VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 8-12

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG
VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nguyễn Thị Lệ Thủy - Học viện Phụ nữ Việt Nam
Ngày nhận bài: 20/8/2019; ngày chỉnh sửa: 02/10/2019; ngày duyệt đăng: 15/10/2019.
Abstract: School culture is a very important environment to train the personality and educate the
young generation, who will be future owners of the country, the people get ambition, ideal,
personality, knowledge to become good citizens, contributing to the building of a prosperous
country. The article presents building a school culture according to Ho Chi Minh's thought for
students at Vietnam Women's Academy.
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Văn hoá có quan hệ mật thiết với kinh tế, chính trị, xã
hội, tạo thành 4 vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và
phải nhận thức như sau: Văn hoá quan trọng ngang kinh
tế, chính trị, xã hội; Chính trị, xã hội có được giải phóng
thì văn hoá mới được giải phóng. Chính trị giải phóng
mở đường cho văn hoá phát triển; Xây dựng kinh tế để
tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hoá;
Văn hoá là kiến trúc thượng tầng, nó phải phục vụ nhiệm
vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế.
Chức năng của văn hóa: Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn
và tình cảm cao đẹp cho con người. Đó là chức năng cao
quý của văn hoá. Hồ Chí Minh nói phải làm cho văn hoá soi
đường cho quốc dân đi, đi sâu vào tâm lí quốc dân, để xây
dựng tình cảm lớn cho con người. Nâng cao dân trí, “mọi
người phải hiểu biết quyền lợi của mình..., phải có kiến thức
mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà,
và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ” [2; tr 40].
Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách
lành mạnh, luôn hướng con người vươn tới chân - thiện - mĩ
để không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
Người còn chỉ rõ văn hóa có 3 lĩnh vực: văn hóa giáo
dục, văn hóa văn nghệ và văn hóa đời sống. Trong đó,
quan điểm xây dựng đời sống mới, lối sống mới, nếp sống
mới là quan điểm độc đáo về văn hóa của Hồ Chí Minh.
Theo Hồ Chí Minh, thực hành đời sống mới trước hết là
thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính.
Cần là lao động cần cù, siêng năng nhưng lao động
phải có kế hoạch, sáng tạo năng suất cao; lao động với
tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại,
không dựa dẫm. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là
nguồn sống, nguồn hạnh phúc của con người.
Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết
kiệm tiền của của nhân dân, của đất nước, của bản thân
mình. Tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to; “Không xa sỉ,
không hoang phí, không bừa bãi.”
Liêm là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của
dân; không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà

1. Mở đầu
Trong những năm gần đây, khi Việt Nam bước vào
thế giới hội nhập ngày càng sâu rộng đã tạo ra những
bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy
nhiên, kéo theo sự phát triển đó cũng có rất nhiều vấn đề
văn hóa - xã hội nảy sinh theo chiều hướng phức tạp, đặc
biệt là trong giới trẻ. Vì vậy, việc định hướng, giáo dục
cho thế hệ trẻ lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh, tiên
tiến nhưng vẫn giàu tính nhân văn ngay từ trên ghế nhà
trường càng quan trọng. Từ tầm quan trọng đó, Đảng
luôn phát động các phong trào học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, điều này mang ý nghĩa sâu
xa, thiết thực trong toàn xã hội Việt Nam cũng như trong
thế hệ trẻ nói riêng.
Bài viết trình bày vấn đề xây dựng văn hóa học đường
theo tư tưởng văn hóa của Hồ Chí Minh cho sinh viên
Học viện Phụ nữ Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và văn hóa
đời sống
Hồ Chí Minh từng nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục
đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát
minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa
học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho
sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức
sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là
văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức
sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản
sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi
hỏi của sự sinh tồn” [1; tr 431].
Văn hoá là bộ phận của kiến trúc thượng tầng, là đời
sống tinh thần của xã hội. Chính trị, xã hội được giải phóng
thì văn hoá mới được giải phóng. Chính trị giải phóng mở
đường cho văn hoá phát triển. Hồ Chí Minh đã vạch ra
đường lối: Phải tiến hành cách mạng chính trị trước, cụ thể
là cách mạng giải phóng dân tộc để giành chính quyền, từ
đó giải phóng văn hoá, mở đường cho văn hoá phát triển.
