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LỜI NGỎ... 

Nói về gia đình, dù dưới góc độ nào, nhân bản hay 
thiêng liêng, tâm linh hay đức tin, cũng không thể không nói 
đến vấn đề giáo dục.  

Trong lãnh vực nhân bản thì là giáo dục nhân bản với 
những đức tính tự nhiên như trung thực, thật thà, có trách 
nhiệm, có lòng bao dung, nhân ái….  

Trong lãnh vực thiêng liêng, tâm linh hay đức tin thì là 
giáo dục thiêng liêng, tâm linh hay đức tin với các nhân đức 
tin cậy mến và sự hiểu biết tương đối về Đạo.  

Giáo dục nhân bản nhằm mục đích giúp con cái nên 
người.  

Còn giáo dục thiêng liêng, tâm linh hay đức tin giúp con 
cái nên người Kitô hữu. 

Giáo Dân Hợp Tuyển số 12 này sẽ đề cập đến vấn đề 
giáo dục, một vấn đề lớn và hết sức quan trọng đối với mọi 
người và nhất là đối với con em chúng ta.  

Nội dung số này gồm 3 phần:  

Phần thứ nhất là vấn đề giáo dục nói chung và giáo dục 
tại Việt Nam nói riêng.  

Phần thứ hai là giáo dục Kitô giáo nói chung và giáo dục 
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Kitô giáo tại Việt Nam nói riêng. 

Phần thứ ba là giáo dục trong gia đình Kitô giáo. 

Mỗi phần có một số bài chất lượng về lý thuyết và thực 
hành, giúp cho các bậc làm cha làm mẹ, các nhà giáo dục 
chu toàn trọng trách nặng nề và cao quý của mình.  

Nguyện xin Thánh Gia Thất là Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a 
và Thánh Cả Giu-se chúc lành cho chúng con và cho công 
việc khiêm tốn của chúng con.  

Nguyện xin Thánh Gia Thất là Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a 
và Thánh Cả Giu-se chúc lành cho các gia đình và cho tất 
cả những ai đón nhận công trình nhỏ bé này và quảng bá 
nó!  

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 07 n ăm 2014 

Lễ kính Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria 

Giêrônimô Nguy ễn Văn Nội và Nhóm B ạn
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PHẦN I:  

VẤN ĐỀ GIÁO DỤC NÓI 
CHUNG và GIÁO DỤC TẠI 

VIỆT NAM NÓI RIÊNG 

GIỚI THIỆU: 

Trong phần thứ nhất này GDHT số 12 xin cống hiến cho 
qúy bạn đọc ba bài rất có giá trị:   

(1) Bài phát biểu của Đức giám mục Francesco Follo, 
quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức 
Unesco của Liên Hiệp Quốc về nhu cầu được hưởng 
một nền giáo dục tốt của mọi người; 
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(2) Bài viết của GS. Nguyễn Đình Đăng về nguyên nhân 
khiến Giáo dục Việt Nam khủng hoảng và lối thoát; 

(3) Bài trả lời phỏng vấn của GS Nguyễn Khắc Nhẫn nói 
về nền giáo dục Việt Nam ta hiện nay. 

Ba bài trên cho chúng ta một cái nhìn rộng mở.   

1. THẾ GIỚI SẼ CHẲNG THAY ĐỔI CHỪNG NÀO 
MỌI NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC GIÁO DỤC TỐT  

“Sẽ chẳng có gì thay 
đổi thật sự trong thế giới 
của chúng ta chừng nào 
các cư dân thế giới 
không được tiếp xúc với 
một hệ thống giáo dục 
có chất lượng tốt”, đó là 
điều Đức giám mục 
Francesco Follo, quan 
sát viên thường trực 
Tòa Thánh tại UNESCO 
khẳng định. 

Đức giám mục Follo đã đọc tham luận của ngài vào ngày 
22 tháng 10 vừa qua, trong cuộc thảo luận chính sách 
chung của khóa họp thứ 34 Tổng Công Nghị U NESCO tại 
Paris. Ngài cho rằng : “Cần phải đặt việc đào tạo và giáo 
dục người trẻ và kẻ trưởng thành, theo nghĩa rộng của hạn 
từ, vào giữa những ưu tiên của Cộng Đồng Quốc tế”.  

Thật vậy, “Giáo dục là một trong những phương diện cốt 
yếu của việc thăng tiến con người và các dân tộc, cũng như 
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của sự phát triển văn hóa và việc xây dựng hòa bình”, Đức 
giám mục nhấn mạnh. 

Quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại UNESCO yêu 
cầu Phương Tây hãy xem lục địa Phi châu như một “ưu 
tiên” vì ở Phi Châu “số người, kể cả thanh niên và trẻ em, 
không được tiếp xúc với một nền giáo dục hàng đầu vẫn 
còn quá cao!” 

“Sự phát triển đích thực con người và các dân tộc chỉ 
thành hiện thực trong viễn cảnh của sự nhận biết và phát 
triển toàn diện cá nhân của mỗi một con người, của phẩm 
giá cơ bản và sự tôn trọng nội tại con người phải nhận 
được.” 

Mặc khác, Đức giám mục Follo đã nhắc lại tầm quan 
trọng của tôn giáo trong việc thăng tiến các nền văn hóa. 
“Trong quá khứ, việc rắp tâm đẩy các tu sĩ vào phạm vi 
riêng biệt đã dẫn đến việc từ chối một phần quan trọng của 
các nền văn hóa.”  

“Để một nền văn hóa hòa bình và huynh đệ được phát 
triển, thì điều khẩn thiết là giáo dục con người hiện đại nhận 
biết sự kiện tôn giáo không chỉ như một thực tế có tính cá 
nhân, mà còn có cả tính xã hội; nhận biết sự kiện tôn giáo 
không chỉ như một yếu tố căn bản của việc xây dựng và sự 
trưởng thành nhân vị, mà còn như một phương tiện xây 
dựng phong cách chung của xã hội”, ngài nhấn mạnh. 

Đồng thời, Đức giám mục quan sát viên thường trực Tòa 
Thánh cũng đã gợi lại vấn đề của các thành phố lớn, “là 
những nơi giàu văn hóa và rất văn minh, nhưng cũng là nơi 
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mà các hiện tượng bạo lực, vô lễ đang phát triển; là nơi mà 
các gia đình và giới trẻ ngày càng bị bỏ rơi ngoài lề xã hội.” 

Đức giám mục Follo xem “đề xuất tổ chức một Hội nghị 
về sự phát triển đô thị của Brasil” như là một “cơ hội đặc 
biệt”. Ngài cũng khích lệ “giáo dục thế hệ trẻ luôn biết sống 
có trách nhiệm với trái đất chúng ta”. 

Đức giám mục Francesco Follo kết luận: “Cầu mong trên 
mọi lục địa, nền văn hóa giáo dục này mãi luôn phát triển 
hơn nữa, để mọi người đều có nhận thức trực cảm về sự lớn 
lao của con người và tầm quan trọng của thế giới vũ trụ” � 

Theo Zenit, 24/10/2007 

Trương Văn Tiến chuy ển ngữ 

DISCOURS DE MGR FOLLO À L’UNESCO  

ROME, Mercredi 24 octobre 2007 (ZENIT.org) – Nous 
publions ci-dessous le texte intégral du discours que Mgr 
Francesco Follo, observateur permanent du Saint-Siège à 
l’UNESCO a prononcé le 22 octobre lors de la 34ème 
session de la conférence générale de l’UNESCO, à Paris. 

Monsieur le Président, 

Je m'associe bien volontiers aux orateurs qui m'ont 
précédé pour exprimer les félicitations de la Délégation du 
Saint-Siège pour votre élection à la Présidence de la 
Conférence générale de l'UNESCO, tâche que – sans 
aucun doute – vous saurez accomplir de manière 
excellente, mettant au service de notre assemblée et de la 
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Communauté internati- onale les connaissances qui sont les 
vôtres. 

Permettez-moi, Monsieur le Directeur Général, de vous 
remercier également pour les paroles par les-quelles, en 
décembre 2006, vous avez exprimé votre appréciation pour 
la contribution intellectuelle que le Saint-Siège apporte, 
depuis plus de 50 ans, à cette Organisation, que vous 
savez si bien conduire. 

Parmi les points d’attention de l’UNESCO, il y a la 
question de l’éducation, que le Saint-Siège suit toujours 
avec grand intérêt, créant et accompagnant dans différents 
pays des projets éducatifs. Plus que jamais, en effet, il nous 
faut mettre la formation et l’éducation des jeunes et des 
adultes, au sens large du terme, parmi les priorités de la 
Communauté internationale, comme le soulignait la 
Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous. En effet, 
c’est un des aspects essentiels de la promotion des person- 
nes et des peuples, ainsi que du développement de la 
culture et de l’établissement de la paix. Nous devons 
soutenir les projets tels qu’ils sont par exem-ple indiqués 
dans le Cadre d’action établi en l’an 2000 à Dakar, malgré 
les difficultés qui peuvent se présenter. Dans cet esprit, le 
Continent africain doit être pour l’Occident une priorité, 
sachant que le nombre de personnes, notamment de jeunes 
et d’en-fants, qui n’ont pas accès à l’éducation primordiale 
est encore très élevé. Plus l’éducation sera favorisée, plus 
les cultures locales seront promues, plus les per-sonnes 
accéderont au bien-être, plus la vie sociale et économique 
des peuples en tirera des fruits. Il nous faut reconnaître que 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 11

rien ne changera vraiment dans notre monde tant que tous 
ses habitants n’auront pas accès à un système éducatif de 
qualité. Le Saint-Siège ne peut donc qu’encourager toutes 
les initiatives en ce sens, qui prennent soin de la forma-tion 
non seulement intellectuelle, mais aussi de la for-mation 
humaine et morale des individus. Le déve-loppement global 
des personnes et des peuples ne peut se limiter aux notions 
scientifiques et écono-miques. Il comprend les dimensions 
morale et spiri-tuelle, qui permettent aux personnes 
d’apprendre à bien se conduire, à agir en fonction d’une 
espé-rance en l’avenir et à avoir le souci du bien commun. 
C’est déjà ce que soulignait Mgr Angelo Roncalli, pre-mier 
Observateur permanent du Saint-Siège auprès de 
l’UNESCO et futur Pape Jean XXIII: “Il existe certains 
principes élémentaires de carac-tère moral et religieux, qui 
constituent le patrimoine de tous les peuples et sur lesquels 
on suppose une entente comme une base inévitable de vie 
commune pour réussir la construction du véritable ordre 
social et mondial de justice et de paix”. Le développement 
authentique des personnes et des peuples ne peut se faire 
que dans la perspective d’une reconnaissance et du 
développement de l’être intégral de chacun, de sa dignité 
fondamentale et du respect intrinsèque qui lui est dû. Que 
nos contempo-rains ne perdent jamais de vue que 
l'éducation doit être intégrale, c'est-à-dire avoir comme 
objectif de permettre le plein déve-loppement d'un être, qui 
vise un humanisme intégral, qui garde le sens de la 
transcendance de l'homme sur le monde et de Dieu sur 
l'homme. Permettez-moi aussi, à ce propos, de souligner 
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l’importance d’une attention toujours plus grande à l’égalité 
des sexes dans les domaines de l’éducation, qui doit être 
promue dans tous les projets élaborés. Nous savons la 
place toujours plus importante que la femme est appelée à 
tenir dans la vie sociale et économique dans toutes les 
sociétés, notamment en Afrique, pour ne pas négliger cet 
aspect des choses. Mais il im- porte aussi de promouvoir 
l’éducation en s’appuyant sur la famille, cellule de base de 
la société, et sur les parents à qui il revient, de droit, d’être 
les premiers éducateurs de leurs enfants. 

Pour la protection et la promotion des cultures, nous 
connaissons tous l’importance de la religion et des 
croyances, qui font partie des domaines essentiels de la vie 
de tout homme et de toute société. Dans notre monde post-
moderne où les religions et les idéolo-gies sont aussi à 
l’origine d’affrontements sanglants entre personnes, entre 
peuples, parfois au sein même des différentes cultures, il 
importe de voir comment il est possible de faire en sorte que 
la démarche religieuse soit vraiment intégrée à la vie des 
personnes et des peuples, ainsi qu’à la vie de la cité. Dans 
le passé, la tentation de renvoyer le religieux dans la sphère 
du privé a conduit à nier une part importante des cultures. 
Pour que se développe une culture de la paix et de la 
fraternité, il est urgent d’éduquer l’homme moderne à la 
reconnaissance du fait religieux, comme réalité non 
seulement indivi-duelle, mais aussi sociale, comme élément 
fonda-mental de l’édification et de la maturation des per-
sonnes, mais encore comme moyen de cons truction de la 
convivialité sociale. La reconnaissance du fait religieux 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 13

induit aussi la reconnaissance de la liberté religieuse, qui ne 
peut se limiter à la croyance, mais qui comprend encore la 
liberté de professer et de pratiquer publiquement sa foi, 
dans le respect des autres traditions religieuses et des 
principes de base de la société. Avec la vision qui leur est 
propre, les religions peuvent de même avoir une influence 
positive sur la vie en société et sur la place des individus 
dans la cité. 

Notre monde actuel est un monde de plus en plus 
urbain, avec le développement de grandes méga-poles, qui 
sont à la fois des lieux riches de culture et de civilisation, 
mais où se développent aussi des phénomènes de 
violence, d’incivilité, et où de plus en plus de familles et de 
jeunes sont mis aux marges de la société. Dans ce sens, la 
proposition du Brésil de réaliser une Conférence sur le 
développement des villes est particulièrement opportune. La 
ville, qui est le lieu des réseaux de relations, peut être aussi 
le lieu d’une grande solitude des personnes. Les faits divers 
qui en rendent compte ne manquent pas. Dans les villes, il 
faut créer des lieux de culture, de relations, d’éducation, 
pour que les hommes se parlent, échan-gent, se 
reconnaissent comme frères et comme par-tenaires de la 
construction sociale, qu’ils soient at-tentifs aux plus petits, 
aux plus pauvres, aux laisser-pour-compte. Dans cet esprit, 
il nous revient de soutenir toutes les propositions qui feront 
de la planète un lieu où il fait bon vivre. Comment ne pas 
évoquer la question du développement durable, des 
programmes pour les énergies renouvelables, telle la 
proposition faite pour l’Asie centrale par le Kazakh-stan. 
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L’exigence qui sous-tend toutes ces démarches consiste à 
donner à l’homme des lieux vraiment humains, pour 
aujourd’hui et pour l’avenir. Nous som-mes tous 
responsables de la protection de la planète et nous nous 
devons de développer une culture de la sauvegarde de la 
terre. Même si l’urbanisation occu-pe beaucoup de place 
aujourd’hui, il importe cepen-dant de prendre aussi en 
compte le monde agricole et les habitants des campagnes, 
car ils ont un rôle dans la protection de la nature et ils 
peuvent nous aider à éduquer les jeunes générations à être 
tou-jours plus responsables de notre terre. Il faut souhai-ter 
que, dans tous les continents, se développe tou-jours 
davantage cette culture de l’éducation, afin que tous aient le 
sens de la grandeur de l’homme et de l’importance de la 
création. Comme nous le rappelait le Pape Jean-Paul II, 
“l'avenir de l'homme dépend de la culture” (Discours à 
l'UNESCO, 2 juin 1980, n. 28), et – j’oserai encore ajouter – 
l’avenir de la planète dépend la culture. Je vous remercie de 
votre atten-tion � 

 

ZF 071024//24.10.2007 

[Texte original: français]  

[Sưu tầm của GDHT] 
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2. TẠI SAO GIÁO DỤC VIỆT NAM KHỦNG 
HOẢNG & ĐÂU LÀ L ỐI THOÁT? 

(Bài này được viết xong cách đây một năm về trước, giữa 
lúc các cuộc tranh luận về cứu nguy hay chấn hưng giáo dục 
trong nước diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, ngay cả sau khi Quốc hội 
Việt Nam thông qua Luật Giáo dục đến nay đã 5 tháng, đọc lại 
bài viết thấy vẫn còn nguyên tính thời sự, tác giả đã quyết định 
gửi đăng sau khi sửa lại và bổ sung chú giải [3] và [6]). 

a) Tại sao?   

Có lẽ chưa bao giờ khủng hoảng về giáo dục ở Việt Nam 
lại được nói đến với nhiều bức xúc như hiện nay. Có người 
đã ví hiện trạng giáo dục Việt Nam như một cơ thể ốm yếu 
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với những “khối u dị dạng” [1] mà nếu không cắt bỏ bây giờ 
thì cơ thể sẽ không còn cách nào để thoát khỏi lưỡi hái của 
Thần Chết.  

Người ta nói nhiều đến căn bệnh này nhưng phần lớn 
các cuộc thảo luận phần nhiều chỉ liệt kê các hiện tượng và 
hậu quả. Để giải quyết triệt để một bài toán đau đầu, điều 
tối quan trọng là phải nhận cho ra những nguyên nhân sâu 
xa đưa đến những hiện tượng đó.  

Vậy nguyên nhân dẫn đến tấn bi kịch hiện nay của giáo 
dục Việt Nam nằm ở đâu? Phải chăng gốc rễ của vấn đề 
nằm ở hai điểm chính sau đây:  

1) Thứ nhất là truyền thống học để làm quan của người 
Việt. Điều này đã bắt đầu từ xa xưa, có thể là từ khi 
đạo Nho của người Tàu thâm nhập vào nước Việt. 
Toàn bộ tình trạng học gạo, học vẹt, thi cử nặng nề, 
học chỉ để cốt thi đỗ đại học v.v. ngày nay là hậu quả 
của hệ thống thi cử “lều chõng” xưa kia của Việt Nam 
- một hệ thống mà qua bao cuộc “bể dâu”, tuy có 
nhiều thay đổi về hình thức, nhưng thực chất vẫn y 
nguyên. Người Việt phần nhiều học để ra “làm quan” 
chứ không phải vì tò mò, vì nhu cầu tự thân của 
những sung sướng do hiểu biết đem lại. 

2) Thứ hai đó là thái độ không tôn trọng (nếu không nói 
là coi rẻ) cá nhân con người trong xã hội Việt Nam, 
đặc biệt là thái độ chưa thực sự tin tưởng trí thức, 
những người một thời từng bị xếp vào tầng lớp “tiểu 
tư sản” và hay “giao động”, và chịu sự miệt thị của 
một số tầng lớp khác [2] .  
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Bước ngoặt trong chính sách giáo 
dục ở Bắc Việt Nam xảy ra vào 
khoảng những năm 70 khi ông Tạ 
Quang Bửu làm Bộ trưởng Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp. Từng là 
một trí thức học ở Pháp, ông là người 
đầu tiên đề ra hình thức thi vào đại 
học của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Trước đó, học sinh vào đại học chỉ 

được chọn theo thành phần và lý lịch, không hề có thi cử. 
Với chính sách mới, yêu cầu về lý lịch dần dần được nới 
lỏng, yêu cầu về điểm số cao đạt được trong các kỳ thi 
được chú trọng. Các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại 
học được nhà nước gửi đi học tại các nước xã hội chủ 
nghĩa thời bấy giờ.  

Nhưng cũng từ lúc đó xã hội Viêt Nam bước vào một giai 
đoạn mới sau chiến tranh với khủng hoảng lớn nhất bắt đầu 
từ sự mất lòng tin. Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 người 
dân dần dần mất lòng tin vào phát ngôn của các chức sắc. 
Nhiều cán bộ bắt đầu mất lòng tin vào chính những gì mình 
từng tin trước đó. Bên cạnh đó cuộc sống với các nhu cầu 
về vật chất càng ngày càng tăng của con người làm cho 
người ta thấy rằng những điều người ta tin theo trước kia 
chỉ là “đạo đức giả”, rằng một khi đã sinh ra làm người thì ai 
cũng thích giàu sang vinh hoa phú quý. Điều này làm lung 
lay nền tảng cơ sở “mình vì mọi người mọi người vì mình”, 
“làm theo năng lực hưởng theo lao động”, v.v.  

Xã hội có sự chuyển biến về chất. Thay vì phải che giấu 
xuất thân gia đình tư sản hay tiểu tư sản như trước kia, 

 
Ông Tạ Quang Bửu 

(1910 - 1986) 
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tầng lớp “tư bản mới” bắt đầu khoe giàu khoe sang công 
khai, bắt đầu lấy tiền ra làm thước đo mọi giá trị. Thái độ đó 
xa lạ với giới trí thức chân chính, và phản ánh trình độ văn 
hóa đạo đức chung thấp kém của toàn xã hội. Xã hội không 
có luật pháp rõ ràng, chỉ được điều hành dựa trên các chính 
sách và nghị quyết. Mang tiếng là có một nhà nước vì dân, 
do dân, nhưng thực chất là nhân dân luôn bị coi là phải 
phục vụ nhà nước chứ không phải ngược lại. Tất cả các bản 
nhận xét người dân tốt đều phải có câu “chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lối chính sách...”, v.v. Vì thế việc các cơ quan 
hành pháp, an ninh lộng quyền, dọa nạt, hà hiếp nhân dân, 
trong đó có trí thức, trở thành một tệ nạn… Sự ổn định của 
xã hội được duy trì không phải bằng ý thức tự giác của cộng 
đồng của những con người tự do, mà bằng nỗi sợ hãi của 
người dân đối với bộ máy quan lại và công an.  

Trong cơn “gió giục mây vần” này hệ thống giáo dục lại 
thay đổi rất ít, ngoại trừ một số “cải lùi” hình thức, phản tự 
nhiên như việc cải cách chữ viết năm nào. Thay vì có một 
chương trình để dạy trẻ làm Con Người toàn diện, nhà trường 
vẫn chỉ chú trọng dạy học sinh để trở thành những công cụ 
cho bộ máy nhà nước, tức là ra làm quan, y như xưa. Vì thế 
xã hội bắt đầu bỏ tiền ra “mua tước mua quan” đưa đến nạn 
mua bằng cấp, lạm phát học hàm học vị, nạn “học giả bằng 
thật” mà nhiều người đã nói đến, v.v. Trong tình trạng “phó 
tiến sỹ nhiều như lợn con” [3] - như câu nói cửa miệng trong 
dân gian - loại “trí thức rởm” đã làm giới trí thức trong nước 
nói chung bị mất uy tín trầm trọng. Hiện tượng này cộng với 
đồng lương ít ỏi của giáo viên trong tình trạng “nhà nước giả 
vờ trả lương, cán bộ giả vờ làm việc”, tham nhũng tăng lên, 
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đạo đức xã hội tụt xuống (cũng chính do giáo dục khủng 
hoảng), đã sản sinh ra các lớp học “thêm” đầu tiên, dẫn đến 
quốc nạn học thêm ngày nay. Khủng hoảng giáo dục lại dẫn 
đến sự suy đồi về đạo đức. Đạo đức suy đồi tác động ngược 
lại hệ thống giáo dục vốn đang khủng hoảng. Cái vòng luẩn 
quẩn tưởng như sẽ không bao giờ dứt.  

b. Lối thoát   

Gần đây nổi lên phong trào “tìm người tài”, “sử dụng 
người tài”, được thảo luận rầm rĩ trên báo chí, bên cạnh các 
cuộc tranh cãi làm thế nào để ra khỏi khủng hoảng giáo 
dục. Nếu đây là biểu hiện của một giác ngộ thực sự về giá 
trị và vai trò của trí thức chứ không phải một “Trăm hoa đua 
nở III” thì có thể coi đó là một điều đáng mừng chăng?  

Tuy nhiên các cuộc thảo luận nói trên vẫn chưa thoát 
khỏi triết lý đào tạo để phục vụ - cái thứ triết lý đã làm cho 
xã hội – hay ít nhất các phương tiện thông tin tuyên truyền - 
ngộ nhận các giải thi Olympic toán, lý quốc tế với sự tài giỏi 
của học sinh Việt Nam, ngộ nhận việc nhạc sỹ dương cầm 
Đặng Thái Sơn đoạt giải Chopin cách đây 1/4 thế kỷ (năm 
1980) với sự ưu việt của đào tạo âm nhạc nước nhà, v.v.  

Pháp lu ật của một xã hội văn minh ph ải tôn tr ọng 
dân ch ủ và quy ền của con ng ười. Nhà nước và mọi tổ 
chức chính tr ị là do dân t ạo ra và có ngh ĩa vụ phục vụ 
nhân dân ch ứ không ph ải ngược lại. Ngân sách nhà 
nước, trong đó có ngành giáo dục, là do nhân dân đóng 
thuế mới có. Quan điểm “nhân tài phải phục vụ nhà nước” 
nay cần được đổi thành “nhà nước và các công ty tư nhân 
(hay cổ phần) phải biết cách trọng dụng nhân tài”, tức là 
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phải đối xử tử tế với họ về mọi mặt để họ có thể tự do phát 
triển tất cả tài năng của họ, qua đó đem lại lợi ích cho đất 
nước, nhà nước và các công ty. “Đối xử tử tế" ở đây cần 
được hiểu đầy đủ bao gồm tiền lương, trách nhiệm, quyền 
hạn v.v. tương xứng với tài năng của trí thức. Người tài 
không có lỗi nếu họ rời bỏ quê hương ra nước ngoài vì ở 
nước đó họ thấy được đối xử tốt hơn. “Đất lành thì chim 
đậu". Con người cũng vậy. Họ có quyền tự do đi lại, tự do 
lựa chọn chỗ ở, tự do thay đổi quốc tịch.  

Một nền giáo d ục ưu việt phải lấy phương châm 
cung c ấp cho m ỗi học sinh đầy đủ điều kiện để phát 
tri ển thành con ng ười toàn di ện. Như thế nào là một con 
người toàn diện? Không phải xưa nay người ta không nói 
đến vấn đề này. Tiếc rằng những tiêu chuẩn mà chúng ta 
thường nghe rao giảng như “vừa hồng vừa chuyên”, “tài 
đức song toàn”, “con người mới xã hội chủ nghĩa”, và gần 
đây, cái “tâm” thời thượng, thực ra rất mơ hồ, duy ý chí, đôi 
khi sai lạc, và khó có thể đưa đến những biện pháp cải cách 
cụ thể hữu hiệu.  

Người viết bài này cho rằng một con người toàn diện 
ngày nay phải là con người có “đất dụng võ” trong mọi xã 
hội văn minh, tỉ như, để sau khi lĩnh bằng thạc sỹ hay tiến 
sỹ của trường đại học ở Việt Nam, nếu sang Hoa Kỳ người 
đó sẽ không cần phải học lại để lấy bằng master hay PhD 
cuả Hoa Kỳ nữa.  

