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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Đạo đức và đạo đức nghề nghiệp (ĐĐNN) là vấn đề không mới nhưng luôn 

mang tính thời sự, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực 

(tiến bộ của quá trình mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế, ..) là mặt trái của vấn đề 

(kinh tế thị trường, danh vị, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm,..) đang tạo ra những hệ 

lụy làm suy thoái đạo đức con người ở nhiều vị trí, nhiều lĩnh vực ngành nghề. Giáo 

dục nghề nghiệp cũng không nằm ngoài môi trường đó.  

Hiện nay có hàng ngàn nghề trong xã hội, mỗi một nghề thường có một 

chuẩn mực ĐĐNN riêng biệt, ĐĐNN chính là “tài sản vô hình quý giá nhất của 

người hành nghề”. Nhưng dù làm bất cứ nghề gì, người lao động đều phải chấp 

nhận những giá trị phổ quát của nhân loại và dân tộc, đó là ĐĐNN chung mà mọi 

người cần có, cụ thể là: Yêu nghề, yêu công việc đang làm; Có tinh thần sinh vì 

nghệ, tử vì nghệ, quyết tâm hoàn thành công việc được giao, nghề mà mình đã lựa 

chọn; Kiên trì học tập, rèn luyện kiến thức kỹ năng làm cho tay nghề ngày càng tinh 

thông; Năng động, sáng tạo, không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất lao động, 

làm ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao; Đoàn kết gắn bó với tập thể, hợp tác với 

tất cả các dân tộc vì một thế giới hòa bình và hạnh phúc; Chấp hành nghiêm chỉnh 

nội quy, kỷ luật của cơ quan đoàn thể, chủ  trương, chính sách và pháp luật của nhà 

nước; Bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ trái đất, mái nhà chung của nhân loại. 

Trước yêu cầu mới của CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị 

quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi 

mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo [71] và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện 

nay là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phát triển giáo dục, đào 

tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, với tiến bộ khoa học - công 

nghệ. [25]. 

Bên cạnh đó, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 cũng đã nhấn mạnh 

“Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào 
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tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích 

ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao 

năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành 

khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao 

hơn”.[60]  

Trong các phẩm chất và năng lực nêu trên, thì đạo đức là một trong những 

yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thành đạt và hạnh phúc của mỗi con người 

nên nó được sự quan tâm đặc biệt của mọi thành viên xã hội. Vì vậy trước khi bước 

vào cuộc sống, người thanh niên phải được rèn luyện về phẩm chất đạo đức và năng 

lực chuyên môn, đặc biệt là rèn luyện giáo dục ĐĐNN tại các trường cao đẳng và 

đại học. Và để tổ chức giáo dục ĐĐNN cho sinh viên (SV) trong quá trình học tại 

các trường cao đẳng, đại học hay các trường nghề đạt hiệu quả góp phần nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phù hợp với 

sự phát triển kinh tế - xã hội, với tiến bộ khoa học - công nghệ là một vấn đề cần 

được nghiên cứu một cách hệ thống, khoa học trong giai đoạn hiện nay. 

Riêng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng trung tâm lớn về sản 

xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, có đóng góp lớn vào xuất khẩu 

nông thủy sản của cả nước. Ngày 12/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 245/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng 

kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. [90] Trong 

đó về định hướng phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo nêu rõ: “Phát triển giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề nhằm tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện, đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. 

Tập trung ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho các 

ngành, lĩnh vực mũi nhọn của vùng và yêu cầu hội nhập quốc tế; ưu tiên đầu tư và phát 

triển các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề có đủ năng lực đào tạo các nghề trọng 

điểm cấp quốc tế và khu vực”. Từ đó cho thấy nhiệm vụ của các trường cao đẳng nghề 

(CĐN) vùng ĐBSCL trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo năng 

lực chuyên môn và phẩm chất ĐĐNN đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho phát triển kinh 

tế - xã hội của vùng trong giai đoạn hội nhập và phát triển là rất quan trọng và cần thiết. 

Tuy nhiên, các trường CĐN ở ĐBSCL hiện nay chỉ tập trung chủ yếu vào 

việc đào tạo kỹ năng chưa có sự chú ý cần thiết đến việc giáo dục ĐĐNN cho SV, 
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điều đó dẫn đến những hậu quả đáng buồn mà kết quả khảo sát SV gần đây cho 

thấy: Quan điểm SV thích tiền hơn thích học chiếm tỷ lệ 54,42% (trang 69); Kỷ luật 

kém: SV cúp tiết nhiều chiếm 78,32%; nghỉ học không phép chiếm 77,62%; đi học 

trễ chiếm 73,43% (trang 71); Không trung thực còn hiện tượng ăn cắp vặt chiếm 

50,3% (trang 72)… Và đánh giá của Doanh nghiệp (DN) về các phẩm chất đạo đức 

trong công việc mà SV thường vi phạm, cũng cho thấy Kỷ luật lao động thấp chiếm 

53,6% (trang 74). Và những điều này dẫn đến hệ quả là nhân lực được đào tạo từ 

các trường CĐN vùng ĐBSCL chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của vùng. 

Mặt khác trong thời gian gần đây chưa có những công trình nghiên cứu có hệ 

thống về giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL. Vì thế việc tìm 

kiếm các phương pháp, con đường tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV các trường 

CĐN đảm bảo các nội dung phẩm chất ĐĐNN chung mà các ngành nghề đều cần là 

rất có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. 

Vì những lý do trên, chúng tôi đã chọn đề tài “Giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu 

Long” với mong muốn góp phần khiêm tốn của mình vào việc nâng cao chất lượng 

đào tạo nguồn nhân lực vùng ĐBSCL. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các hoạt động tổ chức giáo 

dục ĐĐNN cho SV ở các trường CĐN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực vùng ĐBSCL.  

3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 

3.1 Khách thể nghiên cứu:  

Quá trình đào tạo nghề cho SV tại các trường CĐN vùng ĐBSCL.   

3.2 Đối tượng nghiên cứu:  

Hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL.  

4. Giả thuyết nghiên cứu 

Đạo đức của SV các trường CĐN vùng ĐBSCL hiện nay còn thấp. Nếu chú 

ý đến những đặc điểm văn hóa, tính cách của SV các trường CĐN vùng ĐBSCL thì 

có thể thiết kế được các hoạt động tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV các trường 
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CĐN có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 

tích cực cho sự phát triển của vùng ĐBSCL 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu những cơ sở lý luận về giáo dục ĐĐNN cho SV các trường 

CĐN; các đặc điểm văn hóa, tính cách con người vùng ĐBSCL và đặc điểm ĐĐNN 

của SV các trường CĐN vùng ĐBSCL. 

- Khảo sát thực trạng đạo đức của SV và hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV 

tại các trường CĐN vùng ĐBSCL. 

- Tổ chức các hoạt động tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN 

phù hợp với đặc điểm văn hóa, tính cách con người vùng ĐBSCL.  

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm. 

6. Phạm vi nghiên cứu  

- Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu được giới hạn tập trung chủ yếu vào 

hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL.  

- Phạm vi khách thể khảo sát: Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) và SV 

ở một số trường CĐN tiêu biểu, đại diện cho vùng ĐBSCL; và các doanh nghiệp 

(DN), cơ sở sản xuất tại các tỉnh thành này. 

- Phạm vi địa bàn khảo sát: tại các trường CĐN Cần Thơ, CĐN Kiên Giang, 

CĐN An Giang, CĐN Sóc Trăng, CĐN Tiền Giang. 

- Phạm vi thực nghiệm (TN): Tổ chức TN sư phạm tại trường CĐN Cần Thơ 

với 02 nghề Điện công nghiệp và Công nghệ ô tô; thời gian thực hiện từ tháng 

9/2014 đến tháng 7/2016. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận: 

Để thực hiện đề tài này chúng tôi đã dựa vào các quan điểm phương pháp 

luận nghiên cứu sau:  

+ Tiếp cận theo quan điểm thực tiễn: Luận án đề cập đến nguồn gốc xuất 

phát từ thực tiễn về sự thay đổi, phát triển của công tác dạy nghề trong thời kỳ hội 

nhập kinh tế quốc tế của đất nước, đã nảy sinh nhu cầu giải quyết các vấn đề về chất 

lượng nguồn nhân lực bao gồm phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, trong 

đó phẩm chất ĐĐNN là quan trọng. Trước nhu cầu của xã hội và nhu cầu chất 

lượng lao động của các DN sản xuất, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói 
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chung và các trường CĐN vùng ĐBSCL nói riêng cần phải quan tâm sâu hơn về 

giáo dục ĐĐNN cho SV thông qua đa dạng các hoạt động tổ chức giáo dục bên 

cạnh việc truyền đạt những kiến thức kỹ năng nghề. Và đặc biệt việc nghiên cứu 

giáo dục ĐĐNN phải gắn chặt với tính chất đặc điểm vùng miền, với tính cách văn 

hóa của vùng ĐBSCL. 

+ Tiếp cận theo quan điểm lịch sử: Việc giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho SV 

đã được quan tâm và nghiên cứu cùng với sự phát triển của nhân loại, mỗi thời điểm 

lịch sử sẽ có những cách thức giáo dục phù hợp. Vì thế, việc nghiên cứu về ĐĐNN 

và giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL cần phải kế thừa những 

giá trị đạo đức truyền thống, cách thức GDĐĐ có hiệu quả mà lịch sử dân tộc đã để 

lại, đồng thời phải được vận dụng trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử dất nước đang 

trong giai đoạn phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) 

và hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Tiếp cận theo quan điểm hệ thống - cấu trúc: Giáo dục ĐĐNN cho SV các 

trường CĐN là một quá trình hoạt động lâu dài và phức tạp, chính vì thế việc 

nghiên cứu các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV phải nghiên cứu trong một chu 

trình tổng thể, liên hệ với các mặt giáo dục khác, tuy nghiên cứu mang tính chất độc 

lập nhưng phải trong hệ thống - cấu trúc của chương trình đào tạo. 

7.2. Các phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận:  

Chúng tôi đã phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa..., các tài liệu liên 

quan đến lý luận ĐĐNN và giáo dục ĐĐNN, các công trình khoa học đã công bố 

nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu. 

Quá trình nghiên cứu tài liệu được tiến hành như sau: 

+ Thu thập, lựa chọn và sàng lọc các tư liệu có liên quan đến GDĐĐ và giáo 

dục ĐĐNN cho SV học nghề, tìm hiểu đặc điểm tính cách con người vùng 

ĐBSCL… 

+ Phân tích, đánh giá các thông tin, số liệu thu thập được; 

+ Khái quát hóa, hệ thống hóa những thông tin thu thập được; 

+ Xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu. 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:  
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 - Phương pháp khảo sát thực trạng: Điều tra bằng phiếu và phỏng vấn với 

đối tượng là: SV, CBQL và GV các trường CĐN Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, 

Sóc Trăng, Tiền Giang và các DN tại 5 tỉnh thành này. 

- Phương pháp quan sát hoạt động: Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã 

tiến hành quan sát các hoạt động dạy và học của GV và SV tại trường CĐN Cần 

Thơ; các hoạt động sinh hoạt tập thể ngoại khóa và quá trình thực tập tốt nghiệp của 

SV để ghi nhận lại sự thay đổi trong nhận thức, thái độ, hành vi của SV. 

- Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này được thực hiện qua tham khảo 

các ý kiến tư vấn của các chuyên gia làm công tác quản lý đào tạo, quản lý giáo dục, 

các GV chủ nhiệm... thông qua các cuộc họp GV chủ nhiệm hàng tháng và các cuộc 

họp đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của SV để rút kinh nghiệm trong quá 

trình nghiên cứu. Bên cạnh đó chúng tôi còn lấy ý kiến đánh giá về tính khả thi và 

hiệu quả của các chuyên gia kỹ thuật, các DN trong việc đề xuất quy trình thực tập 

cho SV nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ĐĐNN cho SV. 

- Phương pháp TN sư phạm: Chúng tôi đã lựa chon SV của 2 nghề Điện công 

nghiệp và Công nghệ tô tô để tiến hành TN sư phạm tổ chức giáo dục ĐĐNN thông 

qua các hoạt động đề xuất. Với phương pháp đánh giá kết quả nhận thức, thái độ và 

hành vi của SV trước khi TN và sau khi TN sẽ đánh giá được hiệu quả của các hoạt 

động tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV các trường vùng ĐBSCL được đề xuất. 

- Phương pháp phân tích thống kê toán học:  

Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kế bằng phần mềm SPSS để xử lý số 

liệu thông qua cách lập bảng tính tham số đặc trưng (trung bình mẫu; trung bình 

cộng; phương sai; độ lệch chuẩn; hệ số tương quan...) 

8. Luận điểm bảo vệ của Luận án 

1. Giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL cần dựa trên đặc 

điểm tính cách và văn hóa của con người vùng ĐBSCL. 

2. Giáo dục ĐĐNN cho SV là một chuỗi các hoạt động suốt trong quá trình 

học tập nghề nghiệp, cần có sự phối hợp nhiều phương pháp giáo dục, đảm bảo tổ 

chức hoạt động giáo dục qua ba con đường chính là: thông qua các bài giảng trên 

lớp, các buổi thực hành chuyên môn nghề nghiệp; thông qua các hoạt động ngoài 

giờ lên lớp và thông qua thực tập tốt nghiệp tại DN, cơ sở sản xuất. Đồng thời phải 

phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 
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3. Để giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN đạt hiệu quả cần am hiểu về 

các đặc điểm tâm sinh lý của SV học nghề và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành ĐĐNN của SV. 

9. Đóng góp mới của Luận án 

9.1 Về mặt lý luận:  

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ĐĐNN và giáo dục ĐĐNN 

và nêu lên được bảy thành phần cơ bản của ĐĐNN. 

- Làm rõ những đặc điểm tâm lý của SV các trường CĐN và những yêu tố 

ảnh hưởng đến việc giáo dục ĐĐNN cho SV 

- Phân tích những tính cách đặc trưng của con người ĐBSCL từ đó nêu lên 

các đặc điểm ĐĐNN của SV các trường CĐN vùng ĐBSCL. 

- Nêu lên các con đường giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN và đề 

xuất quy trình thực tập tốt nghiệp mới cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL đảm 

bảo nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐNN. 

9.2 Về mặt thực tiễn 

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng đạo đức của SV các trường 

CĐN; thực trạng công tác giáo dục ĐĐNN cho SV tại các trường CĐN vùng 

ĐBSCL.  

- Đánh giá ưu điểm và hạn chế của quy trình thực tập tốt nghiệp cho SV của 

các trường CĐN vùng ĐBSCL hiện nay. 

- Thiết kế các hoạt động giáo dục ĐĐNN thông qua ba con đường giáo dục 

là: thông qua hoạt động giảng dạy trên lớp, thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp 

và thông qua thực tập tốt nghiệp tại DN; vận dụng phương pháp giáo dục có tính 

khả thi nhằm giáo dục ĐĐNN cho SV trường CĐN vùng ĐBSCL trong bối cảnh 

kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, thực 

hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. 

- Thực nghiệm sư phạm và đã khẳng định việc có sự thay đổi tích cực trong 

nhận thức, thái độ, hành vi của SV về các ĐĐNN khi được tổ chức các hoạt động 

giáo dục ĐĐNN trong quá trình học tập tại trường CĐN vùng ĐBSCL. 

10. Bố cục của Luận án 

- Phần mở đầu 

- Phần nội dung: gồm có 4 chương 
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Chương 1: Cơ sở lý luận về  giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN. 

 Chương 2: Thực trạng về giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng 

ĐBSCL. 

 Chương 3: Tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL. 

 Chương 4: Tổ chức TN sư phạm 

- Phần Kết luận và Khuyến nghị 

- Danh mục tài liệu tham khảo  

- Phụ lục 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  

 CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

 1.1.1 Các nghiên cứu về đạo đức nghề nghiệp 

Ở các nước như: Anh, Mỹ, Úc thì khái niệm “đạo đức nghề nghiệp” thường 

được thể hiện ở khái niệm “thái độ” (Attitudes). Các nhà giáo dục ở các nước này 

có diễn đạt nội hàm của khái niệm này như lòng yêu nghề, tình thương đối với trẻ 

và tinh thần trách nhiệm cao trong dạy học. Tại Viện Đại học Doulas Mauson, bang 

Adelaid, Nam Úc, một số tác giả cho rằng: ĐĐNN là một yêu cầu không thể thiếu 

của bất cứ loại hình công việc nào. Mỗi loại nghề nghiệp đòi hỏi những người trong 

từng nghề nghiệp cần phải hội đủ các thành tố, đó là: Tri thức, Thái độ, Kỹ năng. 

Mỗi nghề thường có một chuẩn mực đạo đức riêng biệt. Các tác giả không nói trực 

tiếp vào ĐĐNN, nhưng đề cập sâu về thái độ nghề nghiệp, những phẩm chất cần 

thiết của người lao động nghề nghiệp. [29; 30; 33; 77; 86; 103; 115; 119; 120] 

Tại bang Victoria - Úc với nghề sư phạm được xây dựng thành các quy định 

về chuẩn mực ĐĐNN của nghề dạy học bao gồm: sự tôn trọng người khác, lòng 

nhân hậu, sự công minh và công bằng, tính lương thiện và ngay thẳng. Các chuẩn 

mực ĐĐNN cũng là cơ sở để cụ thể hóa các hành vi đạo đức mà GV phải thực hiện, 

đồng thời là căn cứ để GV soi xét lại mình để có sự điều chỉnh và hoàn thiện ĐĐNN 

cho bản thân. [30; 77; 97] 

Liên đoàn báo chí quốc tế IFJ (Internationnal Federation of Juornalists) đề ra 

những nguyên tắc ĐĐNN tại Đại hội các nghiệp đoàn Báo chí toàn thế giới lần thứ 

2 tổ chức tại Bordeaux - Pháp vào tháng 4 năm 1954, và sau đó những nguyên tắc 

này được hiệu chỉnh tại Đại hội lần thứ 18 tổ chức vào tháng 5 năm 1986 tại 

Helsinki - Phần Lan. Bản tuyên bố quốc tế này được coi là những tiêu chuẩn ĐĐNN 

cho các nhà báo trong việc thu thập, lưu giữ, phổ biến, đánh giá tin tức và các 

nguồn tin trong việc miêu tả các sự kiện. [102] 

Tổ chức Quốc tế các hiệp hội thư viện (IFLA) ban hành bản quy tắc về 

ĐĐNN và được xem như các khuyến nghị về mặt đạo đức mang tính định hướng 

cho cán bộ thư viện - thông tin, và là cơ sở cho việc xây dựng các quy định về thư 

viện các nước. Gồm 6 yêu cầu: Tiếp cận thông tin; Trách nhiệm đối với mỗi người 
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dân và toàn xã hội; Sự riêng tư, tính bảo mật và sự công khai; Truy cập mở về sở 

hữu trí tuệ; Sự tập trung hội nhập của cá nhân và các kỹ năng chuyên môn; Mối 

quan hệ đồng nghiệp và mối quan hệ giữa chủ sở hữu lao động và người lao động. 

[26] 

Nguyên tắc ĐĐNN của tư vấn giáo dục Hoa Kỳ (Education USA) lại được 

xây dựng và quy định thành 14 điều bắt buộc tuân theo: 1/ Giúp đỡ tất cả các khách 

hàng bất kể quốc tịch, chủng tộc, giới tính, địa vị; 2/ Chỉ được phép sử dụng văn 

phòng, tước vị và các tổ chức chuyên nghiệp trong việc tư vấn chính thức của 

Education USA; 3/ Cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ, hiện thời và không 

thiên vị về các cơ hội giáo dục…; 4/ Đảm bảo rằng chuyên gia tư vấn giáo dục Hoa 

Kỳ phải định rõ khi đưa ra ý kiến hay nhận xét cá nhân…; 5/ Không nên xếp hạng 

bất cứ một trường cao đẳng hay đại học…; 6/ Cung cấp miễn phí thông tin chung về 

quá trình tư vấn…; 7/ Phải cung cấp một hệ thống tính phí dịch vụ hợp lý với tiêu 

chuẩn địa phương và phổ biến rộng rãi tới khách hàng… 8,9,10,11,12,13…; 14/ 

Hướng dẫn và chỉ đạo thích hợp từ điều phối tư vấn giáo dục khu vực (REAC). [30, 

119; 120] 

Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã giải mã được 5 tiêu chuẩn đạo đức 

chung cần phải có của tất cả các kế toán chuyên nghiệp: 1/ Đảm bảo tiêu chuẩn 

chuyên môn về nghề nghiệp; 2/ Giữ bí mật thông tin; 3/ Luôn làm việc khách quan; 

4/ Giữ gìn thể diện nghề nghiệp; 5/ Chính trực và liêm khiết. [43, 77] 

Ở Việt Nam cũng có nhiều ngành nghề ban hành các nguyên tắc quy định về 

các tiêu chuẩn, chuẩn mực ĐĐNN, Cụ thể: 

Ngày 14/12/2007, Bộ Nội Vụ có công văn số 3613/BNV-TCPCP hướng dẫn 

ban hành quy tắc ĐĐNN cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong cả nước. [10] 

Quan điểm Y đức của Hồ Chí Minh là “Lương Y phải như từ mẫu”. Năm 

2014, Bộ Y tế  cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của công chức viên chức, người 

lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Qua đó cũng nêu rõ các quy định về ứng xử của 

công chức viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, ứng xử với đồng nghiệp, ứng xử 

đối với cơ quan tổ chức các nhân, ứng xử trong các cơ sở khám chữa bệnh, và ứng 

xử của lãnh đạo cán bộ quản lý y tế. [12] 
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ĐĐNN của nghề làm báo được quy định thành 10 điều về đạo đức báo chí 

Việt Nam, đó là những nguyên tắc, chuẩn mực để điều chỉnh hành vi của nhà báo 

trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. [42] 

Đạo đức trong kinh doanh với câu khẩu hiệu “khách hàng là thượng đế” hay 

“vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”. Đạo đức trong kinh doanh là vấn đề nền 

tảng của mọi giá trị, là phần không thể tách rời của mọi hoạt động, là kim chỉ nam, 

là yếu tố cơ bản tạo ra danh tiếng cho một công ty.  

Tiêu chuẩn tiêu chí về ĐĐNN của cán bộ, công chức ngành tòa án nhân dân 

đã được thể chế hóa bằng các quy định về tiêu chuẩn Thẩm phán, Thẩm tra viên, 

Thư ký Tòa án và 10 điều quy định về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức 

ngành Tòa án nhân dân”. Các quy định đó đã và đang là những yêu cầu, thước đo về 

ĐĐNN cán bộ, công chức ngành tòa án phấn đấu, rèn luyện. [98] 

Ngành Văn hóa - thể thao và Du lịch cũng đã ban hành 10 Quy tắc ứng xử 

của cán bộ công chức viên chức trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch. [11] 

ĐĐNN sư phạm ở Việt Nam có truyển thống lâu đời và rất được coi trọng. 

Hồ Chí Minh luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự trau dồi và rèn 

luyện của người làm công tác giáo dục. Người cho rằng tự trau dồi đạo đức là 

nguyên tắc để phát triển các phẩm chất đạo đức cách mạng. Không những chỉ ra cho 

các thầy cô giáo cách thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức nhà giáo, Hồ Chí Minh còn 

chỉ ra trách nhiệm của trường sư phạm với vai trò là “máy cái” của ngành giáo dục, 

“Tất cả thầy trò, cán bộ, công nhân phải phấn khởi thi đua phát triển ưu điểm, sửa 

chữa khuyết điểm, làm thế nào để nhà trường này chẳng những là nhà trường sư 

phạm mà còn là trường mô phạm trong cả nước” [64; 66; 67; 68, 332; 70; 107; 110] 

Ngày 16/4/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy định về đạo đức 

nhà giáo” [8]. Đây là cơ sở để nhà giáo thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm cao 

cả của mình mà xã hội giao phó. Trong một công trình nghiên cứu về giáo dục, tác 

giả Thái Duy Tuyên đã đưa ra nhận định: “Người thầy giáo quyết định chất lượng 

giáo dục, thậm chí không có thầy thì không có lớp, không có giáo dục” [107, 96], vì 

thế người thầy giáo cần phải có “đạo đức nghề nghiệp tốt”. Những phẩm chất cần 

thiết là phải yêu quý HS, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục của nhân dân, nghiêm khắc 

với bản thân, luôn luôn gương mẫu trong công việc và đời sống cá nhân [107, 112]. 

Đó là những chuẩn mực đạo đức rất cơ bản và hết sức cần thiết đối với nhà giáo. 
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Qua nghiên cứu nhận thấy hoạt động nghề nghiệp là phương thức sống chủ 

yếu nhất của con người và để sống, lao động có kết quả tốt nhất con người phải tuân 

thủ ĐĐNN. Sự phát triển kinh tế xã hội ở bất kỳ thời đại nào cũng phụ thuộc vào 

phương thức sản xuất và ĐĐNN là chân lý thúc đẩy. Tuy nhiên để tự giác tuân thủ 

ĐĐNN trong học tập, lao động, sản xuất trước hết con người phải có nền tảng về 

đạo đức xã hội nói chung, tích cực chủ động, vận dụng chuẩn mực đạo đức vào mối 

quan hệ nghề nghiệp, nâng cao giá trị đạo đức và việc thực hiện, tuân thủ đạo đức sẽ 

gia tăng lợi ích kinh tế. Vì thế các nước trên thế giới và Việt Nam cũng đã có nhiều  

nghiên cứu và đưa ra những quy định về ĐĐNN trong từng lĩnh vực ngành nghề 

riêng biệt. Đó là những chuẩn mực yêu cầu, là thước đo về phẩm chất ĐĐNN để 

người hành nghề rèn luyện và phấn đấu. 

1.1.2 Các nghiên cứu về giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

GDĐĐ nói chung và giáo dục ĐĐNN cũng là một vấn đề hết sức quan trọng 

và cần thiết để giúp con người hình thành được nhân cách hoàn chỉnh trong lĩnh vực 

lao động nghề nghiệp.  

Khi luận giải về bản chất của phương pháp GDĐĐ tác giả Hà Thế Ngữ đã 

viết: “Dạy đạo đức là dạy những chuẩn mực, là làm cho người học nhận thức đúng 

đắn ý nghĩa xã hội và nội dung đạo đức của các chuẩn mực đó, làm cho họ chấp 

nhận những chuẩn mực đó như là những giá trị xã hội chân thật và tiến bộ, biến hệ 

thống chuẩn mực đó thành hệ thống định hướng giá trị về mặt đạo đức nhân cách 

bản thân, là làm cho người học thấm nhuần và quán triệt những chuẩn mực đó 

trong mọi hành vi của mình, trong cách đối xử hàng ngày, trong toàn bộ lối sống 

của mình” [73, 253]. Trong đoạn viết này, tác giả cũng đã chỉ ra nhân lõi của 

phương pháp GDĐĐ là phải chuyển hóa được những giá trị xã hội vào bên trong ý 

thức của người học, biến thành cái riêng của họ, do vậy, giáo dục giá trị chính là 

một bộ phận hữu cơ của quá trình GDĐĐ. 

Ở nhiều nước, giáo dục giá trị được gắn với GDĐĐ hoặc giáo dục công dân 

[30; 33; 34; 35; 51; 57]. Chẳng hạn, Scotland đã nhấn mạnh đến việc hình thành ở 

HS các giá trị của niềm tin cơ bản, các giá trị giao lưu. Trong tài liệu: “Các giá trị 

mà chúng ta dạy” (1991) của bang New SouthWales đã chủ trương nâng cao chất 

lượng giáo dục các thái độ và hành vi với 3 loại giá trị: các giá trị của việc học tập, 
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các giá trị về bản thân và về người khác, các giá trị của tinh thần trách nhiệm công 

dân. [33, 7; 115] 

Mô hình GDĐĐ của Trung Quốc là giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa; 

Lòng tự cường dân tộc; tính kỷ luật trong lao động, học tập và hoạt động xã hội. 

Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới giáo dục toàn diện gọi là “giáo dục tố chất”. Khi 

nói đến giáo dục tố chất, theo quan điểm của Trung Quốc, đó là tạo điều kiện tiền 

đề để HS phát triển cả về thể chất và tâm hồn. Khiến cho tất cả HS đều được phát 

triển hết tiềm năng của mình từ đó thúc đẩy quá trình chuyển hóa ý thức xã hội bên 

trong phẩm chất tâm lý của cá thể HS. Giáo sư Lanying Zhang, Dezhon University 

China, trong nghiên cứu về GDĐĐ ở các trường cao đẳng trong thời kỳ mới đã có 

những nhận định và phân tích sâu sắc về vị trí, vai trò của GDĐĐ ở các trường cao 

đẳng và đại học và có định hướng biện pháp kết hợp GDĐĐ trong thời kỳ mới. Ông 

đã phân tích chức năng chi phối và định hướng GDĐĐ trong việc giáo dục con 

người. Ồng xác định lấy việc giáo dục con người như là trung tâm của việc phát 

triển GDĐĐ từ mọi hướng từ đó ông ra một số biện pháp kết hợp trong công tác 

GDĐĐ cho SV. [114; 117] 

Mô hình GDĐĐ của Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng các giá trị gia 

đình và văn hóa truyền thống. GDĐĐ đảm đương vai trò vô cùng quan trọng, trở 

thành giá trị cốt lõi của giáo dục Nhật Bản. Cùng với việc nuôi dưỡng tính nhân văn 

như là lòng bao dung hay trái tim biết suy nghĩ cho người khác, nó còn giúp mỗi 

học sinh tự học hỏi các bài học đạo đức, các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ, 

tôn trọng mọi người xung quanh và mang theo tư tưởng đó ở nhà, tại trường học 

hay bất cứ hoàn cảnh nào trong xã hội. Góp phần phấn đấu cho sự sáng tạo của một 

nền văn hóa giàu cá tính, sự phát triển của một quốc gia dân chủ; tự nguyện cống 

hiến cho một xã hội hòa bình. Đặc điểm nổi bật của phương pháp GDĐĐ ở Nhật  

chính là sự linh hoạt trong phương pháp và nội dung giảng dạy của GV, nội dung 

phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý theo độ tuổi của HS và giáo dục gắn liền với 

thực hành và đời sống qua các hoạt động ngoại khóa. [41; 104] 

Giống như GDĐĐ, cũng có nhiều nghiên cứu về giáo dục ĐĐNN cho người 

lao động và cho HSSV các trường cao đẳng, đại học. 

Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn cho rằng: “Tri thức có thể có được bằng cách 

luyện tập cấp tốc trong một thời gian ngắn, nhưng phẩm chất nghề nghiệp thì không 
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thể có được trong ngày một, ngày hai. Những phẩm chất đó muốn có được phải có 

tổ chức giáo dục chặt chẽ ngay từ khi SV bước vào trường” [96]. Trong bài viết của 

mình tác giả nhấn mạnh việc GDĐĐ cho SV có được những phẩm chất nghề nghiệp 

là một công việc lâu dài, khó khăn và phức tạp. Quá trình giáo dục ĐĐNN được 

chia thành nhiều giai đoạn, nhưng giai đoạn học tập và nghiên cứu tại trường là 

quan trọng nhất và phải tiến hành chặt chẽ. Qua đó cho thấy yiệc xác định các giai 

đoạn hình thành ĐĐNN có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý giáo dục ĐĐNN 

cho SV, là cơ sở để xây dựng nội dung tổ chức giáo dục ĐĐNN, đề xuất và áp dụng 

các biện pháp tổ chức giáo dục ĐĐNN, quy định các lực lượng tham gia tổ chức 

giáo dục ĐĐNN cho SV tại các trường CĐN, tuy nhiên theo chúng tôi cần thiết phải 

quan tâm thêm về đặc điểm văn hóa vùng miến, địa phương để tổ chức các hoạt 

động giáo dục ĐĐNN để đạt hiệu quả tốt hơn. 

Trong Hội thảo Khoa học “Giáo dục đạo đức cho HS, SV ở nước ta: Thực 

trạng và giải pháp” vào tháng 7 năm 2008, tác giả Nguyễn Hữu Thụ khi nghiên cứu 

về “Giáo dục đạo đức SV trong nền kinh tế thị trường theo đinh hướng XHCN Việt 

Nam” đã đưa ra ba quan niệm cơ bản về chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức như sau: 

Thứ nhất đạo đức được thể hiện trong các hoạt động…; Thứ hai đạo đức thể hiện 

trong giáo dục công dân - giáo dục các quan niệm, nguyên tắc ứng xử công dân và 

nguyên tắc ứng xử trong giáo dục; Thứ ba các nguyên tắc đạo đức và nguyên tắc 

ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp. Với quan niệm này, theo tác giả, GDĐĐ 

không chỉ dừng lại ở việc giáo dục luân lý mà cần tăng cường giáo dục nguyên tắc 

ĐĐNN cho SV. Coi trọng bồi dưỡng tri thức, năng lực và thái độ đối với hành vi xã 

hội và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Tác giả cho rằng một 

trong những giải pháp quan trọng hiện nay là cần phải: “Xây dựng được chương 

trình GDĐĐ thông qua nội dung các môn học, các hoạt động nội và ngoại khóa cho 

SV trong suốt thời gian đào tạo”.[52] 

Hội thảo Khoa học “Giáo dục đạo đức cho SV các trường Cao đẳng Đại học 

Việt Nam”  tổ chức vào tháng 12 năm 2012 cũng đã thảo luận xoay quan vấn đề 

thực trạng và giải pháp GDĐĐ cho HSSV của các trường cao đẳng, đại học. [55] 

Hội thảo “ĐĐNN báo chí” do Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với 

Học viện Nâng cao đào tạo báo chí Thuỵ Điển (FIJO) tổ chức vào tháng 12/2007 đã 

thảo luận các vấn đề về đạo đức chính trong toà soạn, hướng dẫn hoạt động trong 
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toà soạn, những chính sách cho phóng viên thực hiện đảm bảo tốt bản chất đạo đức 

của phóng viên, các tình huống khó xử liên quan đến đạo đức. [121] 

Hội thảo “Tăng cường văn hóa nghề - thúc đẩy việc làm bền vững” được tổ 

chức tại Hà Nội năm 2011 đã nêu lên các vấn đề về văn hóa nghề nghiệp trong hoạt 

động lao động sản xuất. Theo tác giả Dương Thị Liễu các hạn chế cần khắc phục về 

chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam như: Tinh thần chấp hành kỷ luật lao động và 

ý thức chấp hành pháp luật yếu; kỹ năng ứng xử trong công việc chưa phù hợp với 

yêu cầu của sản xuất công nghiệp; chưa phù hợp với tác phong làm việc hiện đại; kỹ 

năng giải quyết xung đột, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, khả năng 

thích nghi chưa cao.”[54] 

Ngoài ra vấn đề GDĐĐ và giáo dục ĐĐNN cho SV còn được nghiên cứu 

trong các Luận án: 

Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Bá Hùng nghiên cứu về “Giáo dục 

ĐĐNN cho học viên sư phạm trong nhà trường quân sự” đã đề xuất 4 biện pháp 

giáo dục ĐĐNN cho học viên sư phạm nhà trường quân đội là: cụ thể hóa chuẩn 

mực ĐĐNN sư phạm trong mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; nâng cao chất 

lượng tuyển chọn trong đào tạo GV, đổi mới nội dung phương pháp dạy học nhằm 

GDĐĐ; tổ chức các hoạt động giáo dục; xây dựng môi trường sư phạm… để tạo 

thuận lợi cho sự hình thành, phát triển ĐĐNN của học viên sư phạm.[43] 

Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Trường Giang nghiên cứu về 

“ĐĐNN của nhà báo Việt Nam hiện nay” đã khẳng định tính tích cực là khuynh 

hướng chủ đạo trong nghề báo Việt Nam, đồng thời chỉ ra những biến đổi tiêu cực 

mang tính tha hóa của một bộ phận nhà báo hiện nay. Tác giả cũng đã xây dựng một 

bộ quy ước ĐĐNN của nhà báo Việt Nam gồm 16 điều và đề xuất 7 bước để xây 

dựng bộ quy tắc ĐĐNN trong từng cơ quan báo chí. [29] 

Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thanh Phú nghiên cứu về “Quản lý giáo 

dục ĐĐNN cho SV trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam Bộ” cũng đã đề xuất 

7 biện pháp quản lý giáo dục ĐĐNN cho SV sư phạm. Tác giả khẳng định trong các 

con đường để giáo dục ĐĐNN cho SV thì hoạt động thực hành nghiệp vụ là con 

đường có khả năng hết sức to lớn vì là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, thực hành 

nghiệp vụ sư phạm tạo ra những điều kiện thuận lợi đề SV có nhận thức sâu sắc về 

các giá trị nghề nghiệp, được trải nghiệm về các giá trị nghề nghiệp và vận dụng 
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chúng vào việc giải quyết các tình huống đa dạng.của thực tiễn giáo dục trong nhà 

trường phổ thông.[77] 

  Nhìn chung, các công trình nghiên cứu của các tác giả đã phân tích sâu vào 

nhiều khía cạnh của đạo đức, ĐĐNN. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu tập 

trung vào GDĐĐ truyền thống cho SV hoặc việc GDĐĐ chỉ tập trung vào đối 

tượng là SV các trường đại học, rất ít công trình nghiên cứu về ĐĐNN cho SV các 

trường dạy nghề. Đặc biệt là lĩnh vực nghề nghiệp về kỹ thuật lại càng ít được 

nghiên cứu, có một số đề tài chủ yếu là nghiên cứu về ĐĐNN các nghề tương đối 

nhạy cảm trong xã hội như nghề làm báo, nghề Y, nghề kiểm toán, nghề sư phạm… 

trong khi đó đội ngũ lao động kỹ thuật lại chiếm tỷ lệ chủ yếu trong lao động sản 

xuất, nhằm góp phần phát triển kinh tế, phát triển xã hội thì ít được quan tâm.  

 Các hội thảo, các công trình nghiên cứu cũng chỉ thảo luận, trao đổi, đề 

xuất các giải pháp để GDĐĐ cho SV, rất ít công trình nghiên cứu về các hoạt động 

cụ thể GDĐĐ cho SV, về hoạt động giáo dục ĐĐNN lại càng ít. 

Các nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục tại vùng ĐBSCL thì chỉ có một số đề tài 

nghiên cứu về quản lý giáo dục đội ngũ GV, nâng cao chất lượng GV vùng ĐBSCL, 

như Luận án nghiên cứu của tác giả Nguyễn Mỹ Loan “Quản lý phát triển đội ngũ 

GV trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng ĐBSCL” (Viện khoa học 

giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2014); đề tài cấp bộ của Viện nghiên cứu giáo dục về 

“Các giải pháp bồi dưỡng đề nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học vùng 

ĐBSCL” của tác giả Nguyễn Thị Quy cùng nhóm thành viên nghiên cứu năm 2007.  

Chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề GDĐĐ hoặc giáo dục ĐĐNN cho SV 

vùng ĐBSCL. Đây là một phần khiếm khuyết ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực vùng ĐBSCL. 

ĐĐNN là một bộ phận của đạo đức xã hội, là đạo đức cụ thể trong đạo đức 

chung của xã hội, chính vì thế việc nghiên cứu tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV học 

nghề vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung có ý nghĩa rất to lớn. Giáo dục 

hình thành ĐĐNN tốt cho SV khối ngành kỹ thuật bên cạnh đào tạo kỹ năng tay 

nghề đạt hiệu quả thì sẽ tạo được một đội ngũ lao động kỹ thuật phục vụ tốt cho sự 

phát triển của đất nước trong thời kỳ CNH - HĐH. 
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1.2  Một số khái niệm cơ bản 

1.2.1 Đạo đức 

Từ khi con người xuất hiện ở trên trái đất, không thể tránh khỏi một quy luật 

tất yếu là họ phải có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với nhau để sinh tồn và phát 

triển. Cho đến tận ngày nay con người không thể sống và phát triển nếu không có 

các quan hệ đối với người khác, đối với công việc, đối với môi trường thiên nhiên 

xung quanh và thậm chí đối với chính bản thân mình. 

Đạo đức là một phạm trù thuộc hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các quan 

niệm về chân - thiện - mỹ và cái ác trong mối quan hệ của con người với con người. 

Đạo đức về bản chất là những nguyên tắc, những chuẩn mực trong quan hệ xã hội, 

được hình thành và phát triển trong cuộc sống, được xã hội thừa nhận và tự giác 

thực hiện. Đạo đức là văn hóa cuộc sống, thể hiện trong cuộc sống, thực hiện chức 

năng xã hội hết sức quan trọng là điều chỉnh hành vi con người trong mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội, là một biểu hiện của trình độ dân trí và trình độ phát triển của 

xã hội. [14; 16; 21; 45; 47; 48; 65; 66;76; 79; 83]  

Đạo đức nảy sinh từ nhu cầu của xã hội, nó điều hòa và thống nhất các mâu 

thuẫn giữa lợi ích chung (của tập thể, của xã hội) nhằm đảm bảo trật tự xã hội và 

khả năng phát triển xã hội, cá nhân. Để giải quyết những mâu thuẫn đó, một trong 

những phương thức của xã hội là đề ra các yêu cầu dưới dạng những chuẩn mực giá 

trị được mọi người công nhận và được củng cố bằng sức mạnh của dư luận xã hội, 

phong tục, tập quán lương tâm... 

Những nguyên tắc đạo đức có ý nghĩa xã hội phổ cập được truyền bá đến tất 

cả mọi người chứa đựng bên trong cái chung và cái cơ bản, những nguyên tắc đạo 

đức đó chính là văn hóa của mối quan hệ giữa người với người mang tính kế thừa 

trong lịch sử loài người nói chung và từng dân tộc nói riêng. Những nguyên tắc đạo 

đức được biểu hiện trong thực tiễn hành vi của số đông, trong sự giao tiếp giữa 

người với người trong xã hội. [45; 47; 65; 94] 

Theo Từ điển Tiếnng Việt (1997) thì: “Đạo đức là những tiêu chuẩn, quy tắc 

được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với 

nhau và đối với xã hội” [109] 

Theo tác gỉả Trần Hậu Kiêm khi phân tích các dạng đạo đức của xã hội: xã 

hội nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản và xã hội XHCN, đã đi đến kết luận: 
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“Đạo đức là một hệ thống các chuẩn mực xã hội, quy định điều chỉnh sự giao tiếp 

và hành vi xử sự của con người trong quan hệ xã hội, nhằm đảm bảo sự thống nhất 

lợi ích của các cá nhân, tập thể và cộng đồng”. [46, 112] 

Theo tác giả Hà Nhật Thăng: “Đạo đức là một hiện tượng xã hội, phản 

ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ bản thân cuộc sống con người. 

Trong đời sống của mỗi con người, quy luật tất yếu đòi hỏi họ phải ý thức được 

ý nghĩa mục đích hoạt động của mình trong quá khứ, hiện tại và nhu cầu phải 

làm gì trong tương lai. Những hoạt động đó bao giờ cũng có sự chi phối về mối 

tương quan giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với xã hội cho phép tới một giới 

hạn nhất định trong vòng trật tự chung của cộng đồng của dân tộc... Nhằm đảm 

bảo quyền lợi cho các thành viên vươn lên tích cực, tự giác cao thành động lực 

phát triển xã hội. Đó chính là quy tắc, chuẩn mực hoàn toàn tự giác trong hành 

động của mỗi cá nhân trong tất cả các quan hệ xã hội, để từ đó đánh giá con 

người có đạo đức hay phi đạo đức” [83]. 

Trong quan niệm của triết học Mác - Lênin: “Đạo đức là một lĩnh vực tinh 

thần của đời sống xã hội, có yếu tố tinh thần cốt lõi là ý thức đạo đức, một trong 

những hình thái sớm nhất của ý thức xã hội, bao gồm những nguyên lý (đạo lý), quy 

tắc chuẩn mực điều tiết hành vi của con người trong quan hệ với người khác và với 

cộng đồng.”[63] 

Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi của con người. Trong xã hội 

con người vừa tồn tại, sinh sống một cách độc lập vừa lệ thuộc vào các cá nhân 

khác, lệ thuộc vào cộng đồng, ngược lại cộng đồng không thể tồn tại bên ngoài các 

cá nhân. Cá nhân và cộng đồng là điều kiện tồn tại của nhau. Do vậy phải có những 

cách điều chỉnh hành vi con người như phong tục, tập quán, đạo đức, pháp luật.  