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nước, của nhân dân”. Phải trong sạch, không tham lam địa
vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng. Không tâng bốc mình.
Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.
Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Đối với
mình, với người, với việc. Đối với mình, không tự cao,
tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn kiểm điểm
mình để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở.
Lối sống mới là lối sống có lí tưởng có đạo đức, văn
minh, tiên tiến, kết hợp hài hoà truyền thống tốt đẹp của
dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại. Cần phải “sửa
đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống
của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở,
cách đi lại, cách làm việc”.
Nếp sống mới là quá trình xây dựng lối sống mới, làm
cho nó dần dần trở thành thói quen ở mỗi người, thành
phong tục tập quán của cả cộng đồng trong phạm vi địa
phương hay cả nước gọi là nếp sống mới. Nếp sống mới
phải kế thừa những truyền thống tốt đẹp, những thuần
phong mĩ tục lâu đời của nhân dân ta.
Tất cả những quan điểm về văn hóa đời sống mà Hồ
Chí Minh từng chỉ ra đều liên quan mật thiết đến các
hành vi đạo đức, lối sống, ứng xử của mỗi con người. Đối
với môi trường giáo dục thì những hành vi này được gọi
chung là văn hóa học đường.
2.2. Một số vấn đề chung về văn hóa học đường
Thuật ngữ “văn hóa học đường” xuất hiện trong thập
kỉ 90 của thế kỉ XX tại một số nước nói tiếng Anh như
Anh, Mĩ, Úc… và ngày càng trở nên phổ biến trên thế
giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những
giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người
đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và
quá trình hình thành nhân cách.
Tác giả Phạm Minh Hạc cho rằng: “Văn hóa học
đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lí
nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học
sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành
động tốt đẹp” [3]. Bởi vậy, mục tiêu chung nhất của văn
hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối
quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật.
Trên cơ sở mục tiêu chung của ngành Giáo dục, mỗi
trường học có mục tiêu, nội dung văn hóa học đường của
mình. Để làm được điều đó, mỗi nhà trường phải xem
xét cụ thể hoàn cảnh, điều kiện của trường mình để xây
dựng một hệ chuẩn mực, giá trị phù hợp, được các thành
viên trong nhà trường cùng tham gia xây dựng với những
biện pháp tổ chức thực hiện. Hệ chuẩn mực, giá trị đó
phải tương hợp với một mức độ nhất định với các giá trị
truyền thống, phong tục của địa phương, cộng đồng.
Văn hóa học đường ở mỗi nhà trường tạo niềm tin
cho xã hội trong việc thực hiện chức năng giáo dục và sứ

mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài, góp phần đào tạo, cung ứng cho xã hội những người
công dân tốt, một nguồn nhân lực có phẩm chất, năng
lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Từ đó, mỗi nhà trường
sẽ là tấm gương cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội,
cộng đồng noi theo. Văn hóa học được gồm cả môi
trường văn hóa học đường và hành vi ứng xử học đường.
Môi trường văn hoá học đường là nơi mà mỗi cá nhân
có đủ điều kiện thể hiện mình một cách toàn vẹn nhất vì
mục tiêu chung của cộng đồng. Môi trường văn hóa học
đường phải bao gồm cả môi trường địa lí tự nhiên, môi
trường vật lí, môi trường tâm lí, ứng xử, giao tiếp… mà
mỗi thành viên trong đó đều có nhiều hoạt động thể hiện
mình. Môi trường đó cũng là nơi chốn (thời gian, không
gian) với các đối tượng mà mọi người trong xã hội khách
quan đều nhìn thấy, đánh giá và cảm nhận được. Học
đường là nơi để tiến hành dạy và học với sự tham gia của
cơ sở vật chất trường học, cán bộ quản lí giáo dục, thầy,
trò, chương trình, nội dung giáo dục… để thực hiện mục
tiêu, nhiệm vụ GD-ĐT của từng trường học.
Do vậy, nói đến văn hóa học đường trước hết phải nói
đến môi trường, cảnh quan sư phạm, cây xanh, hoa
kiểng, nơi chỗ vui chơi, giải trí, sinh hoạt, hội họp, học
tập, thực hành thí nghiệm, vệ sinh an toàn… như thế nào.
