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Abstract: The article mentions some theoretical issues of professional value education for physical
education students at pedagogical universities. Also, the article points out factors affecting
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1. Mở đầu
Thế giới đang sống trong nền văn minh hậu công
nghiệp với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, sự
bùng nổ thông tin, xu thế hội nhập quốc tế và nền kinh tế
tri thức đã đặt ra những yêu cầu mới và xu thế phát triển
mới đối với giáo dục. Trong chiến lược phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội của Việt Nam, cùng với việc đẩy mạnh
phát triển các ngành kinh tế, Đảng và Nhà nước đặc biệt
chú trọng đến sự phát triển của GD-ĐT: “Cùng với khoa
học và công nghệ, GD-ĐT coi là quốc sách hàng đầu”
[1; tr 114]. Đội ngũ giáo viên (GV) có vai trò quyết định
sự thành bại của việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo
dục. Muốn có đội ngũ GV có chất lượng cần chú trọng
nâng cao hiệu quả đào tạo GV trong các trường đại học sư
phạm (ĐHSP) nói chung và nâng cao hiệu quả giáo dục
giá trị nghề nghiệp (GTNN) cho sinh viên (SV) nói chung.
Đội ngũ GV giáo dục thể chất (GDTC) ở các nhà
trường có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ
GD-ĐT thế hệ trẻ, hoàn thiện về thể chất và nhân cách,
nâng cao khả năng làm việc, nâng cao sức khỏe cho học
sinh, SV. Vì vậy, đào tạo GV GDTC ở các trường ĐHSP
là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện đổi mới
căn bản và toàn diện GD-ĐT hiện nay. Giáo dục GTNN
cho SV ngành GDTC có ý nghĩa và tầm quan trọng to
lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo GV
GDTC ở các trường ĐHSP.
Thực tiễn đào tạo GV GDTC trong các trường
ĐHSP hiện nay cho thấy: Công tác giáo dục GTNN cho
SV ngành GDTC tuy đã từng bước được chú trọng song
kết quả đạt được chưa cao. Thực trạng này xuất phát từ
nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. Chính
vì vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC ở các trường
ĐHSP, từ đó tạo cơ sở cho việc hoàn thiện, nâng cao
chất lượng và hiệu quả giáo dục GTNN cho SV ngành
GDTC tại các nhà trường là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết
hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Giá trị, nghề nghiệp, giá trị nghề nghiệp và giá trị
nghề nghiệp của giáo viên giáo dục thể chất
Theo L. Dramaliev thì “Giá trị là một phẩm chất khách
quan, một đặc tính, một khả năng thỏa mãn những nhu
cầu đã trở thành rõ rệt trong quá trình quan hệ qua lại có
tính chất xã hội giữa người với người trong hành vi thực
tế của họ. Với tư cách là một khách thể xã hội, giá trị
không thể tách khỏi những nhu cầu, mong muốn, những
thái độ, quan điểm và những hành động của con người với
tư cách là một chủ thể của các quan hệ xã hội” [2; tr 98].
- Theo E.A. Klimov thì “Nghề nghiệp là lĩnh vực sử
dụng sức lao động vật chất và tinh thần của con người
một cách có giới hạn cần thiết cho xã hội (do sự phân
công lao động mà có), nó tạo ra khả năng cho con người
sử dụng lao động của mình để thu lấy những phương tiện
cần thiết cho sự tồn tại và phát triển” [3; tr 16].
- Theo Đỗ Ngọc Anh thì “GTNN đó là sự khẳng định
ý nghĩa tích cực của nghề đối với chủ thể con người (xã
hội, cá nhân) về sự thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần
của họ. Mỗi nghề nghiệp trong xã hội đều có những giá trị
cao thấp khác nhau, nó phản ánh sự đánh giá của con
người, xã hội đối với nghề, những giá trị này được khẳng
định ngay từ khi xuất hiện nghề nghiệp, nhưng nó luôn
biến đổi theo tiến trình phát triển của lịch sử” [4; tr 29].