Trong đó, cách điều chỉnh đạo đức có khả năng tạo nên một sự hài hòa cao. 

Đạo đức theo nghĩa hẹp là luân lý, những quy định, những chuẩn mực ứng 

xử trong quan hệ con người, nhưng trong điều kiện hiện nay chính quan hệ con 

người cũng đã mở rộng và đạo đức con người cũng bao gồm những quy định, 

những chuẩn mực ứng xử của con người với bản thân, với con người, với công việc, 

với thiên nhiên và môi trường sống.  

Và, theo nghĩa rộng khái niệm đạo đức liên quan chặt chẽ với phạm trù chính 

trị, pháp luật, lối sống. Đạo đức là thành phần cơ bản của nhân cách của một cá 
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nhân đã được xã hội hóa. Đạo đức được biểu hiện ở cuộc sống tinh thần lành mạnh, 

trong sáng; ở hành động góp phần giải quyết hợp lý có hiệu quả những mâu thuẩn. 

Khi thừa nhận đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, thì đạo đức của mỗi cá nhân, 

mỗi cộng đồng, mỗi tầng lớp, giai cấp trong xã hội cũng phản ánh ý thức chính trị 

của họ với vấn đề đang tồn tại. [16; 19; 45; 47; 94] 

Từ những quan niệm khác nhau trên đây, có thể khái quát nội hàm của khái 

niệm đạo đức: Đạo đức là những chuẩn mực trong quan hệ xã hội, là thành phần cơ 

bản của nhân cách đã được xã hội hóa. Do đó đạo đức là một bộ phận quan trọng 

trong hệ thống và các phương pháp quản lý và điều tiết hành vi của các thành viên 

của tập thể dựa trên sức mạnh của dư luận xã hội, của tập quán truyền thống. 

Đạo đức ngày nay không chỉ bó hẹp trong phạm trù luân lý, những quy định, 

qui ước đối xử với con người từ vi mô đến vĩ mô (như cha mẹ con cái, thầy trò, bạn 

bè, hàng xóm láng giềng, dân tộc) mà còn bao quát cả ý thức trách nhiệm giữ gìn, 

bảo vệ hòa bình, biết hợp tác cùng phát triển với các dân tộc khác. Đó là điểm mở 

rộng của quan hệ con người trong điều kiện hiện nay. 

Đạo đức ngày nay còn được hiểu là trách nhiệm của con người trong việc 

thực hiện nghĩa vụ công dân góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội, thực hiện các mục tiêu CNH - HĐH đất nước, xây dựng một xã hôi công bằng, 

dân chủ, văn minh; trong việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của thời 

đại, trong việc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sự cân bằng sinh thái, vì sự phát 

triển bền vững của toàn nhân loại. 

Đạo đức còn thể hiện ở thái độ và hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện lao 

động, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội... của cá nhân. 

Người có đạo đức là người tự giác thực hiện những qui định của pháp luật, 

của cộng đồng, thực hiện có hiệu quả, có chất lượng cao những nhiệm vụ của bản 

thân trong học tập, lao động, hoạt động xã hội... ở gia đình, ở cộng đồng nơi ở. 

1.2.2 Đạo đức nghề nghiệp 

Nói đến ĐĐNN, trong xã hội, ở từng hoàn cảnh cụ thể, đôi khi chỉ nhấn 

mạnh vào một đặc trưng nổi bật nhất của nghề. Ví dụ khi nói đến đạo đức của 

ngành Y thì “lương y như từ mẫu” được coi là một yêu cầu đạo đức cao nhất của 

ngành này. Trong thời kỳ chiến tranh, “yêu xe như con, quý xăng như máu” là yêu 

cầu ĐĐNN của người bộ đội lái xe của thời kỳ đó. Với những người làm công tác 
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dịch vụ xã hội thì “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” là biểu hiện ĐĐNN của 

họ. Với lực lượng công an nhân dân thì phẩm chất đạo đức của họ phải đạt chuẩn 

theo 6 điều Bác Hồ dạy: “Với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính; Với đồng sự 

phải thân ái giúp đỡ; Với chính phủ phải tuyệt đối trung thành; Với nhân dân phải kính 

trọng lễ phép; Với công việc phải tận tụy; Đối với địch phải cương quyết khôn khéo”. 

Đối với người Đảng viên, cán bộ chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi phải “cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công, vô tư”. Đối với ngành giáo dục, khẩu hiệu chung cho các cấp học là 

“Tất cả vì học sinh thân yêu”. Những điều trên đây cho thấy mỗi nghề nghiệp có những 

nét đạo đức đặc thù mà xã hội đòi hỏi rất cao. [18;19; 28; 60; 107] 

Một cách khái quát, tác giả Nguyễn Anh Tuấn định nghĩa: “ĐĐNN là hệ 

thống các chuẩn mực đạo đức phản ánh những yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, của bản 

thân nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp đó, giúp cho họ 

hoàn thành nhiệm vụ của mình với kết quả cao nhất” [103, 27] 

ĐĐNN bao gồm tất cả những giá trị, chuẩn mực đạo đức được thể hiện ở cả 

3 mặt: ý thức, tình cảm và hành động đối với nghề. Cụ thể hơn mỗi ngành, mỗi 

nghề đều yêu cầu và đòi hỏi ở mỗi người phải có những chuẩn mực đạo đức gì, ở 

mức độ như thế nào thì mới tồn tại phát triển và theo nghề đó được. Lòng say mê 

nghề nghiệp, tâm huyết với nghề như cha ông ta ngày xưa từng dạy bảo “Sinh vì 

nghề, tử vì nghiệp” 

Hay nói cách khác, chúng tôi có thể khái niệm: ĐĐNN là những chuẩn mực 

đạo đức đặc biệt, có liên quan đến việc tiến hành một hoạt động nghề nghiệp nào 

đó. Là tổng hợp của các quy tắc, các nguyên tắc chuẩn mực của một lĩnh vực nghề 

nghiệp trong đời sống, nhờ đó mà mọi thành viên của lĩnh vực nghề nghiệp đó tự 

giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích và sự tiến bộ của nó trong 

mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, với xã hội. 

ĐĐNN luôn thể hiện qua hành vi nghề nghiệp và kết quả lao động. ĐĐNN 

có các chức năng sau đây: [77] 

+ Định hướng giáo dục những người làm việc trong nghề nghiệp để họ có 

được những phẩm chất phù hợp với mong đợi của xã hội và mục tiêu ĐĐNN; 

+ Điều chỉnh hành vi của người làm việc trong nghề nghiệp phải tuân thủ 

những quy tắc chuẩn mực của lĩnh vực đó; 
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+ Giúp những người quản lý có cơ sở khách quan để đánh giá người lao động 

nghề nghiệp. 

Như vậy, ĐĐNN bao gồm những yêu cầu đạo đức đặc biệt, các quy tắc 

chuẩn mực trong lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, nhằm điều chỉnh hành vi của các 

thành viên trong nghề nghiệp đó sao cho phù hợp với lợi ích và sự tiến bộ xã hội. 

ĐĐNN có mối quan hệ chặt chẽ với năng lực nghề nghiệp, chúng kết hợp với nhau, 

biểu hiện thông qua nhau, tạo nên nhân cách nghề nghiệp của cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực nào đó.  

1.2.3 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, giáo dục là một dạng hoạt động 

đặc thù chỉ có ở loài người; giáo dục tồn tại, vận động, phát triển theo sự tồn tại vận 

động và phát triển của xã hội. Giáo dục là một hiện tượng xã hội chịu sự chi phối 

mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mặt khác, sự phát triển của giáo dục và 

sự hoàn thiện về chất lượng giáo dục là yếu tố then chốt tạo ra sự phát triển của xã 

hội, của mỗi quốc gia, của nền văn minh nhân loại. [63] 

Đạo đức của con người được hình thành, phát triển lên từ ấu thơ cho đến 

trưởng thành. V. Lênin từng nói: “Cùng với dòng sữa mẹ, đứa trẻ tiếp thu cả một 

nền văn hóa”. Vì vậy, khái niệm GDĐĐ theo nghĩa rộng chính là quá trình xã hội 

hóa của cá nhân; quá trình con người tiếp thu các chuẩn mực văn hóa, đạo đức từ 

gia đình, cộng đồng, xã hội để trở thành một thành viên tích cực của xã hội. [1; 63 ] 

Khái niệm GDĐĐ trong luận án này giới hạn nói về hoạt động GDĐĐ trong 

nhà trường. Đó là việc GDĐĐ được tổ chức, tiến hành có mục đích, nội dung, 

phương pháp theo một quá trình được hoạch định của nhà quản lý. 

Tác giả Phạm Viết Vượng quan niệm: “GDĐĐ là quá trình tác động tới học 

sinh để hình thành cho họ ý thức, tình cảm và niềm tin đạo đức, đích cuối cùng 

quan trọng nhất của GDĐĐ là tạo lập được những thói quen hành vi đạo đức”. 

[113,157] 

Theo tác giả Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt: “GDĐĐ là quá trình biến đổi hệ 

thống các chuẩn mực đạo đức từ những đòi hỏi bên ngoài, bên trong của cá nhân 

thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục”. [74,128] 

GDĐĐ là quá trình tổ chức hoạt động truyền thụ và rèn luyện nhằm hình 

thành cho con người những quan điểm cơ bản nhất, những nguyên tắc chuẩn mực 
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đạo đức cơ bản của xã hội. Nhờ đó con người có khả năng lựa chọn đánh giá đúng 

đắn các hiện tượng đạo đức xã hội, cũng như tự đánh giá suy nghĩ hành vi của bản 

thân mình. Vì thế công tác GDĐĐ góp phần vào việc hình thành, phát triển nhân 

cách con người mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển. [13; 15; 94] 

GDĐĐ là hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch nhằm biến những 

nhu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức theo yêu cầu của xã hội thành những phẩm 

chất, giá trị đạo đức của cá nhân, góp phần phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và 

thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội. 

Giáo dục những giá trị đạo đức cho SV là làm cho nhân cách của mỗi người 

được phát triển đúng đắn về mặt đạo đức (đạo đức cách mạng, đạo đức XHCN) biểu 

hiện trong các mối quan hệ của cá nhân đối với xã hội, đối với lao động, đối với 

người khác và đối với bản thân, là giúp cho mỗi người nắm được (nhận thức và biết 

hành động) những mối quan hệ đạo đức XHCN. [66; 67; 83; 94] 

Cũng như GDĐĐ, giáo dục ĐĐNN cho HSSV là một hoạt động mang tính 

xã hội phức tạp. Giáo dục ĐĐNN là một hệ thống các hoạt động, các giải pháp 

nhằm giáo dục những chuẩn mực ĐĐNN cho HSSV để khi hành nghề, mỗi cá nhân 

biết kết hợp hài hòa giữa năng lực nghề nghiệp và ĐĐNN. 

Như vậy, Giáo dục ĐĐNN cho SV là một quá trình tổ chức các hoạt động và 

giao lưu trong nghề nghiệp nhằm giúp SV tự giác, tích cực, độc lập chuyển hóa hệ 

thống giá trị chuẩn mực ĐĐNN thành định hướng giá trị, thái độ giá trị của bản 

thân, phát triển đúng đắn về mặt đạo đức trong nghề nghiệp của mình và trong lao 

động sản xuất. 

Giáo dục ĐĐNN là quá trình xây dựng và điều chỉnh hành vi hoạt động của 

cá nhân phù hợp với mục tiêu đã định. Việc giáo dục ĐĐNN có ý nghĩa vô cùng to 

lớn, nhằm mục đích tạo ra một đội ngũ những người lao động có phẩm chất, năng 

lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới. 

1.3 Đạo đức nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng nghề  

1.3.1 Các thành phần cơ bản của đạo đức nghề nghiệp 

ĐĐNN là một bộ phận của đạo đức xã hội, là đạo đức cụ thể trong đạo đức 

chung  của xã hội. Cũng như đạo đức, cơ chế vận hành của ĐĐNN được hình thành 

trên cơ sở liên hệ và tác động lẫn nhau của những yếu tố hợp thành đạo đức. Khi 

phân tích cấu trúc của đạo đức người ta xem xét nó dưới nhiều góc độ. Mỗi góc độ 
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cho phép chúng ta nhìn ra một lớp cấu trúc xác định. Chẳng hạn: xét đạo đức theo 

mối quan hệ giữa ý thức và hoạt động thì hệ thống đạo đức hợp thành từ hai yếu tố 

ý thức đạo đức và thực tiễn đạo đức. Nếu xét nó trong mối quan hệ giữa người và 

người thì người ta nhìn ra quan hệ đạo đức. Nếu xét theo quan điểm về mối quan hệ 

giữa cái chung và cái riêng, cái phổ biến cái đặc thù với cái đơn chất thì đạo đức 

được tạo nên từ đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân. 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, trên cơ sở tiếp thu và phát triển tư 

tưởng đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của tư tưởng đạo 

đức và văn hóa nhân loại, Hồ Chí Minh đã xây dựng được một hệ thống tư tưởng 

đạo đức vô cùng phong phú đa dạng và có những nét rất riêng gồm có 5 yếu tố cơ 

bản là những chuẩn mực, những nguyên tắc trong quan hệ, thái độ, cách ứng xử [19; 

66; 67; 70; 107,5], thể hiện ở hình 1.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Mô hình cấu trúc nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 

Đối với công việc 
- Trách nhiệm 
- Tận tụy 
- Kỷ luật 
- Năng động 
- Sáng tạo… 

Đối với người 
- Nhân ái, đoàn kết 

- Khiêm tốn 

- Thủy chung 

- Khoan dung độ 

lượng 

- Kính già, yêu trẻ 

Đối với tự nhiên 

- Trồng cây gây rừng 
- Bảo vệ thiên nhiên 

   Đối với mình 
- Cần, kiệm, liêm, chính 

- Nhân, nghĩa, trí, dung 

- Khiêm tốn, giản dị 

- Dũng cảm 

- Hiếu học 

Đối với tổ quốc 

nhân dân 
- Trung với nước, 

hiếu với dân 

- Không có gì quý 

hơn độc lập tự do 

- Phục vụ nhân dân… 

- Dũng cảm 

- Hiếu học 
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Như đã trình bày, ĐĐNN bao gồm những yêu cầu đạo đức đặc biệt, các quy 

tắc chuẩn mực trong lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, nhằm điều chỉnh hành vi của 

các thành viên trong nghề nghiệp đó sao cho phù hợp với lợi ích và sự tiến bộ xã 

hội. ĐĐNN có mối quan hệ chặt chẽ với năng lực nghề nghiệp, chúng kết hợp với 

nhau, biểu hiện thông qua nhau, tạo nên nhân cách nghề nghiệp của cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực nào đó.  

Như vậy các thành phần cơ bản của ĐĐNN cũng không nằm ngoài các yếu 

tố trên nhưng được  quy định rõ ràng hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp mà bất cứ 

nghề nghiệp nào cũng cần có như sau: 

+ Yêu nghề, yêu công việc đang làm;  

+ Có tinh thần sinh vì nghệ, tử vì nghệ, quyết tâm hoàn thành công việc được 

giao, nghề mà mình đã lựa chọn;  

+ Kiên trì học tập, rèn luyện kiến thức kỹ năng làm cho tay nghề ngày càng 

tinh thông;  

+ Năng động, sáng tạo, không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất lao động, 

làm ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao;  

+ Đoàn kết gắn bó với tập thể, hợp tác với tất cả các dân tộc vì một thế giới 

hòa bình và hạnh phúc;  

+ Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, kỷ luật của cơ quan đoàn thể, chủ  

trường, chính sách và pháp luật của nhà nước;  

+ Bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ trái đất, mái nhà chung của nhân loại. 

Từ các thành phần cơ bản của ĐĐNN, tác giả có thể khái quát hóa thành mô 

hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Các thành phần cơ bản của ĐĐNN 

Yêu 

nghề 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ được 

giao 

Học tập 

nâng 

cao 

trình độ 

Sáng 

tạo phát 

triển 

nghề 

 

 

 

 

Đoàn 

kết, hợp 

tác 

trong 

tập thể 

 

Chấp 

hành kỷ 

luật 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ 

môi 

trường 

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 
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1.3.2 Đặc điểm tâm lý sinh viên các trường cao đẳng nghề 

Để giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL, trước hết cần 

phải nghiên cứu về những đặc điểm tâm lý của SV học tại các trường CĐN từ đó có 

định hướng giáo dục phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

SV tham gia học tại các trường CĐN có độ tuổi từ 15- 35 (hệ chính quy), là 

những người ở độ tuổi có thể chất phát triển nhất trong cuộc đời. Quá trình học tập 

ở các trường CĐN là thời kỳ chuẩn bị cho các em chuyển hóa từ HS dần dần thành 

những người lao động trong các tập thể lao động ở các ngành kinh tế và các lĩnh 

vực hoạt động xã hội. Sau này, các em sẽ là những công nhân, nhân viên kỹ thuật, 

nghiệp vụ trên mọi lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, 

dịch vụ, y tế... của xã hội.  

Do đó, thời gian học tập 2 đến 3 năm trong các trường CĐN chính là thời kỳ 

thay đổi lớn lao về nhiều mặt trong đời sống tâm lý của SV như: sự tự ý thức, nhu 

cầu, động cơ, hứng thú, lý tưởng, niềm tin, ước mơ kỹ thuật và định hướng tương 

lai được thể hiện rõ ràng; đặc biệt, mặt nhận thức, mặt tình cảm và các đặc điểm 

tính cách được phát triển cho phù hợp với yêu cầu của kỹ thuật - nghề nghiệp trong 

điều kiện CNH - HĐH đất nước. 

- Đặc điểm nhận thức: Đây là giai đoạn phát triển cao về nhận thức. Vì thế 

sự tiếp thu tri thức nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cần được 

gắn liền với việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức của SV. Các quá trình nhận thức 

như tư duy, tưởng tượng, chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ, cảm giác, tri giác và biểu tượng 

kỹ thuật của các em được phát triển mạnh. 

- Đặc điểm tình cảm, ý chí: Tuổi thanh niên học nghề là lứa tuổi đẹp nhất 

trong cuộc đời. Đây là thời kỳ trẻ trung, sung túc của các loại cảm xúc, tình cảm 

như: tình yêu cuộc sống, yêu đời, yêu thích nghề nghiệp, yêu bạn bè, tình yêu nam 

nữ. Nhìn chung, tình cảm ở SV thường nở rộ trên nhiều mặt. Các em rất yêu đời và 

lạc quan, đặc biệt SV trong độ tuổi này có một phẩm chất rất quý: đó là sự vươn tới 

phía trước, bất chấp những khó khăn thử thách, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại để 

thực hiện mục đích đã được ý thức, đã được đặt ra. Tình bạn của SV học nghề chi 

phối và ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động cũng như sự hình thành nhân cách của 

SV. Do đặc điểm trên mà tình bạn ở SV có nhiều biểu hiện cụ thể, dễ thấy. Tình bạn 

đã làm cho SV hẹn gặp nhau trò chuyện, thư từ cho nhau, đi chơi với nhau, ăn với 
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nhau.... Những hành vi đó chúng ta thấy khá nhiều ở ngoài giờ lên lớp, ngoài giờ 

thực tập ở trường. Vì vậy, GV cần giúp đỡ SV để họ xây dựng được tình bạn với 

mục đích chân chính. Quan hệ bạn bè tốt đẹp phải là quan hệ bình đẳng, cùng giúp 

nhau học tập, tu dưỡng để tiến bộ.  

Trong SV học nghề, còn có một loại tình cảm mới chớm nở nhưng khác hẳn 

HS phổ thông là lòng yêu nghề. Nhìn chung, lòng yêu nghề càng ngày càng được 

hình thành và phát triển đúng đắn trong quá trình học tập tại các trường dạy nghề và 

sau này khi trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Khi nguyện vọng của SV phù hợp 

với sự phân công công việc của tổ chức và khi SV ý thức rõ ràng trách nhiệm của 

mình trước đòi hỏi của xã hội thì lòng yêu nghề có cơ sở để phát triển. Nhờ có lòng 

yêu nghề mà SV yên tâm học tập, hăng say học tập và lao động, công tác cũng như 

tu dưỡng. Do đó, việc bồi dưỡng để có nhận thức đúng đắn về nghề đã học và xây 

dựng lòng yêu nghề là một yêu cầu rất quan trọng trong công tác giáo dục SV ở các 

trường CĐN. Vì chỉ có yêu nghề, có hứng thú với nghề, SV học nghề mới say sưa 

học tập, lao động, tu dưỡng. Từ đó, ở SV mới nảy sinh sự sáng tạo, tìm tòi và đi sâu 

vào ngành nghề mình học. Và ngược lại, chỉ khi nào con người đi sâu vào nghề thì 

mới tìm thấy cái hay, cái hấp dẫn ở đó. Do đó, lòng yêu nghề làm cho con người đi 

sâu vào nghề hơn và cũng nhờ quá trình tìm tòi, đi sâu vào nghề mà lòng yêu nghề 

càng có cơ sở để phát triển cao hơn nữa.       

Một số nét ý chí của SV học nghề như tính độc lập, tính kiên quyết hay lòng 

tự trọng cao.v.v... cũng được bộc lộ khá rõ nét. Các em cũng thường rất quý trọng 

sự thẳng thắn, dũng cảm. Đối với họ, sự thẳng thắn và dũng cảm dám nhận trách 

nhiệm, dám nhận khuyết điểm có sức thuyết phục rất lớn và SV đòi hỏi ở nhau 

trong giao tiếp, trong quan hệ tình bạn, trong công việc những nét tính cách này. SV 

cũng rất nhạy cảm với sự đánh giá của người khác, đặc biệt là nhận xét, đánh giá 

của những người cùng lứa tuổi và những người có uy tín. Chính vì vậy, nhiều khi 

SV hành động theo nhận xét của bạn bè và theo sự khuyên bảo của những người mà 

SV quan niệm là “mẫu người”. Do đó, GV cần tạo ra các dư luận tập thể lành mạnh 

để giáo dục SV học nghề, mặt khác, GV cần gương mẫu về mọi mặt để có uy tín tốt 

trước các em.    

- Đặc điểm tính cách: Ở lứa tuổi này, thế giới quan được hình thành và phát 

triển khá rõ nét. Thế giới quan là toàn bộ “bức tranh” về thế giới trong ý thức con 



 

 

27 

người. Nhờ việc tiếp thu hàng loạt các kiến thức khoa học và kỹ thuật khác nhau mà 

ở SV học nghề có những quan điểm đúng về hiện thực. 

Lý tưởng của SV học nghề cũng được hình thành khá rõ rệt, nhất là sau khi 

SV đã xác định được con đường lao động và học tập cho cả cuộc đời. Sống để làm 

gì, cho ai, đó là câu hỏi trả lời cho lý tưởng. Do được sinh ra trong thời kỳ đổi mới 

của xã hội nên SV học nghề thường có khát vọng vươn tới lý tưởng cao đẹp ở hai 

loại mục tiêu: đó là xã hội tốt đẹp và những con người ưu tú có phẩm chất, năng lực 

kiệt xuất. Niềm khát vọng vươn tới những điều đẹp đẽ, lớn lao thường có ảnh 

hưởng lớn hành vi của SV. Những biểu hiện cụ thể trong học tập, tu dưỡng, công 

tác, lao động ở các trường CĐN chính là các hành vi thiết thực phấn đấu cho lý 

tưởng. Do sự giáo dục của Đảng, Đoàn TNCS HCM trong các trường CĐN mà SV 

học nghề có nhận thức chính trị và có điều kiện tiếp thu các tư tưởng tiến bộ cũng 

như tình cảm cách mạng chân chính. Điều đó làm tăng thêm cho SV nghị lực hành 

động và góp phần vào việc xây dựng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.   

Do đặc điểm của lứa tuổi, SV học nghề thường có hứng thú riêng, trong đó 

nổi bật lên là hứng thú nhận thức. Điểm nổi bật trong hứng thú của SV là rất thích 

những cái mới. Vì thế, sự tiếp thu những cái mới ở SV thường rất nhanh (nhưng 

lại thường ít có sự chọn lọc). Về mặt tích cực, lòng yêu thích cái mới thường làm 

nảy nở ở SV học nghề tính nhạy bén và sự thích ứng trước những tác động của 

thay đổi bên ngoài. Đặc biệt, SV lứa tuổi này cũng rất trân trọng những sáng tạo, 

phát minh và sáng chế trong khoa học kỹ thuật. SV thường tỏ ra rất khó chịu với 

thói bảo thủ và lạc hậu.    

Do đặc điểm dễ nắm bắt những cái mới của SV nên GV trong các trường 

nghề phải làm cho các em thấy được những cái mới nào là có lợi, là phù hợp và cái 

mới nào là có hại, là xa lạ với chúng ta. Có nhận thức đúng về cái mới thì ở các em 

mới có hành động theo cái mới một cách đúng đắn.  

Một đặc điểm nữa là SV học nghề rất thích hoạt động tập thể. SV thường có 

khuynh hướng muốn khẳng định khả năng của mình trước tập thể. SV thích giao 

thiệp rộng rãi và thích giao du với bạn bè. Điều đó thể hiện khả năng hiếu động của 

tuổi trẻ. Cho nên, những hoạt động tập thể thường có tác dụng khích lệ SV rất cao. 

Bởi lẽ, thông qua các hoạt động này SV học nghề mới được trải nghiệm, được thử 

thách, có kinh nghiệm, làm phong phú và cân bằng nhân cách của mình, năng lực tổ 
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chức, hoạt động tập thể của SV cũng được nâng cao, có bản lĩnh vững vàng 

hơn.v.v… 

Vì vậy, các trường CĐN cần tổ chức các hoạt động tập thể có tính đa dạng, 

phù hợp với khả năng của SV học nghề để cuốn hút các em như các hoạt động đấu 

tranh với các hiện tượng tiêu cực trong SV, trong xã hội, các hoạt động thi đua nâng 

cao tay nghề hay các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.v.v…  

Nhìn chung, ở SV học nghề có nhiều phẩm chất tâm lý tốt, nhân cách của các 

em cũng đã được định hình tương đối rõ nét. Điều đó giúp chúng ta có thể phát huy 

các mặt này và từ đó khắc phục các mặt nhược điểm vốn có của tuổi trẻ. Tuy nhiên, 

cần hiểu rằng, các đặc điểm tâm lý lứa tuổi phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện 

lịch sử và xã hội cụ thể. Vì vậy, các đặc điểm này luôn thay đổi theo từng giai đoạn 

lịch sử mặc dù trên cùng một lãnh thổ, một đất nước, cùng một chế độ xã hội. Cho 

nên, việc giáo dục SV học nghề cần tính đến những thay đổi của các đặc điểm tâm 

lý ở các giai đoạn lịch sử xã hội khác nhau và ở từng cá nhân cụ thể. 

1.3.3 Vị trí các trường cao đẳng nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân 

Theo Luật Dạy nghề (2006), dạy nghề có 3 trình độ đào tạo là SCN, TCN và 

CĐN [59].. Mục tiêu cụ thể đối với trình độ CĐN là: “Dạy nghề trình độ cao đẳng 

nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các 

công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và lổ chức làm việc theo 

nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải 

quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề 

nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người 

học nghê sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục 

học lên trình độ cao hơn”. 

Và hiện nay, Luật Giáo dục Nghề nghiệp (2014), cũng đưa ra việc đào tạo 

nghề nghiệp có 3 cấp trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong hệ thống giáo 

dục nghề nghiệp. [60] Mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng là để người học có năng 

lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công 

việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác 

trong nhóm thực hiện công việc. 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng có khối lượng tương đương 2 đến 3 
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năm học tập trung tùy theo chuyên ngành được qui định tại Quyết định số 

1981/QĐ-TTg ban hành ngày 18/10/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về Phê duyệt 

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. [91]. Thể hiện ở hình 1.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam 
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Bên cạnh đó, theo Quyết định số 1982/ QĐ-TTg ban hành ngày 18/10/2016 

của Thủ Tướng Chính Phủ về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam qui 

định SV học trình độ cao đẳng sẽ tương đương bậc 5 - Bậc Cao đẳng. [92] 

Bậc 5: Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế, kiến 

thức lý thuyết rộng về một ngành, nghề đào tạo, kiến thức cơ bản về chính trị, văn 

hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công 

việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong diều kiện làm 

việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, 

đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định. 

Bậc 5 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ. Người học hoàn thành 

chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 5 được cấp bằng Cao đẳng.. 

Được cụ thể qua bảng dưới đây: 

Bảng 1.1: Chuẩn đầu ra Bậc Cao đẳng Việt Nam  
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- Kiến thức 

thực tế và lý 

thuyết rộng 

trong phạm vi 

của ngành nghề 

đào tạo. 

- Kiến thức cơ 

bản về chính trị, 

văn hóa, xã hội 

và pháp luật đáp 

ứng yêu cầu 

công việc nghề 

nghiệp và hoạt 

động xã hội 

thuộc lĩnh vực 

chuyên môn. 

- Kiến thức về 

công nghệ thông 

tin đáp ứng yêu 

cầu công việc. 

- Kiến thức 

- Kỹ năng nhận 

thức và tư duy 

sáng tạo để xác 

định, phân tích và 

đánh giá thông tin 

trong phạm vi 

rộng; 

- Kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp 

giải quyết phần 

lớn các công việc 

phức tạp trong 

phạm vi của 

ngành nghề đào 

tạo; 

- Kỹ năng nhận 

thức tư duy sáng 

tạo để xác định, 

phân tích và đánh 

giá thông tin trong 

phạm vi rộng. 

- Làm việc độc 

lập hoặc làm việc 

theo nhóm, giải 

quyết công việc, 

vấn đề phức tạp 

trong điều kiện 

làm việc thay 

đổi. 

- Hướng dẫn 

giám sát những 

người khác thực 

hiện nhiệm vụ 

xác định; chịu 

trách nhiệm các 

nhân và trách 

nhiệm đối với 

nhóm. Đánh giá 

chất lượng công 

việc sau khi hoàn 

thành và kết quả 

thực hiện của các 
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Bâc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo cần phải có 
Khối 

lượng 

học tập 

tối 

thiểu 

Văn 

bằng 

chứng 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

thực tế về quản 

lý, nguyên tắc và 

phương pháp lập 

kế hoạch, tổ 

chức thực hiện 

và giám sát, 

đánh giá các quá 

trình thực hiện 

trong phạm vi 

của ngành nghề 

đào tạo. 

- Kỹ năng truyền 

đạt hiệu quả các 

thông tin, ý tưởng, 

giải pháp tới 

người khác tại nơi 

làm việc; 

- Có năng lực 

ngoại ngữ bậc 2/6 

khung năng lực 

ngoại ngữ của 

Việt Nam. 

thành viên trong 

nhóm. 

 

Như vậy, trường CĐN với sứ mệnh là nơi cung cấp cho người học các 

chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản 

xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực nghề nghiệp; có đạo đức; có trách 

nhiệm nghề nghiệp góp phần phục vụ cho công cuộc CNH - HĐH đất nước trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế và những yêu cầu về chuẩn đầu ra cho SV cao đẳng đòi 

hỏi các trường CĐN phải có kế hoạch, có sự đầu tư rất nhiều trong việc đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho xã hội. Từ đó cho thấy các trường CĐN 

có vị trí rất quan trọng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 

1.4 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề 

Việc giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN là một quá trình lâu dài và cần 

có sự phối hợp nhiều mặt, là quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm định 

hướng cho SV có nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn trong nghề nghiệp. Chính 

vì thế các trường CĐN phải có mục tiêu, kế hoạch tổ chức giáo dục phù hợp với đặc 

điểm tâm sinh lý của SV học nghề và các nội dung giáo dục đảm bảo được các 

thành phần cơ bản của ĐĐNN chung cho tất cả các nghề. 

1.4.1 Mục tiêu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao 

đẳng nghề:  

 Là hình thành những phẩm chất ĐĐNN, tạo ra ở SV có sự đồng bộ giữa tri thức 

đạo đức, niềm tin đạo đức, hành vi và thói quen ĐĐNN nhằm hình thành những người 

lao động mới, những công nhân, kỹ thuật viên, những người thợ lành nghề có đạo đức, 

lương tâm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH. 
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1.4.2 Nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao 

đẳng nghề: 

- Hình thành tri thức ĐĐNN: 

Tri thức đạo đức là sự hiểu biết của con người về những chuẩn mực đạo đức 

quy định hành vi của họ trong mối quan hệ với người khác và với xã hội. 

Trong các trường CĐN cần phải chú trọng hình thành những nội dung tri 

thức ĐĐNN đảm bảo 7 thành phần cơ bản của ĐĐNN cho SV học nghề như: Lòng 

yêu nghề; tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kiên trì học tạp, 

rèn luyện; năng động, sáng tạo; Đoàn kết, hợp tác gắn bó với tập thể; chấp hành kỷ 

luật nội quy; bảo vệ môi trường; .... Đó là hệ thống các chuẩn mực, các quy định, 

các quy tắc của nghề nghiệp, của phẩm chất đạo đức người công nhân, người lao 

động mới trong thời kỳ CNH - HĐH.  

Tất cả những tri thức trên cần phải được các trường CĐN quán triệt và đưa 

vào trong nội dung giảng dạy của các môn học, đảm bảo SV có được đầy đủ các tri 

thức đó giúp SV sẵn sàng đi vào cuộc sống lao động nghề nghiệp sau này, khi SV 

đã rời ghế nhà trường.  

Tri thức ĐĐNN giúp SV học nghề có định hướng và có những hành vi đúng 

đắn với mọi người trong cuộc sống. Tri thức ĐĐNN còn là tiền đề để soi sáng con 

đường học tập, rèn luyện tay nghề của SV, dẫn SV đến mục đích của hành vi đạo 

đức trong nghề nghiệp và trong cuộc sống.  

 - Hình thành niềm tin, nhu cầu, động cơ ĐĐNN: 

Việc SV học nghề có được các tri thức ĐĐNN chưa đủ để SV có được những 

hành vi ĐĐNN. Điều đó đòi hỏi ở SV phải có sự tin tưởng vào lợi ích nào đó của 

chuẩn mực ĐĐNN đối với xã hội, tức là SV phải có được nhu cầu, niềm tin và động 

cơ đạo đức trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. 

+ Niềm tin ĐĐNN là sự tin tưởng một cách sâu sắc và vững chắc vào tính 

chính nghĩa và tính chân lý của các chuẩn mực ĐĐNN và sự thừa nhận tính tất yếu 

phải tôn trọng triệt để các chuẩn mực ấy. Niềm tin ĐĐNN là một trong những yếu 

tố quyết định hành vi ĐĐNN của con người. Nó là cơ sở để bộc lộ các phẩm chất ý 

chí của đạo đức như lòng dũng cảm, tính kiên trì, kiên quyết đấu tranh với cái xấu. 

Niềm tin ĐĐNN phụ thuộc nhiều vào việc trang bị các tri thức ĐĐNN, sự thể 
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nghiệm những hiểu biết trong cuộc sống và trong sinh hoạt, việc tổ chức giáo dục 

của gia đình, dư luận của tập thể. 

+ Động cơ ĐĐNN chính là nguyên nhân sâu xa bên trong đã được con người 

ý thức, nó trở thành động lực chính làm cơ sở cho hành động của con người trong 

hoạt động nghề nghiệp và trong cuộc sống, nó biến hành động của con người thành 

hành vi ĐĐNN. Động cơ như thế nào thì hành động như thế ấy. Vì vậy, việc hình 

thành và giáo dục ĐĐNN cho SV học nghề không những là trang bị, rèn luyện cho 

SV có được tri thức, niềm tin ĐĐNN mà điều quan trọng là xây dựng cho SV có 

được các động cơ ĐĐNN vững vàng đối với nghề mình đã học.  

Như vậy, việc giáo dục các phẩm chất ĐĐNN cho SV học nghề là ngoài việc 

cung cấp các tri thức ĐĐNN, chúng ta còn cần phải kích thích các nhu cầu và động 

cơ ĐĐNN tương ứng thông qua việc tổ chức các hoạt động, hành động, hành vi 

ĐĐNN. 

- Hình thành hành vi và thói quen ĐĐNN: 

Hệ thống các quan niệm đạo đức hay ý thức đạo đức của một xã hội nhất 

định chỉ có thể tồn tại dưới hình thức những hành vi đạo đức sống động của những 

nhân cách cụ thể. Các nhân cách ấy thể hiện hành vi đạo đức của mình trong lối 

sống, trong cách đối nhân xử thế và được tồn đọng trong nền văn hóa, phong tục tập 

quán, trong nền luân lý.v.v... Hành vi đạo đức là một hành động tự giác được thúc 

đẩy bởi một động cơ có ý nghĩa về đạo đức.  

Trong quan hệ hàng ngày, đòi hỏi hành vi đạo đức phải sẵn sàng. Vì vậy, đòi 

hỏi hành vi đạo đức phải trở thành tự động hóa, tức là trở thành thói quen đạo đức. 

Thói quen đạo đức là những hành vi đạo đức ổn định của con người, nó trở thành 

nhu cầu đạo đức của người đó và nếu nhu cầu này được thỏa mãn thì con người cảm 

thấy dễ chịu, nó sẽ thúc đẩy hành vi đạo đức của con người.  

Vì vậy, việc giáo dục ĐĐNN nếu chỉ dừng lại ở việc trang bị hệ thống các tri 

thức ĐĐNN mà không chú ý tới việc rèn luyện để hình thành các hành vi ĐĐNN thì 

coi như không giáo dục được gì cả, bởi kết quả khi đó sẽ không hoàn toàn hoặc chỉ 

có tri thức thôi thì sẽ không có ý nghĩa gì. Cho nên, các trường CĐN ngoài việc 

hình thành cho SV các tri thức, niềm tin, nhu cầu ĐĐNN còn phải chú trọng hình 

thành và rèn luyện cho SV có được những hành vi ĐĐNN thật sự, rèn luyện cho SV 

có được những thói quen ĐĐNN và biến những thói quen đó trở thành phẩm chất 
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ĐĐNN. Bởi lẽ, thói quen đạo đức trong nghề nghiệp sẽ là yếu tố nối liền giữa ý 

thức, tri thức ĐĐNN và hành vi ĐĐNN, làm cho hành vi ĐĐNN và tri thức ĐĐNN 

thống nhất, ăn khớp với nhau.  

1.4.3  Phương pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường 

cao đẳng nghề: 

Phương pháp giáo dục ĐĐNN là cách thức hoạt động giữa nhà giáo dục và 

người được giáo dục (tập thể, cá nhân) nhằm làm cho mỗi cá nhân lĩnh hội được 

nền văn hóa đạo đức của loài người, của dân tộc và của ngành nghề được đào tạo, 

để trở thành một nhân cách toàn vẹn có ích phục vụ cho đất nước. 

Giáo dục ĐĐNN cho SV được thực hiện thông qua nhiều con đường, nhiều 

môn học, nhiều hoạt động giáo dục, với nhiều phương tiện, nhiều hình thức và 

phương pháp khác nhau. Nhưng dù qua con đường dạy học hay tổ chức các hoạt 

động giáo dục, dù sử dụng phương pháp này hay phương pháp khác cũng cấn phải 

quan tâm đến đặc diểm tâm lý SV học nghề để phát huy tối đa các ưu điểm và khắc 

phục các nhược điểm của SV,  đồng thời  hướng đến mục đích giáo dục là: 

+ Giáo dục ý thức đạo đức, niềm tin đạo đức 

+ Giáo dục thái độ đạo đức, tình cảm đạo đức 

+ Giáo dục hành vi và thói quen đạo đức 

Phân loại phương pháp giáo dục đạo đức 

Bảng 1.2:  Bảng phân loại phương pháp giáo dục đạo đức 

Nhóm 1: Các phương pháp hướng 

SV vào việc tích lũy kinh nghiệm 

ứng xử xã hội qua các hoạt động 

tập thể, hoạt động công ích xã hội 

Nhóm 2: Các phương 

pháp hướng vào hình 

thành ý thức cá nhân 

qua giao tiếp 

Nhóm 3:  Các phương 

pháp hỗ trợ nhằm 

kích thích hoạt động 

và điều chỉnh hành vi 

+ Tổ chức rèn luyện 

+ Giao công việc 

+ Luyện tập thói quen 

+ Tạo tình huống giáo dục 

+ Trò chơi 

+ Dựng hoạt cảnh 

+ Trưng bày sản phẩm 

+ Điều tra, báo cáo 

+ Diễn giảng 

+ Đàm thoại 

+ Thảo luận 

+ Nêu gương 

 

+ Thi đua 

+ Khen thưởng 

+ Trách phạt 

+ Nêu gương 
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Để thực hiện giáo dục ĐĐNN cho SV cần có sự phối hợp nhiều phương pháp 

khác nhau lồng ghép vào nhau để thực hiện. Trong việc giáo dục ĐĐNN cho SV 

học tại các trường CĐN có thể thực hiện các phương pháp giáo dục chính như sau: 

1.4.3.1 Phương pháp thảo luận 

Phương pháp thảo luận là sự trao đổi ý kiến giữa GV và SV, hay giữa các SV 

với nhau về một chủ đề, phản ánh những quan điểm của người tham gia. 

Đặc trưng của phương pháp thảo luận là những người tham gia tự do trao đổi 

ý tưởng, quan điểm, kinh nghiệm của mình. Nó tạo ra sự khác biệt, sự hòa đồng 

hoặc sự gần nhau của các quan điểm, ý kiến và sự tìm kiếm lập trường tư tưởng hợp 

lý, có thể chấp nhận được. 

Phương pháp thảo luận được sử dụng rộng rãi và có tác dụng lớn: 

- Nó giúp cho SV tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập qua 

việc các em cùng chia sẻ những kinh nghiệm, những ý kiến hay, để giải quyết một 

vấn đề. 

- Giúp SV hiểu vấn đề một cách sâu sắc, phát triển tính độc lập, năng động, 

tư duy phê phán 

- Giúp SV biết lắng nghe ý kiến của người khác biết chính xác hóa quan 

điểm, lập trường cá nhân của mình. 

Cách tiến hành 

Có nhiều hình thức thảo luận. Sau đây là một số hình thức chính: 

+ Thảo luận nhóm:  

- GV giới thiệu chủ đề cuộc thảo luận; 

- Nêu các câu hỏi có liên quan đến chủ đề; 

- Chia lớp thành những nhóm nhỏ; 

- Các nhóm tiến hành thảo luận; 

- “Nhóm trưởng” hoặc “thư ký” ghi tóm tắt kết quả thảo luận; 

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp; 

- Các nhóm khác trao đổi ý kiến (nhận xét, bổ sung …); 

- GV tổng kết và kết luận. 

Một số lưu ý khi sử dụng 

- Chủ đề thảo luận phải phù hợp với người học; 
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- Cần khích lệ tất cả SV cùng tham gia đóng góp ý kiến, không nên chê bai 

một ý kiến nào; 

- Cách chia nhóm phải hết sức linh hoạt, luôn thay đổi để tạo điều kiện cho 

mỗi SV được giao lưu với tất cả các bạn trong lớp học chứ không phải chỉ một 

nhóm cố định; 

- Nhiệm vụ “nhóm trưởng”, “thư ký” nên luân phiên để mọi người cùng 

làm; 

- Mở đầu cuộc thảo luận, để gây hứng thú và chú ý, có những hình thức sau: 

 + GV cung cấp những sự việc mới mẻ, những giai thoại hoặc câu chuyện 

hấp dẫn, những câu trích dẫn hay, phù hợp với chủ đề. 

