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TÓM TẮT 

            "Một xã hội phải đi trên hai chân: một chân là khoa học, công nghệ, một chân là văn hóa" 

(Etienne Klein). Trí tuệ, năng lực, phẩm chất và văn hóa trong mỗi con người là nguồn lực góp 

phần quyết định sự phát triển phồn vinh của đất nước.  Bài báo trình bày một vài suy nghĩ về văn 

hóa học đường trong trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Bài báo cũng đưa ra một 

số chia sẻ về viêc học làm Người trong các trường sư phạm, nơi đào tạo ra những con người có 

tri thức, có kỹ năng và có phẩm hạnh phù hợp với yêu cầu thời đại. 
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ABSTRACT 

"A society must walk on two legs: one foot is science and technology, the other is culture" (Etienne 

Klein). Intelligence, capacity, quality and culture in each person are the resources that contribute 

to deciding the prosperous development of the country. The article presents some thoughts on 

school culture in universities in the context of educational innovation. The article also gives some 

sharing about learning to be human in pedagogical schools, which train people with knowledge, 

skills and virtues suitable to the requirements of the times. 
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I. MỞ ĐẦU 

 Gần mười bốn tỉ năm đã trôi qua kể từ khoảnh khắc vụ nổ lớn tạo thành vũ trụ. Gần 

năm tỉ năm đã trôi qua kể từ lúc Trái Đất được hình thành. Bốn vạn năm đã qua từ khi loài 

người bắt đầu gọt bỏ những dấu vết của người tối cổ để trở thành người tinh khôn và đã 

hai ngàn năm trăm năm từ lúc loài người phát minh ra chữ viết bắt đầu ghi lại văn minh 

của mình. Trên hành tinh Trái Đất, con người sinh sống và lao động, ngẩng đầu ngắm nhìn 

bầu trời và suy tư về cội nguồn với bao ước mơ và hy vọng.  

 Đại học Bologna được thành lập năm 1088, đại học Paris được thành lập năm 1199. 

đại học Oxford được thành lập giũa các năm 1167 và 1185, đại học Cambridge được thành 

lập năm 1209. Cùng lúc đó, ở Việt Nam, Văn Miếu đầu tiên được dựng lên ở Thăng Long 

năm 1070. Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm  

1076, nằm trong Văn Miếu.  
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 Như vậy, Việt Nam tự hào cũng đã sớm có đại học. Việt Nam  cũng có Thầy Chu 

Văn An (1292-1370) dâng Thất trảm sớ xin chém nịnh thần, có danh sĩ Thân Nhân Trung 

thế kỷ 15 dâng sớ xin vua Lê Thánh Tông “chiêu nạp hiền tài”, cho rằng “hiền tài là nguyên 

khí của quốc gia”, và có Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) viết 58 bản điều trần dâng lên 

vua Tự Đức đề nghị canh tân đất nước.  

 Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 15-9-1945, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh mong muốn “Dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với 

các cường quốc năm châu”.  Tiếp bước, nền giáo dục Việt Nam với những nhà giáo tài 

năng và tâm huyết như GS. Tạ Quang Bửu, GS. Hồ Đắc Di, GS. Hoàng Tụy,….và biết bao 

nhà giáo, tri thức khao khát nhìn thấy một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. 

 Nhưng vì sao cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa thật sự có một nền giáo dục nói chung,  

giáo dục đại học nói riêng xứng tầm như mong muốn. Một số nơi, giáo dục và văn hoá phát 

triển không đồng biến với nhau.  Bằng cấp có thể cao, nhưng văn hoá chưa đươc đẹp. Kiến 

thức có thể nhiều, nhưng là kiến thức nhồi nhét, xơ cứng. Điểm có thể cao, nhưng chất 

lượng không cao. Vẫn còn đó tiêu cực trong thi cử, không trung thực trong chuyên môn, 

đạo văn, mua bán bằng cấp, bạo lực học đường, vô cảm. Nhiều trường đại học đã có những 

hội thảo về giá trị đại học, tinh thần học thuật minh bạch, văn hóa trọng đãi nhân tài, đã có 

những quy định về “văn hóa ứng xử”, “văn hóa tổ chức”, cũng đã có những tấm gương về 

học thuật, về nhân cách. Tuy nhiên, những giá trị mà đại học mang lại vẫn chưa phải là 

động lực của nền kinh tế, văn hóa, công nghệ, phát triển xã hội như mong ước của rất nhiều 

người. Đại học vẫn còn chưa nhập cuộc và văn hóa học đường (VHHĐ) trong nhà trường 

vẫn luôn là câu chuyện nóng.  

