
 
  GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT  |  119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MODULE THPT 

Gi¸o dôc gi¸ trÞ cho 

häc sinh trung häc 

phæ th«ng 

 

PHẠM QUỲNH 

36 



  
120  |  MODULE THPT 36 

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

— N�i dung c�a module này nh�m h��ng d�n GV bi�t �ng d�ng vi c giáo 

d�c giá tr# vào trong nh$ng ho%t &�ng d%y h'c. Module c*ng yêu c,u GV 

t- thi�t k� nh$ng bài t/p theo các tình hu2ng khác nhau, theo các 

ph�4ng pháp khác nhau... t5 &ó &�a ra nh$ng hành vi �ng x8 m�i theo 

&úng h  giá tr#; yêu c,u GV l/p nh$ng k� ho%ch làm m�u các ho%t &�ng 

theo các giá tr# khác nhau trong l�p h'c, trong gi; ngo%i khóa... Module 

này không ph=i là m�t tài li u &óng, mà khuy�n khích GV chia s@ kinh 

nghi m, s- sáng t%o c�a b=n thân qua vi c t- thi�t k� các ho%t &�ng giáo 

d�c, lCng ghép vào các bài h'c trên l�p, t- dàn d-ng các vE k#ch, t- sáng 

tác ca khúc, bài th4, t- s�u t,m các câu chuy n... liên quan &�n các giá 

tr#. MFi GV c*ng là m�t tGm g�4ng th-c hi n các hành vi theo giá tr#. 

— CGu trúc trong mFi n�i dung: 

+ Kây là tài li u h��ng d�n t- h'c. CGu trúc chung c�a tài li u &áp �ng các 

yêu c,u: xác &#nh m�c tiêu d%y h'c c� thL; ho%ch &#nh n�i dung (&2i 

t�Nng h'c t/p) giúp GV th-c hi n m�c tiêu d%y h'c; thi�t k� các ho%t 

&�ng (con &�;ng lPnh h�i) &L th-c hi n n�i dung; thông tin c4 b=n giúp 

GV th-c hi n các ho%t &�ng; các công c� &L GV t- kiLm tra, &ánh giá k�t 

qu= h'c t/p. 

+ Các n�i dung (t5 n�i dung 1 &�n n�i dung 4) c�a tài li u t/p trung vào 

t5ng ch� &S c� thL liên quan &�n m�c tiêu c�a cu2n sách. T5ng n�i dung 

bao gCm: 

•  Lí thuy�t: là n�i dung chi ti�t, gi=i thích và ví d� vS các khái ni m ch� y�u. 

•  Bài t/p &�Nc &an xen vào n�i dung nh�m giúp b%n ch� &�ng suy nghP vS 

khái ni m và vGn &S &ang &�Nc th=o lu/n. 

•  Bài t- &ánh giá nh�m giúp h'c viên &ánh giá nh$ng ki�n th�c t5 mFi ch�4ng. 

+ Ngoài ra, trong ph,n cu2i c�a mFi n�i dung hoWc ho%t &�ng sX có: 

•  Bài t/p &L kiLm tra s- hiLu bi�t c�a b%n vS các khái ni m &ã trình bày. 

•  Bài t/p tình hu2ng cho phép b%n áp d�ng ki�n th�c và kP nZng c�a b%n 

vào vi c phân tích m�t tình hu2ng c� thL. 

— Ph�4ng pháp h'c: 
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+ Tài li u &�Nc thi�t k� bEi kP thu/t thi�t k� tài li u t- h'c, vì th� ng�;i h'c 

có thL h'c E m'i n4i, m'i lúc. Ng�;i h'c c,n t/p trung và h%n ch� &�Nc 

nh$ng tác &�ng xung quanh &L hi u qu= h'c t/p cao h4n. 

+ Ng�;i h'c c,n ph2i hNp các ho%t &�ng h'c t/p ch� y�u nh�: &'c, ghi 

chép, làm bài th-c hành, bài t/p t- &ánh giá và suy ng�m. Sau mFi 

ch�4ng, c,n d5ng E trang suy ng�m &L &iLm l%i nh$ng n�i dung quan 

tr'ng. C,n th=o lu/n nh$ng vGn &S &ã h'c v�i &Cng nghi p và t/n d�ng 

c4 h�i &L áp d�ng nh$ng &iSu &ã h'c vào th-c t�. 

+ Tr��c khi tìm hiLu module này, c,n tr= l;i nh$ng câu h]i sau: 

(1) Các k�t qu= mà tôi mong mu2n &%t &�Nc cho b=n thân là: 

 

 

 

 

 

(2) Các k�t qu= mà tôi mong mu2n &%t &�Nc cho HS là: 

 

 

 

 

 

 

 B. MỤC TIÊU 

Sau khi &'c tài li u này, GV có thL. 

− Nêu lên &�Nc quan ni m vS giá tr#, &#nh h��ng giá tr# và giá tr#. 

− Phân lo%i giá tr# và s- liên h  gi$a chúng. 

− Xác &#nh &�Nc vai trò và m�c tiêu giáo d�c giá tr# cho HS THPT. 

− Ý nghPa c�a giáo d�c giá tr# &2i cho HS THPT. 

− V/n d�ng các ph�4ng pháp giáo d�c giá tr# cho HS THPT. 

−  Ti�n hành xây d-ng, thi�t k� các ho%t &�ng giáo d�c giá tr#. 
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 C. NỘI DUNG 

Module có 4 n�i dung. 

NỘI DUNG 1 

CÁC KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ, CHUẨN GIÁ TRỊ, ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm giá trị và nguồn gốc của giá trị. 

1. NHIỆM VỤ 

Anh/ ch� hãy tìm hi�u, th�o lu�n và cho bi�t ý ki�n v� khái ni�m giá tr� 

c ng nh! ngu"n g#c c$a giá tr�. 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN  

Quan ni m vS giá tr# &�Nc hình thành t5 rGt s�m trong l#ch s8. Trong tri�t 

h'c cd &%i Trung Qu2c, các nhà tri�t h'c thu�c tr�;ng phái MWc gia cho 

r�ng, nguyên tec &%o &�c là m�u c,u lNi ích cZn b=n cho dân, cho n��c. 

Tuân T8 thu�c phái Nho gia c*ng xuGt phát t5 lNi ích lâu dài c�a m'i 

ng�;i &L bàn vS cZn c� &%o &�c. Trong thiên L( lu�n &ã cho r�ng, ng�;i 

ta s2ng thì có mong mu2n, mong mu2n không &�Nc thì không thL không 

c,u xin, c,u xin quá m�c &� gi�i h%n thì ph=i tranh giành, tranh giành sX 

sinh lo%n, mà lo%n thì h�t. Tiên v�4ng vì ghét lo%n cho nên &#nh ra lf 

nghPa mà phân phát cho m'i ng�;i. Nhân, l(, ngh+a, nh,c là &L lo thay 

cho thiên h%, lo cho các dân sinh trong thiên h%, sau &ó m�i gi$ &�Nc &�n 

muôn &;i. Có nghPa là các v# thánh v�4ng vì lo cho lNi ích lâu dài c�a m'i 

ng�;i mà &#nh ra nh$ng nguyên tec &%o &�c. K%o &�c trE thành s- tho= 

mãn lNi ích lâu dài c�a m'i ng�;i. 
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Nh� v/y, &iLm qua quan &iLm c�a phái MWc gia và Nho gia vS giá tr# 

b��c &,u &ã cho thGy c= hai phái này &ã xác l/p giá tr# d-a trên quan h  

gi$a ng�;i v�i ng�;i trong xã h�i.  

Aristotle cho r�ng giá tr# chính là s- tho= mãn nhu c,u. KiSu này &�Nc 

thL hi n rõ khi ông bàn vS cái thi n. Theo ông, thi�n có hai t,ng hàm 

nghPa: m�t là t- thân là thi n và hai là thông qua cái khác &L có thi n. Có 

nghPa là thi n có thL chia ra làm hai lo%i: thi n c�a tính m�c &ích và 

thi n c�a tính công c�. Thi n c�a tính m�c &ích không lGy cái thi n khác 

làm m�c &ích, không làm công c� &L &%t t�i cái thi n khác mà t- thân nó 

&ã là m�c &ích, nó là m�t th� thu�c vS b=n thân, sin có, không thL t��c 

&o%t. Thi n c�a tính công c� làm công c�, ph�4ng ti n &L &%t &�Nc cái 

thi n khác. 

Trong cu2n Ý chí c$a tín ng!/ng, nhà tri�t h'c theo ch� nghPa th-c d�ng 

ng�;i MP, W. James &ã cho r�ng, b=n chGt c�a cái thi n, nói &4n gi=n là 

tho= mãn nhu c,u.  

Trong Bàn v� giá tr� nói chung, Ralph Barton Perry &ã vi�t: giá tr# là tGt c= 

“nh$ng s- v/t có ích”. Sau &ó, ông còn &i sâu vào giá tr# trong tám lPnh 

v-c: &%o &�c, tôn giáo, khoa h'c, kinh t� h'c, chính tr#, pháp lu/t và t/p 

t�c. Hàm nghPa giá tr# v�i ý nghPa tho= mãn nhu c,u c�a con ng�;i chp là 

theo nghPa hqp. Vì nó chp có nghPa theo s- tho= mãn nhu c,u c�a ch� thL 

t�c là giá tr# công c� hay giá tr# s8 d�ng c�a &2i t�Nng trong quan h  v�i 

con ng�;i. Trên th-c t� theo nghPa r�ng, ngoài s- tho= mãn nhu c,u, giá 

tr# còn hàm nghPa sâu r�ng h4n. Ph,n tho= mãn nhu c,u nào &ó c�a con 

ng�;i &�Nc coi là hàm nghPa c4 b=n và &ó m�i chp là ph,n giá tr# s8 d�ng. 

Ph,n hàm nghPa sâu sec c�a giá tr# là &Wc tính �u vi t, là giá tr# bên trong 

c�a s- v/t, hi n t�Nng. 

Bàn vS giá tr# bên trong, nhà tri�t h'c ng�;i Anh, G.E. Moore cho r�ng, 

giá tr# bên trong là khách quan, trên m�c &� nào &ó không d-a vào s- 

tCn t%i c�a ch� thL, do thu�c tính c�a s- v/t t- quy�t &#nh. 

Nói vS s- khác nhau c�a hai lo%i giá tr#, H. Tetus cho r�ng, giá tr# bên 

trong là m�t lo%i giá tr# t- &,y &�, không c,n nh; vào v/t bên ngoài m�i 

có giá tr#, b=n thân nó &ã t- hoàn thi n. Giá tr# bên ngoài ph=i nh; vào 

m�t s- v/t khác &L thu &�Nc giá tr# bên trong c�a s- v/t khác, hoWc b=n 

thân nó có ích cho s- v/t khác m�i có giá tr#. 
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Theo A.J. Barmen, giá tr# bên trong là giá tr# t- có trong b=n thân m�t v/t 

nào &ó. N�u v/t nào &ó t- nó có giá tr# bên trong, khi &#nh giá tr# sX 

không c,n nh; vào m�t s- v/t khác. Giá tr# bên trong có trong v/t có giá 

tr#. Giá tr# bên ngoài là th� giá tr# có &�Nc nh; vào k�t qu= quan h  v�i 

các s- v/t khác. N�u m�t th� nào &ó có giá tr# bên ngoài thì giá tr# này 

ph=i là t5 s- v/t khác &em &�n. Theo ông, giá tr# bên trong cùng tCn t%i 

v�i giá tr# s8 d�ng (giá tr# công c�). Ông ch� tr�4ng n�u không có &� c= 

hai ph�4ng di n giá tr# bên trong và giá tr# s8 d�ng thì không tCn t%i bGt 

c� s- v/t nào. Có lúc giá tr# bên trong gi$ vai trò ch� y�u, có lúc giá tr# s8 

d�ng gi$ vai trò ch� y�u, nh�ng không có s- v/t nào chp thu,n tuý có giá 

tr# bên trong hoWc chp có thu,n tuý giá tr# s8 d�ng. 

Giáo s� B. Shashidhar ng�;i un K� &ã vi�t: “Giá tr# là m�c tiêu cu2i cùng 

c�a m'i ý &#nh c�a chúng ta. Kó là nh$ng gì chúng ta l-a ch'n và khvng 

&#nh b�ng hành &�ng nhGt quán”. 

Nh� v/y, &L hiLu rõ khái ni m giá tr# theo nghPa r�ng, ngoài ý nghPa giá 

tr# s8 d�ng làm tho= mãn m�t nhu c,u nào &ó, chúng ta c,n chú ý &�n 

giá tr# bên trong &L hiLu rõ khái ni m giá tr# E t,ng sâu h4n. Khái ni m 

giá tr# bên trong &�Nc &S c/p theo b2n ph�4ng di n sau: 

M3t là, giá tr# bên trong không ph=i là giá tr# công c� (s8 d�ng), hàm 

nghPa c� thL là khi t- thân &2i t�Nng là m�t lo%i m�c &ích nào &ó thì nó 

có giá tr# bên trong. 

Hai là, giá tr# bên trong c�a &2i t�Nng là giá tr# nói vS các thu�c tính, các 

&Wc tr�ng — tính chGt bên trong c�a &2i t�Nng. 

Ba là, tính có sin c�a giá tr# bên trong. Giá tr# bên trong c�a s- v/t không 

ph=i do loài ng�;i sáng t%o ra, c*ng không ph=i do con ng�;i gán ghép 

cho, mà là do b=n thân c�a &2i t�Nng có sin, &�Nc sinh ra cùng v�i &2i 

t�Nng, tCn t%i cùng &2i t�Nng và mGt &i cùng &2i t�Nng. Con ng�;i không 

thL quy &#nh giá tr# bên trong c�a &2i t�Nng mà chp có thL s8 d�ng mà 

thôi. Tr��c khi s8 d�ng thì giá tr# bên trong &ã có rCi. 

B#n là, giá tr# bên trong là giá tr# khách quan, không tux thu�c vào s- 

&ánh giá c�a ng�;i bình lu/n. MWc cho m'i ng�;i &ánh giá bình lu/n 

nh�, th8 nghi m nh� th� nào, kL c= nh/n th�c, thái &�, th# hi�u hoWc 
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kinh nghi m phán &oán c�a ng�;i phán &oán ra sao thì giá tr# bên trong 

v�n &�Nc sinh ra theo lôgic t- nhiên và sinh ra m�t cách tGt nhiên. Do &ó, 

giá tr# bên trong là khách quan. 

Giá tr# bên trong là giá tr# t- có c�a gi�i t- nhiên, không ph� thu�c vào s- 

&ánh giá c�a con ng�;i. KiSu này có nghPa là, giá tr# c�a t- nhiên không 

chp là giá tr# &2i v�i các sinh m nh khác mà còn có giá tr# &2i v�i b=n thân 

gi�i t- nhiên &L t- sinh tCn và phát triLn. 