Nhà tâm lý và giáo dục học Mỹ giáo sư Howard Gardner 
[4] đã cụ thể hóa các tiêu chuẩn về đức, trí, mỹ, dục,… của 
một con người toàn diện là một con người có đầy đủ 7 lĩnh 
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vực của trí năng (gọi là seven types of intelligences) tạm 
dịch dưới đây:  

1) Ngôn ngữ: là khả năng dùng ngôn ngữ để mô tả các 
sự kiện một cách thuyết phục, hùng biện và hình ảnh. 
Cần cho các nghề nghiệp như báo chí, hành chính, luật 
sư, thày giáo, các nhà văn, nhà thơ, viết kịch v.v.  

2) Logic-toán học: là khả năng dùng các con số để tính 
toán và mô tả, dùng các quan niệm toán học để kết nối, 
ứng dụng toán học vào đời sống, vào phân tích các số 
liệu, xây dựng các luận điểm, nhạy cảm với tính đối 
xứng, với thẩm mỹ toán học, giải quyết các vấn đề trong 
thiết kế và mô hình hóa v.v. Cần cho các nghề nghiệp 
như các nhà khoa học, kỹ sư, thiết kế, nhà buôn v.v.  

3) Âm nhạc: là khả năng hiểu và phát triển kỹ năng âm 
nhạc, rung động trước âm nhạc, hợp tác để dùng âm 
nhạc thoả mãn nhu cầu của người khác, diễn giải các 
hình thức và ý tưởng âm nhạc, biểu hiện qua sáng tạo 
âm nhạc và trình diễn âm nhạc. Cần cho các nghề 
nghiệp liên quan tới âm nhạc.  

4) Không gian: là khả năng cảm thụ và trình bày thế giới 
một cách chính xác bằng hình ảnh trong không gian, 
khả năng sắp xếp màu sắc, đường nét, hình dáng đáp 
ứng nhu cầu của người khác, khả năng diễn giải các ý 
tưởng bằng hình ảnh, khả năng chuyển các ý tưởng 
bằng không gian hay hình ảnh thành các biểu hiện 
sáng tạo. Cần cho các nghề nghiệp như: nghệ sỹ, họa 
sỹ, nhiếp ảnh, trang trí nội thất, thiết kế thời trang, kiến 
trúc, xây dựng, phê bình mỹ thuật, điện ảnh v.v.  
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5) Thể hình (như trong các vận động viên hoặc vũ công): 
là khả năng dùng cơ thể và dụng cụ để tạo nên các 
hành động hữu hiệu, để xây dựng hay sửa chữa, giúp 
đỡ người khác, cảm thụ thẩm mỹ của cơ thể và dùng 
các giá trị đó để tạo nên các hình thức biểu hiện mới. 
Cần cho các nghệ nghiệp như cơ khí, huấn luyện viên, 
vận động viên, điêu khắc, vũ đạo, v.v.  

6) Giao cảm: là khả năng tổ chức mọi người, truyền đạt rõ 
ràng những gì cần giải quyết, khả năng đồng cảm để 
giúp đỡ người khác và giải quyết các vấn đề vướng 
mắc, khả năng động viên kêu gọi mọi người tham gia 
thực hiện một mục đích chung. Cần cho các nhà tổ 
chức, các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo, các nhà hoạt 
động xã hội, bác sỹ, hộ lý, thầy giáo, xã hội học, tâm lý 
học, cố vấn, nghệ sỹ, các nhà hoạt động tôn giáo v.v.  

7) Nội cảm: là khả năng hiểu được chính mình, các chỗ 
mạnh chỗ yếu của mình, tài năng của mình, các mối 
quan tâm của mình, và dùng các yếu tố đó để đặt ra 
mục đích phấn đấu, để hiểu chính mình có ích cho 
người khác đến đâu và như thế nào, khả năng tạo nên 
các quan niệm và lý thuyết dựa trên soi xét chính bản 
thân mình, khả năng dùng trực giác và nhiệt tình của 
mình để tạo ra và bộc lộ quan điểm riêng. Cần cho các 
nghề nghiệp như người phác kế hoạch, kinh doanh nhỏ, 
tâm lý học, nghệ sỹ, hoạt động tôn giáo, nhà văn, v.v. 

Tính đa trí năng nói trên cần được đưa vào hệ thống giáo 
dục để tạo nên các học sinh toàn diện. Cụ thể là các môn 
học, ngoài toán, lý, hoá, sinh, văn, sử, địa, cần có các giờ 
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ngoại ngữ, thể thao, mỹ thuật, âm nhạc. “Cần có” ở đầy 
phải được hiểu theo nghĩa rất “nghiêm chỉnh” tức là phải có 
đầy đủ thầy cô chuyên môn, giáo cụ, chương trình chính 
quy, chứ không thêm vào chỉ để cho gọi là có.  

Chương trình đào tạo toàn di ện này c ần bao g ồm 

* Môn học âm nhạc phải có các thầy cô được đào tạo về 
âm nhạc để dạy cho trẻ về xướng âm, nhạc lý, lịch sử 
âm nhạc, tiếp xúc với các kinh điển âm nhạc của nhân 
loại như các tác phẩm của Bach, Beethoven, Mozart, 
Chopin, v.v., tổ chức cho học sinh có các buổi biểu 
diễn ca nhạc. Mỗi trường cần được trang bị các nhạc 
cụ cơ bản như đàn piano (một upright một grand 
piano), đàn organ điện tử (vài chiếc), đàn guitar (vài 
chiếc), bộ trống, một số kèn (như trumpet, trombonnes, 
cornes, saxophones, clarinettes v.v.) để có thể lập một 
dàn nhạc của trường, v.v. 

* Môn học mỹ thuật cần có các thầy cô được đào tạo về 
hội họa để dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản về mỹ 
thuật, về hoà sắc, về hình họa, cách vẽ bằng màu 
nước, màu bột, sơn dầu, acrylic, nặn tượng, làm tranh 
khắc (khắc gỗ, khắc kim loại, v.v.), lịch sử mỹ thuật, 
tiếp xúc với các kiệt tác tiêu biểu của nhân loại như các 
pho tượng và kiến trúc Hy Lạp, La Mã, các đại danh 
hoạ và các trường phái hội hoạ thế giới v.v. Mỗi trường 
học cần được trang bị một phòng vẽ với nhiều giá vẽ, 
tượng thạch cao, và một số họa cụ cần thiết khác để 
học sinh học vẽ v..v… 
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* Về thể thao: Cần có các câu lạc bộ thể thao trong 
trường cho các học sinh (có thể từ trung học trở lên) tự 
chọn như: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, karate, 
judo, v.v. Mỗi trường cần có một phòng thể thao, một 
bể bơi, và một sân vận động nhỏ. 

* Giáo dục giới tính, bao gồm cả những vấn đề như quan 
hệ tình dục an toàn, v..v… 

* Phương pháp giáo dục cần đổi theo hướng khuyến 
khích học sinh tư duy độc lập, phát biểu quan điểm 
riêng của mình về mọi vấn đề, tránh chỉ nhai lại một 
đáp án duy nhất, bất kỳ đó là của ai hoặc cơ quan nào 
đưa ra. 

Trong khi tiến hành, tránh hết sức mọi hình thức chụp 
mũ, quy kết, mà cần đưa ra chứng minh khách quan 
cho học sinh thấy đâu là chân lý, và để các em tự đi đến 
kết luận. Điều mấu chốt là phải cung cấp cho học sinh 
những phương pháp tư duy logic, chứ không đơn thuần 
là chỉ nhồi nhét cho các em những kiến thức đã xơ cứng 
và cũ rích, nhiều khi nhầm lẫn, sai lạc, mà lối học gạo 
học vẹt không thể nào phát hiện ra [5]. 

* Tin học hoá toàn bộ hệ thống nhà trường: Các trường 
từ trung học trở lên được trang bị phòng máy vi tính và 
được nối mạng internet.  

Toàn bộ sách giáo khoa 

Phải được “chế tạo” lại, đảm bảo đẹp cả về nội dung lẫn 
hình thức, có màu và nhiều hình ảnh minh họa. Học sinh 
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cầm trên tay quyển sách giáo khoa đẹp cũng cảm thấy tò 
mò, hứng thú học hơn. 

Để có sách giáo khoa tốt nên tư nhân hoá toàn b ộ việc 
xuất bản sách giáo khoa,  tạo điều kiện cho các nhà sách 
cạnh tranh, mời các tác giả hay nhất viết sách giáo khoa, các 
họa sỹ, nhà nhiếp ảnh, nhà thiết kế giỏi trình bày sách giáo 
khoa. Sách giáo khoa cần được biên soạn lại hàng năm để 
bổ sung những kiến thức mới nhất của nhân loại, và loại bỏ 
những gì đã lỗi thời. Các trường có toàn quyền tự lựa chọn 
sách giáo khoa cho các học sinh của mình. Bộ Giáo dục chỉ 
đưa ra các yêu cầu về chương trình mà các nhà viết sách 
giáo khoa cần đảm bảo, sau đó lập hội đồng xét duyệt để 
công nhận các bộ sách giáo khoa nào đạt yêu cầu để có thể 
dùng cho giảng dạy [6] .  

Tại các tr ường công 

Nhà nước cần đảm bảo cho các th ầy cô có thu nh ập 
nuôi s ống được gia đình họ để họ có thể chuyên tâm 
nghề dạy học tại trường mà không phải “kiếm thêm ngoài 
giờ” [7]. Các thầy cô sau khi đã nhận lương cao, không 
được phép dạy thêm ở bất cứ trung tâm dạy thêm nào. 
Người vi phạm sẽ bị thải hồi. Như vậy, những người dạy tại 
các trung tâm dạy thêm sẽ không đồng thời là giáo viên của 
các trường phổ thông hoặc giáo sư các trường đại học. 
Thường xuyên có các đợt sát hạch trình độ của giáo viên, 
cán bộ giảng dạy, để duy trì một đội ngũ các thày cô giáo 
thực sự có trình độ cao. 
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Bãi bỏ toàn b ộ kỳ thi vào đại học 

Các trường đại học tuyển sinh dựa trên kết quả của học 
sinh trong suốt 3 năm cuối trường phổ thông trên cơ sở các 
tiêu chuẩn về đa trí năng nói ở trên, và qua phỏng vấn nếu 
cần. Các kỳ thi học kỳ trong trường đại học sẽ là các đợt 
sàng lọc sinh viên cho tới khi tốt nghiệp. Như vậy số người 
tốt nghiệp đại học sẽ ít hơn số người vào đại học, vì sẽ có 
một số, do học kém (do kém thông minh, kém tài, lười học, 
v.v.), không qua được các kỳ thi học kỳ, bị loại ra giữa 
chừng, tránh được tình trạng vào bao nhiêu ra bấy nhiêu 
của đào tạo đại học hiện nay.  

c. Kết lu ận  

Trên đây là một số ý kiến của cá nhân người viết bài này 
về nguyên nhân của khủng hoảng giáo dục ở nước ta hiện 
nay và đề nghị giải pháp nhằm thoát khỏi khủng hoảng đó. 
Đây là một công việc không đơn giản và cần phải được tiến 
hành đồng thời với các cải cách trong các lĩnh vực khác của 
xã hội ta. Trì hoãn, do dự, bảo thủ, suy tính cá nhân, v.v. 
trong việc này chỉ góp phần làm trầm trọng thêm hiện trạng. 
Nền văn minh của một đất nước không phải là được đo 
bằng đồng tiền, bằng thu nhập của một số người giàu có, 
nhất là lại do làm ăn bất chính, do tham nhũng mà có. Nền 
văn minh c ủa một đất nước thực ch ất được thể hiện 
trong các giá tr ị tinh th ần và tri th ức mà nhân dân c ủa 
đất nước đó tạo ra. Trong s ự nghi ệp này giáo d ục, văn 
hóa, ngh ệ thuật và khoa h ọc giữ vai trò quy ết định .  
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Nếu ví nền văn minh của một quốc gia như một khu rừng 
thì trí thức là những ngọn cây cao nhất trong khu rừng đó. 
Người ta nhận ra khu rừng lớn từ đằng xa bởi trông thấy 
những ngọn cây đó đầu tiên � 

Nguyễn Đình Đăng 

(Viết xong ngày 28/9/2004 tại Tokyo 

Bản đăng tại talawas ngày 20/10/2005) 
--------------------- 

Chú thích : 
[1] Theo GS. Hoàng Tụy tại hội thảo về chất lượng giáo dục, Bộ GD-

ĐT, tháng 12/2003.  
[2] Tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 4 Trường Đại học Nhân dân tổ 

chức vào năm 1958, giảng viên Nguyễn Văn Ch… liên hệ tới nhãn hiệu 
Tiếng Chủ (La Voix de Son Maitre) vẽ một con chó ngồi trước loa máy 
hát cuả hãng đĩa hát (bây giờ là nhãn hiệu của hãng Victor) đã phê bình 
các trí thức học viên là: “Đến một con chó còn nhận ra tiếng chủ nó (Il 
reconnait la voix de son maitre) nữa là con người mà lại không nhận ra 
tiếng của mẹ mình!” (Mẹ ở đây chỉ Tổ quốc).  

Ngày hôm sau nhà giáo Nguyễn Đình Nam (sinh năm 1921) đã sáng 
tác bài thơ sau đây dán bích báo: 

Tiếng ch ủ 
“L’homme n’est qu’un roseau, 

le plus faible de la nature mais c’est un roseau pensant” 

(Con người chỉ là một cây sậy, cái thứ yếu đuối nhất của tự nhiên, 

nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ) 

B. Pascal 

Chó nghe tiếng chủ nhận ra ngay, 

Cải tạo chúng ta lại hóa gay! 
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Âm nhạc chó nghe còn thích thú, 

Thuyết trình người học chửa mê say. 

Phải chăng người chẳng bằng loài chó? 

Hay lẽ chó còn kém bọn thày? 

Điều khiển óc người xem khó thật 

Bởi người biết nghĩ, chó không hay. 

Câu chuyện của gần nửa thế kỷ về 
trước đó đến nay vẫn chưa mất tính 
thời sự. Cuối tháng 9 năm 2005 tại Hà 
Nội, một nhà khoa học nước ngoài nổi 
tiếng, nhiều năm sống ở Việt Nam, đã 
nói với người viết bài này như sau: “Tôi 
yêu đất nước này, nhưng mặt khác tôi 
thấy bộ máy quan lại ở đây tham nhũng 
nặng nề còn trí thức thì không được 
tôn trọng, thậm trí bị khinh rẻ”. 

[3] Sau một cải cách về học hàm chức 
danh gần đây “phó tiến sỹ” được gọi là “tiến sỹ”, còn các tiến sỹ trước 
kia thì nay được gọi là “tiến sỹ khoa học”. Tác giả Lại Nguyên Ân đã ví 
cải cách này như sự kiện “các phó tiến sỹ sau một đêm thức dậy bỗng 
đồng loạt trở thành tiến sỹ”. Văn hóa thuyết trình tại hội thảo khoa học 
và cách chuẩn bị một báo cáo khoa học như thế nào để hấp dẫn người 
nghe - một việc mà các sinh viên đại học ở Mỹ hoặc châu Âu được 
hướng dẫn chi tiết - bị nhiều người, kể cả một số giáo sư tiến sỹ ở Việt 
Nam, xem nhẹ. Thay cho việc tiếp thu ý kiến xây dựng là các phản ứng 
tự ái, sửng cồ, nổi nóng, không chịu tiếp thu, trả lời lạc đề, v.v.. Đó là 
chưa kể đến rào cản về Anh ngữ vẫn còn lù lù đứng đó đòi hỏi nhiều 
nỗ lực phấn đấu để vượt qua. 

Theo Tiền Phong Online ngày 24/8/2005 “trong số 13.500 tiến sỹ và 
tiến sỹ khoa học của Việt Nam chỉ có khoảng 500 người (3.7%) có sản 
phẩm được quốc tế ghi nhận. Việt Nam đào tạo khối lượng lớn cử nhân 
nhưng không thành trí thức. Ví dụ cay đắng nhất là mỗi năm hàng ngàn 
trí thức trẻ bước vào bộ máy hành chính. Nhưng nền hành chính công 

 
Nhãn hiệu Tiếng Chủ 

(La Voix de Son Maitre) 
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bao nhiêu năm tiếp tục trì trệ, lạc hậu, hành dân. Đội ngũ cán bộ công 
chức đang bị coi là khâu yếu nhất trong tiến trình cải cách hành chính.” 

[4] Howard Gardner - giáo sư đại học Harvard. Xem 
http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG.htm  

[5] xc. chuyện vui Đôi điều phân vân của bố cu Tý của Nhỏ Thanh. 
[6] Cuốn sách giáo khoa môn “Luân lý mới” của học sinh năm thứ 3 

cao học ở Nhật (tương đương lớp 12 của ta) do 6 tác giả biên soạn, 
trong đó có 3 giáo sư đại học và 3 thày giáo cao học. Ngoài bìa sách in 
bức tranh “Viện Hàn lâm Athens” của đại danh họa phục hưng Rafael 
vẽ các triết gia cổ đại ở Athens, với Platon, tay chỉ lên trời - đại diện 
cho ý thức hệ duy tâm, và Aristotle, tay chỉ xuống đất, đại diện cho ý 
thức hệ duy vật,  đứng ở trung tâm. Sách dày 200 trang, dạy khá kỹ về 
các triết gia của nhân loại và các học thuyết của họ, từ các triết gia 
phương Tây với Socrates (470 – 399 tr CN), Platon (427 – 347 tr CN), 
Aritstotle (384 – 322 tr CN), Zenon (335 – 263 tr CN) , Epikouros (341 
tr CN – 270 tr CN) đến các nhà tư tưởng phương Đông như Khổng Tử 
(551 – 479 tr CN), Mạnh Tử (372 – 289 tr CN), v.v. Trong phần các học 
thuyết của xã hội hiện đại, học sinh được học các tư tưởng thời Phục 
Hưng, rồi D. Erasmus (1466 – 1536), M. Luther (1483-1546), J. Calvin 
(1509 – 1564) , M. E. Montaigne (1533 – 1592), B. Pascal (1623 – 
1662) , F. Bacon (1561 – 1626), R. Descartes (1596 – 1650), kế đến 
các tư tưởng dân chủ tự do với J. Locke (1632 – 1702) , J. J. 
Rousseau (1712 – 1778), I. Kant (1724 – 1804), G. Hegel (1770 – 
1831), J. Bentham (1748 – 1832) , J. S. Mill (1806 – 1873), K. Marx 
(1818 – 1883), S. A. Kierkegaard (1813 – 1855), S. Freud (1856 – 
1939), K. Jaspers (1883 – 1969), F. W. Nietzsche (1844 – 1900), M. 
Heidegger (1889 – 1976), J. P. Sartre (1905 – 1980) v.v. Mỗi một triết 
gia ít thì cũng được bàn luận trong 1 trang, nhiều thì vài ba trang (như 
Platon, Aristotle, Kant và Hegel). Tất cả 5 vị K. Marx, F. Engels, I. 
Bernstein và hai vợ chồng S. J. và B. Webb cộng lại được 3 trang. 
Sách còn dạy về lịch sử các tôn giáo của nhân loại như đạo Thiên 
Chúa, đạo Phật, đạo Hồi v.v. Có bao nhiêu học sinh lớp 12 của Việt 
Nam hiện nay biết Kant, Hegel, Kierkegaard là ai, hoặc thuyết phân 
tâm học của S. Freud nói gì, kể cả bằng con đường tự đọc sách? 
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[7] Theo tin VietNam Net ngày 28 tháng 3 năm 2004, tại hội thảo về 
chấn hưng giáo dục gần đây, một đại biểu tham dự hội thảo nêu ra con 
số 4 tỉ USD nhà nước ta chi cho giáo dục (với 22 triệu học sinh) hàng 
năm, tức là số chi bình quân cho mỗi học sinh là 182 USD. Để thấy con 
số này là nhiều hay ít chỉ cần so sánh với ngân sách nhà nước chi cho 
giáo dục của Nhật Bản 13 năm trước đây (1992) (với 25 triệu học sinh) 
là khoảng 50 tỉ USD, tức là số chi bình quân cho mỗi học sinh ở Nhật 
Bản là 2000 USD, gấp hơn 10 lần của Việt Nam. Ngoài ra, chi phí gia 
đình phải trả cho một học sinh học cấp 3 trường công ở Nhật là vào 
khoảng 4000 – 5000 USD mỗi năm. Lương một giáo viên độc thân 23 - 
24 tuổi mới vào nghề của Nhật bản là khoảng 3 triệu yen (27 ngàn USD) 
mỗi năm. Một giáo viên 40 tuổi có một vợ và 2 con hưởng lương khoảng 
5.5 triệu yen (50 ngàn USD) mỗi năm, tương đương lương phó giáo sư 
đại học (khoảng 35 tuổi) khoảng 5 triệu yen (45 ngàn USD) mỗi năm. 

[Sưu tầm của GDHT]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng sinh viên trên 100.000 dân của Việt Nam và 4 nước khác 
Nguồn: World Bank, Number of Students per 100,000 inhabitants 
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3. VIỆT NAM CẦN GẤP MỘT CUỘC CÁCH MẠNG 
GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 

Học sinh Trường Trung Học Trần Phú - Hoàn Kiếm ở Hà 
Nội, ảnh chụp hôm 15/09/2011 - RFA PHOTO 

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn giảng dạy tại Đại học Bách 
Khoa Grenoble của Pháp vào ngày 10 tháng 5 vừa qua 
tham dự Bàn tròn về Giáo dục chủ đề: ‘Những nguyên lý 
căn bản về giáo dục Việt Nam’ do Hội Khoa học và Chuyên 
gia Việt Nam tổ chức. Sau khi tham dự hội thảo về giáo sư 
dành cho biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu cuộc nói 
chuyện về các vấn đề liên quan giáo dục Việt Nam. 
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Triết lý giáo dục Pháp - Việt 

Gia Minh: Giáo sư vừa tham dự Bàn tròn về giáo dục ở 
Paris với chủ đề: những nguyên lý căn bản của giáo dục 
Việt Nam. Giáo sư cũng đã giảng dạy hàng chục năm ở Việt 
Nam và ở Pháp, vậy Giáo sư có thể trình bày triết lý giáo 
dục của hai nước không? 

GS. Nguyễn Khắc Nhẫn: Vâng, tôi được hân hạnh tham 
dự *Bàn tròn về giáo dục do AVSE tổ chức tại Paris ngày 
10/5/2014. 

Cho phép tôi, do sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp tại 
Việt Nam và sự tương đồng của hai nền giáo dục, được bắt 
đầu bằng việc nhắc lại triết lý của giáo dục Pháp. 

Mỗi hệ thống giáo dục là kết quả của một nền văn hóa 
và lịch sử nên không thể đem ra so sánh một cách hời hợt. 

Triết lý giáo dục Pháp: 

Có thể nói rằng những nguyên lý giáo dục của Pháp bắt 
nguồn từ cuộc cách mạng 1789. Từ đó nhiều luật lệ đã 
được ban hành. 

Các giá trị về nền cộng hòa trong trường học được phổ 
biến qua các khái niệm sau đây: 

Tự do “liberté” (về tư tưởng, phát biểu và di chuyển). 

Bình đẳng “égalité” (cùng có quyền như nhau về dân sự, 
kinh tế và xã hội: học tập, công việc, sức khỏe). 

Bác ái “fraternité” (đối với những người cùng xứ sở và 
với loài người nói chung ở phạm vi toàn cầu). 
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Theo Hiến pháp ngày 27/10/1946, nhà nước đảm bảo 
quyền bình đẳng của trẻ em và người lớn về học tập, đào 
tạo nghể và văn hóa. Việc tổ chức hệ thống giáo dục công 
cộng miễn phí và phi tôn giáo ở mọi cấp độ là trách nhiệm 
của nhà nước. 

Tính phi tôn giáo (laïcité) có nghĩa rằng nhà trường phải 
được bảo vệ chống áp lực của các tổ chức tôn giáo, chính 
trị hay kinh tế. Có tính bắt buộc và phục vụ tất cả mọi 
người, nhà trường không thể trở thành con tin của một 
chính phủ hay một đảng phái chính trị nào, của nhà thờ hay 
các quyền lợi thương mãi. 

Chương trình của các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 có 
tính quốc gia, cũng như bằng cấp được phát ra. Trường 
học của nền cộng hòa phải dân chủ và bình đẳng. 

Điều luật định hướng năm 2013 tái khẳng định cam kết 
của nhà nước trong việc cung cấp cho trẻ em, trong suốt 
giai đoạn giáo dục bắt buộc (15 tuổi) một trình độ văn hóa 
cao, do sự thu thập được một khối  kiến thức cơ bản chung. 

Tính hỗn hợp (mixité) và bình đẳng giữa nam và nữ 
được khuyến khích. 

Theo luật giáo dục, các trường ở mọi cấp với nhiệm vụ 
chuyển tải và giúp đỡ việc tiếp nhận các phương pháp làm 
việc và kiến thức, phải nhấn mạnh trách nhiệm dân sự và 
sự tôn trọng quyền công dân. 

Ba nhiệm vụ chính của trường học là: dạy dỗ, giáo dục 
và đào tạo. 

Dạy dỗ chính là truyền đạt những kiến thức mang tính 
khách quan và duy lý để giúp học sinh hiểu được xã hội và 
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thế giới. Mục tiêu của dạy dỗ là nhằm tạo ra một con người 
có khả năng tự suy nghĩ và tự hành động. Chỉ có văn hóa 
mới có thể cung cấp những hình mẫu cần thiết cho sự phát 
triển của học sinh. 

Nhà trường quy tụ những mối liên hệ quý báu giữa các 
thế hệ, thông qua kiến thức, kinh nghiệm và giá trị từ những 
người đi trước. Quá trình truyền đạt sự hiểu biết đó đảm 
bảo sự tiến bộ của xã hội, đồng thời đóng góp vào sự khai 
phóng của thế hệ trẻ. 

Giáo dục trẻ em chính là chuẩn bị để cho trẻ em sống 
trong xã hội. Jean-Jacques Rousseau nói rằng chúng là 
động vật duy nhất có thể giáo dục được. Việc nuôi dạy trẻ 
em, tất nhiên, là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng nhà 
trường cũng có nhiệm vụ tiếp tục và hoàn thiện nó. 

Nhiệm vụ của giáo dục là xã hội hóa trẻ em, đưa các em 
hòa nhập vào văn hóa thế giới với những chuẩn mực và giá 
trị của nó. 