 Trong khuôn khổ một bài viết nhỏ và kiến thức có hạn trước vấn đề rất rộng của 

VHHĐ,  bằng tấm lòng với nền giáo dục nước nhà hiện nay, người viết chỉ mong chia sẻ 

“đôi điều suy nghĩ về văn hóa học đường trong trường đại học”.  

.  Bài viết gồm năm phần. Phần thứ nhất giới thiệu mở đầu. Phần thứ hai bàn về VHHĐ 

với giáo dục và đào tạo. Phần thứ ba đưa ra những góc nhìn và những phân tích về VHHĐ 

trong mối quan hệ giảng viên – sinh viên (GV-SV) và môi trường xã hội. Phần thứ tư trình 

bày về vai trò của khoa học và công nghệ trong trường đại học. Một vài suy nghĩ về nền 

giáo dục hướng đến trái tim và nhân cách con Người  được đưa ra trong Phần kết luận.  

II. VHHĐ VỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Trong tác phẩm “Văn hoá  nguyên  thuỷ”, Tylor đã viết: “Văn hoá là tổ hợp các tri 

thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, và các năng lực, thói quen khác 

mà con người với tư cách là thành viên của xã hội tiếp thu được” (E.B.Tylor, 1871).  Còn 

học đường có thể xem như là không gian trong đó  diễn ra các hoạt động dạy - học nhằm 

mục đích là hình thành và phát triển tri thức, kỹ năng, thái độ và phát  triển  nhân cách 

con  người. Theo GS. Phạm Minh Hạc “Văn hoá học đường là hệ thống các chuẩn mực, 

giá trị giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học 

sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp” (Phạm Minh Hạc, 

2013).    

 Văn hoá luôn đi liền với giáo dục, giáo dục đi liền với văn hoá. Có thể xem văn hóa 

và giáo dục gắn liền với nhau theo quan hệ nhân quả. Học cái gì và học như thế nào thường 
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liên quan đến giáo dục, còn học để làm gì thường liên quan đến văn hóa. Theo nghĩa rộng, 

đứa  trẻ  từ khi còn là bào  thai đến khi lớn khôn luôn đắm mình vào quá trình giáo dục. 

Giáo dục là nhân tố quan trọng quyết định sự trường tồn của quốc gia. Quá trình giáo dục 

là quá trình chuyển tri thức thành giá trị nhân cách, văn hóa và được thực hiện trong một 

môi trường giáo dục tương ứng gọi là “văn hoá học đường”. 

 Trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư - Lớp dự bị, bài học thứ 3 với tựa đề “Đi học để 

làm gì?” có viết “Tôi đi học cốt nhất là biết luân lý, cho hiểu cách ăn ở để thành được 

người con hiếu thảo và người dân lương thiện” (Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, 

Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận, 1935). Hiểu rộng, đi học và việc học đầu tiên cốt để làm người. 

Trong những lớp học của thầy đồ ngày trước, một trong những bài học vở lòng có dạy “Kỷ 

sở bất dục,vật thi ư nhân”, nghĩa là cái gì mà ta không muốn thì đừng làm cho người khác 

và “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, nghĩa là có việc gì đó, trước tiên trách mình, sau mới 

trách người. Câu nói thể hiện văn hóa vở lòng khi học chữ, như là một quan điểm sống về 

đối nhân xử thế, về lòng yêu thương con người. Theo Fukuzawa Yukichi “Mọi người sinh 

ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn. Học để hiểu "trách nhiệm" của bản thân 

Học để dám nói lên chính kiến và thực hiện đầy đủ bổn phận với đất nước” (Fukuzawa 

Yukichi, Dịch giả: Phạm Hữu Lợi, 2014) 

 Ngày nay, khi nói đến học cái gì,  SV vào trường đại học để học những kiến thức 

chuyên môn, hiểu đươc những giá trị của tri thức mang lại ánh sáng cho nền văn minh loài 

người. Khi phát minh ra laser, tia X hay sóng điện từ thì các nhà khoa học chưa thể hình 

dung hết những giá trị to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của hôm nay mà các phát minh 

mang lại. Giá trị của tri thức, của công nghệ giúp con người tiếp cận sáng tạo và hiểu biết 

sâu sắc thế giới tự nhiên, tạo nên một đời sống văn minh hiện đại. 