Tổng quan toàn cảnh nhà trường từ cổng, hàng rào, bảng
tên trường, bàn ghế học sinh, nhà làm việc, nhà vệ sinh…
đều toát lên nét văn hóa của trường học. Nhưng điều đó
không hẳn là cổng trường to hay nhỏ, hoa kiểng đẹp hay
xấu, cây xanh nhiều hay ít… mà quan trọng là cách sắp
xếp, bố cục các vật thể ấy trong nhà trường như thế nào.
Dĩ nhiên, trong tình hình hiện nay, nhiều trường học
còn khó khăn về cơ sở vật chất cũng là những trở ngại
cho xây dựng văn hóa học đường, nhưng không có nghĩa
là phải đợi đến khi nhà trường có cơ sở vật chất tươm tất,
đầy đủ rồi mới xây dựng văn hóa học đường. Văn hóa
học đường tuy không phải là vật thể nhưng văn hóa học
đường thể hiện qua các vật thể ấy.
Hành vi, ứng xử văn hóa học đường là những hành vi
ứng xử của các chủ thể tham gia hoạt động GD-ĐT trong
nhà trường, là lối sống văn minh trong trường học. Xét
trên nhiều khía cạnh, hành vi, văn hóa ứng xử tương đồng
với văn hóa giao tiếp (trong môi trường học đường) được
thể hiện như:
- Ứng xử của thầy, cô giáo với học sinh, sinh viên:
Được thể hiện như sự quan tâm đến học sinh, sinh viên,
biết tôn trọng người học, biết phát hiện ra ưu điểm, nhược
điểm người học để chỉ bảo… Thầy, cô luôn gương mẫu
trước học sinh, sinh viên.
- Ứng xử của học sinh, sinh viên với thầy, cô giáo:
thể hiện bằng sự kính trọng, yêu quý của người học với
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thầy, cô giáo. Hiểu được những chỉ bảo giáo dục của
thầy, cô và thực hiện điều đó tự giác, có trách nhiệm.
- Ứng xử giữa lãnh đạo với giáo viên, nhân viên: thể
hiện người lãnh đạo phải có năng lực tổ chức các hoạt
động giáo dục. Người lãnh đạo có lòng vị tha, độ lượng,
tôn trọng giáo viên, nhân viên xây dựng được bầu không
khí lành mạnh trong tập thể nhà trường.
- Ứng xử giữa các đồng nghiệp, học sinh, sinh viên
với nhau: thể hiện qua cách đối xử mang tính tôn trọng,
thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.
Tất cả các ứng xử trong nhà trường là nhằm xây dựng
một môi trường sống văn minh, lịch sự trong nhà trường.
Văn hoá học đường là một môi trường rất quan trọng để
rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ - những con người
sống có hoài bão, có lí tưởng tốt đẹp; vấn đề xây dựng văn
hoá học đường phải được coi là trọng tâm và quan trọng
nhất trong từng trường học. Nếu môi trường học đường
thiếu văn hoá thì không thể làm được chức năng truyền tải
những giá trị kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ.
Môi trường giáo dục là nơi đào tạo những lớp người
có tri thức để phục vụ xã hội. Thế hệ trẻ là tương lai của
đất nước, là rường cột của nước nhà. Môi trường giáo
dục, trong đó có một phần ảnh hưởng rất lớn của văn hóa
học đường lành mạnh là điều kiện tiên quyết để đào tạo
thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt có tài năng, đạo
đức, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của nước nhà.
2.3. Một số hạn chế trong văn hóa học đường của sinh
viên hiện nay
Phần lớn thế hệ trẻ trong nhà trường hiện nay có kiến
thức rất rộng, nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin; có sức
khoẻ tốt, tinh thần cầu thị trong học tập, khả năng ứng
dụng những kiến thức học vào thực tiễn cao; quý trọng
thầy cô, đoàn kết với bạn bè sống có kỉ cương, không
ngừng phấn đấu vươn nên trong học tập và trong cuộc
sống. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ thế hệ
trẻ đang ứng xử một cách không có văn hoá. Thậm chí
một số nhà tâm lí, xã hội học đang cho rằng: Văn hoá
ứng xử học đường Việt Nam đã ở vào cấp độ “báo động
đỏ”. Quá nhiều hành vi thiếu văn hoá, gây phản cảm,
thậm chí vi phạm pháp luật của cả học sinh, sinh viên và
giáo viên. Văn hoá học đường đang xuống cấp nghiêm
trọng, đó là sự phá hoại, xuống cấp đáng sợ nhất của một
nền giáo dục. Mặc dù tuyệt đại đa số sinh viên là những
người từ 18 tuổi trở lên, có trình độ tối thiểu từ tốt nghiệp
phổ thông - tức là những người đã hoàn toàn đủ tuổi công
dân, có trình độ, tuy nhiên những hạn chế trong văn hóa
học đường của sinh viên hiện nay ngày càng nghiêm
trọng. Thực tế cho thấy trong môi trường học đường - nơi
văn hoá được coi trọng, được xây dựng và phát huy lại
đang diễn ra những điều thiếu văn hoá.