 + Cho SV xem tranh ảnh, những minh họa khác có thể tận dụng được trong 

tiến trình thảo luận 

- Giúp SV nêu được kết luận hoặc giả định bước đầu, nhưng sẽ biến đổi khi 

thảo luận; 

- Cách đặt câu hỏi cần lưu ý: 

+ Câu hỏi phải tương xứng với trình độ năng lực SV và huy động được đủ 

vốn kinh nghiệm sống của SV. 

+ Nêu những câu hỏi tuần tự liên tiếp. Những câu trả lời cần được sử 

dụng như những bậc thang tiến tới câu hỏi và câu trả lời sau làm cho việc học 

được liên tục. 

+ Câu hỏi cần rõ ràng, ngắn gọn, đơn giản nhưng kích thích suy nghĩ của 

SV. 

- Quá trình SV thảo luận nhóm, GV cần quan sát, theo dõi, nắm chắc sự tiến 

triển của các cuộc thảo luận, gợi ý khi SV gặp khó khăn bế tắc. 

+ Thảo luận cả lớp 

Thảo luận cả lớp là sự trao đổi ý kiến giữa cả lớp và GV. GV đóng vai trò 

trung gian hướng dẫn và chỉ đạo cuộc thảo luận. Cách tiến hành như sau: 

- Giới thiệu chủ đề cuộc thảo luận; 

- Nêu các câu hỏi về chủ đề. Nên có từ 3 đến 4 “câu hỏi chốt”, cần chuẩn bị 

những câu hỏi phụ, gợi ý. Các câu hỏi cũng được xây dựng tuần tự từ thấp đến cao, 

câu trước làm bậc thang tiến tới câu sau; 

- SV tiến hành thảo luận; 



 

 

37 

- GV ghi nhận ý kiến của từng em và ghi tóm tắt từng ý kiến lên bảng; 

- GV cần khéo léo hướng SV đi đúng trọng tâm yêu cầu của câu hỏi, điều 

chỉnh sự suy nghĩ, lập luận của các em bằng những câu hỏi hỗ trợ, gợi mở; 

- GV cho SV nhận xét, lựa chọn đáp án tốt nhất, đúng nhất theo cách hiểu 

của các em. GV chỉnh lý, chính xác hóa thêm những điều mà SV nêu ra thành một 

đáp án hoàn chỉnh cho vấn đề; 

- Kết luận: Tập hợp những giải pháp và kiến nghị được đề xuất một cách 

hợp lý, giúp SV hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề và kết quả của hoạt động mà các 

em tham dự. 

Một số lưu ý khi sử dụng: 

- Thảo luận lớp cần có sự thay đổi trong cách bày trí, sắp xếp chỗ ngồi đảm 

bảo cho SV (và cả GV) ngồi trực diện nhau, tạo bầu không khí thân mật. 

- Chủ đề và câu hỏi cần phù hợp với SV. Câu hỏi nên có 2 loại: loại câu hỏi 

trình độ thấp để khuyến khích học tập với những SV thiếu tri thức và kinh nghiệm 

về chủ đề nhằm giúp các em xây dựng được lòng tin trong học tập; loại những câu 

hỏi trình độ cao nhằm kích thích tư duy, thu hút được nhiều ý tưởng hơn. 

- Cần thu hút tối đa sự tham gia của SV vào thảo luận, nhất là cần khuyến 

khích những em nhút nhát, trầm lặng. 

- Cần khuyến khích SV đặt câu hỏi trong quá trình thảo luận, nhận xét câu 

trả lời của nhau và hợp tác với nhau. 

+ Thảo luận giải đáp (hay hội thảo) 

Thảo luận giải đáp dùng đối với những chủ đề cần đi vào chiều sâu, cần tranh 

cãi và thật sự khó đối với đa số SV. Thảo luận giải đáp là thảo luận trực tiếp, trò 

chuyện, tác động qua lại giữa một nhóm nhỏ chuyên gia, những người am hiểu vấn 

đề. Nhóm chuyên gia gồm 4 - 6 diễn giả và một chủ tọa là người am hiểu sâu sắc về 

chủ đề và có khả năng dồi dào trong việc tiến hành thảo luận. 

Các bước tiến hành thảo luận giải đáp: 

- Chuẩn bị: 

+ Lựa chọn chủ đề, đề tài; 

+ Chỉ định, giao nhiệm vụ cho các thành viên hội thảo; 

+ Họp bàn trù bị giữa các diễn giả và thống nhất kế hoạch; 

- Tiến hành hội thảo: 
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+ Trình bày nội dung cụ thể; 

+ Các thành viên hội thảo trao đổi tư tưởng với nhau (hỏi và trả lời). Cần 

lưu ý lớp khi nào và làm thế nào để đặt câu hỏi cho người giải đáp; 

+ Tổng kết hoặc nhận xét ý kiến của từng người giải đáp; 

- Diễn đàn mở rộng: 

+ Nêu các câu hỏi cho những người giải đáp; 

+ Làm sáng tỏ những nội dung cần thiết; 

+ Kích thích những phản ứng, những ý kiến trái ngược; 

+ Hoàn thiện những ý tưởng đã được tung ra; 

Cách tiến hành các hình thức thảo luận trên chỉ là những gợi ý. GV có thể 

biến đổi nó một cách thích hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục và thích hợp 

với điều kiện của lớp học. 

1.4.3.2 Phương pháp tổ chức trò chơi 

Trò chơi là loại hoạt động rất quen thuộc, gần gũi với mọi người. Trò chơi có 

những đặc trưng cơ bản sau: 

- Trò chơi là một loại hình hoạt động sống của con người cũng như học tập, 

lao động … 

- Trò chơi có chứa đựng chủ đề, nội dung nhất định, có quy tắc nhất định mà 

người tham gia chơi phải tuân thủ. 

- Trò chơi vừa mang tính chất vui chơi, giải trí song đồng thời lại có ý nghĩa 

giáo dưỡng và giáo dục lớn lao đối với con người. 

Tổ chức trò chơi là phương pháp tổ chức cho SV thực hiện những hành động, 

những thái độ, những việc làm phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức đã học 

thông qua một trò chơi nào đó. 

Lý luận và thực tiễn đã chứng tỏ rằng: nếu biết tổ chức trò chơi một cách hợp 

lý, đúng đắn thì mang lại hiệu quả giáo dục. Qua trò chơi, không những SV được 

phát triển về mặt trí tuệ, thể chất thẩm mỹ mà còn được hình thành nhiều phẩm chất 

và hành vi đạo đức. 

- Nội dung trò chơi sẽ minh họa một cách sinh động cho các mẫu hành vi 

đạo đức. Nhờ vậy những mẫu hành vi này sẽ tạo được những biểu hiện rõ rệt ở SV 

giúp các em nhớ dễ dàng và lâu bền. 
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- Sau khi chơi, tổ chức cho SV tự đánh giá và thảo luận về ý nghĩa giáo dục 

của trò chơi 

- GV đánh giá, trao phần thưởng (nếu có) và chốt lại những điều SV cần 

nắm và thực hiện. 

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng: 

Trò chơi có vai trò quan trọng trong việc GDĐĐ cho SV. Song, muốn phát 

huy được vai trò giáo dục này, khi lựa chọn và tổ chức trò chơi cần lưu ý một số 

điểm sau: 

- Trò chơi phải đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với vấn đề GDĐĐ. 

- Trò chơi phải đảm bảo phù hợp với năng lực và trình độ SV, không quá 

khó hoặc quá giản đơn. 

- Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh thực tiễn của lớp học, trường học (về quỹ thời gian, về không gian, về 

các phương tiện cần thiết cho trò chơi, …) 

- Phải xác định rõ mục đích của trò chơi. Ví dụ: trò chơi để giới thiệu bài, 

để khởi động (hâm nóng), để thư giãn, hay là để chuyển tải một kiến thức nào đó. 

- SV phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi. 

- Bảo đảm phát huy tích cực, độc lập, sáng tạo của SV trong quá trình tổ 

chức trò chơi. 

SV không những là đối tượng của hoạt động dạy cũng như của hoạt động 

giáo dục mà điều quan trọng hơn, các em là chủ thể nhận thức, chủ thể tự giáo dục. 

Vì vậy, trong quá trình tổ chức trò chơi, GV cần quan tâm đến các mức độ tham gia 

của SV từ thấp đến cao như sau: 

 + GV chọn, hướng dẫn và tổ chức trò chơi. 

 + GV chọn và hướng dẫn trò chơi, còn SV thì tự tổ chức trò chơi. 

 + GV chọn trò chơi, còn SV thì tự nghiên cứu để tự hướng dẫn và tự tổ chức 

trò chơi. 

 + SV tự chọn, tự hướng dẫn và tự tổ chức trò chơi. 

Ở đây GV cần vận dụng linh hoạt các mức độ này, song thông thường thì cho 

SV tham gia từ mức thấp đến mức cao. Tuyệt đối không cường điệu hóa một mức 

độ nào. 

- Bảo đảm tổ chức trò chơi tự nhiên, không gò ép. 
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- Bảo đảm luân phiên các trò chơi một cách hợp lý. 

- Bảo đảm tổ chức trò chơi với tinh thần “thi đua” đồng đội. 

Trong khi tổ chức cho SV chơi các trò chơi có tính chất đồng đội, GV cần 

quan tâm đến yếu tố “thi đua”: có chuẩn và thang đánh giá thành tích của cá nhân 

cũng như thành tích chung của đồng đội. Nhờ vậy: 

+ Kích thích được tính tích cực phấn đấu của mỗi SV vì thành tích bản thân 

và vì thành tích đồng đội mà mình là một thành viên. 

+ Qua đó, vun đắp cho các em ý thức đồng đội, tình bạn thân ái. 

-  Sau khi chơi, GV cần tổng kết lại cho SV rõ học được gì qua trò chơi. 

1.4.3.3 Phương pháp xác định giá trị 

Xác định giá trị là phương pháp giúp SV xác định được cái gì là quan trọng, 

là có ý nghĩa, là có giá trị đối với bản thân. 

Trong GDĐĐ, quá trình xác định giá trị chính là quá trình biến các yêu cầu 

đạo đức xã hội thành nhu cầu của bản thân SV, biến các chuẩn mực, giá trị xã hội 

thành niềm tin và giá trị cá nhân của SV, định hướng cho các em suy nghĩ và hành 

động theo các chuẩn mực và giá trị đó. 

Tác dụng của phương pháp xác định giá trị: 

- Phát triển cho SV cảm xúc, tình cảm và thái độ tích cực đối với các chuẩn 

mực và giá trị đó 

- Phát triển tư duy phê phán và khả năng đánh giá của SV. 

- Phát huy vai trò chủ thể tích cực của SV, các em chủ động lựa chọn, 

chiếm lĩnh các chuẩn mực, giá trị của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường. 

Cách tiến hành phương pháp: 

- GV đưa ra các ý kiến, các quan điểm, các thái độ, các việc làm, các cách 

làm khác nhau và dưới nhiều hình thức khác nhau (tiểu phẩm, hoặc băng hình, hoặc 

câu thơ, câu văn,…) 

- SV tự do lựa chọn: Tán thành, đồng ý hoặc không tán thành, hoặc là phân 

vân với ý kiến hay việc làm, … mà GV đã nêu. 

- Chia SV thành các nhóm có cùng sự lựa chọn và yêu cầu SV thảo luận 

nhóm: giải thích vì sao lại lựa chọn như vậy? 

- Đại diện của từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

- Trao đổi, tranh luận, chất vấn giữa các nhóm SV. 
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- GV kết luận về giá trị. 

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng: 

- Để kích thích quá trình lựa chọn giá trị phải có những câu hỏi thăm dò về 

thái độ và tình cảm của SV. 

- GV phải khéo léo, tế nhị trong đối xử và khuyến khích SV thể hiện. 

1.4.3.4 Phương pháp giải quyết vấn đề 

Giải quyết vấn đề là khả năng xem xét, phân tích những vấn đề gì đang tồn 

tại và xác định các bước, các việc phải làm và cách thức làm nhằm cải thiện tình 

hình. 

 Tác dụng của phương pháp: 

- Giúp SV hình thành kinh nghiệm ứng xử và rèn luyện kỹ năng sống. 

- Phương pháp giải quyết vấn đề giúp SV biết vạch ra những cách thức giải 

quyết vấn đề cụ thể mà các em gặp phải trong đời sống hàng ngày 

- Giải quyết vấn đề giúp SV có cách nhìn toàn diện hơn, bao quát hơn, biết 

xâu chuỗi các sự kiện, sự việc, biết khái quát, phân tích vấn đề và cùng tập dợt cho 

SV biết tư duy logic trước một vấn đề của bạn bè, tập thể lớp 

1.4.3.5 Phương pháp tiếp cận kỹ năng sống 

Mục đích cuối cùng của giáo dục ĐĐNN là làm thay đổi những thái độ và 

hành vi sai trái, hình thành những thái độ và hành vi đúng đắn phù hợp với các 

chuẩn mực đạo đức xã hội và nghề nghiệp mà mình sẽ hành nghề. Song giữa kiến 

thức và hành vi của con người có một khoảng cách. Nếu GDĐĐ chỉ chú ý đến 

truyền thụ kiến thức đạo đức (hoặc sử dụng phương pháp thiên về truyền thụ kiến 

thức) thì SV có thể có được những thông tin tốt nhưng lại ít ảnh hưởng đến hành vi. 

Thực tế cho thấy: nhiều khi người ta làm điều sai trái mặc dù không phải không biết 

điều đó là sai. Ví dụ: nhiều người biết hút thuốc lá là có hại song họ vẫn hút; nhiều 

kẻ biết rằng buôn bán ma túy là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất nặng nhưng 

chúng vẫn lao vào. 

Để biến tri thức thành hành vi cần có khả năng tâm lý - xã hội giúp con 

người có thể ứng phó một cách tích cực trước những đòi hỏi, thử thách của cuộc 

sống, đó là các kỹ năng sống cần thiết nhất liên quan đến việc thực hành các chuẩn 

mực ĐĐNN và đạo đức xã hội của SV, như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng tự nhận 
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thức; Kỹ năng xác định giá trị; Kỹ năng quyết định; Kỹ năng kiên định; Kỹ năng đặt 

mục tiêu. 

Việc giáo dục kỹ năng sống cần dựa vào nhu cầu của SV. Những nhu cầu đó 

phải luôn luôn phù hợp với đòi hỏi của một nền văn hóa, một nền tảng xã hội và 

một môi trường sống cụ thể. 

Phương pháp tiếp cận kỹ năng sống tập trung giúp SV phát triển các kỹ năng 

cá nhân và xã hội cần thiết để trở thành những người có trách nhiệm và có tinh thần 

độc lập. Phương pháp tiếp cận này cũng tăng cường khả năng làm chủ tình cảm và 

xúc cảm của mỗi cá nhân.  

1.4.4 Các con đường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các 

trường cao đẳng nghề: 

1.4.4.1 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua các môn học cơ bản, môn 

học chuyên ngành 

Việc hình thành nhân cách con người phụ thuộc rất nhiều đến nghề nghiệp. 

Sự tinh thông nghiệp vụ, thành thạo về chuyên môn là biểu hiện đạo đức cao đẹp 

của từng cá nhân SV, ý thức về trách nhiệm, bổn phận về một công việc cụ thể là 

điều kiện để tạo nên ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ trước người thân, gia đình, quê 

hương và cao hơn là dân tộc và Tổ quốc.  

Thông qua các môn học cơ bản, đặc biệt là môn học Chính trị và Pháp luật 

có tiềm năng to lớn trong việc giáo dục ĐĐNN cho SV. Nhiều kiến thức trong các 

môn học này có liên quan đến giá trị, thái độ và cách cư xử, hành vi đạo đức trong 

xã hội. Mặt khác, chức năng và nhiệm vụ của các môn học Chính trị và Pháp luật là 

trên cơ sở xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, ý thức trách 

nhiệm công dân sẽ giúp SV ra sức phấn đấu, hướng mọi suy nghĩ và hành động vào 

thực hiện các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nội quy, quy chế của nhà trường.  

Giáo dục ĐĐNN thông qua việc dạy học các môn học cơ bản làm cho SV tự 

giác chiếm lĩnh một cách có hệ thống những khái niệm đạo đức, giúp các em định 

hướng đúng trước những hiện tượng xã hội (tốt, xấu) để lựa chọn cách thức ứng xử  

đúng đắn trong các tình huống đạo đức. 

Thông qua hoạt động dạy nghề, các môn học cơ sở, nhà trường cung cấp cho 

SV hệ thống những tri thức đạo đức cần thiết của nghề nghiệp. Qua đó, SV có cơ sở 
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để nhận ra và phân biệt được các hiện tượng đạo đức và hiện tượng phi đạo đức 

trong nghề nghiệp cũng như các biểu hiện muôn hình vạn trạng xung quanh mình 

trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó, SV có cơ hội tăng thêm và nhân rộng các hành 

vi tích cực cũng như kìm hãm các hành vi chưa phù hợp chuẩn mực ĐĐNN. Có tri 

thức đạo đức, SV học nghề sẽ hình thành được thế giới quan khoa học, nhân sinh 

quan XHCN làm cơ sở vững chắc cho đạo đức XHCN của các em. 

Thông qua việc giảng dạy các môn học chuyên ngành nhằm thực hiện chức 

năng dạy chữ, dạy nghề để dạy người. Qua đó, GV phải giáo dục cho SV lòng yêu 

nghề, vì đó là động lực để các em đi sâu vào nghề nghiệp. GV phải làm cho SV thấy 

được cái hay, cái đẹp, vị trí của nghề nghiệp mình đang học trong nền kinh tế, để 

dần dần hình thành được tình yêu nghề nghiệp.  

Ngoài nhiệm vụ giáo dục phẩm chất ĐĐNN cho SV, GV còn phải rèn luyện 

tác phong của người lao động mới. Trong quá trình học tập ở trường, GV phải rèn 

luyện cho SV có tác phong làm việc của người lao động kỹ thuật, hình thành tác 

phong công nghiệp, có kế hoạch, có trách nhiệm trong công việc, tuân thủ nghiêm 

khắc các yêu cầu kỹ thuật và quy trình sản xuất đó chính là nhiệm vụ của người GV 

dạy nghề. 

GV giảng dạy các môn học chuyên ngành phải nắm vững mục tiêu đào tạo 

người lao động trong thời kỳ hội nhập là đào tạo ra đội ngũ lao động hoàn thiện cả 

thể lực, trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức; có năng lực tự học, tự đào tạo, năng 

động, chủ động, tự lực, sáng tạo, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả 

năng thích ứng nhanh, chủ động trong môi trường sống và làm việc. Trong quá trình 

giảng dạy GV phải định hướng cho SV ý thức học để làm người Việt Nam trong 

thời kỳ hội nhập; học để có nghề, có việc làm hiệu quả; học để làm cho mình và 

người khác hạnh phúc; học để góp phần phát triển đất nước và nhân loại. 

Việc cung cấp tri thức ĐĐNN không phải chỉ là nhiệm vụ của bất kỳ một 

môn học nào mà là nhiệm vụ của tất cả các môn học lý thuyết nghề, thực hành nghề 

trong các trường CĐN, đặc biệt là các môn khoa học xã hội. 

1.4.4.2 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua các hoạt động ngoài giờ 

lên lớp (hoạt động ngoại khóa) 

Đây cũng là một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng trong các 

trường CĐN. Hoạt động này có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp phần 
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phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của 

SV. Nội dung của giáo dục ngoại khóa rất phong phú và đa dạng thể hiện qua các 

hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động… nhờ đó mà 

các kiến thức tiếp thu được ở trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng hơn trong 

thực tế. 

Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, các dạng hoạt động và giao lưu được 

thiết lập góp phần giúp SV được tiếp cận, gia nhập đời sống xã hội một cách tích 

cực và chủ động. SV thiết lập được các mối quan hệ với các đối tượng khác nhau 

trong xã hội, được tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội với các chức năng 

khác nhau, được trải nghiệm thực tế... Qua đó SV không chỉ phát huy được những 

năng lực của mình mà còn có cơ hội vận dụng những điều đã học vào thực tiễn 

cuộc sống ở những mức độ nhất định. Đó là thế mạnh nổi bật của các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp so với các hoạt động giáo dục khác trong quá trình đào tạo tại 

các trường CĐN. 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa góp phần thỏa mãn các nhu cầu đa dạng 

của SV. Đặc biệt đối với SV học nghề, nhu cầu hoạt động và giao lưu của SV phát 

triển rất đa dạng và phong phú. Các hoạt động này đã giúp SV lấy lại sự cân bằng 

về mặt tâm lý, thỏa mãn các nhu cầu tinh thần để phát triển các thái độ tình cảm phù 

hợp với đặc điểm lứa tuổi SV học nghề. 

Giáo dục ĐĐNN cho SV thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp có thể là 

GV bộ môn, GV chủ nhiệm, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên… tổ chức thực hiện. 

Đây không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà thông qua các hoạt động này nhằm 

thu hút sự tham gia của cá nhân và các tổ chức xã hội. Để hoạt động này có hiệu 

quả cần kết hợp đồng bộ giữa sự chỉ đạo của các nhà sư phạm, các cơ quan chức 

năng, các tổ chức xã hội và khả năng tự quản của SV với tư cách là chủ thể hoạt 

động. Đồng thời phải biết khai thác triệt để những điều kiện, những tiềm năng sẵn 

có của xã hội. Các nội dung, hình thức hoạt động phải luôn luôn mới, đa dạng, 

phong phú để tạo ra sự hấp dẫn và hiệu quả trong giáo dục. 

1.4.4.3 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua thực tế, thực tập tốt 

nghiệp tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 

Thực tiễn nghề nghiệp là môi trường giáo dục, đào tạo và rèn luyện các phẩm 

chất ĐĐNN cho SV học nghề một cách hiệu quả nhất. Bởi lẽ, đây chính là môi 
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trường lao động thực tế, là hoạt động thật sự của người công nhân, người lao động. 

Trong quá trình được thâm nhập vào các hoạt động, các mối quan hệ giao tiếp nghề 

nghiệp cụ thể trong thực tiễn nghề nghiệp, SV học nghề mới có được cơ hội đích 

thực để trải nghiệm những hiểu biết, những tri thức và phẩm chất ĐĐNN. Qua đó, 

họ tự tìm ra được cho mình những tri thức ĐĐNN đúng đắn, hình thành lên những 

nhu cầu, động cơ, niềm tin ĐĐNN phù hợp và có được cơ hội rèn luyện, luyện tập 

thực sự để hình thành lên các hành vi ĐĐNN chân chính cho bản thân.  

Tham gia trực tiếp vào quá trình thực tập chỉ bao gồm hai đối tượng là SV 

và đơn vị tiếp nhận SV thực tập nhưng nhà trường vẫn đóng một vai trò rất quan 

trọng. Trước tiên, nhà trường là nơi đã đào tạo, cung cấp cho SV các kiến thức, kỹ 

năng, SV sẽ sử dụng trong quá trình thực tập. Nếu những kiến thức, kỹ năng đó 

thiết thực, gắn liền với thực tế thì sẽ giúp SV dễ dàng hơn trong quá trình tiếp cận 

với công việc để có một kỳ thực tập thành công. Ngược lại, nếu những gì SV nhận 

được trên lớp học xa rời với thực tế thì SV sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đi thực 

tập, thậm chí có thể làm thui chột tinh thần lao động và tình yêu nghề nghiệp của 

SV. Nhà trường còn là cầu nối giữa SV và đơn vị tiếp nhận, thể hiện qua việc nhà 

trường tìm kiếm những nơi thích hợp để giới thiệu SV tới thực tập, chuẩn bị cho 

SV các giấy tờ cần thiết để đi liên hệ, hướng dẫn trước cho SV một số điều họ cần 

biết khi tham gia vào công việc thực tế. Có thể nói, SV thực tập thành công hay 

không phụ thuộc một phần lớn vào sự đào tạo và chuẩn bị của nhà trường dành cho 

SV của mình. 

Thực tập tại các DN là cầu nối giữa lý luận đào tạo nghề với thực tiễn xã hội. 

Hoạt động thực tập mang tính chất thực hành tay nghề đòi hỏi SV phải hành động 

bằng sự phối hợp của nhiều yếu tố để hình thành nên những kỹ năng, kỹ xảo tay 

nghề và tổ chức các hoạt động nội khóa, ngoại khóa khác trong và ngoài nhà 

trường. Bản thân mỗi SV phải nhận thức được rằng kỳ thực tập tốt nghiệp rất quan 

trọng đối với tương lai của họ. Vì thế, SV cần phải cố gắng hết sức mình để bắt kịp 

công việc.  

Thông qua kỳ thực tập SV sẽ được tiếp cận với các ứng dụng khoa học tiên 

tiến, trang thiết bị hiện đại, từ đó hình thành trong SV một ý thức luôn phấn đấu học 

tập nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề tinh thông để đáp ứng với sự tiến bộ của 

khoa học.  
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Thực tiễn nghề nghiệp sôi động với những biến đổi, thay đổi nhanh chóng 

trong yêu cầu công việc, trong công nghệ cũng như yêu cầu về phẩm chất đạo đức, 

tác phong lao động của người lao động, đây cũng chính là môi trường rèn luyện sự 

thử thách, sức chịu đựng, khả năng thích ứng của người lao động.v.v... Cho nên, 

việc cho SV học nghề được tham gia thực hiện các hoạt động, thâm nhập vào các 

mối quan hệ giao tiếp trong thực tiễn nghề nghiệp là một trong những con đường 

giáo dục các phẩm chất ĐĐNN vô cùng hữu ích cho các em và cả nhà trường cũng 

như toàn xã hội. Các trường CĐN phải coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các 

em có cơ hội được tiếp xúc với thực tế nghề nghiệp thông qua việc tham gia vào các 

hoạt động nghề nghiệp cũng như các mối quan hệ nghề nghiệp tại các cơ sở sản 

xuất ngoài nhà trường.    

1.4.4.4 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua sự tự rèn luyện, tự tu 

dưỡng  của sinh viên 

Sự tự tu dưỡng, tự rèn luyện ĐĐNN là một hành động tự giác, có hệ thống 

mà mỗi cá nhân thực hiện đối với bản thân mình nhằm khắc phục những nhận thức 

sai lầm, những thói quen và hành vi trái đạo đức và bồi dưỡng, củng cố những hành 

vi đạo đức của mình, thúc đẩy sự hoàn thiện nhân cách của bản thân. Khi chủ thể có 

sự tự tu dưỡng, tự rèn luyện các phẩm chất ĐĐNN của bản thân là khi đó chủ thể đã 

chiếm lĩnh được, làm chủ được những mục tiêu, phương pháp, phương tiện mà xã 

hội, tập thể, nhóm đã giáo dục mình và “chuyển” những điều đó thành công cụ 

riêng để vận dụng vào sự phát triển ĐĐNN tiếp theo của bản thân. Lúc này, chủ thể 

đã bắt đầu xác lập được một hệ thống các quan điểm đạo đức, niềm tin, nhu cầu 

ĐĐNN (biểu thị ở bước đầu hình thành định hướng giá trị và tính sẵn sàng hành 

động đạo đức) và tất cả những nét đó đều được vận hành, thực thi trong các hành vi 

đạo đức mà sau mỗi lần đều được tự đánh giá, so sánh, đối chiếu bởi lương tâm, 

lòng tự trọng, danh dự.v.v... 

Sự hình thành và phát triển các phẩm chất ĐĐNN của mỗi cá nhân là cả một 

quá trình lâu dài và phức tạp. Những phẩm chất ĐĐNN chỉ có thể được hình thành 

khi SV bước chân vào học trong các trường nghề và khi trực tiếp tham gia lao động 

sản xuất ngoài thực tế nghề nghiệp. Như vậy, sự hình thành ĐĐNN cho SV học 

nghề do những tác động từ bên ngoài như gia đình, nhà trường, tập thể sẽ dần dần 
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chuyển thành những tác động bên trong, thành sự tự giáo dục, tự rèn luyện, trong 

đó, sự tự tu dưỡng là yếu tố cơ bản.  

1.4.5 Kiểm tra đánh giá đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao 

đẳng nghề 

Trong công tác giáo dục ĐĐNN cho SV, việc kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa 

không chỉ đối với các trường CĐN mà còn rất quan trọng đối với SV. Vì qua kiểm 

tra đánh giá của nhà trường, SV hiểu rõ hơn về các hoạt động của mình. Từ đó hoạt 

động tích cực hơn, tự giác hơn, biết tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp 

với yêu cầu chung của ngành nghề và của xã hội. 

Theo Quy chế số 54/2008/QĐ-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành ngày 19/5/2008 đã quy định về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 

của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề [9], việc đánh giá đạo 

đức cho SV tại các trường CĐN tập trung vào 5 mặt biểu hiện sau: 

+  Ý thức học tập 

+ Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng 

+ Ý thức và hành vi chấp hành nội qui, quy định của nhà trường 

+ Ý thức và việc tham gia rèn luyện trong các hoạt động xã hội chính trị 

+  Ý thức và việc tham gia các hoạt động đoàn thể... 

Kiểm tra đánh giá đạo đức SV là việc sử dụng những phương pháp nhất định 

để phát hiện và xác định mức độ về mặt đạo đức của SV, căn cứ vào những nội 

dung, tiêu chí được quy định theo mục tiêu giáo dục của nhà trường. 

Việc đánh giá đạo đức SV cũng có nhiều mức độ: nhận xét chung; đánh giá 

định tính theo một số nội dung; đánh giá định lượng theo các tiêu chí và cho điểm. 

Nội dung đánh giá đạo đức SV về mặt cấu trúc phẩm chất của nhân cách cần 

đề cập đến các vấn đề sau: 

1. Nhận thức, thái độ, hành vi biểu hiện những phẩm chất công dân, thái độ 

và hành vi về các phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc; 

2. Thế giới quan của SV và việc vận dụng các quan điểm đó trong học tập, 

công tác, đời sống tu dưỡng, rèn luyện; 

3. Những phẩm chất ĐĐNN: động cơ, thái độ với nghề nghiệp chuyên môn; 

thái độ tích cực trong học tập, nghiên cứu, vận dụng lý thuyết và kỹ năng nghề 

nghiệp; ý thức hành vi chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế học tập nghề nghiệp; 
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4. Những phẩm chất trong quan hệ, giao tiếp, sinh hoạt cá nhân: có ý thức, 

thái độ hành vi đúng đắn trong quan hệ giao tiếp, ứng xử thầy trò, tình bạn, tình 

yêu, gia đình; có ý thức, thái độ, hành vi đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong 

tập thể và phòng chống các tệ nạn xã hội; có nếp sống, sinh hoạt cá nhân lành 

mạnh... 

5. Một số quy định mang tính đặc thù của nghề nghiệp. 

1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 

1.5.1 Về yếu tố khách quan 

 Đây là các yếu tố bên ngoài tác động vào quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV 

như: yếu tố gia đình, yếu tố xã hội- pháp luật, yếu tố văn hóa truyền thống vùng 

miền, yếu tố thị trường, yếu tố công nghệ, yếu tố hội nhập, …. Thông qua luận án 

chúng tôi chỉ trình bày những yếu tố khách quan chính như sau: 

+ Yếu tố xã hội - pháp luật: 

Đây là yếu tố rất quan trọng đến việc hình thành đạo đức của SV. Chúng ta 

đều nhận thức được rằng pháp luật và đạo đức đều góp phần bảo vệ các giá trị chân 

chính, đều liên quan đến hành vi đến lợi ích của con người và xã hội. Do vậy có thể 

nói pháp luật không những là công cụ để quản lý nhà nước mà còn là môi trường 

thuận lợi cho sự hình thành và phát triển ý thức đạo đức. Bên cạnh đó đạo đức là 

gốc của pháp luật cho nên việc con người thực hiện tốt các quy phạm, các chuẩn 

mực đạo đức cũng là một bước để thực thi tốt pháp luật. 

Yếu tố xã hội rất quan trọng, có ảnh hưởng đến nhận thức và hình thành thế 

giới quan, nhân sinh quan của SV. Thời đại mở cửa có nhiều cái hay cũng không 

kém những cái chưa hay. Học điều hay rất khó nhưng thực hiện theo điều dở thì quá 

dễ dàng. Các nguồn thông tin từ mạng internet, các trang mạng xã hội… đã làm cho 

SV có những thái độ không đúng đắn. Ngoài ra ảnh hưởng của sách báo, tạp chí, 

phim ảnh và các chương trình trên truyền hình cũng có tác động đáng kể. 

Để đào tạo cho xã hội một thế hệ trẻ hoàn thiện về đạo đức, trí tuệ, tinh thần 

và thể chất, chuẩn bị cho SV trở thành chủ nhân của đất nước thì nhà trường, gia 

đình, xã hội phải có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm ngặt, không thể thiếu một trong 

ba lĩnh vực đó. GDĐĐ cần kết hợp với học tập văn hóa, với vui chơi lành mạnh bổ 

ích, cần quan tâm đến sự phát triển tâm sinh lý của SV. Có như vậy mới giúp SV có 
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nhận thức và thái độ đúng đắn trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động lao động 

sản xuất, góp phần phát triển đất nước. 

+ Yếu tố gia đình:  

Trong quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức, SV luôn chịu sự tác động của 

nhiều yếu tố trong đó gia đình là nền tảng sớm nhất, tác động thường xuyên nhất 

trong việc hình thành nhân cách. Yếu tố tình cảm gia đình rất có ý nghĩa đối với SV, 

đó là quan hệ giữa cha mẹ họ hàng, cách đối xử của cha mẹ đối với các thành viên 

trong gia đình. Nếu như gia đình không coi trọng việc GDĐĐ cho SV và không thật 

sự gương mẫu thì sẽ hình thành cho con em mình những hành vi xấu từ nhỏ và khó 

có thể thay đổi được. 

Vì vậy, một gia đình mẫu mực từ trên xuống dưới sẽ giúp các em hình thành 

nhân cách cơ bản từ khi đầu đời, gia đình giữ vai trò rất to lớn, góp phần quyết định 

trong việc GDĐĐ cho SV, do đó các trường CĐN cần phối hợp tốt với gia đình để 

SV trở thành những người có đầy đủ tài lẫn đức trở thành những chủ nhân tương lai 

của đất nước. 

+ Yếu tố văn hóa truyền thống vùng miền: 

GDĐĐ cho SV phải có nền tảng từ văn hóa, nếp sống, và phong tục vùng 

miền. Đặc điểm văn hóa địa phương gắn liền với tình cảm của con người, vì thế để 

có thể tiếp nhận  tri thức hoặc một giá trị xã hội mới thì người học cần phải có cảm 

xúc và tình cảm thì mới có thể tự giác, tiếp thu sâu sắc và hứng thú trong việc tiếp 

nhận và chuyển hóa giá trị đó thành cái riêng của mình. Đặc điểm tâm lý và thói 

quen có ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, thái độ và hành vi của SV, do đó khi 

thiết lập mục tiêu và tổ chức các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV, các trường 

CĐN cần chú ý đến yếu tố đặc tính dân tộc và đặc trưng văn hóa vùng miền. 

1.5.2 Về yếu tố chủ quan 

Chúng ta đang sống trong thời đại có sự tiến bộ mạnh mẽ về khoa học công 

nghệ, sự bùng nổ của thông tin toàn cầu. Việc này đặt ra cho từng con người phải 

phấn đấu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để không lạc hậu với thời cuộc, từng 

bước theo kịp tiến độ phát triển của thời đại. Nhà trường ngoài nhiệm vụ cung cấp 

kiến thức chuyên môn thì việc GDĐĐ nói chung và ĐĐNN nói riêng cho SV là vấn 

đề rất quan trọng, cần thiết được quan tâm. Mục tiêu đào tạo con người mới XHCN 

là có đủ tài đức để phục vụ xây dựng phát triển đất nước.  
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Những yếu tố trong nhà trường có ảnh hưởng đến hoạt dộng giáo dục ĐĐNN 

cho SV: 

+ Đội ngũ giáo viên:  

Đội ngũ GV là một trong những chủ thể ảnh hưởng lớn đến ĐĐNN của SV, 

GV đứng trên bục giảng để truyền thụ cho các thế hệ sau những điều hay lẽ phải, 

những tinh túy chắt lọc từ ngàn đời, những khoa học công nghệ tiên tiến và được 

truyền lại qua các bài giảng, các buổi thực hành thực tập với tinh thần trách nhiệm 

cao. Chất lượng đội ngũ GV quyết định chất lượng đạo đức SV. 

Nhận thức của cán bộ, GV về giáo dục ĐĐNN cho SV là yếu tố ảnh hưởng 

đầu tiên. Nhận thức đúng và đầy đủ sẽ giúp cho hành động đúng, nhận thức phiến 

diện dẫn đến nhiều hành động sai sót; nhận thức sai khiến hành động sai lầm. Do đó 

để tạo ra sự đồng thuận trong việc giáo dục ĐĐNN, các trường CĐN phải rất quan 

tâm đến nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, GV, đồng nhất nhận thức để đem 

lại thống nhất trong hành động. 

Thái độ của GV cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mọi hoạt 

động trong nhà trường và đặc biệt rất ảnh hưởng đến tâm lý của SV. 

Bên cạnh đó, các trường CĐN cần quan tâm nhiều đến đạo đức của đội ngũ 

GV. Thầy cô luôn là tấm gương sáng cho SV noi theo. Việc giáo dục ĐĐNN phải 

bắt nguồn từ những nhận thức, thái độ và hành vi của người thầy thông qua các buổi 

lên lớp, các buổi thực hành nghề. 

+ Ý thức tự học tự rèn luyện của bản thân SV: 

Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc CNH - HĐH 

đất nước, nhất là trong điều kiện nước ta đang có cơ hội mới, thách thức mới xu 

hướng hòa nhập vào thế giới thì vấn đề tinh thần thái độ học tập rèn luyện của SV 

cần phải đúng mức hơn. Quá trình học tập của SV phải là quá trình hoạt động thực 

sự. Kiến thức GV truyền thụ, SV phải nắm chắc và qua quá trình khổ luyện, những 

kiến thức đó phải trở thành kiến thức của bản thân. SV “học phải đi đôi với hành” 

trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới. Bên cạnh việc học hỏi kiến thức mới, 

việc tiếp nhận GDĐĐ trong các trường CĐN là một nhiệm vụ quan trọng của SV 

trong quá trình hình thành nhân cách. Cụ thể hơn là ý thức tổ chức kỷ luật phải tốt, 

động cơ thái độ học tập phải đúng đắn, phải trung thực, đoàn kết, biết quan tâm đến 

người khác, quan tâm đến lợi ích của tập thể, tu dưỡng phấn đấu theo lý tưởng của 
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người thanh niên tiến bộ, một nhân tố không nhỏ trong quá trình lao động sản xuất 

góp phần phát triển đất nước bền vững. Tất cả những chuỗi đạo đức đó SV phải 

được tiếp thu qua bài giảng của tất cả các môn học, các hoạt động nội khóa, ngoại 

khóa. 

+ Các hoạt động Đoàn - Hội sinh viên: 

Trong các trường CĐN, các hoạt động Đoàn - Hội là một trong những đoàn 

thể không thể tách khỏi hoạt động GDĐĐ cho SV, công tác này giáo dục con người 

phát triển toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ. Qua những hoạt động phong trào sẽ định 

hướng cho SV có thái độ sống đúng đắn, trung thực, biết yêu quý cái đẹp, thành 

thạo các kỹ năng sống, biết phê phán thói hư tật xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, 

luôn có ý thức vươn lên trong học tập và tu dưỡng góp phần hoàn thiện nhân cách 

của mình. Chính vì vậy, Ban giám hiệu các trường cần phải phối hợp chặt chẽ với 

các đoàn thể trong việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ GDĐĐ, rèn luyện kỹ năng 

sống cho SV bằng nhiều biện pháp với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.  

+ Cơ sở vật chất thiết bị:  

Cơ sở vật chất trong trường nghề được hiểu là hệ thống các phương tiện vật 

chất và kỹ thuật khác nhau được sử dụng để phục vụ việc giáo dục toàn diện con 

người trong nhà trường. Các cơ sở vật chất thiết bị, phương tiện đủ về số lượng, 

đảm bảo về chất lượng phù hợp cho các hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi, ảnh 

hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động, và đem lại kết quả giáo dục ĐĐNN cho SV 

các trường CĐN một cách tích cực. Ngược lại hoạt động mà thiếu các phương tiện 

hoặc phương tiện chất lượng kém sẽ khiến SV chẳng hào hứng tham gia hoạt động 

và chắc chắn là trở ngại lớn đến quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV. Do vậy, các 

trường CĐN phải coi trọng trang bị cơ sở vật chất thiết bị phù hợp cho các hoạt 

động giáo dục ĐĐNN cho SV là một yếu tố không thể thiếu. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Công tác GDĐĐ nói chung và ĐĐNN nói riêng là một công tác hết sức quan 

trọng trong các trường dạy nghề. Để hình thành được các phẩm chất đạo đức cho 

SV cần phải trải qua một quá trình, trong đó yếu tố nhà trường không kém phần 

quan trọng. Vì thế việc nghiên cứu các cơ sở lý luận để làm nền tảng cho việc giáo 

dục ĐĐNN cho SV, đặc biệt đối với SV các trường CĐN là rất cần thiết. Qua 

chương 1, chúng tôi nghiên cứu những vấn đề sau: 

- Nghiên cứu tổng quan về ĐĐNN và công tác giáo dục ĐĐNN đã được các 

tác giả trên thế giới cũng như Việt Nam nghiên cứu nhiều mặt của các vấn đề này. 

Có nhiều nghiên cứu về GDĐĐ cho SV nhưng giáo dục ĐĐNN thì ít, đặc biệt là 

nghiên cứu cho vùng ĐBSCL lại càng ít hơn. Có nhiều hội thảo thảo luận chuyên 

sâu về GDĐĐ cho SV qua đó cũng cho thấy Đảng, Nhà nước ta cũng như ngành 

giáo dục đã có sự quan tâm, nghiên cứu về việc giáo dục và định hướng giá trị đạo 

đức cho SV. Tuy nhiên các nghiên cứu cũng chỉ đưa ra các giải pháp GDĐĐ và 

giáo dục ĐĐNN cho SV, chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể về các hoạt động 

giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN. 

- Trình bày một số khái niệm về đạo đức, ĐĐNN, giáo dục ĐĐNN, các thành 

phần cơ bản của ĐĐNN. Đạo đức nghề nghiệp là một hệ thống những chuẩn mực 

giá trị đạo đức xã hội nhưng phù hợp với đặc điểm của mỗi loại nghề, phản ánh bộ 

mặt nhân cách của người lao động và ĐĐNN trở thành động lực phát triển nhân 

cách, phát triển các năng lực chung và năng lực nghề nghiệp, làm tăng năng suất và 

hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội của mỗi người. 

- Đồng thời chúng tôi cũng đã nghiên cứu về các nội dung, phương pháp giáo 

dục ĐĐNN, các con đường giáo dục ĐĐNN cho SV và cách thức kiểm tra đánh giá 

ĐĐNN cho SV các trường CĐN. Thông qua các phương pháp tổ chức và bốn con 

đường chủ yếu để giáo dục ĐĐNN cho SV sẽ giúp SV hình thành và phát triển nhân 

cách đúng đắn trong quá trình học nghề và rèn luyện được những hành vi, ĐĐNN 

đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của nghề nghiệp. 

Và trong quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV cũng có những yếu tố ảnh hưởng 

đến việc hình thành ĐĐNN cho SV, vì thế các trường CĐN cần nghiên cứu để phối 

hợp, tổ chức các hoạt động giáo dục ĐĐNN một cách tốt nhất nhằm đem lại hiệu 

quả cao trong công tác giáo dục ĐĐNN cho SV. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  

CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

2.1  Vài nét về vùng đồng bằng sông Cửu Long 

2.1.1 Về vị trí, đặc điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Vùng ĐBSCL của Việt Nam còn được gọi là vùng đồng bằng Nam Bộ hoặc 

miền Tây Nam Bộ hoặc theo cách gọi của người dân Miền Nam Việt Nam ngắn gọn 

là Miền Tây, là một bộ phận của Châu Thổ sông MêKông, có vị trí nằm liền kề với 

vùng Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp Campuchia, phía Tây Nam là Vịnh Thái Lan, 

phía Đông Nam là Biển Đông. 