Giáo dục trẻ em là phát triển khả năng của chúng về mặt 
trí tuệ, khoa học, nghệ thuật và thể chất. Khi trưởng thành, 
các em sẽ là những con người độc lập, tự chủ và có trách 
nhiệm đạo đức. Nhờ những kĩ năng học được từ nhà 
trường, các em sẽ có thể hòa nhập vào đời sống kinh tế và 
xã hội bằng cách hướng đến các nghề nghiệp mà mỗi em 
đã tự lựa chọn. 

“Khi sinh ra, chúng ta còn yếu, chúng ta cần sức mạnh, 
chúng ta thiếu tất cả, chúng ta cần sự hỗ trợ, chúng ta thiếu 
sự hiểu biết, chúng ta cần sự suy xét. Tất cả những gì mà 
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chúng ta không có lúc sinh ra mà chúng ta lại cần là rất lớn 
là được giáo dục mang đến.” (Jean-Jacques Rousseau). 

Đào tạo một công dân có khả năng thực hiện những lựa 
chọn sáng suốt về chính trị là bổn phận của nhà trường. 
Nhà trường nên lưu ý học sinh cần quan tâm đến các môn 
địa lý, lịch sử, khuyến khích học sinh tham gia vào các cuộc 
tranh luận về văn hóa, khoa học hay chính trị với sự tò mò 
hiểu biết để sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm một 
cách nghiêm chỉnh. 

Làm chủ các hành động và suy nghĩ của mình, sinh viên 
sẽ là một con người tự do. Sự tự chủ của mỗi cá nhân đi 
đôi với một đầu óc sáng suốt. 

Sinh viên phải có tinh thần phê phán, độc lập, hành xử có 
trách nhiệm phù hợp với các giá trị dân chủ và lợi ích chung. 

Để đào tạo được một con người theo đúng nghĩa của 
nó, giáo dục phải cho phép sự phát triển đầy đủ về mặt 
nhân cách của mỗi cá nhân. Tục ngữ có câu: “Trồng cỏ 
phải tính từng tuần, trồng cây từng tháng, trồng người hàng 
thế kỷ.” 

Mỗi cá nhân phải có sự tự do suy nghĩ. Sự phân loại và 
lựa chọn kiến thức của “một đầu óc sáng suốt hơn là một 
đầu óc đầy ắp” (Montaigne) sẽ được thực hiện dễ dàng hơn 
nhờ sự trau dồi về khả năng suy xét. 

Khi các sinh viên trở thành nhà doanh nghiệp, họ phải 
tránh những quyết định vội vã, thiếu suy xét bởi “khoa học 
không lương tâm là sự băng hoại của tâm hồn.” (Rabelais). 

Trong một thế giới số và đa văn hóa, nhà trường có khả 
năng và trách nhiệm vun đắp sự hiểu biết rộng rãi những 
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nền văn hóa khác nhau, nhằm khắc sâu những giá trị về 
lòng độ lượng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Những thói quen, 
phong tục, truyền thống, biểu tượng của mỗi quốc gia phải 
được tôn trọng. Các nền văn hóa biểu hiện sự phong phú 
và giàu có của tất cả các dân tộc. 

Triết lý giáo dục Việt Nam: 

Tôi biết rõ triết lý giáo 
dục của Việt Nam Cộng 
hòa vì tôi đã có dịp giảng 
dạy 8 năm trời ở hai 
Trường Cao đẳng Điện 
học và Cao đẳng Công 
chánh của Trung Tâm 
Quốc gia Kỹ thuật Sài 
Gòn  (nay là Đại học Bách 
khoa TP. Hồ Chí Minh). 

Năm 1958, tại hội nghị quốc gia về giáo dục, những 
nguyên tắc căn bản sau đây đã được đề nghị và chấp 
thuận: dân tộc, nhân văn và khai phóng. 

Năm 1967, Việt Nam Cộng hòa đã sáng suốt ghi vào 
Hiến pháp các nguyên tắc trên. Thú thật tôi chưa hiểu được 
triết lý giáo dục của nước ta hiện nay là gì? Nếu áp dụng 
đứng đắn những nguyên tắc thì tại sao ta đã cải tổ nền giáo 
dục nhiều lần, trong 20 năm qua, mà nay vẫn chưa có kết 
quả mong đợi? Thực tế  những cải tổ đã thực hiện thiếu 
tầm nhìn chiến lược và không có định hướng rõ ràng. 
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Ta có thể đặt ngay câu hỏi: phải chăng sự tắc nghẽn ở 
đây là do những ràng buộc chính trị? 

Gần đây, nhiều chỉ thị quan trọng của nhà nước đã được 
đưa ra, nhưng chưa phải là căn bản để có thể gọi là triết lý 
giáo dục: 

- Cải thiện chất lượng và hiệu quả của giáo viên. 

- Phát triển khả năng tư duy và lập luận của học sinh, 
thay vì ưu tiên học thuộc các kiến thức sách vở. 

- Học đi đôi với hành. 

- Kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. 

- Phối hợp những phương pháp và mức giảng dạy khác nhau. 

- Nâng cao tri thức thế hệ trẻ. 

- Đào tạo đội ngũ đảm bảo chất lượng cho nhu cầu  kinh 
tế và xã hội. 

- Theo sát sự tiến bộ của khoa học và kĩ nghệ. 

- Năng động và có đầu óc rộng mở. 

- Đóng góp vào việc bảo vệ quốc gia. 

- Quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng trong việc 
đào tạo. 

- Hướng ra xã hội và thế giới. 

Tôi có cảm tưởng là chúng ta không chú trọng đến 
những suy nghĩ của nhà giáo dục Jean-Jacques Rousseau, 
một trong những triết gia có uy tín nhất nhì của thế kỷ Khai 
sáng. Tác phẩm của ông mang tên Emile (hay De 
l'Education, 1762), nổi tiếng khắp thế giới, xuất hiện trong 
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chương trình học của trẻ em Nhật Bản. Điều đáng mừng là 
Emile cũng đã được dịch ra tiếng Việt. 

Theo Rousseau, điều quan trọng chính là phương pháp 
chứ không phải là kiến thức sách vở. Học sinh phải tự tin, 
tự do, tự chủ, độc lập trong suy nghĩ và không có định kiến. 
Với một tinh thần rộng mở, học sinh phải sử dụng tư duy 
của mình, chứ không phải của người khác. Chính bản thân 
mỗi học sinh phải tự tìm hiểu để khám phá sự thật. Phải tôn 
trọng thiên nhiên, con người và yêu chuộng hòa bình. 
Không tự kiêu, học sinh phải có lòng đồng cảm và sẵn sàng 
bảo vệ người khác. Là con người tự do, học sinh không 
chấp nhận bất kì sức ép nào về chính trị hay tôn giáo. 

Thầy giáo, trong khả năng có thể, có trách nhiệm khai 
thác những tiềm năng của mỗi học sinh một cách riêng biệt, 
tùy theo tính cách và hoàn cảnh gia đình từng em. Nó thể 
hiện một sự theo dõi mang tính cá nhân nhằm đảm bảo một 
sự cân bằng, sự phát triển hài hòa và nảy nở của học sinh. 

Tất nhiên, điều đó cũng không dễ thực hiện ở nước ta, 
khi mà lớp học bị quá tải! Nếu chúng ta xem tâm điểm của 
hệ thống giáo dục là học sinh, thì nên đặt ra những câu hỏi 
căn bản sau: 

1- Tại sao phải học? 

2- Học cái gì? 

3- Học thế nào? 

Câu hỏi số 1 có lẽ là quan trọng nhất. Trên thực tế, điều 
này phụ thuộc vào người đặt ra câu hỏi: cha mẹ, giáo viên 
hay học sinh? 
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Trẻ em thường nói học để kiếm việc làm nuôi sống gia 
đình. Xin mạn phép nhắc lại đây câu trả lời đơn giản và tinh 
tế của Unesco: học để biết, để làm, để sống chung và để tự 
vun đắp. Cho đến nay, Bộ Giáo dục tập trung vào câu hỏi 
thứ 2 và coi nhẹ hai câu hỏi kia. 

Gần đây, thông báo về đề án soạn lại sách giáo khoa 
phổ thông, mà chi phí ước tính khoảng 1,7 tỉ đôla, đã làm 
xôn xao dư luận. Bộ Giáo dục phủ nhận thông tin này và 
cho rằng con số khổng lồ bao gồm cả cơ sở và nhiều trang 
thiết bị khác nhau. Làm lại sách giáo khoa một cách đột 
ngột, mà không đợi một cuộc cải tổ sâu rộng chương trình 
giảng dạy, thực sự là một lãng phí lớn lao về thời gian và 
tiền bạc. Bộ Giáo dục giữ độc quyền trong việc phát hành 
sách giáo khoa có thể xem như ta  coi thường hay không có 
triết lý giáo dục? Cách đây vài năm, lần đầu tiên, nhà giáo 
Phạm Toàn đã có can đảm và sáng kiến cho ra đời một bộ 
sách giáo khoa tư nhân (lớp 1 của Nhóm Cánh Buồm). 

Thầy giáo có trách nhiệm giúp học sinh trả lời tốt câu hỏi 
số 3: muốn thành công, học sinh phải học tập một cách 
khôn ngoan, nhiệt tình, có phương pháp, kỉ luật, chặt chẽ, 
đều đặn và tập trung. 

Từ lúc còn thơ ấu mãi đến nay, tôi luôn đam mê đèn 
sách. Tôi hoan hô GS Ngô Bảo Châu đã từng khuyến khích 
sinh viên nên có sự đam mê để có kết quả mỹ mãn. 

Thành tích trong l ĩnh vực giáo d ục 

Gia Minh: Việt Nam đã đạt được những thành tích gì 
trong lĩnh vực giáo dục thưa Giáo sư? 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 40

GS. Nguyễn Khắc Nhẫn: Nước ta rất tự hào và vinh dự 
khi gần đây nhận được kết quả tốt trong bảng xếp hạng 
PISA (Program for International Student Asses-sement) năm 
2012. PISA, do nhà toán học người Đức, Andreas 
Schleicher, khởi xướng từ năm 2000, có mục đích đánh giá 
năng lực học sinh giải quyết những vấn đề thực tế trong 
cuộc sống. Các bài kiểm tra dành cho trẻ em 15 tuổi bao 
gồm đọc, toán và khoa học. Vừa qua, tờ báo Anh, “The 
Guardian” đăng một lá thư của 100 nhà giáo ở các nước Mỹ, 
Anh, Thụy Điển, Nouvelle -Zélande, lên tiếng công kích 
PISA. Họ cho rằng PISA, chịu ảnh hưởng của thị trường, thu 
hẹp vai trò giáo dục trẻ em, coi trọng kinh tế hơn văn hóa. 

Trong số 65 nước tham gia cuộc đánh giá này, Việt Nam 
được xếp thứ 17, trên Pháp (thứ 25) và Mỹ (thứ 36). Hàn 
Quốc và Thượng Hải thuộc top 5. Những nước này, cũng 
như Nhật Bản và Đài Loan, xem giáo dục gần như một tôn 
giáo. Họ không có cách tiếp cận lãng mạn của Rousseau 
mà trường học trước hết phải giúp trẻ em tự tạo cho mình 
một bản sắc riêng, có được sự độc lập và khai phóng. Ở 
Hàn Quốc, đó là một nền “giáo dục của bóng tối - éducation 
de l'ombre”, với những “bà mẹ khắc nghiệt - mamans 
helicopters”. Áp lực quá mạnh và thường xuyên làm những 
trẻ em bị căng thẳng, chán nản và suy nhược (dépression). 
Thật buồn và đáng tiếc là chúng ta bất lực trước tỉ lệ tự tử 
rất cao đối với những trẻ em Hàn Quốc và Nhật Bản trong 
độ tuổi từ 15 đến 25. 

Những kết quả tốt của ta với PISA, trên thực tế, đã che 
khuất sự suy giảm chất lượng và sự mong manh của hệ 
thống giáo dục nước nhà. 
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Điều đáng khuyến khích là vừa qua tổ chức URAP 
(University Ranking by Academic Performance) đã công 
nhận Đại học Bách khoa Hà Nội, đứng đầu trong các 
trường đại học Việt Nam và đứng thứ 1.932 trong số 3.000 
trường đại học trên thế giới và thứ 650 trong khu vực châu 
Á, trong danh sách xếp hạng 2013-2014. Trường thứ hai lọt 
vào danh sách là Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đứng 
thứ 1.963 trên thế giới và 662 ở châu Á. 

Mỗi năm ta hãnh diện khi được tin có vài sinh viên ưu tú 
Việt Nam đoạt huy chương vàng hay bạc ở các kỳ thi 
Olympiades. Chúng ta càng hãnh diện hơn nữa với huy 
chương Fields 2010 của Giáo sư Ngô Bảo Châu, một ngôi 
sao chiếu sáng đường đi cho nhiều thế hệ sinh viên của đất 
nước. Nhưng một con én không làm được mùa xuân! 

Gia Minh: Vậy thì lời giải của bài toán giáo dục Việt Nam 
là gì, thưa Giáo sư? 

GS. Nguyễn Khắc Nhẫn: Theo ý kiến của nhiều giáo sư 
và phụ huynh học sinh, giáo dục Việt Nam đang bị khủng 

hoảng trầm trọng. GS 
Hoàng Tụy và GS Bùi 
Trọng Liễu cùng nhiều 
chuyên gia có uy tín, 
thường xuyên lên tiếng 
kêu gọi cải tổ, nhưng 
đến nay vẫn chưa thấy 
gì mới! 

Nếu xét đến sự chậm 
trễ cần phải bắt kịp và 

 
Thí sinh trong giờ thi môn Văn tốt 
nghiệp THPT 2013. Photo courtesy 
of vov. 
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những thay đổi to lớn phải thực hiện, tôi thiết tưởng chỉ một 
cuộc cách mạng giáo dục toàn diện mới cứu vãn được tình thế. 

Tất nhiên, muốn xoay chuyển một bộ máy vô cùng phức 
tạp như Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam không phải là dễ. 
Mặt khác, Bộ Giáo dục lại không có toàn quyền quản lý vì ở 
trên đầu có Bộ Chính trị! 

Như ở Pháp, cải tổ phải bắt đầu từ nền móng, từ bậc 
mẫu giáo và tiểu học. 

Trẻ em mệt mỏi vì chương trình quá tải. Tại Việt Nam, 
hầu hết các lớp ở mỗi cấp, việc đi học thêm ở ngoài trường, 
làm tăng cao một cách nguy hiểm sự căng thẳng và lo âu 
của học sinh. Đối với bậc tiểu học và trung học, ta nên giảm 
nhẹ chương trình bằng cách xóa bỏ một phần nội dung. 

Phụ huynh, cũng như giáo viên, phải đặc biệt quan tâm 
đến sức khỏe của con em (ăn uống, vệ sinh, thể thao, âm 
nhạc, nghệ thuật …) Không thể để sách vở và các kì thi đè 
nặng trên đầu trẻ em. Sức khỏe, là “một tinh thần minh mẫn 
trong một cơ thể tráng kiện” (Homère). Chúng ta có xu 
hướng coi nhẹ sức khỏe và ít chú trọng đến sự cân bằng về 
thể xác và tinh thần của học sinh. 

Thầy giáo, hay quên rằng trí óc thông minh của trẻ em 
được xây dựng từ khi mới ra đời, phải có kiến thức căn bản 
về vấn đề này. Những phát minh gần đây trong khoa học 
thần kinh cần được lưu ý đến. Từ mẫu giáo lên đến đại học, 
những kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn rất cần 
thiết cho việc xây dựng những công dân tự do. Chính Jules 
Ferry đã đưa giáo dục đạo đức và công dân vào giảng dạy 
tại Pháp vào năm 1882, thực hiện giáo dục tiểu học phi tôn 
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giáo và bắt buộc từ 6 đến 13 tuổi: “Một giáo viên tiểu học, 
trong lúc dạy cách đọc và viết, cũng đồng thời dạy những 
quy tắc căn bản của đời sống tinh thần là một việc dĩ nhiên”. 

Hệ thống giáo dục Pháp, được xem như thiếu bình đẳng, 
đã không ngăn được sự lãng phí về dân chủ và kinh tế từ 
nhiều năm. Khoảng 20% trẻ em vào cấp 2 không nắm được 
những kiến thức căn bản và 150.000 thanh niên học xong 
không có việc làm do thiếu trình độ. 

Nhà chức trách Việt Nam, cũng như Pháp, có xu hướng 
biện minh sự xuống cấp vì thiếu ngân sách hay số lượng 
giáo viên. Tòa Kiểm toán (Cour des Comptes) của Pháp 
gần đây đã tuyên bố rằng nguyên nhân thật ra là nằm ở vấn 
đề quản lý các phương tiện hiện có của Bộ Giáo dục. 
Chương trình dự kiến tuyển dụng thêm 60.000 giáo viên ở 
Pháp vì thế phải được xem xét lại. 

Ở Việt Nam, từ năm 1987, số lượng các đại học và 
trường cao đẳng đã tăng 5 lần, lượng sinh viên tăng 13 lần, 
trong khi lượng giảng viên chỉ tăng 3 lần. Hình như, vào 
năm 2020, dự kiến sẽ có khoảng 4,5 triệu sinh viên? Để so 
sánh, chỉ riêng đối với các đại học, tại Pháp năm 2013 có 
87 000 giảng viên cho 1,5 triệu sinh viên. Việt Nam có 51 
000 giảng viên cho 1,45 triệu sinh viên (con số năm 2011). 
Nền kinh tế của ta không thể chịu đựng lâu dài sự tăng 
trưởng quá nhanh các trường đại học thiếu điều kiện mà 
dần dần làm giảm uy tín bằng cấp Việt Nam. 

Cuộc chạy đua điên rồ về số lượng đặt ra vấn đề hết sức 
nghiêm trọng về chất lượng, kể cả đối với sinh viên tốt 
nghiệp và đội ngũ giảng viên. 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 44

Liệu có khả thi khi ta muốn đào tạo 20.000 tiến sĩ và đưa 
một đại học của Việt Nam vào top 200 theo bảng xếp hạng 
của Shangaï vào năm 2020? Tất nhiên, những tiêu chuẩn 
của bảng xếp hạng này không phải là không bị chỉ trích, 
nhưng ta quên rằng ở đây, phần nghiên cứu có vai trò quan 
trọng hơn phần giảng dạy. 

Việt Nam trước hết phải thành lập các phòng thí nghiệm 
đầy đủ trang bị tối tân ở các đại học và trường lớn, tuyển 
lựa và đào tạo những giáo sư và nhà nghiên cứu tài giỏi, 
khuyến khích hợp tác chủ động và tích cực giữa các trường 
đại học, viện nghiên cứu và công nghiệp trước khi chạy 
theo các bảng xếp hạng quốc tế. 

Dù sao ta cũng đừng quên rằng sức cạnh tranh của một 
quốc gia được xây dựng rất sớm từ bậc mẫu giáo. 

Trong quá trình toàn cầu hóa, cuộc chiến tranh kinh tế 
phụ thuộc vào thông minh (intelligence), sáng tạo 
(innovation) và viễn tượng (anticipation). Nhiều cuộc cách 
mạng đang diễn ra: số (cloud computing, big data...), năng 
lựợng (smart grid, năng lượng mới). Khoa học mỗi ngày 
vạch trần sự ngu dốt của nhân loại. Tiến bộ kỹ thuật đi 
nhanh như gió, không chờ đợi ta cải tổ đâu! 

Gia Minh: Giảng dạy trên mạng bắt đầu đựợc phổ biến 
ở nhiều nước. Xin Giáo sư cho biết sự lợi hại của cuộc cách 
mạng số này? 

GS. Nguyễn Khắc Nhẫn: Bộ đại học và nghiên cứu 
Pháp vừa khai trương một chương trình quốc gia về MOOC 
(Massive Open Online Courses). Chương trình sẽ chứa các 
bài giảng và các khóa đào tạo trên mạng có cấp bằng hay 
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chứng nhận. Khoảng sáu chục MOOC đã được thống kê và 
con số này sẽ không ngừng tăng lên. 

Giáo dục bị tác động mạnh bởi cuộc cách mạng số. 
Quan hệ giữa kiến thức và cá nhân bị xáo trộn. Giảng 
đường không phải hoàn toàn biến mất nhưng phương pháp 
giảng dạy truyền thống không còn phù hợp. Sinh viên đọc 
các bài giảng ở nhà trước khi đến hỏi thầy giáo và thảo luận 
với bạn bè. Trên mạng, không ai thúc ép được ai. Mỗi 
người tự biết tại sao họ tìm đến đó. Một vài giáo sư đã nghĩ 
đến một trường đại học “dạng đám mây” mở và toàn cầu. 

Nhiều chủ tịch các trường đại học lớn của Mỹ cho rằng 
môn học trên mạng cũng có giá trị giáo dục ngang bằng 
môn học tại giảng đường. Đâu là tài sản trí tuệ của MOOC? 
Làm sao phát bằng? 

Rồi đây, tiếp thu kiến thức sẽ có tính dân chủ và toàn cầu. 
Phương pháp giảng dạy số sẽ mang lại cơ hội lớn lao cho 
giảng viên, sinh viên, chủ doanh nghiệp và người làm việc. 

Giảng dạy trên mạng đang phát triển mạnh, tạo nên sự 
hứng khởi và, tất nhiên, cả những lo ngại. Trong các 
campus, các giảng đường sẽ trở thành nơi làm việc nhóm 
và tranh luận. Sự trau dồi kiến thức sẽ diễn ra một cách cô 
lập, từ phòng khách ở nhà, và áp dụng sẽ được thực hiện 
theo nhóm xung quanh một giáo sư ở trường. Đó là cách 
giảng dạy được đổi ngược (lớp học xoay ngược). Giáo sư 
giúp sinh viên trực tiếp thu nhận kiến thức. Sinh viên cũng 
thay đổi cách suy nghĩ. Họ đến lớp không phải để ghi chép 
mà để được giải thích những điều mà họ chưa hiểu ở nhà. 
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Những địa chỉ nổi tiếng nhất đó là:  Coursera, Khan 
Academy và edX. Trang Coursera, thành lập năm 2012 tại 
Mỹ, cung cấp các môn học miễn phí của chừng sáu mươi 
trường đại học nổi tiếng (MIT, Princeton, Berkeley, 
Stanford...) thu hút nhiều người hơn cả Facebook và Twitter 
trong năm đầu tiên. Ba triệu rưỡi sinh viên đã đăng kí, 
không trả đồng nào, và được tiếp xúc với những giáo sư 
giỏi nhất. Tại sao phải tiêu tốn hàng chục ngàn đô la để 
kiếm tấm bằng MBA ở Harvard? 

Chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các trường đại học lớn 
ở Mỹ. Sinh viên được học miễn phí nhưng phải trả tiền để 
thi, chứng nhận đậu và giảng dạy trực tiếp. Mô hình kinh tế 
còn đang xem xét. Các trường đại học phải sát nhập với 
nhau. Harvard với khoảng quyên góp là 32,7 tỉ đô la đã phải 
liên kết với MIT để tạo ra edX. 

MOOC thay đổi nghề nghiệp của giảng viên và đòi hỏi 
chi phí đắt! Cần phải có một đội ngũ để bước vào MOOC. 
Giáo sư có năng lực vẫn chưa đủ, phải chọn diễn viên giỏi 
(bài giảng trên vidéo), thiết kế mỹ thuật và tiếp thị web tốt. 

Chỉ trong vòng 1 năm, 350 bài giảng miễn phí trên mạng, 
chủ yếu là của Mỹ, đã thu hút được khoảng 5 triệu sinh viên 
trên toàn cầu. Và đây là sự phân bố theo số lượng các 
trường đại học trên mạng vào 15/5/2013: 

Mỹ (44), Âu châu (14), Châu Á, Úc và Trung đông (7), 
Canada (2), Mexico (2). 

Dự án đại học trên mạng, Minerva của Mỹ, khai giảng 
vào 2015, sẽ có nhiều đại diện trên thế giới. Nó sẽ tạo ra 
một mô hình giảng dạy mới, ít thụ động hơn hiện nay rất 
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nhiều. Theo Larry Summers, chủ tịch danh dự của Harvard, 
ngày nay thật khó hình dung được MOOC sẽ cách mạng 
hóa giáo dục như thế nào. 

Không rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ý thức 
đúng mức cuộc cách mạng về phương pháp giảng dạy số 
và sự dân chủ hóa kiến thức chưa? Kế hoạch dài hạn 
MOOC của ta đến đâu rồi? 

Điểm yếu hệ thống giáo d ục Việt Nam 

Gia Minh: Hệ thống giáo dục Việt Nam có những điểm 
yếu gì thưa Giáo sư? 

GS. Nguyễn Khắc Nhẫn: Danh sách sau đây liệt kê 
những điểm yếu trong các mắt xích của hệ thống giáo dục 
của ta thể hiện khối lượng công việc to lớn đang chờ đợi 
chính quyền: 

T� ch�c và qu �n lý: 

- Khó khăn trong việc quản lý cùng chung một bộ Giáo dục 
với nhiều bậc: đại học, trung học và tiểu học. 

- Thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài. 

- Trang thiết bị (đặc biệt là tin học) ở các trường phổ thông 
và đại học quá cũ và không đủ. 

- Thiếu lớp học và phòng thí nghiệm. 

- Nhiều lớp quá tải. 

- Nhiều ràng buộc chính trị. 

- Hành chính nặng nề, quan liêu. 

- Nhiều sách giáo khoa đã lỗi thời. 
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- Lãng phí thời gian và tiền bạc do quá nhiều kì thi (ví dụ 
thi THPT và vào đại học). 

- Sự gia tăng phi lý số trường đại học và cao đẳng. 

- Thiếu cơ quan hướng dẫn học sinh và sinh viên. 

- Chạy theo số lượng mà không quan tâm đến chất lượng 
trong nhiều lĩnh vực. 

- Khó khăn và chậm trễ trong việc tổ chức phương pháp 
giảng dạy trên mạng (MOOC). 

Giáo viên: 

- Mức lương giáo viên quá thấp. 

- Giáo viên phải giảng dạy ở nhiều trường hay phải làm 
thêm nghề khác để sống. 

- Tỷ lệ giáo viên chán nản muốn đổi nghề khá cao. 

- Trình độ và năng lực có hạn của một số giáo viên trẻ tuổi. 

- Sự bảo thủ của một phần đội ngũ giáo viên. 

H�c sinh và sinh viên: 

- Một phần chương trình phổ thông và đại học lạc hậu. 

- Chương trình bậc tiểu học và trung học quá nặng. 

- Nhiều môn học thuộc lòng và nhồi sọ. 