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Có thể kể tới một số biểu hiện sau:
- Vô cảm, thờ ơ, vị kỉ. Ngày nay, khi điều kiện kinh
tế phát triển nên mức độ hưởng thụ tăng lên, những tác
động tiêu cực của kinh tế thị trường, tính thương mại hóa
tràn lan khiến cho quan niệm sống của rất nhiều sinh viên
càng trở nên thực dụng, chỉ biết đến mình. Đa phần các
trường đại học ở nước ta đang đào tạo theo hệ thống tín
chỉ nên sinh viên tuy học cùng lớp nhưng hầu như không
biết nhau, không có sự đoàn kết, gắn bó, giao tiếp nên
nếu xảy ra những chuyện không may ví dụ như có bạn
gặp rủi ro thì các sinh viên khác cũng không biết, biết
cũng không quan tâm.
- Đề cao lối sống thực dụng, tôn sùng vật chất khiến
cho tính thương mại hóa học đường ngày càng tăng lên.
Những sự việc như học trò biếu phong bì cho thầy cô, đổi
lại thầy cô cho học trò điểm cao (mặc dù bài làm rất kém)
để học trò đỡ tốn công học; biếu xén thầy cô để tránh bị
kỉ luật… đã góp phần làm biến tướng và thương mại hoá
quan hệ thầy trò, làm cho thầy không ra thầy, trò cũng
chẳng ra trò.
- Văn hóa ứng xử, giao tiếp xuống cấp trầm trọng trong
các mối quan hệ học đường. Có một thực tế là Internet,
mạng xã hội đã đem đến những phát triển kì diệu cho loài
người, tuy nhiên mặt trái của nó cũng không ít. Sinh viên
ngày nay “gắn chặt” với chiếc điện thoại thông minh, rất
tích cực giao tiếp với nhau trên “thế giới ảo” nhưng lại ngại
hoặc lười giao tiếp trong thế giới thật khiến cho kĩ năng
giao tiếp, ứng xử ngày càng kém. Không những vậy, họ
còn đem những cách giao tiếp tiêu cực, thiếu văn hóa, thô
tục, cộc cằn trên mạng xã hội vào chính môi trường học
đường. Không khó để bắt gặp sinh viên với vẻ ngoài thanh
tú, sáng sủa nhưng lại dùng những ngôn từ không có văn
hóa, nói tục, chửi bậy, khi đi vào thang máy thì chen lấn,
xô đẩy với nhau, thậm chí cả với thầy cô giáo.
Người xưa có câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nghĩa
là dạy một chữ cũng là thầy mình mà dạy nửa chữ cũng
là thầy. Cách đây hơn hai nghìn năm, Khổng Tử bàn đến
mối quan hệ Quân - Sư - Phụ (Vua - Thầy - Cha) tức là
học trò kính thầy như kính vua, kính cha. Mỗi khi muốn
hỏi thầy hoặc trao đổi vấn đề gì phải thưa gửi lễ phép,
đàng hoàng. Trong môi trường giáo dục, hai mối quan hệ
chính là quan hệ giữa thầy và trò và quan hệ giữa các trò
với nhau. Trong đó mối quan hệ giữa thầy và trò là mối
quan hệ cốt lõi nhất để xây dựng môi trường giáo dục.
Nhưng rất nhiều sinh viên hiện nay không nắm được
những đạo lễ tối thiểu, ví như khi gặp thầy cô, họ vừa đi,
vừa chạy qua thầy cô vừa chào “cô ạ”, “thầy ạ” để tiết
kiệm từ và nói cho nhanh, thậm chí có nhiều trường hợp
còn coi như không biết, tránh mặt thầy cô. Sau lưng học
trò gọi thầy cô mình là “ông nọ, bà kia”, tệ hại hơn là gọi
bằng đại từ nhân xưng “nó”.
