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động lên trí tuệ, tình cảm, ý thức và nhân cách của con
người; - Phương pháp kích thích là tổng thể những tác
động đến con người thông qua lợi ích vật chất, lợi ích
tinh thần nhằm phát huy ở mọi tiềm năng, trí tuệ, tình
cảm, ý chí, trách nhiệm và quyết tâm hành động vì lợi ích
chung của tổ chức; - Một số cách thức giáo dục cụ thể
khác như: phương pháp QL qua hội thảo, hội nghị,
phương pháp kiểm tra, thanh tra,...
Trong quá trình thực hiện QL giáo dục cần sử dụng
kết hợp các phương pháp vì phương pháp nào cũng có
ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc đề cao quá mức bất
kì phương pháp nào và lạm dụng nó đều dẫn đến kém
hiệu quả trong QL. Đối tượng QL chịu sự tác động của
hàng loạt quy luật khác nhau, mỗi phương pháp chỉ có
tác dụng ưu, trội phù hợp với một vài quy luật nhất định.
Hệ thống QL, về thực chất là một chỉnh thể bao gồm các
bộ phận hợp thành có quan hệ tương tác, gắn bó hữu cơ
với nhau. Do đó, một phương pháp QL cụ thể nào đó
không thể cùng một lúc tác động có hiệu quả đến tất cả
các mối quan hệ trong hệ thống QL.
2.1.5. Công cụ QL GDGTS bao gồm Luật Giáo dục; điều
lệ (điều lệ trường cao đẳng, đại học), quy chế (quy chế tổ
chức và hoạt động của các trường), nghị quyết, quyết
định, chỉ thị, các văn bản hành chính, của các trường...
2.2. Yêu cầu quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên
các trường văn hóa nghệ thuật
2.2.1. Quản lí giáo dục giá trị sống phải đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục hiện nay
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT được Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu là:
“Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu
quả GD-ĐT; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.
Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và
phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi
cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống
tốt và làm việc hiệu quả” [1; tr 124].
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và giao lưu, hội nhập
quốc tế đang tác động mạnh mẽ tới nhiều quốc gia, vấn
đề giữ gìn vốn tinh hoa, bản sắc văn hóa, đạo đức lối sống
của con người Việt Nam càng đặt ra hết sức cần thiết. Do
vậy, GDGTS cho SV các trường VHNT nên chú trọng
bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, truyền thống của đất
nước, của địa phương, lòng tự hào dân tộc, tự hào quê
hương đất nước; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ
pháp luật; lối sống nhân ái, khoan dung, hợp tác, trung
thực, khiêm tốn, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình,
cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lí luận chính
trị với giáo dục kĩ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề
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nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.
2.2.2. Quản lí giáo dục giá trị sống đáp ứng mục tiêu,
yêu cầu đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật
Xác định mục tiêu giáo dục nói chung, GDGTS cho
SV các trường VHNT nói riêng theo hướng phát triển sẽ
đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho giảng viên và
SV trong thực hiện có chất lượng các chương trình
GDGTS, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ
cán bộ, nghệ sĩ tương lai, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu
cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Chính vì vậy,
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
lần thứ tám (khóa XI) xác định: “Tăng cường giáo dục
công dân, giáo dục tư tưởng đạo đức, lòng yêu nước, chủ
nghĩa Mác - Lênin, đưa việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí
Minh vào nhà trường phù hợp với lứa tuổi và từng bậc
học... “ [1; tr 124]. GDGTS cho SV các trường VHNT là
yêu cầu cơ bản để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
nói chung, đào tạo đội ngũ nghệ sĩ tương lai cho đất nước
nói riêng.
2.2.3. Quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên các
trường văn hóa nghệ thuật phải phát huy được sức mạnh
tổng hợp của các lực lượng giáo dục
Trong hoạt động GDGTS cho SV các trường VHNT
hiện nay, việc thiết lập mối liên hệ thông tin hai chiều
giữa nhà trường, gia đình và đoàn thể xã hội là hết sức
quan trọng. Nhờ các mối liên hệ và phối hợp với gia đình
và xã hội, giúp nhà trường, chủ thể GDGTS hiểu rõ hơn
SV để có những biện pháp động viên, khuyến khích các
em tích cực học tập, rèn luyện; tạo nên sự đồng tâm, hiệp
lực giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để giáo
dục, phát triển phẩm chất nhân cách, đạo đức, lối sống
một cách đúng đắn theo yêu cầu của xã hội. Tăng cường
mối liên hệ với địa phương, gia đình sẽ tạo ra kênh thông
tin để trao đổi và phối hợp hoạt động giữa nhà trường với
gia đình, đoàn thể xã hội tiến hành giáo dục cho SV đạt
hiệu quả.