- Chỉ lo chạy theo thành tích, bằng cấp. 

- Đào tạo quá nhu cầu cử nhân và kỹ sư. 

- Sinh viên lo sợ vì nạn thất nghiệp trầm trọng. 

- Đào tạo cao đẳng và đào tạo nghề bị xem nhẹ. 
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- Quyền tự chủ quá ít của lãnh đạo các trường  phổ thông 
cũng như đại học. 

- Học sinh căng thẳng, mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. 

- Học phí cao. 

- Quan hệ kém giữa đại học, nghiên cứu và doanh nghiệp. 

- Thiếu chỗ cho sinh viên tập sự và thực tập. 

- Giảng dạy, tranh luận về xã hội, dân chủ, đạo đức, tự do 
ngôn luận hạn chế. 

- Ảnh hưởng xấu của tham nhũng và bất công. 

- Thái độ thụ động và quá dè dặt của học sinh, sinh viên 
đối với thầy giáo. 

Nhiều nước, trong đó có Pháp, cũng có một số điểm yếu 
nêu trên. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Pháp có khả năng cải tổ 
nhanh hơn so với ta vì không chịu ảnh hưởng trực tiếp của 
áp lực đảng phái hay chính trị. 

Gia Minh : Xin Giáo sư cho biết những trắc trở và vài đề 
nghị đóng góp nhiệt tình của Giáo sư trong cuộc cách mạng 
giáo dục Việt Nam. 

GS. Nguyễn Khắc Nhẫn: Đức Phật đã dạy: “Tài sản lớn 
nhất của đời  người là Trí tuệ và Sức khỏe” 

John Rawls, GS Đại học Harvard cũng đã từng tuyên bố: 
“Giáo dục là chìa khóa của tất cả các vấn đề kinh tế và xã 
hội”  Dân ta trẻ trung và năng động. Thanh niên thiếu nữ 
hiếu học và thông minh. Đó là tài sản vô giá của nước nhà. 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 50

Tôi cảm thông với Ts. Giáp Văn Dương khi ông tỏ tâm 
tình trong bài “Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi” đăng trên 
Vnexpress 23/5/2014: “Vì không phải ai khác, mà chính 
người Việt trẻ mới là cứu tinh của đất nước....Tôi không 
thấy được sự lan tỏa của một tuổi trẻ tự do phóng khoáng, 
sự rực sáng của khát vọng... Không gì xót xa hơn khi nhìn 
thấy những người Việt trẻ ốm yếu, còi cọc hơn so với bạn 
bè đồng lứa năm châu.” Tôi cũng đau lòng mỗi khi nghĩ đến 
sức khỏe của học sinh và sinh viên ở quê hương, quanh 
năm ngày đêm đèn sách, ôn đi ôn lại  để thi cử! 

Nhân tài ở trong nước cũng như ở ngoại quốc không 
thiếu. Chúng ta có thể tự hào về những thành tích của 
những sinh viên xuất sắc và những giáo sư hay chuyên gia 
Việt Nam giàu kinh nghiệm và có uy tín trên thế giới. Điều 
đáng tiếc là ta chưa có chiến lược khai thác đúng mức tiềm 
năng vô cùng quý báu này để nâng cao chất lượng giáo dục 
và góp phần xây dựng xứ sở. Tại sao Trung Quốc, Ấn Độ, 
Hàn Quốc thành công trong việc kêu gọi trí thức ở hải ngoại 
về nước họ công tác? Lý do có phải, ngoài chế độ chính trị, 
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có vấn đề điều kiện làm việc, thiếu đối tượng muốn hợp tác 
chặc chẽ và cách đối xử không cởi mở của một số người có 
trách nhiệm trong nước? 

Có người hỏi tại sao ta dư tiến sĩ mà giáo dục đào tạo vẫn 
xuống dốc? Phải chăng vì thừa lượng mà thiếu chất? Tiến sĩ 
mà không có kỹ sư và thợ chuyên môn thì nhà máy cũng sụp 
đổ. Cái bệnh đáng lo ngại của ta là quá coi trọng cấp bằng 
tiến sĩ, làm hạ giá môt cách phi lý những cấp bằng khác. 

Ở đầu bài, tôi trình bày triết lý giáo dục của Pháp không 
ngoài mục đích để Bộ Giáo dục và Đào tạo của ta so sánh 
hai hệ thống. Pháp cũng có nhiều điểm yếu đang được cải 
tổ. Nhưng ta nên đặt câu hỏi tại sao trình độ văn hóa dân 
chúng Pháp được thiên hạ đề cao? 

Triết lý giáo dục của một nước chỉ cần một hai câu ngắn 
gọn. Bổn phận của phụ huynh và nhà giáo là làm sao cho 
các học sinh hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của những khái niệm 
và đức tính sau đây: tổ quốc, dân tộc, xã hội, con người, 
đạo đức, bác ái, cao thượng, hiếu thảo, gia đình, sức khỏe, 
hạnh phúc, hòa bình, tôn trọng tín ngưỡng, tự do, độc lập, 
đoàn kết, sự thật, công bằng, khoan hồng, khiêm tốn, liêm 
chính, đam mê, nhân văn, khoa học, giải phóng, khai 
phóng, môi trường, phát triển xanh, phát triển bền vững, 
kinh tế dương “économie positive” (Jacques Attali)... 

“Tiên học lễ, hậu học văn” là một nguyên lý có từ xưa 
đáng được học sinh trọn đời ghi nhớ, nhưng từ lễ  phải 
được hiểu sâu rộng hơn so với nghĩa đơn giản là lễ phép. 
Tài phải đi đôi với đức. 
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Theo tôi, mặc dù đã ban hành những nguyên tắc giáo dục 
ngay từ lúc ra đời, Unesco nên lập một danh sách xếp 
hạng, dựa trên sự áp dụng đứng đắn triết lý giáo dục của 
mỗi nước. Nếu chỉ biết hãnh diện với bản xếp hạng PISA 
hay Shangaï và ồ ạt chạy đua, như Trung quốc, theo mức 
tăng trưởng kinh tế, dưới sự độc tài của thị trường toàn 
cầu, bất chấp ô nhiễm CO2 hay phóng xạ, thảm họa thay 
đổi khí hậu, bệnh tật, hay chiến tranh, thì sau này, các thế 
hệ con cháu sẽ trách móc chúng ta không biết dạy dỗ và 
đào tạo chúng nên người. 

Tôi hy vọng rằng cuộc cách mạng giáo dục của ta sẽ 
được thực hiện nhanh chóng và trong điều kiện tốt nhất có 
thể. Cần phải tiến hành gấp, với một chương trình cải tổ 
chặt chẽ, tìm mọi cách hạn chế những xáo trộn và tối thiểu 
chi phí. Giai đoạn quá độ phải có thời gian giới hạn. 

Xây dựng một kế hoạch giáo dục ở tầm vĩ mô như thế cần 
phải suy xét lại về mặt xã hội và áp dụng phương pháp 
quản lý tối ưu. Nếu người có trách nhiệm và quyền hành 
cao nhất của đất nước ra lệnh cho Chính phủ và các cấp 
lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải từ bỏ sự áp đặt 
quan điểm chính trị cho tất cả các trường và đại học thì 
cuộc cách mạng mới thành công được? 

Ở Việt Nam, nguyên tắc không can thiệp chính trị, vì 
quyền lợi quốc gia và tương lai của những thế hệ trẻ, thật 
sự quan trọng hơn ngàn lần so với những nguyên lý giáo 
dục căn bản tốt nhất trên thế giới. 

Gia Minh: Xin cảm ơn Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn � 
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Gia Minh, PG Đ Ban Việt Ngữ RFA 

2014-06-06 

giaminh06062014 
 

Ghi Chú: 

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên giám đốc Trường 
Cao đẳng Điện học và Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Sài 
Gòn. Cố vấn Kinh tế, Dự báo, Chiến lược EDF Paris. Giáo 
sư Viện Kinh tế Chính sách Năng lượng Grenoble. Giáo sư 
Trường Đại học Bách khoa Grenoble. 

Tài li ệu tham kh ảo:  

Tôi xin chân thành cảm ơn các Tác giả, Trang web, Đài 
phát thanh, Báo chí có tên sau đây: 

Sư Cô Tran Thi Dung, Hoang Xuan Han, Ngo Bao Chau, 
Hoang Tuy, Nguyen Khac Vien, Nguyen Ngoc, Bui Trong 
Lieu, Pham Xuan Yem, Nguyen Thi Binh, Pham Minh Hac, 
Giap Van Duong, Vo Van Thuan, Chu Hao, Trinh Xuan 
Thuan, Tran Thanh Van, Nguyen Khac Ung, Vo Quang Yen, 
Nguyen Quoc Vuong, Luong Hoai Nam, Nguyen Bach 
Ngoc, Nguyen Quang Duy, Tran Ngoc Vuong, Chu Mong 
Long, Pham Toan, Ho Ngoc Dai, Van Nhu Cuong, Tran 
Quoc Duong, Duong Thien Tong, Phong Tran, Phan Xi 
Pang, Nguyen Xuan Han , Nguyen Manh Hung... (Tôi rất 
tiếc và xin lỗi không thể ghi hết tên của rất nhiều Tác giả đã 
đóng góp vào việc xây dựng nền giáo dục của đất nước, từ 
hàng chục năm nay). 
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vietrfi.fr, rfa.org/vietnamese, bbc.co.uk/vietnamese, 
ugvf.org, bantuvanvp.org, diendan.org, viet-studies.org, 
boxitvn.net, thdlvnhn.net/btol, Truong Cao dang dien 
hoc.org, vietsciences.free.fr, vnexpress.net, vietnamnet.vn, 
baodaiviet.vn, cand.com.vn, dantri.com.vn, tuoi tre online. 

Louis Néel, Cédric Villani, Geneviève Fioraso, Vincent 
Peillon, René Pauthenet, Michel Poloujadoff, Jean- Marie 
Martin, Jacques Percebois, Patrick Criqui, Jean-Marie 
Chevalier,  Stanislas Dehaene, Catherine Boyer, Serge 
Herreman, Patrick Ghrenassia,  Le Monde. 

Nguyen Khac Nhan: Hội nghị tư vấn chuyên đề về cải tổ 
giáo dục Đại học Việt Nam, 17-19/2/ 1994, TP Hồ Chí Minh. 

nguyenkhacnhan.blogspot.fr: Hội nghị người Việt Nam ở 
nước ngoài lần thứ nhất, Hànội 20- 24/ 11/ 2009 ;  Louis 
Néel, Nobel Vật lý, một Giáo sư lý tưởng - Grenoble - INP 
và sự hợp tác với Việt Nam, Grenoble 8/1/2011). 

* Bàn tròn AVSE (Association Vietnamienne des 
Scientifiques et Experts ) 

Tôi cũng thành thật cảm tạ GS. Nguyễn Đức Khương, 
Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam và TS. 
Nguyễn Thúy Phượng, đã tổ chức thành công Bàn tròn về 
Giáo dục Việt Nam ở Trung tâm kinh tế Sorbonne Paris 
ngày 10/5/2014. 

(Bàn tròn gồm có các chuyên gia Roger-François 
Gauthier, Luisa Lombardi và các GS Ha Duong Tuong, Le 
Van Cuong, Lai Ngoc Diep, Nguyen Khac Nhan). 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12. 8/2014 

 55 

“Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, 

để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ” (Cn 22,6). 

PHẦN II: 

GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 

NÓI CHUNG & GIÁO 

DỤC KITÔ GIÁO TẠI 

VIỆT NAM NÓI RIÊNG 
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Giới thi ệu: Trong phần thứ hai này, GDHT số 12 xin 
cống hiến cho quý bạn đọc bốn bài khác rất đáng đọc:   

(1) Bài thuyết trình về “Ý nghĩa của Giáo Dục Kitô giáo” 
của ông Giêrônimô Nguyễn Văn Nội, với giới gia trưởng 
giáo phận Cần Thơ ngày 30/07/2008 tại Đại Chủng Viện 
Thánh Đoàn Công Qúy.  

(2) Bài ghi chép về Hội nghị Giáo Dục của Liên Hội đồng 
Giám mục Á châu (FABC) tại Thái Lan từ 24-28/10/2007 
của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (khi ngài 
còn là giám Mỹ Tho) với tựa đề Đào tạo luân lý và tôn 
giáo trong Giáo dục. 

(3) Bài chia sẻ của Đức giám mục Gioan Baotixita Bùi 
Tuần về “Giáo dục Đức tin tại Việt Nam hôm nay”. 

(4) Bài “Giáo dục phát triển toàn diện - Suy gẫm từ truyền 
thống cho hiện đại” của linh mục Giuse Maria Nguyễn 
Anh Thụ. 

[I] Ý NGHĨA CỦA GIÁO DỤC KI-TÔ GIÁO 

I. VÀO ĐỀ   

Ngày 12 tháng 10 năm 2007, sau Đại Hội lần thứ 10 
được tổ chức từ ngày 8 đến 12.10.2007 tại Hà Nội, Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã công bố một Thư 
Chung về Giáo Dục Ki-tô Giáo mang tựa đề: “Giáo D ục 
Hôm Nay, Xã Hội và Giáo H ội Ngày Mai”. 

Trong Thư Chung kể trên ở số 38, HĐGMVN  xác nhận: 
“Giáo dục là cả một công trình lâu dài không thể hoàn thành 
ngay. Tuy nhiên, từng bước một, cần phải đưa ra những 
mục tiêu mũi nhọn cho từng giai đoạn. Ðại hội năm nay đề 
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ra phương hướng chấn chỉnh lại nền giáo dục Ki-tô giáo tại 
Việt Nam, có nghĩa là phương hướng đó sẽ được thể hiện 
trong những năm tới. Cụ thể, chúng tôi kêu gọi mọi thành 
phần Dân Chúa hãy thực hiện ba bước sau đây: 

- 2008: chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình công giáo. 

- 2009: chấn chỉnh việc đào tạo giáo lý viên. 

- 2010: chấn chỉnh cơ sở giáo dục các giáo xứ.» 

Vậy trước khi đi sâu vào môi trường giáo dục gia đình 
mà người gia trưởng có phận sự hết sức quan trọng, chúng 
ta hãy dừng lại mấy phút để tìm hiểu xem GIÁO DỤC KI-TÔ 
GIÁO có NGHĨA là gì? 

II. THẾ NÀO LÀ GIÁO D ỤC? 

Trước khi nói đến Giáo Dục Ki-tô giáo, chúng ta hãy nói 
đến Giáo Duc nói chung. Ngày nay người ta thường nói đến 
3 từ để chỉ sự Giáo Dục: 

(1) Giáo Dục: Có các định ngh ĩa như sau: 

Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh: “Giáo là dạy 
bảo; Dục là nuôi nấng” Vậy “Giáo dục là dạy dỗ cho 
người ta thoát khỏi cái trạng thái tự nhiên do tạo vật 
sinh ra”. Ví dụ bản năng đứa bé sinh ra là ích kỷ, tham 
ăn… Giáo dục là giúp đứa trẻ thoát ra khỏi trạng thái tự 
nhiên đó và biết sống chia sẻ, nhường nhịn với những 
đứa trẻ khác.  

Theo từ điển Lê văn Đức và Lê ngọc Trụ: “Giáo dục là 
dạy dỗ, rèn luyện về chữ nghĩa, đức hạnh và thể chất”. 
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Theo “Từ Điển Giáo Dục Học” của các  Ông Bùi Hiền, 
Nguyễn văn Giao, Nguyễn hữu Quỳnh và Vũ văn Tảo, 
2001 định nghĩa: “Giáo dục là hoạt động hướng tới con 
người thông qua một hệ thống tác động nhằm truyền 
thụ những tri thức và kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng 
và lối sống, bồi dưỡng tư tưởng và đạo đức, cần thiết 
cho đối tượng, giúp hình thành và phát triển năng lực, 
phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích, mục tiêu 
chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất và 
đời sống xã hội.” 

(2) Huấn Luy ện:  

Huấn = dạy bảo, giải thích. 

Luyện = Rèn, tập tành.  

Huấn luyện là dạy dỗ, là tập tành những thói quen tốt, 
những điều tốt.  

(3) Đào Tạo:  

- Theo Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì “Đào tạo 
là nắn đúc cho thành, rèn đúc, gầy dựng nên”.  

- Theo Từ điển Lê văn Đức và Lê ngọc Trụ: “Đào tạo là 
quá trình chuyển giao có hệ thống, có phương pháp 
những kinh nghiệm, những tri thức, những kỹ năng về 
nghề nghiệp, về chuyên môn, đồng thời bồi dưỡng 
những phẩm chất đạo đức cần thiết và chuẩn bị tâm 
thế cho người học đi vào cuộc sống lao động tự lập và 
góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.” 
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Tóm l �i:  Dù sử dụng từ nào (giáo dục; huấn luyện; đào 
tạo) thì tự nó vừa nhằm truyền thụ kiến thức vừa nhằm giúp 
đối tượng tự rèn luyện để trở thành người có nhân cách, có 
tinh thần mạnh mẽ, phát huy hết mức khả năng thiên phú 
của mình để đóng góp tối đa phần của mình cho xã hội, cho 
Giáo hội.  

III. THẾ NÀO LÀ GIÁO D ỤC KI-TÔ GIÁO?  

Muốn hiểu thế nào là Giáo Dục Ki-tô giáo, chúng ta nên 
đọc lại phần Nền Tảng Giáo Dục Ki-tô giáo ở các số 4,5,6 
và 7 của Thư Chung 2007 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : 

Chúa Cha Và Công Trình T ạo Dựng.  

4) Công trình giáo dục Ki-tô giáo, trước khi là công khó 
của con người, đã là kế hoạch của Thiên Chúa. Khi tạo 
dựng con người giống hình ảnh Ngài, ban cho con người 
khả năng đạt tới chân lý và tự do (x. Hc 17, 3 &7), Thiên 
Chúa Cha đã định hướng công trình sáng tạo vũ trụ của 
Ngài bằng một đường lối sư phạm mềm dẻo phù hợp với 
lợi ích và thái độ đón nhận của con người. Thuở ban đầu, vì 
Dân Ngài chọn còn cứng lòng nên Thiên Chúa xem ra 
nghiêm khắc (x. Lv 26, 14-46; Ðnl 28, 15-45), nhưng dần 
dà, từng bước một, Ngài tỏ cho họ thấy Ngài vẫn là một 
Thiên Chúa "thành tín trong mọi lời Ngài phán, đầy yêu 
thương trong mọi việc Ngài làm" (Tv 144, 13b). 

Chúa Con Và Tin M ừng Cứu Ðộ. 

5) Ðường lối sư phạm của Chúa Cha cốt là để chuẩn bị 
cho Chúa Con đến "dạy dỗ loài người mong chờ và đón 
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nhận ơn cứu độ". Chính Chúa Giê-su cũng khẳng định mình 
"là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 6, 14). Muốn nắm 
bí quyết sự sống đích thật, con người phải đến thụ huấn tại 
trường học của Chúa Giê-su. Nhưng học nơi trường Chúa 
Giê-su không chỉ là học làm người theo nghĩa nhân bản mà 
còn là học "nên hoàn thiện như Cha trên trời là Ðấng hoàn 
thiện" (Mt 5,48). 

Chúa Thánh Th ần Và Vai Trò Tác Thánh.  

6) Những con người đầu tiên xuất thân từ trường học của 
Chúa Giê-su là các tông đồ. Chúa Giê-su là thầy dạy nhưng 
chính Thánh Thần mới là Ðấng tác động để giáo huấn của 
Chúa Giê-su, qua lời rao giảng của tông đồ, trở thành sức 
mạnh biến đổi tâm hồn người nghe. Nhờ Thánh Thần, 
Thánh Phao-lô đã cảm thấy lời rao giảng của ngài được đón 
nhận 'như chính Lời Thiên Chúa' (x. 1 Tx 2, 13). Ngài còn 
quả quyết: "Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến 
chúng ta được kêu lên: Áp-ba, Cha ơi" (Rm 8, 14-17). 

Giáo Hội Và Sứ Mạng Giáo D ục. 

7) Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã trao cho Giáo Hội 
sứ mạng lên đường dạy dỗ muôn dân. Từ đó, giáo dục trở 
thành sứ mạng gắn liền với sự hiện diện của Giáo Hội giữa 
lòng thế giới. Giáo Hội chính là người Mẹ "săn sóc toàn 
diện đời sống con người, kể cả đời sống trần thế, trong 
mức độ liên hệ với lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì thế Giáo 
Hội thông phần vào việc mở mang và phát huy nền giáo 
dục" (TN/GD, lời mở đầu). Sứ mạng của Giáo Hội là tạo 
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điều kiện để mọi người đều được hưởng một nền giáo dục 
Ki-tô giáo (x. TN/GD 2). 

Sứ mạng đó được thể hiện thế nào trong bối cảnh Việt 
Nam hiện nay, đó là vấn nạn cần phải đặt ra, nếu chúng ta 
muốn có những định hướng cụ thể cho sứ mạng giáo dục 
Kitô giáo của Giáo Hội Việt Nam. 

Vậy thì chúng ta có thể nói một cách đơn giản, vằn gọn 
và dể hiểu như vầy: «Giáo dục Ki-tô giáo là cách Thiên 
Chúa huấn luyện, đào tạo con người để con người có khả 
năng và tấm lòng đón nhận mạc khải và sống theo mạc khải 
của chính Thiên Chúa. » 

IV. CHÚNG TA TÌM THẤY NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KI-TÔ GIÁO Ở ĐÂU?  

- Trong Công Trình Tạo Dựng. 

- Trong Lịch Sử Cứu Độ.  

- Trong Bộ Thánh Kinh Cựu và Tân Ước. 

- Trong Chương Trình và Nội Dung Giáo Dục Đức Tin của 
Giáo Hội:  

* Công Đồng Va-ti-ca-nô II (16 văn kiện),  

* Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo,  

* Giáo Huấn của các Đức Giáo Hoàng,  

* Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (2007),  

* Các Lớp Giáo Lý và  

* Các Khóa Bồi Dưỡng của giáo xứ, giáo hạt, giáo phận. 

Câu hỏi phải đặt ra ở đây là chúng ta (giới gia trưởng 
hiền mẫu, giáo xứ, giáo phận) đã khai thác nội dung phong 
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phú, phương pháp tuyệt hảo và chương trình đầy đủ trên 
như thế nào? 

V. KẾT LUẬN 

Xin mượn lời kết của Thư Chung để chấm dứt phần trình 
bày ngắn ngủi này: “Giáo dục Ki-tô giáo là công trình học và 
sống làm con người và làm con Chúa. Ðây là trách nhiệm 
của mọi Ki-tô hữu mọi nơi mọi thời. Thế hệ trước có trách 
nhiệm chuyển giao đức tin cho thế hệ sau. Thế hệ sau tiếp 
nhận, củng cố và bàn giao cho thế hệ hậu sinh. Lịch sử là 
một cuộc hành trình qua đó Kitô hữu chia sẻ đức tin cho 
nhau dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.” 

“Giáo dục Kitô giáo còn là một sứ mạng cấp bách. Sự 
thay đổi choáng ngợp của nền văn minh thời đại không cho 
phép chúng ta chần chừ trì hoãn, nếu không muốn bị đẩy 
vào nguy cơ tụt hậu. Hơn bao giờ hết phương châm mà 
chúng ta phải nêu cao là: "Giáo dục hôm nay, xã hội và 
Giáo Hội ngày mai.” 

Dưới sự bảo trợ của Mẹ La Vang, thánh Giuse, các 
thánh Tử Ðạo Việt Nam, xin mời anh chị em cùng chung vai 
gánh vác mọi phận vụ của công trình giáo dục Kitô giáo để, 
với đức tin sống động, Giáo Hội Việt Nam sẽ nỗ lực làm 
vinh danh Chúa hơn và góp phần xây dựng hạnh phúc cho 
mọi người. Hiệp thông cùng anh chị em trong tâm tình cảm 
tạ và tôn vinh Thiên Chúa” � 

 

Giêrônimô Nguy ễn Văn Nội
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[II] Đ*O TẠO LUÂN LÝ V* TÔN GIÁO TRONG GIÁO DỤC 

Ghi chép t ừ hội ngh ị FABC về giáo d ục tại Thái Lan 
(24-28.10.2007, Assumption University) 

Từ ngày 24-28 tháng 10 năm 2007, tại Đại học 
Assumption, Thái Lan, đã diễn ra hội nghị về Đối thoại trong 
đào tạo luân lý và tôn giáo trong giáo dục, được tổ chức bởi 
Văn Phòng về Giáo Dục và Tuyên Uý Sinh Viên (Office of 
Education and Student Chaplaincy – OESC), trực thuộc 
Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC). Uỷ Ban Giáo Lý 
Đức Tin đã cử linh mục đại diện tham dự Hội nghị này. Bài 
viết sau đây là những ghi nhận tóm lược từ những gì diễn ra 
tại Hội nghị nêu trên. Xin trân trọng giới thiệu. 

Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) là tổ chức 
xuyên quốc gia nhằm liên kết Hội Đồng Giám Mục của các 
quốc gia tại Á châu trong tình hiệp thông, và chia sẻ với 
nhau những suy tư cũng như nỗ lực trong công cuộc loan 
báo Tin Mừng cho các dân tộc Á châu. Để thực hiện mục 
đích trên, FABC có nhiều Văn Phòng (Offices), mỗi văn 
phòng đặc trách một lãnh vực trong sinh hoạt mục vụ đa 
dạng của Hội Thánh. Như tên gọi của nó, Văn Phòng về 
Giáo Dục và Tuyên Uy Sinh Viên (Office of Education and 
Student Chaplaincy – OESC) quan tâm đặc biệt đến lãnh 
vực giáo dục và trong những năm qua, Văn phòng này đã 
tổ chức nhiều hội nghị về nhiều chủ đề khác nhau như : Đối 
thoại với Hồi giáo (2005), Công giáo gặp gỡ Khổng giáo, 
Lão giáo, và tôn giáo bình dân (2006), Dạy giáo lý trong gia 
đình: những thách đố từ thực tế của châu Á (2006). Cũng 
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Văn phòng này đã tổ chức hội nghị về Đối thoại trong đào 
tạo luân lý và tôn giáo trong giáo dục, từ 24-28 tháng 10 
năm 2007 tại Đại học Assumption, Thái Lan. 

Hội nghị đã quy tụ khoảng 40 tham dự viên từ 15 quốc 
gia, hầu hết là đại diện các Ủy ban về giáo dục thuộc các 
Hội đồng giám mục. Phía Giáo hội Việt Nam có một linh 
mục đi thay cho Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc (Chủ tịch Ủy 
ban Giáo lý đức tin), một bạn trẻ hiện đang học tại Manila, 
Philippines, và một bạn trẻ Việt Nam đang làm việc cho văn 
phòng Thanh Sinh Công châu Á tại Manila, Philippines. 

