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Abstract: Aesthetic awareness education plays an important and indispensable position to the
comprehensive education goal for students today. Truth - Compassion – Beauty are the three basic
criteria in the process of perfecting human personality. So, in aesthetic education, beauty education
plays a central role. Beauty is understood as the objective social aesthetic values of phenomena
that are integrity, specific, sensual in reality, perceived, sensed and evaluated by people in terms of
aesthetics. In this article, we will clarify the aesthetic awareness of Hue University students,
evaluate the advantages and disadvantages, point out the causes of the limitations and offer
solutions to foster aesthetic awareness for Hue University students in the current period.
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1. Mở đầu
Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục đã được
xã hội quan tâm và chăm lo đúng mức. Nghị quyết Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Ban chấp hành
Trung ương Đảng đã khẳng định: “Thực sự coi giáo dục
và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục
là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho một tương lai thịnh
vượng” [1; tr 25].
Giáo dục ý thức thẩm mĩ cho giới trẻ được coi là mắt
xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu
giáo dục ý thức thẩm mĩ là giáo dục toàn diện các khả
năng cho giới trẻ, hình thành những cơ sở đầu tiên về
nhân cách con người.
Thế hệ trẻ là tương lai của nước nhà, sự phồn vinh
của đất nước mai sau phụ thuộc vào tất cả những gì chúng
ta dành cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Với mục tiêu giáo
dục toàn diện cho sinh viên (SV) hiện nay thì việc giáo
dục ý thức thẩm mĩ chiếm vị trí quan trọng không thể
thiếu. Bài viết trình bày thực trạng và giải pháp bồi dưỡng
ý thức thẩm mĩ cho SV Đại học Huế hiện nay từ góc nhìn
cái đẹp của mĩ học Mác-Lênin.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
Để tìm hiểu thực trạng bồi dưỡng ý thức thẩm mĩ cho
SV Đại học Huế hiện nay, chúng tôi tiến hành khảo sát ý
thức thẩm mĩ của 200 SV thuộc các trường thành viên
của Đại học Huế, bao gồm: Trường Đại học Sư phạm,
Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kinh tế,
Trường Đại học Ngoại ngữ. Thông qua phương pháp
điều tra xã hội học bằng cách lấy phiếu và phân tích kết
quả điều tra cho thấy như sau:

2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng về bồi dưỡng ý thức thẩm mĩ cho sinh
viên ở Đại học Huế hiện nay
Khảo sát thực tiễn cho thấy, đa số SV các trường
thành viên thuộc Đại học Huế đều có xúc cảm thẩm mĩ
xuất hiện khi tác động qua lại với chủ thể thẩm mĩ, có sự
yêu thích và rung cảm với các giá trị thẩm mĩ nhưng hầu
như không có phản ứng trước những hành vi đi ngược lại
quy luật thẩm mĩ đó. Hầu như SV của nhiều trường đều
như vậy, có lẽ là xuất phát từ phong tục tập quán và tâm
lí chung của SV. Họ thường nhút nhát trong việc đưa ra
quan điểm riêng và đấu tranh cho cái đẹp, có sự yêu thích
đối với nghệ thuật nhưng chưa tích cực tham gia hoạt
động và sáng tác nghệ thuật. Khắc phục những vấn đề
này không phải là “một sớm, một chiều”, và cũng không
phải trách nhiệm riêng của ngành Giáo dục là đủ. Đây là
vấn đề thuộc trách nhiệm của toàn xã hội.
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Công
nghiệp giải trí, cùng với các tiến bộ khoa học về kĩ thuật
số, âm nhạc và phim ảnh là hai loại hình nghệ thuật có
ảnh hưởng lớn đến đời sống của thế hệ trẻ nói chung và
SV Đại học Huế nói riêng.
Hiện nay, SV Đại học Huế tiếp thu, thích ứng và hòa
nhập với xu thế đào tạo chung của giáo dục nước nhà. Các
em có tinh thần học tập một cách tự giác, tham gia tích cực
sôi nổi với các hoạt động ngoại khóa của các tổ chức, câu
lạc bộ… với tinh thần tự nguyện vì tất cả cộng đồng. Không
những thế, các em còn cố gắng học tập thật tốt vì một tương
lai tươi sáng, vì ước mơ tươi đẹp của bản thân, một lí tưởng
vươn xa, vươn cao đến những cái đẹp trong cuộc sống.
Muốn đạt được kết quả giáo dục như mong muốn thì các
nhà giáo dục cần tạo điều kiện để các em có thể tổ chức và
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tham gia các hoạt động ngoại khóa, tự mình đưa cái đẹp vào
trong cuộc sống của mình ở trường cũng như ở nhà để có
thể nhìn nhận và phát huy một cách tốt hơn.