2.2. Giáo dục và giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên
ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm
Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Nga, thuật ngữ
“sinh viên” bắt nguồn từ gốc Latinh “Students” với nghĩa
là người làm việc, học tập, tìm hiểu, khai thác tri thức.
Còn theo Từ điển Giáo dục học: “SV được hiểu là người
học của một cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học. Có thể
phân loại sinh viên đại học theo những phạm trù khác
nhau” [5; tr 343]. SV ngành GDTC ở các trường ĐHSP
là những người đang tham gia vào quá trình đào tạo
chuyên ngành GDTC tại trường ĐHSP để trở thành
người GV GDTC trong tương lai.
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- Theo Phạm Viết Vượng: “Giáo dục là quá trình tác
động của nhà giáo dục lên các đối tượng giáo dục nhằm
hình thành cho họ những phẩm chất nhân cách toàn
diện” [6; tr 9].
- Giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC ở các trường
ĐHSP. Bên cạnh những điểm chung, GV GDTC còn có
những điểm đặc thù khác với GV các bộ môn khác bởi tính
chất công việc. Họ vừa là người trang bị kiến thức về thể
chất, vừa là huấn luyện viên hướng dẫn cho người học
những động tác tập luyện nâng cao sức khỏe. Vì vậy, việc
định hướng GTNN cho SV ngành GDTC có ý nghĩa quan
trọng trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm hiện nay.
Giá trị được hình thành và phát triển cùng với sự hình
thành và phát triển của lịch sử xã hội và mang tính lịch
sử. Thông qua quá trình xã hội hoá, con người lĩnh hội
các giá trị từ nền văn hoá xã hội - lịch sử, cùng với các
kiến thức, thái độ và những tình cảm đã được xã hội hoá.
Cũng tương tự như vậy, giá trị nghề nghiệp của cá nhân
cũng được hình thành và phát triển thông qua quá trình
xã hội hoá cá nhân. Chính thông qua các mối quan hệ xã
hội mà cá nhân sống và hoạt động cá nhân đã tiếp thu,
lĩnh hội các giá trị xã hội trên cơ sở đó mà tiếp thu, lĩnh
hội các giá trị nghề nghiệp từ đó hình thành nên các giá
trị nghề nghiệp và định hướng giá trị nghề nghiệp cho
bản thân. Khi cá nhân chiếm lĩnh được các giá trị nghề
nghiệp thì giá trị nghề nghiệp sẽ là cơ sở của mục tiêu,
tiêu chuẩn và là nguồn gốc chính để thúc đẩy hoạt động
của chủ thể, cho nên nó là cơ sở để hình thành nhân cách
và định hướng giá trị nghề nghiệp của cá nhân.
Giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC ở các trường
ĐHSP là quá trình có mục đích, có tổ chức dưới sự tác
động của các lực lượng sư phạm nhằm giúp cho mỗi SV
từng bước chiếm lĩnh hệ thống GTNN của GV GDTC;
trên cơ sở đó, tích cực rèn luyện để hình thành và phát
triển các GTNN đó.