TỪ NHỮNG GÌ ĐƯỢC NGHE 

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã lắng nghe hai 
bài thuyết trình của cha Charles Morerod, O.P., khoa trưởng 
khoa Triết học tại Đại học Thánh Tôma, Roma, và của cha 
Vimal Tirimanna, Cssr., Thư ký thường trực của Ủy ban 
Thần học FABC. Với tựa đề Bốn thập niên đối thoại, cha 
Charles Morerod đã dựa vào những giáo huấn chính yếu 
của Công đồng Vaticanô II và của các vị giáo hoàng từ Đức 
Phaolô VI đến Đức Bênêđitô XVI để cho thấy quan điểm 
của Giáo Hội công giáo về đối thoại tôn giáo. Một đàng đối 
thoại là chọn lựa rõ ràng và xuyên suốt của Giáo Hội, đàng 
khác cần xác định những chuẩn mực để tránh những quan 
điểm sai lầm, vd. chủ thuyết loại trừ (exclusivism) hoặc chủ 
trương đa nguyên tôn giáo (religious pluralism), đồng thời 
để có thể tiến hành cuộc đối thoại thật sự hữu ích và phong 
phú. Bài thuyết trình của cha Vimal vẫn nhấn mạnh đến đối 
thoại tôn giáo nhưng đặt nó trong một bối cảnh cụ thể hơn 
là châu Á, đồng thời mang tính mục vụ hơn là lý thuyết khi 



GIÁO DỤC KITÔ NÓI CHUNG & TẠI VIỆT NAM NÓI RIÊNG 

 65

tìm cách đưa cuộc đối thoại đó vào trong việc đào tạo luân 
lý và tôn giáo cho con người ngày nay.  

Cùng với những bài thuyết trình mang tính lý thuyết và 
định hướng trên là những chia sẻ kinh nghiệm của nhiều 
anh chị em giáo dân về nỗ lực đào tạo luân lý và tôn giáo 
trong môi trường họ làm việc : giáo sư đại học, người cha 
trong gia đình, lãnh đạo sinh viên, phóng viên... Riêng phía 
Việt Nam, một bạn trẻ thuộc giáo phận Xuân Lộc hiện đang 
học ngành Truyền giáo tại Manila đã trình bày đề tài Giới trẻ 
Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hoá ngày nay : những 
thời cơ và thách đố. Bài trinh bày này đã được hội nghị đón 
nhận rất tích cực và đầy thiện cảm.  

Sau khi lắng nghe những định hướng thần học cũng như 
chia sẻ kinh nghiệm sống, sang ngày thứ hai, hội nghị tập 
trung vào việc phân tích và suy nghĩ về tình hình giáo dục 
luân lý và tôn giáo tại Á châu. Công việc này được tiến hành 
bằng cách tổng kết những bài tường trình của các quốc gia. 
Trước khi tham dự hội nghị, mỗi Giáo hội địa phương được 
yêu cầu gửi bài tường trình về tình hình giáo dục tại đất 
nước mình. Á châu là một đại lục mênh mông chiếm gần 
2/3 dân số thế giới, vì thế tuy cùng sống tại Á châu nhưng 
tình hình giáo dục trong mỗi quốc gia có thể rất khác nhau. 
Trong khi Philippines được coi là đất nước đại đa số công 
giáo, thì tại nhiều đất nước khác, người công giáo chỉ là một 
thiểu số hết sức khiêm tốn. Trong khi hầu hết các Giáo hội 
hoạt động rất mạnh trong lãnh vực giáo dục học đường thì 
Việt Nam và Myanmar không hề có trường công giáo... Vì 
thế, những bản tường trình của các quốc gia giúp cho hội 
nghị có một tầm nhìn bao quát hơn về chủ đề đang quan 
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tâm, đồng thời phát huy tình liên đới giữa các giáo hội chị 
em trong Á châu rộng lớn. Tình liên đới này được cụ thể 
hoá hơn nữa trong những buổi họp nhóm theo từng miền : 
Nam Á, Đông Nam Á, Trung Á, và Đông Bắc Á châu, bởi lẽ 
trong những cuộc họp nhóm đó, các tham dự viên không 
chỉ nghe những bài tường trình mà còn gặp gỡ chính con 
người và có thể đặt những câu hỏi mà mình quan tâm.  

Ngày cuối cùng của hội nghị được dành cho việc tổng 
kết và lên kế hoạch. Ban Tổ chức sử dụng phương pháp 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – 
Những diểm mạnh, Những điểm yếu, Thuận lợi, Đe doạ) để 
tổng kết tình hình đào tạo luân lý và tôn giáo chủ yếu trong 
giáo dục học đường. Tất cả những tổng kết này sẽ được 
dùng làm tư liệu góp ý cho các giám mục Á châu để các 
ngài suy nghĩ và có những định hướng cụ thể. 

ĐẾN NHỮNG ĐIỀU ĐỂ NGHĨ 

Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ hết sức khiêm tốn là 2%, 
Giáo Hội công giáo lại đóng vai trò rất tích cực trong công 
cuộc giáo dục tại Á châu đến nỗi giáo dục được coi là yếu 
tố chính yếu cho sự hiện diện của Giáo Hội trên đại lục này 
(x. Ecclesia in Asia, số 37). Hãy thử lấy đại học Assumption, 
nơi diễn ra hội nghị, làm ví dụ minh hoạ. Bất cứ ai đến đây 
đều phải ngỡ ngàng trước tầm vóc và quy mô rộng lớn của 
đại học này. Toạ lạc trên một vùng đất rộng 200 mẫu, 
campus của Assumption University là một tổng thể kiến trúc 
vĩ đại và hài hoà được dùng làm nơi học tập, nghiên cứu, 
sinh hoạt của 20.000 sinh viên đến từ 74 quốc gia, dĩ nhiên 
phần lớn từ các nước Á châu, trong đó có Việt Nam. Một 
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đất nước như Thái Lan chỉ có 0.5% dân số là công giáo 
nhưng lại có một đại học công giáo ngang tầm với những 
đại học lớn trên thế giới, chưa kể đến những đại học công 
giáo khác như St. John University... Sự kiện đó đủ nói lên 
vai trò của Giáo Hội công giáo trong công cuộc giáo dục tại 
Á châu. 

Tuy nhiên, việc đào tạo luân lý và tôn giáo, và sâu hơn 
nữa là chính căn tính công giáo của những đại học đó lại 
đang bị đặt thành vấn đề. Có thể nói đến những lý do từ 
phía bên ngoài cũng như từ phía bên trong. Thế giới ngày 
nay in đậm dấu ấn của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa 
tương đối, theo đó những giá trị tinh thần và đạo đức bị đặt 
xuống hàng thứ yếu. Đây quả là một thách đố rất lớn cho 
việc giáo dục luân lý nói chung, và cách riêng trong giáo 
dục học đường. Trong xu thế cạnh tranh giữa các đại học, 
các trường công giáo cũng phải phát huy nghiên cứu 
chuyên môn (academic research) đến mức tối đa, và nhiều 
khi coi nhẹ việc đào tạo luân lý, tôn giáo. Hơn thế nữa, đôi 
khi vì để theo kịp cái gọi là “xu thế tiến bộ của thời đại,” các 
trường công giáo cũng chấp nhận những lập trường về luân 
lý hoặc những khuynh hướng thần học vốn không phù hợp 
với giáo huấn truyền thống của Giáo Hội. Cuối cùng, như 
một trắc nghiệm cụ thể, câu hỏi được đặt ra cho giáo dục 
công giáo là liệu nền giáo dục đó có mang lại hiệu quả tích 
cực cho đời sống xã hội không? Trong một buổi họp nhóm, 
câu hỏi này đã được đặt ra cho một vị đại diện người 
Philippines : trong một đất nước mà nền giáo dục công giáo 
được coi là thống lĩnh và những nhà lãnh đạo đất nước đều 
được đón nhận nền giáo dục đó, tại sao tình trạng tham 
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nhũng và bất công vẫn cứ lan tràn? Chắc chắn đây là câu 
hỏi rất đau đớn nhưng không nhằm công kích mà chỉ được 
nêu lên để tự tra vấn về giáo dục công giáo. 

Đặt mình vào bối cảnh trên mới thấy rõ hơn ý nghĩa của 
chủ đề hội nghị là Đối thoại trong đào tạo luân lý và tôn giáo 
trong giáo dục. Nói đến định hướng mục vụ của FABC là 
nói đến cuộc đối thoại ba mặt : (1) với các tôn giáo, (2) với 
các nền văn hoá, (3) với người nghèo. Vì thế không lạ gì khi 
hai bài thuyết trình chủ chốt của hội nghị đều nhấn mạnh 
đến đối thoại tôn giáo. Tuy nhiên tôn giáo nào cũng cần 
quan tâm đến nền văn hoá hiện đại, hay như người ta nói 
ngày nay là văn hoá hậu hiện đại. Chính nền văn hoá đó đã 
và đang xói mòn và hủy diệt những giá trị đạo đức và tôn 
giáo, và đó là mối đe doạ cho mọi tôn giáo chứ không riêng 
gì công giáo. Do đó, việc đối thoại với nền văn hoá đó sẽ 
trở thành miền đất chung (common ground) cho cuộc đối 
thoại giữa các tôn giáo, nhằm bảo vệ và phát huy những giá 
trị tinh thần và tôn giáo thông qua con đường giáo dục.  

Trông người lại nghĩ đến ta. Xem ra Giáo Hội Việt Nam 
có vẻ lạc lõng quá! Đi họp về giáo dục học đường trong khi 
mình không có lấy một trường công giáo thì lạc lõng là phải 
rồi. Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn và eo hẹp đó, 
có thể ta lại quan tâm hơn đến những lãnh vực khác mà 
người có phương tiện không quan tâm đủ. 

Trước hết là một lãnh vực liên quan trực tiếp đến giáo 
dục học đường, tức là những nhà trẻ do các nữ tu đảm 
trách. Không ít người trong Giáo Hội chỉ thấy đây là cách 
kiếm kế sinh nhai của các nhà dòng. Dĩ nhiên không thể phủ 
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nhận sự thật này nhưng nếu chỉ có thế thì thật đáng buồn, 
nếu không nói là sự xúc phạm đối với các nữ tu. Tại sao lại 
không thấy giai đoạn nhà trẻ là giai đoạn hết sức quan trọng 
trong việc hình thành nhân cách của một con người? Tại sao 
lại không thấy giai đoạn này là giai đoạn căn bản để gieo 
trồng những giá trị đạo đức và tinh thần cho các em? Và nếu 
các phụ huynh – không chỉ công giáo mà rất nhiều người 
ngoài công giáo – mong ước được gửi con đến những nhà 
trẻ của các nữ tu công giáo, chẳng phải vì họ hi vọng rằng 
con cái họ sẽ được gieo trồng những giá trị đạo đức căn bản 
cho cuộc sống làm người trong tương lai đó sao? Đặt những 
câu hỏi như thế để nêu bật tầm quan trọng của công việc 
giáo dục nhà trẻ mà nhiều nhà dòng đang dấn thân vào. Đó 
thật sự là một dấn thân tông đồ rất đáng khuyến khích và 
cần phải phát huy hơn nữa, phát huy khả năng và nghiệp vụ 
chuyên môn cũng như phát huy ý thức sắc bén về việc giáo 
dục đạo đức và tôn giáo cho các em. 

Một lãnh vực khác cần được nhắc đến ở đây là các lớp 
tình thương. Trong hội nghị, một bạn trẻ đại diện của Thái 
Lan than thở là học phí tại các trường công giáo đều quá 
cao so với mức sống trung bình của người dân, nên muốn 
vào cũng không được. Chính các vị có trách nhiệm về giáo 
dục công giáo tại Thái Lan cũng không phủ nhận sự thật đó. 
Giáo Hội dường như đứng trước ngõ bí vì nếu muốn phát 
triển trường học ở mức độ cao, đòi hỏi phải trang bị 
phương tiện hiện đại, đội ngũ giảng viên có trình độ và tiếng 
tăm... và như thế bắt buộc phải lấy học phí cao. Vậy phải 
làm gì để nền giáo dục công giáo cũng được mang tới cho 
những thành phần nghèo trong xã hội? Tại Việt Nam, trong 
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hoàn cảnh không được mở trường công giáo, nhiều dòng tu 
và giáo xứ lại cố gắng mở các lớp tình thương để lo cho 
những trẻ em nghèo, những trẻ em đường phố, những trẻ 
em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... để các em 
cũng được học hành như các thiếu nhi khác, và để cuộc đời 
các em không sớm bị những tệ nạn xã hội quật ngã. Lại 
chẳng phải là sự dấn thân tông đồ tuyệt vời trong lãnh vực 
giáo dục đó sao? 

Ngoài hai hình thức liên quan trực tiếp đến giáo dục học 
đường nêu trên, làm sao không thể không nói đến vai trò 
của gia đình trong việc giáo dục, đặc biệt là đào tạo những 
giá trị luân lý và tôn giáo. Một trong những nét văn hoá 
truyền thống của các dân tộc châu Á là nhấn mạnh đến gia 
đình. Gia đình chính là nhà trường đầu tiên và xuyên suốt 
cho việc đào tạo những giá trị đạo đức và tôn giáo. Hơn thế 
nữa, gia đình còn là nơi giáo dục hiệu quả nhất vì ở đó, 
những bài học luân lý và tôn giáo không chỉ được thông 
truyền như những kiến thức xuông mà như kinh nghiệm để 
sống và bầu khí quyển để thở. Những nhà giáo dục trong 
ngôi trường này là các bậc cha mẹ cũng không chỉ làm 
công việc giảng dạy như một công việc được trả lương 
nhưng như công việc của tình yêu (labor of love, một châm 
ngôn của các nhà giáo dục dòng Gabriel). Chính vì thế gia 
đình là nơi không thể thay thế trong công việc thông truyền 
những giá trị đạo đức và tinh thần cho con người, từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, trong tiến trình toàn cầu 
hoá ngày nay, đời sống gia đình tại nhiều nước châu Á 
đang bị đe doạ. May mắn thay là tại Việt Nam, mối dây gia 
đình, cách riêng gia đình công giáo, còn khá bền chặt, và vì 
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thế gia đình vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc 
đào tạo cho những giá trị đạo đức và tôn giáo cho thế hệ 
tương lai. Dù vậy, những gì đang diễn ra tại nhiều nước 
châu Á cũng như tại Việt Nam khiến ta không thể không 
quan tâm đến sự liên kết mật thiết giữa Mục vụ Gia đình và 
công việc giáo dục đức tin. 

Cuối cùng, một điểm 
son của Giáo Hội Việt 
Nam là vai trò của các 
giáo xứ. Trong nhiều đất 
nước có trường công 
giáo, việc giáo dục đạo 
đức và tôn giáo được 
trao cho nhà trường, còn 
giáo xứ chỉ đóng vai trò 
khiêm tốn trong lãnh vực 
này. Tuy nhiên trong 

khuôn khổ học đường, nhiều khi việc giảng dạy các giá trị 
đạo đức và tôn giáo chỉ được coi như một môn học cung 
cấp kiến thức chứ không nhằm chuyển thông sự sống đức 
tin, và như thế chưa thể nói là đã đạt hiệu quả. Tại Việt 
Nam, việc giáo dục đức tin công giáo hoàn toàn do các giáo 
xứ đảm nhận. Trong khuôn khổ giáo xứ, các lớp giáo lý 
được tổ chức không chỉ nhằm chuẩn bị cho các thiếu nhi 
rước lễ lần đầu và chịu phép Thêm sức, nhưng còn tiếp tục 
huấn luyện cho đến khi trưởng thành. Hơn thế nữa, những 
giờ giáo lý tại các giáo xứ được gắn liền với đời sống phụng 
vụ và những sinh hoạt của xứ đạo, do đó có khả năng 
thông truyền sự sống đức tin cách sống động và hiệu quả 
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hơn. Đây quả là điểm tích cực mà các giáo xứ cần phát 
triển mạnh mẽ hơn cho dù có không ít khó khăn. 

ĐỂ KẾT 

Dù phải sống trong hoàn cảnh còn eo hẹp về mặt giáo 
dục học đường, Giáo Hội công giáo tại Việt Nam vẫn luôn 
cố gắng để chu toàn trách nhiệm đào tạo đạo đức và tôn 
giáo cho thế hệ tương lai. Dẫu sao việc dấn thân xa hơn 
vào lãnh vực giáo dục học đường vẫn là niềm thao thức và 
mơ ước của nhiều người trong Giáo Hội, không để cạnh 
tranh quyền lực với bất cứ ai nhưng chỉ để chu toàn sứ 
mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê 
hương mình. Cũng ở đó phát sinh một lời hỏi : giả như ngay 
bây giờ, Giáo Hội được phép mở trường học như tại các 
quốc gia khác, liệu Giáo Hội đã sẵn sàng chưa, và có thể 
làm công việc đó với hiệu quả tốt nhất chưa? 

+ Phaolô BÙI V ĂN ĐỌC 

Tổng giám m ục TGP. Sài Gòn  

Ngài viết bài này khi còn là giám mục Mỹ Tho 

kiêm Chủ Tịch UBGLĐT - HĐGMVN 
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     [III] GIÁO DỤC ĐỨC TIN TẠI VIỆT NAM HÔM NAY 

Một sự kiện rõ rệt nhận thấy nơi giới tín hữu trưởng 
thành, là sự chênh lệch giữa các cá nhân về trình độ tôn 
giáo. Có những mức độ khác nhau về lòng mộ đạo, về hiểu 
biết giáo lý, về thói quen lui tới nhà thờ và lãnh nhận bí tích. 
Sự chênh lệch được hình thành do nhiều hoàn cảnh khác 
biệt, như nền giáo dục quá khứ, tập quán, số tuổi, và ảnh 
hưởng xã hội. Với những chênh lệch, đời sống đức tin của 
họ có những diễn biến khác nhau và có thể đi theo những 
chiều hướng khác nhau. 

Thêm vào đó, là ảnh hưởng của cuộc sống hôm nay. 
Trong môi trường văn hoá và chính trị tích cực vô thần, 
người lớn phải có những lựa chọn về tín ngưỡng. Họ sẽ 
can đảm, hoặc sẽ sợ sệt trong việc xưng đạo, hành đạo, 
bênh đạo và truyền đạo. Chính sách kinh tế với kế hoạch 
phân bố lao động, và với cách làm ăn tập thể, mặc dầu 
không nhắm vào tôn giáo, nhưng cũng ảnh hưởng nhiều 
đến việc hành đạo. Khó tránh được những hạn chế về thời 
giờ, về phương tiện đi lễ đọc kinh. Cuộc sống mới dần dần 
cũng tạo nên lương tâm mới. Người ta dễ dàng phạm tội. 

Tuy nhiên, chính vì gặp khó khăn thử thách, nhiều người 
lớn đã trở nên tốt hơn khi họ nhận ra chỉ có Chúa là Đấng 
cứu độ, đem lại hy vọng và lẽ sống. Nhiều người có suy 
nghĩ, khi nhìn thấy Giáo Hội Việt Nam hiện nay đang sống 
thực sự đời sống của mình với tinh thần khó nghèo, với lòng 
tin bất khuất, với niềm cậy trông trơ trụi, và với nỗ lực vươn 
lên không ngừng, thì càng lạc quan vững tin vào Chúa hơn 
nữa. Chưa bao giờ đạo Công Giáo Việt Nam, được đại 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 74

chúng chú ý như ngày nay. Được chú ý hay bị chú ý cũng 
vẫn tốt hơn là bị quên lãng trong dửng dưng, lạnh nhạt. 

Tình hình tổng quát trên đây cho thấy việc giáo dục đức 
tin cho giới trưởng thành là việc rất khó, nhưng phải cố 
gắng thực hiện. 

Giáo dục cách nào? Đó là vấn đề đặt ra để suy nghĩ. 
Hoàn cảnh rất phức tạp. Đưa ra một kế hoạch qui mô phức 
tạp là điều không thực tế. Dưới đây là mấy gợi ý cho hoàn 
cảnh Việt Nam hôm nay. Áp dụng được nhiều ít là tùy nơi, 
tùy người. 

1. Tại Việt Nam hôm nay, giáo dục đức tin người lớn, là 
đưa họ vào một cộng đoàn, để đức tin của họ được nuôi 
dưỡng nâng đỡ trong cộng đoàn, nhờ cộng đoàn. Mặc dầu 
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sống đức tin là nổ lực của bản thân mỗi người, để gặp gỡ 
Chúa, chọn lựa Chúa và sống với Chúa. Nhưng nổ lực cá 
nhân nếu muốn hữu hiệu, cần được hỗ trợ bởi nhiều người. 
Bình thường là thế. Cộng đoàn môi trường là gầy dựng, là 
sức mạnh bảo vệ. Cộng đoàn nói đây, cụ thể là một họ đạo, 
một xóm đạo, một nhóm bạn hữu. Chúa Kitô đã qui tụ 
những kẻ tin Ngài, để họ nương tựa vào nhau mà sống. 
Ecclesia là qui tụ, là hội lại. Tông huấn Evangeli Nuntiandi 
(1975), đề cao vai trò của những cộng đoàn trong việc loan 
báo Tin Mừng (số 58). Xã hội Việt Nam càng ngày càng đi 
sâu vào chế độ tập thể. Đời sống đức tin cũng nên đi sâu 
vào sức sống cộng đoàn, trong tinh thần hiệp nhất và hiệp 
thông. Hoàn cảnh càng khó, người Công Giáo càng cần 
gắn bó với cộng đoàn, nhất là gia đình. 

Giáo dục đức tin người lớn là tìm đưa họ vào một điểm 
tụ. Dù ở nông trường, dù ở cơ quan, dù ở trại lính, dù ở 
vùng kinh tế mới, đi đâu, họ cũng tìm những người cùng tín 
ngưỡng, để quen, để biết nhau, để chia sẻ với nhau về 
cuộc sống, về tư tưởng và những sinh hoạt đạo đức. 

2. Tại Việt Nam hôm nay, giáo dục đức tin người lớn là 
vun trồng nơi họ một lòng sùng mộ bình dân nào đó, như 
mộ mến lần chuỗi Mân Côi, tôn sùng Đức Mẹ, làm việc Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp, mặc áo Đức Mẹ, tôn kính thánh cả 
Giuse, thương giúp các linh hồn... Tông huấn Evangeli 
Nuntiandi khuyến khích điều đó như một phương cách giáo 
dục đức tin (số 48). Cách này rất có hiệu nghiệm tại nhiều 
địa phận Việt Nam. Trong những hoàn cảnh khó khăn, 
nhiều người giữ được đức tin chỉ nhờ có thế. 
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3. Tại Việt Nam hôm nay, giáo dục đức tin người lớn là 
phải dùng lễ Chúa Nhật như một phương tiện thuận lợi 
nhất. Hiện nay, mọi sinh hoạt tôn giáo, thường thu gọn 
trong nhà thờ. Tại đây, linh mục gặp được giáo dân. Nhưng 
phần đông người lớn chỉ đến nhà thờ lễ Chúa Nhật. Vì thế, 
tất cả chương trình giáo dục tôn giáo cần được tập trung 
trong lễ đó: Vừa cầu nguyện, học hỏi giáo lý, vừa có phụng 
vụ Lời Chúa, vừa có bí tích, vừa có chia sẻ bác ái. Để được 
kết quả, thiết tưởng ngày Chúa Nhật:  

- Về kinh đọc trước lễ, nên chọn những kinh có nhiều nội 
dung tín lý, luân lý và dạy cách sống đạo. 

- Về giáo lý, nên chọn vắn gọn, rõ ràng trong sáng, hợp 
thời, để mọi người có thể đọc chung đối đáp thuộc lòng. 

- Về giảng huấn, nên vắn gọn trong sáng, để tất cả mọi 
hạng người: Ngoan đạo, khô đạo, vô đạo và nghịch đạo, 
đều có thể tiếp thu, và tiếp thu đúng. 

- Về phụng vụ, nên tổ chức lễ thật gọn, đẹp và nghiêm 
trang sốt sắng. 

- Về bác ái, nên đem ý hướng xây dựng tinh thần yêu 
thương đoàn kết vào những gặp gỡ, trò truyện, và các sinh 
hoạt huynh đệ trước, sau buổi lễ. 

4. Tại Việt Nam hôm nay, giáo dục đức tin người lớn 
phải chú trọng đến việc giáo dục gia đình. Chương trình có 
thể nhấn mạnh mấy điểm sau đây: 

- Cần chuẩn bị kỹ hơn cho các đôi hôn phối để họ sống 
tốt và hạnh phúc trong đời sống gia đình. 
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- Hằng ngày, cần quan tâm đúng mức các buổi kinh tối, 
kinh sáng. Nên đọc chung với nhau. 

- Nên tổ chức những ngày lễ của gia đình: Lễ bổn mạng, 
ngày sinh nhật, ngày giỗ. Nên chuẩn bị bằng việc xưng tội 
rước lễ. 

5. Sau hết, tại Việt Nam hôm nay, giáo dục đức tin người 
lớn là phải quan tâm đến việc phát huy đức ái chân thành, 
quảng đại đối với dân tộc Quê Hương. Trong hoàn cảnh 
của chúng ta, lòng yêu Tổ Quốc chân thành và tích cực xây 
dựng Quê Hương là ngôn ngữ dễ hiểu nhất và mạnh mẽ 
nhất của Phúc Âm. Tích cực trong việc làm và xây dựng 
những liên hệ tốt, đó là một trách nhiệm mục vụ quan trọng, 
có ảnh hưởng lớn đến đời sống đức tin của mình và của 
cộng đoàn. 

Trên đây là những gợi ý rút từ kinh nghiệm. Kinh nghiệm 
nhỏ bé, thì gợi ý cũng hạn hẹp. Hoàn cảnh càng giới hạn, 
thì việc giáo dục đức tin càng phải là một cố gắng. Cần 
những thiện chí trung kiên. Nhưng giải đáp sau cùng vẫn 
trong tay Chúa. 