 Trong thế giới phẳng, những cách thức tiếp cận tri thức để hiểu rộng hơn và sâu hơn 

kiến thức nhằm tạo nhiều thuận lợi cho việc học. Nhiều phương pháp đã ra đời, như “học 

bằng thực hành” (Learning by doing), “học qua vấn đề” (Problem-based learning), “học 

qua dự án” (Project-based training), “học qua trải nghiệm” (Experiential learning), “học 

qua khám phá” (Discovery learning), “học bằng làm việc nhóm” (Group work in learning), 

dạy học “STEAM”. Các phương pháp học này mong muốn mang lại  cho người dạy, người 

học thấy được ý nghĩa, giá trị và hiệu quả của việc học và chọn lọc hợp lý trong việc phát 

huy khả năng và trí tuệ của mình. 

 Khi nói đến học để làm gì? Học để làm người tử tế, sống có văn hóa, có danh dự, có 

khát vọng và thương yêu. Học để làm người tự do. John Stuart Mill đã viết “Mục tiêu của 

đại học không phải chỉ tạo ra các luật gia, bác sỹ hay kỹ sư có kỹ năng, mà tạo ra những 

con người có năng lực tư duy và có văn hóa” (trong Đại học, Nguyễn Xuân Xanh, 2021). 

Như vậy, đại học không chỉ dạy tri thức nghề nghiệp để kiếm sống, mà dạy cho người học 

có khả năng tự học suốt đời, sống chính nghĩa và có văn hóa, lòng tự trọng dân tộc, hòa 

nhập xã hội một cách hữu hiệu. 

 Einstein đã nói: “không phải cái gì có thể đếm được là có giá trị, và không phải cái 

gì có giá trị là có thể đếm được “. Khi dùng tiền mua chiếc bóng đèn, người mua muốn 

hưởng thụ niềm vui ánh sáng. Khi mua chiếc giường tốt, người mua mong hưởng thụ những 

giấc ngủ ngon. Khi người SV nộp học phí để vào trường đại học, chắc rằng SV mong muốn 
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hưởng thụ những bài học giá trị từ người Thầy, hiểu biết thế giới qua những bài giảng, 

những tấm gương sáng từ các bậc tiền bối. Trong một trường đại học truyền thống, trầm 

tích VHHĐ của nhà trường thấm đẫm khắp không gian học đường, và tạo nên cốt cách, 

tinh thần của mỗi người GV, mỗi SV. Khi ngồi học ở giảng đường, hay trên internet, làm 

sao cho mỗi SV hiểu rằng mỗi nhịp đập trái tim, dòng máu đang chảy, mỗi tế bào trong cơ 

thể đang hạnh phúc, hồi hộp và bừng sáng với tri thức của nhân loại. Đó là ánh sáng của 

văn hóa học đương như lời của một Giáo sư: “chân lý khoa học cũng như chân lý cuộc đời. 

Làm thế nào cho SV hiểu được hai chân lý đó chỉ có thể hỗ trợ cho nhau, như hai ánh sáng 

khác màu, chỉ có thể hòa vào nhau mà không phủ định nhau”. 

 Những tiến bộ ấn tượng của một số quốc gia Châu Á về kinh tế và khoa học bắt nguồn 

từ giáo dục đại học. Đại học không chỉ đào tạo chuyên viên mà hướng đến đào tạo con 

người có tri thức toàn diện, có tầm nhìn toàn cầu trong nền giáo dục khai phóng. Một nhà 

nước hiện đại cần có nền giáo dục đại học hiện đại và bản sắc và do đó trong các trường 

đại học cũng phải mang tinh thần và bản sắc văn hóa của quốc gia trong dòng chảy của sự 

hội nhập toàn cầu.  