STT

Nhận định

1

Khi thấy một khung cảnh
đẹp em thấy thế nào?

2

Khi bắt gặp một câu chuyện
buồn?

3

Em thích loại hình nghệ
thuật nào?

4

Em có thích hoạt động nghệ
thuật không?

5

Quan điểm về thẩm mĩ của
em?

6

Có thường xuyên tham gia
các hoạt động xã hội không?

7

Đánh giá nhân cách con
người dựa trên tiêu chí nào?

8

Nhà trường cần làm gì để
đời sống thẩm mĩ của SV
được nâng cao?

9

Các em cần làm gì để nâng
cao ý thức thẩm mĩ của bản
thân?

10

Theo em đời sống thẩm mĩ
của SV hiện nay như thế
nào?

Theo số liệu thống kê kết quả điều tra 200 SV của 4
trường đại học thuộc Đại học Huế của nhóm nghiên cứu
thì kết quả như sau:

Phương án lựa chọn
Rung động và muốn giữ gìn
Rung động
Bình thường
Em ước mong được giúp họ và cầu mong mọi điều
tốt đẹp sẽ đến với họ
Cảm thông
Bình thường
Ca nhạc, phim truyện
Truyện , thơ, sách
Sân khấu kịch
Có
Không
Bình thường
Âm nhạc, nghệ thuật khiến tâm hồn sảng khoái…
Âm nhạc nghệ thuật mất thời gian
Không đưa ra quan điểm
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
Không bao giờ
Văn hóa
Đạo đức
Thẩm mĩ
Ý kiến khác
Tổ chức các chương trình liên quan đến nghệ thuật
Tổ chức tham quan
Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ…
Ý kiến khác
Tham gia các hoạt động đoàn tại trường và địa
phương
Tham gia tình nguyện giúp đỡ mọi người
Nắm vững kiến thức ở nhà trường
Ý kiến khác
Do môi trường nghệ thuật, thẩm mĩ chưa tốt
Do sự phát triển và đổi mới của xã hội dẫn đến thị
hiếu thẩm mĩ cũng thay đổi
Giáo dục chưa toàn diện
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Số
lượng
(SL)
132
60
8

