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Abstract: Currently, in the context of society, there are many negative phenomena, the focus on
value education, especially moral education for students in schools plays a particularly important
role. Ethical education has a great influence on the formation of personalities, fostering morals and
lifestyles for children, guiding them to reach the truth, goodness, beauty and self-improvement.
The article analyzes the state of ethical education, the positive and the limitations, the causes of the
limitations, and thereby suggests solutions to improve the effectiveness of ethical education in
schools in the near future.
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1. Mở đầu
Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện
không ít thông tin liên quan đến lứa tuổi học sinh (HS),
sinh viên về bạo lực học đường, bạo lực xã hội; hiện
tượng bỏ học, bỏ tiết đến thái độ hỗn hào, vô lễ; từ nghiện
game, ma túy đến các hành vi bạo lực ở nhiều mức độ.
Trong bối cảnh đó, việc chú trọng đến giáo dục giá trị,
nhất là giáo dục giá trị đạo đức (GTĐĐ) trong các trường
phổ thông có tầm quan trọng đặc biệt. Giáo dục GTĐĐ
có ảnh hưởng rất lớn đối với việc hình thành nhân cách,
bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho các em, hướng các em
vươn tới chân, thiện, mĩ, hoàn thiện bản thân.
Bài viết phân tích những mặt tích cực và hạn chế của
hoạt động giáo dục GTĐĐ, nguyên nhân của những hạn
chế, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả giáo dục đạo đức ở các trường phổ thông trong thời
gian tới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đạo đức và giáo dục giá trị đạo đức
Đạo đức với tư cách là một hình thái ý thức xã hội có
thể được xem là toàn bộ những quan niệm về thiện, ác,
tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng...
và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử
giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong
xã hội. Đạo đức là “Phép tắc về quan hệ giữa người với
người, giữa cá nhân với tập thể. Phẩm chất tốt đẹp của
con người [1; tr 249]. Trường học không chỉ là nơi dạy
chữ, dạy kiến thức mà còn là nơi bồi dưỡng, rèn luyện
cho HS thái độ, lối sống, cách sống, cách ứng xử với
những người xung quanh. Đó chính là vai trò giáo dục
GTĐĐ cho người học bên cạnh giáo dục tri thức.
Trong xã hội có giai cấp, tư tưởng đạo đức thống trị
trong xã hội là tư tưởng đạo đức của giai cấp giữ địa vị
thống trị về kinh tế. Giai cấp giữ địa vị thống trị về kinh
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tế dựa vào bộ máy nhà nước để tuyên truyền, giáo dục và
thể chế hoá tư tưởng đạo đức của mình thành những
nguyên tắc chuẩn mực đạo đức, biến nó trở thành thước
đo đánh giá, điều chỉnh hành vi của các cá nhân trong xã
hội, phù hợp với lợi ích của nó.
Theo đó, đạo đức là một phạm trù lịch sử, kết quả
của quá trình phát triển xã hội loài người. Đạo đức,
hiểu theo nghĩa chung nhất, bao gồm những nguyên
tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa
nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con
người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội.
Nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức bắt buộc con người
phải tuân theo; nếu một người nào đó không tuân theo
những nguyên tắc, chuẩn mực ấy thì được xem là
người “vô đạo đức”.
Giá trị, theo một nghĩa nào đó là “Cái có ích và đáng
quý” [1; tr 297]. Cũng có quan điểm cho rằng giá trị là
“phẩm chất tốt hay xấu, tác dụng lớn hay nhỏ của sự
vật hoặc của con người” [2; tr 733]. Theo chúng tôi,
quan điểm đó chưa đúng, bởi khi nói đến giá trị là nói
đến cái được mọi người thừa nhận, phù hợp với lợi ích
của xã hội. Hay nói cách khác, giá trị mang tính xã hội.