Địa hình ĐBSCL được thiết lập trên một vùng đất rất thuận lợi cho việc giao 

lưu. Đó là một hệ thống sông ngòi chằng chịt, là điểm kết nối, giao thương giữa các 

vùng trong khu vực cũng như ở các quốc gia lân cận. Do sự tác động lẫn nhau của 

các yếu tố thiên nhiên nên tính cách mở đã gắn với sự năng động và đa dạng về sinh 

thái của vùng đất này. 

Vùng ĐBSCL có 12 tỉnh và 01 thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: 

An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long 

An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ (theo thứ 

tự A,B,C) 

Diện tích vùng ĐBSCL chiếm 40576,0 km², với tổng dân số là 17.590.400 

người. 

Bảng 2.1: Thống kê  số liệu các tỉnh, thành của đồng bằng sông Cửu Long 

(Theo Niên giám thống kê 2015 – Tổng cục thống kê) 

Tỉnh 
Diện tích 

( km²) 

Dân số 

(nghìn người) 

Mật độ dân số 

( người/km²) 

ĐBSCL 40576,0 17590,4 434 

1. An Giang 3.536,7 2.158,3 610,0 

2. Bạc Liêu 2.468,7 882,0 357,0 

3. Bến Tre 2.359,8 1.263,7 536,0 

4. Cà Mau 5.294 91.218 9230 

http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Mau
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5. TP Cần Thơ 1.408,9 1.248,0 886,0 

6. Đồng Tháp 3.378,8 1.684,3 498,0 

7. Hậu Giang 1.602,4 770,4 481,0 

8. Kiên Giang 6.348,5 1.761,0 277,0 

9. Long An 4.495,0 1.484,7 330,0 

10. Sóc Trăng 3.311,6 1.310,7 396,0 

11.Tiền Giang 2.509,3 1.728,7 689,0 

12. Trà Vinh 2.341,2 1.034,6 442,0 

13. Vĩnh Long 1.520,2 1.045,0 687,0 
 

Vị trí địa lý của các tỉnh thành vùng ĐBSCL được thể hiện ở hình sau: 

 

Hình 2.1: Sơ đồ các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
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Về kinh tế: Theo Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng 

ĐBSCL, bao gồm các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. 

Theo quyết định này, đến năm 2020, vùng kinh tế trọng điểm này sẽ là trung tâm 

lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào 

xuất khẩu nông thủy sản của cả nước. Ngoài ra, vùng kinh tế này còn đóng vai trò 

quan trọng trong chuyển giao công nghệ sinh học, cung cấp giống, các dịch vụ kỹ 

thuật, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp cho cả vùng ĐBSCL. [89]  

Về mặt xã hội: ĐBSCL là vùng chuyển đến của cư dân tứ phương. Từ thế kỷ 

XVII, vùng đất ĐBSCL bắt đầu đón nhận thêm những lớp cư dân mới, với những 

nền văn hóa mới, đến đây cùng khẩn hoang và lập nghiệp. Lớp cư dân này phần lớn 

là những người buộc phải xa rời quê cha đất tổ để tìm con đường sống do hậu quả 

chiến tranh giữa hai tập đoàn Trịnh – Nguyễn. Trong đó cũng có một số người là 

nông dân, thợ thủ công nghèo, những người tha phương kiếm sống, những người 

không chịu nỗi sự áp bức bóc lột của giai cấp phong kiến.  

Năm 2014, trong Quyết đinh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 của Thủ tướng chính phủ đã xác định rõ mục tiêu là “Xây dựng vùng kinh tế 

trọng điểm vùng ĐBSCL trở thành vùng phát triển năng động có cơ cấu kinh tế hiện 

đại, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân được nâng cao, có đóng góp vào nền kinh tế của đất nước, góp phần quan 

trọng vào việc xây dựng cả vùng ĐBSCL giàu mạnh, tiến kịp mặt bằng chung của 

cả nước; đảm bảo ổn định chính trị và an ninh quốc phòng vững chắc.” [90] Qua đó 

cho thấy vùng ĐBSCL có nhiều tiềm năng góp phần phát triển đất nước, trong đó 

chất lượng nguồn nhân lực chiếm vị trí rất quan trọng. 

2.1.2 Về văn hóa, con người vùng đồng bằng sông Cửu Long  

ĐBSCL là vùng đất mới có nhiều dân tộc tập trung sinh sống nên sự giao lưu 

văn hóa rất mạnh, trong đó thành phần người Việt là chủ yếu, người Hoa có 

177.178 người, người Khơmer có 1.183.476 người, và người Chăm có 14.209 người 

chủ yếu tập trung tại An Giang (số liệu năm 2013).  

Từ cách thức làm ăn, trang phục, sinh hoạt… đến phong tục tập quán, ngôn 

ngữ ở ĐBSCL cũng rất đa dạng. Chẳng hạn về mặt ngôn ngữ, phương ngữ ĐBSCL 
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có nhiều từ mượn tiếng Khơmer, Quảng Đông, Triều Châu. Trong giao lưu, mua 

bán, người Việt đã tiếp nhận vào vốn từ ngữ của mình hàng trăm từ gốc Quảng 

Đông, Triều Châu. Văn hóa giao hòa là một mảng màu khá nổi trên vùng đất này. 

Cuộc sống cộng cư của các dân tộc giữa vùng đất hoang vu đầy khắc nghiệt 

đã tạo nên sự đoàn kết, hòa thuận giữa các dân tộc anh em. Tất cả cùng chung sức 

khai phá vùng đất hoang với quy mô ngày càng lớn. Trong quá trình đó, họ đã biến 

vùng đất hoang vu, rừng rậm này trở thành những xóm làng đông đúc, ruộng đồng 

phì nhiêu, xây lộ, đắp cầu, dần dần hình thành chợ búa, thị tứ và từ đó trung tâm dân 

cư cũng được thiết lập. Với bối cảnh xã hội đa sắc tộc nên tính cách văn hóa của 

con người ĐBSCL cũng có những nét riêng biệt.  

Theo tác giả Trần Ngọc Thêm, tính cách văn hóa người Việt Nam Bộ bao 

gồm: [85] 

+ Tính sông nước: Tây Nam Bộ là vùng sông nước kênh rạch chằng chịt. 

Địa hình sông nước và đồng bằng cộng với khí hậu nắng nóng và gió mùa đã hình 

thành ở người dân nơi đây một đặc trưng tính cách riêng, mà các nhà nghiên cứu 

gọi là tính sông nước. 

Tính cách này được thể hiện qua thói quen di chuyển bằng xuồng, nhà ở gần 

kênh rạch. Nguồn thực phẩm hằng ngày của người dân nơi đây cũng từ thủy sản là 

chủ yếu. Từ cá, người ta chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau (luộc, kho, 

chiên, nướng, hấp, nấu chua, nấu ngọt, làm gỏi, làm chả, làm khô, làm mắm...). 

Tính sông nước còn được thể hiện ngay trong nhận thức của người dân 

ĐBSCL. Ngôn ngữ ĐBSCL rất giàu các từ ngữ chỉ các sự vật, khái niệm liên quan 

đến nước mà trong tiếng Việt toàn dân không có, như: rạch, xẻo, láng, xáng, lung, 

bung, bưng, bàu, đìa (nơi chứa nước); cù lao, cồn, bãi, biền, trấp (vùng đất có nước 

bao quanh); rong, ương, giựt, ròng (sự vận động của nước); ghe, xuồng, tam bản, vỏ 

lái, tắc ráng (phương tiện vận chuyển)... 

Sông nước trở thành cơ sở, hình ảnh để diễn đạt tính cách con người. Trong 

khi người Việt miền Bắc nói: “chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo”, thì người Việt ở 

Nam Bộ nói: “Hãy cho bền chí câu cua, Dầu ai câu trạch, câu rùa mặc ai”. Người 

con trai Nam Bộ tỏ tình: “Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu, Anh thấy em nhỏ 

xíu anh thương”. Để giải bày tình cảm của mình, người con gái Nam Bộ nói: 
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“Chiếc thuyền kia nói có, chiếc ghe nọ nói không, Phải chi miếu ở gần sông, Em 

thề một tiếng kẻo lòng anh nghi”. 

+ Tính bao dung: Tính cách này có nguồn gốc từ tính tổng hợp và đặc trưng 

thiên về âm tính của truyền thống văn hóa dân tộc, đặt trong bối cảnh nơi gặp gỡ 

của những điều kiện tự nhiên thuận tiện. Tính cách này được thể hiện qua mấy đặc 

điểm sau: 

- Sự chung sống hài hoà giữa các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khơmer. 

- Các tôn giáo khác nhau vẫn tôn trọng nhau và cùng tồn tại với mật độ cao 

nhất nước như: đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Bà-la-môn, đạo Hồi, 

đạo Hoà Hảo, đạo Cao Đài. 

- Sự dung nạp nhiều tính cách trái ngược nhau với biên độ khá rộng: Làm thì 

làm chết thôi, chơi thì chơi xả láng. Thương thì thương mút mùa, ghét thì ghét mãn 

kiếp. Khi không ưng thì cạy miệng cũng không nói, lúc đã thuận tình thì mở gan 

ruột cho xem. Những biều hiện này cho thấy tính cách con người ĐBSCL có phần 

cực đoan, khác hẳn với tính ưa hài hòa, nước đôi của người Việt truyền thống và 

Bắc Bộ. 

+ Tính năng động: Tính năng động của người Việt Nam Bộ là một đặc tính 

rất đặc biệt. Được thể hiện qua các đặc điểm sau: 

- Dễ thay đổi cách sống: Nhiều người dân ĐBSCL sẵn sàng chấp nhận từ bỏ 

quê hương đến những vùng đất mới để hy vọng được đổi đời. 

- Dễ thay đổi chỗ ở: Văn hoá Nam Bộ đánh giá cao những con người bản 

lĩnh, dám chấp nhận di chuyển. 

- Dễ thay đổi nghề nghiệp: Ra đi gặp vịt cũng lùa, Gặp duyên cũng kết, gặp 

chùa cũng tu. 

Tính năng động của con người ĐBSCL dẫn đến con người ở đây có khả năng 

dễ tiếp nhận cái mới, hoạt động có tính sáng tạo, do linh hoạt nên cái mới tiếp thu 

vào nhanh chóng được cải thiện thích nghi. Bên cạnh đó con người ĐBSCL coi 

trọng sự phát triển thương nghiệp, trong khi truyền thống Bắc Bộ coi nghề buôn là 

xấu thì người Nam Bộ chấp nhận và khuyến khích buôn bán: Đạo nào vui bằng đạo 

đi buôn, Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông. Nhờ vậy mà tạo nên được một 

nền kinh tế hàng hóa sớm nhất nước (Nam Kỳ là trung tâm buôn bán, đưa lúa gạo đi 

khắp nơi). 
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Con người ĐBSCL có xu hướng thích và dám làm ăn lớn. Đây là nơi tiếp 

nhận kinh tế thị trường đầu tiên, là nơi "xé rào" "bung ra" đầu tiên. Phần lớn những 

chủ trương lớn trong CNH - HĐH đất nước đều xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh và 

Nam Bộ. 

+ Tính trọng nghĩa: Người miền Tây rất quý trọng nghĩa, chữ nghĩa đối với 

họ đôi khi còn quan trọng hơn cả chữ tình. "Hết tình còn nghĩa", đó là quan điểm 

sống của họ. Hơn thế nữa, Nam Bộ còn là đất của những lưu dân bần cùng, những 

người đi đày vô sản (khác với nông dân Bắc Bộ hữu sản), bởi vậy mà người Nam 

Bộ liều lĩnh, đầy nghĩa khí, bởi vậy mới hình thành nên tính trọng nghĩa khinh tài. 

Tính trọng nghĩa khinh tài khiến người ĐBSCL coi nhẹ tiền tài, của cải vật chất: 

Theo nhau cho trọn đạo trời, Dẫu không có chiếu trải tơi mà nằm. 

Biểu hiện của tính trọng nghĩa là tính hào hiệp, sống hết mình, sẵn sàng đùm 

bọc, sẻ chia, kiểu hôm nay có tiền thì dốc túi đãi nhau, ngày mai thiếu thì tính sau. 

Bởi người Nam Bộ có tính hào hiệp, thích làm việc thiện nên đất Nam Bộ mới là nơi 

có sáng kiến phát động phong trào "xây nhà tình nghĩa" (từ năm 1982), "xóa đói 

giảm nghèo" (từ năm 1992)... 

Một biểu hiện nữa của tính trọng nghĩa là tính hiếu khách. Do trọng nghĩa, 

hào hiệp, lại được thiên nhiên ưu đãi, trong khi lại đất rộng người thưa nên người 

ĐBSCL rất hiếu khách. Khách đến chơi nhà, có món gì ngon là lôi cả ra tiếp đãi, lúc 

khách về còn ra vườn chặt chuối, hái dừa cho khách xách theo. 

Biểu hiện tiếp theo của tính trọng nghĩa là tính thẳng thắn, bộc trực. Người 

dân ĐBSCL nghĩ sao nói vậy, không quá giữ kẽ, quanh co úp mở, vòng vo. Họ yêu 

trung ghét nịnh; phò trung phạt nịnh; phò chánh trừ tà; ân oán phân minh. Người 

Nam Bộ có tác phong rõ ràng, dứt khoát: nói như rựa chém xuống đất; làm ra làm, 

chơi ra chơi; làm thì làm tới chết bỏ, còn ăn chơi thì phải xả láng mới đáng mặt. 

+ Tính thiết thực: Tính thiết thực biểu hiện ở việc trọng nội dung hơn hình 

thức: Người ĐBSCL ăn, mặc, ở, tư duy...đều rất mộc mạc, giản dị, không cầu kỳ. 

- Trong giao tiếp, người dân ĐBSCL thích diễn đạt một cách cụ thể và sinh 

động: kéo cái rẹc, tát cái bốp, quá trời quá đất, hết chỗ chê, hết biết luôn...; giàu 

hình ảnh:  mát trời ông địa, tùm lum tà la, ba trợn ba trạo, hết trơn hết trọi... 

Từ các tính cách trên cho thấy: 

- Người ĐBSCL coi trọng cụ thể hơn trừu tượng 
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- Người ĐBSCL có khuynh hướng đơn giản hóa trong biểu trưng ước lệ nghệ 

thuật. 

- Người ĐBSCL có tinh thần trọng võ, trọng làm ăn buôn bán hơn văn 

chương (khác với ở Bắc Bộ do truyền thống trọng văn mà trong suốt lịch sử, quan 

văn luôn nhiều hơn quan võ một cách áp đảo).  

- Người ĐBSCL thích hài hước, nhẹ nhàng hơn triết lý sâu xa. Thích nói xạo, 

nói dóc, nói trạng đơn giản nhẹ nhàng kiểu chuyện ông Ó, chuyện bác Ba Phi....chứ 

không thâm thúy như chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn ở Bắc Bộ. 

- Người ĐBSCL sống thực tế, có tâm lý tạm bợ, tới đâu hay tới đó, làm đủ 

ăn, có bao nhiêu xài bao nhiêu. Ngay cả tiêu chuẩn chọn chồng cũng vừa phải: Củi 

khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Học hành vươn lên cũng vừa phải, đủ dùng thì thôi, ít 

người ham học cao (xét theo hai tiêu chí là "số người có trình độ đại học trở lên" và 

"tỷ lệ nhập học của các cấp giáo dục" thì miền Tây Nam Bộ đều đứng thứ 8 trong 

tổng số 8 vùng của cả nước). Tính vừa phải này thoạt nhìn có vẻ giống tính ưa hài 

hoà của người Việt truyền thống và Bắc Bộ, song thực ra là khác: ưa hài hoà là dù 

đang ở trạng thái thấp hơn hay cao hơn thì cũng bỏ để hướng về chỗ giữa; còn vừa 

phải là từ thấp vươn lên đến một chỗ nhất định thì chấp nhận dừng lại, không vươn 

lên nữa. 

Qua trình bày cho thấy với điều kiện tự nhiên thuận lợi và cuộc sống xã hội 

của ĐBSCL đã tạo nên tính cách con người ĐBSCL có những nét rất đặc trưng và 

khác với tính cách của người Bắc Bộ. 

Bảng 2.2:  Bảng tóm tắt tính cách con người vùng ĐBSCL 

Tính 

cách 

Ưu điểm Nhược điểm 

Tính sông 

nước 

Trong giao tiếp phương thức 

diễn đạt dùng nhiều hình ảnh 

hoạt động, tính chất có liên quan 

đến vùng sông rạch để so sánh 

hoặc tạo lối nói ẩn dụ, hoán dụ. 

Hệ quả của tính cách này là 

người ĐBSCL có lối sống lãng 

mạng, chủ quan ỷ lại vào sự 

hào phóng của thiên nhiên 

trong nếp sống, nếp nghĩ ít đề 

cao sự tiết kiệm, thường mắc 

tật hào phóng quá mức nên 
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cuộc sống rơi vào sự thiếu căn 

cơ, thiếu bền vững lâu dài. 

Tính bao 

dung 

Sống hài hòa, tôn trọng lẫn nhau 

trong cộng đồng nhiều dân tộc, 

nhiều tôn giáo 

Hệ quả không tốt của tính bao 

dung là tính xuề xòa, dễ dãi dẫn 

đến suy nghĩ đơn giản, thiếu 

sâu sắc, lòng tin sai lầm dẫn 

đến cả tin, tùy tiện, vô nguyên 

tắc trong xử lý công việc. 

Tính 

năng 

động 

+ Dễ hòa nhập thích nghi, dễ tiếp 

nhận cái mới 

+ Hoạt động có tính sáng tạo 

+ Coi trọng sự phát triển thương 

nghiệp, có xu hướng và dám làm 

ăn lớn 

+ Dễ thay đổi cách sống 

+ Dễ thay đổi chổ ở 

+ Dễ thay đổi nghề nghiệp 

Tính 

trọng 

nghĩa tình 

+ Quý trọng nghĩa tình, đầy 

nghĩa khí, hào hiệp, sống hết 

mình, sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia. 

+ Coi nhẹ tiền tài, vật chất 

+ Hiếu khách 

+ Tính thẳng thắn, bộc trực 

không quanh co úp mở 

+ Tác phong rõ ràng dứt khoát 

Hệ quả của tính cách này là 

tính ngang tàng, dẫn đến thái 

độ “bất cần” khi gặp những 

mâu thuẫn trong sinh hoạt tập 

thể … Tính ngang tàng còn dẫn 

đến nói năng bỗ xã và lối sống 

đôi khi bừa bãi, thiếu trật tự, 

thiếu tinh tế, tế nhị trong ứng 

xử 

Ngoài ra với tính cách bộc trực 

của người ĐBSCL thường dẫn 

đến nóng nảy, cực đoan khi giải 

quyết công việc, thiếu bình tĩnh 

trong những tình huống mâu 

thuẫn xảy ra. 

Tính thiết 

thực 

+ Sinh hoạt, tư duy đều rất đơn 

giản, mộc mạc, không cầu kỳ 

+ Chính vì lối sống thực tế nên 

đôi khi trở nên thực dụng. 
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+ Trong giao tiếp thích diễn đạt 

một cách cụ thể sinh động, giàu 

hình ảnh 

+ Có tinh thần trọng võ, trọng 

buôn bán hơn văn chương 

+ Thích hài hước nhẹ nhàng hơn 

triết lý sâu xa. 

+ Có tâm lý sống tạm bợ, tới 

đâu hay tới đó, không tích lũy 

lo cho tương lai. 

+ Học hành vươn lên cũng vừa 

phải, đủ dùng thì thôi, ít chịu 

học cao. 

 

Từ những tính cách đó nhận thấy trong lĩnh vực giáo dục cũng phải có những 

phương pháp hình thức giáo dục khác với các khu vưc, vùng miền khác trên lãnh 

thổ Việt Nam. Trình độ dân trí thấp, có tính cách năng động, thiết thực, trong nghĩa 

tình, tâm lý tạm bợ, dễ thay đổi, dễ thích nghi…  đòi hỏi các nhà giáo dục phải có 

sự đầu tư cho phù hợp trong các lĩnh vực giáo dục chuyên môn cũng như giáo dục ý 

thức đạo đức cho HSSV của vùng ĐBSCL 

2.1.3 Đặc điểm đạo đức nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng 

nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long  

Trên cơ sở các thành phần cơ bản của ĐĐNN chung kết hợp với đặc điểm 

văn hóa vùng ĐBSCL cho thấy ĐĐNN của SV các trường CĐN vùng ĐBSCL cũng 

có những nét riêng biệt sau đây:  

+ Lòng yêu nghề:  Văn hóa của vùng ĐBSCL gắn liền với vùng sông nước, 

vì thế tình cảm của con người ĐBSCL sẽ được nâng cao khi họ được làm việc với 

những nghề gần với văn hóa của mình như các nghề nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch sông nước…, lòng yêu các ngành nghề công 

nghiệp cũng được tăng lên vì nó cho phép nâng cao chất lượng các sản phẩm nông 

nghiệp, thủy sản, nó cho phép chế tạo các công cụ phục vụ cho nhu cầu sản xuất và 

nâng cao năng suất lao động của vùng sông nước ĐBSCL, tạo ra các sản phẩm phục 

vụ cho đời sống hàng ngày của người dân.  

Con người ĐBSCL rất trọng tình nghĩa, đặc biệt trong môi trường giáo dục 

dạy nghề, nếu sự giao tiếp giữa thầy và trò có sự chia sẻ, động viên khích lệ thì SV 

sẽ cảm nhận được tình cảm của người thầy, từ đó thái độ nghề nghiệp, lòng yêu 

nghề của SV cũng sẽ được tăng lên rất nhiều.  
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+ Có tinh thần sinh vì nghệ, tử vì nghệ, quyết tâm hoàn thành công việc được 

giao, nghề mà mình đã lựa chọn, đây là tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp 

của SV. SV vùng ĐBSCL rất trọng tình nghĩa, trong công việc làm là làm hết mình, 

một khi họ đã thích thì sẵn sàng hy sinh, chia sẻ công việc không đòi hỏi lợi ích cá 

nhân, xem nhẹ tiền tài vật chất. Tuy nhiên họ cũng rất  bộc trực dẫn đến nóng nảy 

cực đoan khi giải quyết công việc, suy nghĩ đơn giản, dễ thay đổi trong nghề nghiệp 

nên có thể nói tinh thần trách nhiệm chưa cao. Chính vì thế để giáo dục ĐĐNN cho 

SV vùng ĐBSCL, các trường CĐN cần quan tâm giáo dục tinh thần trách nhiệm 

trong công việc cụ thể, qua từng công việc hàng ngày, từng bài học để dần hình 

thành cho SV có thái độ nghề nghiệp đúng đắn, dám hết lòng vì nghề nghiệp của 

mình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

+ Kiên trì học tập, rèn luyện kiến thức kỹ năng làm cho tay nghề ngày càng 

tinh thông. Đây là một điểm yếu của SV vùng ĐBSCL. Người ĐBSCL sống thực tế, 

có tâm lý tạm bợ, tới đâu hay tới đó. Học hành vươn lên thì vừa phải, ít chịu phấn 

đấu, đủ sinh hoạt hàng ngày là được vì thế trình độ học vấn, chuyên môn so với các 

vùng miền khác còn thấp. Họ có quan điểm chấp nhận công việc hiện tại nên không 

phấn đấu vươn lên, thiếu kiên nhẫn, dễ thay đổi khi khó khăn. Chính vì thế đối với 

phẩm chất ĐĐNN này khi giáo dục cho SV học nghề vùng ĐBSCL, các trường 

CĐN cần phải định hướng mục tiêu cho SV những cơ hội phát triển nghề nghiệp, 

giúp SV có định hướng nâng cao tay nghề trong khi hành nghề, và đây cũng là một 

trong các yêu cầu của DN đối với người lao động là phải luôn học tập nâng cao tay 

nghề, nâng cao trình độ đáp ứng kịp thời sự phát triển của khoa học công nghệ. 

+ Năng động, sáng tạo, không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất lao động, 

làm ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao. Với phẩm chất ĐĐNN này thì đây là 

ưu điểm nổi bật nhất trong tính cách của người ĐBSCL. SV vùng ĐBSCL rất năng 

động, dễ thích nghi, dễ tiếp nhận cái mới, trong hoạt động luôn có sự sáng tạo, tìm 

tòi học hỏi để tạo ra những sản phẩm hỗ trợ cho công việc được hiệu quả hơn, 

người ĐBSCL là những người thích và dám làm ăn lớn, coi trọng sự phát triển của 

thương nghiệp, chính vì thế SV các trường CĐN vùng ĐBSCL sau khi tốt nghiệp đi 

làm thì sẽ có  nhiều ưu thế và cơ hội hơn các SV vùng miền khác, vì tính năng động 

sáng tạo đã có sẵn trong con người ĐBSCL. 
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+ Đoàn kết gắn bó với tập thể, hợp tác với tất cả các dân tộc vì một thế giới 

hòa bình và hạnh phúc. Người ĐBSCl sống trong một cộng đồng gồm nhiều dân tộc 

khác nhau vì thế có tính hài hòa dễ gắn bó trong tập thể, đoàn kết cao trong tập thể, 

có sự hợp tác tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, có 

thể nói đây là đặc tính nổi trội của người ĐBSCL, cho nên các trường CĐN khi giáo 

dục phẩm chất ĐĐNN nên phát huy ưu điểm này để tạo một môi trường học tập, 

không khí làm việc thoải mái, hợp tác và đoàn kết, cùng nhau vì mục đích chung là 

tạo được những sản phẩm có chất lượng cao.  

+ Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, kỷ luật của cơ quan đoàn thể, chủ 

trương, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đối với việc chấp hành kỷ luật thì 

có thể nói là hạn chế vì con người ĐBSCL hơi tự do, coi trọng nghĩa tình, tính cách 

bộc trực nên cũng dễ dẫn đến ngang tàng, vô kỷ luật, có thái độ “bất cần” khi gặp 

những mâu thuẫn trong sinh hoạt tập thể, lối sống đôi khi bừa bãi. Mặt trái của tính 

bao dung là đôi khi xuề xòa, dễ dãi, suy nghĩ đơn giản, vô nguyên tắc trong xử lý 

công việc. Nhưng việc chấp hành nội quy, kỷ luật của cơ quan, của tổ chức là phẩm 

chất rất quan trọng vì thế các trường CĐN cần phải giáo dục đức tính này cho SV 

ngay từ khi vào đầu năm học, thường xuyên rèn luyện cho SV chấp hành kỷ luật 

của trường, yêu cầu của nghề nghiệp, không được qua loa xem nhẹ để SV có thói 

quen và dần hình thành hành vi tốt về chấp hành kỷ luật lao động. 

+ Bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ trái đất, mái nhà chung của nhân loại. 

Đây là phẩm chất đạo đức đang được cả thế giới quan tâm, phát động bảo vệ môi 

trường sinh thái, bảo vệ trái đất vì thế đối với tất cả mọi người đều phải nhận thức 

và hành động đúng đắn đối với việc bảo vệ môi trường. Đối với người ĐBSCL, 

được sống trong môi trường thiên nhiên ưu đãi, đất rộng người thưa nên về ý thức 

bảo vệ môi trường chưa cao, chưa biết gìn giữ môi trường sống của mình, có lối 

sống tạm bợ, hay thay đổi chổ ở, có lối sống đôi khi bừa bãi nên khi tham gia vào 

các cơ sở sản xuất thì dễ vi phạm các kỷ luật của công ty, xí nghiệp. Cho nên trong 

quá trình đào tạo nghề nghiệp các trường CĐN cần giáo dục cho SV đức tính này, 

tác phong gọn gàng sạch sẽ, vệ sinh nơi làm việc, sau mỗi buổi thực hành đều có 

thói quen dọn dẹp công cụ, trang thiết bị ngăn nắp, rác thải phải để đúng nơi đúng 

chỗ… từ những hành động nhỏ đó sẽ dần tạo SV có những thói quen sạch sẽ ngăn 

nắp, có những hành vi bảo vệ môi trường sống của mình, khi làm việc tại DN sẽ 
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đảm bảo yêu cầu, kỷ luật của DN. 

Với những đặc điểm ĐĐNN rất riêng biệt của SV, của con người vùng 

ĐBSCL như thế trong GDĐĐ các trường CĐN cần phải có định hướng tổ chức giáo 

dục ĐĐNN sao cho phù hợp và có hiệu quả nhất nhằm đào tạo nguồn nhân lực có 

chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của xã hội nói chung, của vùng ĐBSCL nói 

riêng. 

2.2  Các trường cao đẳng nghề và công tác dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

2.2.1 Sơ lược quá trình thành lập các trường cao đẳng nghề vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

Quá trình hình thành và phát triển các trường CĐN vùng ĐBSCL từ năm 

2006 khi Luật dạy nghề được ban hành, xác định 3 cấp trình độ là CĐN, TCN và 

SCN. Theo đó, tại vùng ĐBSCL đã hình thành các trường CĐN sau: 

- Năm 2006: CĐN An Giang; 

- Năm 2007: CĐN Cần Thơ; 

- Năm 2008: CĐN Đồng Tháp, CĐN Sóc Trăng, CĐN Bến Tre, CĐN 

KTCN LADEC; 

- Năm 2009: CĐN Tư thục Việt Mỹ (cơ sở 2 tại Cần Thơ); 

- Năm 2010: CĐN Long An, CĐN Tư thục Tây Sài Gòn, CĐN Tiền Giang, 

CĐN Tư thục ISPACE (cơ sở 2 tại Cần Thơ); 

- Năm 2011: CĐN Kiên Giang, CĐN Bạc Liêu; 

- Năm 2014: CĐN Du lịch Cần Thơ; 

- Năm 2015: CĐN Vĩnh Long, CĐN Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau, CĐN 

Trà Vinh. 

Hiện nay, các trường CĐN vùng ĐBSCL có qui mô đào tạo khoảng 40.000 

HSSV với số lượng GV là 1.665 người. 

Các ngành nghề đào tạo gồm: các ngành phi nông nghiệp như: điện tử, điện 

công nghiệp, quản trị mạng máy tính, cơ khí, xây dựng, công nghệ ô tô, may công 

nghiệp…; các ngành nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng chế biến 

thủy sản… 

Với hệ thống các trường CĐN phủ khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cho 

thấy đây là điều kiện rất thuận lợi để đào tạo một đội ngũ lao động kỹ thuật chất 
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lượng cao phục vụ cho nguồn nhân lực toàn vùng và cho cả nước nói chung. 

2.2.2 Công tác dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Hiện nay, vùng ĐBSCL có 189 cơ sở dạy nghề, trong đó có 17 trường CĐN, 

33 trường TCN, 139 trung tâm dạy nghề (TTDN) và 186 cơ sở khác có tham gia 

dạy nghề.  

Tính đến cuối năm 2016, số GV ở các trường nghề là 4.253 GV (1.665 GV ở 

các trường CĐN, 1.665 GV ở các trường TCN), và 1.504 GV ở TTDN và 2.664 GV 

dạy ở các cơ sở khác có đào tạo nghề.  

Chất lượng GV dạy nghề: về cơ bản GV trong các trường nghề đã đạt chuẩn 

nghiệp vụ sư phạm, đạt chuẩn trình đào tạo, trong đó GV ở các trường CĐN có 

trình độ đại học trở lên là 87,75%; GV ở các trường TCN có trình độ đại học trở lên 

là 70,26%, GV dạy ở các TTDN có trình độ từ đại học trở lên là 48,55%. 

Toàn vùng cũng đã đào tạo cho trên 1,2 triệu người, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo của vùng trong năm 2015 ước đạt 35,2%, tăng 11,7% so với năm 2010 nhưng 

vẫn còn thấp so với bình quân chung của cả nước là 40,6%. Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo còn chênh lệch lớn giữa các tỉnh (như An Giang 26%, Bến Tre 21%, Bạc Liêu 

26%, Long An 40%, Kiên Giang 42,93%, Cà Mau 47%).  

Quy mô tuyển sinh dạy nghề bình quân hàng năm mới chỉ đạt 56%. Cơ cấu 

tuyển sinh học nghề theo trình độ còn có sự chênh lệch lớn như đào tạo hệ CĐN chỉ 

chiếm 2%, đào tạo TCN chiếm 5%, đào tạo sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 

93%. Vùng ĐBSCL đã giải quyết việc làm cho hơn 1,58 triệu lao động, nhiều địa 

phương trong vùng giải quyết việc làm cao như Trà Vinh (220.000 lao động), Cần 

Thơ (200.000 lao động), Cà Mau (146.200 lao động). 

Thông qua Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách về lao động, 

việc làm và dạy nghề của vùng ĐBSCL do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 5/12/2015 đã 

nhận định: Trong 5 năm qua (2011 - 2015), công tác dạy nghề vùng ĐBSCL tuy đã 

có bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, nhưng so với kế hoạch, nhu cầu 

lao động, so với bình quân chung của cả nước, nhiều chỉ tiêu dạy nghề trong vùng 

vẫn chưa đạt kế hoạch. 

Nhìn chung, tuy là vùng có nhiều tiềm năng, thế mạnh và có nguồn nhân lực 

dồi dào nhưng chất lượng lao động, việc làm và dạy nghề của ĐBSCL còn nhiều 
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hạn chế. Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về nguồn nhân lực của vùng, rất cần có 

quy hoạch về nhu cầu sử dụng nhân lực của vùng, khu vực, ngành nghề đào tạo, 

trình độ đào tạo để các địa phương làm căn cứ tổ chức đào tạo gắn với giải quyết 

việc làm cho lao động; đồng thời thực hiện nhiều chính sách "mềm” để thu hút lực 

lượng trẻ tham gia học nghề.  

Trong kế hoạch phát triển dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội cho vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 2 

trường nghề đạt tiêu chí trường nghề chất lượng cao, 3 trường nghề nội trú đảm bảo 

chất lượng đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú, 100 lượt nghề trọng điểm ở 

các cấp độ đạt chuẩn tối thiểu, từ đó đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cho cả vùng. 

2.3 Khảo sát thực trạng đạo đức và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 

các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

2.3.1 Một số vấn đề chung 

- Mục đích khảo sát: Nhằm thu thập những thông tin cần thiết phục vụ việc 

đánh giá thực trạng đạo đức và giáo dục ĐĐNN SV các trường CĐN vùng ĐBSCL 

- Nhiệm vụ khảo sát: Khảo sát về nhận thức, thái độ, hành vi của SV đối với 

một số giá trị ĐĐNN; Khảo sát các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV tại các 

trường CĐN; Khảo sát các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến giáo dục ĐĐNN cho 

SV và đánh giá của DN về ĐĐNN của SV khi đi làm. 

- Đối tượng khảo sát:Tiến hành khảo sát các đối tượng sau: 

+ CBQL và GV các trường: phát ra 150 phiếu, thu về 143 phiếu hợp lệ, đạt 

tỷ lệ 95,3% (Cần Thơ: 30; An Giang: 30; Sóc Trăng: 30; Kiên Giang: 25; Tiền 

Giang: 28) 

+ SV các trường: phát ra 500 phiếu, thu về 498 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 99,6% 

(Cần Thơ: 100; An Giang: 100; Sóc Trăng:100; Kiên Giang: 99; Tiền Giang: 99) 

+ Doanh nghiệp các tỉnh: phát ra 30 phiếu, thu về 28 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 

93,3% (Cần Thơ: 10; An Giang: 5; Sóc Trăng: 5; Kiên Giang: 5; Tiền Giang: 3) 

- Địa điểm khảo sát: Khảo sát tại 05 trường CĐN trong vùng ĐBSCL là: Cần 

Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang 

- Thời gian khảo sát: Khảo sát vào tháng 6 năm 2014 

http://baomoi.me/xa-hoi
http://baomoi.me/xa-hoi
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- Phương pháp khảo sát: Để khảo sát thực trạng đạo đức của SV và việc giáo 

dục ĐĐNN cho SV, chúng tôi đã chọn phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. (phụ 

lục 1) 

2.3.2 Thực trạng về đạo đức của sinh viên các trường cao đẳng nghề vùng 

đồng bằng sông Cửu Long 

 Qua khảo sát tìm hiểu quan điểm của SV về tầm quan trọng của việc rèn 

luyện đạo đức so với rèn luyện chuyên môn tay nghề,  chúng tôi nhận được kết quả 

như biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 2.1: Đánh giá của SV về tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức 

so với chuyên môn tay nghề 

Kết quả từ biểu đồ thể hiện có 78% SV cho rằng việc rèn luyện đạo đức cũng 

quan trọng như việc rèn luyện chuyên môn tay nghề, từ đó cho thấy việc giáo dục 

ĐĐNN cũng được SV rất coi trọng và cần thiết trong quá trình học tại trường CĐN. 

 Khi đưa ra những quan niệm đạo đức để đánh giá nhận thức,thái độ của 

SV,  chúng tôi nhận được kết quả sau: 

Bảng 2.3: Nhận thức, thái độ của SV về các quan niệm đạo đức  

 

T

T 

Các quan niệm về đạo đức Thái độ (%) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

1 Học vừa phải, cần tham gia phong trào 

dễ nổi hơn 
4.82 56.63 31.73 6.83 

2 Văn hay chữ tốt không bằng học dốt 

lắm tiền 
3.21 54.42 32.13 10.24 

3 Sự học là suốt đời, cần tranh thủ vui 

chơi kẻo hết tuổi thanh xuân 
7.63 53.41 15.26 23.69 

4 Tôn trọng những người hơn mình, lễ độ 56.22 33.13 7.83 2.81 
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đối với những thầy cô giáo dạy mình 

5 Đời mấy nỗi, sống cần phải biết hưởng 

thụ 
4.62 54.02 19.28 22.09 

6 Sống thực dụng 4.42 52.01 27.91 15.66 

7 Cha mẹ sinh con, trời sinh tính 9.04 50.80 29.12 11.04 

8 Đạo đức là do xã hội quyết định 8.63 57.23 23.90 10.24 

9 Sự trung thực ngày nay đã lỗi thời, là 

ngốc nghếch có hại cho bản thân 
6.83 56.83 21.6*9 14.66 

10 Thời buổi này không tin được ai 14.86 52.01 20.28 12.85 

11 Ai có thân nấy lo 7.43 52.81 20.88 18.88 

12 Cố đạt được những mục đích bằng bất 

cứ giá nào 
8.84 53.21 25.10 12.85 

13 Thật thà trở thành ngớ ngẩn, cần phải 

biết tranh thủ các mối quan hệ 
7.03 53.61 26.10 13.25 

14 Khiêm tốn là tự hạ thấp mình, tự đánh 

mất lòng tin của mình đối với người 

khác 

7.83 55.02 22.89 14.26 

15 Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt 11.85 53.82 18.47 15.86 

Từ bảng số liệu nhận thấy, nhận thức, thái độ của SV về các quan niệm đạo 

đức khá rõ ràng. Như: 

+ Thái độ về học tập: Thái độ nhận thức trong học tập chưa được đúng đắn, 

phần lớn các SV cho rằng “Văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền” (54,42%), 

như vậy do sự chi phối của thời buổi kinh tế thị trường nên các SV cho rằng là mọi 

việc đều có thể quy đổi bằng tiền, đó là một điều rất đáng lo ngại cho SV hiện nay, 

và cũng chính suy nghĩ tiêu cực như vậy nên SV không quan tâm đến việc học. 

Điều này lại được thể hiện qua con số 53,41% cho rằng “Sự học là suốt đời, cần 

tranh thủ vui chơi kẻo hết tuổi thanh xuân” và có 56,63% cho rằng “Học vừa phải, 

cần tham gia phong trào dễ nổi hơn”. 

+ Thái độ đối với các phẩm chất đạo đức của bản thân: Đức tính trung thực, 

khiêm tốn của bản thân đã bị SV xem nhẹ, có 53,61 - 56,83% SV đánh giá rằng: 

“Sự trung thực ngày nay đã lỗi thời, là ngốc nghếch có hại cho bản thân”, “Thật 

thà trở thành ngớ ngẩn, cần phải biết tranh thủ các mối quan hệ” hay “Thật thà 

thẳng thắn thường thua thiệt” và có 55,02% cho rằng “Khiêm tốn là tự hạ thấp 

mình, tự đánh mất lòng tin của mình đối với người khác”, điều này cho thấy do ảnh 
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hưởng của sự biến đổi trong xã hội mà đã hình thành trong suy nghĩ của SV những 

tư tưởng tiêu cực, không có niềm tin vào chính bản thân mình, làm mất đi những 

phẩm chất đạo đức quý báu của bản thân để từ đó có thái độ không đúng đắn trong 

các hành động. 

+ Đối với những quan niệm đạo đức xã hội, thái độ của SV lại đồng ý trên 

50% với những quan niệm sau: 

- Đạo đức là do xã hội quyết định   chiếm 57,23% 

- Đời mấy nỗi, sống cần phải biết hưởng thụ   chiếm 54,82% 

- Cố đạt được những mục đích bằng bất cứ giá nào  chiếm 53,21% 

- Ai có thân nấy lo      chiếm 52,81% 

- Sống thực dụng      chiếm 52,01% 

- Thời buổi này không tin được ai   chiếm 52,01% 

- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính    chiếm 50.80% 

Qua số liệu cho thấy SV quan niệm về cuộc sống quá hời hợt, sống thực 

dụng, thân ai nấy lo, không tin tưởng vào người khác, chỉ muốn hưởng thụ và luôn 

nghĩ cố đạt được mục đích của mình bằng bất cứ giá nào. Trong lao động sản xuất 

hay trong một môi trường sinh hoạt tập thể mà thân ai nấy lo thì sẽ không còn là tập 

thể nữa, vì sống thực dụng và muốn đạt được mục đích họ sẽ dễ dàng làm hại lẫn 

nhau. Nếu như một xã hội mà ai cũng suy nghĩ như thế thì không còn một xã hội 

lành mạnh nữa. 

Ngoài ra SV còn quan niệm cha mẹ sinh con trời sinh tính (50,80%) và phó 

mặc đạo đức của bản thân cho xã hội quyết định (57,23%). Đây là một điều rất đáng 

lo ngại vì nếu như thế thì cho thấy bản thân đa số SV không có ý thức rèn luyện đạo 

đức của bản thân, tu dưỡng rèn luyện cho mình, không nhận định được xấu tốt mà 

chỉ ảnh hưởng của phong trào xã hội, xã hội số đông cho tốt là tôt - cho xấu là xấu, 

đây là các thái độ, nhận thức tiêu cực, đễ bị sa ngã khi hoàn cảnh sống không tốt và 

có hành vi vi phạm ĐĐNN. 

Tuy nhiên khi khảo sát về sự tôn trọng thầy cô và những người lớn hơn mình 

thì cũng nhận được kết quả 56,22% SV hoàn toàn đồng ý, cho thấy đối với cuộc 

sống, đối với bản thân tuy SV có những thái độ chưa đúng nhưng vẫn còn những 

giá trị đạo đức truyền thống mà từ lâu đời ông cha ta thường dạy bảo tôn trọng 

người lớn, lễ phép vẫn được duy trì. Điều này cho thấy không phải lực lượng SV 
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ngày nay mất đi những giá trị đạo đức trong cuộc sống nhưng vì do ảnh hưởng 

những tiêu cực trong xã hội mà SV đã có thái độ nhận thức lệch lạc như vậy. Vì thế 

việc nghiên cứu về nội dung và hoạt động GDĐĐ nói chung và ĐĐNN cho SV tại 

các trường CĐN là rất cần thiết và cấp bách. 