Tỉ lệ
(%)
66
30
4

159

79,5

41
0
112
70
18
98
40
62
162
5
32
79
109
22
55
97
12
36
85
52
48
15

20,5
0
56,1
35
0,9
49
20
31
81
4
16
39,5
54,5

57

28,5

77
22
42
56

38,5
11
21
28

82

41

62

31

27,5
48,5
6
18
42,5
26
24
7,5
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Kết quả cho thấy, đa số SV có xúc cảm thẩm mĩ xuất
hiện khi tác động qua lại với chủ thể thẩm mĩ, có sự yêu
thích các giá trị thẩm mĩ, song không có phản ứng trước
những hành vi đi ngược lại quy luật thẩm mĩ. Ngoài học
ở tại trường thì các em còn tham gia phong trào văn hóa
văn nghệ tại địa phương, các em thích thú với hoạt động
Đoàn. Có một số em có rất tiến bộ trong việc cho rằng
nên kết hợp giữa giáo dục kiến thức chuyên ngành với
kiến thức văn hóa, đạo đức, chính trị và thẩm mĩ với nhau
để con người được phát triển toàn diện nhất. Điều này
cho thấy, con người muốn phát triển toàn diện bản thân
thì cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các ngành
và các môn học, chính trị và đạo đức với nhau. Và từ đó
chúng ta cũng cần phải bồi dưỡng năng lực thẩm mĩ cho
các em để các em phát huy tích cực tính chủ động sáng
tạo trong đời sống thẩm mĩ của mình, một số em không
trau dồi kiến thức thẩm mĩ nên lối sống và tư tưởng có
phần lệch lạc có biểu hiện thiếu văn hóa, lối sống cũng
như đạo đức, tiếp thu những luồng văn hóa không phù
hợp với thuần phong mĩ tục dân tộc. Nhà trường chưa
thật sự quan tâm tới những giá trị truyền thống quý báu,
lịch sử vẻ vang của dân tộc, chưa thật sự tuân thủ đầy đủ
ý thức đạo đức và pháp luật nên một số em SV sống rất
thực dụng, buông thả…, xa rời những giá trị thẩm mĩ của
dân tộc. Trong khi đó, những tác phẩm nghệ thuật, âm
nhạc mang tính cách mạng thì chỉ 29/200 em lựa chọn để
thưởng thức, có tới 40/200 em lựa chọn lối sống văn hóa
thẩm mĩ là xu hướng phải theo kịp mốt, xu thế hiện đại
của phương Tây, sính ngoại, ăn mặc ở hang phản cảm,
thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật theo xu thế thời
thượng “mì ăn liền”, nhà trường tuy tổ chức nhiều
chương trình văn nghệ nhưng nhiều lúc còn sơ sài trong
khâu nội dung và hình thức, còn đơn điệu rập khuôn,
nhàm chán…; các em còn vi phạm nội quy, quy chế nhà
trường trong học tập, trong sinh hoạt cũng như trong thi
cử. Chính những yếu tố đó đã phần nào làm mất đi sự
hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi đẹp nhất, mất đi thời
gian, mất đi những điều tốt đẹp mà lẽ ra các em có được
khi ở lứa tuổi này.
Hiện nay, có rất nhiều em vẫn chưa ý thức được rằng
học tập nâng cao đời sống thẩm mĩ chính là đang hoàn
thiện và phát triển nhân cách bản thân một cách tốt nhất.
Do chưa hiểu được điều này nên các em ngại tham gia
các hoạt động của Đoàn trường, thờ ơ với tư tưởng chính
trị, bắt chước lối sống của các nhân vật nổi tiếng mà
không biết nó không phù hợp với mình, kệch cỡm tầm
thường dẫn đến lung lạc trong lối sống cũng như định
hướng các giá trị thẩm mĩ. Kết quả khảo sát cho thấy, có
tới 109/200 em ít có cơ hội tham gia các hoạt động Đoàn,
22/200 SV dành thời gian lên các trang mạng xã hội
facebook, nghe nhạc… SV hiện nay không định hướng

