
Dạy đức, 
luyện tài 

cho người trẻ
Nếu bạN là Người chịu theo dõi các 
phươNg tiệN thôNg tiN đại chúNg 

troNg thời giaN gầN đây, hẳN bạN sẽ 
giật mìNh trước hiệN tượNg một bộ 

phậN khôNg Nhỏ giới trẻ của chúNg ta 
đaNg bị sa sút về phẩm chất đạo đức 

tạo NêN NhữNg mối lo cho toàN xã hội. 
đừNg để cho NhữNg phẩm chất đạo 

đức truyềN thốNg của dâN tộc ta trở 
thàNh xa lạ với giới trẻ Nhất là troNg 
giai đoạN hội Nhập quốc tế mạNh mẽ 
Như hiệN Nay - đó là thôNg điệp làm 

đau đầu tất cả NhữNg ai tâm huyết với 
sự Nghiệp giáo dục của Nước Nhà...
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chí cao, đức dày
Phải chăng nhà trường chưa góp phần hình 
thành căn bản các phẩm chất đạo đức của 
con người thời đại mới: năng động, có hoài 
bão, có ý chí và nghị lực tiến công chiếm lĩnh 
các tri thức khoa học, hiện đại. Một bộ phận 
không nhỏ học sinh, sinh viên không thấy day 
dứt trước cái dốt, cái nghèo của dân tộc và gia 
đình, bản thân để nỗ lực vươn lên... mà lại nảy 
sinh nhiều thói xấu, tính ác trước đây chưa hề 
có: trò chửi thầy, hành hung trả thù thầy, bạn; 
quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên, đua đòi 
ăn chơi trác táng, học dối trá (và dối trá) ngay 
từ đầu cấp tiểu học đến các cấp cao hơn, thậm 
chí thầy đi học cũng gian lận thi cử. 

Đó là sự suy đồi đạo lý và nhân cách sư phạm. 
Một bộ phận không nhỏ thầy cô giáo quen 
gọi học sinh bằng các đại từ nhân xưng như 
“mày, hắn, thằng nọ, con kia”; không chịu 
hiểu rằng một tiếng gọi thân yêu “trò, em, 
con” của thầy sẽ đi theo trò suốt cả cuộc đời. 
Vì vậy, đức dục phải là cơ sở mục tiêu hàng đầu 
và xuyên suốt quá trình giáo dục với mục đích 
hình thành những con người Việt Nam mới, 
có đủ các phẩm chất làm người cần thiết - con 
người văn hóa để bước vào thế kỷ XXI. Các 
phẩm chất đó có thể nêu tóm tắt thành năm 
đức: hiếu - nhân - nghĩa - trung - dũng. Hiếu là 
đức tính hàng đầu của con người, nhân là đức 
của mọi đức, là nết trời, nghĩa và trung là đức 
cần thiết làm người trong xã hội, dũng là đức 
biểu hiện - như quả cây - của 4 đức trên. 

Dũng cần hiểu một cách rộng hơn cái dũng 
thông thường: có dũng khí học tập chiếm lĩnh 
tri thức khoa học; dũng khí vượt khó khăn tiến 
lên trên đường đời; dũng khí dám sửa chữa sai 
lầm để tự hoàn thiện; dũng khí từ chối danh 
lợi bất chính để bảo vệ phẩm giá, nhân cách; 
dũng khí chống lại cái xấu, cái ác, cái hủ lậu 
bảo thủ; dũng khí góp phần đưa đất nước tiến 
lên giàu mạnh và bảo vệ quốc thể, và cả cái 
dũng khí cứu người hoạn nạn... (Lễ là đức tự 
nhiên có của người con hiếu, người học trò 
có nghĩa, người dân trung thành với tổ quốc, 
dân tộc. Liêm là hệ quả của hiếu, dũng, nhân. 
Tín cũng vậy). Tóm lại, mục đích hướng tới của 
đức dục là đào tạo nên những con người đức 
dày, chí cao. Nghĩa là sự nghiệp giáo dục cần 
đặt mục tiêu kép thứ nhất: đức - chí dục. 