+ ĐGM. GBt. Bùi Tu ần (18.05.2006)  

[Sưu tầm của GDHT] 

 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 78

[IV] GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN SUY NGẪM 
TỪ TRUYỀN THỐNG CHO HIỆN ĐẠI 

Lối Vào… 

Từ ngữ “giáo dục” 
gần đây đang được 
bàn đến rất nhiều tại 
Việt Nam. Nhiều ý 
kiến, quan điểm 
được trình bày với 
nhiều sắc thái: 
vui/buồn, thất 
vọng/hy vọng, bi 
quan/lạc quan… của 
các tác giả. Kể từ 
ngày thư chung 
2007 của Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam 
được ban hành, 

những Kitô hữu, cách này cách khác, cũng bắt đầu quan tâm tới 
nó. Tuy nhiên, cách nhìn nhận đánh giá của những kitô hữu 
cũng chẳng lấy gì lạc quan hơn, ngoài những tiếng than thở về 
một nền giáo dục xem ra có nhiều vấn đề của nước nhà. Thế thì 
làm gì để thay đổi nó đi. Câu trả lời vẫn cứ là: chính quyền chưa 
cho làm. Chẳng lẽ, thư chung chỉ gợi lên cho chúng ta những bi 
quan thế thôi sao? Hay có trục trặc gì đó trong cách nhìn nhận 
vấn đề? Với bản thân tôi, trục trặc chính để chưa tìm ra lối đi lạc 
quan hơn nằm ở chính chỗ hiểu nội hàm của từ ngữ “giáo dục”. 
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Đã từ rất lâu, xem ra có nhiều người, kể cả một số nhà 
nghiên cứu, đang giới hạn nội hàm của từ ngữ này vào 
trong quá trình dạy học. Vì thế, nhiều người vẫn tiếp tục phê 
bình, chỉ trích, bi quan… về thực trạng của một nền giáo 
dục tại Việt Nam hiện nay. Thậm chí, không ít người còn 
đưa ra những ý kiến phê bình về những hệ quả tiêu cực 
của nền văn hoá Việt Nam đã và đang tác động trên nền 
giáo dục hiện nay. 

Từ ngữ “giáo dục”, cách chính xác hơn, được hiểu theo 
hai nghĩa. Nghĩa rộng, giáo dục là toàn bộ quá trình hình 
thành nhân cách con người. Nói cách khác, đó là quá trình 
thúc đẩy phát triển con người cách toàn diện. Quá trình này 
được tiến hành qua hai lĩnh vực hoạt động: dạy học và giáo 
dục (hiểu theo nghĩa hẹp). Kết quả của quá trình giáo dục 
theo nghĩa hẹp được xem xét không chỉ về mặt ý thức 
nhưng còn được căn cứ vào chính trình độ phát triển toàn 
diện của từng mỗi cá nhân trong mối liên hệ với toàn xã hội. 
Quá trình này không chỉ thực hiện ở nhà trường nhưng, trên 
thực tế, nó được thể hiện trong toàn bộ cuộc sống của con 
người nơi gia đình, cộng đồng, tôn giáo… Cũng chính nơi 
những môi trường này, mà quá trình giáo dục (nghĩa hẹp), 
được thực hiện một cách hiệu quả nhất. 

Trong phạm vi bài viết, chúng tôi muốn dừng lại ở khái 
niệm giáo dục hiểu theo nghĩa hẹp để qua những suy ngẫm 
khởi đi từ truyền thống văn hoá Việt nam – đã và đang bị 
lãng quên, thử đi tìm một định hướng góp phần giúp các 
kitô hữu sống lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam 
trong việc giáo dục phát triển toàn diện những con người 
Kitô hữu Việt Nam. 
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Chút Ng ẫm Suy 

1. Trước tiên, tận trong tâm khảm của tiền nhân Việt nam, công 
trình giáo dục con người rất được xem trọng. Một công trình, theo 
các bậc tiền nhân, phải được bắt đầu từ rất sớm trong môi 
trường gia đình: “Uốn cây từ thưở còn non. Dạy con từ thưở con 
còn trẻ thơ”. 

Nguyên tắc giáo dục này, cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị của 
nó. Đa phần các học thuyết phát triển nhân cách hiện đại – dù 
nhìn từ góc độ nào – cũng đều nhìn nhận rằng thời thơ âú sẽ 
quyết định rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển nhân 
cách của con người. 

Nếu xét từ góc độ của khoa học tâm lý và giáo dục hiện đại, 
chúng tôi cũng có thể nói rằng, công trình này đã được người 
xưa coi trọng từ trong bào thai. Những kinh nghiệm của ông bà 
dặn dò dâu con khi mang thai như: giữ cho cái tâm an bình, 
chiêm ngắm cái đẹp của con trẻ, … dù chẳng phải là những giáo 
án đúng nghĩa, nhưng cũng đã góp phần rất lớn cho công cuộc 
mà khoa học hiện đại gọi bằng tên gọi “thai giáo”. 

Đàng khác, xét từ quan điểm của nhà tâm lý học nhân văn 
Abraham Maslow, sự quan tâm tới con trẻ của người xưa, quả là 
đã góp phần rất lớn cho tiến trình phát triển của trẻ: từ việc thoả 
mãn nhu cầu thể chất, đi tới nhu cầu an toàn, sang nhu cầu yêu 
và được yêu. Như thế, cách giáo dục của tiền nhân đã thúc đẩy 
trẻ đi vượt bậc thang nhu cầu của con người mà, chỉ cần đóng 
góp thêm phần của quá trình dạy học, trẻ rất sớm bước vào việc 
đạt tới nhu cầu kế tiếp là lòng tự trọng để đi tới thang bậc cuối 
cùng là hoàn thiện nhân cách của mình. 
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Lý thuyết hành vi của Watson và sau này của Skinner – khởi 
từ những khám phá của Thorndike và Paplov về phản xạ có điều 
kiện cũng đang là một minh chứng sống động cho truyền thống: 
“dạy con từ thuở còn thơ” của tiền nhân Việt nam. Quá trình học 
tập chính là quá trình tập quen của trẻ. Sự phát triển những phản 
xạ có điều kiện của trẻ đã diễn ra từ rất sớm. Một thói quen tốt, 
một cung cách sống những giá trị đạo đức Kitô giáo… không 
phải đợi tới khi đến trường nhưng đã được trẻ “tập quen” từ khi 
rất nhỏ. Đây là công việc của những nhà giáo dục tại gia. Thư 
chung cũng đã minh xác điều này: “… tại gia đình, đức tin được 
truyền thụ bằng phương pháp tiếp cận và thực hành, những bài 
học được giảng dạy ngay giữa thực tế,…” [1] 

Công đồng chung Vat. II, trong “Tuyên ngôn về giáo dục”, đã 
khẳng định: “Chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu 
khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng tôn kính đối với Thiên 
Chúa để hỗ trợ việc giaó dục toàn diện cho con cái trong đời 
sống cá nhân và xã hội. Do đó, gia đình là trường học đầu tiên 
dạy các đức tính xã hội cần thiết cho toàn thể” [2]. 

Thực tế hiện tại lại cho thấy một thiếu sót đáng kể của truyền 
thống này. Những cha mẹ trẻ hiện nay, thay vì chú ý tới tiến trình 
giáo dục từ trẻ thơ để phát triển toàn diện lại nhắm tới con đường 
học tập qua quá trình dạy học. Không phải các bậc cha mẹ trẻ 
không biết, nhưng dường như họ không có những kỹ năng cần 
thiết để thực hiện thiên chức “giáo dục” này của mình. Chính thế, 
họ đành giao phó con cái họ cho môi trường học đường với hy 
vọng những nhà chuyên môn khá hơn họ. 

Vì thế, trẻ thơ thay vì được sống trong môi trường “giáo dục” 
lại được đặt vào trong quá trình dạy – học từ rất sớm; và thậm 
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chí, quá tải với sự phát triển trí tuệ của chúng. Đây chính là yếu tố 
làm cho trẻ đánh mất dần đi những nhu cầu – theo tháp nhu cầu 
của A. Maslow. Hơn nữa, thay vì “tập quen” với những giá trị đạo 
đức, trẻ đã vội vã bị thúc đẩy bước vào quá trình tập quen với 
những “kỹ năng tính toán” với nhiều kiểu, nhiều dạng thức rất 
khác nhau và rất thực dụng. 

Hiện tại, những lớp giáo lý hôn nhân của các giáo xứ đang 
đứng tại một chỗ rất khiêm tốn cho việc trợ giúp này cho phụ 
huynh. Kết quả khảo sát năm 2005 cho thấy, có 55% các giáo xứ 
dạy 2-3 tiết, 27.7% dạy 4 tiết và 16.5% dạy 1 tiết về đề tài giáo 
dục [3]. Ngay cả chương trình đào luyện cán sự giảng dạy các lớp 
giáo lý hôn nhân, họ cũng chỉ được học với thời lượng rất khiếm 
tốn (4 buổi x 3 tiết). Như thế, họ không thể làm gì khác hơn hiện 
nay để giúp cho các bạn trẻ chuẩn bị cho việc giáo dục con cái 
của họ. 

2. Kế đến, truyền thống lễ giáo “tiên học lễ, hậu học văn” cũng 
ít được chú trọng, không chỉ ở nhà trường mà ngay chính trong 
môi trường giáo dục gia đình hiện nay. 

Lễ giáo, có thể nói rằng đây chính là nội dung mà tiền nhân đã 
chọn lựa trong suốt chiều dài lịch sử giáo dục của Việt Nam. Nội 
dung này được thể hiện qua những giá trị đạo đức Nho giáo: 
Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín… Chính truyền thống này đã tạo nên 
những con người nhân nghĩa, có trách nhiệm, luôn ý thức việc tu 
dưỡng bản thân, coi trọng giá trị của cộng đồng gia đình và xã hội 
nhờ đó mà họ biết hy sinh vì đạo nghĩa một cách cao thượng… 
Mỗi người, qua quá trình giáo dục được thừa hưởng, đạt tới 
hạnh phúc trong việc học tập và sống những giá trị của những gì 
họ đã tích luỹ được qua giáo dục. 
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Nếu loại bỏ “tính giai cấp” trong đánh giá và nhận định, 
chúng ta có thể nói truyền thống này chính là mục tiêu của giáo 
dục Việt Nam trong suốt dọc chiều dài lịch sử. Hiểu như thế, 
mục tiêu giáo dục của tiền nhân xưa đã đạt được điều mà nhà 
giáo dục hiện đại của Nhật bản - Tsunesaburo Makiguchi đã đề 
nghị [4]: mục đích của giáo dục là đem lại hạnh phúc cho mọi 
người. Theo ông, Hạnh phúc thực sự chỉ có thể đến với chúng 
ta thông qua sự chia sẻ những nỗi gian lao và những thành 
công của người khác và của cộng đồng… Hạnh phúc sẽ đến 
cho ai khiêm hạ, biết hy sinh cho cộng đồng và biết giữ Ngũ 
thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Hạnh phúc luôn bao hàm lời 
cam kết tham gia vào cuộc sống xã hội. Nói cách khác, theo T. 
Makiguchi, mục đích giáo dục là làm cho con người chuyển từ 
một đời sống không ý thức xã hội sang một đời sống có ý thức, 
có kế hoạch. 

Việc phối hợp giữa truyền thống này với hiện đại để xây dựng 
một mục tiêu giáo dục thuộc phạm vi vĩ mô. Ở đây chúng ta 
không bàn đến những phương thức này. 

      Vấn đề của chúng ta, nếu xét từ góc độ giáo dục (theo nghĩa 
hẹp) vẫn còn nguyên giá trị. Thư chung xác định: “Mục đích của 
nền Giáo dục Kitô giáo không chỉ là rèn luyện nhân cách con 
người thành hữu ích đối với bản thân, gia đình và xã hội, mà còn 
là giúp con người sống xứng đáng với tư cách con Thiên Chúa 
để mai sau trở thành công dân Nước Trời” [5]. Điều đó có nghĩa là 
những gì tiền nhân của chúng ta đã nhắm hướng tới chính là nền 
tảng để cho chúng ta đi vào và đạt tới giá trị của Con Thiên Chúa. 

Trong thực tế, cả nền giáo dục của xã hội Việt Nam và của cả 
giáo dục kitô giáo dường như đang quên mất nền tảng này. Nhà 
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trường đang dạy cho trẻ thành công và thậm chí thành công 
bằng mọi giá, kể cả gian lận. Krisnamurti, trong tác phẩm “Giáo 
dục và ý nghĩa cuộc sống” nhận định: “Nền giáo dục hiện thời đã 
hoàn toàn thất bại vì nó quá nhấn mạnh vào kỹ thuật. Trong việc 
quá nhấn mạnh vào kỹ thuật chúng ta huỷ diệt con người. Trau 
dồi tài năng và hiệu quả mà không hiểu biết cuộc sống, không có 
một tri giác bao quát những thể cách của tư tưởng và khát vọng, 
sẽ chỉ làm cho chúng ta gia tăng thêm sự tàn nhẫn vô tình, mà đó 
là điều đã đưa đến những cuộc chiến tranh và làm nguy hiểm 
cho sự an toàn thể xác của chúng ta” [6]. Theo ông, “sứ mạng cao 
cả nhất của giáo dục là đào tạo cá nhân hoàn toàn, là người có 
khả năng giao tiếp với cuộc sống như một toàn thể” [7]. 

Còn những kitô hữu, chúng ta đang giáo dục con em mình 
thành những vị thánh trước khi thành nhân đúng nghĩa. Chúng ta 
đang xây dựng những toà nhà nhưng bỏ quên sự quan trọng của 
nền móng truyền thống này. Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong 
thư chung 2002, đã nhận ra và nhắc nhở con cái mình: 

“Nói đến gia đình Việt Nam, người ta nghĩ ngay tới một nề 
nếp gia phong rất gần gũi với giáo lý đức tin. Gia đình ấy coi chữ 
Hiếu làm đầu nên rất sẵn sàng đón nhận ánh sáng Phúc Âm, 
trong đó điều răn phải thảo kính cha mẹ được xếp ngay sau ba 
điều răn quy định việc thờ phượng Thiên Chúa. Gia đình ấy xem 
chữ Tín làm trọng nên dễ dàng gặp thấy nơi điều răn thứ sáu và 
thứ chín tiếng nói chung nhằm bảo vệ đời sống hôn nhân một vợ 
một chồng bất khả phân ly” [8]. 

Tuy thế, dường như những nhắc bảo này vẫn không có hiệu 
quả cao. Kết quả khảo cứu năm 2007 [9] cho thấy, dù các nội 
dung: nhân, lễ, nghĩa, tín là những nội dung được phụ huynh ưu 
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tiên dạy con mình, nhưng nó cũng chỉ đạt ở mức độ thường 
xuyên. Tỉ lệ, phụ huynh không bao giờ giáo dục cho con cái 
những nội dung này cũng không ít (8.3% - 10.9% - 10.9% và 
12.6%). Cũng trong nghiên cứu này, mức độ tự đánh giá của phụ 
huynh về con cái mình cũng không cao: 

• 8.7%: không lễ phép tôn trọng người lớn.  

• 14.3%: không có đời sống đức tin, đạo đức tốt.  

• 16.1%: không được thầy cô, hàng xóm thương yêu.  

• 20.9%: không có tinh thần trách nhiệm với gia đình, giáo xứ.  

Nghiên cứu còn cho thấy, nguyên nhân có thể do chính việc 
phụ huynh không hiểu biết (14.8%), không đồng ý (1.7%) hoặc 
chưa bao giờ nghe nói (3.9%) về giáo huấn giáo hội về việc giáo 
dục nhân bản cho trẻ trong gia đình. Số phụ huynh có hiểu biết 
những kiến thức khoa học giáo dục liên quan tới việc giáo dục 
nhân bản cũng chỉ đạt được 60% 

Một nghiên cứu khác năm 2006 [10] cho thấy, kiến thức của 
phụ huynh trong vấn đề giới tính dưới cái nhìn Kitô giáo còn kém 
hơn cả con trẻ. Và cả phụ huynh lẫn con cái đều có hiểu biết giáo 
huấn của giáo hội về vấn đề này rất thấp – tỉ lệ nhận thức đúng 
không quá 50%. 

Chính sự khập khiễng, thiếu nền tảng này đang tạo ra những 
bất ổn không lường được cho xã hội và cả Giáo hội. 

3. Tính cộng đồng là một trong những nét văn hoá truyền 
thống rất đặc biệt ở Việt Nam. Cốt lõi của tính cộng đồng này là 
các gia đình, gia tộc với nguyên tắc ứng xử theo quan hệ huyết 
thống “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, rộng hơn nữa là quan 
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hệ láng giềng theo kiểu “Tình làng nghĩa xóm”, “Tắt lửa tối đèn có 
nhau”. 

Tính truyền thống này có ảnh hưởng rất lớn trên nền giáo dục 
xưa. Không chỉ trong gia đình, mà trong làng xóm tất cả mọi đứa 
trẻ đều được trông coi, nuôi dưỡng, và chăm sóc một cách tận 
tình bởi các thành viên của cộng đồng như một người mẹ trong 
gia đình. Đồng thời, chúng được hướng dẫn và giáo hóa một 
cách chu đáo và lễ độ. 

Chính do tính truyền thống này mà gia đình Kitô hữu phải là 
nơi tình gia tộc được gìn giữ và hoàn thiện hơn lên để trở thành 
nét đặc trưng của gia đình Kitô hữu. Bởi lẽ “Giáo dục Kitô giáo 
góp phần cổ vũ tình liên đới, làm cho con người có trách nhiệm 
với nhau, trách nhiệm đối với xã hội và công ích, gìn giữ và bảo 
vệ môi trường thiên nhiên trong sạch, cùng xây dựng một cuộc 
sống tốt đẹp, an bình…” [11]. 

Chính qua nền giáo dục, “Gia đình ấy gồm có ông bà cha mẹ 
con cháu trên thuận dưới hoà trong một mái nhà đầm ấm, được 
xem như một môi trường tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển 
đức tin, nhất là cho việc xưng tụng Thiên Chúa là Cha và coi mọi 
người như anh chị em. Gia đình ấy sống liên đới với các gia đình 
khác trong tình làng nghĩa xóm hiệp thông cầu nguyện khi vui 
cũng như lúc buồn, dần dà tạo nên một hình ảnh đẹp và cụ thể 
để diễn tả tình huynh đệ Kitô giáo. Chính vì thế, Hội Thánh dù 
được định nghĩa như là "Dân Thiên Chúa, Thân Mình Chúa Kitô, 
Ðền Thờ Chúa Thánh Thần" thường được người Việt Nam hình 
dung như một gia đình” [12]. 

Theo quan điểm hiện đại, một yếu tố rất quan trọng trong 
nhân cách và sự phát triển của trẻ đó chính là sự nhận dạng 
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(identification). Đó là một tiến trình hình thành nhân cách và các 
hành vi xã hội qua con đường bắt chước (imitate) người khác. 
Các thành viên trong gia đình: ông bà, cha mẹ, anh chị em… ảnh 
hưởng đến trẻ không chỉ bằng việc làm mẫu nhưng còn bằng 
việc gia cường (reinforcing) các hành vi đó. 

Đàng khác, chính tính cộng đồng mà người Việt luôn sẵn 
sàng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, coi mọi người trong cộng đồng 
như anh chị em trong nhà: “Tay đứt ruột xót”; “Chị ngã em nâng”; 
“Lá lành đùm lá rách”… Vì thế, đứa trẻ lớn lên trong cộng đồng 
bao giờ cũng học được giá trị của lòng nhân ái. Nói khác hơn, 
theo cách nhìn của tâm lý học trí tuệ hiện đại, trẻ được lớn lên 
trong môi trường mà chính nơi đó, trí tuệ cảm xúc – một yếu tố 
quan trọng của “wisdom” - của chúng được nuôi dưỡng và phát 
triển. Trẻ không sống cho riêng mình nhưng cho cộng đồng mà 
nó được đặt trong đó. 

Nghiên cứu của Zahn-Waxler và Radke (1982) cho thấy, 
ngay từ khoảng 10-12 tháng tuổi, dù chưa có những biểu hiện 
an ủi người khác nhưng trẻ đã có những biểu hiện quan sát đến 
sự đau khổ của người khác. Đến khoảng 12-18 tháng tuổi, trẻ 
bắt đầu có những dấu hiệu can thiệp tích cực trước những đau 
khổ của người khác – thông thường là đến gần vỗ về. Sang độ 
tuổi 18-24 tháng, trẻ đã có những biểu hiện sự đồng cảm bằng 
những từ ngữ hoặc tìm ngươì trợ giúp hoặc cố gắng bảo vệ 
người đau khổ. 

Trẻ trước tuổi đến trường sẵn sàng học cách tìm hiểu cảm 
xúc của ngươì khác và trẻ thể hiện nhiều sự quan tâm khi tìm 
hiểu như thế. Theo Dunn trẻ 3 tuổi đã có khả năng chăm sóc, 
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kính trọng và tử tế: một nền tảng vững chắc cho sự phát triển xã 
hội và đạo đức sau này. 

Tương tác với các thành viên khác trong gia đình – không chỉ 
với mẹ mà còn với anh chị - tạo ra sự hiểu biết ngày càng tinh vi 
về những gì được phép và không được phép, khi nào áp dụng và 
khi nào không áp dụng nguyên tắc, khái niệm tính trách nhiệm, 
cách sử dụng lời xin lỗi và bào chữa. Nói cách khác, trẻ tuổi này 
không những học học hỏi nguyên tắc xã hội mà còn học cách sử 
dụng chúng, thậm chí vận dụng cho các mục đích riêng của 
mình. Những bài học chỉ có thể được hun đúc trong đời sống của 
cộng đồng. 

Tính cộng đồng còn được thể hiện qua đời sống tâm linh. Đó 
là ý thức hướng về cội nguồn: cội nguồn gia đình, dòng họ qua 
việc thờ cúng tổ tiên, cội nguồn của làng xóm qua việc thờ cúng 
thành hoàng, thổ thần, những người có công lập làng... Bên cạnh 
đó, những lễ hội và sinh hoạt cộng đồng là môi trường trẻ rèn 
luyện tài năng, trí thông minh, tài khéo léo, sức khỏe. Mọi người 
không chỉ tham gia, trình diễn, nhưng còn là thưởng thức, hưởng 
thụ. Trẻ thơ cảm nhận văn hóa cộng đồng qua những lễ hội rồi từ 
đó kế thừa, phát huy và trao truyền lại cho thế hệ kế tiếp. 

Hiểu như thế, môi trường các giáo xứ cũng là nơi có thể diễn 
tả tính cộng đồng này cách tối ưu. Thư chung nhận định: “… tại 
giáo xứ, đức tin được thông truyền nhờ giảng giải và việc cử 
hành phụng vụ. Chính khi đối chiếu và đón nhận cảm tưởng của 
nhau, đoàn kết yêu thương nhau và cầu nguyện chung với nhau, 
đức tin của Kitô hữu được nuôi dưỡng và củng cố…” [13]. 

Trong thực tế, từ sau “thời mở cửa kinh tế” của nước nhà, 
tính cộng đồng của người Việt bắt đầu suy giảm. Sự suy giảm từ 
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nơi các cộng đoàn giáo xứ, đến cơ cấu làng xã và len vào tận 
mỗi gia đình. Mỗi người suy nghĩ cho riêng mình, học cho riêng 
mình, làm việc cho riêng mình,… và sống cho riêng mình. Nhà 
thờ chỉ còn là nơi trẻ đến chuẩn bị lãnh các bí tích và cử hành 
phụng vụ theo luật rồi ra về. Gia đình chỉ còn là nơi mỗi người trở 
về để nghỉ như những quán trọ; và nếu cần, quán trọ sẽ được 
thay đổi theo nhu cầu cá nhân… Cách sống như thế tưởng rằng 
sẽ làm cho giá trị của từng mỗi cá nhân tăng lên, nhưng thực tế, 
đó là điều ngược lại: thiếu tự tin, thiếu linh hoạt,… và trở thành 
những con người vô cảm vì thiếu những cọ xát thực tế mang tính 
cộng đồng, thiếu những cảm nghiệm rất nền tảng “tình yêu 
thương’. 

Tìm Một Lối Ra 

Một chút suy ngẫm về một vài giá trị bị bỏ quên có lẽ đang gợi 
lên trong mỗi người ít nhiều những trăn trở cho một lối ra. Riêng 
với tôi, xin được góp đôi dòng: 

• Vẫn biết rằng, việc giáo dục con người phát triển toàn diện 
phải được đặt nền trên chính công cuộc giáo dục tại gia nhưng 
chúng ta vẫn chưa đầu tư đúng mức. Cần phải xem xét lại toàn 
bộ quy trình chuẩn bị này cách thống nhất và toàn diện hơn. Các 
lớp giáo dục tiền hôn nhân Công giáo phải là môi trường đặc biệt 
cho việc đào luyện những nhà giáo dục Kitô giáo tại gia. Chỉ khi 
họ đóng góp trọn vẹn vai trò của mình trong tư cách những nhà 
“mô phạm” gia đình, trẻ mới có thể bước vào quá trình dạy – học 
đạt hiệu quả cao nhất. 

• Dù mọi người và cả chúng ta nữa có bi quan về một hiện 
trạng giáo dục nước nhà, chúng ta không thể phủ nhận rằng, mỗi 
năm chúng ta vẫn đang hân hoan mừng vui vì hàng trăm linh 
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mục, tu sĩ xuất thân hoàn toàn trong môi trường giáo dục có vấn 
đề này. Như thế, sự khác biệt lại nằm ngay trong chính môi 
trường giáo dục nền móng: gia đình và giáo xứ. Đã tới lúc, không 
chỉ là bầu khí gia đình, nhưng môi trường giáo xứ cần phải được 
nghiên cứu và định hướng phát triển lại một cách khoa học và 
thực tiễn hơn dựa trên truyền thống cộng đồng của tiền nhân. 

• Việc xây dựng nền văn hoá sự sống – văn minh tình 
thương không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ sự sống thể lý. Đã tới 
lúc cần phải xem xét để đạt tới việc xây dựng lại và phát triển 
nền văn mình này theo nghĩa toàn diện của sự sống: thể xác – 
tâm thần – và tâm linh. Không ít những bậc cha mẹ, vì thiếu hiểu 
biết những kiến thức và nhất là những kỹ năng cần thiết để thi 
hành sứ mạng đã trở vô tình đẩy con em mình vào con đường 
phát triển lệch lạc. Sứ mạng này cần có một đội ngũ chuyên 
môn để trợ giúp cho các giáo xứ trong quá trình chuẩn bị, hỗ trợ 
cho các gia đình trẻ. 