Tuy nhiên, giá trị cũng là phạm trù có tính lịch sử, mỗi
giai đoạn, mỗi hoàn cảnh sẽ có những tiêu chí đánh giá
riêng. Chính trong thực tiễn và thông qua thực tiễn, các
giá trị mới xuất hiện và biến đổi. Giá trị có vai trò quan
trọng định hướng cho hoạt động thực tiễn của con
người. Ví dụ: ở châu Á, đa phần các nước lấy cần cù,
siêng năng, chăm chỉ, yêu lao động là giá trị hàng đầu
của sự làm người; nhưng ở Mĩ lại lấy “tự lực cánh sinh”
mới là giá trị đáng quý nhất, “cần cù” cũng được coi
trọng nhưng chỉ đứng thứ ba, sau “tự lực cánh sinh” và
“thành đạt cá nhân”; hay ở Đức lại chú trọng độ chính
xác nên giá trị đó được tôn trọng hơn, được xếp vị trí
ưu tiên hơn.
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GTĐĐ là một khái niệm vừa mang tính cụ thể, vừa
trừu tượng, phức tạp, có thể hiểu là cái được con người
lựa chọn và đánh giá, xem nó như là việc làm có ý nghĩa
tích cực đối với đời sống xã hội, được lương tâm đồng
tình và được dư luận biểu dương. Nó được xác định bởi
mức độ phù hợp của những nguyên tắc, chuẩn mực đạo
đức đối với yêu cầu của tiến bộ xã hội. GTĐĐ cũng có
thể được hiểu là chuẩn mực, quy tắc ứng xử được con
người đánh giá, lựa chọn, cũng như ý nghĩa tích cực của
những quan niệm, chuẩn mực, quy tắc ứng xử đó đối với
con người và đời sống xã hội. Đối với mỗi cá nhân, ý
thức và hành vi đạo đức mang tính tự giác, chủ yếu xuất
phát từ nhu cầu tự thân, đồng thời chịu tác động của dư
luận xã hội và sự đánh giá của những người xung quanh.
Đã có khá nhiều nước coi trọng vấn đề giáo dục đạo
đức, điển hình là Nhật Bản. Nhật Bản luôn được đánh giá
cao nhờ triết lí giáo dục của họ; trong đó, họ rất coi trọng
giáo dục đạo đức, cùng với các kĩ năng trí tuệ và ứng
dụng và được “luật hóa” trong Luật Giáo dục Nhật Bản
[3]. Ở Việt Nam, phương châm giáo dục của nước ta từ
ngày xưa là “tiên học lễ, hậu học văn”. “Lễ” ở đây nghĩa
là cách ứng xử, cách giao tiếp theo những chuẩn mực đạo
đức đã được xã hội quy định. “Văn” có nghĩa là văn hóa,
là kiến thức của loài người được tích lũy qua các thế hệ.
Trong giáo dục, trong ứng xử, trong các mối quan hệ thì
phải lấy đạo đức làm trọng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên bây giờ
là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác, tự
nguyện và tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng
với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có
tài. Có tài mà không có đức giống như một anh làm kinh
tế tài chính giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những
không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho
xã hội nữa” [3; tr 399]. Rõ ràng, Người luôn nhấn mạnh
đến vai trò của đạo đức và giáo dục đạo đức đối với thế hệ
trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Đối với HS, giáo dục GTĐĐ đóng vai trò rất quan
trọng trong việc hình thành thế giới quan, giúp các em
hoàn thiện hơn về nhân cách, phẩm chất, lối sống. Các
nguyên tắc, chuẩn mực và định hướng GTĐĐ cùng với
sự kiểm tra, đánh giá của toàn xã hội có tác dụng điều
chỉnh hành vi của mỗi HS, giúp các em tự điều chỉnh
hành vi của mình sao cho phù hợp.
Giáo dục GTĐĐ trong trường phổ thông giúp các em
nhận biết, phân biệt được tốt - xấu, đúng - sai, thiện - ác,
có đạo đức - vô đạo đức… hướng tới chân - thiện - mĩ.
Thông qua đạo đức mà mỗi người sẽ hình thành nên các
quan điểm và nguyên tắc sống của mình.