Hệ thống GTNN cần giáo dục cho SV ngành GDTC
bao gồm: + Tôn trọng pháp luật; + Tôn trọng quy định của
ngành GD-ĐT; + Tôn trọng các quy chế của nhà trường;
+ Tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; + Tinh thần trách
nhiệm của nhà giáo đối với nghề nghiệp; + Tinh thần trách
nhiệm của nhà giáo đối với xã hội; + Tinh thần trách nhiệm
với sự nghiệp giáo dục thể chất, bảo vệ sức khỏe của học
sinh và cộng đồng; + Tôn trọng kỉ luật lao động; + Ý thức
tu dưỡng, rèn luyện bản thân; + Yêu nghề, yêu thương học
sinh; + “Tôn sư, trọng đạo”; + Gắn bó với cộng đồng;
+ Lòng nhân ái; + Danh dự, uy tín nhà giáo; + Tôn trọng
đồng nghiệp; + Tôn trọng phụ huynh học sinh; + Tôn trọng
học sinh; + Trung thực; + Sống lành mạnh, giản dị; + Cần
cù, chịu khó; + Tiết kiệm; + Đoàn kết, hợp tác và chia sẻ
trong công việc; + Có hệ thống kiến thức chuyên môn cơ
bản; + Có kiến thức chuyên môn sâu về có thể áp dụng cho

mọi SV ở các chuyên ngành khác; + Có hiểu biết về tin học
và ngoại ngữ; + Biết kế hoạch hóa công tác giảng dạy và
giáo dục; + Có khả năng tích cực hóa hoạt động dạy học;
+ Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ sư phạm; + Có kiến
thức hiện đại về nghiệp vụ sư phạm; + Có kiến thức về giáo
dục các vấn đề xã hội nhân văn; + Thành thạo các kĩ năng
sư phạm cần thiết; + Biết phối hợp các lực lượng giáo dục;
+ Ngôn ngữ mang tính chuẩn mực sư phạm; + Biết quản lí,
giáo dục học sinh có hiệu quả; + Biết quản lí hồ sơ chuyên
môn một cách khoa học; + Sức khỏe; + Bảo vệ môi trường.
2.3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình giáo
dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục
thể chất ở các trường đại học sư phạm
Giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC ở các trường
ĐHSP là một quá trình lâu dài, phức tạp, chịu ảnh hưởng
của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau,
trong đó, có thể kể đến những yếu tố cơ bản sau:
- Bối cảnh xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. Sự phát
triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ,
nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sự phát triển
mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của nền
kinh tế tri thức đã tạo ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi
cho quá trình giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC ở các
trường ĐHSP. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển
KT-XH, nhất là những mặt không tích cực của cơ chế thị
trường và những tồn tại trong các chính sách xã hội đã đưa
đến những trở ngại không nhỏ cho quá trình giáo dục
GTNN cho SV ngành GDTC tại các trường ĐHSP.
- Chất lượng của công tác tuyển sinh. Công tác tuyển
sinh giữ vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo
của các trường ĐHSP; ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu
hút đội ngũ SV nói chung và SV ngành GDTC nói riêng
tham gia vào quá trình đào tạo. Chính vì vậy, các trường
ĐHSP cần chú trọng công tác tuyển sinh nhằm sàng lọc và
thu hút được những học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ
thông thực sự có trình độ kiến thức, có tư chất phù hợp với
chuyên ngành đào tạo và đặc biệt luôn có khát khao cháy
bỏng với sự nghiệp “trồng người”.
- Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
các môn học trong chương trình đào tạo. Hệ thống các
môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành
GDTC chứa góp phần không nhỏ vào quá trình giáo dục
GTNN cho SV bởi lẽ, thông qua việc dạy học các môn
học, SV từng bước chiếm lĩnh được các GTNN, từ đó
tích cực rèn luyện các GTNN.
Để phát huy một cách tối ưu những tác động của dạy
học đối với quá trình giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC
ở các trường ĐHSP, hệ thống các môn học trong chương
trình đào tạo cần được hoàn thiện về nội dung. Bên cạnh đó,
hoạt động dạy học các môn học cần được thực hiện bằng
nhiều phương pháp và hình thức tổ chức khác nhau.
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- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt
động đào tạo của nhà trường. Quá trình giáo dục nói
chung và quá trình giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC
nói riêng được diễn ra thuận lợi và mang lại hiệu quả cao
hay không phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động đào tạo của
nhà trường. Hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, đồng bộ cùng
với hệ thống trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động đào
tạo được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng sẽ là điều
kiện thuận lợi cho quá trình GDNN cho SV ngành
GDTC tại các nhà trường và ngược lại.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách
nhiệm của đội ngũ GV. Đội ngũ GV có tư cách là “chủ thể”
và có vai trò chủ đạo trong quá trình giáo dục GTNN cho
SV ngành GDTC ở các trường ĐHSP. Trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của họ ảnh hưởng
trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục
GTNN cho SV ngành GDTC tại các nhà trường.