Khi bàn &�n khái ni m giá tr#, V.P. Tugarinov — nhà khoa h'c ng�;i Nga 

&ã cho r�ng: “Giá tr# là nh$ng khách thL, nh$ng hi n t�Nng và nh$ng 

thu�c tính c�a chúng, nh$ng cái c,n thi�t cho con ng�;i (tGt y�u, có lNi, 

h�ng thú…) c�a m�t xã h�i hay m�t nhóm nào &ó c*ng nh� m�t cá 

nhân riêng l@, v�i t� cách là ph�4ng ti n tho= mãn nh$ng nhu c,u và lNi 

ích c�a h', &Cng th;i c*ng là nh$ng t� t�Eng và nh$ng ý &#nh v�i t� cách 

là chu{n m-c, m�c &ích hay lí t�Eng” 

(1)

. 

Trong T5 &iLn Tri�t h'c, nhà tri�t h'c Liên Xô M.M. Rozentan &ã vi�t: 

“Giá tr# — nh$ng &#nh nghPa vS mWt xã h�i c�a khách thL trong th� gi�i 

chung quanh, nh�m nêu b/t tác d�ng tích c-c hoWc tiêu c-c c�a các 

khách thL Gy &2i v�i con ng�;i và xã h�i (cái lNi, thi n và ác, cái &qp, cái 

xGu n�m trong nh$ng hi n t�Nng c�a &;i s2ng xã h�i hoWc t- nhiên)” 

(2)

. 

− John Maciology (MP) cho r�ng: “Giá tr# là nh$ng quy chu{n mà qua &ó 

m�t thành viên c�a m�t nSn vZn hoá xác &#nh &iSu gì là &áng mong 

mu2n, &iSu gì không &áng mong mu2n, &iSu gì là t2t hay dE, &iSu gì là 

&qp hay xGu” 

(3)

. 

− Trên c4 sE nh$ng quan &iLm mácxít, các nhà nghiên c�u E Vi n L#ch s8 

kinh &iLn Leipzig (K�c) &ã nêu &#nh nghPa vS giá tr#: “Giá tr# nh� là &iLm 

tích t� vS t� t�Eng c�a m�t giai cGp, hoWc c�a m�t ch� &� xã h�i nhGt 

&#nh. Do &ó trong nhiSu tr�;ng hNp, giá tr# thL hi n m�t cách l#ch s8 c� 

thL các m�c tiêu, quy tec, lí t�Eng vS lNi ích xã h�i, các yêu c,u c�a m�t 

ch� &� xã h�i và c�a m�t giai cGp nhGt &#nh. Do &ó, trong nhiSu tr�;ng 

                                                 

1

 Chuy�n d	n t� Báo cáo khoa h�c giáo d�c ��o ��c, l�i s�ng cho sinh viên, h�c sinh trung h�c  

chuyên nghi p c"a B# Giáo d�c và &ào t�o, 1998. 

2

 M.M. Rozentan, T� �i�n Tri	t h�c, NXB Ti2n b# Mátxc5va và NXB S7 th8t, Hà N#i, 1986, tr.206. 

3

 &=ng C>nh Khanh, Xã h�i h�c Thanh niên, NXB Chính trA Qu�c gia, tr.371. 
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hNp, giá tr# là &#nh h��ng phát triLn c4 b=n c�a &;i s2ng tinh th,n nhân 

lo%i trong mFi giai &o%n l#ch s8 nhGt &#nh”. 

− Tác gi= Tr,n Tr'ng Thu} cho r�ng: “Giá tr# là m�t hi n t�Nng xã h�i 

&iLn hình, biLu th# các s- v/t, hi n t�Nng, các thu�c tính và quan h  c�a 

hi n th-c, các t� t�Eng chu{n m-c, m�c &ích, lí t�Eng, các hi n t�Nng 

c�a t- nhiên và xã h�i &�Nc con ng�;i t%o ra hoWc không &�Nc con 

ng�;i t%o ra, nh�ng &Su ph�c v� cho s- ti�n b� c�a xã h�i và phát triLn 

cá nhân con ng�;i”

1

 . 

− Tác gi= Lê K�c Phúc cho r�ng: “Giá tr# là cái có ý nghPa &2i v�i xã h�i, t/p 

thL và cá nhân, ph=n ánh m2i quan h  ch� thL — khách thL &�Nc &ánh giá 

xuGt phát t5 &iSu ki n l#ch s8, xã h�i th-c t� và ph� thu�c vào trình &� 

phát triLn nhân cách. Khi &ã &�Nc nh/n th�c, &ánh giá, l-a ch'n, giá tr# 

trE nên &�ng l-c thúc &{y con ng�;i theo m�t xu h��ng nhGt &#nh”

2

 . 

Nói &�n giá tr#, chúng ta có thL phân tích rõ h4n vS n�i hàm c�a khái 

ni m &ó nh� sau: 

Th6 nh7t, giá tr# là ý nghPa c�a nh$ng hi n t�Nng tinh th,n có kh= nZng 

tho= mãn nh$ng nhu c,u tích c-c c�a con ng�;i và góp ph,n thúc &{y 

s- phát triLn c�a xã h�i. 

Th6 hai, giá tr# bao gCm các y�u t2 nh/n th�c, tình c=m và hành vi c�a ch� 

thL trong m2i quan h  v�i hi n t�Nng mang giá tr#, thL hi n s- l-a ch'n, 

&ánh giá c�a ch� thL. 

Th6 ba, giá tr# &�Nc xác &#nh trong m2i quan h  th-c tifn v�i con ng�;i, 

&�Nc xác &#nh bEi s- &ánh giá &úng &en c�a con ng�;i, xuGt phát t5 th-c 

tifn và &�Nc kiLm nghi m qua th-c tifn.  

Th6 t!, giá tr# luôn mang tính l#ch s8 khách quan, nghPa là s- xuGt hi n, 

tCn t%i hay mGt &i c�a m�t giá tr# nào &ó không ph� thu�c vào ý th�c con 

ng�;i mà nó ph� thu�c vào s- xuGt hi n, tCn t%i hay mGt &i c�a m�t nhu 

c,u nào &ó c�a con ng�;i do yêu c,u c�a th-c tifn, trong &ó có con 

ng�;i s2ng và ho%t &�ng. 

                                                 

1

. TrEn Tr�ng ThuF, “Giá trA, �Anh hHIng giá trA và nhân cách”, T�p chí Nghiên c�u Giáo d�c s� 7, 

1993, tr 1 — 5. 

2

 . Lê &�c Phúc, Giá trA và �Anh hHIng giá trA, T�p chí Nghiên c�u Giáo d�c, 1992 
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Tuy nhiên, c,n l�u ý r�ng, cùng m�t hành vi �ng x8, m�t thái &� biLu 

hi n... có thL có giá tr# &2i v�i cá nhân, c�ng &Cng này nh�ng l%i không 

có giá tr# &2i v�i cá nhân, c�ng &Cng khác, hoWc có giá tr# trong &iSu ki n 

l#ch s8 này nh�ng l%i không có giá tr# trong &iSu ki n l#ch s8 khác, hoWc 

có nh$ng giá tr# E d%ng tiSm {n c�a s- v/t hi n t�Nng mà con ng�;i ch�a 

khám phá &�Nc. Do &ó, c,n hiLu &úng r�ng, giá tr# là ý ngh+a tích c8c c�a 

các quan h , thái &�, hành vi �ng x8... ch� không ph=i là b=n thân các 

quan h , thái &�, hành vi �ng x8... Do &ó, tGt c= các các quan h�, thái :3, 

hành vi 6ng x<... chp có giá tr# khi nó có ý nghPa tích c-c v�i con ng�;i và 

&�Nc con ng�;i &ánh giá, th5a nh/n. Nói cách khác, “... Ng�;i ta th/t 

khó hình dung có hành vi nào hay s- bi�n c2 nào x=y ra trong &;i s2ng xã 

h�i mà l%i không mang m�t &4n v# giá tr# &2i v�i con ng�;i. BGt c� cái gì 

c*ng có thL và c,n ph=i &�Nc th{m &#nh vS mWt giá tr#” 

1

.  

3. BÀI TẬP 

Anh/ ch# hãy chp ra m�t s2 giá tr# truySn th2ng c�a Vi t Nam. 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Phân tích và thảo luận về định hướng giá trị, tại 

sao phải định hướng giá trị cho HS. 

1. NHIỆM VỤ 

— Anh/ ch# hãy &'c tài li u d��i &ây và th=o lu/n vS &#nh h��ng giá tr#. 

— Anh/ ch# hãy &'c tài li u d��i &ây và th=o lu/n t%i sao ph=i &#nh h��ng 

giá tr# cho HS. 

                                                 

1

 NguyQn Tr�ng ChuRn, Ph�m VUn &�c, HV SW Quý (ch" biên), Tìm hi�u giá tr� truy�n th�ng trong quá 

trình công nghi�p hoá hi�n �!i hoá, NXB Chính trA Qu�c gia, Hà N#i, 2001, tr.11-12. 
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2. THÔNG TIN  

* ��nh h��ng giá tr�: 

Khái ni m &#nh h��ng giá tr# &�Nc &#nh nghPa theo nhiSu cách ti�p c/n 

khác nhau. D��i &ây là m�t s2 h��ng ti�p c/n phd bi�n. 

− H!=ng th6 nh7t &�Nc s8 d�ng trong T> :i�n Bách khoa toàn th! Xô vi�t, 

xem xét &#nh h��ng giá tr# nh� là c4 sE c�a các &ánh giá c�a ch� thL &2i 

v�i th-c t%i. Theo &ó, “K#nh h��ng giá tr#” là:  

+ C4 sE t� t�Eng, chính tr#, &%o &�c, th{m mP giúp ch� thL &ánh giá th-c 

t%i xung quanh và &#nh h��ng trong th-c t%i &ó. 

+ Ph�4ng pháp phân lo%i các khách thL c�a cá nhân theo giá tr# c�a chúng. 

K#nh h��ng giá tr# hình thành thông qua s- chi�m lPnh kinh nghi m xã 

h�i và thL hi n trong các m�c &ích, t� t�Eng, chính ki�n, ham mu2n… 

c�a nhân cách. Trong cGu trúc ho%t &�ng c�a con ng�;i, &#nh h��ng giá 

tr# gen liSn các &Wc &iLm nh/n th�c và ý chí c�a nhân cách. H  th2ng 

&#nh h��ng giá tr# t%o thành n�i dung xu h��ng c�a nhân cách và là c4 

sE bên trong c�a các m2i quan h  gi$a cá nhân v�i th-c t%i 

1

 . 

− H!=ng th6 hai xem xét &#nh h��ng giá tr# v�i t� cách là m�t thành t2 

trong c4 cGu nhân cách là cái &iSu chpnh hành vi c�a con ng�;i, cho r�ng: 

“K#nh h��ng giá tr# là m�t trong nh$ng bi�n &di rõ nét c�a &Wc tr�ng  

xu h��ng nhân cách và có ý nghPa h��ng d�n ho%t &�ng c�a con ng�;i. 

Nó mang &/m nét tính xã h�i - l#ch s8 chung c�a c�ng &Cng, nét riêng 

c�a t5ng dân t�c, nh$ng nét &Wc thù c�a nhóm xã h�i, nhóm l�a tudi, 

gi�i nghS nghi p, tôn giáo, &#a ph�4ng khác nhau” 

2

  .  

− H!=ng th6 ba  ti�p c/n &#nh h��ng giá tr# nh� là thái &� c�a cá nhân: 

“K#nh h��ng giá tr# là thái &� l-a ch'n c�a con ng�;i &2i v�i các giá tr# 

v/t chGt và tinh th,n; là m�t h  th2ng tâm th�, niSm tin, sE thích &�Nc 

biLu hi n trong hành vi c�a con ng�;i. Kó c*ng là nZng l-c c�a ý th�c, 

nh/n th�c và &ánh giá các ho%t &�ng và các s=n ph{m xã h�i khác nhau” 

3

. 

                                                 

1

 T� �i�n Bách khoa Xô vi	t, NguyQn Th2 Hùng dAch, NXB S7 th8t 1971, tr 164. 

2

  Ph�m Minh H�c, V'n �� con ng()i trong s+ nghi�p công nghi�p hoá, hi�n �!i hoá   

                 (Nghiên c�u Xã h#i h�c), NXB Chính trA Qu�c gia, 1996, tr 122, 123. 

3

  Lê &�c Phúc, Giá tr� và ��nh h(.ng giá tr�, T�p chí Nghiên c�u Giáo d�c, 1992. 
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− H!=ng th6 t!  “K#nh h��ng giá tr# — &#nh h��ng c�a m�t cá nhân hay 

m�t nhóm xã h�i t�i h  th2ng các giá tr# này hay giá tr# khác, trong &ó các 

hi n t�Nng v/t chGt và tinh th,n, xuGt hi n v�i t� cách giá tr#, có kh= nZng 

tho= mãn các nhu c,u và lNi ích c�a h'” 

1

 . 

− H!=ng th6 nAm ti�p c/n giá tr# theo quan h  hai chiSu gi$a tính khách 

quan và ch� quan c�a giá tr#. K%i di n cho h��ng ti�p c/n này là H. Rickert 

(1863 — 1936). Ông cho r�ng: “Các giá tr# là nh$ng lí t�Eng, nh$ng th-c t%i 

lí t�Eng có =nh h�Eng &iSu khiLn và chu{n hoá hành vi c�a con ng�;i.”  

K#nh h��ng giá tr# có thL xem là &�ng l-c thúc &{y con ng�;i h��ng t�i 

nh$ng giá tr#. Vi c cá nhân h��ng vào nh$ng giá tr# này hay nh$ng giá tr# 

khác t%o nên &#nh h��ng giá tr# c�a h'. MFi cá nhân hành x8 v�i các 

chu{n m-c xã h�i là nh$ng &#nh h��ng giá tr# c�a h'. C� thL là cá nhân 

ti�n hành l-a ch'n các giá tr#, chu{n b# tâm th�, niSm tin &L hi n th-c 

hoá các giá tr# c�a h' b�ng nh$ng hành vi c� thL. K#nh h��ng giá tr# 

không chp là quá trình nh/n th�c mà còn là quá trình hành &�ng, &iSu 

chpnh hành vi theo giá tr#. Nh� v/y, &#nh h��ng giá tr# bao hàm hai n�i dung: 

m�t là, s- l-a ch'n m�t giá tr# hay h  giá tr# c�a cá nhân hay c�ng &Cng; 

hai là, giáo d�c nh$ng giá tr# cho c�ng &Cng, cá nhân. K#nh h��ng giá tr# 

có ý nghPa h�t s�c quan tr'ng &2i v�i gia &ình, xã h�i và nhà tr�;ng. 