2.2. Thực trạng giáo dục giá trị đạo đức trong các
trường phổ thông hiện nay
2.2.1. Thực trạng
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Đạo đức trong lứa tuổi HS hiện nay đang là vấn đề
được quan tâm của các cấp, ngành cũng như của toàn xã
hội khi mà gần đây, những biểu hiện về sự xuống cấp đạo
đức ở các em ngày càng nhiều và ở mức độ đáng báo
động. Những vụ việc gây xôn xao dư luận như trò đánh
thầy, bạn bè đánh nhau,… xuất hiện trên các trang báo
và trong thực tế đòi hỏi những đổi mới, nhìn nhận lại về
giáo dục đạo đức đối với lứa tuổi HS, thanh thiếu niên.
Có thể thấy, công tác giáo dục GTĐĐ luôn được lãnh
đạo các cấp, ngành quan tâm và tích cực chỉ đạo thực
hiện. Năm 2018, Bộ GD-ĐT đã đưa môn Giáo dục công
dân là một trong các môn thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2018. Hơn nữa, đề thi tốt nghiệp môn Ngữ
văn những năm gần đây luôn có một câu hỏi nghị luận
xã hội có tính giáo dục nói chung, giáo dục GTĐĐ nói
riêng rất cao.
Trong các trường học, đã có nhiều hình thức để giáo
dục GTĐĐ cho HS như: thông qua môn học; giao lưu kết
hợp các cơ quan, đơn vị; mời các diễn giả, các chuyên
gia đến nói chuyện; tổ chức những cuộc thi viết, tìm hiểu
về các vấn đề trong xã hội… Nhiều trường đã tổ chức
hoặc kết hợp tổ chức được các hoạt động ngoại khóa cho
HS như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”
đối với những gia đình có công với cách mạng; “Mái ấm
tình thương”, “Chung tay góp sức” đối với những bạn
học hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn…
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, giáo
dục GTĐĐ trong các trường phổ thông còn nhiều hạn
chế, chủ yếu mới chỉ thông qua môn Đạo đức, Giáo dục
công dân, Văn học, Lịch sử… Nhưng thực tế hiện nay ở
một số trường, môn Đạo đức, Giáo dục công dân không
được coi trọng, HS thì không mấy mặn mà, giáo viên thì
coi đó là môn “phụ” nên việc dạy và học môn này thường
mang tính “đối phó”.
Trong đội ngũ những người đang làm trong ngành
Giáo dục, vẫn còn đâu đó những vấn đề gây bức xúc
trong xã hội. Cụ thể như tình trạng tiêu cực, mua - bán
điểm, một số giáo viên sử dụng phương pháp giáo dục
bạo lực, phi đạo đức. Trong HS, lối sống buông thả,
hưởng thụ, thiếu lí tưởng, hoài bão, tỉ lệ nghiện game,
nghiện hút, ngày càng nhiều. Hay, theo khảo sát của Viện
Kiểm sát Nhân dân tối cao năm 2018 cho thấy, trung bình
mỗi năm có 10.000 vụ phạm pháp hình sự do người vị
thành niên thực hiện. Điều đáng lo ngại là tình trạng
người phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa và có tính
chất ngày càng nghiêm trọng.
2.2.2. Nguyên nhân
Nguyên nhân của những hiện tượng trên chính là việc
nhà trường, gia đình và xã hội chưa nhận thức đầy đủ về
tầm quan trọng của giáo dục GTĐĐ để có những biện
pháp giáo dục phù hợp đối với các em. Đặc điểm và
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phương pháp giáo dục của nhiều trường học chưa thực
sự phù hợp với lứa tuổi, tâm - sinh lí của HS. Bệnh thành
tích cùng với mặt trái của kinh tế thị trường đã làm cho
mục tiêu giáo dục một số nơi bị lệch hướng.
Về phía nhà trường, Ban Giám hiệu của một số
trường chưa nắm bắt kịp thời các hiện tượng vi phạm đạo
đức của HS để răn đe, ngăn chặn, chỉ đến khi sự việc bị
dư luận, báo chí phanh phui mới biết. Thậm chí, một số
trường biết và được phản ánh nhưng lại sợ ảnh hưởng
đến thành tích thi đua của nhà trường nên đã bỏ qua hoặc
xử nhẹ, mang tính “nội bộ”.