III. VHHĐ TRONG MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN VÀ XÃ HỘI.  

 Mỗi trường đại học đều có mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.  Để không 

phải là lý thuyết suông, mỗi thành viên trong nhà trường phải làm cách nào để những điều 

đó biến thành hơi thở của cuộc sống học đường. Trường đại học không chỉ là nơi GV - SV 

đến rồi đi trong cuộc đời mà trường đại học là một gia tài tri thức, một không gian văn hóa 

học thuật ấm áp tình người, chỉ một lần hòa nhập, ai cũng nhớ về, cũng thấy mình trong 

đó, có trách nhiệm với nó và tự hào về nó. Unessco đã đưa ra bốn trụ cột của giáo dục thế 

kỷ XXI: Học đề biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để tự khẳng định mình 

(Unesco,1996). Đặc trưng quan trọng của văn hoá học đường là quan hệ GV - SV. Mối 

quan hệ GV - SV là nhân tố quan trọng đối với hiệu quả giáo dục. VHHĐ trong trường đại 

học giúp mọi thành viên thấm nhuần và thấy rõ “Giáo dục không phải là đổ đầy bình, mà 

là thắp lên một ngọn lửa” (William Butler Yeats). Đó là ngọn lửa từ chính ngươi GV trao 

truyền cho người SV.  Ở Việt Nam, sau nhiều cải cách và đổi mới, ai cũng có quyền mong 

muốn được hưởng một nền giáo dục tử tế. Trong nhà trường tử tế có những người GV và 

những người SV tử tế. Muốn vậy phải có một nền giáo dục nhân bản và khai phóng,  tạo 

nên sức mạnh trí tuệ và cái tâm của GV-SV.  

 Thời xưa, khi người học trò đến xin thầy dạy học là để làm người, học điều hay lẻ 

phải, học nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, học văn hoá, đạo đức. Như vậy, trước khi có người SV 

sống đẹp hay không đẹp trnng trường đại học, thì người SV đã được giáo dục từ thuở nhỏ 

trong gia đình từ ông bà, cha mẹ, thầy cô, xã hội.  VHHĐ thể hiện trong trường đại học có 

nguồn gốc rất rộng và sâu, từ quê hương, từ nơi sinh ra và lớn lên, từ tinh thần dân tộc và 

những ký ức thiêng liêng được tiếp nối từ bao đời. Khi mỗi SV ý thức được cội nguồn, thì  

sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng xã hội, nơi người SV đã được hưởng thụ và 

chọn lọc để có được những điều tốt đẹp.  Muốn được sự tôn trọng, phải biết tôn trọng mọi 

người. Dạy học là một khoa học và cũng là một nghệ thuật. SV được hấp thụ không gian 

VHHĐ chủ yếu từ ngươi GV và môi trường học đường. Người GV phải biết lắng nghe  

SV, chinh phục SV bằng phẩm chất, khả năng giảng dạy, năng lực nghiên cứu và bằng 
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chính cuộc đời mình.  Từ sự trao truyền niềm tin, SV tự do lựa chọn con đường trưởng 

thành để thực hiện ước mơ của mình. Sự khao khát tri thức, nội lưc trong người SV sẽ được 

đánh thức. Những điều này phản ánh giá trị của VHHĐ. 

 UNESCO cho rằng vai trò của người GV thế kỉ 21 có những thay đổi hướng đến hoạt 

động chuyên biệt trong nghề nghiệp của GV. Thứ nhất, GV là nhà giáo dục với 2 nhiệm 

vụ cốt lõi là giáo dục và giáo dưỡng. Thứ hai, GV là người học, lao động sáng tạo và nghiên 

cứu giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục. Thứ ba, GV là nhà văn hoá – xã hội 

với đầy đủ tri thức, lương tâm và phẩm hạnh của người thầy. Mỗi hoạt động học và hoạt 

động dạy đều làm cao quý con người.  GV là một sứ giả của giáo dục, và SV sẽ là một sứ 

giả giáo dục. Thầy chuyển giao tri thức và niềm vui sáng tạo cho trò.  Đời sống tri thức 

GV-SV nâng cao trong quá trình đào tạo và tự đào tạo. Humboldt đã đưa ra hai định luật: 