Gia đình, nhà trường và xã hội phải thường xuyên
liên lạc, trao đổi, rút kinh nghiệm trong hoạt động phối
hợp giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, phát triển các hành
vi tích cực giúp SV được học làm người từ các giá trị đạo
đức, nhân văn; phát huy hết các tiềm năng và phát triển
phẩm chất, năng lực của bản thân.
2.2.4. Quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên phải
phù hợp với đối tượng đào tạo của các trường văn hóa
nghệ thuật
Đối tượng SV của các trường VHNT đa dạng, có
những đặc điểm riêng, năng khiếu riêng nên họ luôn khát
khao trở thành những cán bộ, diễn viên, nhân viên VHNT
vừa “hồng” vừa “chuyên”, có phẩm chất chính trị, đạo
đức tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, yêu nghề, hết lòng
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phục vụ sự nghiệp văn học nghệ thuật của đất nước và sự
hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần vào phát triển
nguồn nhân lực VHNT, đáp ứng với yêu cầu xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng của
Đảng. Vì vậy, việc giáo dục GDGTS cho SV các trường
VHNT phải hướng vào mục tiêu phát triển con người
toàn diện mà Đảng ta đã xác định và mục tiêu đào tạo
theo từng chuyên ngành cụ thể mà nhà trường đã đề ra.
Đồng thời, các chủ thể QL cần có những chủ trương, biện
pháp và kế hoạch giáo dục sát với đối tượng, khả năng,
sở trường và từng loại hình nghệ thuật, từng chuyên môn
và từng nhóm SV cụ thể.
2.2.5. Quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên phải
gắn với quá trình giáo dục nhân cách của nhà trường
Kết hợp giữa đào tạo nghề nghiệp với các chủ đề
GDGTS được coi là nguyên tắc quyết định đối với sự phát
triển, hoàn thiện về phẩm chất nhân cách, năng lực nghề
nghiệp cho SV các trường VHNT. Giữa đào tạo nghề và
GDGTS có mối tương quan nhưng chúng lại được QL
trên những nguyên tắc khác nhau, cho nên việc kết hợp
QL theo loại hình đào tạo với QL GDGTS sẽ làm cho hoạt
động GD-ĐT của nhà trường trở nên năng động, khai thác
được thế mạnh của từng lực lượng, nội dung GD-ĐT mà
nhà trường đang tiến hành, tạo ra điều kiện phát huy sức
mạnh tổng hợp, bảo đảm việc thực hiện đường lối, chính
sách giáo dục cho SV diễn ra một cách thống nhất giữa
mục tiêu, nội dung, chương trình, các tiêu chuẩn, các chủ
đề GDGTS... Mối quan hệ khăng khít giữa các chuyên
ngành đào tạo của nhà trường sẽ đem lại thành công cho
công tác GDGTS cho SV ở các trường VHNT.
2.3. Biện pháp quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh
viên các trường văn hóa nghệ thuật
2.3.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục giá trị sống
phù hợp với kế hoạch đào tạo tổng thể của nhà trường
Đây là biện pháp thể hiện chức năng và công cụ của
các chủ thể QL nhằm QL GDGTS cho SV được chặt chẽ,
hiệu quả và đi vào nền nếp. Xây dựng và thực hiện kế
hoạch GDGTS nhằm mục đích đưa GDGTS trở thành nội
dung kết hợp với nội dung đào tạo kiến thức, nghề nghiệp
chuyên môn và giáo dục nhân cách trong chương trình
đào tạo. Nhân cách là tổ hợp các thái độ giá trị của con
người với thế giới xung quanh thông qua hoạt động của
bản thân. Nhân cách của người học hình thành qua hai
con đường: dạy học và tổ chức các hoạt động. Đối với SV
nói chung, SV ngành nghệ thuật nói riêng thì tổ chức các
hoạt động có ý nghĩa rất lớn, giúp SV được trải nghiệm
các giá trị sống. Xây dựng được kế hoạch GDGTS cho
SV khoa học, cụ thể, thiết thực trong mối liên hệ chặt chẽ
với kế hoạch tổng thể và các kế hoạch giáo dục khác của
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từng trường trong từng thời kì, từng hoạt động cụ thể, đảm
bảo cho kế hoạch xây dựng được vừa là mục tiêu, vừa là
phương tiện định hướng, điều chỉnh, thúc đẩy hoạt động
GDGTS cho SV đạt kết quả cao nhất.
2.3.2. Hoàn thiện cơ chế quản lí, xây dựng và ban hành
các văn bản pháp quy giáo dục giá trị sống
Đây là biện pháp nhằm đảm bảo cho các chủ thể QL
thực hiện chức năng, công cụ QL có cơ sở pháp lí. Hoàn
thiện cơ chế QL GDGTS, xây dựng và ban hành các văn
bản mang tính pháp quy là cơ sở pháp lí, chỗ dựa để QL
chặt chẽ các lực lượng giáo dục, đảm bảo cho hoạt động
GDGTS luôn quán triệt đường lối quan điểm của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành giáo dục và
của địa phương. Cơ chế QL hợp lí sẽ đảm bảo cho việc
QL GDGTS không bị chồng chéo, phát huy được sức
mạnh của các tổ chức, các lực lượng trong giáo dục.