* Ph�i ��nh h��ng giá tr� vì: 

Giá tr# là cái mà con ng�;i d-a vào &L xác &#nh m�c tiêu, ph�4ng h��ng 

ho%t &�ng cho mình. Giá tr# là c4 sE &L &ánh giá thái &� hành vi &úng sai, 

nên có và không nên có c�a con ng�;i. Giá tr# trE thành c4 sE c�a các 

chu{n m-c, quy tec xác &#nh cách th�c hành &�ng, &iSu chpnh hành vi 

c�a mình trong m�t lPnh v-c nào &ó. MFi ng�;i &Su ph=i d-a vào các giá 

tr# xã h�i &�Nc chGp thu/n &L l-a ch'n cách th�c suy nghP và hành &�ng 

phù hNp nhGt.  

Các giá tr# làm hình thành &�ng c4, thái &�, quy�t tâm và s�c m%nh giúp 

con ng�;i v�Nt qua khó khZn, v�4n t�i m�c &ích, thúc &{y ho%t &�ng 

con ng�;i. Cho nên “nói &�n giá tr# là mu2n khvng &#nh mWt tích c-c, 

mWt chính di n, nghPa là &ã bao hàm quan &iLm coi giá tr# gen liSn v�i  

                                                 

1

  Chuy�n d	n t� Báo cáo khoa h�c giáo d0c �!o �1c, l�i  s�ng cho h�c sinh, sinh viên   

                        trung h�c chuyên nghi�p c"a B# Giáo d�c và &ào t�o, 1998. 
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cái &úng, cái t2t, cái hay, cái &qp; là nói &�n cái có kh= nZng thôi thúc 

con ng�;i nF l-c hành &�ng và nF l-c v�4n t�i”.

1

  

Giá tr# chính là h  th2ng các chu{n m-c, tiêu chu{n nh�m &#nh h��ng 

cho vi c &ánh giá s- phát triLn các mWt c�a &;i s2ng xã h�i. H  th2ng giá 

tr# &�Nc thL hi n E h  chu{n m-c c4 b=n, bao hàm nh$ng &#nh chu{n 

phd quát ch�a &-ng tính quy &#nh, tính thông tin nh� m�t ph�4ng ti n 

giao ti�p ch�a các tín hi u mà thL ch�, c�ng &Cng yêu c,u, &òi h]i cá 

nhân ph=i chGp nh/n t- phát hay t- giác. H  chu{n m-c l�n này &an k�t 

nhau &#nh h��ng, kiLm tra các hành vi cá nhân, các nhóm xã h�i, xác 

&#nh các m�u m-c, các mô hình chi ph2i các m�c tiêu, các gi�i h%n, các 

hình th�c �ng x8 t%o nên di n m%o t�4ng &2i dn &#nh c�a &;i s2ng vZn 

hoá xã h�i.  

Giá tr# có tính &#nh h��ng, t�c là giá tr# có vai trò d�n det, &iSu chpnh 

hành vi c�a con ng�;i. Vì v/y, &#nh h��ng giá tr# là m�t yêu c,u tGt y�u 

trong m'i lPnh v-c c�a &;i s2ng xã h�i.  

M�t &iSu c,n l�u ý là, các giá tr# không ph=i là th� nhGt thành bGt bi�n, 

khi xem xét giá tr# v�i t� cách là y�u t2 &#nh h��ng cho các ho%t &�ng c�a 

ch� thL c,n thi�t ph=i nhGn m%nh &�n hoàn c=nh c� thL, tính khách 

quan c�a giá tr#. Ví d�: trong phong t�c truySn th2ng c*ng nh� vZn hoá 

�ng x8 trong tình yêu l�a &ôi, vGn &S trinh ti�t c�a ng�;i ph� n$ luôn 

&�Nc xem tr'ng. Nó &�Nc xem nh� m�t chu{n m-c &L &ánh giá t� cách 

&%o &�c, ph{m giá c�a m�t ng�;i ph� n$ tr��c và sau khi k�t hôn.  

Tuy nhiên, nhìn nh/n vGn &S này m�t cách khách quan, c� thL trong các 

quan ni m thì không ph=i ai c*ng nh/n th�c nh� nhau. Trong Truy�n Ki�u, 

Nguyfn Du &ã rGt khéo léo d�n det các quan ni m khác nhau vS vGn &S 

trinh ti�t trong nh/n th�c c�a Thuý KiSu, rCi Kim Tr'ng. Khi KiSu m�i 

gWp Kim Tr'ng, lúc hai ng�;i &ang rGt tâm &,u ý hNp, Kim Tr'ng &ã c=m 

thGy: “Sóng tình d!Gng :ã xiêu xiêu, Xem trong âu y�m có chi�u l� lJi”. Là 

ng�;i con gái c�a gia &ình có gia phong nSn n�p, Thuý KiSu &ã nhq 

nhàng trách khéo Kim Tr'ng, nói rõ quan &iLm c�a mình, nàng mu2n 

gi$ tGm thân trong treng tr��c lf vu quy, coi th�;ng nh$ng ng�;i ph� n$ 

thGt ti�t:  

                                                 

1

 NguyQn Tr�ng ChuRn, M�t s� v'n �� tri	t h�c — con ng()i — xã h�i, NXB Khoa h�c Xã h#i, Hà N#i, 

   tr. 752-753. 
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Th!a rLng, :>ng l7y làm chJi, 

DN cho th!a h�t m3t lGi :ã nao. 

VP chi m3t :óa yêu :ào, 

V!Gn h"ng chQ dám ngAn rào chim xanh. 

Rã cho vào b�c B# kinh, 

R,o tòng phu l7y chT trinh làm :Uu. 

Ra tu"ng trên b3c trong dâu, 

Thì con ng!Gi 7y ai cUu làm chi! 

Nh�ng quan &iLm c�a nàng &ã thay &di, khi nàng tình nguy n bán mình 

chu�c cha: “Bi�t thân :�n b!=c l,c loài, Nh� :ào thà bP cho ng!Gi tình 

chung”. K�ng tr��c bi�n &�ng c�a cu�c &;i, quan &iLm luân lí c�a KiSu 

&ã thay &di. Nh�ng không ph=i vì s- thay &di này mà KiSu mGt &i ph{m 

giá c�a ng�;i con gái. 

Sau 15 nZm l�u l%c rCi &�Nc &oàn t� v�i gia &ình, gWp l%i Kim Tr'ng, 

trong tâm th�c KiSu lúc này chp còn tình v�i Kim Tr'ng và hi�u v�i cha 

mq. Nh�ng &ây là th� tình thu,n khi�t, bEi m�t th-c t� ph* phàng là:  

… Thi�p t> ng3 bi�n t=i giG, 

Ong qua b!=m l,i :ã th>a x7u xa. 

… Còn chi là cái h"ng nhan, 

Rã xong thân th� còn toan n[i nào. 

Ngh+ mình ch\ng h] mình sao, 

Dám :em trUn c7u d8 vào B# kinh! 

Cho nên, tình yêu c�a Thuý KiSu &2i v�i Kim Tr'ng &�n lúc này là th� 

tình yêu không nh�c d�c, và theo nàng, &ó là s- tôn tr'ng t2i thiLu nàng 

mu2n Kim Tr'ng dành cho mình. Kó c*ng là quan &iLm trinh ti�t c�a 

KiSu &�n th;i &iLm này: 

ChT trinh còn m3t chút này 

Ch\ng cUm cho vTng l,i dày cho tan! 

Còn nhi�u ân ái chan chan 

Hay gì vUy cánh hoa tàn mà chJi.  
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Quan &iLm c�a KiSu là nhGt quán, trung trinh v�i ng�;i mình yêu, mWc 

dù thL xác có thL b# &ày &o%, dày vò, nh�ng v�i KiSu &iSu &ó không &áng 

gì b�ng s- tôn tr'ng b=n thân mà KiSu &òi h]i E Kim Tr'ng.  

K2i v�i Kim Tr'ng, c*ng là m�t ng�;i có xuGt thân truySn th2ng gia giáo, 

h'c hành, chàng l%i có quan &iLm rGt qu=ng &%i: 

X!a nay trong :,o :àn bà, 

ChT trinh kia c ng có ba b�y :!Gng. 

Có khi bi�n có khi th!Gng, 

Có quy�n nào ph�i m3t :!Gng ch7p kinh. 

Nh! nàng l7y hi�u làm trinh, 

B`i nào cho :`c :!ac mình 7y vay? 

… G!Jng trong ch\ng chút b`i trUn, 

M3t lGi quy�t h\n muôn phUn kính thêm.  

Qua l;i Kim Tr'ng, Nguyfn Du &ã nói rõ quan &iLm c�a mình vS vGn &S 

trinh ti�t. “ChT trinh kia c ng có ba b�y :!Gng; Có khi bi�n có khi th!Gng; 

Có quy�n nào ph�i m3t :!Gng ch7p kinh.”... là nh$ng câu tuy t hay vS &#nh 

h��ng m�t giá tr# rGt quan tr'ng trong h  giá tr# truySn th2ng Vi t Nam. 

C*ng c,n phân bi t giá tr# v�i m�t s2 khái ni m khác có liên quan nh�: 

nhu c,u, &�ng c4. 

3. BÀI TẬP 

a) Anh/ ch# hãy phân tích &L chp ra s- khác bi t gi$a giá tr# v�i nhu c,u. 

 

 

 

b) Anh/ ch# hãy phân tích &L chp ra s- khác bi t gi$a giá tr# v�i &�ng c4. 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu các khái niệm: hệ giá trị, thang giá trị và 

chuẩn giá trị. 

1. NHIỆM VỤ 

Anh/ ch# hãy th=o lu/n và rút ra khái ni m h  th2ng vS h  giá tr#, thang 

giá tr# và chu{n giá tr#. 

2. THÔNG TIN 

* H� giá tr� (h  th2ng giá tr#) là m�t td hNp giá tr# khác nhau &�Nc sep x�p, 

h  th2ng l%i theo nh$ng nguyên tec nhGt &#nh thành m�t t/p hNp mang 

tính toàn vqn, h  th2ng, th-c hi n các ch�c nZng &Wc thù trong vi c &ánh 

giá c�a con ng�;i theo nh$ng ph�4ng th�c v/n hành nhGt &#nh c�a giá tr#.  

— Thông th�;ng m�t h  giá tr# &�Nc mô t= nh� sau: 

+ Các thành ph,n c�a h  giá tr# &ó. 

+ Các m2i quan h  gi$a các thành ph,n. 

+ Ch�c nZng chung c�a chúng. 

Ví d�: UNESCO &�a ra h  th2ng giá tr# gCm b2n nhóm: 

+ Nhóm 1: Các giá tr# c2t lõi: hoà bình, t- do, vi c làm, gia &ình, s�c kho@, 

an ninh, t- tr'ng, công lí, tình nghPa. 

+ Nhóm 2: Các giá tr# c4 b=n: sáng t%o, tình yêu, chân lí. 

+ Nhóm 3: Các giá tr# có ý nghPa: giàu sang, cái &qp. 

+ Nhóm 4: Các giá tr# không &Wc tr�ng: &#a v# xã h�i... 

— H  giá tr# luôn mang tính l#ch s8. Trong h  giá tr# có ch�a &-ng các nhân 

t2 c�a quá kh�, c�a hi n t%i và c= nh$ng nhân t2 có thL có trong t�4ng 

lai, các giá tr# truySn th2ng, các giá tr# th;i &%i, các giá tr# có tính nhân 

lo%i, các giá tr# có tính dân t�c, các giá tr# có tính c�ng &Cng, tính giai cGp, 

các giá tr# có tính lí t�Eng và tính hi n th-c... Ví d�: H  giá tr# truySn 

th2ng Vi t Nam còn &�Nc l�u gi$ &�n ngày nay bao gCm: yêu n��c, &oàn 

k�t, c,n cù, anh hùng, yêu gia &ình, làng xóm, hi�u h'c.

1

 

* Thang giá tr� (th��c &o giá tr#) là tr/t t- �u tiên c�a các giá tr# trong m�t 

h  giá tr#. Ví d�, nhà nông Vi t Nam &�a ra thang giá tr#: nhGt n��c, nhì 

phân, tam c,n, t� gi2ng.  

                                                 

1

 Ngô &�c ThAnh (ch" biên): Nh7ng giá tr� v8n hoá truy�n th�ng Vi�t Nam, NXB Chính trA Qu�c gia, 

Hà N#i, 2010, tr.110.  
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− Thang giá tr# &�Nc hình thành, thay &di theo th;i gian cùng v�i s- phát 

triLn, bi�n &di c�a xã h�i loài ng�;i, c�a dân t�c, c�a c�ng &Cng, c�a 

t5ng cá nhân. Ví d�, tr��c &ây, rZng &en là m�t giá tr# trong h  giá tr# vS 

cái &qp c�a ng�;i ph� n$ Vi t Nam: 

NAm quan mua l7y mi�ng c!Gi. 

M!Gi quan ch\ng ti�c, ti�c ng!Gi rAng :en. 

HoWc: 

RAng :en ai nhu3m cho mình. 

M!Gi quan ch\ng ti�c, ti�c ng!Gi rAng :en. 

 Nh�ng giá tr# &ó E th;i hi n &%i c*ng &ã có s- thay &di, gi; &ây rZng 

treng mu2t m�i là rZng &qp. Tuy v/y, c*ng có h  giá tr# khá bSn v$ng v�i 

th;i gian nh�: công — dung — ngôn — h%nh. 

− Thang giá tr# là c4 sE nh/n th�c và &ánh giá, l-a ch'n và chGp nh/n các 

giá tr#, &�Nc con ng�;i v/n d�ng trong các m2i quan h  v�i b=n thân, xã 

h�i và t- nhiên. Ví d�: ca dao x�a có câu: “Con 4i &5ng h'c thói chua 

ngoa/ H' hàng ghét b], ng�;i ta chê c�;i”, “chua ngoa” là m�t giá tr# 

tiêu c-c, nên gia &ình &ã chp ra &L ng�;i con nh/n th�c, &ánh giá và có 

�ng x8 v�i giá tr# này. 

− Thang giá tr# là vGn &S có tính nhân lo%i, tính th;i &%i, tính dân t�c. 

Trong các giá tr# s2ng c2t lõi 

1

 c�a nhân lo%i bao gCm: hòa bình, tôn 

tr'ng, yêu th�4ng, khoan dung, h%nh phúc, trách nhi m, hNp tác, khiêm 

t2n, trung th-c, gi=n d#, t- do, &oàn k�t, thì hoà bình là giá tr# &�Nc x�p 

th� nhGt bEi hoà bình trong l#ch s8 nhân lo%i luôn là y�u t2 &�Nc m'i 

ng�;i dân ti�n b� mong mu2n nhiSu nhGt. 