trí minh - kỹ tinh 
Trí dục vừa phải khắc phục tình trạng quá thiên 
về lý thuyết ở các bậc học, dạy nghề quá thiên 
về thực hành, biến người học thành người 
máy, mà coi nhẹ lý thuyết, lý luận. Cả hai tình 
trạng này đều đang tồn tại. Hệ quả là người 

học chỉ có kiến thức chuyên môn hẹp - nhưng 
chưa chắc sâu - và không có kiến thức liên 
ngành, kiến thức văn hóa tổng hợp, nhất là 
kiến thức xã hội ở nhiều sinh viên đại học. Việc 
thực hành có tính bắt chước, làm giảm tư duy 
sáng tạo và cảm hứng sáng tạo là cội nguồn 
của mọi phát minh, sáng chế sau này. Do đó, 
phương châm của trí dục và cũng là phương 
pháp giáo dục trí tuệ được kế tục và phát triển 
phù hợp theo từng cấp học: giáo dục kiến 
thức văn hóa (cơ bản, nâng cao, chuyên sâu, 
mở rộng, tổng hợp) và kiến thức khoa học 
(cơ bản, tổng hợp, nâng cao, chuyên ngành 
và liên ngành) đồng thời với giáo dục kỹ năng 
(thao tác đơn giản, cơ bản, chuyên sâu phức 
tạp, đa chức năng sáng tạo) để tạo ra những 
con người trí minh - kỹ tinh ở mức độ có thể 
và ngày càng cao. 

Đạt được như vậy mục tiêu trí dục mới dần 
hoàn thiện, mục đích giáo dục mới đạt gần 
đến mức lý tưởng đào tạo con người hoàn 
thiện cả về văn hóa, khoa học kỹ thuật. Do đó, 
nên chăng sự nghiệp giáo dục cần đặt mục 
tiêu kép thứ hai: trí - kỹ dục. 

tâm tráng - thể cường 
Trước đây thể dục thuần túy rèn luyện thân 
thể bằng các bài tập thể dục và một vài môn 
thể thao lứa tuổi học trò, nhằm mục đích giữ 
gìn và nâng cao sức mạnh thể chất. Vì thế tạo 
ra các kết quả phiến diện. Không lạ gì nhiều 
vận động viên thể thao đỉnh cao nhưng học 
vấn thấp hoặc có những hành vi kém văn hóa 
trong thi đấu. Hiếm có vận động viên đỉnh cao 
có học vấn cao là một sự thật đáng buồn. 

Vì vậy, cơ sở và là mục tiêu kép thứ ba của 
giáo dục nên là tâm - thể dục. Nếu biết khai 
thác vốn cổ võ học - đạo học Trung Hoa và 
Việt Nam thì tâm - thể dục là cơ sở vững chắc, 
mục tiêu khả đắc. Dĩ nhiên phải từng bước và 
bắt đầu từ cấp tiểu học. Trong thực tế lịch sử 
và hiện tại, nhiều thầy giáo Việt Nam vừa có 
đức lại tài kiêm văn võ khi họ học tập các môn 
võ phương Đông, bởi vì võ học phương Đông 
chú trọng tu tâm trong suốt quá trình học võ 
thuật. 

Một con người có sức khỏe theo định nghĩa 
của Tổ chức Y tế thế giới trong tuyên bố Alma 
Ata là một con người có được cả sức khỏe thể 
chất lẫn sức khỏe tinh thần. Vì vậy, tâm tráng - 
thể cường là phương châm của tâm - thể dục; 
cơ sở và là mục tiêu kép thứ ba của sự nghiệp 
giáo dục Việt Nam bước vào thế kỷ XXI.

>> PHạM XuâN PHỤNG
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục
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<< Có kiến thức, trẻ 
trung và khỏe mạnh, 
những tiêu chí hàng 
đầu cho sinh viên Việt 
Nam. Trong ảnh là 
các sinh viên tham 
dự cuộc thi Sinh viên 
thanh lịch của trường 
ĐHKHTN. << Ảnh: Bùi 
Tuấn
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