Một số giáo viên bộ môn chỉ chú trọng dạy kiến thức
môn học của mình, coi việc giáo dục đạo đức là của nhà
trường và giáo viên chủ nhiệm. Mặt khác, chương trình
học còn mang tính lí thuyết và hàn lâm.
Giáo dục là sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã
hội. Một số gia đình có cha mẹ li hôn, nghiện ngập, bạo
lực, thường xuyên cãi vã, không hạnh phúc…; nhiều gia
đình, cha mẹ quá nuông chiều, đáp ứng mọi nhu cầu về vật
chất mà ít quan tâm đến đời sống tinh thần, tâm tư tình cảm
và những đặc điểm tâm - sinh lí của con, ít nói chuyện,
chia sẻ cùng con… Một số gia đình khác, cha mẹ thiếu tôn
trọng con, thường xuyên áp đặt quan điểm, của mình mà
không lắng nghe suy nghĩ của con. Việc học hành, sinh
hoạt của con hầu như phó mặc cho nhà trường. Chính
những vấn đề này ít nhiều đã ảnh hưởng đến các em.
Sự phát triển của các phương tiện truyền thông như
báo, đài, mạng Internet… giúp ích rất lớn cho tiếp cận
với thế giới rộng lớn bên ngoài. Tuy nhiên, số lượng
những thông tin tiêu cực, bạo lực gia đình, bạo lực học
đường… ngày càng nhiều, thậm chí được miêu tả rất chi
tiết trở thành thứ tin tức độc hại với các em. Phần lớn HS
nói tục, đánh nhau đều xuất phát từ việc muốn chứng tỏ
bản thân, xuất phát từ việc học theo những clip, những
game bạo lực trên mạng, có mâu thuẫn xuất phát từ
những bình luận nhỏ, những lời khen chê, khiêu khích đã
dẫn đến bạo lực học đường… Ngoài ra, sự buông lỏng
trong quản lí của các cấp, ngành liên quan đến hoạt động
dịch vụ văn hóa một số nơi đã làm xuất hiện ngày càng
nhiều các tụ điểm vui chơi không lành mạnh gần trường
học, lôi kéo, dụ dỗ các em.
Trong khi đó, các tổ chức Đoàn, Hội chưa tạo ra
nhiều sân chơi lành mạnh, hấp dẫn đủ sức thu hút các em
tham gia. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân
xã hội làm nảy sinh những hiện tượng tiêu cực trong HS
thời gian gần đây.
Về phía HS, đây là lứa tuổi có nhiều biến đổi trong tâm,
sinh lí. Tâm lí tò mò, muốn khám phá, muốn chứng minh
bản thân… nhưng hiểu biết chưa đầy đủ nên các em chưa
đủ khả năng, bản lĩnh đề kháng trước những tác động tiêu
cực, vì thế dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào những hành vi không tốt.
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2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo
đức trong các trường phổ thông hiện nay
2.3.1. Đối với các cấp quản lí
Cần xác định đúng vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm
vụ của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước; thật
sự coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu” trong mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội. Các cấp quản lí cần đánh giá
đúng tầm quan trọng của giáo dục GTĐĐ trong nội dung
giáo dục.
Chương trình, nội dung môn học cần linh hoạt theo
hướng chú trọng dạy “làm người”, học “làm người”; đổi
mới cách thức kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến
khích người học phát huy tính sáng tạo của bản thân.
Môn Lịch sử sẽ thu hút HS hơn nếu chúng ta sử dụng
những hình ảnh, câu chuyện và thước phim sống động
thay vì quá chú trọng vào ngày tháng cụ thể. Môn Giáo
dục công dân sẽ hấp dẫn hơn nếu thay thế những khái
niệm cao siêu như “thế giới quan”, “phương pháp luận”
bằng các cuộc trò chuyện với những nhà tâm lí học về
những giá trị cơ bản ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Nội dung giảng dạy, cùng với việc dạy cho HS những
môn học có tính lí thuyết hướng đến sự nghiệp của các
em trong tương lai, chúng ta cần đồng thời phải dạy
những kĩ năng sống, tâm lí lứa tuổi và những GTĐĐ
trong giai đoạn các em dậy thì và hình thành nhân cách.