− Thang giá tr# c�a xã h�i, c�a c�ng &Cng, c�a nhóm là h  quy chi�u và 

th��c &o giá tr# c�a t5ng ng�;i. Trong l#ch s8, khi miêu t= vS cái &qp thL 

chGt c�a ng�;i ph� n$, nhân dân ta &ã xuGt phát t5 quan ni m rGt lành 

m%nh: cái &qp ph=i gen v�i lao &�ng, v�i thiên nhiên &Gt n��c. “Cái &qp 

chính là cu�c s2ng” (Tchernyshevski) Kó là cái &qp kh]e m%nh, t�4i ten, 

bình d#, g,n g*i, t- nhiên và gen bó v�i cu�c s2ng lao &�ng. Cho nên, các 

miêu t= cái &qp, trong vZn h'c dân gian nh� ca dao, t�c ng$ c*ng &�a 

các thang giá tr# này &L &ánh giá vS cái &qp c�a ng�;i ph� n$. 

                                                 

1

 Cang g�i là giá trA phb quát. 
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− Thang giá tr# là m�t trong nh$ng nhân t2 có vai trò quan tr'ng trong &iSu 

chpnh hành vi c�a con ng�;i. Trong m�t ch5ng m-c nào &ó, hành vi c�a 

con ng�;i &�Nc v/n hành trong nh$ng thang giá tr# &ã &�Nc gia &ình, 

nhà tr�;ng, xã h�i trang b# t5 nh]. Ng�Nc l%i, trong quá trình s2ng, h'c 

t/p, lao &�ng, con ng�;i t- có nhu c,u khvng &#nh, c�ng c2, phát huy,  

bd sung, hoàn thi n hoWc thay &di thang giá tr#. Thông th�;ng, khi 

tr�Eng thành, mFi con ng�;i &Su có l-a ch'n cho mình h  giá tr# và 

thang giá tr# riêng.  

* Chu�n giá tr� là vi c xây d-ng các giá tr# theo các chu{n m-c nhGt &#nh 

vS kinh t�, chính tr#, &%o &�c, xã h�i, th{m mP. 

− Giá tr# chu{n: Trong h  th2ng giá tr# &�Nc sep x�p theo m�t trình t- nhGt 

&#nh, m�t th� t- �u tiên có nh$ng giá tr# gi$ v# trí là giá tr# c2t lõi, chu{n 

m-c chung cho nhiSu ng�;i, chi�m v# trí cao hoWc then ch2t g'i là giá tr# 

chu{n. Ví d�: Chu{n giá tr# vS cái &qp ng�;i ph� n$ trong met c�a m�t 

chàng trai khi yêu: 

M��i giá tr� chu�n M��i giá tr� l�ch chu�n 

M3t th!Jng tóc be :uôi gà. 

Hai th!Jng An nói mfn mà có duyên. 

Ba th!Jng má lúm :"ng ti�n. 

B#n th!Jng rAng lánh h,t huy�n kém thua. 

NAm th!Jng c] y�m :eo bùa. 

Sáu th!Jng nón th!ang quai tua d�u dàng. 

B�y th!Jng nét i khôn ngoan. 

Tám th!Jng An nói l,i càng thêm xinh. 

Chín th!Jng cô i m3t mình. 

M!Gi th!Jng con mjt có tình v=i ai.  

 M3t yêu mjt toét ba vành. 

Hai yêu mi�ng nói c!Gi tình hJn ma. 

 Ba yêu cái b3 rAng hà. 

B#n yêu mi�ng nói t8a h" lan kêu. 

 NAm yêu cái tính chúa :iêu. 

Sáu yêu cJm ít quà nhi�u c ng no. 

 B�y yêu ng$ ngáy nh! bò. 

kn v`ng nh! ch=p :ánh con c� ngày. 

 Tám yêu con mjt li�c trai. 

Chín yêu tài ng$ su#t :Gi d�y tr!a. 

 L,i còn cái thói chanh chua. 

M!Gi yêu :lp quá ch\ng v>a mjt ai.  
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Theo nhà giáo d�c T. Makiguchi: “KWt &2i t�Nng lên bàn cân thi�n — ác ta 

&o giá tr# &%o &�c c�a nó, &Wt lên bàn cân lai — h,i, lGi — l[ ta xác &#nh 

&�Nc giá tr# kinh t� c�a nó, trên bàn cân :lp x7u &2i t�Nng &ó l%i &�Nc &o 

l�;ng vS giá tr# mP h'c. TGt c= &Su do tiêu chu{n &ánh giá quy�t &#nh.” 

3. Bài t#p 

a) Anh/ ch# hãy cho m�t ví d� vS h  giá tr# và phân tích cGu trúc c�a nó. 

 

 

 

 

 

 

c) Anh/ ch# hãy cho m�t ví d� vS thang giá tr# và phân tích cGu trúc c�a nó.  

 

 

 

 

 

 

d)  Anh/ch# hãy cho m�t ví d� vS chu{n giá tr# và phân tích cGu trúc c�a nó.  
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NỘI DUNG 2 

PHÂN LOẠI VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu việc phân loại giá trị. 

1. NHIỆM VỤ 

Phân tích c4 sE &L phân lo%i các giá tr#. 

2. THÔNG TIN 

Ng�;i ta có thL phân bi t con ng�;i v�i con v/t theo nhiSu cách khác nhau. 

— Th;i cd &%i, chân — thi n — mP là ba giá tr# nSn t=ng c�a vZn minh Hi — La, 

sau trE thành phd quát c�a th� gi�i ph�4ng Tây. Trong &ó, “chân” thu�c 

lPnh v-c c�a khoa h'c nh/n th�c, “thi n” thu�c lPnh v-c &%o &�c h'c. 

Còn, “mP” thu�c lPnh v-c mP h'c. Khoa h'c nh/n th�c giúp con ng�;i 

phân bi t &�Nc cái &úng — cái sai, cái th/t — cái gi=... K%o &�c h'c giúp 

con ng�;i phân bi t &�Nc cái thi n — cái ác, cái xGu — cái t2t... MP h'c giúp 

con ng�;i phân bi t &�Nc cái &qp — cái xGu, cái cao c= — cái thGp hèn...  

K�n th;i hi n &%i, bên c%nh nh$ng giá tr# phd quát &ó, mFi qu2c gia &Su 

xây d-ng cho riêng mình m�t h  giá tr# riêng. Chvng h%n, trong cách 

m%ng t� s=n, n��c Pháp &S cao các giá tr#: t- do, bình &vng, bác ái… 

Trong khi &ó, E Trung Qu2c và m�t s2 n��c ch#u =nh h�Eng c�a vZn hoá 

Trung Qu2c th;i cd &%i, b=ng giá tr# có ph,n phong phú h4n. B=ng giá tr# 

vS các nhu c,u c�a con ng�;i có ng* phúc (phúc, l�c, th', khang, ninh), 

sau này rút g'n thành tam &a (phúc, l�c, th'); còn b=ng giá tr# vS nhân 

cách c�a ng�;i quân t8 gCm ng* th�;ng (nhân, nghPa, lf, trí, tín). Tuy nhiên, 

th;i hi n &%i, b=ng giá tr# này &ã có thay &di. Chvng h%n, E Nh/t B=n là: 

thi n, ích, mP; E Singapor là: qu2c gia trên h�t, gia &ình là g2c, &S cao cá 

nhân, tôn giáo khoan dung, dân t�c hài hoà… � Vi t Nam, GS. Tr,n VZn 

Giàu &ã &�a ra b=ng giá tr# c�a dân t�c Vi t Nam gCm: yêu n��c, c,n cù, 

anh hùng, sáng t%o, l%c quan, th�4ng ng�;i, vì nghPa

 

1

. 

                                                 

1

 TrEn VUn Giàu, Giá tr� tinh th9n truy�n th�ng c:a dân t�c Vi�t Nam, NXB Khoa h�c Xã h#i, Hà N#i, 

1980. 
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— Theo góc &� giá tr#, Mark Lilla, nhà tri�t h'c MP, &ã phân bi t b�ng b2n 

giá tr#: lí trí, danh d-, ph{m giá, &%o &�c. Còn F.M. Wuketits (Áo), l%i &S 

cao vai trò c�a ý th�c, bao gCm c= t- ý th�c.  

— Các h  giá tr# tCn t%i E nhiSu cGp &� khác nhau, tux thu�c vào hoàn c=nh 

l#ch s8, &#a lí, xã h�i, môi tr�;ng… khác nhau, t%o nên các c4 sE phân 

chia khác nhau.  

+ Theo ph�4ng pháp ti�p c/n h  th2ng, giá tr# có thL &�Nc phân lo%i theo 

cGp &�: 

•  H  giá tr# phd quát c�a nhân lo%i. 

•  H  giá tr# c�a xã h�i hi n &%i. 

•  H  giá tr# c�a xã h�i th;i kì quá &�. 

•  H  giá tr# c�a các thành ph,n theo c4 cGu xã h�i. 

•  H  giá tr# c�a nhóm… 

+ C*ng có thL chia theo m�t cách khác: 

•  H  giá tr# phd quát c�a toàn nhân lo%i. 

•  H  giá tr# khu v-c (ph�4ng Kông, ph�4ng Tây). 

•  H  giá tr# c�a các hình thái kinh t� xã h�i (phong ki�n, t� b=n, xã h�i  

ch� nghPa...). 

•  H  giá tr# dân t�c. 

•  H  giá tr# th;i &%i.  

+ Tác gi= Koàn VZn Chúc và Hoàng Vinh cZn c� vào các lPnh v-c khác 

nhau c�a &;i s2ng con ng�;i mà chia giá tr# thành lPnh v-c, kiLu lo%i. 

Koàn VZn Chúc chia giá tr# thành 5 lo%i: 

•  Giá tr# thu�c ph{m chGt t- nhiên, t�c là s- t�4ng tác gi$a con ng�;i v�i t- 

nhiên &L t%o ra nh$ng ��c mu2n c�a con ng�;i, nh� kho@ m%nh, s2ng lâu... 

•  Giá tr# thu�c vS tr/t t- kinh t�, nh� tam &a, ng* phúc… 

•  Giá tr# thu�c vS tr/t t- tâm linh, t�c là v* tr� quan, nhân sinh quan theo 

tri�t h'c ph�4ng Kông. 

•  Giá tr# thu�c tr/t t- &%o &�c. 
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•  Giá tr# thu�c vS tr/t t- th{m mP.

 
1

 

+ Tác gi= Hoàng Vinh chia giá tr# thành các lPnh v-c: 

1. Giá tr# thu�c vS lPnh v-c t- nhiên. 

2. Giá tr# thu�c vS lPnh v-c kinh t�. 

3. Giá tr# thu�c vS lPnh v-c tri th�c. 

4. Giá tr# thu�c vS lPnh v-c chính tr#. 

5. Giá tr# thu�c vS lPnh v-c th{m mP. 

6. Giá tr# thu�c vS lPnh v-c tôn giáo, tín ng��ng

 
2

… 

— Liên quan &�n vi c phân lo%i các giá tr#, c*ng c,n &S c/p &�n khái ni m 

cGu trúc giá tr#. CGu trúc giá tr# &�Nc xác &#nh theo b� khung các quan 

ni m vS cGu trúc nhân cách

3

 c�a cá nhân hay cGu trúc c�a xã h�i. Các 

quan ni m vS cá nhân hay xã h�i nh� th� nào thì sX xác &#nh cGu trúc giá 

tr# t�4ng �ng nh� th� Gy. Tác gi= M%c VZn Trang, Lê K�c Phúc &ã tdng 

hNp &�Nc m�t s2 cGu trúc nh� sau: 

+ CGu trúc theo các bình di n c�a cu�c s2ng (theo Alvin Toffler trong Làn 

sóng th6 ba): 

•  Bình di n kP thu/t. 

•  Bình di n thông tin. 

•  Bình di n xã h�i. 

•  Bình di n tâm lí. 

+ CGu trúc theo các mWt c�a con ng�;i (Theo Values Education for the 

filippino): 

•  Giá tr# kinh t�. 

                                                 

1

  &oàn VUn Chúc, Xã h�i h�c v8n hoá, NXB VUn hoá Thông tin, Hà N#i, 1997.  

2

 Hoàng Vinh, Nh7ng v'n �� v8n hoá trong �)i s�ng xã h�i Vi�t Nam hi�n nay, NXB VUn hoá Thông tin,  

Hà N#i, 2006.  

3

 Cdu trúc nhân cách che các b# ph8n cdu thành nhân cách và h  th�ng các m�i quan h  gifa chúng. Mgi lí 

thuy2t vh nhân cách có m#t cdu trúc nhân cách. Vh m=t vW mô, cdu trúc nhân cách gVm ba cdp �#: n#i cá nhân 

(trong m#t ngHji), liên cá nhân (gifa ngHji này vIi ngHji kia) và siêu cá nhân (cdp �# xã h#i). Cdp �# 1, cdu trúc 

nhân cách gVm hai m=t là phRm chdt (��c) và nUng l7c (tài) gkn bó vIi nhau, có th� hg trl nhau hay ngHlc l�i. 

Cdp �# 2 và 3, v8n hành trên c5 sm xã h#i ngoài cá nhân. Có th� coi cdu trúc nhân cách gVm 4 thu#c tính (xu 

hHIng, tính cách, khí chdt, nUng l7c); 3 y2u t� (nhân, trí, dang); 4 m=t (trí, ��c, th�, mW)… 
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•  Giá tr# xã h�i. 

•  Giá tr# thL chGt. 

•  Giá tr# tinh th,n. 

•  Giá tr# tri th�c. 

•  Giá tr# &%o &�c. 

•  Giá tr# chính tr#. 

MFi giá tr# c4 b=n nói trên l%i bao gCm và biLu hi n ra hàng lo%t các giá 

tr# c� thL trong th-c tifn &;i s2ng. 

+ CGu trúc theo các mWt ho%t &�ng, sinh s2ng (theo H.D. Schmidt trong 

Phác th�o v� tâm lí hqc nhân cách): 

•  S=n xuGt. 

•  Tiêu dùng. 

•  Giao thông. 

•  ChF E, sinh ho%t gia &ình. 

•  Ph%m vi th;i gian nhàn rFi.  

— MFi qu2c gia l%i có quan ni m vS cGu trúc giá tr# c�a riêng mình. Chvng 

h%n, các giá tr# thL hi n nSn dân ch� c�a Thu� KiLn là: 

•  Công b�ng. 

•  HNp tác. 

•  Koàn k�t. 

•  Hoà bình. 

•  T- do. 

•  An toàn xã h�i. 

•  Kùm b'c, che chE l�n nhau. 