- Tính tích cực của SV trong quá trình đào tạo. SV là
một trong hai “nhân tố trung tâm” của quá trình giáo dục
GTNN cho SV ngành GDTC ở các trường ĐHSP. Kết
quả của quá trình giáo dục GTNN phụ thuộc rất lớn vào
mức độ hoạt động của SV. Nói cách khác, tính tích cực
của SV trong quá trình đào tạo nói chung, trong quá trình
học tập, rèn luyện nói riêng quyết định trực tiếp đến chất
lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục GTNN cho SV
ngành GDTC ở các trường ĐHSP.
- Các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng cho SV.
Những hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng được tổ
chức vào thời gian bắt đầu mỗi khóa học, mỗi năm học đã
tác động mạnh đến ý thức, thái độ, hành vi, thói quen học
tập, rèn luyện của SV, góp phần tích cực vào quá trình hình
thành và phát triển các GTNN cho SV của nhà trường.
- Các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Trong
quá trình giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC ở các
trường ĐHSP, các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư
phạm có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của quá trình
này. Bởi lẽ, trong các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư
phạm, SV ngành GDTC có cơ hội được học tập, rèn
luyện trong môi trường chuyên biệt, được tổ chức tham
gia các hoạt động nghề nghiệp ngay tại cơ sở đào tạo,
giúp các em chiếm lĩnh một cách vững chắc những
GTNN, từng bước hoàn thiện bản thân theo yêu cầu của
nghề nghiệp nói riêng và yêu cầu của xã hội nói chung.
- Các hoạt động thực tế, thực hành, thực tập sư phạm
ở trường phổ thông. Những hoạt động này đã tạo điều
kiện cho SV ngành GDTC có cơ hội thâm nhập thực tế
hoạt động nghề nghiệp ở trường phổ thông. Bên cạnh đó,
SV còn được trực tiếp tiến hành các hoạt động dạy học
và giáo dục học sinh trong nhà trường. Đây là cơ hội để
SV tiếp tục củng cố, phát triển GTNN của bản thân.

- Hoạt động đánh giá kết quả giáo dục GTNN cho SV
ngành GDTC. Đây là một hoạt động mang lại nhiều ý
nghĩa, giúp cho các nhà giáo dục mà trực tiếp là CBQL,
GV của các trường đại học thu được những thông tin về
thực trạng giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC, xác
định một cách đầy đủ, đúng đắn những kết quả đạt được
và những vấn đề còn tồn tại; trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên
cứu, áp dụng các biện pháp mang tính phù hợp, khả thi
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục GTNN cho SV.
Qua những phân tích nêu trên, có thể nhận thấy mỗi
yếu tố có một vị trí, vai trò và mức độ ảnh hưởng khác
nhau đến quá trình giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC
ở các trường ĐHSP. Do đó, khi tổ chức quá trình giáo
dục GTNN cho SV ngành GDTC trong các nhà trường,
các nhà giáo dục cần quan tâm nghiên cứu một cách sâu
sắc mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, khai thác tối đa
những tác động tích cực của từng yếu tố để phục vụ cho
công tác giáo dục.
3. Kết luận
Giáo dục GTNN cho SV ngành GDTC ở các trường
ĐHSP là vấn đề có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn đối
với quá trình đào tạo của các nhà trường nhằm tạo ra một
đội ngũ giáo viên GDTC vừa có trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, vừa có ý thức đầy đủ và tự giác giữ gìn và
phát triển GTNN của mình. Chính vì vậy, để từng bước
hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
GTNN cho SV ngành GDTC thì các trường ĐHSP mà
trực tiếp là các cán bộ quản lí, giảng viên cần quan tâm
đến nhiều vấn đề có liên quan; trong đó, cần nghiên cứu,
nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục
GTNN cho SV ngành GDTC, cũng như mức độ ảnh
hưởng của các yếu tố đã được xác định.
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