được các giá trị thẩm mĩ vì bản thân không được giáo dục
hoặc không chịu khó tiếp thu kiến thức thẩm mĩ, nên hầu
như các tác phẩm hoặc ý kiến về thẩm mĩ của các em hầu
như là nhờ tư vấn; các em vẫn chưa ý thức được rằng tất
cả mọi thứ xung quanh mình gia đình, bạn bè, nhà trường
chính là nơi mà chúng ta học hỏi được rất nhiều thứ và
nơi đây cũng có ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm cũng
như đời sống thẩm mĩ của chúng ta. Chính sự phát triển
của sự hội nhập kinh tế, những tác động mang tính hai
mặt, chưa có sự kết hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà
trường và xã hội nên việc giáo dục ý thức thẩm mĩ cho
các em vẫn chưa mang lại hiệu quả cao mà nguyên nhân
chính là:
Chính xu thế hội nhập mở của kinh tế nên đời sống
diễn ra một cách xô bồ, gấp gáp, các em có điều kiện tiếp
thu ảnh hưởng những luồng văn hóa mới từ bên ngoài du
nhập vào phát huy tính năng động sáng tạo, độc lập tự
chủ nhưng do hội nhập và các em lại chưa được trang bị
một cách đầy đủ về vấn đề này nên lập trường, tư tưởng
chưa vững nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa
phương Tây không phù hợp với văn hóa dân tộc.
Gia đình lựa chọn phương pháp giáo dục chưa phù
hợp, chưa thực sự quan tâm sâu tới vấn đề ý thức thẩm
mĩ của các em, thiếu khoa học. Gia đình là một bộ phận
hợp thành không thể thiếu của văn hóa thẩm mĩ, tình cảm
gia đình tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, các quan
hệ tình cảm đạo đức ấy giúp các em hiểu biết hơn tình
yêu thương cha mẹ, anh em, họ hàng làng xóm, yêu
thương dân tộc, con người… Nhưng do cuộc sống hiện
nay khi đời sống được nâng cao, mỗi gia đình lại chỉ có
một đến hai con, con ít nên được nuôi nấng đầy đủ và
được quan tâm, chăm sóc, cưng chiều quá mức đáp ứng
đầy đủ về mọi mặt về vật chất. Các em thường chỉ biết
nhận chứ không biết cho, không biết quan tâm yêu
thương người khác; cha mẹ quên rằng việc giáo dục tình
cảm, thị hiếu và lí tưởng thẩm mĩ cũng rất quan trọng vì
nó tác động đến nhân cách các con. Chính vì thế mỗi gia
đình hãy ý thức rằng, nuôi nấng giáo dục con cái cần phải
chú ý đến tất cả mọi mặt từ thể chất đến tinh thần tình
cảm, kiến thức, để các em phát triển một cách toàn diện
với một trái tim tràn ngập tình yêu thương con người,
giàu lòng vị tha bác ái… Bên cạnh đó thì những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ lo cho cuộc sống thường
ngày mà không có thời gian để giáo dục các con về
những vấn đề trên. Nhưng cũng có trường hợp các em
khi còn trong cánh cha mẹ thì ngoan nhưng khi ra ngoài
xã hội thì hư hỏng, chạy theo xu thế thẩm mĩ lệch lạc dẫn
đến nhân cách giảm sút là do chưa được cha mẹ trang bị
cho những kiến thức thẩm mĩ tư tưởng vững vàng. Chính
vì thế, gia đình ấm no hạnh phúc cũng là môi trường nền
tảng giúp các em phát triển vững vàng.