Mặt khác, cần có chính sách đãi ngộ hợp lí với người
dạy để giáo viên toàn tâm toàn ý, thỏa sức đam mê với
sự nghiệp “trồng người”.
2.3.2. Đối với giáo viên
Để giáo dục GTĐĐ thực hiện một cách hiệu quả ở
trường học, một trong những giải pháp hiện nay là phải
làm cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ
tầm quan trọng và sự cần thiết của giáo dục GTĐĐ cho
HS. Giáo viên chủ nhiệm cần nắm rõ hoàn cảnh gia đình,
đặc điểm tính cách cũng như đặc điểm tâm - sinh lí HS
để kịp thời có sự tác động phù hợp. Giáo viên bộ môn có
thể và cần thiết tích hợp các GTĐĐ vào trong bài dạy của
môn mà mình phụ trách, cũng như cần nhắc nhở HS nếu
thấy có những biểu hiện lệch lạc về đạo đức.
Nghề giáo có những đặc thù riêng không giống bất kì
một nghề nào. Chính vì vậy, nhà giáo cũng cần có những
yêu cầu nhất định. Một giáo viên muốn dạy tốt HS của
mình thì ngoài chuyên môn vững còn cần phải là tấm
gương sáng cho HS noi theo. Điều này đòi hỏi đội ngũ
giáo viên trước hết phải có đạo đức nghề nghiệp, phải
nhận thức được các GTĐĐ, luôn mực thước, mô phạm.
Tính mô phạm ở đây cần phải được chú ý từ lúc tuyển
sinh, đào tạo, bồi dưỡng đến tuyển dụng, sử dụng, bổ
nhiệm…, bởi thực tế cho thấy, GTĐĐ luôn phụ thuộc
vào tính đúng đắn, khoa học của những tư tưởng và
những chuẩn mực đạo đức được tuyên truyền, giáo dục.
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2.3.3. Đối với các tổ chức Đoàn, Đội
Các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường, khu dân cư
cần tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa
như: Tổ chức tìm hiểu về truyền thống của quê hương, đất
nước, giáo dục niềm tự hào dân tộc... nhằm giúp các em
hiểu biết về pháp luật, ý thức công dân; trân trọng cái đẹp,
cái tốt, phê phán cái xấu, cái sai; luôn có ý thức vươn lên
trong cuộc sống. Thành lập tổ tư vấn tâm lí học đường để
giải đáp những thắc mắc về tâm - sinh lí cho các em, tạo
cho các em tâm lí thoải mái, cởi mở. Thành lập các câu lạc
bộ học thuật, câu lạc bộ kĩ năng sống, văn hóa văn nghệ,
thể thao… để các em có cơ hội thể hiện tài năng, năng
khiếu của mình một cách tự nhiên. Đồng thời, rèn luyện kĩ
năng làm việc nhóm, kĩ năng xử lí tình huống và hình
thành các giá trị sống chuẩn mực. Từ các sân chơi đó, cần
kịp thời biểu dương, khen thưởng những HS có ý thức, đạo
đức tốt; đồng thời nhắc nhở, phê bình những HS còn vi
phạm để hướng các em đến những GTĐĐ tốt đẹp hơn.
2.3.4. Đối với gia đình
Để giáo dục GTĐĐ đạt hiệu quả, gia đình phải thường
xuyên quan tâm đến tâm tư, tình cảm và cả những thay đổi
của con em mình; phải yêu thương, cởi mở với các con,
tôn trọng và lắng nghe suy nghĩ của các con, tạo điều kiện
cho các con có điều kiện phát huy khả năng của bản thân,
không nên gây áp lực học tập quá lớn đối với con mình.