Đồng thời, đảm bảo cho GDGTS phù hợp với tình hình
thực tiễn của nhà trường và của đội ngũ SV.
2.3.3. Chỉ đạo tích hợp giáo dục giá trị sống vào hoạt
động giảng dạy và hoạt động rèn luyện nghề nghiệp cho
sinh viên
Đây là biện pháp quan trọng thể hiện sự gắn kết và
phát huy vai trò, chức năng của dạy học. Hiện nay,
GDGTS và kĩ năng sống là nội dung rất được quan tâm
ở các nhà trường nói chung, các trường VHNT nói riêng.
Tuy nhiên, không phải nhà trường nào cũng đưa GDGTS
vào giảng dạy như một môn học chính khóa và độc lập.
Để nâng cao hiệu quả GDGTS cho SV các trường VHNT
thì việc lồng ghép giá trị sống vào giảng dạy các bộ môn
là một trong những biện pháp hiệu quả. Tích hợp nội
dung GDGTS với giáo dục giá trị nghề nghiệp cho SV
trong hoạt động rèn luyện nghệ thuật nhằm nâng cao hiểu
biết và bồi dưỡng tình cảm, lí tưởng với nghề nghiệp, trân
trọng lao động nghề nghiệp.
2.3.4. Chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm và đảm bảo
các điều kiện cho giáo dục giá trị sống ở các trường văn
hóa nghệ thuật
Hoàn cảnh và điều kiện sống ở các trường cao đẳng,
đại học nói chung, các trường VHNT nói riêng có ảnh
hưởng rất lớn đến sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của
SV. Qua đó, khẳng định việc GDGTS, giáo dục giá trị
nghề nghiệp cho SV các trường VHNT muốn có chất
lượng, hiệu quả cần phải xây dựng và tạo ra môi trường
văn hóa lành mạnh ngay tại nhà trường.
2.3.5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo
dục giá trị sống cho sinh viên
Mục tiêu của biện pháp là giám sát, kiểm tra, đánh
giá hoạt động GDGTS cho SV để thực hiện tốt chức năng
QL, nắm được chất lượng GDGTS cho SV của các chủ
thể QL, giáo dục, từ đó kịp thời đo đạc, điều chỉnh các
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sai lệch nhằm thực hiện tốt mục tiêu QL GDGTS cho SV
đã đề ra. Kiểm tra, đánh giá kết quả các chủ đề GDGTS
cho SV còn nhằm mục tiêu tăng cường tính chủ động,
sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng QL, của
GV và SV trong việc QL GDGTS hiện nay.
3. Kết luận
QL GDGTS cho SV ở các trường VHNT có ý nghĩa
rất quan trọng, giữ vai trò chủ đạo, tạo ra sự đồng thuận
thống nhất toàn xã hội trong giáo dục SV các trường
VHNT. QL GDGTS cho SV mang tính định hướng đảm
bảo cho chương trình, kế hoạch, biện pháp GDGTS cho
SV các trường VHNT phù hợp với điều kiện của nhà
trường và địa phương, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục
của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Để QL GDGTS cho SV các trường VHNT có hiệu
quả và đạt chất lượng tốt, các trường VHNT cần thực
hiện tốt các yêu cầu và biện pháp QL GDHTS cho SV
chặt chẽ và thường xuyên, tạo tiền đề để hoạt động
GDGTS cho SV các trường VHNT có chất lượng, góp
phần hình thành cho người cán bộ văn hóa, đội ngũ văn
nghệ sĩ có lối sống đúng với những giá trị, chuẩn mực
của người Việt Nam trong tình hình hiện nay, có ảnh
hưởng tốt tới công chúng.
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hoạch tham mưu UBND quận ban hành quy định, hướng
dẫn quy trình đánh giá cho các trường THCS sao cho phù
hợp với thực tiễn, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục.
- UBND quận cần sử dụng kết quả đánh giá một cách
khách quan, khoa học trong công tác xây dựng quy
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kế hoạch luân
chuyển, bố trí sử dụng cán bộ của quận.
3. Kết luận
Mỗi biện pháp có khả năng tác động và tầm quan
trọng nhất định, thực hiện hiệu quả biện pháp này là điều
kiện để thực hiện thành công biện pháp khác và các biện
pháp được đề xuất có mối liên quan chặt chẽ với nhau,
tác động qua lại lẫn nhau, do đó trong quản lí, hiệu trưởng
phải phối hợp một cách nhịp nhàng các biện pháp nhằm
phát triển đội ngũ CBQL ở các trường THCS quận 9, TP.
Hồ Chí Minh.
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