284

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 282-286; 307

Do chưa có sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa chính
trị tư tưởng văn hóa, đạo đức với giáo dục thẩm mĩ nên
chưa tạo được sự đồng bộ, chuyển biến trong đời sống
thẩm mĩ của các em, nhà trường chủ yếu đầu tư vào giảng
dạy kiến thức chuyên môn. Giáo dục đạo đức thì chưa
thực sự được quan tâm sâu, truyền đạt tri thức một chiều
chưa khơi gợi cho các em những rung cảm thẩm mĩ, nên
các em chưa thể cảm nhận hết, khai thác hết, lột tả hết
được những cái đẹp trong thiên nhiên và trong cuộc sống
muôn màu.
Về cơ bản, SV Đại học Huế đã nhận thức được vai
trò, vị trí và tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức thẩm
mĩ, là một nhiệm vụ quan trọng trong việc giúp các em
phát triển toàn diện bản thân. Từ tiêu chí đó, nhà trường
đã và đang cố gắng xây dựng và phát triển hài hòa các
chương trình, kế hoạch ngoại khóa nhằm phát triển đời
sống tinh thần, bước đầu gắn việc giáo dục thẩm mĩ vào
chương trình dạy học các bộ môn, xây dựng và nâng cao
các mối quan hệ phối hợp với các ngành chức năng trong
việc giáo dục.
Ngoài những điều đạt được như trên, vẫn còn nhiều
tồn tại cần giải quyết đó là: dạy còn thiên về lí thuyết, còn
tâm lí xem đây là môn học đại cương nên giảng viên và
SV còn xem nhẹ môn học này, các hoạt động ngoại khóa
cũng chỉ mang tính chất lồng ghép với sự kiện ngày lễ nào
đó chứ không có hoạt động ngoại khóa đúng nghĩa hoàn
toàn với mục đích giáo dục ý thức thẩm mĩ cho các em,
chưa thực sự liên hệ chặt chẽ với bài giảng các bộ môn và
hiệu quả thực tế chưa cao. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng
điều kiện thực tế đặt ra, mối quan hệ phối hợp với các
ngành chức năng còn hình thức, chưa chú trọng tính hiệu
quả. Trình độ thẩm mĩ của SV còn kém, số lượng SV có
thị hiếu và quan điểm thẩm mĩ lệch lạc còn nhiều, ý thức
học tập chưa cao… Giáo dục của chúng ta chưa ý thức
được hết vai trò của giáo dục ý thức thẩm mĩ, nhất là thẩm
mĩ về cái đẹp nên chưa có phương án rõ ràng tối ưu.
Những tồn tại được phân tích ở trên do nhiều nguyên
nhân, trong đó bao gồm cả nguyên nhân khách quan và
nguyên chủ quan, cụ thể như sau:
Nguyên nhân khách quan là do nguồn SV ở Đại học
Huế là ở rất nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước về
học nên các em có hoàn cảnh khác nhau, điều kiện khác
nhau, giáo dục khác nhau… nên dẫn đến nhận thức của
các em cũng khác nhau, điều kiện vị trí địa lí tình hình
KT-XH trên địa bàn còn nhiều khó khăn đời sống chưa
cao, cơ sở vật chất chưa được phát triển lắm nên giáo dục
chưa được coi trọng đúng mức. Bên cạnh đó là sự bùng
nổ Internet và vấn đề toàn cầu hóa đã tác động đến nhận
thức của các em, ảnh hưởng của Internet đến nhận thức
của học sinh đôi khi theo chiều hướng tiêu cực, với vấn
đề thẩm mĩ thì những trang web có nội dung xấu ảnh