 Qua khảo sát SV về những biểu hiện của hành vi đạo đức, chúng tôi thu 

được kết quả như sau: 

Bảng 2.4: Đánh giá về biểu hiện hành vi đạo đức của SV 

STT Những biểu hiện hành vi ở SV 

Ý kiến đánh giá (%) 

Vi phạm 

nhiều 

Vi phạm 

ít 

Thực 

hiện tốt 

1 Đi học trễ 73.43 16.08 10.49 

2 Nghỉ học không xin phép 77.62 19.58 2.80 

3 Cúp tiết 78.32 16.78 4.90 

4 Gian lận trong thi cử 37.06 53.15 9.79 

5 Gây gỗ, đánh nhau 17.48 60.14 22.38 

6 Nói tục, chửi thề, chửi bậy 27.27 55.24 17.48 

7 Lễ phép với giáo viên 17.48 30.77 51.75 

8 Uống rượu bia, hút thuốc lá 9.09 36.36 54.55 

9 Đánh bài, xin đểu, trộm cắp vặt 8.39 34.27 57.34 

10 Phá hoại của công 6.29 34.97 58.74 

11 Vi phạm an toàn giao thông 10.49 38.46 51.05 

12 Chấp hành quy định ký túc xá, nội quy 

trường 23.08 51.05 25.87 

13 Kỷ luật khi làm việc 73.43 16.08 10.49 

 

Từ bảng kết quả cho thấy, hành vi của SV thường vi phạm nhiều nhất khi 

học tại các trường CĐN là: 

+ Cúp tiết      tỷ lệ 78,32% 

+ Nghỉ học không phép    tỷ lệ 77,62% 

+ Đi học trễ      tỷ lệ 73,43% 

+ Vi phạm kỷ luật trong khi làm việc  tỷ lệ 73,43% 

Từ nhận thức không đúng trong việc học nghề, dẫn đến thái độ không coi 

trọng việc học đưa đến hành vi của SV là hay cúp tiết và thường xuyên nghỉ học 

không phép, đây là hành vi vô kỷ luật trong học tập; và hành vi thường vi phạm kỷ 
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luật trong lao động thực hành trong làm việc thì SV cũng vi phạm nhiều. Thực trạng 

này nếu không được các trường quan tâm tổ chức giáo dục các hành vi đạo đức cho 

đúng đắn thì khi các em ra trường đi làm sẽ rất dễ vi phạm kỷ luật của DN, tuy đây 

là hành vi nhỏ nhưng thực chất nó hình thành thói quen không tốt rất lớn của SV.   

Và cũng có những hành vi SV vi phạm ít như: Gây gỗ đánh nhau (60,14%); 

Nói tục, chửi thề (55,24%); gian lận trong thi cử (53,15%) và việc chấp hành nội 

quy ký túc xá, nội quy trường (51,05%). Đây là những hành vi SV có vi phạm 

nhưng mức độ ít. Vì thế nếu được giáo dục, điều chỉnh thì các hành vi này của SV 

sẽ được biểu hiện tốt hơn, tích cực hơn. 

Bên cạnh những vi phạm cũng có những hành vi được SV thực hiện tốt như: 

Lễ phép với GV (51,75%), thực hiện an toàn giao thông (51,05%), thực hiện tốt 

việc không phá hoại của công (58,74%). Còn hành vi đánh bài trộm cắp, uống rượu 

bia thì cũng được thực hiện tương đối tốt, rất ít trường hợp vi phạm. 

Trong giờ thực tập, thực hành tại xưởng các hành vi mà SV thường vi phạm 

nhất là: Vào trễ (68,5%); Tính cẩn thận trong công việc (56,6%); Tính tập trung 

trong công việc (54,5%). Điều này thể hiện SV còn chưa ý thức trong học tập, 

thường xuyên vào trễ, không cẩn thận, không tập trung trong công việc dễ dẫn đến 

việc thực hành không nghiêm túc, dễ làm sai quy trình, quy định, sản phẩm không 

đạt yêu cầu, đôi khi còn dẫn đến những tai nạn lao động đáng tiếc. Đây tuy là những 

hành vi nhỏ nhưng rất quan trọng trong việc hình thành ĐĐNN của SV. 

Có những hành vi SV có vi phạm nhưng mức độ ít như: Tính ngăn nắp trong 

công việc (60,8%); Ăn cắp vặt (50,3%); Không giữ vệ sinh chung (46,2%). Những 

hành vi này SV dễ dàng điều chỉnh nếu có sự quan tâm của GV, người thầy là tấm 

gương của SV, người thầy sạch sẽ ngăn nắp trong công việc, thực hành xong vệ 

sinh sạch sẽ thì trong quá trình thực hành, thực tập SV cũng sẽ hình thành được tính 

cách đạo đức này. Đặc biệt đối với hành vi ăn cắp vặt, GV cần lưu ý, khi SV có 

hành vi này chưa hẳn là SV tham lam nhưng do trong giai đoạn này tâm lý SV thay 

đổi, thích táy máy, thích cái mới nên đôi khi thấy lạ hoặc đẹp các em thích giấu đi, 

nhưng nếu trường hợp này các GV không lưu ý thì cũng sẽ dần tập cho SV tính 

tham lam, đây là điều tối kỵ trong ĐĐNN. 

Bên cạnh đó cũng có những hành vi SV có vi phạm nhưng ít, đa phần là 

được các GV đánh giá là thực hiện tốt như: Thực hiện đúng đồng phục quy định 



 

 

72 

(53,8%); Sự phối hợp với người khác trong công việc (53,8%). Điều này cho thấy 

tuy có nhiều hành vi vi phạm trong ĐĐNN nhưng cũng có những hành vi SV thực 

hiện tương đối tốt, đặc biệt là sự phối hợp với người khác trong công việc, đây cũng 

là ưu điểm về tính cách của con người ĐBSCL nói chung và SV vùng ĐBSCL nói 

riêng, vui vẻ, hòa đồng. 

Bảng 2.5: Đánh giá của GV về biểu hiện hành vi đạo đức của SV  

trong giờ thực hành 

TT Những biểu hiện hành vi ở sinh viên 

Ý kiến đánh giá (%) 

Vi phạm 

nhiều 

Vi 

phạm ít 

Thực 

hiện tốt 

1 Vào trễ 68.5 21.0 10.5 

2 Vi phạm về đồng phục (quần áo, giày được 

quy định trong giờ thực hành) 14.7 31.5 53.8 

3 Thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực 

hành 46.9 22.4 30.8 

4 Tính tập trung trong công việc 54.5 17.5 28.0 

5 Tính cẩn thận trong công việc 56.6 25.2 18.2 

 Thực hiện an toàn lao động 31.5 39.9 28.7 

6 Sự phối hợp với người khác trong công việc 26.6 19.6 53.8 

7 Ăn cắp vặt 24.5 50.3 25.2 

8 Không giữ vệ sinh chung 23.8 46.2 30.1 

9 Tính ngăn nắp trong công việc 16.8 60.8 22.4 

 

Từ đó cho thấy SV có rất nhiều hành vi sẽ vi phạm trong quá trình thực 

hành, thực tập ở mức độ ít và nhiều, vì thế rất cần có sự quan tâm giáo dục 

ĐĐNN cho SV trong suốt quá trình hình thành những phẩm chất đạo đức tốt 

trong nghề nghiệp của SV. 

Còn đối với các phẩm chất đạo đức mà SV thường vi pham trong tham gia 

lao động sản xuất khi khảo sát Doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuât sử dụng lao 

động chúng tôi nhân được kết quả sau: 
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Bảng 2.6:  Đánh giá của DN về các phẩm chất đạo đức trong công việc  

mà SV thường vi phạm 

TT Các phẩm chất ĐĐNN 

Mức độ (%) 

Thường  

vi 

phạm 

Thỉnh thoảng 

vi phạm 

Không vi 

phạm 

Thực 

hiện tốt 

1 Yêu nghề nghiệp 3.6 42.9 35.7 17.9 

2 Trách nhiệm 3.6 50.0 17.9 28.6 

3 Tự giác 0.0 46.4 21.4 32.1 

4 Có kỷ luật trong lao động học 

tập 3.6 50.0 21.4 25.0 

5 Luôn quan tâm tới chất lượng 

sản phẩm 3.6 14.3 60.7 21.4 

6 Năng động, sáng tạo 7.1 17.9 46.4 28.6 

7 Thực hiện an toàn lao động 3.6 32.1 35.7 28.6 

8 Làm việc năng suất, chất lượng 

và hiệu quả 3.6 32.1 42.9 21.4 

9 Tính chính xác 0.0 35.7 28.6 35.7 

10 Có tác phong công nghiệp 0.0 42.9 25.0 32.1 

11 Có nhiều thói quen tốt đối với 

công nghiệp 10.7 28.6 35.7 25.0 

12 Vệ sinh công nghiệp tốt 10.7 35.7 21.4 32.1 

13 Có tìm tòi ứng dụng khoa học 

kỹ thuật và công nghệ mới 17.9 35.7 25.0 21.4 

 

Qua kết quả cho thấy đối với các phẩm chất đạo đức trong công việc, mà SV 

có vi phạm như:  Trách nhiệm trong công việc; Kỷ luật trong lao động học tập, 

chiếm tỷ lệ 53,6%, đặc biệt là phẩm chất yêu nghề cũng không được đánh giá cao, 

số SV có vi phạm chiếm 46,5%; SV có tính tự giác kém, tỷ lê vị phạm chiếm 46,4% 

và tác phong công nghiệp vi phạm 42,9%. Đây là những con số không nhỏ SV có vi 

phạm các ĐĐNN, các phẩm chất đạo đức này rất quan trọng và cần thiết trong quá 

trình hành nghề. Từ các số liệu này cũng cho thấy các trường CĐN cần thiết phải 

tăng cường giáo dục cho SV những phẩm chất đạo đức nói chung và ĐĐNN nói 

riêng để SV có thể tham gia tốt các hoạt động sản xuất, lao động nghề nghiệp. 
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2.3.3 Thực trạng về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tại các 

trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

 Khi khảo sát tìm hiểu về các mặt giáo dục của nhà trường, chúng tôi nhận 

được kết quả sau: 

Bảng 2.7:  Kết quả đánh giá của SV và GV, CBQL 

về các mặt giáo dục của nhà trường 

TT Các mặt giáo dục của nhà trường 

Tầm quan trọng (%) 

Thứ nhất Thứ hai Thứ ba 

SV GV SV GV SV GV 

1 Giáo dục đạo đức, lối sống cho SV 67.7 76.9 28.7 23.1 3.6 0 

2 Giáo dục thể chất 20.9 16.8 64.4 65.7 14.7 17.5 

3 Phát triển thẩm mỹ 14.9 11.9 35.3 46.8 49.8 41.3 

4 Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật 74.3 83.2 22.5 14.7 3.2 2.1 

5 Phát triển trí tuệ 66.3 25.2 30.5 69.2 3.2 5.6 

6 Giáo dục lao động 41.6 35 49.2 64.3 9.2 0.7 

7 Giáo dục nghề nghiệp 86.1 96.5 12.5 3.5 1.4 0 

Qua kết quả cho thấy trong 07 mặt giáo dục đề ra, các SV, GV và CBQL 

đánh giá mặt đứng đầu trong giáo dục của các trường CĐN hiện nay là giáo dục 

nghề nghiệp (trên 85%), đa số cho rằng việc giáo dục nghề nghiệp chuyên môn là 

quan trọng nhất. Còn giáo dục đạo đức lối sống cho SV thì chỉ đứng sau và tiếp đến 

là các mặt giáo dục khác, điều này thể hiện việc quan tâm về GDĐĐ chưa được các 

trường coi trọng, và với nhận thức như vậy sẽ đưa đến việc nhà trường ít có đầu tư 

cho việc GDĐĐ cho SV 

Mặt khác khi khảo sát SV về đánh giá GV bộ môn khi giảng dạy thường chú 

trọng vấn dề nào nhất, giữa giáo dục chuyên môn và GDĐĐ, chúng tôi nhận được 

kết quả sau: 

 

Biểu đồ 2.2: Đánh giá của SV về GV bộ môn quan tâm vấn đề nào nhất 

 trong khi giảng dạy. 
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Qua biểu đồ cho thấy các GV thường chú trọng về chuyên môn khi giảng 

dạy, việc GDĐĐ tuy có quan tâm nhưng chưa nhiều và việc xem trọng cả chuyên 

môn và đạo đức chiếm tỷ lệ thấp (21,3%). 

Như vậy, hiện nay các trường CĐN vùng ĐBSCL trong quá trình đào tạo tập 

trung chủ yếu vào giáo dục chuyên môn nghề nghiệp là chính, chưa chú ý nhiều đến 

việc GDĐĐ nói chung và ĐĐNN cho SV nói riêng, ngay cả trong từng buổi dạy các 

GV bộ môn cũng chỉ chú ý nhiều trong giảng dạy chuyên môn, tuy cũng có quan 

tâm đến GDĐĐ nhưng chưa nhiều. 

 Khi khảo sát GV và SV về các hoạt động giáo dục ĐĐNN mà nhà trường 

đã thực hiện và hoạt động nào có hiệu quả nhất, chúng tôi nhận được kết quả sau: 

Bảng 2.8: Đánh giá của GV, CBQL và SV về các hoạt động giáo dục ĐĐNN  

của các trường CĐN 

TT Các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV 

Đã thực hiện 

(%) 

Đạt hiệu quả 

cao (%) 

SV 
GV, 

CBQL 
SV 

GV, 

CBQL 

1 GDĐĐ qua các bài giảng đạo đức Hồ Chí 

Minh 90.6 95.8 70.3 88.1 

2 GDĐĐ và ĐĐNN thông qua các bài giảng 

bộ môn 57.2 60.1 57.4 59.4 

3 GDĐĐ và ĐĐNN thông qua các môn học 

nghiệp vụ 49.8 65.7 45.2 62.9 

4 Sinh hoạt lớp, Đoàn, Hội sinh viên 93.8 88.1 80.9 80.4 

5 Hoạt động sinh viên tình nguyện 81.9 79.7 64.3 62.2 

6 Hoạt động thể dục, thể thao, quân sự 78.7 73.4 57.6 44.8 

7 Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh 54.0 81.1 53.2 78.3 

8 GDĐĐ và ĐĐNN thông qua các thực hành, 

thực tập tại các xưởng thực hành và tại DN 53.6 76.2 50.0 76.2 

9 GDĐĐ và ĐĐNN thông qua thực tập tại các 

DN, cơ sở sản xuất 43.8 57.3 40.4 57.3 
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Qua kết quả cho thấy việc GDĐĐ nói chung và giáo dục ĐĐNN nói tiêng 

cho SV đã được các trường thực hiện với rất nhiều hoạt động thông qua các con 

đường, cách thức trong đó có các hoạt động được đánh giá thực hiện nhiều như: 

+ Sinh hoạt lớp, Đoàn, Hội sinh viên; 

+ Giáo dục đạo đức qua các bài giảng đạo đức Hồ Chí Minh; 

+ Hoạt động sinh viên tình nguyện; 

+ Hoạt động thể dục, thể thao, quân sự. 

Tuy nhiên đối với hoạt động SV tình nguyện và hoạt động thể dục thể thao 

các trường thực hiện nhiều nhưng đánh giá về hiệu quả chưa cao (dưới 65%) 

Đối với các hoạt động: Giáo dục đạo đức và ĐĐNN thông qua các bài giảng 

bộ môn; Giáo dục đạo đức và ĐĐNN thông qua các thực hành, thực tập nghề 

nghiệp tại các xưởng thực hành và tại DN; Xây dựng môi trường sư phạm lành 

mạnh, các trường CĐN có thực hiện nhưng tỷ lệ đánh giá chỉ mức trung bình và 

hiệu quả cũng không cao. 

Kết quả trên thể hiện, các trường CĐN vùng ĐBSCL tuy có thực hiện nhiều 

hoạt động giáo dục cho SV nhưng chưa đạt hiệu quả cao, từ đó dẫn đến SV còn hạn 

chế trong việc hình thành nhân cách ĐĐNN của bản thân. 

Một điều nữa mà chúng tôi thấy các hoạt động giáo dục ĐĐNN thông qua 

giảng dạy bộ môn, thông qua thực hành, thực tập là những hình thức mà có thể giúp 

SV tốt nhất trong việc hình thành ĐĐNN trong quá trình học tập tại trường, nhưng 

các trường chưa thực hiện nhiều và việc thực hiện này cũng đạt hiệu quả chưa cao. 

Đây là một hạn chế trong quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV. 

  Việc tổ chức các biện pháp giáo dục ĐĐNN cho SV được các đối tượng 

đánh giá ở mức độ rất thường xuyên thì chiếm tỷ lệ rất thấp, chưa đạt 30%. 

Còn ở mức độ thường xuyên thì có các hoạt động sau: 

+ Giáo dục bằng cách nêu gương (chiếm 57,9%) 

+ Giáo dục thông qua các phong trào văn hóa, văn nghệ (chiếm 57,6%) 

+ Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì xã hội (hiến máu nhân đạo, mùa hè 

xanh…) (chiếm 52,1%) 

+ Nêu yêu cầu về các vấn đề đạo đức để SV thực hiện (chiếm 51,8%) 

+ Phát động thi đua rèn luyện đạo đức (chiếm 50,7%) 
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Bảng 2.9: Kết quả khảo sát về mức độ thường xuyên sử dụng các biện pháp GDĐĐ 

cho SV của các trường 

TT Các biện pháp 

Mức độ (%) 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

sử 

dụng 

1 Nói chuyện về các vấn đề đạo đức 0.0 0.8 31.2 68.0 

2 Thảo luận về các vấn đề đạo đức 0.0 0.6 37.6 61.8 

3 Nêu yêu cầu về các vấn đề đạo đức 

để sinh viên thực hiện 
17.0 51.8 27.9 3.3 

4 Phát động thi đua rèn luyện đạo đức 16.2 50.7 27.0 6.1 

5 Giáo dục bằng nêu gương 16.5 57.9 17.8 7.8 

6 Tổ chức các hoạt động tình nguyện 

vì xã hội (hiến máu nhân đạo, mùa 

hè xanh…) 

25.7 52.1 18.6 3.6 

7 Tổ chức các hoạt động tương thân 

tương trợ trong  trường 
16.7 48.0 30.3 5.0 

8 Tổ chức các phong trào văn hóa, văn 

nghệ, thể thao 
24.6 57.6 15.1 2.7 

9 Tổ chức các CLB chuyên môn nghề 

nghiệp 
0.8 13.6 32.9 52.7 

 

Bên cạnh đó, cũng còn một số biện pháp giáo dục ĐĐNN không kém phần 

quan trọng nhưng các trường CĐN chưa sử dụng để giáo dục cho SV như: Nói 

chuyện về các vấn đề đạo đức; thảo luận về các vấn đề đạo đức; hay thông qua các 

câu lạc bộ chuyên môn nghề nghiệp. Đây là những biện pháp rất cần thiết và thiết 

thực trong việc giáo dục ĐĐNN đặc biệt là thông qua hoạt động chuyên môn nghề 

nghiệp vì nó rất sát với thực tế khi SV ra trường tham gia vào hoạt động sản xuất. 

 Khi khảo sát DN về các biện pháp cần giáo dục ĐĐNN cho SV các trường 

CĐN vùng ĐBSCL, chúng tôi nhận được kết quả sau: 
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Bảng 2.10: Đánh giá của DN về các biện pháp cần giáo dục ĐĐNN cho SV  

các trường CĐN vùng ĐBSCL 

TT Các biện pháp 

Mức độ (%) 

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 Nói chuyện về các vấn đề đạo đức 32.1 50.0 10.7 7.1 

2 Thảo luận về các vấn đề đạo đức 32.1 53.6 10.7 3.6 

3 Nêu yêu cầu về các vấn đề đạo đức để 

sinh viên thực hiện 39.3 46.4 10.7 3.6 

4 Phát động thi đua rèn luyện đạo đức 17.9 75.0 7.1 0.0 

5 Giáo dục bằng nêu gương 57.1 25.0 14.3 3.6 

6 Tổ chức các họat động tình nguyện vì xã 

hội (hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh…) 35.7 50.0 10.7 3.6 

7 Qua các hoạt động tương thân tương trợ 

trong  trường 25.0 50.0 25.0 0.0 

8 Qua các phong trào văn hóa, văn nghệ, 

thể thao 14.3 50.0 35.7 0.0 

9 Qua các CLB chuyên môn nghề nghiệp 21.4 32.1 32.1 14.3 

10 Giáo dục đạo đức lồng ghép trong các 

buổi học chuyên môn 39.3 46.4 10.7 3.6 

11 Giáo dục đạo đức thông qua các buổi 

thực hành, thực tập 46.4 50.0 0.0 3.6 
 

Qua bảng kết quả cho thấy, các biện pháp trên đều được đánh giá là quan 

trọng khi giáo dục ĐĐNN cho SV, trong đó quan trọng và quan trọng nhất là “giáo 

dục thông qua các buổi thực hành, thực tập nghề nghiệp”  (chiếm 96,4%), điều này 

khẳng định thông qua các buổi thực hành, thực tập tại xưởng, thực tập tại doanh 

nghiệp SV được tiếp cận, cọ xát thực tế thì việc rèn luyện ĐĐNN sẽ được tốt hơn, 

từ những việc thực hành nhỏ sẽ giúp SV hình thành được các hành vi, thói quen 

nghề nghiệp một cách tốt nhất.  

Còn các biện pháp còn lại quan trọng không kém như: giáo dục bằng cách 

nêu gương; phát động thi đua rèn luyện đạo đức, thảo luận về các vấn đề đạo đức, tổ 

chức các hoạt động tình nguyện xã hội, phong trào văn hóa văn nghệ… 
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 Còn về sự phối hợp của nhà trường với các lực lượng bên ngoài xã hội và 

nhận xét lực lượng nào là quan trọng nhất, chúng tôi đã khảo sát và nhận được kết 

quả như sau: 

Bảng 2.11: Kết quả khảo sát sự phối hợp của nhà trường  

trong việc giáo dục ĐĐNN 

TT Các lực lượng xã hội, đoàn thể 

Sự 

phối 

hợp 

(%) 

Đánh giá 

Quan 

trọng nhất 

(%) 

Xếp 

hạng 

1 Gia đình sinh viên 83.9 82.2 1 

2 Đoàn thanh niên trên địa bàn trường  đóng 78.5 72.5 4 

3 Công an địa phương trên địa bàn trường 

đóng 81.0 81.9 3 

4 Hội khuyến học 78.8 72.4 5 

5 Hội phụ nữ 76.4 62.9 11 

6 Các tổ chức Đảng cơ sở 78.9 66.6 9 

7 Với tổ dân phố nơi sinh viên đang thuê trọ 79.9 70.7 7 

8 Cơ quan văn hóa thông tin 77.7 64.1 10 

9 Các cơ quan pháp luật (công an) 82.1 82.1 2 

10 Cơ quan phòng chống các tệ nạn xã hội 71.3 69.6 8 

11 Hội cựu sinh viên 81.7 71.1 6 

Qua bảng số liệu nhận thấy các trường CĐN đã có sự phối hợp với các lực 

lượng xã hội bên ngoài trong việc giáo dục ĐĐNN cho SV. Theo đánh giá chính sự 

phối hợp với gia đình là quan trọng nhất vì đây là những người thân, người trực 

tiếp GDĐĐ SV qua những sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng rất lớn đến 

quá trình hình thành tâm sinh lý SV. Điều này cũng cho thấy giáo dục của gia đình 

là yếu tố cũng góp phần không kém trong sự giáo dục của nhà trường vì vậy cần có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục SV, tránh 

trường hợp một lượng không nhỏ phụ huynh phó mặc việc giáo dục cho nhà trường 

chỉ lo mặt kinh tế không quan tâm đến con em mình cho nên hiện nay rất nhiều 

trường hợp SV vi phạm pháp luật xảy ra, mà việc giáo dục từ nhà trường không 

chưa đủ vì chính cha mẹ, gia đình là tấm gương tốt nhất để con cái noi theo. 
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 Trong quá trình nghiên cứu thực trạng, chúng tôi cũng đã khảo sát về tầm 

quan trọng của các phẩm chất đạo đức để làm cơ sở tổ chức giáo dục ĐĐNN cho 

SV như sau: 

Chúng tôi đưa ra 47 phẩm chất, được nhóm thành 5 lĩnh vực: 

 + Các phẩm chất đạo đức đối với bản thân: gồm 17 phẩm chất 

 + Các phẩm chất đạo đức đối với mọi người: gồm 11 phẩm chất 

 + Các phẩm chất đạo đức đối với tổ quốc nhân dân: gồm 04 phẩm chất 

 + Các phẩm chất đạo đức đối với công việc: gồm 13 phẩm chất 

 + Các phẩm chất đạo đức đối với môi trường: gồm 02 phẩm chất 

+ Đối với bản thân: 

Đa số các SV, GV và DN đều cho rằng các phẩm chất đạo đức trên đều quan 

trọng cho bản thân SV trong việc giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng 

ĐBSCL. (Bảng 4.1 - phụ lục 4) 

Trong 17 phẩm chất thì phẩm chất “Trung thực”, “Ham học hỏi, phấn đấu, 

cầu tiến bộ” và “chuyên môn giỏi” được các đối tượng đánh giá là quan trọng nhất.  

+ Phẩm chất “Trung thực”: được trên 80% đội ngũ GV và DN đánh giá là 

rất quan trọng, đứng đầu trong các phẩm chất đạo đức đối với bản thân, trong khi đó 

chỉ có 61% SV đánh giá là rất quan trọng, cho thấy trong nhận thức của SV vẫn còn 

những suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động tiêu cực của xã hội, cho nên tỷ lệ 

này chưa được cao. 

+ Còn phẩm chất “Ham học hỏi, phấn đấu, cầu tiến bộ” và “chuyên môn 

giỏi” cũng được trên 50% các đối tượng đánh giá đây phẩm chất đạo đức rất quan 

trọng để giáo dục cho SV. Điều này cho thấy tinh thần phấn đấu học tập, phát triển 

chuyên môn là điều cần thiết đối với mỗi cá nhân SV học nghề, đây là hành trang để 

các em có thể bước vào đời một cách tốt nhất. 

Tiếp đến là các phẩm chất về “sự kiên nhẫn; cần cù chăm chỉ khắc phục khó 

khăn; có chí lập thân lập nghiệp; làm giàu chính đáng; tự kiềm chế, quản lý được 

bản thân; bảo vệ tài sản; có lý tưởng sống và tự tin trong cuộc sống” cũng được 

các đối tượng đánh giá là quan trọng với tỷ lệ trên 50%. 

Điều này cho thấy một con người sống, hoạt động trong xã hội cần nhất là 

phải trung thực với bản thân, để sống tốt cũng cần có kiến thức chuyên môn, có tính 
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cầu tiến, có lý tưởng sống, kiên nhẫn, cần cù chăm chỉ, để phát triển phải có ý chí 

lập thân lập nghiệp. Để hình thành những phẩm chất đạo đức đó bên cạnh sự giáo 

dục của gia đình thì sự giáo dục của nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục 

ĐĐNN là một điều rất cần thiết. 

+ Đối với mọi người xung quanh: 

Trong cuộc sống con người có rất nhiều mối quan hệ giao tiếp với người 

khác, vì thế các phẩm chất đạo đức giúp chúng ta ứng xử tốt với mọi người đã được 

SV, GV và DN tham gia khảo sát nhận thức rất đúng đắn, đa số các đối tượng đều 

cho rằng các phẩm chất đạo đức nêu ra đều quan trọng đối với việc giáo dục ĐĐNN 

cho SV. Trong đó, quan trọng nhất là phẩm chất “tôn sư trọng đạo” được trên 57% 

các đối tượng đánh giá. Phẩm chất “Hiếu thảo”cũng được các đối tượng đánh giá 

cao. Riêng phẩm chất “Yêu mến gia đình” được SV và GV đánh giá là rất quan 

trọng trên 62%,  nhưng DN tỷ lệ đánh giá chưa cao chỉ 28,6%  và đặc biệt có 25% 

DN đánh giá chỉ số này là ít quan trọng. Điều này cho thấy phẩm chất “yêu mến gia 

đình” cũng là phẩm chất đạo đức quan trọng của SV nhưng đối với DN thì phẩm 

chất này là bình thường. Nhưng ngược lại phẩm chất “Đoàn kết, có ý thức xây dựng 

tập thể”  lại được 50% các DN đánh giá rất quan trọng. Như vậy trong lao động sản 

xuất thì phẩm chất đoàn kết trong tập thể là rất quan trọng, đây là phẩm chất đạo 

đức mà các trường CĐN cần thiết phải quan tâm. (bảng 4.2 - Phụ lục 4) 

Tiếp đến là các phẩm chất về “Nhân nghĩa; Biết hợp tác với người khác; 

Khiêm tốn, cầu thị; Khoan dung; Thiện chí trong quan hệ với mọi người; Quan tâm 

đến nhu cầu lợi ích của người xung quanh” cũng được trên 60%  các đối tượng  

đánh giá là quan trọng. Như vậy, để giáo dục tốt đạo đức cho SV các trường CĐN 

cần biết phối hợp cùng gia đình và xã hội tổ chức tốt các hoạt động giáo dục để hình 

thành các phẩm chất đạo đức trên cho SV. 

+ Đối với tổ quốc nhân dân: 

Các phẩm chất đạo đức của con người đối với tổ quốc, nhân dân đều được 

các đối tượng đánh giá cao, trong đó phẩm chất về “tôn trọng pháp luật” được 

đưa lên hàng đầu (trên 60% các đối tượng đánh giá), đây là phẩm chất mà bất cứ 

người nào cũng phải có, dù có làm nghề gì đi nữa vẫn phải thực hiện, sống trong 

xã hội mà không tôn trọng pháp luật thì không thể nào có đạo đức tốt được, đặc 
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biệt trong sản xuất mà người lao động không tôn trọng pháp luật thì chắc chắn sẽ 

ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là phẩm chất 

đạo đức cần được các nhà giáo dục quan tâm trong việc giáo dục ĐĐNN cho sinh 

viên các trường CĐN nói riêng và hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung. (bảng 

4.3 - Phụ lục 4) 

+ Đối với công việc: 

Trong 13 phẩm chất đạo đức đối với công việc được đưa ra đều được các đối 

tượng khảo sát đánh giá đây là những phẩm chất đạo đức quan trọng trong quá trình 

hình thành ĐĐNN cho SV. (bảng 4.4 - Phụ lục 4) 

Trong đó quan trọng nhất là “Lòng yêu nghề” trên 64% các đối tượng đánh 

giá là rất quan trọng, kế đến là “ Trách nhiệm”  được trên 58% các đối tượng đánh 

giá rất quan trọng (trong đó 78,6% DN cho là rất quan trọng). Mặt khác, có nhiều 

phẩm chất đạo đức trong lao động sản xuất các DN đòi hỏi cần phải có như: Luôn 

quan tâm đến chất lượng sản phẩm (75%), có kỷ luật trong lao động (64,3%) và các 

phẩm chất Tự giác, Thực hiện an toàn lao động, có tác phong công nghiệp cũng 

được trên 53% DN đánh giá là rất quan trọng. 

Như vậy, để có thể hoạt động một nghề nào đó được đạt kết quả cao thì điều 

cần nhất là người đó phải yêu nghề, có trách nhiệm và phải có kỷ luật trong lao 

động. Trong thời kỳ CNH - HĐN, tất cả cơ sở sản xuất đều chuyển sang hình thức 

sản xuất công nghiệp vì thế để tham gia tốt trong quá trình sản xuất thì người lao 

động bắt buộc phải có tác phong công nghiệp, cho nên trong quá trình giáo dục 

ĐĐNN cho SV, các trường CĐN vùng ĐBSCL cần phải chú trọng giáo dục những 

kiến thức về an toàn lao động, tác phong công nghiệp, dần hình thành hành vi tốt và 

thói quen tốt cho SV trong các giờ thực hành kỹ năng nghề.  

+ Đối với môi trường xung quanh: 

Giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, lao động và yêu mến và chăm sóc thiên 

nhiên là 2 phẩm chất đạo đức của người lao động kỹ thuật trong thời hiện đại. 

Trong sản xuất không chỉ sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng mà cần phải quan 

tâm đến công tác giữ gìn môi trường sống, môi trường lao động, có ý thức giữ gìn, 

bảo vệ môi trường và yêu mến thiên nhiên thì mới giúp người lao động có được 

hành vi đúng đắn và có những sáng tạo trong lao động kỹ thuật. Vì thế trong quá 
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trình giáo dục đào tạo nghề cần thiết các trường phải quan tâm đến phẩm chất này. 

Cả hai phẩm chất này đều quan trọng trong quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV các 

trường CĐN vùng ĐBSCL. (bảng 4.5 - Phụ lục 4) 

2.3.4 Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

Khi khảo sát về các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc GDĐĐ cho sinh viên, 

chúng tôi nhận thấy: Trong 25 nguyên nhân đưa ra, các đối tượng đánh giá các 

nguyên nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình phát triển hình thành nhân cách 

đạo đức của SV là: Ảnh hưởng xấu của bạn bè (75,9%); Phim ảnh sách báo có nội 

dung không lành mạnh (75,3%); Gia đình buông lỏng GDĐĐ (72,6%), qua đó cho 

thấy yếu tố giáo dục của gia đình để hình thành và phát triển nhân cách đạo đức của 

SV rất quan trọng, các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội cũng tác động rất lớn đến 

SV, chơi với bạn bè tốt thì sẽ hình thành và phát triển các giá trị đạo đức tốt và 

ngược lại. Và một điều rất cần được quan tâm trong giai đoạn đất nước phát triển và 

hội nhập đó là sự tác động của các phim ảnh, sách báo có nội dung không lành 

mạnh dễ dàng xâm nhập vào đời sống của con người Việt Nam, đặc biệt là ở lứa 

tuổi SV nói chung và SV học nghề nói riêng. 

Bảng 2.12: Kết quả khảo sát các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc giáo dục 

ĐĐNN cho SV 
 

TT Nguyên nhân 

Mức độ (%) 

Quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 Biến đổi về tâm lý của sinh viên 68.3 26.5 5.2 

2 Sinh viên thiếu chủ động, tự chủ 69.2 27.4 3.4 

3 Ảnh hưởng xấu của bạn bè 75.9 20.8 3.3 

4 Phim ảnh, sách báo có nội dung không lành mạnh 75.3 20.3 4.3 

5 Đời sống vật chất thiếu thốn 51.0 39.0 10.0 

6 Quản lý xã hội lỏng lẻo 67.0 27.5 5.5 

7 Tác động của nền kinh tế thị trường 41.6 45.3 13.2 

8 Người lớn chưa gương mẫu 57.7 35.7 6.6 

9 Tác động của bùng nổ thông tin, phương tiện 

truyền thông 51.6 38.9 9.6 
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10 Điều hành pháp luật chưa nghiêm 57.1 38.0 4.9 

11 Xã hội còn nhiều tiêu cực 62.6 32.9 4.5 

12 Vai trò của tập thể sinh viên mờ nhạt 49.6 44.5 5.8 

13 Gia đình buông lỏng GDĐĐ 72.6 24.7 2.7 

14 Các giải pháp GDĐĐ thiếu tính đồng bộ 55.2 40.5 4.3 

15 Các đoàn thể xã hội chưa quan tâm đến GDĐĐ 57.1 37.2 5.7 

16 Một bộ phận thầy cô chưa quan tâm đúng mức 

đến GDĐĐ 59.5 37.5 3.0 

17 Nội dung GDĐĐ chưa thuyết phục (chưa có 

chuẩn giá trị cụ thể) 55.0 40.4 4.6 

18 Phương pháp GDĐĐ cho sinh viên chưa phù hợp. 55.8 40.2 4.0 

19 Chưa có cơ sở rõ ràng về việc phối hợp GDĐĐ 

cho sinh viên 54.4 39.2 6.4 

20 Việc quản lý GDĐĐ của trường chưa chặt chẽ 57.4 38.1 4.5 

21 Phong trào thi đua còn mang tính hình thức 51.7 40.2 8.1 

 Dư luận tập thể chưa khuyến khích được những 

biểu hiện đạo đức tích cực 51.7 39.5 8.8 

22 Chưa phát huy hết vai trò tự quản của sinh viên 55.8 37.8 6.4 

23 Kiểm tra đánh giá còn nặng tính hình thức 55.0 36.9 8.1 

24 Khen thưởng thiếu khách quan, không có giá trị 

động viên sự vươn lên, sự hoàn thành của sinh 

viên 58.0 36.8 5.2 

25 Kỷ luật chưa nghiêm  64.6 31.1 4.3 

Ngoài ra các nguyên nhân khác cũng làm ảnh hưởng đến việc giáo dục, rèn 

luyện ĐĐNN của SV được nhóm lại thành các yếu tố sau: 

+ Yếu tố xã hội, pháp luật: Quản lý xã hội lỏng lẻo; Xã hội còn nhiều tiêu 

cực; Điều hành pháp luật chưa nghiêm; Các đoàn thể xã hội chưa quan tâm đến 

GDĐĐ; Tác động bùng nổ của thông tin phương tiện truyền thông; Các giải pháp 

giáo dục thiếu tính đồng bộ. 

+ Yếu tố gia đình như: Người lớn chưa gương mẫu và đời sống vật chất 

thiếu thốn… 

+ Yếu tố nhà trường: Kỷ luật chưa nghiêm; Khen thưởng thiếu khách quan, 

không có giá trị động viên sự vươn lên, sự hoàn thành của SV; Một bộ phận thầy cô 

chưa quan tâm đúng mức đến GDĐĐ; Việc quản lý GDĐĐ của trường chưa chặt 

chẽ; Phương pháp GDĐĐ cho SV chưa phù hợp; Nội dung GDĐĐ chưa thuyết 

phục (chưa có chuẩn giá trị cụ thể); Phong trào thi đua còn mang tính hình thức; Dư 
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luận tập thể chưa khuyến khích được những biểu hiện đạo đức tích cực; Chưa phát 

huy hết vai trò tự quản của SV; Kiểm tra đánh giá còn nặng tính hình thức; Chưa có 

cơ sở rõ ràng về việc phối hợp GDĐĐ cho SV; Sinh viên thiếu chủ động, tự chủ; 

Biến đổi về tâm lý của SV … 

Các nguyên nhân trên đều được trên 50% đối tượng đánh giá là rất quan 

trọng và ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục và rèn luyện ĐĐNN cho SV trong giai 

đoạn hiện nay.  

2.3.5 Đánh giá kết quả 

Qua thực trạng nhận thức, thái độ và hành vi của SV cho thấy SV tại các 

trường CĐN vùng ĐBSCL có nhận thức, thái độ và hành vị chưa đúng đắn, nhận 

thức lệch lạc, còn vi phạm nhiều trong quá trình học tập. Các em có thái độ xem nhẹ 

việc học tập, xem nhẹ đạo đức bản thân, có thái độ không đúng đối với các quan 

niệm xã hội và thờ ơ với những quan niệm sai trái, dẫn đến thường vi phạm nhiều 

những quy định của nhà trường, đặc biệt là tính vô kỷ luật, vi phạm kỷ luật trong khi 

làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và xã hội chưa cao. Mặc khác cũng 

còn những phẩm chất đạo đức truyền thống được các SV nhận thức đúng cho thấy 

không phải SV không có được các phẩm chất đạo đức tốt nhưng do bị ảnh hưởng 

nhiều trong sự phát triển kinh tế thị trường, cạnh tranh, nhiều tiêu cực xảy ra, đạo 

đức con người bị xuống cấp. Vì thế để hình thành cho SV những thái độ, hành vi 

một cách đúng đắn cần phải có một quá trình GDĐĐ và giáo dục ĐĐNN song song 

với việc giáo dục chuyên môn tay nghề, với mục đích cuối cùng là tạo ra một đội 

ngũ lao động sản xuất phục vụ đáp ứng yêu cầu xã hội có tay nghề cao, đạo đức tốt. 

xây dựng một xã hội phát triển lành mạnh. 

Về thực trạng hoạt động giáo dục ĐĐNN của các trường CĐN vùng ĐBSCL 

cũng cho thấy các trường đã có những hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cho 

SV, tuy nhiên vẫn chỉ tập trung vào một vài biện pháp chính như tổ chức các phong 

trào văn hóa, văn nghệ; phong trào tình nguyện cho SV… Các trường CĐN cũng có 

lồng ghép việc GDĐĐ trong các buổi lên lớp, các buổi thực hành, thực tập tuy 

nhiên vấn đề đào tạo chuyên môn vẫn là chính.  

Đánh giá của DN, cơ sở sản xuất, người sử dụng lao động cũng đã thể hiện 

những phẩm chất ĐĐNN mà SV thường vi phạm, là hồi chuông báo động để các 

trường CĐN có sự quan tâm hơn trong vấn đề giáo dục ĐĐNN cho SV song song 
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với việc truyền thụ tri thức, bên cạnh đó các DN cũng cho ý kiến của mình về các 

biện pháp cần thiết và quan trọng nhất để giáo dục ĐĐNN cho SV có hiệu quả. Biện 

pháp quan trọng nhất để hình thành thói quen ĐĐNN đó là giáo dục đạo đức thông 

qua các buổi thực hành, thực tập nghề nghiệp. 

Đánh giá của DN, GV, SV về các phẩm chất đạo đức tại 5 lĩnh vực bản thân, 

đối với mọi người, đối với pháp luật, đối với công việc, và môi trường nêu trên là 

rất quan trọng trong việc giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN, vì đây là những 

phẩm chất đạo đức cơ bản nhất cần có của SV tốt nghiệp ra trường và bắt đầu vào 

hoạt động lao động sản xuất, đặc biệt là những phẩm chất đạo đức cần có trong 

công việc, “có trách nhiệm trong công việc” là đều cần thiết nhất, khi có trách 

nhiệm thì các phẩm chất đạo đức khác sẽ đi kèm theo khi SV thực hiện một công 

việc. Còn đối với những phẩm chất đạo đức khác như đối với mọi người, đối với 

bản thân cũng cần thiết giáo dục cho SV vì sống, lao động và tham gia các quan hệ 

xã hội thì cần thiết phải biết mình, biết người để có những ứng xử giao tiếp thích 

hợp. đặc biệt hơn là sống trong xã hội phải tôn trọng pháp luật vì có thực hiện tốt 

những quy định của pháp luật mới góp phần làm ổn định xã hội phát triển đất nước, 

bên cạnh đó thái độ đối với môi trường cũng không được xem nhẹ, môi trường tốt 

thì con người mới sống và làm việc tốt. 

Khảo sát cũng nhận được có rất nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến 

GDĐĐ nói chung và giáo dục ĐĐNN nói riêng cho SV được nhóm lại thành các 

yếu tố về mặt xã hội - pháp luật, yếu tố về mặt gia đình và yếu tố mang tính chủ thể 

của nhà trường. Điều này cũng có nghĩa là quá trình giáo dục, hình thành ĐĐNN 

cho SV phải là quá trình phối hợp nhiều yếu tố, nhiều mặt tác động bên ngoài, 

không thể thiếu hoặc xem nhẹ một yếu tố nào. Sự ảnh hưởng lớn nhất là từ gia đình 

sau đó là xã hội, còn giáo dục tại nhà trường chiếm vai trò chủ đạo trong các hoạt 

động, chính vì thế nhà trường cần có những biện pháp để giáo dục ĐĐNN cho SV 

một cách có hiệu quả, cần có sự phối hợp với gia đình và các đoàn thể xã hội để sự 

giáo dục được đồng bộ. Đồng thời hướng dẫn tạo điều kiện cho SV tự rèn luyện bản 

thân, tự trải nghiệm nhận thức về các mặt khác nhau của xã hội để từ đó có hướng 

phấn đấu cho bản thân và hình thành nhân cách cho cá nhân mình.  