• Sự thiếu hụt đội ngũ những người chuyên môn đang ít 
được chúng ta quan tâm. Bản thân tôi không bi quan vì lối 
chưa mở cho sự cộng tác hoàn toàn của giáo hội Công Giáo 
với sự nghiệp giáo dục; nhưng điều băn khoăn chính ở chỗ: 
liệu lúc này đây, nếu lối sẽ mở, mình sẽ tìm đâu ra nhân sự 
cho công cuộc giáo dục khó khăn này. Vì thế, công cuộc đào 
tạo người chuyên môn để thực hiện sứ vụ này không thể chưa 
bắt đầu � 

Lm. Giuse Têrêsa Tr ần Anh Th ụ 

[17.08.2008]  

[Sưu tầm của GDHT] 
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PHẦN III:  

GIÁO DỤC TRONG GIA 

ĐÌNH KITÔ GIÁO 
Giới thi ệu: Trong phần thứ ba này GDHT số 12 xin cống 

hiến cho quý bạn đọc 7 bài khác cũng rất có giá trị:   

(1) Thư mục vụ 2002 của Hội đồng Giám mục VIệt Nam về 
Giáo dục gia đình. 

(2) Bài “Cha mẹ giáo dục con cái” của Đức giám mục Gioan 
Baotixita Bùi Tuần. 

(3) Bài “Con cái mong ước gì ở cha mẹ?” của báo Phụ nữ 
Việt Nam. 

(4) Bài “Gương sáng cho trẻ” của báo Dân trí. 

(5) Bài “Dạy con lòng nhân ái” của Têrêsa Trinh. 

(6) Bài “Con hư còn tại cha mẹ” của www.Thegioi 
mevabe.com. 

(7) Bài “Giới hạn đòn roi” của tin tức online. 

(8) Truyện ngắn: “Hai Ông Nội“ của Bùi Quang Tú 

Cả 8 bài trên đều là những bài có tính thực tế, rất hữu ích 
cho các bậc làm cha làm mẹ và cho các nhà giáo dục. 

I. THƯ MỤC VỤ 2002 CỦA HĐGMVN VỀ GIÁO DỤC GIA 
ĐÌNH  

“Tuy nhiên, mục vụ gia đình chỉ thực sự có kết quả khi các 
gia đình tự ý thức, tích cực tham gia các chương trình học hỏi 
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và nhất là chủ động canh tân đời sống gia đình bằng đổi mới 
chính bản thân. 

Gia đình là nôi, là trường học đầu tiên, nơi con cái lớn lên 
cả về thể xác lẫn tinh thần, nơi con cái không chỉ được dạy dỗ 
bằng lời nói mà còn bằng gương sáng. Vì thế cha mẹ không 
chỉ lo cho con cái được rửa tội mà còn phải lo cho đức tin con 
cái được lớn lên trong bầu khí gia đình đạo đức chan hoà tình 
mến Chúa yêu người. Hướng dẫn con cái trân trọng tình liên 
đới trong mối liên hệ bác ái giữa các thành viên trong gia tộc. 

Để con cái tiến bộ về mọi mặt, cha mẹ cần quan tâm làm 
trong sạch môi trường sách báo, phim ảnh, bạn bè của con 
cái mình. 

Một gia đình Kitô hữu thực sự tốt đẹp không thể chỉ đóng 
kín trong những sinh hoạt riêng tư, nhưng cần mở rộng mối 
quan hệ với những gia đình chung quanh, để kính trọng yêu 
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thương, trao đổi học hỏi và quan tâm giúp đỡ, góp phần phát 
triển nên văn minh tình thương.” 

(Thư Mục vụ HĐGMVN 2002, số 8). 

[Sưu tầm của GDHT] 

II. CHA MẸ CÔNG GIÁO GIÁO DỤC CON CÁI    

Sắp tới lễ kính hai thánh Gioakim và Anna (26/7). Dịp này, 
Hội Thánh tôn vinh hai đấng đã là cha là mẹ của Đức Trinh 
Nữ Maria. Lễ này cũng là dịp nhắc nhở các bậc làm cha làm 
mẹ phải biết giáo dục con cái. Xin nhấn mạnh đến "phải biết 
giáo dục con cái", nghĩa là phải giáo dục con cái sao cho đúng 
tinh thần Phúc Âm. Vấn đề rất mênh mông. Tôi chỉ xin nêu lên 
mấy điểm rút ra từ kinh nghiệm. 

Trước hết, nên nhớ rằng: Giáo dục con cái cốt ở sự giúp 
cho con cái mình sống càng ngày càng xứng đáng người con 
của Chúa hơn. 

Sự giúp đó là lời dạy dỗ, gương sáng, tạo môi trường 
thuận lợi, nhất là kết hợp với ơn Chúa. Tất cả sẽ giúp cho con 
cái thấm nhuần những lẽ sống sau đây: 

1/ Người con Chúa tin Đấng t ạo dựng nên mình là 
Thiên Chúa tình yêu 

Chúa muốn mọi con Chúa cũng phần nào trở nên giống 
Chúa là tình yêu. Càng giống Chúa là tình yêu càng sẽ được 
chia sẻ hạnh phúc của Chúa là tình yêu. Người con Chúa là 
con người đầy ắp tình yêu của Chúa. Tình yêu cao thiêng đó 
sẽ đổi mới con người. Dần dần sẽ thấy như có một con người 
bên trong lớn mạnh. Con người bên trong mang sự sống 
Chúa Giêsu. 
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Muốn được như vậy, người con Chúa phải liên hệ với 
Chúa một cách gần gũi. Bằng cầu nguyện, gẫm suy Lời Chúa, 
đón nhận các bí tích. 

Như thể mình là cành, Chúa là thân cây. Mình phải kết hợp 
mật thiết với Chúa Giêsu. Sự sống của Người, tình cảm của 
Người, ý muốn của Người được chia sẻ sang mỗi người con 
Chúa càng ngày càng nhiều, càng mạnh. 

2/ Người con Chúa là ng ười sống sự tự do của Chúa 

Sự tự do nói đây là không bị các tính mê nết xấu và tội lỗi 
khống chế. Họ cũng bị cám dỗ, nhưng họ không sa chước cám dỗ. 

Họ sống trong thế gian có nhiều sức ép lôi kéo về đàng tà, 
nhưng họ không để mình bị làm nô lệ những quyền lực của sự 
ác. Họ yêu thương trước những làn sóng hận thù ghen ghét. 
Họ tiết độ giữa những phong trào hưởng thụ. 

Tự do của con cái Chúa là sự triển nở các hoa trái của 
Chúa Thánh Thần giữa một thế giới khô cằn. Sự tự do của con 
cái Chúa là không đầu hàng hoàn cảnh phản nghịch Phúc Âm. 

Dù bị tước đoạt những của cải và địa vị, họ vẫn luôn biết 
tìm cách làm nhiều việc lành nhỏ mọn một cách thanh thản. 
Dù trong hoàn cảnh rất khó, họ vẫn mến Chúa, vẫn yêu người 
một cách chân thành. 

3/ Người con Chúa là ng ười thích ph ục vụ tha nhân 
trong yêu th ương khiêm t ốn 

Khi phục vụ tha nhân vì động lực "vì là người con Chúa", 
người con Chúa sẽ mở lòng trí để nhìn thấy nhiều sáng kiến. 
Như cầu nguyện cho, đền tội thay, gieo rắc Lời Chúa bằng 
những cách trong tầm tay, giúp đỡ, chia sẻ, khích lệ, ủi an, 
khuyên bảo tế nhị. 
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Họ phục vụ mà không chờ đền đáp. Nếu bị chối từ cách 
này, họ vẫn tìm phục vụ bằng cách khác. Nếu bị hiểu lầm 
hoặc bị khinh chê, họ không vượt qua đau khổ cho bằng đón 
nhận đau đớn vào mình như một hy sinh. 

Phục vụ tha nhân bằng yêu thương khiêm nhường đang là 
dấu chỉ để nhận ra ai là người con Chúa. Dấu chỉ đó được coi 
là tiêu chuẩn đúng. Dấu chỉ đó càng ngày càng làm xuất hiện 
những khuôn mặt đẹp bước ra từ những giai cấp thấp kém 
trong xã hội và trong Giáo Hội. 

4/ Người con Chúa là ng ười biết trả lời ơn Chúa gọi mình 

Họ biết nhận ra sự Chúa đợi họ ở chỗ nào, để họ được 
hạnh phúc. Họ nhận ra điều đó nhờ cầu nguyện, nhất là nhờ 
suy xét những biến cố xảy ra cho mình, từ tiêu cực đến tích 
cực, ngay trên chuỗi dài bậc thang đời sống, để đoán ra ý 
Chúa Quan Phòng đang muốn dẫn đưa đời họ về đâu. Những 
biến cố ấy là dấu Chúa gọi. Họ trả đáp với tất cả sự khiêm 
nhường và phó thác. 

Mỗi chọn lựa của người con Chúa là một cách đáp lại ơn 
Chúa gọi mình. Đáp lại để chọn một bậc sống, đó là sống ơn 
gọi. Đáp lại để chọn một việc dấn thân, phục vụ, hay loan báo 
Tin Mừng, đó cũng là sống ơn gọi. 

5/ Người con Chúa là ng ười sống chi ều kích đời đời 
một cách quy ết li ệt 

Họ tin chắc chắn họ được tạo dựng nên, để đi vào cõi đời 
đời. Cõi ấy sẽ là thiên đàng dành cho những người sống xứng 
đáng là con của Chúa. Người con xứng đáng sẽ là kẻ sạch tội, 
hoặc chẳng may có tội thì đã sám hối trở về. 
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Để tới cõi đời đời, họ luôn cần đến ơn Chúa, cho từng 
ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Họ bám vào Chúa. Và 
Chúa ở bên họ. Họ đón nhận ơn Chúa với lòng cảm tạ. Cõi 
đời đời, sự sống đời đời, hạnh phúc đời đời, cái nhìn đó của 
đức tin mang chiều kích quyết định. Họ nhớ lại lời Chúa cảnh 
giác: "Nếu được mọi sự thế gian, mà đánh mất chính mình hay 
là thiệt thân, thì nào được ích gì" (Lc 9,25). 

Trong chân lý đó, người con Chúa sẽ cân nhắc mọi việc 
mình làm, mọi lời mình nói, mọi sự mình muốn, cũng như mọi 
dự kiến của mình. Lúc này hơn lúc nào hết, bổn phận của các 
phụ huynh công giáo trong việc giáo dục con cái đang là nỗi 
bức xúc lớn.  

Nỗi bức xúc lớn hơn thiết tưởng chính là sự các bậc phụ 
huynh cần được đào tạo nhiều hơn trong việc tin mến Chúa, 
trong việc phục vụ yêu thương người khác, nhất là trong việc 
gỡ bỏ cái tôi đối nghịch với Chúa Thánh Thần. 

+ ĐGM. GBt. Bùi Tu ần  

[Sưu tầm của GDHT] 

III. CON CÁI MONG ƯỚC GÌ Ở CHA MẸ? 

Cha mẹ thường chỉ tập trung vào hành vi của con cái mà 
quên chú ý đến cách cư xử của mình. Trong một cuộc khảo 
sát tiến hành ở 100.000 đứa trẻ với câu hỏi con cái cần gì 
nhất ở cha mẹ, 10 câu trả lời dưới đây rất đáng cho các đấng 
sinh thành suy ngẫm. 

1. Không mu ốn cha m ẹ cãi nhau tr ước mặt chúng 

Trẻ con có khuynh hướng bắt chước bố mẹ. Cách bạn giải 
quyết những mâu thuẫn, xung đột gia đình sẽ tác động đến 



GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO 

 98

tâm lý và hành vi của trẻ. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy kiềm 
chế và xử lý bất đồng trong ôn hoà, nhã nhặn.  

2. Muốn cha m ẹ đối xử công b ằng gi ữa các thành viên  

Đối xử công bằng với con cái không phải là cào bằng mọi 
thứ. Mỗi đứa con là một cá thể độc lập, nhưng tất cả chúng 
đều cần tình yêu thương và sự cảm thông như nhau. 

3. Cha mẹ là những ng ười lương thi ện, thành th ật 

Khi bạn bảo người tiếp thị qua điện thoại rằng bạn không 
có ở nhà nhưng thực tế bạn đang ngồi cạnh các con trong 
phòng khách, bạn đã gieo vào đầu con ý nghĩ không tốt về sự 
nói dối của người lớn. 

4. Cha mẹ là những ng ười bao dung, r ộng lượng   

Khi bạn có lòng khoan dung với mọi người, trẻ sẽ học 
được điều đó và áp dụng trong cách cư xử với những người 
xung quanh. 

5. Niềm nở với bạn bè của con 

Nếu con đưa bạn về nhà chơi, bạn sẽ dễ dàng nhận biết con 
mình kết thân với những ai và giúp con định hướng tình bạn. Vì 
thế, bạn hãy rộng mở cánh cửa đón chào bạn của các con.  

6. Cha mẹ xây dựng tinh th ần tập th ể thao cho con cái 

Mọi thành viên trong gia đình sẽ có trách nhiệm với nhau 
hơn, gắn bó hơn. Ý thức tập thể sẽ giúp con bạn phát triển tốt 
hơn trong môi trường học đường. 

7. Cha mẹ là những ng ười biết lắng nghe và gi ải đáp 
thắc mắc của con 
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Có bao giờ bạn cảm thấy có lỗi khi nói với con: "Bây giờ bố 
mẹ bận lắm. Chúng ta hãy nói về việc này sau nhé!". Và vấn 
đề ấy bị lãng quên, không được đề cập đến dù thời gian "sau 
này" không biết đã qua bao nhiêu lần. Hãy dành thời gian để 
giải đáp những thắc mắc của con cái. Nếu bạn không có câu 
trả lời thì nên ghi nhận lại và giúp con tìm lời giải đáp sau. 

8. Không k ỷ luật con tr ước mặt người ngoài 

Cha mẹ có thể phạt trẻ khi cần thiết nhưng không nên thực 
hiện trước mặt người lạ, đặc biệt là bạn bè của con. Chúng 
cũng cần được tôn trọng và đối xử như người lớn.  

9. Tập trung vào ưu điểm hơn là khuy ết, nhược điểm 
của con 

Bạn hãy ghi nhận những điểm tốt và điểm chưa tốt của con 
và lựa lúc thích hợp chỉ ra cho chúng thấy để phát huy mặt 
mạnh và hạn chế mặt yếu. 

10. Cha mẹ nhất quán và kiên định 

Đôi khi sự linh động và mềm dẻo của bạn không làm hỏng 
trẻ, nhưng cần cho con cái hiểu tình yêu mà bạn dành cho 
chúng không thay đổi và những nguyên tắc, những giới hạn 
bạn đặt ra cho trẻ là nhất quán.  

(Theo Phụ nữ Việt Nam)  

[Sưu tầm của GDHT] 

IV. GƯƠNG SÁNG CHO TRẺ  

Nhớ rằng con cái học bằng cách quan sát bạn, kể cả khi 
bạn không biết điều đó. Vì vậy, hãy trở thành hình mẫu lí 
tưởng cho trẻ noi theo. 10 lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn.   
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1. Thẳng th ắn về nguyên t ắc của gia đình 

- Đừng nhầm tưởng rằng lũ trẻ đã nắm được tất cả các 
nguyên tắc không được đi chơi về muộn, không được hút 
thuốc, phải dọn dẹp và quét tước nhà cửa... 

- Hãy thường xuyên nói chuyện với trẻ về những đề tài đó. 
Dạy cho trẻ những nguyên tắc làm người quan trọng như 
trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. 

2. Chăm sóc c ơ thể mình  

- Hãy chăm sóc bản thân bằng cách duy trì một chế độ 
dinh dưỡng khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên, và dành 
thời gian để nghỉ ngơi.  - Trẻ sẽ học theo và dần dần ý thức 
được rằng chúng phải yêu quí và chăm sóc bản thân mình. 
Nhờ đó, lòng tự trọng, tự tôn của trẻ sẽ phát triển và bạn cũng 
khỏe lên rất nhiều. 

3. Đánh giá cao tính độc lập  

- Qua hành động và lời nói của mình, hãy cho trẻ biết rằng 
bạn không cần phải đi theo số đông, mà bạn thích được đưa 
ra ý kiến của riêng mình. 

4. Tấm gương tốt trong s ử dụng thu ốc  

- Thận trọng khi dùng thuốc (chỉ uống theo đơn của bác sĩ, 
không lạm dụng), chứng tỏ bạn có thể chịu đựng được những 
cơn đau hay căng thẳng nhẹ mà không cần viện đến thuốc. 
Dạy cho trẻ biết không bao giờ được uống thuốc nếu chưa 
được sự cho phép của bạn.  

5. Kiểm soát khi u ống rượu 

- Uống rượu điều độ và tránh biện hộ cho biểu hiện quá 
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chén của mình (ngày hôm nay của ba/mẹ tệ quá, công việc 
làm ăn không được suôn sẻ…).   

- Cách bạn uống rượu sẽ ảnh hưởng tới các con. Không 
bao giờ cho phép trẻ pha rượu hay mời rượu khách giúp bạn, 
và cũng không bao giờ được mời rượu chúng, cả bia và rượu 
vang cũng không.   

6. Giải quy ết tốt khó kh ăn   

- Nếu bạn bị stress hay gặp rắc rối trong cuộc sống, hãy 
thẳng thắn nói với con cái của bạn. Trẻ cần được biết rằng 
những khó khăn như vậy là một phần tất yếu của cuộc sống. 
Cách đương đầu và giải quyết khó khăn mới là điều quan 
trọng.  

7. Chia s ẻ  

- Có thể bạn đang cố gắng giảm cân, bỏ thuốc hay áp dụng 
một lối sống lành mạnh hơn. Khi bạn đang nỗ lực thay đổi thói 
quen của mình, hãy cởi mở chia sẻ điều đó với con cái của 
bạn.  

- Khi bạn gặp thất bại hay không thực hiện được mục tiêu 
mình đề ra, hãy cho trẻ biết. Điều đó khiến trẻ cảm thấy dễ 
dàng hơn khi kể với bạn về lỗi lầm của chúng.  

- Thẳng thắn bàn về tiến trình thực hiện mục tiêu cũng là 
cách giúp bạn truyền cho trẻ một thông điệp quan trọng: thay 
đổi không phải là điều dễ dàng và sai lầm là cơ hội tuyệt vời 
để chúng ta học tập.   

8. Yêu và qúy tr ọng các thành viên. 

- Cho trẻ biết là bạn rất thích cả gia đình quây quần đầm 
ấm, vui chơi cùng nhau. Lập kế hoạch làm những điều đặc 
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biệt như xem phim, đến thăm bảo tàng, nghỉ hè ở biển, tới 
thăm ông bà nội ngoại. Tham gia các hoạt động vui chơi như 
cả nhà cùng đi ăn kem, đi bộ trong công viên, hay đi mua sắm. 

9. Thảo lu ận với trẻ 

- Về hình ảnh rượu, thuốc là và các chất kích thích xuất hiện 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, về những hình ảnh 
hay thông điệp mà trẻ xem và cảm nhận được từ ti vi, âm nhạc, 
phim ảnh, và các phương tiện truyền thông khác.  

- Có thể trẻ đã tán dương quá mức tác dụng của rượu và 
các chất kích thích. Hãy cho trẻ biết điều bạn nghĩ và dạy cho 
trẻ cách nhìn nhận mặt trái của những hình ảnh rạng rỡ, 
quyến rũ đó.  

10. Quan tâm 

- Tới các hoạt động của con ở trường và tới cộng đồng. 
Hãy ủng hộ các chương trình hỗ trợ và phát triển dành cho trẻ 
em do trường học và cộng đồng phát động. Hãy là một tình 
nguyện viên tích cực và dành thời gian cho các hoạt động đó.  

- Tới dự đầy đủ các buổi họp phụ huynh, tham gia vào các 
hoạt động ngoại khóa ở trường nhằm chứng tỏ rằng bạn quan 
tâm tới trẻ. Nếu bạn không có nhiều thời gian, hãy cố gắng 
liên lạc thường xuyên với các phụ huynh khác để chia sẻ ý 
kiến về việc chăm sóc trẻ, hay làm sao để trở thành tấm 
gương tốt cho trẻ.  

(Theo Dân trí/15/1/2007) 

[Sưu tầm của GDHT] 

V. DẠY CON LÒNG NHÂN ÁI 

Tâm hồn trẻ thơ trong trẻo như tờ giấy trắng, trẻ sẽ nhanh 
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chóng tiếp thu những điều hay lẽ phải nếu được cha mẹ 
hướng dẫn đúng cách. Muốn nuôi dưỡng lòng nhân ái cho 
con, hãy khơi dậy đức tính đó ở con ngay từ bây giờ bạn nhé. 

▪ ▪ Giúp đỡ người già   

Hãy bắt đầu bài học về lòng nhân ái từ chính gia đình bạn. 
Luôn khuyến khích con giúp đỡ ông bà những việc nhỏ như 
cùng ông chăm sóc cây cảnh, hay đọc báo giúp bà.  

▪ Xa hơn, hãy chỉ cho con biết những hành động như nhường 
chỗ cho người cao tuổi trên xe buýt hay dắt họ qua đường là một 
nghĩa cử đẹp mà con nên thực hiện thường xuyên.  

▪ Truyền cho con lòng thương cảm người già neo đơn, 
những cụ già ăn xin lang thang trên phố. Chính từ những rung 
động sâu sắc đó, con trẻ sẽ ý thức được trách nhiệm đối với 
mọi người xung quanh.  

▪ ▪ Giúp đỡ hàng xóm   

Luôn khuyên con bạn nên sống chân thành với những 
người hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”. Tạo cơ hội cho trẻ 
tiếp xúc với bạn bè cùng lứa quanh xóm hay đơn giản là động 
viên trẻ cùng tham gia những buổi làm vệ sinh đường phố, 
giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  

▪ ▪ Quyên góp qu ần áo cũ, tiền cứu trợ  

Kể cho con những câu chuyện về người nghèo, trẻ em 
khuyết tật nhưng ham học, đồng bào bị lũ lụt trên đất nước. 
Giúp con thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, mất mát của 
những số phận kém may mắn hơn mình. Từ đó, khuyến khích 
con quyên góp quần áo cũ không mặc tới hay tiền tiêu vặt con 
tiết kiệm được để ủng hộ đồng bào ruột thịt.  
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▪ Bằng những hành động thực tế, con trẻ sẽ hình dung được 
cụ thể câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Sự đóng 
góp nhỏ bé của con sẽ góp phần bù đắp những thiệt thòi mà ở 
đâu đó vẫn có nhiều người phải gánh chịu. 

▪ ▪ Hiến máu nhân đạo  

Hãy đưa con đến trung tâm hiến máu cùng bạn và nói cho 
trẻ biết đây cũng là một cách bạn làm để giúp đỡ mọi người. 
Giải thích cho trẻ tầm quan trọng của việc cho máu và vì sao 
bạn lại chọn cách này để chia sẻ với những người bệnh. Cho 
con đọc những ấn phẩm, tờ rơi về việc hiến máu nhân đạo 
nhằm đưa con tiếp cận với hoạt động xã hội có ích này.  

▪ ▪ Yêu thương động vật  

Lòng nhân ái không chỉ thể hiện ở tình yêu thương giữa 
người với người, nó còn phản ánh ở cách trẻ đối xử với vật 
nuôi nói riêng hay thái độ với việc bảo vệ động vật nói chung.  

▪ Cách tốt nhất để khơi dậy tình yêu với động vật là tăng 
cơ hội tiếp xúc với môi trường tự nhiên cho trẻ bằng cách nuôi 
cún, nuôi mèo nhỏ trong nhà, hướng dẫn trẻ cách chăm sóc 
chúng hoặc thường xuyên đưa trẻ tới vườn thú để trẻ tìm hiểu 
về thế giới loài vật.  

▪ Truyền cho trẻ lòng nhân ái từ những bài học nho nhỏ và 
thực tế. Hãy mở lòng và không ngại cho đi chừng nào còn có 
thể, ta sẽ nhận được những niềm vui, những nụ cười hạnh 
phúc của mọi người xung quanh. Đó là món quà giá trị nhất 
mà cuộc đời ban tặng cho mỗi người.  

Têrêsa Trinh  

[Sưu tầm của GDHT] 
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VI. CON HƯ CÒN TẠI… CHA MẸ 

(www.thegioimevabe.com) 

Ngày nay nhiều ông bố bà mẹ thường than vãn rằng sao 
bọn trẻ bây giờ “không ngoan như ngày xưa”, “không chịu 
nghe lời cha mẹ”, “chả biết làm gì”… Tuy nhiên, bên cạnh 
những lời trách móc ấy, các bậc phụ huynh có nghĩ rằng mình 
cũng có một phần trách nhiệm.   

▪ ▪ Con là công chúa c ủa mẹ 

Đi làm dâu chưa đầy 1 năm, Hòa đã bị mẹ chồng “đánh 
tiếng” trả về nhà mẹ đẻ chỉ vì “tội không biết làm gì”. Mặc dù 
xót con gái, nhưng bà Quyên vẫn phải nhẫn nhịn và sang nói 
khó với bà thông gia, bởi bà là người hiểu con gái mình hơn ai 
hết. Trước khi con gái đi lấy chồng, bà đã biết chắc rằng: “ai 
lấy nó cũng chả sung sướng gì”. Ngày vẫn “ở nhà với mẹ”, 
Hòa luôn là đứa con được bố mẹ cưng chiều nhất nhà. Dù đã 
25 tuổi nhưng cô chưa bao giờ biết đến việc quét nhà, nấu 
cơm, giặt quần áo… Tệ hơn, những hôm đi chơi về muộn, bố 
mẹ để phần cơm, hôm nào không ăn thì vẫn nguyên mâm 
cơm đến sáng, còn nếu có ăn thêm thì bát bẩn, thức ăn thừa 
cũng vẫn được “giữ nguyên vị trí” để sáng hôm sau… bố mẹ 
rửa.  

▪ Không lo công ăn việc làm, sáng nào cũng vậy, 10h sáng 
cô mới bình minh, chờ đến giờ cơm là xuống ăn, ăn xong đã có 
bố mẹ dọn rửa. Chả khác gì đi ăn tiệm, mà đi ăn tiệm phải mất 
tiền mới được phục vụ, còn ở nhà, bố mẹ cô “phục vụ miễn phí”. 
Khi hàng xóm chứng kiến cảnh ấy đã vài lần nhắc nhỏ mẹ cô 
“Chiều quá hóa hư đấy”! Nhưng bà Quyên bình thản giấu giếm 
“đâu có, cháu nó vẫn làm đấy chứ…”  
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▪ Không chỉ có vậy, cô con gái rượu được chiều chuộng đến 
mức trở nên ích kỷ, cô chỉ biết lo chưng diện cho bản thân, bố mẹ 
ốm không hỏi han, không bao giờ cô biết mua đồng quà tấm bánh 
về cho gia đình. Đi không hỏi về không chào, Hòa trở thành một 
“bà tướng” trong nhà. Nhưng điều đáng nói là mặc dù thấy 
“chướng tai gai mắt”, bà Quyên không hề mắng hay khuyên nhủ, 
dạy dỗ con để Hòa “được đằng chân lân đằng đầu”, bố cô nói 
mấy câu khó nghe cô đã bỏ nhà đi hàng tuần lại còn gọi điện 
thoại cho bố với giọng đầy thách thức “Con thuê nhà trọ ở rồi, bố 
đừng gọi con nữa, con không về đâu”. Thế là ông bà Quyên lại 
cuống cuồng đi tìm con rồi không bao giờ dám nặng lời với "con 
gái rượu" nữa. 