Việc cung cấp đầy đủ các nhu cầu vật chất không thể thay
thế cho sự gần gũi, quan tâm, yêu thương của cha mẹ đối
với con cái. Mặt khác, những người lớn trong nhà cũng
phải trở thành những tấm gương tốt, mẫu mực cho con em
mình. Trong thực tế, rất nhiều HS lấy tấm gương của ông
bà, cha mẹ, anh chị làm hình mẫu cho sự phấn đấu và hoàn
thiện nhân cách. Cần xây dựng gia đình mà ở đó ông bà
cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, mọi người hòa
thuận, đùm bọc lẫn nhau. Một gia đình luôn ngập tràn
niềm vui và tiếng cười, một gia đình mà cha mẹ luôn yêu
thương, quan tâm đến con cái chính là tấm gương sáng
nhất cho con cái noi theo.
Các bậc làm cha làm mẹ cùng với việc tự hào vì có
một đứa trẻ học giỏi, cũng nên tự hào hơn vì có một
đứa trẻ sống tốt, khỏe mạnh; thay vì trao cho con tiền
bạc, ipad, laptop và sự thờ ơ, bàng quan nhưng lại
muốn điểm tốt, điểm cao thì cha mẹ cần chia sẻ, gần
gũi và yêu thương con cái để chúng thành người tốt,
có ích cho xã hội.
Bên cạnh những giải pháp mang tính tiên quyết ở
trên, để giáo dục GTĐĐ cho HS phổ thông đạt được
hiệu quả cao, cần tận dụng tối đa sức mạnh của các
phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng như báo
chí, truyền hình… để tác động đến nhận thức, thái độ,
hành vi của mỗi cá nhân. Mặt khác, các cơ quan chức
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năng cần quản lí chặt chẽ các hoạt động kinh doanh
mạng, vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử, quán
karaoke… để ngăn chặn kịp thời những hành vi không
lành mạnh của HS phổ thông. Cần có chế tài xử phạt
nghiêm minh các hoạt động lôi kéo, dụ dỗ HS vào các
tệ nạn xã hội của các đối tượng xấu.
3. Kết luận
Ngày nay, song song với việc phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,
cần có sự đổi mới trong việc giáo dục các quy tắc, chuẩn
mực đạo đức. Đã đến lúc thay vì giáo dục cho các em HS
những bài học đạo đức xa vời, những GTĐĐ cao sang,
các nhà giáo dục, các cơ quan quản lí, những người có
liên quan cần giáo dục cho HS về lòng bao dung, độ
lượng, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu thương con
người và những chuẩn mực đạo đức khác trong quan hệ
xã hội. Để phát huy được tác dụng giáo dục GTĐĐ cho
HS, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường đến
xã hội, nhằm phát huy những mặt tích cực, hạn chế
những mặt tiêu cực, qua đó góp phần hình thành và phát
triển nhân cách; bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức, lối
sống lành mạnh cho HS, hướng các em tới chân, thiện,
mĩ và hoàn thiện bản thân.
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Như Ý (chủ biên, 1998). Từ điển tiếng Việt
thông dụng. NXB Giáo dục.
[2] Nguyễn Lân (1998). Từ điển Từ và ngữ Việt Nam.
NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
[3] Quốc hội Nhật Bản (1947, sửa đổi 2006). Luật Giáo
dục học đường.
[4] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011). Hồ Chí Minh
toàn tập, tập 11. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[5] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011). Hồ Chí Minh
toàn tập, tập 1. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[6] Bộ Giáo dục Nhật Bản (2017). Hướng dẫn học tập
môn Xã hội (Nguyễn Quốc Vương dịch). NXB Đại
học Sư phạm.
[7] Hồ Sĩ Quý (2006). Về giá trị và giá trị châu Á. NXB
Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[8] Lý Minh Tiên - Nguyễn Thị Tứ (chủ biên, 2016).
Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm. NXB Đại
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
[9] Phạm Minh Hạc (2011). Triết lí giáo dục Việt Nam
và thế giới. NXB Giáo dục Việt Nam.
[10] Phạm Thành Nghị (chủ biên, 2016). Tâm lí học giáo
dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