2.4 Nhận xét về Quy trình thực tập tốt nghiệp hiện nay của các trường cao 

đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 
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Hiên nay các trường CĐN đang sử dụng quy trình thực tập tốt nghiệp sau: 

+ Bước 1: GV hướng dẫn đề cương, kết cấu báo cáo thực tập và giới thiệu 

một số chuyên đề thực tập; 

+ Bước 2: SV tự đi liên hệ thực tập; 

+ Bước 3: SV đăng ký tên đơn vị thực tập và thực hiện thực tập tại DN dưới 

sự hướng dẫn của GV; 

+ Bước 4: SV hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp; 

+ Bước 5: Tổ chức chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

Với quy trình thực tập này có một số ưu điểm nhất định, như SV được tự do 

chọn đơn vị thực tập, chuyên đề thực tập; không bị ràng buộc về thời gian; chấp 

hành tốt nội quy, quy chế tại đơn vị thực tập; nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng 

thời gian quy định…  

Tuy nhiên, trên thực tế quá trình thực tập lại diễn ra một cách hình thức, bộc 

lộ nhiều nhược điểm như: 

+ Thứ nhất, SV phải tự liên hệ đơn vị thực tập. Đây là vấn đề nan giải đối với 

phần lớn các SV, đặc biệt là những SV mà gia đình ở nông thôn, nơi có ít DN hoạt 

động; gia đình và bản thân không có mối quan hệ với DN nên phải đi lại rất nhiều 

mới được tiếp nhận thực tập vào một đơn vị nào đó. Hoặc trường hợp SV thân quen 

với một DN nào đó dẫn đến tình trạng không có thực tập nhưng vẫn được xác nhận 

của DN, trường hợp này các trường CĐN khó có thể đánh giá được hiệu quả của kỳ 

thực tập tốt nghiệp. Chính hạn chế này đặt ra cho các trường CĐN cần có mối quan 

hệ chặt chẽ với các DN trong việc tham quan thực tế, thực tập tốt nghiệp của SV 

+ Thứ hai, về  nhận thức của SV trong giai đoạn thực tập. Một số SV chưa có 

nhận thức đúng đắn trong việc thực tập, dẫn đến làm qua loa, không nhiệt tình hoặc 

chỉ đến nhận số liệu về làm báo cáo. Vì thế để giám sát và kiểm tra kết quả các công 

việc SV thực hiện hàng ngày, các trường CĐN cần có một công cụ giám sát để giám 

sát quá trình thực tập của SV vừa kiểm tra xem SV có được phân công công việc 

đúng theo chương trình thực tập đã được quy định. 

+ Thứ ba, về kết quả thực tập. Sau quá trình thực tập, ngoài cuốn Báo cáo 

Thực tâp tốt nghiệp, các DN có nhận xét đánh giá kết quả thực tập tuy nhiên các 

phiếu này chỉ đánh giá chung chung, không thể hiện được các công việc hoàn thành 

mức độ nào, đặc biệt về các mặt thái độ tác phong, ĐĐNN chưa được quan tâm. 
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Chính vì thế, để cụ thể hơn các trường cần phải thay đổi, xây dựng lại mẫu phiếu 

đánh giá kết quả thực tập chi tiết hơn, có thể có mục dành cho SV tự đánh giá và kết 

quả đánh giá của DN để đánh giá mực độ đạt được của SV,  

+ Thứ tư, về đơn vị nhận sinh viên thực tập. Trong thực tế, các đơn vị nhận 

SV thực tập chủ yếu là để giải quyết và cải thiện các mối quan hệ, rất ít đơn vị nhiệt 

tình hướng dẫn SV thực tập đúng chuyên môn, chuyên ngành. Vì thế việc nhà 

trường liên kết với DN là một điều cần thiết, yêu cầu các DN phải có cán bộ phụ 

trách và theo dõi SV thực tập, giao việc hàng ngày và xem SV thực tập như là một 

công nhân kỹ thuật của DN để SV có điều kiện thực hành thực tế, không mặc cảm, 

sợ sệt là mình làm sai sót hoặc hư sản phẩm của DN, hoặc DN có thể có những 

khoản tiền công phù hợp cho SV trong điều kiện cho phép để khích lệ SV thực hiện 

có trách nhiệm công việc hơn. 

+ Thứ năm, về GV hướng dẫn. Thực tế một số GV còn hạn chế trong sự quan 

tâm hướng dẫn cho SV; trong quá trình thực tập nếu SV có vướng mắc gì thì phải tự 

liên hệ với GV hướng dẫn, từ đó dẫn tới tâm lý e ngại, không dám liên hệ với GV 

mà nhờ người khác làm hoặc tìm đủ cách để có báo cáo cho xong. Bên cạnh đó GV 

ít chịu đến tận DN để giám sát SV nên cũng không nắm rõ các công việc thực tập 

của SV. Vì vậy các trường CĐN cần có quy định cụ thể đối với GV hướng dẫn thực 

tập, hoặc có thể kết hợp xây dựng kế hoạch cho GV thâm nhập thực tế tại các DN 

để GV có điều kiện cọ xát thực tế nâng cao chất lượng tay nghề, cập nhật KHKT 

tiên tiến đồng thời hướng dẫn giám sát SV thực tập có hiệu quả. 

Để có kỳ thực tập tốt nghiệp đạt hiệu quả các trường CĐN nghề cần phải xây 

dựng quy trình thực tập cho SV và có sự quản lý chặt chẽ, đồng bộ trong nhà trường 

về việc thực hiện quy trình, tránh trường hợp bỏ mặc hoặc khoán hẳn cho SV đi 

thực tập tốt nghiệp. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Qua chương 2, chúng tôi đã nghiên cứu khái quát về những đặc điểm vùng 

ĐBSCL như vị trí địa lý, tính cách văn hóa con người ĐBSCL, đặc điểm ĐĐNN 

của SV các trường CĐN vùng ĐBSCL và công tác đào tạo nghề tại ĐBSCL. Qua 

đó cho thấy nhiệm vụ của các trường dạy nghề nói chung và các trường CĐN trong 

toàn vùng nói riêng là hết sức quan trọng, các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo 

như đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra, chuẩn hóa đội 

ngũ GV cả về số lượng và chất lượng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

nghề; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp đào tạo theo hướng mở, linh hoạt, 

liên thông giữa các trình độ phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện lao động và 

tập quán dân cư trong vùng cần phải được quan tâm đầu tư... và đặc biệt bên cạnh 

dạy kỹ năng nghề, các trường CĐN cần phải chú trọng công tác giáo dục ĐĐNN 

cho SV, đây là một hoạt động rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, chất lượng đội ngũ lao động kỹ thuật cho vùng ĐBSCL. 

Đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu được thực trạng về đạo đức nói chung và 

ĐĐNN của SV thông qua những nhận thức, thái độ, hành vi của SV. Các hoạt động 

giáo dục ĐĐNN tại các trường CĐN vùng ĐBSCL, và ý kiến của DN về thái độ 

hành vi của SV. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tìm hiểu các nguyên nhân làm ảnh 

hưởng đến việc giáo dục và rèn luyện ĐĐNN trong SV và đưa ra các phẩm chất đạo 

đức, khảo sát về tầm quan trọng của các phẩm chất đạo đức này đối với việc giáo 

dục ĐĐNN cho SV. 

Qua thực trạng cho thấy: 

+ Một số SV còn có thái độ và hành vi chưa đúng đắn, nhận thức lệch lạc, còn 

vi phạm nhiều trong quá trình học tập. Các em có thái độ xem nhẹ việc học tập, xem 

nhẹ đạo đức bản thân, đặc biệt là thường vi phạm kỷ luật trong khi làm việc, tinh 

thần trách nhiệm đối với bản thân và xã hội chưa cao. Đánh giá của DN cũng thể 

hiện SV thường vi phạm nhiều về các hành vi như tính trách nhiệm trong công việc, 

kỷ luật trong lao động.  

+ Trong công tác giáo dục tại các trường CĐN vùng ĐBSCL hiện nay vẫn coi 

trọng đào tạo chuyên môn hơn là giáo dục ĐĐNN. Các biện pháp GDĐĐ còn mang 

tính hình thức, chưa đạt hiệu quả cao. Các trường chưa thực hiện nhiều và hiệu quả 

các hình thức giáo dục ĐĐNN thông qua các buổi lên lớp, các buổi thực hành 
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chuyên môn và thực tập tốt nghiệp tại DN, cơ sở sản xuất. Đây là một hạn chế trong 

quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV. 

+ Quá trình giáo dục, hình thành ĐĐNN cho SV phải là quá trình phối hợp 

nhiều yếu tố, nhiều mặt tác động bên ngoài, không thể thiếu hoặc xem nhẹ một yếu 

tố nào. Sự ảnh hưởng lớn nhất là từ gia đình sau đó là xã hội, còn giáo dục tại nhà 

trường chiếm vai trò chủ đạo trong các hoạt động chính vì thế nhà trường cần có sự 

phối hợp với gia đình và các đoàn thể xã hội để sự giáo dục được đồng bộ. Với mục 

tiêu giáo dục nghề nghiệp là đào tạo ra một đội ngũ lao động sản xuất đầy đủ Đức 

và Tài phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước thì với thực trạng hiện nay 

chưa thể đáp ứng được nhu cầu của DN, của xã hội, chính vì thế rất cần thiết sự 

quan tâm chú ý của các trường CĐN thiết kế tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV vùng 

ĐBSCL phù hợp với đặc điểm văn hóa và đặc điểm ĐĐNN của SV vùng ĐBSCL, 

phải coi trọng việc giáo dục ĐĐNN như việc đào tạo kỹ năng tay nghề cho SV. 

Ngoài ra việc giáo dục ĐĐNN thông qua kỳ thực tập tốt nghiệp là rất quan 

trọng, nhưng các trường chưa thực sự quan tâm, quy trình thực tập hiện nay chưa 

thể hiện được nội dung rèn luyện về ĐĐNN cho SV trong quá trình đi thực tập, vì 

thế cần thiết có sự thay đổi điều chỉnh chương trình, cách thức thực tập tốt nghiệp 

phù hợp sẽ mang lại hiệu quả rất tốt trong đào tạo.  

Tóm lại, để hình thành cho SV những nhận thức, thái độ, hành vi một cách 

đúng đắn cần phải có một quá trình GDĐĐ và ĐĐNN song song với việc giáo dục 

chuyên môn tay nghề, lồng ghép thông qua các hoạt động nội khóa, ngoại khóa, 

thông qua thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn tạo điều kiện cho SV tự rèn luyện đạo đức 

bản thân, tự trải nghiệm nhận thức về các mặt khác nhau của xã hội để từ đó có 

hướng phấn đấu đúng đắn và hình thành nhân cách tốt cho SV, với mục đích cuối 

cùng là tạo ra một đội ngũ lao động sản xuất phục vụ đáp ứng yêu cầu xã hội có tay 

nghề cao, đạo đức tốt, xây dựng một xã hội phát triển lành mạnh.  
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CHƯƠNG 3 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN  

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

3.1 Định hướng tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường 

cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Để đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho 

SV các trường CĐN vùng ĐBSCL cần đảm bảo thực hiện theo các định hướng sau: 

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, GV và SV 

về giáo dục ĐĐNN đáp ứng yêu cầu xã hội hiện nay  

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ GV và SV là làm cho họ thấy được 

tầm quan trọng của giáo dục ĐĐNN, cần có sự thống nhất cao về mục tiêu, nội 

dung và phương pháp thực hiện. Và công tác cần phải được thực hiện bằng nhiều 

con đường khác nhau như: 

- Tổ chức tốt công tác truyền thông làm cho các thành viên trong trường đều 

nắm rõ về công tác giáo dục ĐĐNN trong nhà trường; 

- Tổ chức cho SV học tập các môn khoa học cơ bản để nâng cao nhận thức 

chung; 

- Tổ chức cho SV học tập chính trị, nội qui, qui chế của trường, nhất là đối 

tượng SV năm thứ nhất mới vào trường. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội qui, nề nếp do nhà trường, khoa 

đề ra.  

- Tổ chức toạ đàm thảo luận về vấn đề ĐĐNN, giáo dục ĐĐNN với những 

GV lâu năm, những DN lớn để SV có thêm nhiều kiến thức và thay đổi về nhận 

thức. 

- Nâng cao việc giáo dục ĐĐNN cho SV thông qua các hoạt động ngoại 

khoá, sinh hoạt câu lạc bộ, đêm thơ, dạ hội, giao lưu tạo cơ hội cho SV có nhận thức 

đúng đắn trong việc rèn luyện ĐĐNN cho bản thân. 

Việc tổ chức giảng dạy tốt các bộ môn khoa học chuyên ngành hay bộ môn cơ bản 

là việc cung cấp tri thức và gắn với nội dung giáo dục ĐĐNN.  

Với SV việc nâng cao vị trí đạo đức cả về khái niệm, phạm trù, chuẩn mực 

ĐĐNN đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhất thiết phải được dạy lồng ghép qua 
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các môn học chính khoá ở trên lớp theo một mức độ phù hợp. Các em phải biết đặt 

mục tiêu tu dưỡng đạo đức ngang tầm với mục tiêu tích luỹ tri thức trong quá trình 

học tập. Ở bất kỳ môn học nào cũng phải đảm bảo tính tư tưởng khi truyền thụ tri 

thức cần phải chú trọng cả việc giáo dục ĐĐNN cho SV, do đó đòi hỏi người GV 

khi soạn bài lên lớp phải thực hiện vấn đề đó một cách cụ thể, nghiêm túc.Trong 

đánh giá, phân loại thì từ Ban giám hiệu đến khoa, đến tổ trưởng chuyên môn phải 

lấy điều đó làm nội dung để xem xét, đánh giá chất lượng giảng dạy của từng cá 

nhân GV. 

Việc SV có nhận thức đúng đắn về vị trí của ĐĐNN trong cấu trúc nhân cách 

và nhiệm vụ tu dưỡng ĐĐNN còn phụ thuộc vào ảnh hưởng giáo dục tuyên truyền 

của nhà trường và chính tấm gương rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi GV trong 

nhà trường. 

- Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và hoạt động của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh trong việc giáo dục ĐĐNN cho SV 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định vai 

trò của Đoàn thanh niên là: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền 

thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát 

triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước 

mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình 

thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. [22] 

Việc tổ chức sinh hoạt đoàn thể cho SV phải thiết thực mang ý nghĩa giáo 

dục, phù hợp với xã hội hiện đại nhằm hình thành các giá trị văn hoá mới nối tiếp 

các giá trị nhân đạo truyền thống. Các giá trị này phải được dấy lên từ các phong 

trào văn hoá, văn nghệ, các cuộc thi cán bộ giỏi, thi tay nghề giỏi, SV tài năng…, tổ 

chức tham quan các di tích cách mạng theo chủ đề và nội dung cụ thể. Phải xây 

dựng được mục đích trọng tâm của hoạt động để tìm kiếm hình thức cho phù hợp. 

- Đảm bảo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục ĐĐNN cho SV 

Môi trường là điều kiện để hoàn thành và phát triển ĐĐNN. Môi trường ở 

đây là môi trường vật chất, môi trường tâm lý xã hội, và môi trường sư phạm ở nhà 

trường.  
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Môi trường có tác động to lớn đến quá trình rèn luyện đạo đức, đóng vai trò 

quan trọng tới việc giáo dục ĐĐNN. Các yếu tố môi trường như gia đình, bè bạn có 

tính quyết định đến giáo dục nhân cách cho SV. Nếu hoàn cảnh môi trường tốt, lành 

mạnh sẽ góp phần tích cực đến quá trình GDĐĐ, ngược lại môi trường không tốt sẽ 

có ảnh hưởng tiêu cực làm phản tác dụng giáo dục. 

Sự chủ động quyết tâm của mỗi cá nhân trong việc giáo dục và tự giáo dục 

có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu bản thân SV thiếu ý thức tự giác, thiếu ý chí 

phấn đấu, coi thường kỷ cương thì dù hoàn cảnh có phong phú lành mạnh đến đâu 

thì vấn đề vi phạm cũng sẽ xảy ra tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Đối với các 

trường dạy nghề thì việc tạo môi trường học tập tốt, đảm bảo các điều kiện thực 

hành, giúp cho SV hình thành lòng yêu nghề, hứng thú với nghề nghiệp, có sáng tạo 

trong nghề nghiệp là một điều rất quan trọng. 

Các trường CĐN cần tạo môi trường GDĐĐ cho SV bằng các hoạt động 

thiết thực như tổ chức học nhóm, đôi bạn học tập, các phong trào của Đoàn, lớp 

được tiến hành thường xuyên dưới sự kiểm tra giám sát của GV chủ nhiệm. Bên 

cạnh đó xây dựng môi trường văn hoá trong nhà trường bằng các hoạt động mang 

tính giáo dục, sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự, hội diễn, các cuộc thi đua… 

Tổ chức cho SV học tập, giao lưu với môi trường bên ngoài như hoạt động tình 

nguyện, tham quan các DN, giao lưu học hỏi với các trường học đóng trên địa bàn. 

- Phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lập, tự chủ của SV và năng lực tự 

quản của tập thể SV trong giáo dục ĐĐNN. 

Trong hoạt động thực tiễn của con người, nhờ có tính tích cực, tự giác, có ý 

thức con người có thể đạt được nhiều tiến bộ trong đời sống, lao động, học tập. Vì 

vậy, việc hình thành, phát triển tính tích cực, năng động, sáng tạo là một trong 

những nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục nhằm đào tạo những con người năng động, 

sáng tạo và góp phần phát triển xã hội. 

Phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lập, tự chủ của SV vừa là mục tiêu, vừa 

là nguyên tắc giáo dục. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, khi 

chúng ta đang đòi hỏi phải đào tạo cho được một lực lượng lao động vừa có trình độ 

kỹ thuật cao, vừa có tác phong và văn hoá ứng xử công nghiệp, hiểu biết về luật 

pháp và thông lệ quốc tế, có ý thức trách nhiệm công dân cao… thì việc phát huy 
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tính năng động sáng tạo trong học tập, rèn luyện ở SV là một nguyên tắc cần được 

quán triệt trong mọi hoạt động.  

- Phù hợp, phát huy tính tích cực và điều chỉnh những hạn chế trong 

tính cách con người vùng ĐBSCL 

 Hoạt động GDĐĐ là một hoạt động rất phức tạp, đa dạng, mềm dẻo và linh 

hoạt, chính vì thế các trường CĐN cần phải tổ chức các hoạt động GDĐĐ nói chung 

và ĐĐNN nói riêng cho phù hợp với tính cách SV, con người ĐBSCL. Cần giữ gìn 

và phát huy các giá trị văn hóa, những tính cách ưu việt của con người ĐBSCL như: 

tính bao dung, vị tha, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, bộc trực, thẳng thắn, thật thà, tính hào hiệp, trọng nghĩa tình,... Đồng 

thời thông qua các hoạt động giáo dục cũng giúp cho SV điều chỉnh những hạn chế 

trong tính cách con người ĐBSCL như: sự ưa thích tự do dẫn đến tự do phóng túng, 

ngang tàng, lối sống đôi khi bừa bãi, thiếu trật tự; hay nóng nảy, cực đoan khi giải 

quyết công việc, thiếu bình tĩnh trong những tình huống mâu thuẫn xảy ra; tính xuề 

xòa dẫn đến suy nghĩ đơn giản, thiếu sâu sắc, tùy tiện và cách sống tạm bợ... 

Tóm lại, quá trình GDĐĐ là trách nhiệm của nhà trường, làm sao giúp SV 

đạt được những tiêu chí, những phẩm chất đạo đức đặc trưng mang tính nghề 

nghiệp đáp ứng được nhu cầu của nghề nghiệp, nhu cầu của DN, góp phần phát 

triển xã hội. 

3.2 Tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường 

cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Đối với các trường CĐN vùng ĐBSCL việc GDĐĐ nói chung và ĐĐNN nói 

riêng không có sự tách biệt độc lập mà cần được lồng ghép trong suốt quá trình học 

tập tại trường, thông qua luận án này chúng tôi đưa ra các hoạt động giáo dục 

ĐĐNN chính như: 

+ Giáo dục ĐĐNN thông qua các bài giảng trên lớp, các buổi thực hành 

chuyên môn nghề nghiệp; 

+ Giáo dục ĐĐNN thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, mà chủ đạo là 

hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh Niên và Hội SV; 

+ Giáo dục ĐĐNN thông qua quá trình thực tập tốt nghiệp tại các DN. 

Bên cạnh các hoạt động giáo dục trên, còn một hình thức giáo dục không thể 

thiếu trong suốt quá trình đào tạo nghề cho SV đó là hình thức làm gương của người 



 

 

95 

thầy. Tất cả hành vi, thái độ, thói quen của người GV đều ảnh hưởng đến việc hình 

thành ĐĐNN cho SV.  

3.2.1 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua các bài giảng trên lớp, các 

buổi thực hành chuyên môn nghề nghiệp 

a. Mục tiêu: 

Việc lồng ghép giáo dục ĐĐNN thông qua các bài giảng trên lớp, các buổi 

thực hành chuyên môn nghề nghiệp nhằm giúp cho SV nâng cao nhận thức về nghề 

nghiệp và các giá trị ĐĐNN cần có của nghề. Việc lồng ghép này cũng làm cho nội 

dung các môn học thêm phong phú, không xa rời thực tiễn. Thông qua các môn học 

thực hành chuyên môn sẽ giúp SV dần hình thành thói quen, hành vi đạo đức tốt 

trong nghề nghiệp 

b. Nội dung: 

Thông qua các bài giảng trên lớp, các buổi thực hành chuyên môn nghề 

nghiệp, các trường CĐN vùng ĐBSCL có thể giáo dục các ĐĐNN và đạo đức xã 

hội sau cho SV: 

- Lòng yêu nghề; 

- Tinh thần trách nhiệm, trung thực; 

- Tinh thần đoàn kết, hợp tác trong tập thể; 

- Tính kỷ luật trong lao động; 

- Tính chính xác, quan tâm đến chất lượng công việc; 

- Năng động trong tư duy, sáng tạo; 

- Thái độ đúng đắn trong nghề nghiệp;... 

c. Điều kiện thực hiện: 

Việc giáo dục ĐĐNN cho SV phải được thống nhất đồng bộ trong tất cả các 

môn học cơ bản và chuyên ngành ở trường CĐN, phải được tất cả các GV nhận 

thức một cách đúng đắn, đặc biệt phải tận dụng khả năng đặc thù của các môn học, 

các bài học. Kết hợp giáo dục ĐĐNN trong bài giảng phải hài hoà, tế nhị. Sự kết 

hợp quá gò bó, rập khuôn máy móc, hình thức dễ dẫn đến nhàm chán không mang 

lại hiệu quả giáo dục. 

Thời gian thực hiện cho các hoạt động này khoảng 10 - 15 phút. Vận dụng 

thực hiện vào giữa giờ hoặc cuối giờ của các buổi học có liên quan hoặc các buổi 

thực hành. 
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Giáo dục ĐĐNN  thông qua các môn học cơ bản, môn học chuyên ngành có 

những ưu điểm và hạn chế sau: 

-  Ưu điểm:  

+ Thông qua các môn học, việc lồng ghép giáo dục các kiến thức ĐĐNN sẽ 

giúp SV có được nhận thức sâu sắc về các giá trị ĐĐNN.  

+ Quá trình giáo dục ĐĐNN là một quá trình lâu dài, qua mỗi bài học hàng 

ngày SV tích lũy kiến thức, tri thức về ĐĐNN làm cho nhận thức đúng đắn, từ đó 

đưa đến có thái độ và hành vi đúng đắn trong nghề nghiệp của mình. Điều này phù 

hợp với đặc điểm tâm sinh lý của SV học nghề cũng như đặc tính của SV vùng 

ĐBSCL là dễ thay đổi, không bền bỉ, thì việc giúp SV có được nền tảng nhận thức 

vững chắc sẽ làm SV nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong nghề 

nghiệp. 

+ Đối với GV dạy nghề, thông qua việc thực hiện hoạt động này cũng sẽ giúp 

GV có trách nhiệm, đầu tư nâng cao chất lượng bài dạy, thay đổi phương pháp dạy 

học theo hướng tích cực hóa HS và sử dụng nhiều phương tiện dạy học làm sinh 

động bài dạy của mình. 

- Hạn chế:  

+ Thời gian tương đối ít, vì phải lồng ghép trong chương trình dạy chuyên 

môn nên khi nội dung bài học nhiều thì việc lồng ghép này gặp khó khăn. 

+ Việc kiểm soát về quá trình thực hiện của GV sẽ gặp nhiều hạn chế, vì thế 

đối với hoạt động này rất cần đến sự nhận thức đúng đắn của GV trong giáo dục 

ĐĐNN cho SV, ý thức và trách nhiệm của GV là rất quan trọng. 

Để khắc phục hạn chế chúng tôi đề xuất một công cụ Phiếu Khảo sát bài học 

hàng ngày cho SV như sau: 
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PHIẾU KHẢO SÁT BÀI HỌC HÀNG NGÀY 

(Dành cho người học) 

 

Lớp: ………………………………………………………………………………… 

Tên bài học: ………………………….……………………………………………… 

Giảng viên/ giáo viên giảng dạy: ………………………….………………………. 

Ngày lên lớp: ……………………............................................................................. 

 

Bài học hôm nay nói về nội dung gì? 

 

 

 

 

 

 

Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất tôi đã học được về chủ đề này là: 

+ Đối với chuyên môn: 

 

 

 

+ Đối với tác phong đạo dức: 

 

 

 

 

 

 

Theo bạn việc dạy và học của bài học hôm nay có thể được cải thiện bởi chính bản 

thân bạn và Giáo viên của bạn như thế nào? 

Tôi nghĩ tôi có thể cải thiện việc học của tôi bằng cách: 

 

 

 

Tôi nghĩ rằng giáo 

 

 viên c 

ó thể dạy tốt hơn nữa nếu: 

Biểu mẫu 3.1: Phiếu Khảo sát bài học hàng ngày dành cho SV  

Việc sử dụng Phiếu Khảo sát bài học hàng ngày có thể đánh giá được việc 

thực hiện tổ chức giáo dục ĐĐNN cho SV đạt hiệu quả hay không thông qua bài 

giảng trên lớp và làm cơ sở cho GV điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy 

cho phù hợp với nhận thức của SV. 
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d. Một số hoạt động gợi ý: 

Có thể sử dụng một trong các hoạt động sau đây để từng bước giáo dục về 

ĐĐNN, hình thành thói quen cho SV trong các buổi lên lớp, các  buổi thực hành 

chuyên môn nghề: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 Các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV thông qua bài giảng trên lớp 

 Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp 

Mục tiêu hoạt động: giúp SV có nhận thức sâu rộng và dần hình thành các 

phẩm chất ĐĐNN trong công việc. 

Cách tiến hành: 

Bước 1: + GV đặt câu hỏi mở gợi ý để tìm hiểu nhận thức của SV về một giá 

trị ĐĐNN nào đó. 

  + SV trả lời 

  + GV ghi các ý kiến lên bảng và tổ chức cho SV lựa chọn những câu 

trả lời gần đúng. 

Bước 2:  + GV đưa ra các tranh ảnh có nội dung thể hiện phẩm chất ĐĐNN 

trong công việc của người lao động. 

 + SV quan sát, phát biểu nhận xét về nội dung của những bức tranh đó 

Bước 3:  + GV đặt câu hỏi để nhằm xác định lại tầm quan trọng của các 

phẩm chất ĐĐNN đối với người lao động trong lao động sản xuất 

 + SV trả lời, GV ghi tóm tắt ý kiến của sinh viên lên bảng 

Hoạt động lồng 

ghép giáo dục 

ĐĐNN trong các 

bài giảng trên lớp 

Thảo luận cả lớp 

Thảo luận Nhóm 

Làm bài tập trắc nghiệm 

Tổ chức trò chơi nhỏ  

Đố vui có thưởng 

Và một số hoạt động khác 

nghiệm 
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Bước 4: GV nhận xét chung và chốt lại về những nội dung về giá trị phẩm chất 

ĐĐNN trong công việc là phải như thế nào, biểu hiện thái độ cần có, lợi ích của việc 

có ý thức thực hiện tốt ĐĐNN và tác hại khi vi phạm ĐĐNN trong công việc. 

 Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

Mục tiêu hoạt động: giúp SV có nhận thức sâu rộng và dần hình thành các 

phẩm chất ĐĐNN trong công việc 

Cách tiến hành: 

Bước 1: Giáo viên có thể chia lớp làm 4 nhóm 

Bước 2: 

+ GV trình chiếu một đoạn video về tình huống anh công nhân vi phạm 

ĐĐNN (như thiếu tinh thần trách nhiệm) trong công việc gây hậu quả nghiêm trọng, 

gây đình trệ trong sản xuất. (Hoặc có thể nhiều đoạn video khác tùy theo chủ đề bài 

dạy…) 

+ Sau khi xem xong GV đặt câu hỏi cho SV thảo luận:  

1) “Các em hãy nhận xét về hành vi của anh công nhân trong đoạn phim”  

2) “Theo các em thế nào là ý thức trách nhiệm trong công viêc” 

3) Từ các ý kiến thảo luận của nhóm mỗi nhóm nêu ra 2 biểu hiện cho là 

thiếu ý thức trách nhiệm và 2 biểu hiện cho là hành vi có ý thức trách 

nhiệm tốt 

+ GV phát cho các nhóm những thẻ giấy màu, viết lông. Và cho thời gian 5 

phút để thảo luận 

+ Sau thời gian thảo luận SV nêu các ý kiến của nhóm trên bảng theo 2 cột 

đã được chuẩn bị sẵn.   

Bước 3: 

+ Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình 

 + Các nhóm khác đóng góp ý kiến 

 + GV nhận xét ý kiến của các nhóm và nêu các đáp án đúng về chủ đề nội 

dung đặt ra.  

 Hoạt động 3: Làm phiếu bài tập trắc nghiệm 

Mục tiêu hoạt động: giúp SV tự đánh giá hành vi của bản thân về các giá trị 

ĐĐNN 

Cách tiến hành: 
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+ Sau buổi học GV phát phiếu trắc nghiệm để SV tự đánh giá 

+ Sau đó GV trình bày từng nội dung và gọi SV phát biểu ý kiến 

+ GV nhận xét và cho kết quả đúng. 

+ Sau đó hướng dẫn SV tổng hợp kết quả của mình và đưa ra kết quả đạt, 

chưa đạt, cần rèn luyện thêm… 

Tóm lại thông qua các bài giảng trên lớp, các buổi thực hành chuyên môn 

nghề nghiệp, các hoạt động lồng ghép để giáo dục ĐĐNN nêu trên phù hợp với 

trình dộ, mặt bằng dân trí của SV vùng ĐBSCL, giúp SV có nhận thức đúng đắn, 

dần hình thành những phẩm chất tốt đẹp trong nghề nghiệp, khắc phục được những 

hạn chế trong tính cách con người ĐBSCL. Quá trình GDĐĐ là một quá trình lâu 

dài, vì thế mỗi ngày thông qua các bài dạy tác động một ít sẽ giúp SV nhận thức các 

phẩm chất giá trị đạo đức trong nghề nghiệp ngày càng sâu sắc hơn. 

3.2.2 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua các hoạt động ngoài giờ lên 

lớp 

a. Mục tiêu 

Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp sẽ giúp SV vận dụng được các 

kiến thức về giá trị đạo đức và ĐĐNN đã được học vào trong thực tiễn, giúp SV trải 

nghiệm và tự điều chỉnh, tự rèn luyện hành vi đạo đức của mình cho phù hợp với 

chuẩn mực đạo đức xã hội và chuẩn ĐĐNN. Giúp SV có những hiểu biết đúng đắn 

về các vấn đề có tính thời đại như hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ môi 

trường, và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật trong SV. 

b. Nội dung 

Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp sẽ giáo dục cho SV các nội dung 

ĐĐNN sau: 

- Lòng yêu nghề, có thái độ trân trọng nghề nghiệp của mình; 

- Ý thức trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm đối với tập thể; 

- Tinh thần đoàn kết, hợp tác hòa đồng trong tập thể; 

- Tính kỷ luật trong tập thể; 

 - Năng động trong tư duy, sáng tạo; 

- Tính cẩn thận chính xác trong công việc; 

- Khoan dung, thiện chí trong quan hệ với mọi người 



 

 

101 

- Yêu mến mọi người và quan tâm đến nhu cầu lợi ích của những người xung 

quanh; 

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; 

- Các phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc; 

- Thái độ, hành vi đúng đắn trong nghề nghiệp; 

- Các kỹ năng mềm, kỹ năng sống phục vụ trong sinh hoạt học tập và lao 

động của SV. Chính các kỹ năng này góp phần rất lớn vào việc hình thành ĐĐNN 

của SV. 

c. Điều kiện thực hiện 

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường CĐN vùng ĐBSCL phải được 

thiết kế với chương trình mang tính mềm dẻo, linh hoạt. Tính mềm dẻo thể hiện từ 

việc lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng 

của SV, với điều kiện của trường, lớp, phù hợp với đặc điểm văn hóa địa phương... 

Đó còn là sự linh hoạt trong việc sử dụng quỹ thời gian thực hiện sao cho đạt hiệu 

quả cao nhất. Nhờ đó kết quả giáo dục SV sẽ đáp ứng được các yêu cầu giáo dục 

toàn diện 

Để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục ĐĐNN thông qua hoạt động 

ngoài giờ lên lớp, các trường CĐN vùng ĐBSCL cần huy dộng, phối hợp gia đình 

SV và các lực lượng xã hội khác nhau cùng tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, quản lý, 

đánh giá và giám sát các hoạt động của SV. Qua đó các lực lượng giáo dục có thể 

phối hợp với nhau tạo nên môi trường giáo dục thống nhất, thuận lợi cho sự phát 

triển của SV. 

Giáo dục ĐĐNN thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp có những ưu 

điểm và hạn chế sau: 

-  Ưu điểm:  

+ Thu hút được nhiều SV tham gia, từ đó các nội dung giáo dục được triển 

khai rộng rãi trong toàn trường. 

+ Có nhiều hình thức tổ chức giáo dục cho hoạt động này, làm tăng hứng thú 

và tình cảm của SV trong việc tiếp nhận các giá trị ĐĐNN. 

+ Về ý thức trách nhiệm đối với tập thể khi tham gia các hoạt động ngoài giờ 

lên lớp của SV sẽ được nâng cao. 

- Hạn chế: 
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+ Phải cần nhiều thời gian để đầu tư, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động. 

+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đôi khi không đủ để đáp ứng theo yêu cầu 

của hoạt động. 

d. Một số hoạt động gợi ý. 

Trong phạm vi của luận án, chúng tôi đưa ra một số hoạt động để có thể vận 

dụng giáo dục ĐĐNN cho SV phù hợp với văn hóa, tính cách con người vùng 

ĐBSCL. Tùy đặc điểm từng trường mà các trường CĐN vùng ĐBSCL có thể điều 

chỉnh, bổ sung thêm cho phong phú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV thông qua hoạt động ngoài giờ 

lên lớp 

 Hoạt động 1: Hội thảo chuyên đề 

Tên hoạt động: 

Được lựa chọn tùy theo chủ đề của mỗi hoạt động giáo dục giá trị ĐĐNN 

cho SV. Ví dụ có thể là: “Kỷ luật lao động và trách nhiệm của người lao động kỹ 

thuật”; “Sinh viên và đạo đức nghề nghiệp”…  

Mục tiêu giáo dục:  

- Hội thảo phải trở thành một cơ hội thuận lợi để SV nói lên tiếng nói riêng 

của mình về giá trị ĐĐNN theo chủ đề hội thảo; được chia sẻ và trao đổi ý kiến với 

các SV khác cũng như các chuyên gia đến từ các công ty, DN. 

Hoạt động giáo 

dục ĐĐNN thông 

qua các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp 

Hội thảo chuyên đề 

Tham quan thực tế tại DN 

Hội thi văn nghệ, tiểu phẩm 

HĐ giải quyết tình huống 

Tập huấn kỹ năng mềm  

Một số hoạt động xã hội khác 

nghiệm 
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- SV nhận thức được nội dung các giá trị ĐĐNN.  

- SV đinh hướng được những thái độ, hành vi, thói quen của mình để đảm 

bảo được các chuẩn mực ĐĐNN. 

Tài liệu phương tiện 

- Một số tranh ảnh, video về thể hiện chủ đề của hội thảo. 

- Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý thảo luận. 

- Phiếu khảo sát cảm nhận của SV  

- Ngoài ra có thể chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ để sinh động buổi hội 

thảo. 

Đối tượng tham gia: 

- Quy mô cấp Khoa, cấp trường. Mở rộng cho các SV cùng một khoa, một 

ngành nghề hoặc là cùng khóa chuẩn bị tốt nghiệp 

- Đoàn thanh niên hoặc Hội SV là đầu mối tổ chức 

- Mời một số DN tham gia thảo luận 

Thời gian thực hiện:  

Một buổi, khoảng 2 - 3 giờ (sắp xếp tùy theo tình hình từng trường) 

Quy trình thực hiện: gồm 3 bước chính 

+ Xây dựng kế hoạch; 

+ Tổ chức hội thảo; 

+ Đánh giá hiệu quả hội thảo; 

Công tác chuẩn bị: (trước khi diễn ra hội thảo từ 10 -15 ngày) 

+ Thành lập Ban tổ chức, phổ biến nội dung, kế hoạch hội thảo cho SV, 

chương trình thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể; 

+ Soạn thảo kịch bản chi tiết, các bước tiến hành hội thảo, cử người dẫn 

chương trình; 

+ Ban tổ chức lên danh sách các lớp tham gia hội thảo, chuẩn bị các nội dung 

gợi ý để thảo luận theo chủ đề đã chọn; 

+ Ban tổ chức có thể mời một số GV và SV chuẩn bị ý kiến để tham gia thảo 

luận trong hội thảo; 

+ Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, hoặc hỏi đáp nhanh để giao lưu với 

SV, quà tặng cho SV và người tham gia hội thảo; 

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội thảo (trang trí, âm thanh …). 
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Lưu ý: Hội thảo sẽ sôi nổi và hấp dẫn hơn nếu ngoài phần nội dung chuẩn bị 

trước thì có sự tham gia ngay tại chổ của SV, khách mời, đồng thời có những luồng 

ý kiến không giống, thậm chí trái ngược nhau cũng được đưa ra tranh luận. Điều 

này đòi hỏi kỹ năng điều khiển, xử lý tốt của người dẫn chương trình. Môi trường 

diễn ra hoạt động phải thân thiện, bình đẳng, vui vẻ và mức độ làm quen của SV với 

hình thức hội thảo (nếu SV đã quen và mạnh dạn, cởi mở thì sẽ dễ thực hiện hơn) 

Các bước thực hiện chính trong buổi hội thảo chuyên đề: 

Bước 1: + Tạo không khí thoải mái, sôi nổi trong SV bằng các tiết mục văn 

nghệ; 

 + Giới thiệu chương trình, chủ tọa hội thảo và đại biểu khách mời. 

Bước 2: + Chiếu cho SV xem một số đoạn phim theo chủ đề hội thảo. 

Bước 3: + Nêu các câu hỏi gợi ý để SV thảo luận; 

  + Chủ tọa ghi nhận ý kiến SV. 

Bước 4: + Mời đại biểu DN có ý kiến về nội dung chủ đề hội thảo, nêu một 

vài mẫu truyện, tình huống về hành vi có ý thức hoặc không có ý thức khi thực hiện 

các giá trị ĐĐNN trong thực tế cho SV nghe, từ đó phân tích lợi ích và tác hại của 

các hành vi đó. DN nêu ra những quy đinh, nội quy về các phẩm chất đạo đức theo 

chủ đề của người lao động kỹ thuật (cần có) khi làm việc của công ty; 

+ SV đặt câu hỏi với DN; 

+ DN thảo luận và trả lời câu hỏi. 

Bước 5: + Chủ tọa tóm tắt lại các nội dung 

  + Để có thể sinh động hơn thì nên đặt một số câu hỏi để SV trả lời có 

phần quà nhỏ khen thưởng (các câu hỏi hướng đến đáp án đúng để khẳng định lại 

nội dung đúng) 

Bước 6: + Cuối cùng cho SV làm bài cảm nhận của bản thân về chủ hội thảo 

sau khi tham gia hội thảo chuyên đề. 

  + Ban tổ chức tổng kết để đánh giá hiệu quả hoạt động của hội thảo. 

 Hoạt động 2: Tổ chức cho SV tham quan thực tế tại DN.  

Trong tổ chức thực hiện hoạt động này nhà trường cần có những kế hoạch cụ 

thể đưa SV đi tham quan thực tế tại các DN. Ngay bắt đầu năm thứ 2 nhà trường 

cần tổ chức cho SV đi thực tế tại các cơ sở nhằm mục đích học tập kinh nghiệm về 

tay nghề và ĐĐNN từ các công nhân giỏi lâu năm trong nghề. Bên cạnh đó việc tiếp 
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xúc với những công nhân giỏi sẽ giúp SV phần nào hiểu hơn về nghề nghiệp và 

những yêu cầu về ĐĐNN đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.  

Mục tiêu:  

Thông qua việc tham quan thực tế tại các DN sẽ giúp SV bước đầu tiếp cận 

với môi trường lao động sản xuất, định hướng nghề nghiệp, có nhận thức tổng quát 

về nghề mình đang học và những tiêu chuẩn, yêu cầu về nghề nghiệp của mình từ 

đó có sự điều chỉnh, rèn luyện cả kỹ năng tay nghề và ĐĐNN trong quá trình học 

tập tại nhà trường. 

Đối tượng: Nên tổ chức cho SV năm thứ 2 đi tham quan học tập tại các cơ sở 

sản xuất, DN. 

Cách tiến hành: 

+ Nhà trường có văn bản liên hệ với các cơ sở sản xuất, DN để phối hợp tổ 

chức tham quan thực tế 

+ Xây dựng kế hoạch tham quan thực tế: Tùy theo cơ cấu tổ chức của nhà 

trường mà có thể xây dựng kế hoạch tham quan thực tế cho SV. Ví dụ như: Khoa, 

Phòng Đào tạo hoặc Phòng Quan hệ Doanh nghiệp… 

+ Chuẩn bị các điều kiện cho SV tham gia, như: phương tiện đi lại, các nội 

dung cần chú ý khi đi tham quan thực tế… 

+ Phân công GV tham gia dẫn đoàn và hướng dẫn SV tham quan thực tế 

+ Sau khi tham quan, SV phải có bài thu hoạch về chuyến tham quan thực tế 

của mình. 

+ Nhà trường, Khoa tổng kết rút kinh nghiệm. 

Lưu ý: Đây là hoạt động rất bổ ích cho SV trong việc định hướng nghề 

nghiệp và thông qua đó cũng giáo dục ĐĐNN cho SV, vì thế tùy theo tình hình của 

từng trường mà có thể bố trí lập kế hoạch tham quan từ một đến nhiều lần. 

 Hoạt động 3: Tổ chức Hội thi viết báo tường, các hội thi văn nghệ, hóa trang 

hoặc tiểu phẩm theo chuyên đề  

Tên chủ đề:  

Lựa chọn các chủ đề tập trung vào GDĐĐ nói chung và ĐĐNN cho SV. Tên 

chủ đề không quá dài hoặc không quá cầu kỳ để phát huy tính sáng tạo của SV. 

Mục tiêu giáo dục:  
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Sau khi tham gia hoạt động này SV có được những hiểu biết sâu rộng hơn về 

các giá trị ĐĐNN, biết trân trọng và có ý thức thực hành hành vi, thói quen phù hợp 

với các ĐĐNN của ngành nghề mình đang học. 

Nội dung: 

Tùy theo chủ đề mà hoạt động có thể đề cập đến các vấn đề sau: 

+ Nội dung của ĐĐNN mà hoạt động hướng tới; 

+ Những biểu hiện của ĐĐNN đó trong điều kiện ngày nay; 

+ Các hành vi vi phạm ĐĐNN và tác hại của các hành vi đó. 

+ Liên hệ thực tế: vai trò trách nhiệm của SV đối với ĐĐNN của mình đang 

học. 

Thể loại: Văn, Thơ, Tranh ảnh, mẫu truyện hoặc các tình huống thực tế. 

Đối tượng:  

Có thể tổ chức theo cấp Khoa, (vì cùng ngành nghề sẽ tập trung chủ đề dễ 

dàng hơn). Hoặc cấp trường (lưu ý khi tổ chức cấp trường thì chọn những chủ đề về 

các ĐĐNN chung mà các nghề đều cần, tuy nhiên vẫn khuyến khích SV có phần 

riêng cho nghề của mình) 

+ Chủ trì hoạt động: Đoàn thanh niện hoặc Hội sinh viên cấp Khoa hoặc cấp 

trường tùy theo quy mô tổ chức; 

+ Cố vấn chuyên môn: Đoàn thanh niên, GV chủ nhiệm lớp hoặc các GV bộ 

môn. 