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Lối sống buông thả, lề lối tác phong tùy tiện. Cuộc
sống sinh viên xa gia đình, nhiều bạn trẻ có suy nghĩ
thoáng trong tình yêu và tình dục, thiếu kĩ năng sống,
giáo dục giới tính bừa bãi đã gây hậu quả nghiêm trọng.
Do tác động bùng nổ của công nghệ thông tin bùng nổ,
du nhập lối sống thoáng của phương Tây làm thay đổi
suy nghĩ cũng như hành động trong tình yêu, tình dục của
giới trẻ. Có những sinh viên còn hồn nhiên thể hiện hành
động nhạy cảm ngay trên giảng đường, sân trường. Bên
cạnh đó là cách ăn mặc rất phản cảm, thiếu lịch sự của
một bộ phận không nhỏ. Nhiều nữ sinh lên giảng đường
sách vở không mang nhưng lại mang rất nhiều đồ trang
điểm trong túi, mặc trang phục quá ngắn, quá mỏng,
không phù hợp môi trường giáo dục. Nhiều nam sinh
mặc cả quần đùi, đi dép lê, đầu tóc cẩu thả, luộm thuộm,
sách vở không có hoặc không mang, vì vậy trong thời
gian gần đây cũng có câu “tiểu học hóa đại học, đại học
hóa tiểu học” để nói về lề lối tác phong tùy tiện, không
coi trọng việc học của sinh viên trong khi đó các bé tiểu
học lại rất chỉnh chu từ giờ giấc, trang phục, sách vở...
Bạo lực học đường gia tăng. Bạo lực cả không chỉ thể
hiện bằng hành động mà còn cả bạo lực bằng ngôn ngữ.
Trong những năm gần đây, các vụ sinh viên đánh nhau ở
trong và ngoài trường học không hề ít, trong đó có các vụ
án hình sự ngày càng gia tăng. Tình trạng “kết bè, kết phái”
tạo thành băng, hội cũng là vấn đề nhức nhối nó không
những làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục mà còn
làm cho xã hội quan tâm lo lắng. Ví như khi làm bài kiểm
tra không tốt bị thầy cho điểm kém không vừa ý mình, học
trò sẵn sàng lôi bài kiểm tra ra xé trước mặt thầy cô để tỏ
thái độ. Có trường hợp trò vì mâu thuẫn nhỏ, xung đột ý
kiến hoặc bị giáo viên phạt mà quay ra thù hằn, dọa nạt, tạt
a-xít, cả kể việc thuê người dằn mặt thầy cô mình.
Thiếu ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, tài sản
chung. Vì mang theo tâm lí “cha chung không ai khóc”,
nên rất nhiều sinh viên không có ý thức khi sử dụng điện,
nước, cơ sở vật chất của nhà trường. Trước và sau giờ học
xả rác bừa bãi, sinh viên rất hiếm hoặc không bao giờ tắt
điện, tắt quạt và các thiết bị khi kết thúc giờ học ra khỏi
lớp, sử dụng nước và các thiết bị nhà vệ sinh vô cùng thiếu
ý thức. Họ cho rằng đó không phải là việc, là tài sản, là chi
phí của họ nên họ không có ý thức giữ gìn hoặc cho rằng
họ đã đóng học phí có nghĩa là việc đó sẽ chi trả cho bộ
phận nhân viên quản lí giảng đường, lao công làm và
không việc gì sinh viên phải làm. Bàn ghế, tường trong lớp
học bị viết vẽ bậy, thậm chí lấy vật nhọn rạch, cậy nham
nhở. Khi vào tiết học mới, chuyển từ ca của giáo viên này
sang giáo viên khác nếu như không nhắc cũng hiếm khi
sinh viên có ý thức vệ sinh, lau bảng. Bảng của giáo viên
bị dán đề can, băng dính tùy tiện chỉ để phục vụ cho một
buổi sinh nhật hoặc sự kiện cá nhân nào đó.