— MFi khi l#ch s8 xã h�i loài ng�;i có nh$ng bi�n &�ng l�n, ng�;i ta l%i 

ph=i xây d-ng nh$ng giá tr#, h  giá tr# m�i, t%o ra nh$ng chu{n m-c xã 

h�i m�i t5 &ó &L m'i ng�;i hành &�ng theo. M�t s2 giá tr# không còn 

phù hNp v�i &iSu ki n l#ch s8 m�i sX b# lo%i b] ra kh]i cu�c s2ng. Ví d�: 
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“trung quân — trung v�i vua” là m�t giá tr# c�a th;i phong ki�n, không 

còn phù hNp v�i th;i hi n &%i. Ch� t#ch HC Chí Minh &ã thay &di giá tr# 

này thành “trung v�i n��c”, rGt phù hNp v�i hoàn c=nh l#ch s8. Nh� v/y, 

vi c xác &#nh giá tr# ph=i cZn c� theo nguyên tec lôgic và l#ch s8 c� thL, 

&Wt giá tr# vào nh$ng hoàn c=nh l#ch s8 c� thL, không gian vZn hoá c� thL 

và ch� thL l#ch s8 c� thL. Nh� v/y, cZn c� vào cGu trúc xã h�i, cGu trúc 

nhân cách; cZn c� vào nguyên tec lôgic — l#ch s8, có thL có cách phân 

chia giá tr# theo nh$ng h  nh� sau: 

+ H  giá tr# truySn th2ng — giá tr# hi n &%i. 

+ H  giá tr# phd quát — giá tr# c�c b�. 

+ H  giá tr# dân t�c — giá tr# toàn c,u. 

+ H  giá tr# cá nhân — giá tr# xã h�i... 

Trong mFi h  giá tr# &ó, bao hàm nh$ng cGp &� giá tr# nh] h4n.  

2. BÀI TẬP 

a) CZn c� phân lo%i các giá tr# là gì? 

 

 

 

 

 

 

b) Theo anh/ ch# h  giá tr# c�a ng�;i Vi t Nam hi n nay gCm nh$ng giá tr# nào? 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa các giá trị. 

1.NHIỆM VỤ 

Phân tích m2i quan h  gi$a các giá tr#. 

2. THÔNG TIN 

* Các giá tr# tCn t%i không &�c l/p, tách r;i nhau mà chúng tCn t%i trong 

quan h  h$u c4 v�i nhau. Quan h  gi$a các giá tr# do quan h  bên trong 

c�a cGu trúc nhân cách, cGu trúc xã h�i quy &#nh, y�u t2 n' ràng bu�c 

y�u t2 kia, không có y�u t2 nào tách r;i y�u t2 nào. Ví d�, chu{n m-c vS 

cái &qp c�a ng�;i ph� n$ v�n luôn là: “Ph�n gái t6 :6c vln tuy�n: dung, 

công, ngôn, h,nh giT gìn ch= sai.”. M�t giá tr# b# phá b], có khi kéo theo 

s- phá b] c= h  giá tr#. 

* Các giá tr# quan h  v�i nhau theo k�t cGu ngang và k�t cGu d'c. Giá tr# 

truySn th2ng không thL tách r;i giá tr# hi n &%i, giá tr# tinh th,n không 

thL tách r;i các giá tr# v/t chGt, giá tr# phd quát không thL tách r;i giá tr# 

c�c b�, giá tr# dân t�c không thL tách r;i các giá tr# toàn c,u…  

* Có nhiSu cách phân lo%i khác nhau tux theo m�c &ích ti�p c/n: 

− Trong S8 t�n cùng c$a tri�t hqc, Mark Lilla (MP) &ã nêu lên b2n giá tr#: lí 

trí, tình c=m, vinh d-, ph{m chGt &%o &�c. Kó là nh$ng giá tr# phân bi t 

con ng�;i v�i con v/t. 

− J.H. Fichter (MP) dùng 3 cZn c� &L phân lo%i giá tr#: 

+ Nhân cách;  

+ Xã h�i;  

+ VZn hoá. 

− Theo M. Popon và J.R. William, cZn c� vào các giá tr# chi ph2i hành vi nh� 

c4 thL, nhân cách, vZn hoá và xã h�i phân lo%i thành các giá tr# nh� sau: 

+ Giá tr# tCn t%i sinh h'c; 

+ Các giá tr# tính cách; 

+ Các giá tr# vZn hoá; 

+ Các giá tr# xã h�i. 
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− Theo cách ti�p c/n h  th2ng, có thL cGp &� hoá h  giá tr# theo các lát cet sau: 

+ Lát cet th� nhGt:  

•  H  giá tr# phd quát c�a nhân lo%i. 

•  H  giá tr# c�a xã h�i hi n &%i. 

•  H  giá tr# c�a xã h�i th;i kì quá &�. 

•  H  giá tr# các thành ph,n theo c4 cGu xã h�i. 

•  H  giá tr# c�a nhóm. 

+ Theo lát cet khác: 

•  H  giá tr# phd quát toàn nhân lo%i. 

•  H  giá tr# khu v-c (ph�4ng Kông, ph�4ng Tây). 

•  H  giá tr# c�a hình thái kinh t� — xã h�i (phong ki�n, t� b=n…) 

•  H  giá tr# dân t�c. 

•  H  giá tr# th;i &%i (th;i &%i ph�c h�ng, th;i hi n &%i). 

− Theo cGu trúc giá tr# c�a nhân cách hay h  giá tr# c�a cá nhân hoWc xã h�i: 

+ CGu trúc chia theo bình di n c�a cu�c s2ng:  

•  Bình di n kP thu/t. 

•  Bình di n thông tin. 

•  Bình di n xã h�i. 

•  Bình di n tâm lí. 

+ CGu trúc chia theo các mWt c�a con ng�;i: 

•  Giá tr# kinh t�. 

•  Giá tr# xã h�i. 

•  Giá tr# thL chGt .  

•  Giá tr# tinh th,n. 

•  Giá tr# tri th�c. 

•  Giá tr# &%o &�c. 

•  Giá tr# chính tr#. 
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+ CGu trúc theo các mWt ho%t &�ng, sinh s2ng: 

•  S=n xuGt. 

•  Tiêu dùng. 

•  Giao thông. 

•  ChF E, sinh ho%t gia &ình. 

•  Th;i gian rFi. 

[…] 

Tóm l%i, khi xem xét s- phân lo%i các giá tr#, c,n xác &#nh mFi giá tr# 

trong m�t cGu trúc, m�t h  th2ng có th� b/c, &Cng th;i chú ý tính &a 

d%ng trong các biLu hi n sinh &�ng c�a t5ng giá tr#. 

Do v/y, giáo d�c giá tr# c,n có cái nhìn toàn di n, c,n có s- k�t hNp gi$a 

giá tr# truySn th2ng và giá tr# hi n &%i, giá tr# tinh th,n v�i giá tr# v/t chGt, 

giá tr# phd quát v�i giá tr# c�c b�… KCng th;i, c*ng c,n nhìn thGy s- 

phát sinh, phát triLn, tiêu vong c�a các giá tr# trong nh$ng hoàn c=nh 

l#ch s8 c� thL.  

3. BÀI TẬP 

Anh/ ch# hãy phân tích h  giá tr# “tam tòng, t� &�c” cho ng�;i ph� n$ 

x�a &L chp ra nh$ng y�u t2 tích c-c, tiêu c-c và quan h  bi n ch�ng gi$a 

các giá tr# &ó.  
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NỘI DUNG 3 

VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH 

TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu của giáo dục giá trị cho HS phổ thông. 

1. NHIỆM VỤ 

Phân tích m�c tiêu c�a giáo d�c giá tr# cho HS phd thông. 

2. THÔNG TIN 

* Theo GS. Ph%m Minh H%c, m�c tiêu c�a giáo d�c trong nhà tr�;ng phd 

thông là truySn &%t cho HS: 

− HiLu &�Nc giá tr# c�a mFi con ng�;i − c�a chính mình, t5 &ó có trách 

nhi m v�i b=n thân, v�i xã h�i; th2ng nhGt: nh/n th�c — thái &� — hành vi 

&2i v�i mFi giá tr#. 

− Ý th�c &�Nc giá tr# cá thL gen bó chWt chX v�i c�ng &Cng xã h�i; t%o l/p 

cu�c s2ng hài hoà trong các môi tr�;ng: gia &ình, nhà tr�;ng, qu2c gia, 

qu2c t�. 

− Hình thành và phát triLn h  giá tr# c�a mFi ng�;i do b=n thân t%o ra 

thông qua ho%t &�ng và giao ti�p c�a chính mình v�i s- hF trN c�a giáo 

d�c nhà tr�;ng, gia &ình và xã h�i;  

− ThL hi n &�Nc giá tr# c�a b=n thân vào cu�c s2ng. Nhà tr�;ng c,n giúp 

HS t- ch�, t- tin, t- giác &2i v�i vi c quy�t &#nh và gi=i quy�t vGn &S 

hi u qu=. 

− Phân bi t &�Nc các giá tr#, &ánh giá &úng giá tr# c�a b=n thân và c�a 

ng�;i khác. 

KL th-c hi n &�Nc m�c tiêu trên, &iSu quan tr'ng là bCi d��ng cho HS 

THPT nZng l-c xác &#nh giá tr#.  

* Theo Hartman, nZng l-c xác &#nh giá tr# trong mFi con ng�;i bao gCm: 

− R"ng c�m: nZng l-c thGy và &ánh giá &�Nc &úng giá tr# bên trong c�a 

ng�;i khác, t�c là nh/n thGy và chGp nh/n ng�;i khác, có kh= nZng &Wt 

mình vào v# trí c�a ng�;i khác; 
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− NAng l8c th8c ti(n: nZng l-c nh/n thGy và &ánh giá các giá tr# v/t chGt, giá 

tr# ch�c nZng, t� duy th-c tifn và theo các tiêu chí chung; có t� duy so 

sánh, có nZng l-c nh/n thGy &iSu &ánh giá c�a các td ch�c xã h�i và các 

chu{n m-c xã h�i, các &iSu xã h�i mu2n; 

− Phán :oán h� th#ng: nZng l-c nh/n thGy và &ánh giá h  th2ng, th� t-, 

cGu trúc, s- thích hNp và uy tín; có t� duy lí lu/n, phân tích và cGu trúc, 

có td ch�c và k� ho%ch, theo quy chu{n c�a các nguyên tec td ch�c. 

− Lòng t8 tin: nZng l-c nhìn nh/n và &ánh giá &iSu &áng giá và &�c &áo c�a 

b=n thân, chân chính, xác th-c, l�4ng thi n, &ánh giá kh= nZng và h%n 

ch� m�t cách th-c chGt. 

− Ý th6c v� vai trò c$a b�n thân: nZng l-c nh/n thGy và &ánh giá v# trí và 

ch�c nZng c�a b=n thân trong xã h�i, b=n thân có ch�c nZng có ích, có 

&óng góp; c=m thGy s- t- tin r�ng mình có thL và th-c s- hoàn thành 

công vi c, c=m thGy tho= mãn khi có hành &�ng &úng. 

− NAng l8c xác :�nh ph!Jng h!=ng c$a b�n thân: nZng l-c nh/n thGy và 

&ánh giá các ý t�Eng và suy nghP trong b=n thân; c=m thGy có nhi m v�, 

trung thành v�i cam k�t &2i v�i giá tr# mình tin là &úng, kiên trì theo &udi 

m�t ph�4ng h��ng &ã xác &#nh

1

. 

3. BÀI TẬP 

Theo anh/ ch#, m�c tiêu giáo d�c giá tr# c�a tr�;ng THPT hi n nay là gì? 

 

 

 

 

 

                                                 

1

 Xem Ph�m Minh H�c — Thái Duy Tuyên, <�nh h(.ng giá tr� con ng()i Vi�t Nam th)i kì �=i m.i và 

h�i nh>p, NXB Chính trA Qu�c gia, Hà N#i, 2011, tr.33. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của giáo dục giá trị cho HS  

phổ thông. 

1. NHIỆM VỤ 

Phân tích ý nghPa c�a giáo d�c giá tr# cho HS phd thông. 

2. THÔNG TIN 

Bên c%nh vi c h'c ki�n th�c, HS THPT c*ng c,n bi�t làm th� nào &L �ng 

phó tr��c tình hu2ng, qu=n lí c=m xúc, h'c cách giao ti�p, �ng x8 v�i 

m'i ng�;i xung quanh; làm th� nào &L gi=i quy�t mâu thu�n; làm th� 

nào &L thL hi n b=n thân m�t cách tích c-c, lành m%nh. KWc bi t, HS 

THPT c,n nh/n bi�t và có thL �ng phó tích c-c nhGt khi ph=i &2i mWt 

tr��c nh$ng tình hu2ng th8 thách, c�a môi tr�;ng s2ng tiêu c-c.  

Mu2n v/y, HS c,n có nSn t=ng giá tr# v$ng chec. Không có nSn t=ng giá 

tr# v$ng chec, HS THPT sX không bi�t cách tôn tr'ng b=n thân và ng�;i 

khác, không bi�t cách hNp tác, không bi�t cách xây d-ng và duy trì tình 

&oàn k�t, không bi�t cách thích �ng tr��c nh$ng &di thay, hoWc có khi 

còn t] ra ích kp, ng%o m%n. Không có nSn t=ng giá tr# v$ng chec, HS THPT 

rGt df b# =nh h�Eng bEi nh$ng giá tr# v/t chGt, rCi s�m mu�n c*ng &#nh 

hình chúng thành m�c &ích s2ng, &ôi khi &�a &�n nh$ng toan tính v# kp, 

l2i s2ng th-c d�ng. Có nSn t=ng giá tr# v$ng chec, HS THPT sX không sa 

&à vào nh$ng thú vui v/t chGt t,m th�;ng mà bi�t s2ng h��ng th�Nng, 

bi�t h��ng t�i nh$ng giá tr# nhân vZn cao c=, t- c=m thGy b=n thân có 

nghPa v�, có &� kh= nZng t%o d-ng m�t cu�c s2ng cho b=n thân mình và 

th� gi�i xung quanh trE nên t2t &qp h4n. Nh$ng giá tr# tích c-c là nSn 

móng v$ng chec giúp các em dn &#nh, v$ng vàng gi$a nh$ng giông bão 

c�a cu�c &;i. NSn t=ng giá tr# v$ng vàng, chec chen là &�ng l-c &L khuy�n 

khích các em khám phá, tìm hiLu và phát triLn các giá tr# c*ng nh� 

nh$ng kP nZng s2ng, thái &� s2ng, nh�m giúp h' phát huy h�t tiSm nZng 

sin có c�a mình. 