Thời gian thực hiện: 

Kết hợp với các hoạt động khác nhằm chào mừng các ngày lễ lớn như ngày 

HSSV 9/1, ngày thành lập đoàn 36/3, ngày 30/4 – 1/5; …  

Công tác chuẩn bị: 

+ Các hoạt động này cần nhiều thời gian để chuẩn bị, nên cần phổ biến kế 

hoạch nội dung hoạt động khoảng 4 - 6 tuần trước khi diễn ra hoạt động chính thức; 

+ Thành lập ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; thành lập 

them các tiểu ban phục vụ (nếu có), tùy theo tính chất của hoạt động; 

+ Soạn thảo kế hoạch cụ thể cho hoạt động: chương trình, thể lệ quy định, 

thang điểm chấm thi, cơ cấu giải thưởng; 

+ Mời Ban giám khảo, thống nhất cách chấm thi theo quy định; 

+ Dự trù kinh phí cho hoạt động; 
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+ Chuẩn bị phòng trưng bày sản phẩm; 

+ Chuẩn bị các cơ sở vật chất: trang trí sân khấu, âm thanh ánh sáng,… 

Cách thức tiến hành: 

Bước 1: 

+ Sau khi công bố nội dung, thể lệ thi, thời hạn nộp sản phẩm, hoặc thi diễn 

vòng sơ khảo. Ban giám khảo tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn những tác phẩm hay 

và ý nghĩa để vào thi chung khảo. 

+ Tại vòng chung khảo các tập thể dự thi phải cử đại diện lên trình bày sản 

phẩm, hoặc các tiết mục của lớp mình để chấm điểm. Ban giám khảo đánh giá và 

chấm điểm, thư ký tổng hợp kết quả, thống nhất giải thưởng. 

Bước 2: 

Tiến trình buổi công bố kết quả và giới thiệu các tác phẩm đạt giải: 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

+ Văn nghệ để buổi lễ thêm sinh động 

+ Ban tổ chức công bố một số thông tin về cuộc thi; ban giám khảo công bố 

quá trình chấm thi 

+ Phần giao lưu của các tập thể có tác phẩm đạt giải: giới thiệu về tác phẩm 

của lớp, cũng như những cảm nhận về chủ đề cuộc thi 

Tổng kết và đánh giá: ban tổ chức trao giải cho các tập thể đạt giải và nhận 

xét đánh giá về kết quả hoạt động, những điểm thành công và hạn chế cần rút kinh 

nghiệm cho hoạt động sau. 

Lưu ý: Sau khi kết thúc hoạt động, phòng trưng bày sản phẩm vẫn tiếp tục 

mở cửa để các SV tham quan tìm hiểu dưới sự quản lý của Đoàn thanh niên 

 Hoạt động 4: Tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho SV 

Thông qua chương trình giảng dạy kỹ năng mềm sẽ giúp phát triển cá nhân 

SV, nhằm phát huy tối đa khả năng của bản thân cũng như nhận thức được tầm 

quan trọng của việc trang bị các kỹ năng mềm để từ đó SV tự trau dồi, hoàn thiện 

mình. Chương trình giảng dạy kỹ năng mềm được thiết kế cụ thể, trên nền tảng 

hướng SV đến việc phát huy các năng lực hành vi thích ứng cho mục tiêu định 

hướng, trí tuệ cảm xúc, tập trung vào các khía cạnh của trí tuệ để quyết định các 

kiến thức và thích ứng xã hội. 
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Việc giảng dạy các kỹ năng mềm cho SV cũng giúp SV sử dụng hiệu quả 

ngôn ngữ, có khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử áp dụng vào việc 

giao tiếp trong công việc, khả năng giải quyết công việc hiệu quả, quản lý và sắp xếp 

tốt thời gian làm việc, đồng thời có sự hợp tác tốt với mọi người trong công việc, 

thông qua các hoạt động giúp SV hình thành được các ĐĐNN: tinh thần trách nhiệm 

trong tập thể, trong công việc; đoàn kết, hợp tác tốt với mọi người; năng động, sáng 

tạo trong giải quyết công việc và tôn trọng, chấp hành kỷ luật trong lao động;… 

Tùy theo từng trường có thể bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho SV như sau: 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 

- Kỹ năng thuyết trình 

- Kỹ năng thích ứng môi trường sống 

- Kỹ năng tư duy, sáng tạo, … 

Dưới đây là một số hoạt động giảng dạy kỹ năng mềm gợi ý như: 

1/ Kỹ năng giao tiếp 

Hoạt động 4.1: Truyền tin 

Mục tiêu:  

Giúp SV biết được ý nghĩa của lắng nghe khi giao tiếp và làm thế nào để 

truyền tin được chính xác, vì trong hoạt động nghề nghiệp việc lắng nghe để nắm rõ 

sự việc và báo cáo trung thực, chính xác công việc là một đức tính rất cần thiết, đó 

là một phẩm chất đạo đức trong nghề nghiệp rất quan trọng. 

Cách tiến hành 

+ Chia SV thành 2 nhóm có số người bằng nhau, mỗi nhóm có khoảng 10 

người, đứng thành hai hàng dọc 

+ Người hướng dẫn đưa ra hai mẩu tin cho hai SV đầu tiên của hai nhóm 

xem. Sau đó SV phải nói lại nội dung mẩu tin cho bạn trong nhóm đứng kế tiếp 

(yêu cầu nói nhỏ đủ nghe để những SV khác không nghe thấy). Cứ như vậy cho tới 

khi tin được truyền đến người cuối cùng của nhóm. 

+ Người cuối cùng sẽ nói to tin mình nhận được. GV cùng cả lớp so sánh 

thông tin ban đầu với thông tin cuối cùng. 
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Thảo luận các câu hỏi sau 

1/ Bạn nghĩ gì khi thực hiện trò chơi này? 

2/ Tại sao có sự khác biệt giữa thông tin đầu và thông tin cuối cùng? 

3/ Làm thế nào để truyền tin được chính xác? 

GV kết luận: Truyền tin bằng lời nói là hình thức phổ biến của giao tiếp. Để 

truyền tin được chính xác cần chú ý cả hai phía người truyền tin và người nhận tin. 

Người truyền tin phải rõ ràng, chính xác, dễ hiểu. Người nhận tin phải biết 

chú ý lắng nghe và biết phản hồi lại, không để lệch lạc nội dung của tin cần truyền. 

Hoạt động 4.2: Lắng nghe tích cực 

Mục tiêu:  

Giúp SV hiểu được vai trò lắng nghe trong giao tiếp, có thái độ tôn trọng ý 

kiến người khác và biết tạo điều kiện để người khác nói 

Cách thức tiến hành 

+ GV chia SV thành nhóm 3 - 4 người. Yêu cầu các nhóm thảo luận về một 

vấn đề nào đó như: Tìm hiểu các phẩm chất đạo đức cần có của nghề mình đang 

học, Tính kỷ luật trong lao động - Lợi ích và hậu quả,…. 

+ Lần 1: GV yêu cầu các SV trong nhóm bày tỏ ý kiến riêng của mình cùng 

lúc mà không để ý người khác nói gì 

Sau khi các nhóm kết thúc. GV yêu cầu một số SV nói rõ cảm giác của mình 

trong cuộc nói chuyện và những thông tin gì nghe được của các SV khác. GV đặt 

câu hỏi:  

1/ Tại sao mọi người không lắng nghe ý kiến của người khác? 

2/ Kết quả giao tiếp thế nào nếu mọi người không nghe người khác nói? 

+ Lần 2: GV yêu cầu từng SV một trong nhóm bày tỏ ý kiến, những người 

khác lắng nghe 

+ Khi các nhóm kết thúc, GV yêu cầu một SV nói cảm giác khi được người 

khác lắng nghe. Đề nghị các nhóm so sánh kết quả thảo luận giữa 2 lần.  

GV đặt câu hỏi: 1/ Làm thế nào để trở thành người biết lắng nghe tích cực? 

    2/ Cần làm gì để khuyến khích người khác nói? 

GV tóm tắt ý của SV và đưa ra kết luận: Lắng nghe tích cực là yếu tố cần 

thiết để quá trình giao tiếp có hiệu quả. Mỗi người nên biết lắng nghe và tôn trọng 

người khác khi họ đang nói. 

Một số cách để thực hiện lắng nghe tích cực là:  
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+ Im lặng, tạo điều kiện để người nói cảm thấy thoải mái 

+ Thể hiện sự đồng cảm bằng cách nhìn chăm chú, nghiêng đầu, gật đầu, 

mỉm cười, đặt câu hỏi… 

+ Kiềm chế cảm xúc tiêu cực: sốt ruột, nhìn đi chỗ khác, không chú ý… 

không ngắt lời để bày tỏ quan điểm. Trong trường hợp bắt buộc phải ngắt lời thì 

phải xin lỗi và hẹn họ sẽ tiếp tục nói chuyện vào dịp khác. 

2/ Kỹ năng thuyết trình: 

  Hoạt động 4.3: Thuyết trình trước tập thể 

Mục tiêu:  

Giúp SV tự tin trước đám đông; Sử dụng ngôn ngữ để thuyết phục mọi 

người; Thể hiện suy nghĩ của mình. 

Cách thực hiện: 

+ GV đưa ra chủ đề thuyết trình: “ Sống có trách nhiệm” 

+ GV yêu cầu SV tự viết một bài thuyết trình ngắn và thuyết trình trước lớp 

+ GV có thể cho SV thời gian thực hiện, và tổ chức một buổi để từng SV có 

thể thuyết trình 

Hoạt động 4.4: Phản biện trong thuyết trình 

Mục tiêu:  

Giúp SV hình thành kỹ năng phản biện trong thuyết trình và thuyết phục 

người khác bằng quan điểm của mình. 

Cách thực hiện: 

+ GV chia lớp ra thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người. Cứ 2 nhóm chọn 

một đề tài (ví dụ: Vấn đề học nghề, Vấn đề ĐĐNN của người lao động hiện nay, 

trách nhiệm trong công việc, …), trong đó một nhóm sẽ đồng ý, một nhóm không 

đồng ý và phải đưa ra ý kiến phản biện; 

+ SV làm việc theo nhóm; 

+ GV quan sát và ghi nhận; 

+ Từng nhóm đưa ra ý kiến, các thành viên lần lượt bổ sung theo quan điểm 

của nhóm; 

GV kết luận: Bất cứ một khía cạnh nào cũng có tính 2 mặt của nó, nếu làm 

một việc gì mà chúng ta đã hiểu rõ nó thì không sợ thất bại. Cách chúng ta thuyết 

trình, đưa ra quan điểm và bảo vệ quan điểm cũng là một thành công của một người 

trong cuộc sống. 
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3/ Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc 

Hoạt động 4.5: Quản lý thời gian 

Mục tiêu:  

Giúp SV hiểu được giá trị của thời gian, các nguyên nhân gây lãng phí thời 

gian và các nguyên tắc quản lý thời gian, từ đó có kế hoạch để quản lý thời gian và 

công việc hiệu quả. Đây là kỹ năng giúp SV chủ động, có trách nhiệm với bản thân 

và công việc. 

Cách thực hiện: 

- GV tổ chức cho SV làm bài trắc nghiệm về việc quản lý thời gian. 

Bạn hãy hoàn thành bảng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới bằng cách ghi: 3 = 

thường xuyên, hoặc 2 = thỉnh thoảng, hoặc 1 = chưa bao giờ vào ô “kết quả” tương 

ứng với các câu hỏi, sau đó bạn cộng các kết quả lại để được đáp án về việc sử dụng 

thời gian của bạn: 

Nội dung 

Câu trả lời 

Kết 

quả 

Thường 

 xuyên 

Thỉnh 

 

thoảng 

Chưa 

 bao 

giờ 

1. Mỗi ngày bạn đều bỏ ra một khoảng thời gian nhất 

định để lập kế hoạch làm việc cho ngày mai 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2. Bạn sẽ giải quyết những vấn đề lớn trước tiên 3 2 1  

3. Bạn có thể hoàn thành kế hoạch hàng ngày 3 2 1  

4. Bạn có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn mà 

không vội vàng 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5. Góc học tập của bạn luôn ngăn nắp gọn gàng 3 2 1  

6. Bạn có thể tìm thấy những tài liệu đã được cất giữ 

lâu một cách nhanh chóng. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

7. Bạn không gặp khó khăn trong việc dự định sẽ 

làm việc gì tiếp theo 

 

3 

 

2 

 

1 

 

8. Bạn nộp bài tập theo đúng kế hoạch và yêu cầu 

của GV 

 

3 

 

2 

 

1 

 

9. Bạn vừa ăn vừa đọc sách báo hoặc xem tivi,… 3 2 1  

10. Bạn có chỉnh lại đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo 

tường để thời gian được chính xác 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Tổng cộng  
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Đáp án cho việc sử dụng thời gian của bạn: 

+ Điểm 27-30: Bạn rất giỏi trong việc sắp xếp và sử dụng thời gian. Bạn nên 

tiếp tục duy trì và phát huy vào cách sắp xếp và sử dụng thời gian của bạn 

+ Điểm 24-26: Bạn sắp xếp và sử dụng thời gian khá tốt. Bạn nên dành thêm 

thời gian quan tâm đầu tư vào việc sắp xếp và sử dụng thời gian của bạn hợp lý hơn 

thì hiệu quả học tập và công việc của bạn sẽ cao hơn 

+ Điểm 10-23: Khả năng sắp xếp và sử dụng thời gian của bạn hơi kém. Bạn 

hãy phân tích cẩn thận các nguyên nhân để có thể sắp xếp và sử dụng thời gian hiệu 

quả hơn 

- Sau đó GV giúp SV nhận thức được các nguyên nhân gây lãng phí 

thời gian và nắm được các nguyên tắc quản lý thời gian và các bước lập kế 

hoạch công việc. 

- GV kết luận: Làm việc không có kế hoạch sẽ không kiểm soát được các 

công việc cần làm, sẽ dễ rơi vào tình trạng lúc thì thảnh thơi, lúc thì “vắt chân lên 

cổ” để giải quyết công việc, vì thế cần phải lập kế hoạch công việc cho bản thân. 

Cách làm mang tính kỷ luật này không chỉ giúp SV hoàn thành công việc mà còn 

cải thiện khả năng ước định thời lượng cũng như tăng tốc khi cần. Việc vận dụng 

thường xuyên các nguyên tắc quản lý thời gian có hiệu quả sẽ giúp SV hình thành 

thói quen và rèn luyện tính kỷ luật trong công việc. 

4/ Kỹ năng làm việc nhóm 

Hoạt động 4.6: Chuyển giao công nghệ 

Mục tiêu:  

Giúp SV phát triển tinh thần hợp tác cùng nhau hoàn thành công việc. 

Cách thực hiện: 

Chia lớp thành 2 đội. Phát cho mỗi thành viên của từng đội 1 chiếc tăm/hoặc 

1 cái ống hút để ngậm ở miệng. Đề nghị trong vòng 1 phút mỗi đội lần lượt chuyển 

các sợi thun vòng từ người đầu tiên đến người cuối cùng thông qua sử dụng chiếc 

tăm/ống hút. Đảm bảo SV không được dùng tay. Nếu đội nào để sợi thun vòng bị 

rơi, chiếc thun đó không được tính. Đội chiến thắng là đội chuyển được nhiều sợi 

thun sớm nhất. 

Thảo luận:  + Tầm quan trọng của sự hợp tác khi thực hiện công việc? 

  + Trách nhiệm của cá nhân trong hoạt động chung của nhóm? 
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Từ đó GV kết luận được tầm quan trọng của sự hợp tác trong làm việc nhóm 

và sự đoàn kết trong tập thể. 

Hoạt động 4.7: Nhiệm vụ khả thi 

Mục tiêu:  

Giúp SV cùng nhau làm việc và phân công hợp lý trong công việc. 

Cách thực hiện: 

+ Chia làm thành các nhóm từ 4 - 5 SV; 

+ Mỗi nhóm sẽ được trang bị một tờ giấy A1 và bút, thước.. 

+ Yêu cầu các nhóm giải quyết vấn đề: Kẻ một ô vuồng và chia ô vuồng đó 

thành 4 phần bằng nhau sao cho mỗi phần đều có đủ các số 1,2,3,4. 

 Thảo luận:  + Các nhóm đã phân chia công việc như thế nào để hoàn thành 

nhiệm vụ. 

   + Ý nghĩa của việc phân công hợp lý trong lao động 

GV kết luận: Làm việc nhóm là cùng nhau giải quyết một vấn đề chung của 

tập thể vì thế việc phân công công việc hợp lý sẽ đưa đến hiệu quả cao, hoàn thành 

sớm nhiệm vụ được giao. Kết quả làm việc của nhóm đảm bảo thông qua hoạt động 

chung và hoạt động của mỗi thành viên trong nhóm. Trước nhiệm vụ được giao, 

trưởng nhóm cùng các thành viên thảo luận chung, tìm ý tưởng hay, phát biểu và 

đóng góp ý kiến. Sau khi thống nhất về phương án thực hiện, các thành viên trong 

nhóm sẽ phân công , thảo luận công việc cho phù hợp khả năng từng người dựa trên 

chuyên môn của họ. 

Như vậy, thông qua chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho SV, các trường 

CĐN đã trang bị cho SV những kiến thức cơ bản như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề… và giúp cho SV có khả năng thích ứng 

với các điều kiện trong cuộc sống sau khi tốt nghiệp ra trường, từ đó góp phần tích 

cực vào quá trình hình thành đạo đức nói chung và ĐĐNN nói riêng cho SV khi 

tham gia lao động sản xuất. 

Tuy nhiên ý thức của SV vẫn là điều chủ yếu để SV có thể trang bị kỹ năng hiệu 

quả nhất. Nếu SV tự giác nhận thấy rằng những kỹ năng mềm là rất quan trọng để bước 

vào đời thì sẽ tự tìm ra cách trau dồi thiết thực nhất cho bản thân. Chức năng của nhà 

trường chỉ là định hướng và tạo ra các cơ hội, môi trường phù hợp để SV học hỏi, rèn 

luyện và phát huy những tố chất của mình để chúng trở thành những kỹ năng tri thức góp 

phần vào sự thành công trong công việc và cuộc sống sau này.    
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3.2.3 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua quá trình thực tập tốt 

nghiệp tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 

a.  Mục tiêu:  

Giúp SV trải nghiệm thực tế nghề nghiệp mà mình đang học, nhận thức sâu 

sắc và thể hiện bằng những hành vi đúng đắn các phẩm chất ĐĐNN mà nghề đòi 

hỏi, từ đó có ý thức rèn luyện cho bản thân mình 

b.  Nội dung: 

Thông qua kỳ thực tập tốt nghiệp có thể giáo dục và rèn luyện cho SV các 

trường CĐN vùng ĐBSCL như: lòng yêu nghề sâu sắc; tính đoàn kết hợp tác trong 

tập thể khi làm việc và cùng giải quyết xử lý công việc; tính trách nhiệm trong công 

việc, quyết tâm hoàn thành công việc được giao; ý thức bảo vệ môi trường làm việc; 

đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp - tại đây SV làm 

quen với các quy định cụ thể về kỷ luật, tác phong công nghiệp khi tham gia trực 

tiếp vào quá trình lao động sản xuất. 

c. Điều kiện thực hiện: 

Để giáo dục ĐĐNN cho SV đạt hiệu quả thông qua kỳ thực tập tốt nghiệp, 

các trường CĐN vùng ĐBSCL cần phải có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với các 

DN, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại địa phương hoặc DN sản xuất phù hợp 

với ngành nghề mà trường đang đào tạo. Trong mối quan hệ hợp tác này thỏa thuận 

các điều kiện về thực tập, thực tế của SV, về đóng góp xây dựng và điều chỉnh 

chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế, phù hợp với yêu cầu của xã hội, tiếp 

nhận SV thực tập tốt nghiệp và tiếp nhận SV làm việc sau khi ra trường khi đáp ứng 

đủ điều kiện... Đồng thời nhà trường đảm bảo cung cấp nguồn nhận lực có chất 

lượng đáp ứng nhu cầu DN. 

Các trường CĐN vùng ĐBSCL phải điều chỉnh, bổ sung quy trình thực tập 

tốt nghiệp cho phù hợp với đặc tính SV vùng ĐBSCL, với quy trình mới có thể lồng 

ghép giáo dục ĐĐNN cho SV thông qua kiểm tra, giảm sát nâng cao trách nhiệm 

của các bên liên quan và nhận mạnh những ĐĐNN mà SV cần rèn luyện. 

Nhà trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động thực tập tốt nghiệp 

của SV hàng năm. Có các Quyết định giao nhiệm vụ và chức năng cho GV hướng 

dẫn thực tập tốt nghiệp. 
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Giáo dục ĐĐNN thông qua thực tập tại cơ sở sản xuất, DN có những ưu 

điểm và hạn chế sau: 

- Ưu điểm:  

+ Việc giáo dục ĐĐNN thông qua kỳ thực tập tốt nghiệp là thế mạnh vì đây 

là môi trường làm việc thực sự để cho SV rèn luyện tác phong ĐĐNN và kỹ năng 

tay nghề. 

+ Khi thực hiện tốt hoạt động giáo dục này sẽ góp phần làm tăng thêm mối 

quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và DN. 

+ Thông qua kỳ thực tập tốt nghiệp của SV có thể lồng ghép việc thực hiện 

thâm nhập thực tế của GV để nâng cao năng lực chuyên môn, đây cũng là yêu cầu 

cần thiết của các trường CĐN hiện nay. 

- Hạn chế: 

+ Đòi hỏi nhà trường phảo có sự kết hợp chặt chẽ với các DN, nếu không 

hoạt động giáo dục ĐĐNN sẽ không đạt hiệu quả tốt. 

+ Cần phải có sự điều chỉnh quy trình thực tập và các công cụ giám sát, đánh 

giá kết quả thực tập chi tiết để thông qua kỳ thực tập việc giáo dục ĐĐNN đạt hiệu 

quả cao. 

d.  Quy trình thực tập tốt nghiệp đề xuất: 

Qua phân tích những hạn chế trong quy trình thực tập hiện nay tại Chương 2 

và để giáo dục ĐĐNN thông qua thực tập tốt nghiệp đạt hiệu quả cao, chúng tôi đề 

xuất có sự điều chỉnh, thay đổi quy trình thực tập tốt nghiệp cho SV các trường 

CĐN vùng ĐBSCL như sau: 
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Hình 3.3: Quy trình thực tập tốt nghiệp đề xuất 

 

Một sổ điểm lưu ý: 

- Ở bước 2: Đây là điểm khác so với quy trình cũ, vì nhà trường chủ động 

trong việc tìm và đưa SV đi thực tập sẽ dễ dàng theo dõi và kiểm tra, cũng như giao 

cho SV thực tập những công việc theo đúng chương trình đào tạo. Điều này cũng 

bắt buộc SV tham gia thực tập một cách tích cực như là một công nhân, không ỷ lại, 

lười biếng. 

- Ở bước 3: Đây cũng là điểm mới so với quy trình cũ. Vì thực hiện giám 

sát chặt chẽ thì GV mới có thể nắm bắt được hoạt động thực tập của SV đồng thời 

có thể hướng dẫn kịp thời cho SV khi gặp khó khăn. GV giám sát hoạt động thực 

tập công việc hàng ngày của SV thông qua công cụ Phiếu đánh giá hàng ngày (Biểu 

mẫu 3.2) và giám sát trực tiếp tại đơn vị thực tập. 

Bước 1 

GV hướng dẫn đề cương, kết cấu báo cáo thực tập và 

giới thiệu một số chuyên đề thực tập 

Bước 2 

GV liên hệ và phân công SV thực tập tại các DN, cơ sở 

sản xuất (SV nhận giấy giới thiệu thực tập tại Khoa 

trước 1 tuần thực tập). 

Bước 3 

SV thực tập tại DN dưới sự hướng dẫn của cán bộ tại 

cơ quan thực tập và sự giám sát thường xuyên của GV 

Bước 4 

SV hoàn thiện báo cáo thực tập theo quy định. Nộp báo 

cáo thực  tập và bảng đánh giá kết quả thực tập có chữ 

ký của DN về Khoa 

Bước 5 

Tổ chức chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho SV  
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CƠ SỞ SẢN XUẤT/ DOANH NGHIỆP 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP HÀNG NGÀY 

Ngày .........../ ....../20.......   

Họ tên sinh viên: ...................................................................................................... 

Lớp: ........................................................ Nhóm: ....................................................   

 

Biểu mẫu 3.2: Phiếu đánh giá quá trình thực tập hàng ngày 

 

- Ở bước 4: Chúng tôi đã xây dựng bảng đánh giá kết quả thực tập (Biểu 

mẫu 3.3) với các đề mục cụ thể về các công việc được giao, đánh giá thái độ tác 

phong, ĐĐNN..., đặc biệt trong đó có cột tự đánh giá của SV để SV tự nhìn nhận lại 

quá trình thực tập của mình và so sánh đối chiếu với nhận xét đánh giá của DN. 

  

Stt Nội dung đánh giá Chấp hành  

nội qui 

Ưu 

điểm 

Hạn 

chế 

Ghi 

chú 

1 Thời gian thực tập 

 Sáng 

 Chiều 

 

 

   

2 Trang phục qui định     

3 Công việc thực hiện 

1 . 

2 . … 

    

4 Làm việc nhóm     

5 Tác phong công nghiệp     

6 Thái độ trong công việc     

7 Kết quả thực hiện trong ngày     
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 CƠ SỞ SẢN XUẤT/ DOANH NGHIỆP 

………………………………………………….. 

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

 

Họ tên sinh viên thực tập: …………………………………………..  

Lớp: ………………………………………. MSSV: ………………… 

Giáo viên theo dõi: …………………………………………………... 

Cán bộ hướng dẫn thực tập: …………………………………………. 

I. Nội dung, kết quả đánh giá sinh viên thực tập 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO 
ĐIỂM  

TỐI ĐA 

KẾT QUẢ ĐIỂM  

ĐÁNH GIÁ SVTT 

1. Kết quả công việc 25  

2. Khối lượng công việc 15  

3. Chất lượng công việc 15  

4. Tiến độ 15  

5. Nắm vững chuyên môn 10  

6. Trách nhiệm và tận tụy với công việc 10  

7. Phối hợp tập thể 10  

TỔNG ĐIỂM 10  

 

Cần Thơ, ngày…….. tháng ….. năm 20….. 

Chữ ký của Cán bộ hướng dẫn 

 

 

II. Đánh giá kết quả chi tiết 

1. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO 

1.1 Kết quả công việc (tối đa 25 điểm) 

Mô tả nhiệm vụ công việc 

(SV thực tập ghi) 

Kết quả 

thực hiện 

(SV tự ghi) 

Nhận xét và 

đánh giá 

(Cán bộ hướng 

dẫn) 

Điểm 

Nhiệm vụ chính: ……. 

 

   

Nhiệm vụ chính 1: ….. 

 

  

Nhiệm vụ chính 2: ….. 

 

  

Nhiệm vụ chính 3: … 

 

  

Nhiệm vụ được giao thêm/ đột xuất trong 

kỳ thực tập: …………………………. 
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1.2 Khối lượng công việc (tối đa 15 điểm) 

(SV và cán bộ hướng dẫn chỉ đánh dấu vào 1 ô mô tả dưới đây) 

Nội dung thang điểm 
Số 

điểm 

SV tự 

đánh giá 

CBHD 

đánh giá 

CBHD 

lên điểm 

+ Hoàn thành khối lượng công việc 

vô cùng lớn, vượt xa yêu cầu của cán 

bộ hướng dẫn 

15    

+ Hoàn thành tốt công việc chính và 

cả các nhiệm vụ được giao thêm 

10   

+ Hoàn thành đầy đủ các công việc 

được giao 

5   

+ Hoàn thành khối lượng công việc 

dưới mức yêu cầu 

0   

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập: 

 

 

1.3 Chất lượng công việc (tối đa 15 điểm) 

Nội dung thang điểm 
Số 

điểm 

SV tự 

đánh 

giá 

CBHD 

đánh 

giá 

CBHD 

lên 

điểm 

+ Luôn luôn tạo ra các sản phẩm lao động với 

chất lượng cao, không có lỗi, không phải làm 

lại 

15    

+ Hoàn thành công việc với chất lượng cao, tuy 

nhiên có một số ít lỗi nhỏ 

10   

+ Hoàn thành công việc ở mức chất lượng có 

thể chấp nhận được 

5   

+ Thường xuyên tạo ra các sản phẩm lao động 

kém chất lượng, thường xuyên phải sửa lỗi. 

0   

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập: 

 

1.4 Tiến độ công việc (tối đa 15 điểm) 

Nội dung thang điểm 
Số 

điểm 

SV tự 

đánh 

giá 

CBHD 

đánh 

giá 

CBHD 

lên 

điểm 

+ Luôn luôn hoàn thành công việc đúng và 

trước thời hạn hoặc tiến độ cam kết 

15    

+ Thường hoàn thành đúng thời hạn với rất ít 

sự nhắc nhở 

10   

+ Hoàn thành phần lớn công việc đúng hạn, đôi 

khi vẫn cần sự nhắc nhở 

5   

+ Luôn không hoàn thành công việc đúng tiến 

độ mặc dù đã được nhắc nhở 

0   

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập: 
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1.5 Nắm vững chuyên môn (tối đa 10 điểm) 

Nội dung thang điểm 
Số 

điểm 

SV tự 

đánh 

giá 

CBHD 

đánh 

giá 

CBHD 

lên 

điểm 

+ Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Làm việc 

tốt mà không cần sự chỉ dẫn về chuyên môn. 

Thường xuyên trau dồi nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn. 

10    

+ Có thể làm việc tốt với rất ít sự hướng dẫn 

chuyên môn 

6   

+ Nắm được những chuyên môn, đôi khi cần 

sự chỉ dẫn. Học hỏi nhanh nếu được chỉ dẫn 

3   

+ Không nắm vững nghiệp vụ cần thiết, 

thường xuyên cần sự hướng dẫn chuyên môn 

hoặc thường xuyên gặp khó khăn trong tiếp thu 

chuyên môn nghiệp vụ 

0   

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập: 

 

1.6 Trách nhiệm và tận tụy (tối đa 10 điểm) 

Nội dung thang điểm 
Số 

điểm 

SV tự 

đánh 

giá 

CBHD 

đánh 

giá 

CBHD 

lên 

điểm 

+ Vô cùng tận tụy và trách nhiệm với công 

việc. Luôn chủ động và nỗ lực hoàn thành tốt 

công việc 

10    

+ Luôn luôn hoàn thành công việc với trách 

nhiệm cao. Với rất ít sự giám sát 

6   

+ Làm tốt công việc được giao, đôi khi cần sự 

giám sát nhắc nhở 

3   

+ Thường xuyên phải nhắc nhở để hoàn thành 

công việc 

0   

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập: 

 

1.7 Phối hợp tập thể (tối đa 10 điểm) 

Nội dung thang điểm 
Số 

điểm 

SV tự 

đánh 

giá 

CBHD 

đánh 

giá 

CBHD 

lên 

điểm 

+ Phối hợp làm việc đạt hiệu quả cao với các 

thành viên khác trong tập thể. Luôn có ý thức 

và hành động xây dựng tinh thần tập thể 

10    

+ Làm việc tốt với các thành viên trong tập 

thể 

6   

+ Giảm hiệu quả khi làm việc với tập thể 3   

+ Luôn xung đột với những người khác trong 

tập thể 

0   

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập: 
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1.8 Các kiến thức và kỹ năng cần trang bị thêm: 

 

 

 

2. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP (Cán bộ hướng dẫn ghi) 

Những điểm nên phát huy Những điểm cần cải thiện 

 

 

 

 

 

3. TỔNG ĐIỂM: 

              Ngày ……. tháng ……. năm 20….  

Đơn vị tiếp nhận SVTT          Sinh viên TT      Cán bộ hướng dẫn trực tiếp 

(Ký tên, đóng dấu)    (Ký tên)   (Ký tên) 

 

Biểu mẫu 3.3: Bảng đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp 
 

Với sự thay đổi điều chỉnh quy trình thực tập tốt nghiệp đảm bảo giám sát chặt 

chẽ các hoạt động thực hành thực tập công việc, các trường CĐN sẽ kịp thời điều 

chỉnh, hướng dẫn SV rèn luyện kỹ năng tay nghề và rèn luyện ĐĐNN. Có thể tóm 

tắt so sánh quy trình thực tập đề xuất với quy trình thực tập hiện nay như sau: 

Bảng 3.1: So sánh quy trình thực tập đề xuất với quy trình các trường CĐN  

đang thực hiện 

Bước Quy trình hiện 

hành 

Quy trình đề xuất Ý nghĩa trong việc giáo dục 

ĐĐNN cho SV 

Bước 

1 

   GV hướng dẫn đề 

cương, kết cấu báo 

cáo thực tập và giới 

thiệu một số 

chuyên đề thực tập. 

   GV hướng dẫn đề 

cương, kết cấu báo cáo 

thực tập và giới thiệu một 

số chuyên đề thực tập. 

 

Bước 

2 

   SV tự đi liên hệ 

thực tập. 

 

   GV liên hệ và phân 

công SV thực tập tại các 

DN, cơ sở sản xuất (SV 

nhận giấy giới thiệu thực 

tập tại Khoa trước 1 tuần 

thực tập). 

    GV chủ động trong việc kết 

hợp với DN tổ chức các nội 

dung thực tập cho SV, chú 

trọng về mặt ĐĐNN 

Bước 

3 

   SV đăng ký tên 

đơn vị thực tập và 

thực hiện thực tập 

tại đơn vị thực tập 

dưới sự hướng dẫn 

   SV thực tập tại DN 

dưới sự hướng dẫn của 

cán bộ tại cơ quan thực 

tập.  

   GV giám sát hoạt động 

     Việc giám sát thông qua 

công cụ Phiếu đánh giá công 

việc hàng ngày giúp cho GV 

điều chỉnh kịp thời những hành 

vi chưa đúng của SV, giúp SV 
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của GV 

 

thực tập công việc hàng 

ngày của SV thông qua 

công cụ Phiếu đánh giá 

công việc hàng ngày và 

giám sát trực tiếp tại đơn 

vị thực tập.  

nhận thức được việc thực tập 

của mình từ đó có thái độ và 

hành vi đúng đắn. 

     Ở bước này SV được rèn 

luyện các phẩm chất như kỷ 

luật lao động, thời gian làm 

việc chính xác, coi trọng các 

sản phẩm mình làm ra, tính 

chính xác khi thực hiện công 

việc, trách nhiệm trong công 

việc và trách nhiệm đối với tập 

thể. Rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm và sự phối hợp 

trong công việc và đặc biệt là 

nhận thức được tầm quan trọng 

của việc thực hiện an toàn lao 

động, bảo vệ môi trường làm 

việc, từ đó hình thành lòng yêu 

nghề sâu sắc. 

Bước 

4 

   SV hoàn thiện 

báo cáo thực tập 

tốt nghiệp 

 

   SV hoàn thiện báo cáo 

thực tập theo quy định. 

Nộp báo cáo thực  tập và 

bảng đánh giá kết quả 

thực tập có chữ ký của 

DN về Khoa 

     Việc thực hiện mẫu báo cáo 

thực tập tốt nghiệp mới sẽ giúp 

SV tự nhìn nhận lại kết quả 

làm việc của mình, thể hiện 

tính trung thực trong đánh giá. 

     Các nội dung đánh giá thể 

hiện chi tiết từ đó làm định 

hướng cho SV rèn luyện 

ĐĐNN cho bản thân và rèn 

luyện chuyên môn tay nghề đạt 

kết quả cao. 

Bước 

5 

   Tổ chức chấm 

báo cáo thực tập 

tốt nghiệp. 

   Tổ chức chấm báo cáo 

thực tập tốt nghiệp cho 

SV 

 

  

Thông qua việc SV tham gia thực tập như là một công nhân sẽ giúp cho SV 

phát triển rất nhiều về kỹ năng cũng như các thái độ tác phong công nghiệp, cách 

giao tiếp và xử lý các tình huống trong nghề nghiệp và đặc biệt đây cũng là quá 

trình rèn luyện ĐĐNN sát thực nhất, giúp SV hình thành các hành vi ĐĐNN chuẩn 

mực, vì thế đây cũng là một khâu cần thiết trong quá trình đào tạo và giáo dục 

ĐĐNN cho SV của các trường CĐN vùng ĐBSCL. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Thông qua chương 3, chúng tôi đã nêu lên được các hoạt động tổ chức giáo 

dục ĐĐNN  cho SV các trường CĐN phù hợp với đặc điểm văn hóa vùng ĐBSCL, 

phát huy những tính cách tích cực và khắc phục những hạn chế về tính cách SV 

vùng ĐBSCL như: 

 + Giáo dục ĐĐNN thông qua các bài giảng trên lớp, các buổi thực hành 

chuyên môn nghề nghiệp; 

 + Giáo dục ĐĐNN thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, mà chủ đạo là 

hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên; 

 + Giáo dục ĐĐNN thông qua quá trình thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản 

xuất, DN. 

 Ở mỗi hoạt động tổ chức giáo dục ĐĐNN, luận án cũng đã nêu rõ các phương 

pháp tổ chức hoạt động sao cho có hiệu quả để các trường CĐN vùng ĐBSCL nói 

chung áp dụng và có thể nhân rộng cho tất các các trường, các cơ sở dạy nghề khác 

thực hiện. 

 Đặc biệt, luận án cũng đã mạnh dạn đề xuất điều chỉnh quy trình tổ chức thực 

tập tốt nghiệp cho SV, đây là quá trình cần thiết và thiết thực cho SV có được nhiều 

cơ hội rèn luyện kỹ năng tay nghề, rèn luyện ĐĐNN, cọ xát với nghề để có được 

những kinh nghiệm quý báu trong lao động nghề nghiệp. 
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CHƯƠNG 4 

 TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

4.1 Giới thiệu khái quát quá trình thực nghiệm 

Công tác GDĐĐ cho SV học nghề là một quá trình lâu dài và phức tạp, vì thế 

do điều kiện thời gian và các điều kiện khách quan khác để tổ chức giáo dục nên 

chúng tôi chỉ tiến hành thực nghiệm (TN) tại Trường cao đẳng nghề Cần Thơ và chỉ 

thử nghiệm một số hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV. 

1. Mục tiêu thực nghiệm 

Nhằm kiểm nghiệm tính đúng đắn và tính khả thi của các hoạt động giáo dục 

ĐĐNN cho SV được để xuất. Nhấn mạnh việc tổ chức tốt các hoạt động giáo dục 

ĐĐNN cho SV trong quá trình học tập và rèn luyện tại các trường CĐN sẽ giúp 

nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của SV các trường CĐN, hình thành ĐĐNN 

cho SV sau khi tốt nghiệp, góp phần đào tạo một đội ngũ nhân lực có chất lượng 

cho vùng ĐBSCL. 

2. Đối tượng thực nghiệm 

Chúng tôi chọn 4 lớp để tham gia TN thuộc 2 nghề Điện công nghiệp và 

Công nghệ ôtô, trình độ cao đẳng nghề. 

Nhóm 1 gồm:  

- Lớp  Điện công nghiệp 1 (13.1ĐCN1): 37 SV thuộc nhóm ĐC1. 

- Lớp Điện công nghiệp 2 (13.1ĐCN2): 37 SV thuộc nhóm TN1. 

Nhóm 2 gồm:  

- Lớp Công nghệ ô tô 2 (13.1CNOT2): 30 SV thuộc nhóm ĐC2. 

- Lớp Công nghệ ô tô 3: (13.1CNOT3): 30 SV thuộc nhóm TN2. 

- Phạm vi TN: tại trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 

3. Thời gian thực hiện 

Hoạt động TN được tiến hành từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2016. Có nghĩa là 

bắt đầu TN với SV đã học xong năm nhất, bước vào năm hai. 

4. Nội dung thực nghiệm 
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Chúng tôi tiến hành TN các hoạt động đã đề xuất, hoạt động trong lớp và 

hoạt động ngoài giờ lên lớp, và đánh giá hiệu quả hoạt động thực tập tốt nghiệp của 

SV khi áp dụng quy trình thực tập đề xuất. 

5. Phương pháp thực nghiệm 

Bước 1: Đánh giá đầu vào của các lớp SV cả ĐC và TN; 

Bước 2: Tổ chức các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho nhóm TN, lớp ĐC tham 

gia các hoạt động bình thường như trước đây; 

Bước 3: Đánh giá đầu ra của các lớp TN và ĐC; 

Bước 4: So sánh, phân tích kết quả đầu vào giữa nhóm ĐC và nhóm TN, 

phân tích kết quả đầu ra của nhóm ĐC và nhóm TN; 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của SV hàng 

năm theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội đề so sánh kết quả. 

4.2 Tiến hành các hoạt động thực nghiệm 

  Đối với hoạt động trong giờ lên lớp: 

Chúng tôi đã hướng dẫn các GV có tham gia giảng dạy các lớp TN cách thức 

lồng ghép các nội dung GDĐĐ nói chung và ĐĐNN nói riêng vào trong bài dạy. 

Đối với các lớp ĐC thì vẫn theo cách dạy bình thường như trước đây.  

Ví dụ minh họa: Giáo án bài giảng 

Ví dụ 1 - Phụ lục 6 

 

Sau mỗi bài dạy các SV đều được tham gia đánh giá bài dạy của buổi học 

hôm đó thông qua Phiều khảo sát bài học hàng ngày (Biểu mẫu 3.1). Việc đánh giá 

này có thể thực hiện thường xuyên hoặc đột xuất. Mục đích của phiếu Khảo sát bài 

học giúp cho GV tự điều chỉnh bài dạy của mình trong buổi sau cho phù hợp, và tạo 

điều kiện cho SV tích cực hơn trong học tập. Hoạt động này sẽ giúp nâng cao chất 

lượng giảng dạy và học tập, kể cả kiến thức chuyên môn và ý thức thái độ cho SV.  

Ngoài ra sau khi kết thúc môn học/ môđun, chúng tôi còn tổ chức cho SV thực 

hiện Phiếu đánh giá môn học (Biểu mẫu 4.1) để đánh giá tổng thể chất lượng giảng 

dạy của môn học đó, trong đó có lồng ghép việc giáo dục ĐĐNN cho SV thông qua 

các phương pháp dạy của GV. 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 

(Dành cho người học) 

 

Môn học: …………………………………….…………………………………….. 