định luật đầu tiên là hãy tự rèn luyên mình; định luật thứ hai là tác động lên người khác 

bằng cái đã làm nên chính mình (trong Đại Học, Nguyễn Xuân Xanh, 2021). Khi đào tạo 

SV thành người có tri thức và văn hóa, GV và SV đã cùng thắp lên ánh sáng nội tâm để 

xua tan mây mù của sự vô minh. Trong một thế giới năng động đang thay đổi nhanh chóng, 

việc trang bị kiến thức cho SV không quan trọng bằng rèn luyện cho SV bản lĩnh, tinh thần 

thích nghi, có chính kiến, có sáng tạo để giải quyết vấn đề.  

 Nhà khoa học Poincaré đã viết: “Phải lên cao hơn nữa, và lúc nào cũng phải lên cao 

hơn, để bao giờ cũng nhìn thấy xa hơn và không quyến luyến gì lâu ở dọc đường. Người 

leo núi chân chính bao giờ cũng xem đỉnh núi vừa mới leo tới như là chỗ gác chân dẫn đến 

một đỉnh núi khác cao hơn. Nhà bác học phải có bàn chân của người miền núi, và nhất là 

phải có trái tim của người miền núi’’. VHHĐ giúp GV-SV hiểu rằng việc khao khát lên 

cao không phải để thấy mình đứng cao hơn người khác, mà để được nhìn thấy thế giới rộng 

hơn, xa hơn, thấy yêu thương con người, thấy mình nhỏ bé và còn biết bao điều phải học. 

VHHĐ giúp cho các SV hiểu rằng khi tìm hiểu về nước, cội nguồn của sự sống,  nước sẽ 

dạy cho ta bài học về sự khiêm nhường, kiên trì, hòa hợp, cởi mở và bao dung. VHHĐ có 

thể giúp cho các SV hiểu về cái vô giá của ánh sáng măt trời, trong đó là cả một nền văn 

minh của nhân loại. VHHĐ cho biết mỗi con người là vô giá về sự có mặt của mình trên 

trái đất, với bao phát minh tốt đẹp đã ra đời mang lại cho con người biết bao niềm vui và 

hy vọng. VHHĐ là niềm vui, là nụ cười khi giúp ai đó, hay giúp cho chính mình khi tìm 

thấy lối ra một cuộc tranh luận cởi mở, khi bình luận về thành quả của một khám phá. 

VHHĐ cho ta cảm xúc Trái Đất cũng cô đơn và hãy bảo vệ nó, bảo vệ môi trường, như 

bảo vệ hơi ấm tình người trên giấc mơ một Trái Đất bình yên, hòa bình và thịnh vượng. 

 Người xưa nói học ăn, học nói, học gói, học mở thì nụ cười và lời chào cũng phải 

học. VHHĐ sẽ mang lại cho mỗi người niềm vui khi đến một trường đại học, được đón 

chào bằng nụ cười của người bảo vệ ngay từ cánh cổng trường, nụ cười cô văn thư sẵn lòng 

hướng dẫn và gúp đỡ. Từ nụ cười thân ái của thầy hiệu trưởng và ban quản lý, nụ cười 

thiện tâm của GVvà SV, đến cả nụ cười của hàng cây trên đường đến lớp. Văn hóa nụ cười, 

lời chào trong trường đại học có giá trị của cái đẹp và sức mạnh tự thân mà ai cũng mong 

muốn hưởng thụ. Muốn vậy, phải học, bài học vỡ lòng. VHHĐ có nụ cười Việt Nam, có 

lời chào Việt Nam, gần gũi và thân thiện. Không phải nụ cười xã giao của những mối quan 

hệ, mà là nụ cười chân thật từ tấm lòng có sức mạnh nhân văn. Nụ cười minh triết, của 
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lòng lạc quan, của niềm tin giúp mỗi người vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc 

đời.  