▪ Trường hợp nhà ông Dũng cũng không kém phần là mấy. 
Cô con gái 15 tuổi đã bỏ nhà đi theo bạn trai năm lần bảy lượt. 
Mỗi lần bố mẹ mắng là mỗi lần Phương đòi tự tử: “Bố mẹ có 
muốn con chết không, con sẽ chết trước mặt cho bố mẹ xem”. 
Cô đứng trên tầng ba vừa ra vẻ chuẩn bị nhảy xuống, vừa nói 
như thách thức.  

▪ Đấy là hậu quả của việc chiều con quá mức của các ông 
bố bà mẹ. Vì con gái xinh xắn, vì được bà con hàng xóm khen 
ngợi, nên các bậc phụ huynh tự cho con mình là “cành vàng lá 
ngọc”, đã “làm hỏng” chính con mình. Cô gái 15 tuổi kia, mới 
học lớp 10, xong bố mẹ cô đã phải chạy vạy chuyển hết 
trường nọ đến trường kia chỉ vì tai tiếng “chơi bời” của con 
gái, vài ba tháng lại theo bạn trai bỏ vào miền Nam. Chỉ biết 
chiều con, đáp ứng mọi yêu cầu bất chấp đúng sai mà không 
phân tích cho con hiểu thế này là nên, thế kia là không nên… 
Để rồi đến một ngày không phải vì bố mẹ mắng chửi hay đánh 
đập mà do nông nổi, thiếu hiểu biết cô gái xinh xắn ấy đã cùng 
người yêu kết thúc đời mình bằng thuốc chuột mà nguyên 
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nhân “chỉ vì 2 đứa cãi nhau”.  

Thương thì ít mà trách thì nhiều, bởi “lỗi” này đâu phải chỉ 
tại mình con… 

▪ ▪ Tâm lý “s ổ lồng” sau khi “thoát kh ỏi” l ối giáo d ục hà 
khắc 

Đây là tình trạng rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Trái ngược với 
những ông bố bà mẹ chiều con như chiều “ông hoàng, bà chúa” là 
những bậc phụ huynh quá khắt khe với con: Ép con vào lối suy nghĩ 
của mình, vào những khuôn khổ do chính mình đưa ra. Không quan 
tâm xem con mình nghĩ gì, sở thích ra sao và thực tế như thế nào, chị 
Từ, một giáo viên dạy nghề, đã biến hai cậu con trai của mình thành 
những đứa trẻ thụ động. Con đường đi đi về về của hai anh em Linh 
(Linh học lớp 11, Phương học lớp 8) chỉ là lên xe mẹ đưa đi học và 
lên xe mẹ đưa về nhà, về đến nhà thì chơi trong nhà, nhiều hôm mẹ 
có việc đến đón muộn, Phương vẫn đứng chờ ở cổng trường vì nghe 
lời mẹ dặn “không được tự ý đi về” (mặc dù nhà cách trường mấy 
trăm mét). 

▪ Khi còn nhỏ, 2 anh em răm rắp nghe theo mẹ không kêu ca 
hay phàn nàn bất cứ điều gì, chúng học giỏi, ngoan ngoãn, gặp 
người lớn đều chào lễ phép… Nhưng ngoài việc học, việc chào, 
Linh và Phương chỉ biết có vậy, hỏi có bạn không, cả hai cùng lắc 
đầu, hỏi có biết chơi trò chơi hay thể thao gì không, cũng không. 
Không hoạt động trường lớp, tổ dân phố, không giao du bạn bè, 
không biết làm bất cứ việc gì ngoài việc học…  

▪ Ngày Linh vào đại học thì cũng là lúc Phương bước vào trường 
cấp 3, lúc này mẹ bận rộn hơn, 2 anh em đều có xe riêng tự túc đi 
học. Như chim được sổ lồng, các em bước vào môi trường mới, 
mọi thứ thật lạ lẫm, và càng lạ bao nhiêu thì lại càng thu hút và hấp 
dẫn hai anh em bấy nhiêu. Đỗ đại học, thực hiện xong nguyện vọng 
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của bố mẹ, Linh bỏ bê học hành, bắt đầu học cách chat, cách chơi 
điện tử,… Còn Phương, sau vài lần bạn đến nhà rủ đi học, đi sinh 
nhật, bị mẹ nói dối “Phương không có nhà”, cậu liền “tranh thủ” lúc 
mẹ đi làm "chuồn” ra khỏi nhà đi chơi, có những hôm đi nắng quên 
ăn, cậu bị cảm nắng, may đã được hàng xóm cấp cứu kịp thời.  

▪ Cưng chiều con là thiên chức của cha mẹ, nhưng phải biết lúc 
nào, việc nào nên cưng chiều. Chúng ta không thể để trẻ muốn gì 
được nấy. Nếu vậy trẻ dễ sinh ra tính háo thắng, tự mãn. Các hoàng 
tử, công chúa ấy ra xã hội khi gặp cảnh trái ý, nghịch lòng dễ sinh ra 
chán nản, không đủ mạnh mẽ để chống đỡ những sóng gió của 
cuộc đời. 

(23/10/2007) 

[Sưu tầm của GDHT] 

VII. GIỚI HẠN ĐÒN ROI  

Con trẻ không cần roi vọt, nhưng rất cần sự nghiêm khắc của 
cha mẹ. Làm bố mẹ không đơn giản chút nào. Những ông bố bà mẹ 
đều phải học hỏi kinh nghiệm và cách dạy bảo con cái.  

▪ ▪ Với trẻ từ 2-2,5 tuổi 

- Việc đánh mắng, trừng phạt dường như vô nghĩa vì bài học 
duy nhất mà trẻ có thể rút ra là: "Mình hư quá, chẳng ai yêu mình 
cả". Ở tuổi này, khi nhìn thấy hậu quả ở một hành động tai hại của 
mình, như rạch nát tấm khăn trải bàn, trẻ vẫn chưa hiểu gì. Trong 
đầu bé vẫn băn khoăn: "Mình đã làm gì với con dao vậy? Sao cái 
khăn lại rách khi mình cứa con dao lên đó?... 

- "Nói chung, với tuổi này ta chỉ có thể dạy trẻ làm chủ bản thân 
và mọị thứ xung quanh bằng những lệnh cấm, những giới hạn hợp 
lý, rõ ràng. 
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▪ ▪ Từ 2,5-4 tuổi 

- Trẻ bắt đầu nhận thức được "bản quyền" hành vi của mình, 
hiểu được việc làm nào khiến người lớn hài lòng, hành vi nào khiến 
họ tức giận. Mặc dù vậy, khả năng điều khiển của trẻ vẫn chưa hình 
thành đầy đủ. Chúng rất hay có những "sáng kiến" khiến cha mẹ 
phải điên đầu, không phải do cố tình mà là do trẻ vẫn còn bị lẫn lộn 
giữa thực tế với trí tưởng tượng.  

- Cha mẹ cần tìm ra động 
cơ khiến trẻ có hành vi sai rồi 
nghĩ cách giúp con khắc 
phục chứ đừng vội chỉ trích 
hay chút giận lên đầu chúng. 
Ở tuổi này trẻ rất hay có 
hành động trái ngược với bố 
mẹ để tỏ ra mình độc lập, để 
khám phá khả năng của bản 

thân. Nếu khi đó người lớn cứ "truy xét" thì trẻ rất dễ "nổi cơn tam 
bành". Tốt nhất, hãy biến những chuyện ngược ngạo của trẻ thành 
trò vui hoặc làm ngơ vì hành động "càn rở" này chỉ mang tính chất 
nhất thời và sẽ mau chóng qua đi. 

▪ ▪ Khi được 4-6  

- Tuổi trẻ vẫn gặp khó khăn trong việc kiềm chế hành vi của 
mình, mặc dù đã phân tích được đúng sai. Dẫu biết không nên trốn 
đánh răng buổi sớm nhưng trẻ vẫn cứ làm, rồi sau đó lại ân hận. Ở 
tuổi đã bắt đầu tiếp cận với điều tế nhị, phức tạp trong cuộc sống 
nên đôi khi trẻ nhận thấy khái niệm "xấu", "tốt" rất... linh tinh.  

- Vừa nghe mẹ động viên bà nội rằng sức khỏe của bà đang tiến 
triển tốt rồi ngay sau đó trẻ lại nghe mẹ than với láng giềng: "Tình 
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hình bà gay lắm!"... Thế mà mẹ vẫn dạy con không được nói dối (!) 
Do đó, bạn cần giúp con ở tuổi này biết thích ứng với hoàn cảnh, 
giải thích cho con cái gì, ở đâu, tại sao không nên làm và cái gì, ở 
đâu, với ai có thể làm và nên làm. 

▪ ▪ Sau 6 tuổi  

- Trẻ đã có khả năng điều khiển bản thân và biết "phanh" những 
hành vi sai trái lại. Bạn cần khuyến khích và rèn luyện thói quen này 
ở trẻ bằng cách kiểm tra hành vi của con. Tuy nhiên đừng vội chất 
lên vai trẻ quá nhiều trách nhiệm, đừng đòi hỏi trẻ phải xử sự như 
một người lớn mà hãy giúp con học hỏi dần dần. Nên nhớ, trẻ chỉ có 
thể chịu trách nhiệm đầy đủ về hành vi của mình khi đã 18 tuổi. 

- Cần lưu ý khi trẻ đang rầu rĩ về tội lỗi của mình, cha mẹ đừng 
nên trách mắng khiến chúng đau khổ thêm. Hãy giúp con hiểu sự 
việc ít nhiều đã ổn hơn, rằng ai cũng có sai lầm và biết nhận lỗi để 
sửa là tốt. Con bạn sẽ nhanh chóng học được cách tự phê bình và 
có thái độ thích hợp hơn đối với hành vi của bản thân. 

(Theo tin tuc online/14/12/2006) 

[Sưu tầm của GDHT] 
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VIII. Hai Ông Nội (Truyện ngắn) 

Cu Tiến đi học về quẳng cặp sách ở bàn chạy vào phòng 
đóng sập cửa lại. Ông nội gọi: 

- “Tiến ơi! Dậy ăn cơm con”. 

Cửa vẫn đóng im thin thít. Ông nội đẩy cửa bước vào thấy 
Tiến nằm úp mặt trên gối khóc rung cả người, tiếng khóc cứ 
bật ra từng chuỗi. Ông nội đứng bên lay Tiến: 

- “Sao vậy con? Hay lại bị thằng Thắng đánh. Cái thằng ác 
nhân thấy thằng nhỏ hiền lành cứ bắt nạt”. 

Ông nội ngồi bên Tiến nựng mãi nó mới bật ngồi dậy. 

- “Sao? Con nói ông nội nghe nào? Sao con lại khóc?” Tiến 
bật òa lên nức nở: 

- “Con bị điểm hai”. Ông nội dồn dập: 

“Môn gì?” Tiến vừa khóc vừa lấy tay chùi nước mắt vẻ tủi thân 

- “Dạ! Môn Văn”. Ông nội ngạc nhiên: 

- “Lại môn Văn hả? Tại sao vậy?” Tiến thút thít: 

- “Vì con thương ông nội, con viết về ông nội…” 

Ông nội thấy xót xa nhưng vẫn trấn an cu Tiến: 

- “Thôi con nín đi, bây giờ con đi ăn cơm với ông bà, chiều ông 
chở con đi học thêm. Đâu, con đưa bài của con cho ông coi”. 

Tiến chừng như biết nhiệm vụ buổi chiều của mình, nên đi 
rửa mặt rồi đưa bài văn cho ông coi, nó đưa thêm cho ông 
quyển Những bài văn mẫu. Nó nói: 

- “Cô giáo bắt cả lớp con làm theo bài văn mẫu trong quyển 
này ông nè”. 
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Buổi chiều đưa cháu đi học thêm xong, trở về nhà ông nội 
ngồi đọc bài văn của cháu mình. Với đề bài: “Em hãy tả ông 
nội em”. Tiến làm bài văn như sau: 

“Do chưa có tiền mua nhà nên ba má và em ở chung với 
ông bà nội. 

Ông nội em ngoài bảy mươi tuổi, người gầy gò, lưng hơi 
còng và thường xuyên đeo mắt kính. Ông nội làm nghề viết 
báo, viết từ khi còn thanh niên tới giờ về hưu vẫn viết. Có khi 
ông còn đi xa nhà mấy ngày mang theo sổ tay, viết. Đi về ông 
lại ngồi vào bàn viết. Khi có bài được đăng ông mừng lắm, đôi 
lúc có tiền nhuận bút ông còn cho em để ăn sáng. Ông nội em 
là vua công nghệ thông tin, ông thường ngồi bên máy vi tính 
để viết bài và xem tin tức, hình ảnh. Ông nội em giỏi tiếng 
Anh, mỗi lần gặp người nước ngoài ông nói xi la xi lô em chả 
hiểu cái gì. Tính ông rất vui, ông hay kể chuyện cười cho em 
nghe, hai ông cháu cùng cười. Nhưng ông hay quên. Có bữa 
ông luộc rau muống khi gắp rau ra thấy nguyên cả cái gọng 
kính đã cong queo và hai mắt kính thì rớt ra nằm dưới đáy nồi, 
may mà nó không chảy thành nước…” 

Đọc đến đây ông bỗng bật cười, cha cái thằng, hóm đấy 
chứ. Ông đọc tiếp: 

“Có bữa ông mải làm việc em mời ông xuống ăn cơm mấy 
lần mà ông chả nghe thấy gì ráo trọi. Ông thường dặn em đi ra 
ngoài đường phải chú ý xe cộ, nên chọn bạn tốt mà chơi, ngồi 
học ở lớp phải tập trung, ở nhà thì làm xong bài rồi mới được 
đi chơi. Em rất thích nghề của ông, sau này lớn lên em sẽ theo 
nghề viết báo nhưng mẹ em bảo nghề của ông ít tiền và vất vả 
lắm, ráng học cho giỏi sau này làm kinh tế dễ kiếm tiền hơn. 
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Còn ông thì khuyên em lớn lên làm nghề gì cũng được nhưng 
trước hết phải học cho giỏi. 

Ông nội đối với em là một thần tượng. Em học ở ông tính 
ham đọc, ham học, chăm chỉ làm việc dù em biết ông nội 
nhiều bệnh”. 

Đọc hết bài văn, ông nội gật gù: trẻ con bây giờ biết nhiều hơn 
mình hồi trẻ. Ông đọc tiếp bài văn mẫu. Bài văn mẫu như sau: 

“Mùa hè vừa rồi em được nghỉ một tháng. Ba đưa em về 
quê chơi với ông nội. Ông nội hiện ở với vợ chồng cô Út. 

Ông nội em năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, ông làm ruộng 
từ hồi còn trẻ, vì làm quen với sự vất vả nên đến giờ da dẻ 
ông vẫn hồng hào, bắp thịt săn chắc. Hàng ngày vợ chồng cô 
Út ra đồng, ông lại ra ngoài vườn xới đất, nhổ cỏ, bón phân, 
tưới tắm cho mấy luống rau và hơn chục gốc mận, gốc bưởi. 
Ông tỉ mẩn bắt từng con sâu, nhổ từng bụi cỏ. 

Tuy chỉ học trường làng nhưng ông lại thuộc rất nhiều ca 
dao, cổ tích. Buổi chiều mùa hè gió từ sông thổi vào lồng lộng, 
ông và em nằm trên bộ phản, ông kể cho em nghe chuyện 
Thạch Sanh, Lý Thông, chuyện Thánh Gióng. Em vô cùng 
thích thú và nhớ mãi những câu chuyện ấy. 

Con cháu, họ hàng làng xóm rất quý ông nội vì ông nội hiền 
lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn là ông giúp đỡ chẳng quản 
vất vả sớm khuya. Ông nội thường khuyên con cháu phải 
thương người như thể thương thân và đối xử với láng giềng 
phải có tình có nghĩa. 

Một tháng nghỉ hè về quê sống với ông nội em càng thêm 
yêu quý ông và học hỏi được nhiều bài học quý báu từ ông. 
Em chỉ mong cho ông mạnh khỏe mãi, sống vui vẻ cùng con 
cháu.” 
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Đọc hết bài văn mẫu, ông nội nhíu mày. Bài văn mẫu thật 
cứng nhắc, khô khan. Ông nhớ lại không chỉ có lần này, cu 
Tiến đã hai lần bị điểm kém. Một lần với đề văn hãy tả cô giáo 
em, cu Tiến tả cô giáo Thuận: 

“Cô giáo em đã già tóc có sợi bạc, trên vầng trán có những 
nếp nhăn, bên miệng cô có một nốt ruồi to như hạt đỗ. Đôi 
mắt cô hiền từ, giọng nói cô ấm áp…” 

Bài văn ấy bị cô phê kém và cô gạch đít dưới đoạn: “bên 
miệng cô có một nốt ruồi” với chữ chua bên cạnh “vô lễ”. Ông 
nội tìm bài văn mẫu thì phải tả là: “Cô giáo em có khuôn mặt 
trái xoan, mũi dọc dừa, mắt đen như hạt nhãn, hàm răng trắng 
bóng, mỗi khi cô cười miệng xinh tươi như một đóa hoa…” 

Chao ôi, nghĩa là biến tất cả các cô giáo thành các hoa hậu 
như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân… Ông đã từng đi họp phụ 
huynh và gặp cô giáo Thuận là cô giáo dạy lớp cu Tiến. Cô 
ngoài năm mươi, tóc có sợi bạc và có nốt ruồi to bên khóe 
miệng thật. Cu Tiến tả y chang, có sai gì đâu mà bị điểm ba. 

Lại một lần khác tả chiếc cặp. Bài văn mẫu phải là: “Nhân 
dịp năm học mới mẹ em mua cho em một chiếc cặp. Chiếc 
cặp hình chữ nhật, màu đỏ có tay xách và quai đeo. Ngoài 
chiếc cặp có cái khóa sáng loáng. Mỗi khi mở cặp em bấm 
khóa nghe tanh tách rất vui tai. Chiếc cặp có ba ngăn. Ngăn 
trong cùng em đựng tập, ngăn giữa em đựng sách giáo khoa, 
ngăn ngoài cùng em bỏ viết, thước kẻ, gôm…” 

Bài văn của cu Tiến là: “Nhân dịp năm học mới chị Hà – chị 
con bác ruột em nhường cho em chiếc cặp của chị. Mẹ em 
bảo thời buổi khó khăn con xài cặp cũ cho đỡ tốn tiền. Cái cặp 
rất bự có những năm ngăn để đựng sách vở, viết, gôm. Ngăn 
ngoài cùng là cái bình toong nước, do em hay khát nước phải 
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mang theo để uống. Khi đi học em đeo chiếc cặp như cái ba lô 
trên vai…” 

Có lẽ do đọc đoạn đầu thấy không đúng với văn mẫu nên 
cô đã phê: “không chịu học bài”. Hậu quả tất nhiên mà Tiến 
phải lãnh là điểm hai. Chết thật! Cách dạy theo bài văn mẫu 
này ai bày ra. Ba lần phá cách không làm theo bài văn mẫu cu 
Tiến đều chịu thua thiệt. Lần nào làm theo bài văn mẫu là 
điểm cao. Mỗi lần chuẩn bị làm văn, y như rằng ông thấy cu 
Tiến đi từ dưới bếp lên trên nhà, nằm trên giường hay đi toa 
lét cứ ôm sách đọc ra rả như con vẹt. Đọc tới độ thuộc lòng là 
yên tâm, điểm chín mười sẽ nằm trong tầm tay. Làm sao đây 
khi cứ phải dạy và học theo bài văn mẫu, ông nội cảm thấy 
buồn và bất lực. Đang ngồi đăm chiêu bà nội từ ngoài hiên 
bước vào. Vốn quan tâm đến sức khỏe của ông, bà hỏi:  

- “Ông bệnh hả?” Ông đáp: 

- “Tôi đang đau đầu!” Bà nói: 

- “Để tôi lấy dầu ông xoa, ông nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng 
làm việc nữa”. Ông nhăn mặt: 

- “Tôi đâu có phải nghĩ để viết. Tôi đang buồn vì thằng Tiến 
nó làm bài văn bị điểm hai. Mà nó viết đúng chứ đâu có sai”. 
Bà xuề xòa: 

- “Thôi ông ơi nó học giỏi tự nhiên là được, văn chương 
như ông suốt đời vẫn nghèo đó thôi”. Ông bực mình: 

- “Bà thì lúc nào cũng tiền, sau này nó làm nghề gì cũng được 
nhưng phải học văn tốt để còn giao tiếp và viết văn bản nữa 
chứ! Nếu không có văn thì làm chuyên môn cũng hạn chế”.  

Biết ông đang bực, bà lui vào phòng. Nhà vắng hoe, ba mẹ 
cu Tiến đi làm suốt ngày, cu Tiến thì đi học, chỉ có hai ông bà 
ở nhà mà thỉnh thoảng cũng cự lộn với nhau. Bà ấy đâu có 
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hiểu. Ông là một nhà báo hay viết về giáo dục nên ông trăn trở 
đau đớn vì cách dạy học theo bài văn mẫu. Đang ngồi thừ, nét 
mặt ủ rũ thì ông nội mẫu tươi cười xuất hiện trước mặt ông 
nội thiệt. 

- “Chào ông nội thiệt”. 

Ông nội thiệt bừng tỉnh. 

- “Chào ông nội mẫu. Trông ông khỏe quá ha, giống như Lý 
Đức, Phạm Văn Mách lúc về già. Nước da vẫn hồng hào, bắp 
thịt vẫn săn chắc. Ông có bí quyết nào vậy?” 

Ông nội mẫu cười ha hả: 

- “Bí quyết hả, ngày nào cũng làm vườn và làm một xị. 
Riêng cái vụ uống rượu thì bài văn mẫu chưa nói tới đó nha”. 

Ông nội thiệt cởi áo cho ông nội mẫu thấy bộ khung xương 
của mình. 

- “Nè, ông coi tôi ốm lắm, bị bệnh tim mạch, đau dạ dày đâu 
có được như ông. Tháng nào tôi cũng tới bệnh viện bác sĩ 
lắng tim lắng phổi, nắn bụng rồi nhấp con chuột, máy in kêu 
rèn rẹt nhả ra một toa thuốc bảy món về uống mệt nghỉ”. 

Ông nội mẫu cười ha hả: 

- “Thì người mẫu bao giờ chả khỏe hơn, giỏi hơn, đẹp hơn 
người thường. Tôi đố ông làm quần quật suốt ngày ở ngoài 
vườn được như tôi. Ông chỉ cần ngồi nhổ cỏ một buổi thôi đã 
đau lưng phải đi tập vật lý trị liệu”. 

Ông nội thiệt đấu lại: 

- “Ông là ông nội miệt vườn, tôi là ông nội thành phố! Ông 
lao động chân tay, tôi lao động trí óc nên sự so sánh là khập 
khiễng. Tôi đố ông ngồi cả buổi bàn tay gõ trên bàn phím, vừa 
nghĩ vừa viết bài như tôi”. 
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Ông nội mẫu gật gù: 

- “Ờ, cái vụ đó thì tôi chịu”.  

Ông nội thiệt phân trần: 

- “Tôi với ông còn một số khác biệt nữa, nhưng tôi không 
muốn so sánh làm chi. Tuy vậy, cũng có điểm giống nhau như 
sống phúc hậu, thương con cháu, tình nghĩa với bà con láng 
giềng”. 

Ông nội mẫu reo lên: 

- “Phải đó!” 

Ông nội thiệt trầm ngâm: 

- “Bây giờ trở lại bài văn của thằng cu Tiến cháu tôi. Cháu 
nó tả thật về tôi, chân thật, hồn nhiên, có tình cảm và có vài 
đoạn sáng tạo. Nó có lỗi gì đâu? Tại sao người ta cứ bắt học 
trò viết về ông giả tạo, khô khan, cứng nhắc. Nếu tôi là giáo 
viên thì phải cho nó chín điểm”. 

Ông nội mẫu phản ứng: 

- “Có phải lỗi của tôi đâu. Lỗi của những người viết sách và 
cho in sách, lỗi của cô giáo. Đáng lẽ cô giáo chỉ nên gợi ý dàn 
bài thì lại bắt viết cho đúng từng câu, từng ý, từng dấu chấm, 
dấu phẩy. Nói thiệt với ông nội tôi cũng chả muốn xuất hiện 
trong bài văn mẫu đâu người ta cứ đưa tôi ra bêu riếu hoài. 

Ông nội thiệt chép miệng: 

- “Tôi không trách cứ gì ông. Cứ dạy và học theo bài văn 
mẫu thế này thì vừa không chân thực, vừa triệt tiêu cảm xúc 
và sự sáng tạo của học sinh, làm sao có học sinh giỏi được”. 

Rồi ông nội trầm ngâm: 

- “Tôi sẽ viết một bài báo nói về vụ này”. 



GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 12, 8/2014 

 119

Ông nội mẫu khuyến khích: 

- “Ông là nhà báo ông cứ viết đi. Tôi cũng muốn biến khỏi 
bài văn mẫu. Thiên hạ họ chửi tôi qua trời!” 

Nói tới đây ông nội mẫu biến mất. 

Buổi tối hôm đó cu Tiến đến bên ông: 

- “Thưa ông, ba mẹ con mời ông xuống nhà ăn cơm”. 

Ông nội ngoảnh lại nhìn Tiến âu yếm: 

- “Con nói bà nội, ba mẹ con ăn cơm trước đi, để ông viết 
cho xong bài báo về văn mẫu cái đã”. 

Và ngón tay ông lại gõ vào bàn phím, mắt mải mê với dòng 
chữ trên màn hình để hoàn thành xong bài viết: Tai hại từ 
việc dạy và học theo bài v ăn mẫu � 

Bùi Quang Tú 

[Sưu tầm của GDHT] 

------------------------------------------- 
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