D%y HS THPT vS giá tr# &ã khó, khuy�n khích các em t- giác th-c hành 

s2ng, h'c t/p, lao &�ng theo nh$ng giá tr# &ó còn khó h4n. N�u chp d%y 

và th=o lu/n vS giá tr# thôi thì ch�a &�, c,n trang b# cho các em có các kP 

nZng &L �ng d�ng giá tr# vào th-c t�. Các em rGt c,n &�Nc tr=i nghi m 

c=m giác tích c-c có &�Nc t5 giá tr#, thGy &�Nc k�t qu= c�a hành vi �ng x8 

theo chu{n giá tr#. 
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Do v/y, GV c,n &�ng viên, khích l , �ng h�, quan tâm t%o m'i &iSu ki n 

&L các em có c4 h�i phát huy t2i &a tiSm nZng c�a mình.  

HS THPT là l�a tudi rGt ham tìm tòi, ham khám phá, ham th-c hành. Kây là 

&iSu ki n thu/n lNi &L GV gNi mE, h��ng d�n các em �ng d�ng nh$ng hành 

vi trên nSn t=ng giá tr# vào cu�c s2ng, chia s@ chúng v�i gia &ình, xã h�i. 

Bên c%nh vi c khuy�n khích các em th�;ng xuyên th-c hành, �ng d�ng 

các kP nZng s2ng d-a trên nh$ng nSn t=ng giá tr# &ó &L tr=i nghi m, nh/n 

th�c các k�t qu= &2i v�i b=n thân và xã h�i, c*ng c,n khuy�n khích các 

em xem xét, &ánh giá hành &�ng c�a cá nhân này &2i v�i cá nhân khác 

hoWc v�i c�ng &Cng. 

 

3. BÀI TẬP 

Theo anh/ ch#, ý nghPa giáo d�c giá tr# c�a tr�;ng THPT hi n nay là gì? 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên tắc thực hiện giáo dục giá trị cho 

HS THPT. 

1. NHIỆM VỤ 

Phân tích nguyên tec th-c hi n giáo d�c giá tr# cho HS THPT. 

2. THÔNG TIN 

Giá tr# chp &�Nc hình thành thông qua các ho%t &�ng xã h�i, có s- t�4ng 

tác gi$a ng�;i v�i ng�;i. Thông qua các ho%t &�ng xã h�i, HS m�i có c4 

h�i thL hi n giá tr# c�a b=n thân c*ng nh� xem xét, &ánh giá hành vi c�a 

ng�;i khác. Do v/y, &L td ch�c giáo d�c giá tr# có hi u qu=, nhà tr�;ng c,n 

td ch�c các ho%t &�ng xã h�i có tính t�4ng tác cao. Giáo d�c giá tr# c,n 

th-c hi n E nhiSu môi tr�;ng khác nhau (nh� môi tr�;ng gia &ình, nhà 
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tr�;ng, c�ng &Cng...) trong nh$ng th;i &iLm khác nhau và th-c hi n càng 

s�m càng t2t. Ng�;i td ch�c giáo d�c giá tr# không nhGt thi�t là GV trên l�p 

mà có thL là th,y cô, b%n h'c, hay các thành viên khác trong c�ng &Cng. 

Giá tr# không chp &�Nc hình thành trong ý th�c mà c,n ph=i &�Nc tr=i 

nghi m qua các tình hu2ng th-c t�. Thông qua các tình hu2ng &a d%ng, 

ph�c t%p trong th-c t� mà HS &�Nc tham gia, các em m�i có &iSu ki n tr=i 

nghi m và hình thành rõ nét vS các giá tr#, t5 &ó &iSu chpnh hành vi phù 

hNp v�i th-c t�. Do v/y, GV c,n td ch�c các ho%t &�ng giáo d�c trong và 

ngoài gi; h'c sao cho HS có c4 h�i thL hi n giá tr# c�a b=n thân, t- tr=i 

nghi m, bi�t phân tích giá tr# c�a b=n thân và c�a ng�;i khác. Nói cách 

khác, t%o &iSu ki n &L HS áp d�ng nh$ng ki�n th�c, kP nZng vào các tình 

hu2ng có th-c hoWc tình hu2ng gi= &#nh trong cu�c s2ng. 

KL hình thành h  giá tr# cho mFi HS c,n có m�t quá trình: nh/n th�c — 

hình thành thái &� — hành vi — nh/n th�c — hình thành thái &� — hành 

vi… Kó là m�t vòng tròn mà GV có thL tác &�ng vào bGt c� v# trí nào &L 

thay &di nh/n th�c hoWc thay &di hành vi hoWc thay &di thái &� c�a HS. 

Giáo d�c giá tr# nh�m giúp ng�;i h'c thay &di hành vi theo h��ng tích 

c-c, tác &�ng &�n vi c &#nh h��ng giá tr#. Thay &di giá tr#, thái &�, hành 

vi c�a m�t ng�;i c*ng gi2ng nh� hình thành m�t thói quen m�i, t/p 

quán m�i, là m�t quá trình khó khZn. Do v/y, td ch�c các ho%t &�ng giáo 

d�c c,n difn ra th�;ng xuyên, liên t�c, v�i nhiSu ph�4ng pháp, kP thu/t 

khác nhau nh�m khec sâu trong nh/n th�c c�a HS c*ng nh� duy trì thói 

quen m�i. Khuy�n khích, &�ng viên, t%o &�ng l-c, �ng h� nh$ng giá tr# 

m�i, hành vi m�i, thái &� m�i c�a HS là vi c làm c,n thi�t.  

3. BÀI TẬP 

Theo anh/ ch#, nguyên tec th-c hi n giáo d�c giá tr# c�a tr�;ng THPT 

hi n nay là gì? 
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NỘI DUNG 4 

NỘI DUNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu giáo dục giá trị tại một số nước trên thế giới. 

1. NHIỆM VỤ 

Khái quát vi c giáo d�c giá tr# t%i m�t s2 n��c tiêu biLu trên th� gi�i. 

2. THÔNG TIN 

* T%i Anh, giáo d�c giá tr# ti�n hành theo 5 b��c: (1) &'c danh ngôn và suy 

nghP t5ng tu,n; (2) tPnh tâm suy nghP; (3) hát t2p ca; (4) kL chuy n; (5) 

ho%t &�ng nhóm, tr=i nghi m &�Nc chuyLn hoá vào v2n giá tr# c�a b=n 

thân

1

. B� Giáo d�c Anh nhec nhE các tr�;ng h'c ph=i d%y HS tôn tr'ng 

s- &a d%ng các h  giá tr#, &Wc bi t các giá tr#: dân ch�, t- do, công lí, công 

b�ng, d%y HS Tuyên ngôn Nhân quySn nZm 1948, các giá tr# c�a th;i kì 

Khai sáng (lí trí, khoa h'c, sáng t%o, nhân quySn…). 

* T%i MP, chi�n l�Nc giáo d�c giá tr# E b/c phd thông gCm nh$ng &iLm 

chính nh� sau: 

(1) Giáo d�c con ng�;i toàn di n, t/p trung vào tri th�c, hành vi và tình c=m; 

(2) Gi�i thi u các tGm g�4ng &L HS suy nghP vS các giá tr# c�a h'; 

(3) S8 d�ng các tài li u thích hNp; 

(4) Th,y cô giáo ti�p xúc v�i HS chân thành, trong sáng, tin t�Eng tGt c= các 

em &Su ti�n b�; 

(5) Tôn tr'ng các em, chú ý ngôn ng$ giao ti�p v�i các em; 

(6) Xây d-ng không khí hoà thu/n, gi=i quy�t dn tho= các xích mích n�i b�; 

(7) K#p th;i khuy�n khích vi c làm t2t; 

(8) Chpnh &2n, s8a sai l,m; 

(9) Td ch�c hNp tác cùng làm m�t s2 vi c, tham gia công tác xã h�i; 

(10) Ph2i hNp gi$a gia &ình, nhà tr�;ng và xã h�i; 

(11) D%y dF ch� không thuy�t giáo; 

                                                 

1

 Ph�m Minh H�c, Giá tr� h�c — C@ sA lí lu>n góp ph9n �úc k	t, xây d+ng giá tr� chung c:a ng()i  

Vi�t Nam hi�n nay, NXB Giáo d�c Vi t Nam, 2011, tr.187.  
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(12) Xây d-ng 10 giá tr# &L các tr�;ng h'c tham kh=o xây d-ng h  giá tr# c�a 

tr�;ng: th�4ng ng�;i, can &=m, l#ch thi p, ch4i &qp, l�4ng thi n, t8 t�, 

trung thành, nh�n n%i, lòng kính tr'ng và tinh th,n trách nhi m.

 

1

  

T5 chi�n l�Nc tdng thL này, t5ng bang, t5ng tr�;ng có thL c� thL hoá chi 

ti�t, lên ch�4ng trình hành &�ng cho phù hNp v�i th-c t� c�a mình. 

Chvng h%n, H�i &Cng giáo d�c bang Georgia, Hoa Kì, &ã so%n h  giá tr# 

bao gCm 26 giá tr#: can &=m, yêu n��c, tinh th,n công dân, chính tr-c, 

l#ch thi p, kính tr'ng ng�;i khác, lf &�, hNp tác, t- tr'ng — t- kiLm soát 

b=n thân, nhã nhWn, th�4ng ng�;i, khoan dung, chuyên c,n, r�ng l�Nng, 

&úng gi;, s%ch sX, vui v@, t- hào vS tr�;ng mình, b=o v  môi tr�;ng, có 

tính sáng t%o, tôn tr'ng ng�;i sáng t%o, kiên trì, nh�n n%i, yêu thL thao, 

trung thành, &�c h%nh… 

* T%i Singapore, &,u nZm h'c 2004 — 2005, B� Giáo d�c công b2 h  giáo 

d�c c�a ngành, gCm các n�i dung nh� sau: 

— S� m nh: ph�c v� con em, cung cGp cho các em m�t nSn giáo d�c toàn 

di n, cân &2i, phát triLn h�t tiSm nZng, giáo d�c các em thành nh$ng 

công dân t2t, có ý th�c v�i gia &ình, xã h�i và &Gt n��c. 

− T,m nhìn: xây d-ng nhà tr�;ng t� duy, qu2c gia &�c l/p, làm cho 

Singapore trE thành qu2c gia t� duy và cam k�t làm cho các công dân có 

kh= nZng &óng góp cho &Gt n��c ti�p t�c l�n m%nh, th#nh v�Nng. H  

th2ng giáo d�c m�u c,u giúp HS thành nh$ng ng�;i sáng t%o, h'c su2t 

&;i và các nhà lãnh &%o có kh= nZng &di thay. 

KL th-c hi n s� m nh và t,m nhìn &ó, B� Giáo d�c công b2 h  giá tr# c�a 

ngành nh� sau: 

+ Chính tr-c: lGy chính tr-c làm c4 sE — có tinh th,n d*ng c=m, &%o &�c và 

thvng then, nói và làm &úng &en. 

+ Con ng�;i: lGy con ng�;i làm trung tâm, phát huy nh$ng cái t2t c�a m'i ng�;i. 

+ H'c t/p: &am mê h'c t/p, lGy h'c t/p làm &�;ng &;i, luôn sin sàng &ón 

nh/n t�4ng lai. 

+ ChGt l�Nng: theo &udi chGt l�Nng — chúng ta sX t2t h4n là chúng ta có thL, 

c2 geng c=i ti�n m'i vi c chúng ta làm. 

                                                 

 

1

 Ph�m Minh H�c, S�d, tr.223. 
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Có thL thGy, giáo d�c giá tr# c�a Singapor &Wt giáo d�c &%o &�c lên hàng 

&,u, con ng�;i là m�c tiêu, h'c t/p là bi n pháp mang l%i chGt l�Nng.

  

Ngoài ra, các n��c Kông Bec Á nh� Nh/t B=n, Hàn Qu2c, Trung Qu2c 

c*ng có h  giá tr# riêng, chi�n l�Nc giáo d�c giá tr# riêng.  

3. BÀI TẬP 

Anh/ ch# hãy nh/n xét vS vi c giáo d�c giá tr# t%i m�t s2 n��c mà anh/ 

ch# bi�t. 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung giáo dục giá trị cho HS THPT tại 

Việt Nam. 

1. NHIỆM VỤ 

Phân tích n�i dung giáo d�c giá tr# cho HS THPT t%i Vi t Nam. 

2. THÔNG TIN 

* 5 &iSu Bác HC d%y là nh$ng giá tr# c2t lõi trong giáo d�c giá tr# cho HS THPT: 

KiSu 1: Yêu td qu2c, yêu &Cng bào. 

KiSu 2: H'c t/p t2t, lao &�ng t2t. 

KiSu 3: Koàn k�t t2t, kp lu/t t2t. 

KiSu 4: Gi$ gìn v  sinh th/t t2t. 

KiSu 5: Khiêm t2n, th/t thà, d*ng c=m. 

Trong 5 &iSu Bác HC d%y &ã bao gCm 10 giá tr#: yêu td qu2c, yêu &Cng bào, 

h'c t/p, lao &�ng, &oàn k�t, kp lu/t, v  sinh, khiêm t2n, th/t thà, d*ng 

c=m. Kây là nh$ng giá tr# có s- k�t hNp gi$a truySn th2ng và hi n &%i.  

* Nhóm tác gi= Lê K�c Phúc, Nguyfn Th%c và M%c VZn Trang trong ch�4ng 

trình nghiên c�u &S tài khoa h'c cGp nhà n��c KX07—03 &ã &S xuGt 24 giá 

tr# &�Nc xác &#nh trên c4 sE cGu trúc nhân cách con ng�;i nói chung và 

th� h  tr@ Vi t Nam nói riêng. CGu trúc &ó bao gCm:  

— Trí tu ; 
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— K%o &�c; 

— ThL l-c; 

— Kinh t�; 

— Chính tr# — xã h�i; 

— VZn hoá — th{m mP. 

B=ng giá tr# &�Nc xác &#nh bao gCm: 

1. T- do 13. Giàu sang 

2. Hoà bình 14. K#a v# 

3. Công lí 15. Trung th-c 

4. Vi c làm 16. Trách nhi m 

5. H'c vGn 17. V# tha 

6. Chân lí 18. Tình nghPa 

7. Tình yêu 19. Lí t�Eng 

8. An ninh 20. T- l/p 

9. Cái &qp 21. T- tr'ng 

10. NiSm tin 22. NZng &�ng 

11. Gia &ình 23. Sáng t%o 

12. S�c kho@ 24. H$u ngh# 

Tuy nhiên, qua th/p kp &,u tiên c�a th� kp XXI, cGu trúc nhân cách c�a 

con ng�;i Vi t Nam c*ng &ã có thay &di, do &ó b=ng giá tr# trên c*ng c,n 

có s- thay &di ít nhiSu.  

* Theo chúng tôi, giáo d�c giá tr# cho HS THPT là s- k�t hNp giáo d�c:  

— Giá tr# truySn th2ng — giá tr# hi n &%i. 