 Trong quy định văn hóa công sở của trường đại học Đà-Lạt trên cao nguyên đã ghi 

“khi thực hiện nhiệm vụ, thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 

luôn mĩm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” (trong Quy định văn hóa 

công sở trường ĐH ĐL, 2021). Nụ cười có thể góp phần nâng cao giá trị học hiệu của một 

trường đại học một khi nụ cười trở thành tài sản văn hóa với cả tấm lòng. Văn hóa nụ cười 

và văn hóa lời chào thực lòng từ nội tâm sẽ tạo nên hình ảnh của một trường đại học thân 

thiện, nhân ái và bản lĩnh. 

IV VHHĐ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab khẳng định rằng cách mạng 

công nghiệp 4.0 sẽ không chỉ ảnh hưởng tới cách sống của con người mà còn định nghĩa 

lại chúng ta là ai. Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra với tốc độ tăng theo hàm lũy thừa, lan tỏa 

rộng khắp bằng sự kết hợp nhiều công nghệ dẫn đến những thay đổi chưa có tiền lệ và tác 

động đến các quốc gia và toàn xã hội. Loài người đang đứng trước thềm một cuộc cách 

mạng sẽ làm thay đổi căn bản cách suy nghĩ, sống, làm việc của mỗi người.  

 Nếu thế kỷ 20 được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng về hiểu biết và tư duy thì 

thế kỷ 21 là thế kỷ của ứng dụng. Bước sang thế kỷ 21, thế giới nhanh chóng bị là phẳng 

bởi số hóa và đa truyền thông không dây, những thành tựu công nghệ xóa nhòa đi ranh giới 

địa lý, toàn cầu hóa trở thành xu hướng tất yếu. Trong thế kỷ thông tin đầy biến động theo 

từng đợt sóng cách mạng công nghệ liên tiếp, người ta nhận thấy rằng giáo dục đang chậm 

chân (Phù Chí Hòa, Nguyễn Thị Hà, Phan Đức Khanh, 2020).  

 Công nghệ giáo dục được hiểu là việc thiết kế, ứng dụng và quản lý các lý thuyết tiếp 

cận giáo dục hoặc các tài nguyên công nghệ, tiến bộ công nghệ vào việc học tập để việc 

học diễn ra dễ dàng hơn và đạt hiệu suất cao hơn (Stošić L., 2015). Khả năng hàng tỷ người 

được kết nối thông qua các thiết bị di động với những tính năng chưa từng có trong tốc độ 

xử lý, dung lượng lưu trữ. Những đột phá công nghệ mới nổi, như trí thông minh nhân tạo, 

rô bốt, mạng lưới vạn vật kết nối internet, các phương tiện không người lái, công nghệ in 

3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng và máy 

tính lượng tử,.. Gần đây nhất, mạng 5G đã khởi động tại Việt Nam, đã và sẽ tạo nên những 

biến đổi sâu sắc trong hệ thống giáo dục, y tế, và tất cả các ngành khoa học kỹ thuật. Những 

biến đổi này mang tính lịch sử cả về quy mô, tốc độ và phạm vi ảnh hưởng. Nó đang định 

hình lại bối cảnh kinh tế, xã hội, mô hình đào tạo trong giáo dục, và thay đổi cách giao tiếp 

thông tin, cách con người suy nghĩ và thể hiện mình. Trong hoàn cảnh này, vai trò của con 

người, của VHHĐ trong nhà trường mang nhiều ý nghĩa. Mỗi sinh viên như cá nhân trọn 

vẹn của cộng đồng trong nền giáo dục toàn cầu. 

 Việc định hướng nghiên cứu khoa học trong trường đại học sẽ tạo ra động lực tự học, 

tự nghiên cứu và tư duy phản biện cho người dạy và người học bởi vì “Người học trước 

hết phải hiểu được chính mình, phải hiểu được các quy luật thầm kín của vũ trụ chi phối 

cá nhân mình, chi phối các cộng đồng, phải biết xử thế tối ưu trước các quy luật chi phối 

cá nhân và cộng đồng” (Nguyễn Hoàng Phương, 1995). Năng lực nghiên cứu khoa học có 

ý nghĩa quan trọng với GV và SV. Đối với GV, chất lượng bài giảng và hoạt động giáo dục 
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phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Đối với SV, nghiên cứu khoa học 

là cơ hội để tiếp thu, kế thừa và bổ sung tri thức vào các nghiên cứu mới, đồng thời nâng 

cao kỹ năng nghiên cứu. Trong trường đại học, để nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học, 

phải có chính sách trọng dụng, đãi ngộ và thu hút những nhà khoa học có tài trong trường, 

trong nước và ngoài nước. Được như vậy, với không gian khoa học rộng mở và đa dạng, 

môi trường học thuật khai sáng, SV sẽ nhận được những bài học lớn, bởi vì “Ai đã một lần 

được tiếp xúc với những tài năng vĩ đại sẽ thay đổi thước đo tinh thần cho cuộc đời, và 

cuộc tiếp xúc như thế là điều thú vị nhất cuộc đời có thể mang lại” (H.Hemholtz). 