hưởng của nó còn rõ nét hơn. Chính vì thế, vai trò người
giáo viên giáo dục ý thức thẩm mĩ cho các em là rất lớn,
trang bị cho các em chuyên môn kiến thức vững vàng.
Việc nhận thức về vai trò vị trí của giáo viên nhà
trường chưa sâu sắc, chưa đúng đắn, đôi khi đồng hóa
thẩm mĩ với nghệ thuật, giáo viên còn coi đây là môn học
đại cương nên chưa thực ra quan tâm và đầu tư kĩ về
chuyên môn, SV cũng chỉ xem đây như môn học phụ nên
tiếp thu nó một cách lơ là đối phó cho qua. Hoạt động
của Ban chấp hành đoàn trường chưa chú trọng đến vấn
đề giáo dục thẩm mĩ cho các em, đôi khi hoạt động hình
thức, thiếu sáng tạo trong các chương trình ngoại khóa
nên chưa kích thích được SV tham gia.
Phần lớn các em xa nhà trọ học nên cũng thiếu sự
quan tâm chăm sóc, dạy dỗ của gia đình ý thức học tập
của các em chưa cao, còn nhút nhát, chưa phát huy tinh
thần độc lập, sáng tạo của tuổi trẻ, còn những em là SV
tại chỗ thì gia đình cũng lo kiếm sống nên cũng không có
thời gian quan tâm các em và nhiều gia đình không đủ
hiểu biết và kiến thức tâm sinh lí con em mình nên
thường phó mặc cho nhà trường việc giáo dục và khi xảy
ra việc gì thường đổ lỗi cho nhà trường.
Các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội chưa thực
sự chú trọng và nhiệt tình trong sự phối hợp với nhà
trường để giáo dục các em, để tương lại đất nước ngày
một tốt đẹp hơn.
2.2.2. Một số giải pháp bồi dưỡng ý thức thẩm mĩ về cái
đẹp ở Đại học Huế hiện nay
Bắt nguồn từ mối quan hệ giữa cái chung - cái riêng
của chủ nghĩa Mác - Lênin với mục đích là nâng cao việc
giáo dục ý thức thẩm mĩ cho SV Đại học Huế và đưa ra
kế hoạch mới cho GD-ĐT của cả nước, chúng ta phải
thực hiện đồng bộ các phương pháp sau:
- Nâng cao nhận thức về cái đẹp thông qua giáo dục
ý thức chính trị:
Vì đây là tư tưởng then chốt, cốt lõi xuyên suốt của
Đảng và nhà nước ta, các em thế hệ trẻ của đất nước cần
phải được trang bị kiến thức về lĩnh vực này một cách
vững chắc, vì thế khi các em vào học đầu tiên là các em
sẽ được học 1 tuần chính trị để các em hiểu được nhiệm
vụ của mình cũng như các quy chế, quy định của Bộ, của
Trường và cũng từ đây các em có hướng phấn đấu học
tập tốt trong qua trình học tập, cần bồi dưỡng đời sống
thẩm mĩ của SV bằng Mĩ học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về văn hóa văn nghệ để các em có ý thức học
tập giữ gìn và phát huy. Do đó, ngay trong tuần học tập
chính trị đầu năm học, các trường cần lồng ghép nội dung
giáo dục thẩm mĩ với giáo dục đạo đức, chính trị.
- Giáo dục ý thức về cái đẹp thông qua các hoạt động
đoàn thể:
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Các hoạt động của Đoàn Thanh niên phải giúp SV hình
thành được những giá trị, những chuẩn mực thẩm mĩ cao
đẹp phù hợp với lí tưởng sống, đồng thời kiên quyết khắc
phục mọi biểu hiện của những tư tưởng, lối sống không lành
mạnh. Để đạt được những kết quả đó, trong từng hoạt động,
Đoàn thanh niên nhà trường luôn trao quyền tự chủ cho SV
trong mọi việc, từ sáng tạo, đề xuất cho đến hiện thực hóa
các ý tưởng, triển khai các hoạt động…
Ban Chấp hành Đoàn trường có vai trò rất quan trọng
trong việc giáo dục ý thức thẩm mĩ về cái đẹp cho SV, bởi
đây là nơi SV tham gia rất nhiều hoạt động như thể dục thể
thao, văn hóa văn nghệ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa hay
tổ chức các sự kiện nghệ thuật… nó định hướng mọi hoạt
động cho SV ngoài việc học chuyên môn. Chính vì thế,
chúng ta phải thực hiện được những việc sau:
Lãnh đạo nhà trường phải giám sát mọi hoạt động của
tổ chức Đoàn một cách chặt chẽ, phải sáng suốt lựa chọn Bí
thư Đoàn, phải là người có trình độ năng lực, đạo đức và
nhất là phải có những kĩ năng trong các lĩnh vực nghệ thuật
và một đặc điểm nữa phải có đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ,
nhiệt huyết này vượt qua mọi khó khăn, dẫn lối cho tất cả
sự đam mê sáng tạo của tuổi thanh xuân. Và những yếu tố
trên đạt được như mong muốn thì kinh phí phải được bổ
sung về đầy đủ thì mới có thể hoạt động tốt được. Trong
trường học, giáo dục ý thức thẩm mĩ về cái đẹp cho SV là
tập trung vào giáo dục khát vọng sáng tạo cái đẹp, hoàn
thiện về nhân cách, tạo ra các chuẩn mực nhằm định hướng
các giá trị của cuộc sống. Nó sẽ được hiện thực hoá bằng
các hoạt động như: Liên hoan ca múa nhạc, chợ quê SV, lễ
hội hóa trang, hội thi vẽ tranh, triển lãm tranh… Những hoạt
động ấy đòi hỏi chúng ta phải phát huy tính chủ động sáng
tạo của các em, nhà trường phải thường xuyên nâng cao
trình độ văn hóa cho các em, khơi dậy trong các em lòng
yêu nước, lòng tự hào dân tộc để từ đây các em có ý thức
đẩy lùi những hiện tượng thẩm mĩ không lành mạnh. Phát
động phong trào sống và học tập theo gương Chủ tịch Hồ
Chí Minh, Nhà trường và đoàn thể phải tạo ra sân chơi để
các em có cơ hội sáng tạo nghệ thuật và chủ động sáng tạo
nghệ thuật một cách cao nhất, tạo các sân chơi điển hình
như: Triển lãm tranh, hội chợ SV, Lễ hội hóa trang…
- Định hướng tiếp cận ý thức thẩm mĩ từ các phương
tiện nghe nhìn hiện đại trong giảng dạy và cuộc sống:
Đối với tất cả giảng viên nói chung và giảng viên mĩ
học nói riêng, cần phải tích cực đổi mới phương pháp dạy
học theo hướng hiện đại hóa, cần phải tăng cường học
hỏi và đưa công nghệ vào dạy học nhằm nâng cao chất
lượng dạy học để đạt được kết quả cao nhất trong thời
đại công nghệ hiện nay. Đổi mới phương pháp sẽ giúp
cho giờ học bớt nhàm chán, giảng viên chỉ giữ vai trò chủ
đạo dẫn dắt các em, còn người học luôn ở vai trò trung
tâm trong mọi hoạt động, gia tăng sự tương tác của tất cả