— Giá tr# phd quát — giá tr# c�c b�. 

— Giá tr# dân t�c — giá tr# toàn c,u. 

— Giá tr# cá nhân — giá tr# c�ng &Cng... 

D��i &ây, xin gNi ý b=ng giá tr# theo các tiêu chí trên: 
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Giá tr� truy'n th(ng Giá tr� hi�n �)i 

Yêu n��c (Td qu2c) T- l/p 

Yêu &Cng bào Lí t�Eng 

Gia &ình NZng &�ng 

C,n cù Duy lí 

Sáng t%o Hi u qu= 

Hi�u h'c Khoa h'c 

Siêng nZng Chân lí 

Hi�u th=o Kp lu/t 

Khiêm t2n T- do 

Koàn k�t Bình &vng 

D*ng c=m H%nh phúc 

S�c kho@ Trung th-c 

Khoan dung Công lí 

Nhân ái Hoà bình 

V# tha Tôn tr'ng 

H$u ngh# Dân ch� 

Bi�t 4n Trách nhi m 

Gi=n d# HNp tác 

Cái thi n Cái &qp 

Trong b=ng giá tr# nêu trên, bao hàm 12 giá tr# s2ng phd quát c�a nhân lo%i, 

&ó là: 1/ Hòa bình; 2/ Tôn tr'ng; 3/ Yêu th�4ng; 4/ Khoan dung; 5/ H%nh 

phúc; 6/ Trách nhi m; 7/ HNp tác; 8/ Khiêm t2n; 9/ Trung th-c; 10/ Gi=n 

d#; 11/ T- do; 12/ Koàn k�t. Trong 12 giá tr# này, c*ng có m�t s2 giá tr# 

trùng v�i nh$ng giá tr# &ã &�Nc Ch� t#ch HC Chí Minh khái quát, nh� 

khiêm t2n, th/t thà (trung th-c), &oàn k�t. Các giá tr# còn l%i, theo k�t 
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qu= c�a các &iSu tra m�i nhGt c�a nhóm nghiên c�u &S tài KX.07.04 &Su 

&�Nc nhiSu t,ng l�p ng�;i, v�i nhiSu l�a tudi khác nhau l-a ch'n v�i tp l  

rGt cao

1

. 

3. BÀI TẬP 

a) Anh/ ch# hãy phân tích n�i dung c�a 38 giá tr# trên &ây. 

 

 

b) Theo anh/ ch# 38 giá tr# trên &ã phù hNp v�i tình hình xã h�i Vi t Nam 

hi n nay ch�a? Anh/ ch# có &S xuGt thêm giá tr# nào khác không? 

 

 

 

 

NỘI DUNG 5 

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tiếp cận và phương pháp giáo dục 

giá trị cho HS THPT tại Việt Nam. 

1. NHIỆM VỤ 

Nêu cách ti�p c/n và ph�4ng pháp giáo d�c giá tr# cho HS THPT t%i Vi t Nam. 

2. THÔNG TIN 

Vi c giáo d�c giá tr# cho HS THPT &�Nc th-c hi n thông qua d%y h'c các 

môn h'c và td ch�c các ho%t &�ng giáo d�c nh�ng không ph=i là lCng 

ghép, tích hNp thêm giá tr# vào n�i dung các môn h'c và ho%t &�ng giáo 

d�c mà s8 d�ng các ph�4ng pháp và kP thu/t d%y h'c tích c-c &L t%o 

&iSu ki n, c4 h�i cho HS &�Nc th-c hành, tr=i nghi m các giá tr# trong 

quá trình h'c t/p.  

                                                 

1

 Ph�m Minh H�c — Thái Duy Tuyên, <�nh h(.ng giá tr� con ng()i Vi�t Nam — Th)i kì �=i m.i  và  

h�i nh>p, NXB Chính trA Qu�c gia, Hà N#i, 2011.  
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MFi ph�4ng pháp d%y h'c &Su nhGn m%nh &�n m�t góc &� nào &ó c�a 

c4 ch� d%y — h'c. KiSu &ó cho thGy, dù ph�4ng pháp d%y h'c là cd &iLn 

hay hi n &%i c*ng chp phát huy vai trò c�a ng�;i th,y và s- tác &�ng lên 

h'c trò E m�t ph�4ng di n nào &ó. KiSu này &Cng nghPa v�i vi c, mFi 

ph�4ng pháp &Su có mWt m%nh, mWt y�u nên ng�;i th,y trên l�p c,n cZn 

c� vào m�c tiêu, b=n chGt c�a n�i dung c,n truySn &%t, phù hNp v�i 

thành ph,n nhóm h'c, phù hNp v�i nguCn l-c, ph�4ng ti n d%y — h'c &L 

v/n d�ng.  

a.  Ti�n trình chung 

* Vi c giáo d�c giá tr# cho HS c,n difn ra không chp trong khuôn viên nhà 

tr�;ng, l�p h'c, mà còn E bên ngoài nhà tr�;ng, không lo%i tr5 E c�ng 

&Cng, gia &ình. Ti�n hành giáo d�c giá tr# nên theo các b��c cho HS:  

− Nh/n th�c giá tr#. 

− HiLu giá tr# và xác &#nh v# trí. 

− Quy�t &#nh hành &�ng hay không. 

− L/p k� ho%ch h'c − hành cho t5ng giá tr#, lên các b��c ho%t &�ng c� thL. 

− Th-c hi n k� ho%ch. 

−  Suy nghP vS ho%t &�ng &ã th-c hi n, &ánh giá và xem xét các ho%t &�ng 

ti�p theo. 

* Ph�4ng pháp giáo d�c giá tr# c*ng c,n tuân th� các giai &o%n &ó. C� thL: 

K2i v�i giai &o%n nh/n th�c, c,n cho HS ti�p thu các giá tr# chu{n m-c 

giá tr# xã h�i; thông qua phân tích, tdng hNp, khái quát các s- ki n làm 

sáng t] giá tr# c�a nó, nói cách khác là &ánh giá giá tr#. GV làm m�u, HS 

noi theo, t5 &ó t5ng b��c &#nh hình trong t� duy c�a các em vS giá tr# và 

h  giá tr# &ã &�Nc &#nh h��ng. Kây là b��c chu{n b# cho HS có s- l-a 

ch'n, &ánh giá giá tr# &úng — sai, t2t — xGu, thi n — ác…  

K2i v�i giai &o%n thái &�, sau khi các em có s- chu{n b# vS mWt nh/n th�c, 

c,n &�Nc biLu hi n b�ng thái &�, thông qua các t,ng b/c tâm lí: ��c mu2n, 

&Cng tình, ph=n &2i, nhGt trí, tuân theo, phê phán… 

K2i v�i giai &o%n hành &�ng, GV c,n khuy�n khích HS t- giác chuyLn 

hoá t5 nh/n th�c, thái &� &�n hành &�ng theo h  giá tr# hoWc nh$ng 

chu{n m-c. 
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Sau khi th-c hi n các b��c c4 b=n nói trên, c,n có s- &ánh giá. Vi c &ánh 

giá h��ng t�i phân tích tác &�ng c�a ho%t &�ng giáo d�c giá tr# và ho%t 

&�ng th-c tifn c�a HS &em l%i hi u qu= nh� th� nào, có &%t &�Nc các 

m�c tiêu &S ra không, HS có thL chuyLn hoá t5 nh/n th�c sang hành vi 

hay không. Vi c &ánh giá này c,n &�Nc c� thL hoá b�ng các phép &o và 

công c� &o, hoWc mô t= &�Nc. Do &ó, ngay t5 khi triLn khai k� ho%ch giáo 

d�c giá tr#, c,n ph=i thi�t l/p các chp s2 &o hành vi &L &o &�Nc các k�t qu= 

khi các hành vi &�Nc biLu th# ra.  

Ngoài ra, c*ng khuy�n khích HS t- &ánh giá b=n thân. Khi HS t- nh/n 

th�c b=n thân c*ng là c4 h�i &L h' t- &iSu chpnh và làm ch� b=n thân.  

* Theo lí lu/n giáo d�c, ti�p c/n giá tr# tr=i qua các b��c, các cGp &� sau &ây: 

— CGp &� nh/n th�c &�Nc thL hi n E hai m�c &�: 

+ M6c :3 bi�t: ThL hi n E m�c &� gi�i h%n vS các khái ni m, các s- ki n và 

thu/t ng$. C,n ph=i chuyLn sang m�c &� hiLu sâu h4n vS b=n chGt bên 

trong c�a các khái ni m, s- ki n c*ng nh� ý nghPa c�a vi c nem &�Nc các 

khái ni m, các chu{n m-c, quy tec… thL hi n các giá tr# &ó. 

+ M6c :3 hi�u: M�c &� này thL hi n s- hiLu sâu b=n chGt c�a giá tr# &L có 

thL thL hi n b�ng hành vi phù hNp. 

Trong quá trình th=o lu/n c,n &=m b=o r�ng: HS không chp bi�t &�Nc các 

giá tr#, mà còn c,n hiLu &�Nc b=n chGt c�a các giá tr# và các hình thái thL 

hi n c�a nó trong cu�c s2ng, ho%t &�ng nghS nghi p c�a ng�;i GV, &Cng 

th;i còn c,n hiLu &�Nc c4 sE khoa h'c c�a h  th2ng giá tr#. 

— CGp &� tình c=m: N�u chp có bi�t và hiLu thì ch�a &=m b=o nh$ng giá tr#, 

nh$ng yêu c,u, nh$ng chu{n m-c &�Nc n�i tâm hoá và tích hNp v�i h  

th2ng v2n kinh nghi m &ã có &L trE thành tài s=n riêng c�a mFi cá nhân. 

B��c này &=m b=o các giá tr# &�Nc cá nhân l-a ch'n qua kinh nghi m, 

&�Nc suy ng�m và &�Nc khvng &#nh; &�Nc nuôi d��ng trE thành &�ng c4 

c�a hành vi, m�c tiêu và lí t�Eng c�a cu�c s2ng. Giá tr# &�Nc n�i tâm hoá 

là các giá tr# &�Nc l-a ch'n m�t cách t- nguy n thông qua các cách l-a 

ch'n, &ánh giá khác nhau nh; c' xát các ý ki�n trong quá trình th=o lu/n 

và tr=i nghi m th-c tifn t5 nh$ng tGm g�4ng th,y, cô giáo c�a mình. 

— CGp &� hành &�ng: Các giá tr# &�Nc n�i tâm hoá sX d�n t�i &#nh h��ng 

cho hành vi c�a cá nhân. Trên c4 sE n�i tâm hoá các giá tr#, yêu c,u &%o 
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&�c mFi HS có nh$ng tình c=m tích c-c, ý th�c &�Nc trách nhi m c�a 

mình trong cu�c s2ng và tu d��ng &L trE thành công dân t�4ng lai và có 

nh$ng hành vi phù hNp trong cu�c s2ng. KiSu này có thL difn ra m�t 

cách t- nhiên, nh�ng c,n thi�t ph=i &�Nc tr=i nghi m các giá tr# và rèn 

luy n qua ho%t &�ng th-c tifn. 

Các cGp &� theo cách ti�p c/n giá tr# có thL tuân theo lôgic trên, nh�ng 

c*ng có thL thay &di tr/t t- và &an xen nhau m�t cách bi n ch�ng. 

C4 ch� ti�p nh/n giá tr# nêu trên c,n &�Nc quan tâm khi td ch�c giáo d�c 

giá tr# cho HS &L &Cng th;i HS v5a có hiLu bi�t vS các giá tr# và h  th2ng 

các chu{n m-c hành vi v5a có tình c=m và niSm tin vào s- c,n thi�t và ý 

nghPa c�a nó, &L rCi niSm tin vào các giá tr# &ó sX &#nh h��ng và kiLm 

soát hành vi c�a HS trong hi n t%i và t�4ng lai. 

b. Giáo d�c giá tr� thông qua các môn h�c 

Vi c giáo d�c h  giá tr# c,n &�Nc xem nh� m�t ph,n trong toàn b� h'c 

vGn c�a HS mà nhà tr�;ng c,n trang b#. K2i v�i mFi môn h'c, ngoài vi c 

trang b# t2t các &4n v# ki�n th�c theo chu{n ki�n th�c, kP nZng còn c,n 

k�t hNp v�i m�c tiêu giáo d�c giá tr#. Ví d�: Khi d%y vS thí nghi m v/t lí 

c�a Galileo Galilei, ngoài vi c mô t= &úng thí nghi m và rút ra k�t lu/n 

theo SGK, GV c*ng c,n thông qua câu chuy n vS thí nghi m này giáo 

d�c vS s- tôn tr'ng chân lí và thái &�, trách nhi m tr��c chân lí c�a 

Galilei: Ng!Gi ta chQ có th� rút ra ki�n th6c khoa hqc t> các quy lu�t khách 

quan c$a thiên nhiên, ch6 không ph�i t> ni�m tin. 

Trong vi c giáo d�c giá tr#, các môn khoa h'c xã h�i nh� Ng$ vZn, L#ch 

s8, Giáo d�c công dân, Âm nh%c có �u th� &Wc bi t. L#ch s8 giúp HS có 

thL rút ra nh$ng bài h'c kinh nghi m, áp d�ng ki�n th�c l#ch s8 vào vi c 

l-a ch'n các ho%t &�ng, phê phán c�a mình. Âm nh%c, VZn h'c góp 

ph,n xây d-ng nSn t=ng c,n thi�t cho vi c nâng cao óc th{m mP. Ho%t 

&�ng giáo d�c ngoài gi; lên l�p là môi tr�;ng h$u hi u cho vi c nh/n 

th�c, luy n t/p, th-c hành các hành vi. ThL d�c giúp HS nâng cao nh/n 

th�c vS giá tr# c�a s�c kho@, vS sinh m%ng c�a con ng�;i… 

c. Giáo d�c giá tr� nh� là m�t môn h�c ��c l p 

Hi n t%i, trong &iSu ki n th-c t� E n��c ta hi n nay, ph�4ng pháp này 

ch�a thL th-c hi n &�Nc. Tuy nhiên, vS ch�4ng trình khung, môn h'c 
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này h��ng t�i vi c trang b# cho HS nh$ng khái ni m c4 b=n nhGt c�a giá 

tr# h'c, nh� giá tr#, &#nh h��ng giá tr#, v# trí c�a giá tr# trong ho%t &�ng 

c�a con ng�;i, quá trình hình thành giá tr#, c4 sE c�a s- phát triLn giá tr#, 

nh$ng giá tr# chGp nh/n &�Nc trong m�t xã h�i… 

Thông qua nh$ng ki�n th�c nh� v/y, HS sX t- nh/n th�c vS giá tr# c�a 

b=n thân, &ánh giá nh$ng giá tr# này trong các m2i quan h  v�i t- nhiên, 

xã h�i, t- giác l-a ch'n các giá tr# trong s- phát triLn c�a riêng mình 

b�ng s- phê phán hoWc chGp nh/n. 

d. Giáo d�c giá tr� thông qua các ph�"ng pháp d#y h�c tích c&c và k) thu t 

d#y h�c 

Trong ho%t &�ng giáo d�c giá tr#, ph�4ng pháp giáo d�c và kP thu/t d%y 

h'c có �u th� trong vi c phát huy tính tích c-c h'c t/p c�a HS. D��i &ây 

xin trình bày m�t s2 ph�4ng pháp giáo d�c và kP thu/t d%y h'c tích c-c 

tiêu biLu, có �u th� cao trong vi c phát huy tính tích c-c c�a HS và giáo 

d�c giá tr#: 

− Ph�4ng pháp d%y h'c nhóm; 

− Ph�4ng pháp nghiên c�u tr�;ng hNp &iLn hình; 

− Ph�4ng pháp gi=i quy�t vGn &S;  

− Ph�4ng pháp &óng vai; 

− Ph�4ng pháp trò ch4i; 

− D%y h'c theo d- án (Ph�4ng pháp d- án). 