GS. Hồ Đắc Di đã nói “Trong khoa học sự tiến bộ gắn liền với sự kết hợp chặt chẽ 

giữa nghiên cứu và giảng dạy, mà nếu không có điều đó thì chẳng khác nào xây nhà trên 

cát” và “Thật quý giá cho một nhà khoa học nào có một công việc kết hợp được cả Khoa 

học và Lương tâm. Có tài chưa đủ, mà phải có đạo đức trong sáng” (trong Kỷ Yếu Đại 

Học Humboldt 200 Năm (1810 – 2010), 2014). Trong một xã hội khi mà công nghệ lên 

ngôi, trí tuệ nhân tạo phát triển, là lúc trái tim con người trở nên quan trọng. Những con 

người tử tế, ham học hỏi, ham hiểu biết, giàu tình người là mục tiêu mà nền giáo dục hướng 

đến trong tương lai. 

V. KẾT LUẬN 

  Những nền giáo dục có chất lượng hàng đầu như Hoa Kỳ, Phần Lan, Israel, Hàn 

Quốc, Singapo, … đều dấn thân vào cuộc đua đổi mới với trọng tâm là lấy công nghệ giáo 

dục làm đòn bẩy. Trên đà phát triển chung, nền giáo dục Hàn Quốc hướng đến việc tạo ra 

con người phát triển toàn diện. Mỗi quốc gia có lựa chọn của mình, nhưng dù là nước nào 

thì công cuộc đổi mới giáo dục phải đặt lên hàng đầu. Vai trò của các trường sư phạm mang 

nhiều ý nghĩa.  

 Hiện nay, Phần Lan được đánh giá là có nền giáo dục phổ thông hàng đầu thế giới, 

họ chọn triết lý đặt con người nhân văn lên trên con người kỹ năng: “Trái tim con người 

quan trọng hơn hết thảy. Những tố chất của con người mà máy móc không có được như 

ham học hỏi, ham hiểu biết, đồng cảm với người khác sẽ là mục tiêu mà giáo dục vun đắp” 

(Olli-Pekka Heinoen)  

 Ngay từ thời cổ đại, nhà bác học Aristolte cũng đã nói “giáo dục trí tuệ mà không có 

giáo dục trái tim thì không phải là giáo dục”. Câu chuyện “Đi học để làm gì?” trong Quốc 

văn giáo khoa thư về bài học làm người đến nay vẫn con nguyên giá trị. Con người luôn là 

yếu tố quan trọng nhất và quyết định cho sự thành công của giáo dục. Bài học làm người, 

VHHĐ vẫn mang tính thời sự, nhất là trong bối cảnh đổi mới và toàn cầu hóa hiện nay.  

 Một nền giáo dục biết phát huy hiền tài sẽ tạo điều kiện cho mỗi GV và SV trong 

dòng chảy đại học có quyền thể hiện và phát huy hết sức mạnh của trí tuệ và trái tim. Khi 

đó,  đại học trở thành đại học của khoa học, là cái nôi của văn hóa, là không gian sáng tạo 

của GV-SV và thực sự trở thành nguồn nguyên khí của quốc gia. VHHĐ hướng đến việc 

tạo ra khung văn hóa trong mỗi trường học, luôn khai sáng, nhân văn và đổi mới. Khi 

trường đại học là tấm gương phản chiếu hình ảnh nền văn hóa và giáo dục của một quốc 

gia thì VHHĐ giúp chúng ta hiểu được một phần nào đó cái duyên để GV – SV được gặp 

nhau trong môi trường đại học đã là một điều kỳ diệu.        
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