mọi người với nhau làm cho giờ học trở nên sôi nổi, gây
hứng thú học tập, kích thích sự sáng tạo đam mê để SV
tiếp thu tốt hơn và nhớ lâu hơn, yêu thích môn học hơn,
các em sẽ được trang bị những kĩ năng về cuộc sống.
Điều đó cũng đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng
học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kĩ
năng giảng dạy, kĩ năng sống, biết gợi mở những đề tài
hay kích thích sự tò mò sáng tạo trong SV, biết đưa cái
đẹp trong cuộc sống trong nghệ thuật, trong thiên nhiên
vào giờ dạy để phát huy hết vẻ đẹp của nó, bên cạnh đó
giáo viên cũng cần phải dạy đạo làm người.
Đổi mới phương pháp dạy học đang là vấn đề rất
được quan tâm hiện nay, nhằm thay thế một phần phương
pháp truyền thống.
- Xây dựng mối gắn kết bền chặt giữa gia đình - nhà
trường - xã hội trong bồi dưỡng ý thức thẩm mĩ:
Giáo dục đời sống thẩm mĩ cho SV không chỉ là
nhiệm vụ của gia đình, nhà trường mà của toàn xã hội,
nhà trường giữ vai trò chính. Tuyên truyền giáo dục ý
thức thẩm mĩ cho các em thì chúng ta cũng phải tăng
cường giáo dục đạo đức, pháp luật, nội dung phải phù
hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi giới trẻ hiện nay, phải
thường xuyên liên tục, trách kiểu hình thức, đối phó và
phải thực hiện một cách đồng bộ giữa gia đình và nhà
trường, nên tạo website riêng để tất cả mọi người thể vào
theo dõi xem xét, kiểm tra, đánh giá, trao đổi kinh
nghiệm để kịp thời đưa ra những giải pháp kịp thời phù
hợp nhằm đạt được kết quả cao nhất.
Gia đình là nơi sinh ra ta, nuôi chúng ta khôn lớn, bến
đỗ bình yên, là chỗ dựa vững chắc cho mỗi con người và
nơi đây chính là cái nôi thẩm mĩ đầu tiên của mỗi người
nên chúng ta phải tạo điều kiện để các em có thời gian
tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường và các hoạt
động xã hội rồi có cơ hội phát triển năng khiếu bản thân.
Nhà trường cần tạo nhiều sân chơi để các em nâng cao
năng lực thẩm mĩ và khả năng nghệ thuật của mình. Xây
dựng trường học thân thiện, lối sống văn minh, xanh sạch - đẹp, thể dục, thể thao, văn nghệ, điêu khắc, thơ ca
nhạc họa… để các em có điều kiện học tập, sáng tác, vui
chơi giải trí, nâng cao trình độ, năng lực thẩm mĩ.
- Hình thành bảng giá trị chung trong tiếp nhận về
thẩm mĩ:
Bồi dưỡng kiến thức thẩm mĩ cho SV Đại học Huế
hiện nay đòi hỏi phải đạt được tiêu chí chung là con người
phải phát triển một cách toàn diện đó là: Đức, Trí, Thể, Mĩ
và muốn bốn tiêu chí trên được thực hiện một cách hiệu
quả thì đòi hỏi sự quan tâm của tất cả chúng ta phải phối
hợp chặt chẽ với nhau. Chính vì thế, việc nâng cao ý thức
thẩm mĩ về cái đẹp cho SV Đại học Huế hiện nay cần đổi
mới toàn bộ có hệ thống về cả nội dung lẫn hình thức.
(Xem tiếp trang 307)
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG…
(Tiếp theo trang 286)