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2.4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa vào
xây dựng văn hóa học đường cho sinh viên Học viện
Phụ nữ Việt Nam hiện nay
Xây dựng văn hóa học đường là xây dựng hệ giá trị
giáo dục trong mỗi trường học. Đó là các nội dung văn
hóa cụ thể được định danh rõ ràng, kết quả có thể kiểm
tra đánh giá được. Các nội dung này được hình thành trên
cơ sở hệ giá trị chung của ngành giáo dục, phù hợp với
đặc điểm của địa phương, của trường bao gồm các nội
dung như: Sứ mệnh, tầm nhìn, hệ thống giá trị...
Đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam, với sứ mệnh là
cơ sở giáo dục đại học công lập của Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình
độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Hội, của đất nước
và hội nhập quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2030, trở thành
trường Đại học hàng đầu Việt Nam thuộc lĩnh vực lao
động - xã hội, có kĩ năng thực hành nghề nghiệp thành
thạo, năng động, sáng tạo trong công việc, đạo đức nghề
nghiệp chuẩn mực; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín
trong khu vực ASEAN. Vì vậy, xây dựng văn hóa học
đường cho sinh viên của Học viện cũng là một trong
những nhiệm vụ, trọng trách để hoàn thành mục tiêu
không chỉ đào tạo mà còn giáo dục, phát triển nhân cách
con người.
Để tạo dựng được môi trường văn hóa học đường
khang trang, sạch sẽ, Nhà trường rất coi trọng và đầu tư
hơn nữa cho vấn đề cảnh quan. Xây dựng logo, biểu
tượng, bảng hiệu, khẩu hiệu đặc trưng của trường, mang
tính tuyên truyền, vận động hướng tới những giá trị nhân
văn, nếp sống lành mạnh, văn minh, tốt đẹp để nơi dễ
nhìn thấy hoặc nơi trang trọng.
Chuyển hóa vốn học vấn của sinh viên thành vốn
văn hóa tức là đi từ kiến thức, kĩ năng thành thái độ giá
trị nhân cách. Đó là con đường để hình thành, phát triển
nhân cách nhân văn, văn hóa là thông qua dạy chữ, dạy
người, dạy nghề, dạy kĩ năng sống, giá trị sống cho sinh
viên. Bởi vậy, văn hóa học đường thể hiện ở giảng viên,
sinh viên qua hành động, cử chỉ, ngôn ngữ giao tiếp
hàng ngày. Việc giao tiếp ứng xử của những người hoạt
động trong học đường phải được coi là mẫu mực cho
xã hội. Văn hóa học đường chính là “văn hóa giao tiếp”,
“văn hóa ứng xử” của giảng viên và sinh viên. “Giảng
viên phải là tấm gương tốt cho sinh viên noi theo”, phải
dùng “nhân cách để giáo dục nhân cách”, phải xây
dựng mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, phải có quan hệ
đúng mực, vừa nghiêm túc, vừa thân mật, giản dị và
chân thành. Giảng viên phải xác định đúng vai trò,
nghĩa vụ và trách nhiệm đối với việc giảng dạy, phải
luôn luôn trau dồi chuyên môn, truyền cho sinh viên
niềm say mê học tập.
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Hiện nay dư luận, các nhà quản lí cũng đồng tình với
ý kiến cho rằng, văn hoá ứng xử học đường đang bị xem
nhẹ, các trường chỉ tập trung vào việc dạy kiến thức tự
nhiên, xã hội mà quên đi giáo dục nhân cách, lối sống
cho sinh viên. Nhà trường cần xây dựng bộ quy tắc ứng
xử phát huy văn hóa học đường dễ nhớ, dễ hiểu được cụ
thể hóa ở từng địa điểm. Hoạt động này cần diễn ra liên
tục, trong một thời gian ít nhất một tháng đầu để sinh viên
hình thành thói quen sau đó dù không có người giám sát
vẫn sẽ tự ý thức thực hiện; Trong giảng đường, bảng nội
quy hiện nay đã có nhưng cần bổ sung cụ thể về trang
phục (văn minh, lịch sự, phù hợp, không đi dép lê...). Nếu
sinh viên vi phạm, ăn mặc phản cảm, có thái độ thiếu tôn
trọng những người xung quanh thì giáo viên có thể yêu
cầu ra khỏi lớp học, trừ vào điểm rèn luyện...