− KP thu/t chia nhóm; 

− KP thu/t giao nhi m v�; 

− KP thu/t &Wt câu h]i; 

− KP thu/t “KhZn tr=i bàn”; 

− KP thu/t “Phòng tranh”; 

− KP thu/t “Công &o%n”; 

− KP thu/t các “M=nh ghép”; 

− KP thu/t &�ng não; 

− KP thu/t “Trình bày m�t phút”;  
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− KP thu/t “Chúng em bi�t 3”; 

− KP thu/t “H]i và tr= l;i”;  

− KP thu/t “H]i chuyên gia”; 

− KP thu/t “B=n &C t� duy”;  

− KP thu/t “Hoàn tGt m�t nhi m v�”; 

− KP thu/t “Vi�t tích c-c”;  

− KP thu/t “K'c hNp tác” (còn g'i là “K'c tích c-c”); 

− KP thu/t “Nói cách khác”; 

− Phân tích phim; 

− Tóm tet n�i dung tài li u theo nhóm. 

Các ph�4ng pháp d%y h'c trên &ã &�Nc trình bày trong nhiSu tài li u vS 

ph�4ng pháp d%y h'c và các tài li u khác, vì th� trong tài li u này chúng 

tôi không trình bày l%i. 

3. BÀI TẬP 

Phân tích cách ti�p c/n và ph�4ng pháp giáo d�c giá tr# s2ng cho HS 

THPT t%i Vi t Nam 
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Hoạt động 2: Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị 

sống cho học sinh THPT. 

1. NHIỆM VỤ 

Thi�t k� &�Nc các ho%t &�ng giáo d�c giá tr# s2ng cho HS THPT E Vi t Nam. 

2. THÔNG TIN 

Giáo d�c giá tr# cho HS THPT c,n có s- k�t hNp nhiSu hình th�c và 

ph�4ng pháp truySn &%t t%o s- sinh &�ng, hGp d�n các em HS tham gia. 

Do v/y, GV c,n có s- &,u t� th;i gian, công s�c, tích l*y ki�n th�c, kinh 

nghi m &L t%o ra nh$ng bài gi=ng, ho%t &�ng giáo d�c giá tr# cho phù 

hNp v�i tâm lí l�a tudi. Không có m�t giáo án c� thL cho giáo d�c m�t giá 

tr# c� thL nào, tuy nhiên, d��i &ây là m�t s2 b��c c4 b=n gNi ý: 

— B��c 1: GV c,n tìm hiLu rõ n�i hàm c�a giá tr#, các biLu hi n c�a giá tr# 

trong th-c t�, trong l#ch s8... Ví d�: Tìm hiLu n�i hàm c�a “Cái &qp”, nói 

các khác “Cái &qp” là gì? Các quan ni m khác nhau vS “Cái &qp”? Các 

hình th�c biLu hi n c�a “Cái &qp” trong vZn h'c, ngh  thu/t, l#ch s8.... 

nh� th� nào?  

— B��c 2: GV lên k� ho%ch d%y h'c, trong &ó bao gCm: chGt li u (ki�n th�c 

vS vZn h'c, âm nh%c, h�i ho%, l#ch s8...), ph�4ng pháp thL hi n (thuy�t 

gi=ng, th=o lu/n nhóm, múa, hát...), các b��c ti�n hành, k�t qu= mong 

&Ni, công c� &o... Trong ch�4ng trình môn h'c, nh$ng bài nào có thL 

lCng ghép d%y vS “Cái &qp”, các ho%t &�ng sX &�Nc thi�t k� nh� th� nào 

&L gNi mE, nêu vGn &S cho HS cùng tham gia tìm hiLu vS “Cái &qp” trong 

bài h'c kích thích HS t- tìm hiLu, hoWc thL hi n, chia s@, trao &di… 

nh$ng hiLu bi�t vS ki�n th�c sX &�Nc h'c; xây d-ng các bài test hoWc các 

câu h]i &L kiLm tra, &ánh giá s- ti�p thu, v/n d�ng ki�n th�c c�a HS… 

— B��c 3: So%n giáo án chi ti�t và ti�n hành d%y h'c. C� thL, GV ch'n 

ph�4ng pháp và kP thu/t d%y h'c phù hNp. � &ây, c*ng c,n l�u ý r�ng, 

không có ph�4ng pháp, kP thu/t d%y h'c nào &áp �ng cho m'i &2i t�Nng 

HS, mà trong th-c t� gi=ng d%y GV c,n linh ho%t �ng phó cho phù hNp. 

GV thi�t k�, chu{n b# các ho%t &�ng &L HS áp d�ng, luy n t/p, v/n d�ng, 

th-c hành ki�n th�c m�i h'c vào các tình hu2ng m�i, b2i c=nh m�i. GV 

giám sát các difn bi�n ho%t &�ng trên l�p, &#nh h��ng, &iSu chpnh nh$ng 

nh/n th�c hoWc hành vi ch�a &úng.  
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— B��c 4: KiLm tra, &ánh giá k�t qu=. Kây là vi c làm th�;ng xuyên, trE &i 

trE l%i nhiSu l,n &L t%o thành thói quen cho HS.  

3. CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH 

a. Th&c hành so#n giáo án, ho,c thi�t k� ho#t ��ng giáo d�c giá tr�: 

1/ KL giáo d�c vS giá tr# yêu n��c, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 — 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

2/ KL giáo d�c vS giá tr# yêu &Cng bào, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t 

k� ho%t &�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 — 2 bài theo ý ki�n 

c�a mình. 

3/ KL giáo d�c vS giá tr# t- l/p, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

4/ KL giáo d�c vS giá tr# lí t�Eng, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

5/ KL giáo d�c vS giá tr# gia &ình, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

6/ KL giáo d�c vS giá tr# trách nhi m, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� 

ho%t &�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

7/ KL giáo d�c vS giá tr# hNp tác, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

8/ KL giáo d�c vS giá tr# khiêm t2n, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

9/ KL giáo d�c vS giá tr# trung th-c, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

10/ KL giáo d�c vS giá tr# gi=n d#, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 — 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

11/ KL giáo d�c vS giá tr# t- do, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

12/ KL giáo d�c vS giá tr# &oàn k�t, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 
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13/ KL giáo d�c vS giá tr# c,n cù, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

14/ KL giáo d�c vS giá tr# sáng t%o, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

15/ KL giáo d�c vS giá tr# siêng nZng, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

16/ KL giáo d�c vS giá tr# hi�u th=o, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

17/ KL giáo d�c vS giá tr# kp lu/t, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

18/ KL giáo d�c vS giá tr# bình &vng có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

19/ KL giáo d�c vS giá tr# &oàn k�t, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

20/ KL giáo d�c vS giá tr# d*ng c=m, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

21/ KL giáo d�c vS giá tr# s�c kho@, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

22/ KL giáo d�c vS giá tr# công lí, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 — 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

23/ KL giáo d�c vS giá tr# nhân ái, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

24/ KL giáo d�c vS giá tr# v# tha, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

25/ KL giáo d�c vS giá tr# h$u ngh#, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

26/ KL giáo d�c vS giá tr# bi�t 4n, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

27/ KL giáo d�c vS giá tr# trách nhi m, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 
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28/ KL giáo d�c vS giá tr# dân ch�, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

29/ KL giáo d�c vS giá tr# cái thi n, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

30/ KL giáo d�c vS giá tr# cái &qp, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

31/ KL giáo d�c vS giá tr# khoan dung, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� 

ho%t &�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n 

c�a mình. 

32/ KL giáo d�c vS giá tr# nZng &�ng, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

33/ KL giáo d�c vS giá tr# hi u qu=, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

34/ KL giáo d�c vS giá tr# khoa h'c, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

35/ KL giáo d�c vS giá tr# chân lí, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

36/ KL giáo d�c vS giá tr# duy lí, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t &�ng 

nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

37/ KL giáo d�c vS giá tr# t- tr'ng, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

38/ KL giáo d�c vS giá tr# tình nghPa, có thL so%n giáo án, hoWc thi�t k� ho%t 

&�ng nh� th� nào? B%n hãy th-c hi n so%n 1 − 2 bài theo ý ki�n c�a mình. 

b. Th&c hành l.ng ghép giáo d�c giá tr� trong m�t s0 môn h�c trong nhà 

tr�1ng THPT 

1/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# yêu n��c có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

2/ Theo b%n, giáo d�c vS yêu &Cng bào có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 
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3/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# t- l/p có thL lCng ghép vào bài nào trong 

ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t k� 

m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

4/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# lí t�Eng có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

5/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# gia &ình có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

6/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# trách nhi m có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

7/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# hNp tác có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

8/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# khiêm t2n có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

9/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# trung th-c có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

10/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# gi=n d# có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

11/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# t- do có thL lCng ghép vào bài nào trong 

ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t k� 

m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

12/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# &oàn k�t có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

13/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# c,n cù có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 
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14/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# sáng t%o có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

15/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# siêng nZng có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

16/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# hi�u th=o có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

17/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# kp lu/t có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

18/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# bình &vng có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

19/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# &oàn k�t có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

20/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# d*ng c=m có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

21/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# s�c kho@ có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

22/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# công lí có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

23/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# nhân ái có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

24/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# v# tha có thL lCng ghép vào bài nào trong 

ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t k� 

m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 
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25/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# h$u ngh# có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

26/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# bi�t 4n có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

27/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# trách nhi m có thL lCng ghép vào bài 

nào trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX 

thi�t k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

28/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# dân ch� có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

29/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# cái thi n có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

30/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# cái &qp có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

31/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# khoan dung có thL lCng ghép vào bài 

nào trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX 

thi�t k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

32/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# nZng &�ng có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

33/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# hi u qu= có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

34/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# khoa h'c có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

35/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# chân lí có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 
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36/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# duy lí có thL lCng ghép vào bài nào trong 

ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t k� 

m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

37/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# t- tr'ng có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

38/ Theo b%n, giáo d�c vS giá tr# tình nghPa có thL lCng ghép vào bài nào 

trong ch�4ng trình THPT? Gi= s8, b%n là GV d%y môn h'c &ó, b%n sX thi�t 

k� m�i giáo án bài gi=ng này nh� th� nào? 

Kết luận 

Giáo d�c giá tr# là m�t thành ph,n quan tr'ng trong ch�4ng trình giáo 

d�c phd thông, bên c%nh ki�n th�c, kP nZng, thái &�. Gi$a giá tr# và nhân 

cách có m2i quan h  bi n ch�ng, &#nh hình giá tr# góp ph,n hoàn thi n 

nhân cách và nhân cách hoàn thi n góp ph,n dn &#nh các giá tr# c�a b=n 

thân. Nhà tr�;ng &óng vai trò &#nh h��ng, &iSu chpnh nh$ng hành vi c�a 

HS theo nh$ng giá tr# và chu{n m-c chung c�a xã h�i. Vi c &#nh h��ng 

giá tr#, xây d-ng h  th2ng giá tr# dn &#nh cho HS THPT là rGt c,n thi�t 

trong b2i c=nh hi n nay. 

Module này khép l%i, nh�ng tác gi= hi v'ng n�i dung &ã &�Nc trình bày 

mE ra cho các th,y, các cô nh$ng suy nghP m�i vS vi c giáo d�c giá tr#, 

&#nh h��ng giá tr#, ph�4ng pháp giáo d�c giá tr#, n�i dung giáo d�c giá 

tr#… Cùng quan &iLm v�i GS. Ph%m Minh H%c, s� m nh c�a giáo d�c giá 

tr# là “&�a cách ti�p c/n giá tr# vào toàn b� ho%t &�ng d%y — h'c, hình 

thành và phát triLn bSn v$ng con ng�;i, gia &ình, c�ng &Cng, xã h�i.”

 

1

 

 

                                                 

1

 Ph�m Minh H�c, Giá tr� h�c — C@ sA lí lu>n góp ph9n �úc k	t, xây d+ng giá tr� chung c:a ng()i  

Vi�t Nam hi�n nay, NXB Giáo d�c Vi t Nam, Hà N#i, 2010, tr.183. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Anh/ ch# &ã nghiên c�u xong ph,n n�i dung trình bày trong module 

THPT 36. Anh/ ch# hãy tr= l;i các câu h]i sau &ây b�ng cách &ánh dGu 

(�) vào ô thích hNp hoWc vi�t thêm vào các dòng &L tr2ng. 

1. Nh$ng ki�n th�c trình bày trong module này là hoàn toàn m�i &2i v�i 

anh/ ch# hay anh/ ch# &ã bi�t tr��c khi &'c module này? 

 Hoàn toàn m�i  �  Kã bi�t tr��c m�t ph,n �   Bi�t tr��c tGt c= � 

2. Module này có &áp �ng &�Nc nhu c,u h'c t/p c�a anh/ ch# không? 

Không       �   Không nhiSu   �      Có � 

3. N�i dung c�a module này có giúp ích gì cho ho%t &�ng giáo d�c giá tr# 

s2ng E tr�;ng anh/ ch# không? 

Không       �    Không nhiSu  �      Có � 

4. Anh/ ch# có thL v/n d�ng ki�n th�c thu ho%ch &�Nc trong module này 

vào công tác gi=ng d%y &�Nc không? 

Không v/n d�ng &�Nc � Không nhiSu � Có v/n d�ng &�Nc � 

5. N�i dung quan tr'ng nhGt mà anh/ ch# thu ho%ch &�Nc qua nghiên c�u 

module này là gì? 
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6. Qua module này, anh/ ch# thGy c,n ti�p t�c nghiên c�u, rèn luy n thêm 

nh$ng ki�n th�c, kP nZng nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anh/ch# có thL &S xuGt nh$ng n�i dung c,n bd sung cho module này: 
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