Sơ đồ 1. Tương quan giữa các loại QL địa vị,
QL cá nhân với QL chung của người đứng đầu
Ghi chú: r** khi p < 0,01; r là hệ số tương quan
nhị biến Pearson
3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu thực trạng QL của người đứng đầu
cho thấy, QL của người đứng đầu ở mức độ trung bình khá,
trong 2 loại QL thành phần thì QL cá nhân nổi trội hơn QL
địa vị, giữa các loại QL đều có mối tương quan thuận, và
trung bình. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về
mức độ QL ở các tiêu chí như “thâm niên công tác”, “trình
độ chính trị” và “số năm làm lãnh đạo”. Sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê ở tiêu chí “giới tính” và “lứa tuổi”. Những
người đứng đầu là nữ có mức độ biểu hiện QL địa vị cao
hơn so với người đứng đầu là nam, ở mức độ QL cá nhân
thì tương đương nhau. Người đứng đầu ở Nam Định có mức
độ QL địa vị cao hơn so với mức độ QL địa vị của người
đứng đầu ở Quảng Ninh. Những người đứng đầu có tuổi từ
40 trở lên có mức độ QL cá nhân cao hơn QL cá nhân của
người đứng đầu có tuổi dưới 40.
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Hình thức giáo dục thẩm mĩ về cái đẹp cho SV đòi
hỏi chúng ta phải kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà
trường và toàn xã hội, các phong trào thể dục thể thao,
văn hóa văn nghệ, tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo,
triển lãm nghệ thuật, sáng tác thơ ca,… cần được đẩy
mạnh và phát huy hơn nữa để SV có cơ hội điều kiện
phát triển nhân cách , rèn luyện nhân cách một cách toàn
diện theo tiêu chí Chân - Thiện - Mĩ. Mỗi chúng ta hãy
tạo điều kiện để các em phát huy trí tuệ, sáng tạo, độc lập,
tự chủ và xử lí mọi thứ thật linh hoạt, nhanh nhẹn là hành
trang giúp các em bước vào đời vững chắc.
3. Kết luận
Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của chủ
nghĩa Mác - Lênin nói chung và Mĩ học Mác - Lênin nói
riêng đó là sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn. Quan
điểm về thẩm mĩ của mĩ học Mác - Lênin là một bộ phận
của lí luận thẩm mĩ, là kim chỉ nam định hướng nhận thức
và vận dụng vào trong đời sống con người, nhất là thanh
niên, SV. Vì vậy, việc vận dụng quan điểm của mĩ học
Mác - Lênin về thẩm mĩ vào việc bồi dưỡng ý thức thẩm
mĩ cho SV Đại học Huế không chỉ có ý nghĩa khoa học
mà còn là sự đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của việc xây dựng
đời sống văn hóa trong SV hiện nay.
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