Nâng cao giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức
của sinh viên về văn hóa học đường, đặc biệt phát huy vai
trò của tuần sinh hoạt công dân, các môn học chính trị
mang tính tư tưởng, đường lối, các môn tâm lí, luật...
Thông qua chính các bài giảng trên lớp, giảng viên lồng
ghép việc giáo dục ý thức tôn trọng tài sản chung như
không viết vẽ lên bàn, tường, tắt điện, khóa nước khi
không sử dụng, không xả rác bừa bãi, bảo vệ môi trường,
đối với thầy cô thì phải có thái độ kính trọng, lễ phép...
Thông qua công tác đoàn thể để phát huy vai trò của sinh
viên như tổ chức các hoạt động tập thể mang nhiều ý nghĩa
giáo dục và mang tính tập thể: hội diễn văn nghệ, đá bóng,
hiến máu, tình nguyện… Từ đó, hình thành ở sinh viên
tình đoàn kết, “thương người như thể thương thân”. Tổ
chức các diễn đàn, các buổi đối thoại trao đổi về học tập,
về nếp sống văn hóa, những chuẩn mực trong nếp sống
học đường, phát động các phong trào thi đua học tập,
nghiên cứu khoa học… Việc kết hợp giữa gia đình - nhà
trường và xã hội trong việc giáo dục cho sinh viên phát
triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ là điều hết sức cần thiết.
Sự kết hợp giữa gia đình với nhà trường thể hiện trong việc
thường xuyên có sự trao đổi từ 2 phía (giảng viên hoặc cố
vấn học tập - phụ huynh). Nhà trường thông báo kết quả
học tập, văn hóa đạo đức trường học của sinh viên cho gia
đình. Gia đình cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, trình bày
rõ tính cách, năng lực của sinh viên tạo điều kiện để nhà
trường có biện pháp quản lí. Gia đình cũng phải chu cấp
đầy đủ về vật chất, thường xuyên quan tâm, động viên các
em sinh viên bằng những hành động như gọi điện hỏi thăm
sức khỏe, động viên các em sinh viên cố gắng học tập khi
sống xa nhà… Có không ít sinh viên thiếu sự quan tâm của
gia đình trong cuộc sống xa nhà mà rơi vào các tệ nạn xã
hội. Một môi trường văn hóa học đường được tạo dựng từ
sự kết hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội sẽ có “sức
đề kháng” với những “mầm bệnh”, loại trừ được những
biểu hiện văn hóa không lành mạnh nảy sinh từ bên trong,
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góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày
càng hoàn thiện, trong sáng, tạo điều kiện khuyến khích
sinh viên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp cho
sinh viên có kĩ năng tự xây dựng một hệ giá trị lành mạnh,
đúng hướng cho cuộc sống tương lai của mình, xác lập cho
mình một lẽ sống, lí tưởng sống đúng đắn.
3. Kết luận
“Văn hóa học đường” là một khái niệm động. Nếu
những chuẩn mực, giá trị xã hội thay đổi, văn hóa học
đường cũng sẽ có những đổi thay. Do vậy, việc xây dựng
văn hóa học đường phải được thực hiện trong thời gian
dài mới đạt được kết quả tốt đẹp. Ở đâu đó chúng ta còn
thấy những thầy giáo không đủ tư cách làm tấm gương,
những cô giáo thiếu tinh thần trách nhiệm, những học trò
bàng quan với việc học…, chúng ta có thể thấy rằng, việc
giáo dục giới trẻ hiện nay đang là vấn đề cấp thiết được
cả xã hội quan tâm. Việc xây dựng được môi trường giáo
dục mà ở đó thầy đúng nghĩa là thầy, trò đúng nghĩa là
trò, trong môi trường giáo dục đó chỉ có tình yêu thương,
sự kính trọng, bao dung biết ơn và hoà hiếu đó là mơ ước
của tất cả mọi người.
Đã đến lúc chúng ta phải thấy được sự cần thiết của
việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối ứng xử có văn hoá
cho thế hệ trẻ. Xây dựng một thế hệ trẻ có sức khoẻ, có
trí lực, lòng nhiệt huyết, luôn trau dồi về lí tưởng và đạo
đức cách mạng. Ngoài ra, trong cuộc sống luôn chấp
hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong cộng đồng,
làm tròn bổn phận của người công dân, góp phần vào sự
phát triển của đất nước.
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