Giảng viên/ Giáo viên giảng dạy: ……………………….……….……………….... 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy môđun/ môn học, sau khi học xong 

môđun/ môn học này theo ý kiến cá nhân của riêng bạn, vui lòng trả lời các câu hỏi 

dưới đây:  

(nếu bạn có câu trả lời là không, xin cho lý do) 

Chương trình môđun/ môn học/ 

 Nội dung đánh giá 

Có Không Không 

chắc  

Lý do 

I. Thiết kế 

1. Nội dung môn học/ môđun và yêu cầu 

đánh giá được làm rõ 

    

2. Bài học được chuẩn bị tốt 

 

    

3.  Đảm bảo nội dung bài học phù hợp với 

trình độ người học  

    

4. Lớp học được tổ chức tốt 

 

    

5. Hành vi của người học trong lớp được 

quản lý tốt 

    

Ý kiến khác: 

 

II. Sự phản hồi 

1. Giáo viên có khen ngợi người học khi họ 

làm tốt công việc  

    

2. Giáo viên có phản hồi về sự tiến bộ của 

người học trong quá trình học 

    

3. Giáo viên có khuyến khích người học khi 

họ tiến bộ   

    

4. Giáo viên có khuyến khích việc tự học 

của người học 

    

Ý kiến khác: 

 

III.  Sự chuyên môn hóa 

1. Nhiều phương pháp học khác nhau được 

áp dụng 
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2. Tài liệu học tập hữu ích và phù hợp 

 

    

3. Chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong 

bài giảng 

    

4. Tạo không khí thoải mái trong giảng dạy 

và học tập 

    

Ý kiến khác: 

 

IV. Sự tham gia 

1. Giáo viên gần gũi, thân thiện với người 

học 

    

2. Môi trường học tập thoải mái và vui vẻ 

 

    

3. Phương pháp giảng dạy khuyến khích 

mỗi cá nhân tích cực tham gia vào bài 

học  

    

4. Giáo viên công bằng với tất cả người học 

 

    

Ý kiến khác: 

 

Biểu mẫu 4.1: Phiếu đánh giá môn học dành cho SV đánh giá sau khi kết thúc 

môđun/ môn học 

  Đối với hoạt động ngoài giờ lên lớp 

Trong thời gian TN, chúng tôi kết hợp cùng Đoàn TN và nhà trường tổ chức 

nhiều hoạt động mang tính GDĐĐ cho SV như: hoạt động văn nghệ chào mừng 

ngày 20/11; tổ chức các phong trào nhân ngày 9/1; 26/3; 30/4, hoạt động mùa hè 

xanh, các hoạt động lao động công ích, sinh hoạt đầu năm học…  

Ví dụ minh họa: Kế hoạch tổ chức sinh hoạt học sinh sinh 

viên đầu năm học 2015 - 2016 

Ví dụ 2 - Phụ lục 6 

 

Ví dụ minh họa: Kế hoạch tình nguyện hè năm 2016 

Ví dụ 3 - Phụ lục 6 

 

Đặc biệt là sự kết hợp với Phòng Quan hệ Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch 

tổ chức cho SV tham quan thực tế các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất phù hợp 
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với ngành nghề đang học. Với hoạt động này đã đạt kết quả tốt và được sự hưởng 

ứng của SV, vì qua đó giúp SV có thêm nhiều kiến thức, nhiều cách nhìn tích cực 

về ngành nghề của mình.  

 

Ví dụ minh họa: Kế hoạch tổ chức tọa đàm cùng với doanh 

nghiệp năm 2016 (Khoa Điện) 

Ví dụ 4 - Phụ lục 6 

 

Ví dụ minh họa: Kế hoạch tổ chức cho SV tham quan thực tế 

tại DN  

Ví dụ 5 - Phụ lục 6 

 

Ngoài ra chúng tôi còn kết hợp tổ chức cho tất cả các SV năm cuối tham gia 

bồi dưỡng kỹ năng mềm với các chuyên đề như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tìm việc và phỏng vấn xin việc, về thái độ 

làm việc… để trang bị cho SV có những kiến thức cơ bản khi làm việc tại các DN, 

cơ sở sản xuất, từ đó dần hình thành ĐĐNN cho SV. Trong hoạt động này thì tất cả 

các SV đều được tham gia như nhau. 

Ví dụ minh họa: Kế hoạch tập huấn kỹ năng mềm cho SV 

Ví dụ 6 - Phụ lục 6 

 

 Hoạt động thực tập tốt nghiệp theo quy trình đề xuất 

Ở hoạt động này khi SV chuẩn bị thực tập tốt nghiệp chúng tôi đã áp dụng 

quy trình thực tập đề xuất và sử dụng các công cụ giám sát và đánh giá kết quả thực 

tập cho các lớp TN, còn các lớp ĐC thì vẫn thực tập theo quy trình hiện hành. Cuối 

đợt thực tập chúng tôi có khảo sát ý kiến của DN về sự điều chỉnh bổ sung quy trình 

thực tập này và nhận được kết quả 100% các DN có tiếp nhận SV thực tập theo quy 

trình mới dồng ý việc điều chỉnh nàyvà đánh giá là đạt hiệu quả tốt hơn khi áp dụng 

quy trình cũ, nhận xét cho rằng các công cụ bổ sung như phiếu đánh giá quá trình 

thực tập hàng ngày và mẫu báo cáo mới thực hiện có hiệu quả và khả thi cao, thể 

hiện ở bảng 4.1 bên dưới: 
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Bảng 4.1: Đánh giá của DN về quy trình thực tập đề xuất và các công cụ thực hiện 

 

Quy trình và các công cụ  

đề xuất 

Mức độ khả thi  

(%) 

Đánh giá hiệu quả 

(%) 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

Rất 

Hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Khôn

g hiệu 

quả 

1. Đánh giá về Quy trình thực 

tập tốt nghiệp đề xuất được áp 

dụng tại DN 

93,3 6,7 0 93,3 6,7 0 

2. Phiếu đánh giá quá trình 

thực tập hàng ngày 

66,7 33,3 0 26,7 73,3 0 

3. Mẫu báo cáo thực tập tốt 

nghiệp 

86,7 13,3 0 80 20 0 

 

4.3 Kết quả thực nghiệm 

4.3.1 Xây dựng chuẩn thực nghiệm 

Để bảo đảm tính toàn diện trong việc nghiên cứu, đánh giá, khảo sát thực 

trạng TN sư phạm trong việc giáo dục ĐĐNN cho SV chúng tôi tiến hành xây dựng 

chuẩn đo đối với các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV để so sánh xem có sự khác 

nhau giữa 2 nhóm ĐC và TN hay không qua 3 nhân tố biểu hiện trong đạo đức của 

SV gồm nhân tố nhận thức, nhân tố thái độ và nhân tố hành vi.  

Trong đó, để đo nhân tố nhận thức và nhân tố thái độ chúng tôi sử dụng 

thang đo tăng dần từ 1 đến 5 để đo.  

Với các nội dung câu hỏi trong nhóm câu hỏi dùng đo nhận thức chúng tôi 

quy định: 1 = hoàn toàn không đúng, 2 = không đúng, 3 = đôi khi đúng, 4 = đúng 

và 5 = hoàn toàn đúng;  

Đối với các nội dung câu hỏi trong nhóm câu hỏi dùng đo thái độ chúng tôi 

quy định: 1 = hoàn toàn không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = phân vân,  4 = đồng 

ý và 5 = hoàn toàn đồng ý.  

Để đo nhân tố hành vi của 2 nhóm ĐC và TN chúng tôi dùng chuẩn hành vi 

để đánh giá câu trả lời gồm 3 thang sau:  

+ Thang 1 tương đương những câu trả lời mang tính khả thi cao nhất, đúng 

xu thế xã hội nhất, cầu thị nhất, hoà nhã nhất, hành vi luôn thể hiện là người ưu tú 

làm điều hay lẽ phải tốt cho xã hội, đúng chuẩn mực đạo đức của xã hội;  

+ Thang 2 là câu trả lời mang tính lưng chừng không có chính kiến và thể 

hiện hành vi của những người ba phải, ở giữa ngưỡng của cái đúng và cái sai, cái tốt 
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và cái xấu, họ chưa phải là người có ý thức cải thiện xã hội, có thể cải thiện được 

nhưng cũng dễ nghiêng sang chiều không đúng, chiều xấu;  

+ Thang 3 là thang ngược lại hoàn toàn của thang 1. Tương đương với sự lựa 

chọn những hành vi đi ngược xu thế xã hội thể hiện cái thụt lùi trong hành vi ứng xử.  

Nội dung của nhân tố nhận thức gồm 15 câu hỏi cụ thể trong có câu 7 có chi 

tiết 3 ý để giúp SV trả lời hiểu đúng nội hàm của câu hỏi được khai báo trong SPSS 

tương ứng từ C1N đến C15N. Nội dung phần thái độ có 10 câu hỏi chi tiết được 

khai báo trong SPSS tương ứng từ D1N đến D10N. Nội dung phần hành vi có 10 

câu chi tiết với từng đáp án sẵn để SV lựa chọn phù hợp với hành vi của mình được 

khai báo trong SPSS tương ứng từ V1 đến V10. Nội dung khảo sát được trình bày ở 

phụ lục 2: Mẫu 2a - Phiếu khảo sát TN sinh viên  

4.3.2 Kiểm tra độ tin cậy của thang đo trong xây dựng chuẩn thực nghiệm 

Tính toán độ tin cậy của bộ câu hỏi là bước quan trọng nhằm khẳng định độ 

tin cậy của công cụ đo lường đồng thời cũng khẳng định độ tin cậy của thông tin thu 

thập được qua công cụ đo lường này. Chúng tôi tiến hành phân tích chỉ số 

Cronbach's Alpha bằng phần mềm SPSS lần lượt cho toàn bộ nội dung của phiếu 

khảo sát gồm 3 nội dung chính. 

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho từng nội dung như sau: ở đây chúng ta 

dùng thuật ngữ “biến” tương đương nội hàm chi tiết từng câu hỏi trong chuẩn TN. Nội 

dung TN gồm 35 câu và vì có câu 7 chia thành 3 ý nên được xem như 37 biến. 

- Nhận thức của SV về ĐĐNN (017 biến): α = 0.666 

Bảng 4.2: Thống kê biến tổng nhận thức của SV về ĐĐNN 

 

Biến 

Trung bình được 

điều chỉnh nếu xóa 

biến 

Phương sai được 

điều chỉnh nếu xóa 

biến 

Hệ số tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu xóa biến 

C1N 47,3214 19,5018 0, 4573 0,6514 

C2N 47,1032 21,2722 0, 4930 0,6682 

C3N 47,1111 20,7286 0, 4810 0,6591 

C4N 47,0794 20,5993 0, 4870 0,6587 

C5N 47,2698 20,7795 0, 4236 0,6680 

C6N 47,2976 20,5684 0, 4401 0,6526 

C7.1N 47,2540 21,5289 0, 4033 0,6852 

C7.2N 47,2143 21,2607 0, 4672 0,6734 

C7.3N 47,4643 19,5007 0, 4249 0,6414 
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C8N 47,1865 20,0886 0, 4881 0,6469 

C9N 47,1071 19,8331 0, 4885 0,6464 

C10N 46,8214 18,1632 0, 4081 0,6269 

C11N 47,1508 19,1007 0, 4114 0,6303 

C12N 47,2698 19,5524 0, 4050 0,6338 

C13N 47,3492 19,4712 0, 4189 0,6322 

C14N 47,4008 19,5080 0, 4068 0,6334 

C15N 47,3929 19,5144 0, 4323 0,6315 

 

Xét hệ số tương quan biến tổng của các biến cho thấy tất cả các biến đều có 

hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,4. Về lý thuyết, các biến có hệ số tương quan 

biến tổng nhỏ hơn 0,3 cần được loại bỏ, kết quả này khẳng định không cần loại bỏ 

biến nào trong 17 biến nêu trên. Điều này chứng tỏ phần nội dung đánh giá nhận 

thức của SV được thiết kế đo lường đạt chuẩn phục vụ được trong công tác TN, 

mang tính khoa học cao.  

- Thái độ của SV về ĐĐNN (10 biến): α = 0,9134 

Bảng 4.3: Thống kê biến tổng thái độ của SV về ĐĐNN 

 

 

Biến 

Trung bình được 

điều chỉnh nếu 

xóa biến 

Phương sai được 

điều chỉnh nếu xóa 

biến 

Hệ số tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach's 

Alpha nếu xóa 

biến 

D1NN 27,1698 32,7703 0, 6932 0, 9048 

D2NN 27,2377 32,9698 0,7975 0,8976 

D3NN 27,2038 32,3826 0,7421 0,9012 

D4NN 27,3132 36,4508 0,5519 0,9117 

D5NN 27,1434 35,6081 0,6820 0,9054 

D6NN 27,1698 34,9900 0,6725 0,9054 

D7NN 27,0189 35,0337 0,6360 0,9073 

D8NN 27,0792 35,1111 0,6767 0,9052 

D9NN 27,1245 33,8291 0,7190 0,9025 

D10NN 27,3057 33,8873 0,6764 0,9051 

 

Xét hệ số tương quan biến tổng của các biến cho thấy tất cả các biến đều có 

hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,4. Tương tự, kết quả này dao động từ 0,5 đến 

0,7 khẳng định không cần loại bỏ biến nào trong 10 biến nêu trên. Điều này chứng 

tỏ phần nội dung đánh giá thái độ của SV được thiết kế đo lường đạt chuẩn phục vụ 

được trong công tác TN, mang tính khoa học cao.  
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- Hành vi của SV về ĐĐNN: (10  biến): α = 0,7510 

Bảng 4.4: Thống kê biến tổng hành vi của SV về ĐĐNN 

 

 

Biến 

Trung bình được 

điều chỉnh nếu 

xóa biến 

Phương sai được 

điều chỉnh nếu 

xóa biến 

Hệ số 

 tương quan 

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha nếu 

xóa biến 

V1 14, 6513 10,9972 0, 4555 0, 7241 

V2 14, 8467 11,0533 0, 5092 0, 7167 

V3 14, 8582 11,3298 0, 4812 0, 7216 

V4 14, 7663 12,6490 0, 4398 0, 7670 

V5 14, 8621 11,0886 0, 4682 0, 7223 

V6 14, 6667 10,4769 0, 5227 0, 7127 

V7 14, 6820 11,8716 0, 4037 0, 7460 

V8 14, 9617 11,4447 0, 4215 0, 7294 

V9 14, 9885 11,0114 0, 6152 0, 7052 

V10 15,0613 12,2193 0, 4438 0, 7532 

 

Tương tự như phần hệ số tương quan biến tổng của các biến nhận thức và 

thái độ hệ số tương quan biến tổng của các biến hành vi cho thấy tất cả các biến đều 

có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,4. Kết quả này dao động từ 0,4 đến 0,6 

khẳng định không cần loại bỏ biến nào trong 10 biến nêu trên. Điều này chứng tỏ 

phần nội dung đánh giá hành vi của SV được thiết kế đo lường đạt chuẩn phục vụ 

được trong công tác thực nghiệm, mang tính khoa học cao.  

Như vậy, tất cả các thang đo đều đạt yêu cầu về hệ số tin cậy Cronbach’s 

alpha. Thấp nhất là α = 0,666, cao nhất là α = 0,9134; chỉ số Cronbach’s Alpha của 

tất cả 3 nội dung lớn về thái độ, nhận thức, hành vi với 37 câu hỏi chi tiết = 0,813, 

đây là chỉ số cao cho thấy bộ câu hỏi có độ tin cậy cao, đủ yêu cầu để sử dụng làm 

công cụ đo lường đánh giá về sự khác biệt hay không khác biệt trong giáo dục 

ĐĐNN cho SV các trường CĐN. 

Tuy nhiên để có thể khẳng định các nhóm nội dung đó có khả năng có mối 

liên hệ tạo thành một nhân tố trong quá trình đánh giá hay không? Cần phải xem xét 

bằng công cụ phân tích nhân tố (EFA). Nếu tìm được các nhóm câu hỏi có mối quan 

hệ tương quan sẽ đo được nội hàm của một nhân tố lớn. Việc phân tích nhân tố 

khám phá sẽ chỉ ra được nội dung câu hỏi nào không phù hợp trong đánh giá nhận 

thức, thái độ và hành vi của SV về ĐĐNN 
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- Đo nhân tố nhận thức của SV về ĐĐNN: 

Bảng 4.5: Bảng Chỉ số KMO và Kiểm định Bartlett về nhận thức 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,828 

Kiểm định Bartlett's Approx. Chi-Square 618,437 

df 57 
Sig. 0,000 

 

Kiểm định KMO và Barlett trong phân tích EFA cho giá trị Sig = 0,000, 

hệ số KMO = 0,847 là rất cao, chứng tỏ phân tích EFA thích hợp được sử dụng 

trong phân tích các nội dung câu hỏi để đánh giá về nhận thức của SV về 

ĐĐNN.  

Bảng 4.6: Bảng Total Variance Explained về nhận thức 

Component Initial Eigenvalues 

 Total % of Variance Cumulative % 

1 2,204 12,967 12,967 

2 1,518 8,928 21,895 

3 1,481 8,713 30,608 

4 1,369 8,052 38,660 

5 1,228 7,225 45,886 

6 1,167 6,865 52,751 

7 1,053 6,196 58,946 

8 1,036 6,093 65,040 

9 ,871 5,123 70,162 

10 ,841 4,946 75,108 

11 ,781 4,593 79,701 

12 ,720 4,236 83,937 

13 ,686 4,036 87,973 

14 ,635 3,737 91,711 

15 ,600 3,530 95,240 

16 ,429 2,522 97,762 

17 ,380 2,238 100,000 

 

Phương pháp trích nhân tố với phép quay Varimax xác định trích được 11 biến 

từ 17 biến quan sát của nhân tố nhận thức để tạo thành 1 nhân tố nhận thức mới 

được đánh giá khách quan hơn. Giá trị Cumulative % của Component 11 biến = 

79,701 (tổng phương sai trích của các biến) cho biết 11 biến đầu giải thích 79,701% 

biến thiên của dữ liệu.  

Như vậy, nhân tố “nhận thức để đo ĐĐNN của SV” được đo bằng 11 nội 

dung câu, 6 câu bị loại do hệ số tương quan biến tổng có giá trị nhỏ hơn 0,3 gồm 
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biến C2N,C4N, C5N, C6N, C7.1N và biến C7.2N, xem bảng 4.7 dưới:  

Bảng 4.7: Các biến dùng để đo nhân tố nhận thức của SV về ĐĐNN 

Tên biến Nội dung biến Thành phần 

C12N Tính trách nhiệm là một yếu tố quan trọng trong công việc 

phải không? 
,579 

C8N Khi một SV được nhà trường giáo dục ĐĐNN thì khi ra 

trường sẽ tham gia lao động với tinh thần tự giác, ý thức trách 

nhiệm cao trong nghề 

,522 

C1N ĐĐNN rất quan trọng cho tất cả các ngành nghề và người 

hành nghề 
,505 

C13N Hợp tác, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau có phải là yêu cầu trong 

làm việc nhóm? 
,456 

C14N Bạn nghĩ hành vi ứng xử của mình trong các mối quan với 

thầy cô, bạn bè, cán bộ trong trường có quan trọng và ảnh 

hưởng nhiều đến mục tiêu của mình khi học ở trường? 

,442 

C3N Theo bạn, một người lao động có ý thức ĐĐNN thì họ sẽ làm 

việc với trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực. 
,419 

C15N Bạn nghĩ rằng việc SV bị nhà trường xử lý như cảnh cáo, kỷ 

luật cũng xuất phát từ ý thức ĐĐNN chưa cao? 
,353 

C7.3N ĐĐNN giúp những người quản lý có cơ sở khách quan để 

đánh giá người lao động nghề nghiệp 
,338 

C9N ĐĐNN là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp, nó 

quyết định khả năng tồn tại của bạn trong thị trường lao động 
,326 

C10N Theo bạn, học nghề là chính, nhưng các hoạt động, phong trào 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng không kém phần 

quan trọng trong phát triển ĐĐNN 

-,317 

C11N Ngoài kiến thức chuyên ngành tại trường, bạn nghĩ mình có 

cần phải trang bị thêm cho mình trình độ anh văn, vi tính 
,308 

C4N Theo bạn, ĐĐNN là do mỗi người tự ý thức hay phải qua một 

quá trình tìm hiểu và hình thành 

Các biến này 

bị loại bỏ do 

không phù 

hợp để đánh 

giá về nhận 

thức của SV 

C6N ĐĐNN là hệ thống các chuẩn mực đạo đức phản ánh những 

yêu cầu đòi hỏi của xã hội, của bản thân nghề nghiệp đối với 

người làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp đó; là yếu tố cơ bản 

giúp họ có nhận thức, thái độ, 
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C2N ĐĐNN thể hiện ở nhận thức, thái độ và phản ánh qua hành vi 

thực hiện trong công việc. 

về ĐĐNN 

C7.2N Điều chỉnh hành vi của người làm việc trong nghề nghiệp phải 

tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của lĩnh vực đó 

C7.1N Định hướng giáo dục những người làm việc trong nghề nghiệp 

để họ có được những phẩm chất phù hợp với mong đợi của xã 

hội và mục tiêu ĐĐNN 

C5N Việc giáo dục ĐĐNN phải là một quá trình và được thực hiện 

đồng bộ trên nhiều mặt ngay từ khi vào trường 

 

- Đo nhân tố thái độ của SV về ĐĐNN 

Bảng 4.8: Bảng chỉ số KMO và Kiểm định Bartlett về thái độ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,867 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 304,814 

df 45 

Sig. ,000 

 

Kiểm định KMO và Barlett trong phân tích EFA cho giá trị Sig = 0,000, 

hệ số KMO = 0,867 là rất cao, chứng tỏ phân tích EFA thích hợp được sử dụng 

trong phân tích nhân tố thái độ để tìm ra những nội dung câu hỏi phù hợp cho 

việc đánh giá ĐĐNN của SV thông qua các chi tiết câu hỏi về thái độ.  

Bảng 4.9: Bảng Total Variance Explained về thái độ 

Component Initial Eigenvalues 

 Total % of Variance Cumulative % 

1 1,538 15,378 15,378 

2 1,363 13,630 29,008 

3 1,240 12,403 41,411 

4 1,208 12,081 53,491 

5 1,095 10,946 64,437 

6 ,952 9,519 73,956 

7 ,789 7,887 81,843 

8 ,663 6,632 88,475 

9 ,595 5,954 94,429 

10 ,557 5,571 100,000 

 

Phương pháp trích nhân tố với phép quay Varimax xác định trích được 9 biến 

từ 10 biến quan sát của nhân tố thái độ để tạo thành 1 nhân tố thái độ mới được đánh 

giá khách quan hơn. Giá trị Cumulative % của Component 9 biến = 64,437 (tổng 
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phương sai trích của các biến) cho biết 9 biến đầu giải thích 64,437% biến thiên của 

dữ liệu.  

Như vậy, nhân tố “Thái độ để đo ĐĐNN của SV” được đo bằng 9 nội dung 

câu, 1 câu bị loại do hệ số tương quan biến tổng có giá trị nhỏ hơn 0,3 là biến 

D3NN, xem bảng 4.10 bên dưới:  

Bảng 4.10: Các biến dùng để đo nhân tố thái độ của SV về ĐĐNN 

Tên biến Nội dung biến Thành phần 

D4NN Bạn có phản đối việc lợi dụng công sức, tài năng của người 

khác hay tập thể cho  cá nhân? 
,670 

D7NN Bạn cảm thấy ân hận mỗi khi vi phạm một điều qui định 

chung nào đó, có đúng vậy không? 
,646 

D6NN Bạn đồng ý với suy nghĩ trong cuộc sống cần cố gằng đạt 

được mục đích bằng bất cứ giá nào? 
,455 

D1NN Việc chấp hành các nội qui, qui định của nhà trường, của 

lớp có gây khó khăn và tạo cho bạn cảm giác không thoải 

mái? 

,453 

D2NN Bạn có cảm thấy khó chịu khi mình không thể hoàn thành 

bài tập mà giáo viên giao và muốn bỏ hết tất cả? 
,451 

D8NN Bạn cảm thấy cần phải sống trung thực, thẳng thắn dù có 

lúc bị thua thiệt phải không? 
,449 

D10NN Bạn không cảm thấy khó chịu khi GV (hoặc quản lý) nhắc 

nhở khi lỡ vi phạm lỗi nhỏ? và sẵn sàng nhận lỗi 
,447 

D5NN Khi tiếp xúc với những kiến thức, kỹ năng mới trong nghề, 

bạn có cảm thấy sợ, mệt mỏi hay uể oải? 
,432 

D9NN Bạn không thích dọn dẹp nơi làm việc vì đó là nhiệm vụ 

của bộ phận tạp vụ? 
,393 

D3NN Theo bạn, việc không thực hiện được lời hứa, nhiệm vụ với 

tập thể vì những lý do "khách quan" thì chẳng có gì đáng 

trách vì trong nhóm còn nhiều cá nhân khác? 

Biến này bị loại bỏ do 

không phù hợp để đánh 

giá về thái độ của SV về 

ĐNN   

- Đo nhân tố hành vi của SV về ĐĐNN 
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Bảng 4.11: Bảng chỉ số KMO và Kiểm định Bartlett về hành vi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,829 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 304,814 

df 45 

Sig. ,000 
 

 

Kiểm định KMO và Barlett trong phân tích EFA cho giá trị Sig=0,000, hệ số 

KMO = 0,829 là rất cao, chứng tỏ phân tích EFA thích hợp được sử dụng trong phân 

tích nhân tố hành vi để tìm ra những nội dung câu hỏi phù hợp cho việc đánh giá 

ĐĐNN của SV thông qua các chi tiết câu hỏi về hành vi.  

Bảng 4.12: Bảng Total Variance Explained về hành vi 

Component Initial Eigenvalues 

 Total % of Variance Cumulative % 

1 1,889 18,890 18,890 

2 1,755 17,554 36,444 

3 1,408 14,084 50,527 

4 1,225 12,250 62,778 

5 1,038 10,379 73,157 

6 ,755 7,550 80,706 

7 ,693 6,933 87,639 

8 ,479 4,791 92,430 

9 ,451 4,512 96,941 

10 ,306 3,059 100,000 

 
Phương pháp trích nhân tố với phép quay Varimax xác định trích được 8 biến 

từ 10 biến quan sát của nhân tố hành vi để tạo thành 1 nhân tố hành vi mới được 

đánh giá khách quan hơn. Giá trị Cumulative % của Component 8 biến = 92,430 

(tổng phương sai trích của các biến) cho biết 8 biến đầu giải thích 92,430% biến 

thiên của dữ liệu.  

Như vậy, nhân tố “Hành vi để đo ĐĐNN của SV” được đo bằng 8 nội dung, 

2 câu bị loại do hệ số tương quan biến tổng có giá trị nhỏ hơn 0,3 gồm biến V5 và 

biến V10, xem bảng 4.13 bên dưới:  
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Bảng 4.13: Các biến dùng để đo nhân tố hành vi của SV về ĐĐNN 

Tên biến Nội dung biến Thành phần 

V2 Mỗi khi được giao giải quyết những công việc đòi hỏi cần 

nhận phải chịu trách nhiệm về hậu quả của nó, bạn 

thường: … 

,648 

V6 Đã bao giờ bạn nhận trách nhiệm về mình khi có những 

quyết định sai lầm ảnh hưởng đến mọi người không? 
,620 

V1 Khi gặp các thầy cô giáo cũ, Bạn … ,505 

V8 Khi tham gia lao động, một sự cố xảy ra (không phải do 

bạn), bạn thường: … 
,498 

V7 Khi hoàn cảnh không thuận lợi, để tránh hậu quả, bạn hay 

thay đổi lời hứa và những cam kết của mình phải không? 
,444 

V3 Đối với các phong trào "làm sạch trường lớp", "trồng cây 

xanh", giữ gìn vệ sinh chung cho trường lớp hoặc những 

nơi công cộng, Bạn …. 

,382 

V9 Một công việc đòi hỏi sự hợp tác nhóm để thực hiện, khi 

được giao nhiệm vụ, bạn thường … 
,338 

V4 Bạn hay giận dữ và muốn trừng phạt hoặc trả thù những ai 

cố ý làm hại mình, phải khồng? 
,314 

V5 Khi thấy người khác vứt rác bừa bãi ra đường (hoặc trong 

sân trường), Bạn … 

các biến này bị 

loại bỏ do 

không phù hợp 

để đánh giá về 

nhận thức của 

SV về ĐĐNN  

V10 Trong thực hành, GV sơ suất phát dư vật tư cho bạn, bạn 

thường 

 

 

Việc sử dụng công cụ phân tích nhân tố để tìm ra những nội dung chính xác 

khoa học đo đúng 3 nhân tố nhận thức, thái độ và hành vi của SV về ĐĐNN sẽ giúp 

người nghiên cứu phân tích đúng những số liệu trong TN của 2 lần đánh giá đầu vào 

và đầu ra của SV về sự thay đổi khi áp dụng các hoạt động giáo dục đề xuất. Qua 

phân tích chúng ta có được các nội dung để đánh giá để so sánh kết quả về nhận 

thức, thái độ và hành vi của SV tại Phụ lục 2: Mẫu 2b - Phiếu khảo sát TN sinh viên 

(dùng để đánh giá kết quả). 

Từ đây chúng ta có thể tiến hành so sánh điểm trung bình (ĐTB) của từng 

nội dung câu hỏi chi tiết trong 3 nhóm nội dung chính (nhân tố) đánh giá nhận thức, 

thái độ và hành vi của nhóm ĐC và TN. 
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Khi đánh giá đầu vào nếu đầu vào không có sự khác biệt về trị trung bình của 

2 tổng thể thì có thể khẳng định xuất phát điểm của SV giữa 2 nhóm ĐC và TN là 

giống nhau. Nếu kết quả kiểm tra đầu ra có sự khác nhau về trị trung bình của 2 

tổng thể là nhóm ĐC và nhóm TN thì có thể khẳng định được thông qua quá trình 

tương tác của các hoạt động TN đã làm thay đổi về ĐĐNN của SV học nghề. Biểu 

hiện của sự khác biệt về trị trung bình của 2 tổng thể là ĐTB của thang đo tăng dần 

khi đo nội dung thái độ và nhân thức của nhóm TN sẽ cao hơn hẳn nhóm ĐC ở kết 

quả đầu ra. Còn với thang đo của các nội dung hành vi thì ĐTB của nhóm TN sẽ 

thấp hơn nhóm ĐC ở kết quả đầu ra.  

Trong quá trình TN, thực hiện kiểm định sự khác biệt trị trung bình của 2 

tổng thể bằng phần mềm SPSS và chạy theo các lệnh sau: anlyne > compare means 

> Independent samples T Test. Kết quả khi chạy lệnh này sẽ cho chúng ta thấy có 

sự khác nhau hay không có sự khác nhau về trung bình và phương sai của 2 nhóm 

ĐC và TN. Trong phần mềm SPSS sẽ tính được phương sai mẫu, việc tính toán này 

phản ánh mức độ phân tán của biến. Một điều cần chú ý khi thực hiện lệnh này có 

kết quả tin cậy là dung lượng mẫu phải luôn bằng hoặc lớn hơn 30 SV được khảo 

sát. Ở phương pháp này chúng tôi có dung lượng mẫu như sau:  

Bảng 4.14: Dung lượng mẫu khảo sát thực nghiệm 

So sánh cách nhóm 
Nhóm Thực nghiệm Nhóm Đối chứng 

ĐCN2 CNOT3 ĐCN1 CNOT2 

Đầu vào 37 SV 30 SV 37 SV 30 SV 

Đầu ra 37 SV 30 SV 37 SV 30 V 

 

4.3.3 Kết quả thực nghiệm 

4.3.3.1 Nhận thức, thái độ, hành vi  của 2 nhóm sinh viên thực nghiệm và 

đối chứng trong đợt khảo sát đầu vào 

Để khẳng định sự không khác nhau giữa nhóm ĐC và TN trong lần khảo sát 

đầu vào có 2 thông số cần khẳng định.  

+ Thông số thứ nhất là giá trị mean (trung bình) của các nội dung câu hỏi 

trong từng nhân tố nhận thức, thái độ và hành vi. So sánh trong từng câu chi tiết, để 

thấy sự bằng nhau hay chệnh lệch theo hướng nghịch hay hướng thuận từ đó rút ra 

nhận định.  
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+ Thông số thứ hai sig α với độ tin cậy 95% khi thực hiện kiểm định T - Test 

về trị trung bình của 2 tổng thể, nếu sig α > 0.05 bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận 

giả thuyết H1 nghĩa là không khác biệt giữa 2 tổng thể của 2 nhóm ĐC và TN, nếu 

sig α ≤ 0.05 sẽ chấp nhận giả thuyết Ho, bác bỏ giả thuyết H1 nghĩa là có sự khác 

biệt giữa 2 tổng thể của 2 nhóm ĐC và TN.   

+ Về nhận thức: 

Kết quả khảo sát đầu vào cho thấy ĐTB của nhóm ĐC dao động từ 2.66 đến 

3.15 trên thang điểm 5 và ĐTB của nhóm TN cũng có mức dao động từ 2.58 đến 

3.15, đây điểm tiệm cận mức 3 ngang bằng ngưỡng “đôi khi đúng”. Nhìn mức trung 

bình của 2 nhóm dễ dàng nhận thấy qua biểu đồ 4.1 không có sự chênh lệch về ĐTB 

của 2 nhóm ĐC và TN.  

 

Biểu đồ 4.1: So sánh ĐTB của nhóm ĐC và nhóm TN về nhận thức  

trong khảo sát đầu vào 

Tuỳ thuộc vào nội dung câu hỏi mà SV nhận định và lựa chọn câu trả lời phù 

hợp ví dụ câu nhận định được nhiều lựa chọn của SV với mức trung bình cao nhất 

3.15 đó là câu: “Theo bạn, một người lao động có ý thức ĐĐNN thì họ sẽ làm việc 

với trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực”; hoặc câu tất cả SV đều đánh giá không cao 

đó là “chức năng của ĐĐNN giúp những người quản lý có cơ sở khách quan để 

đánh giá người lao động nghề nghiệp” chỉ nhận được 2.58 điểm trên thang điểm 5, 

thấp nhất trong các nội dung được khảo sát (xem Bảng 3.1 – Phụ lục 3). 

Và để khẳng định không có sự khác biệt giữa 2 nhóm ĐC và TN trong khảo 

sát đầu vào kết quả thực hiện kiểm định trị trung bình 2 tổng thể cho thấy 11 nội 

dung câu hỏi đề có α > 0.05, sig α đều đọc ở phương sai bằng nhau (xem Bảng 3.2- 
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Phụ lục 3). Chúng ta có thể kết luận, không có sự khác biệt giữa nhận thức của 2 

nhóm TN và ĐC trong khảo sát đầu vào của SV. 

+ Về Thái độ: 

Tương tự, kết quả khảo sát đầu vào giữa nhóm ĐC và TN không có sự khác biệt 

giữa trị trung bình 2 tổng thể nhóm ĐC và TN trong nhân tố thái độ. Với 9 nội dung 

câu hỏi đều có α > 0.05 (xem Bảng 3.3, Bảng 3.4 - Phụ lục 3) bắt buộc chúng ta chọn 

giả thuyết H1, bác bỏ giả thuyết H0. Mặt khác ĐTB của 2 nhóm trong từng nội dung 

câu hỏi chi tiết trong Biểu đồ 4.2 đều không có sự chênh lệch lớn, có 6/9 nội dung có 

ĐTB ngang bằng nhau, ví dụ câu D4NN nội dung “Bạn có phản đối việc lợi dụng công 

sức, tài năng của người khác hay tập thể cho cá nhân?” cả SV nhóm ĐC và TN đều 

đánh giá mức ĐTB là 2.76/5 điểm, mức điểm này nằm trong khoảng tiệm cận dưới của 

mức đánh giá “phân vân”. Nội dung 3 câu còn lại đều có ĐTB nhóm ĐC cao hơn 

nhóm TN từ 0.17 đến 0.31 điểm trên thang điểm 5. Sự chênh lệch không lớn. 

 

Biểu đồ 4.2: So sánh ĐTB của nhóm ĐC và nhóm TN về thái độ 

trong khảo sát đầu vào 

Kết quả trên chứng tỏ SV của nhóm ĐC và nhóm TN không có sự khác biệt 

ban đầu trong thái độ của SV về ĐĐNN. Nếu kết quả đầu ra có sự khác biệt, có sự 

thay đổi, chênh lệnh lớn về ĐTB thì có thể khẳng định phương pháp giáo dục khác 

nhau làm tác động đến thay đổi trong thái độ của SV về ĐĐNN.  

Như vậy, kết quả khảo sát đầu vào được so sánh giữa 2 nhóm ĐC và TN về 

nhân tố nhận thức và thái độ của SV đều không có sự khác biệt, nghĩa là khi bắt đầu 

TN thì nhận thức và thái độ của SV là hoàn toàn giống nhau.  
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+ Về hành vi: 

Về nhân tố hành vi của 2 nhóm ĐC và TN được đánh giá trên thang đo khác 

với 2 nhân tố trên. Nếu như 2 nhân tố trên sử dụng thang đo tăng dần, còn nhân tố 

hành vi được thiết kế với thang đo ngược lại, thang đo giảm dần trong 8 nội dung để 

hỏi có 2 câu V4 và V7 nội dung hỏi ngược lại với chuẩn mực để đo xem SV có thực 

sự đọc nội dung câu hỏi khi trả lời hay không. Tuy cách thức hỏi, nội dung thang đo 

có khác nhưng kết quả chúng tôi thu được vẫn là không có sự khác biệt giữa trị 

trung bình của 2 nhóm ĐC và TN trong đánh giá nhân tố hành vi về ĐĐNN của SV. 

Với 8 nội dung câu hỏi đều có α > 0.05 (xem Bảng 3.6 - Phụ lục 3) bắt buộc chọn 

giả thuyết H1, bác bỏ giả thuyết H0 về có sự khác biệt của 2 nhóm trong đánh giá 

hành vi. ĐTB của 2 nhóm dao động từ 1.58 đến 2.35 trên thang điểm giảm dần là 

điểm 3.  

 

 

Biểu đồ 4.3:  So sánh ĐTB của nhóm ĐC và nhóm TN về hành vi 

 trong khảo sát đầu vào 

Biểu đồ 3.3 cho thấy khoảng cách giản rộng nhất khi so sánh ĐTB 2 nhóm 

ĐC và TN là 0.33 thuộc về nội dung câu V8 – “Khi tham gia lao động, một sự cố 

xảy ra (không phải do bạn), bạn thường:”. Hầu hết các SV đều chọn đáp án thiên 

về “Chỉ đứng nhìn vì đó không phải là chuyện của mình”, ít ai lựa chọn việc “Đến 

giúp đỡ, ngắt nguồn điện, báo quản lý” sự không hứng thú, tích cực trong hành vi 

của SV có xuất phát từ nhận thức và thái độ. Đây là câu hỏi đánh giá theo chiều 
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hướng tích cực nhất trong 8 nội dung khảo sát nhưng cho thấy một bức tranh ban 

đầu là việc lựa chọn hành vi theo xu hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực.  

4.3.3.2  Nhận thức, thái độ, hành vi của nhóm thực nghiệm so với nhóm 

đối chứng khi đánh giá đầu ra:  

+ Về nhận thức: 

Qua kết quả ở Bảng 3.8 - Phụ lục 3, cho thấy 11 sig α đều ≤ 0.05. Chúng tôi 

có thể kết luận có sự khác biệt giữa nhận thức của 2 nhóm TN và ĐC trong khảo sát 

đầu ra của SV các trường CĐN.  

Kết quả khảo sát đầu ra cho thấy ĐTB của nhóm ĐC dao động từ 2.24 đến 2.89 

trên thang điểm 5 và ĐTB của nhóm TN cũng có mức dao động từ 3.1 đến 4.2. Hai mức 

điểm có sự chênh lệch nhau rõ rệt thể hiện ở biểu đồ 4.4, điểm của nhóm ĐC trong phần 

nhận thức tiệm cận mức 3 ngang bằng ngưỡng “đôi khi đúng”, trong khi điểm của nhóm 

TN có xu hướng tiệm cận mức 4 nhiều hơn chạm mức “đúng”.  

 

Biểu đồ 4.4: So sánh ĐTB của nhóm ĐC và nhóm TN về nhận thức  

trong khảo sát đầu ra 

Ngoài việc khẳng định sự khác biệt trong đánh giá đầu ra của nhóm ĐC và 

TN về nhận thức trong ĐĐNN bằng khẳng định sự khác biệt về trị trung bình của 2 

tổng thể thì biểu đồ 4.4 cũng cho thấy sự chênh lệch ĐTB của 2 nhóm ĐC và TN 

trong đánh giá nhận thức giãn rộng, dao động từ 0.5 đến 1 điểm trên thang điểm 5. 

Đây là sự khác biệt khá lớn và cho thấy có sự tác động khi áp dụng 2 hình thức tổ 

chức giáo dục ĐĐNN khác nhau trên cùng đối tượng có đầu vào giống nhau.  
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Thêm một kênh thông tin để khẳng định sau quá trình TN 2 nhóm có kết quả 

khác nhau, tại Bảng 4.15 dưới đây cho thấy so với kết quả đánh giá đầu vào, kết quả 

đánh giá đầu ra của 2 nhóm ĐC và TN của 2 ngành Điện công nghiệp và Công nghệ 

ô tô đều có sự thay đổi về ĐTB, sự thay đổi đó chủ yếu theo xu hướng tăng lên theo 

thang đo 5 tăng dần. Nghĩa là sau quá trình giáo dục các đối tượng có sự thay đổi, 

và sự thay đổi đó thể hiện rõ rệt với kết quả của nhóm TN so giữa đầu vào và đầu ra 

cao hơn hẳn so với nhóm ĐC trong đánh giá nhận thức của SV về ĐĐNN. Như vậy, 

có thể nói sự thay đổi nhiều hay ít phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tổ chức 

giáo dục ĐĐNN như thế nào.  

Bảng 4.15: Điểm trung bình của nhân tố nhận thức về ĐĐNN 

Nội dung 

Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra 

Nhóm Thực nghiệm Nhóm Đối chứng 

Lớp CNOT3 Lớp ĐCN 2 Lớp CNOT2 Lớp ĐCN 1 

 C1N 2,40 3,00 3,24 3,19 2,62 2,83 2,59 3,16 

C3N 3,00 3,00 3,27 3,19 3,00 2,80 2,94 3,24 

C7.3N 2,37 3,00 2,76 3,11 2,48 2,54 2,57 2,81 

C8N 2,80 3,48 2,89 3,22 2,79 2,84 2,89 3,11 

C9N 2,90 3,48 3,08 3,32 2,77 2,79 2,73 3,14 

C10N 2,97 3,48 3,19 4,76 3,21 2,89 2,89 3,11 

C11N 2,83 3,00 3,14 3,76 2,38 2,68 2,76 2,95 

C12N 2,87 3,00 3,19 3,41 2,79 2,91 2,86 2,92 

C13N 2,77 3,07 3,06 3,38 2,69 2,97 2,56 2,89 

C14N 2,60 3,00 2,95 3,32 2,72 2,87 2,46 2,95 

C15N 2,37 3,03 3,22 3,16 2,83 2,97 2,39 3,00 

 

+ Về Thái độ: 

Tương tự như kết quả khảo về nhận thức, kết quả chạy tương quan trị trung 

bình giữa 2 tổng thể của các nội dung về thái độ của SV trong đánh giá ĐĐNN cho 

thấy có sự khác biệt rõ rệt của nhóm ĐC và TN. Với 9 nội dung câu hỏi đều có α ≤ 

0.05 (xem Bảng 3.10 - Phụ lục 3) khẳng định chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả 

thuyết H1, nghĩa là có sự khác biệt sau khi TN.  

ĐTB của 2 nhóm trong từng nội dung câu hỏi chi tiết trong biểu đồ 4.5 cho 

thấy có sự chênh lệch lớn, nếu như kết quả khảo sát đầu vào có đến 6/9 nội dung có 
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ĐTB ngang bằng nhau thì kết quả khảo sát đầu ra đều có sự chênh lệch giữa nhóm 

ĐC và TN, giá trị chênh lệch dao động trong khoảng 0.96 đến 2 điểm trên thang 

điểm 5.  Đặc biệt ĐTB của nhóm TN đạt từ 3.48 đến 4.07 tiệm cận thang đo 4 

“đồng ý” với những nội hàm của câu hỏi trong khảo sát thái độ của SV về ĐĐNN.   

 

Biểu đồ 4.5:  So sánh ĐTB của nhóm ĐC và nhóm TN về thái độ 

trong khảo sát đầu ra 

So sánh kết quả khảo sát đầu ra với kết quả khảo sát đầu vào giữa 2 nhóm 

ĐC và TN về nhân tố thái độ tác động đến ĐĐNN của SV đều cho thấy có thay đổi 

rõ nét. Điều này còn được chứng minh tại Bảng 4.16.  

Bảng 4.16: Điểm trung bình của nhân tố thái độ trong đánh giá ĐĐNN 

Nội dung 

Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra 

Nhóm Thực nghiệm Nhóm Đối chứng 

Lớp CNOT3 Lớp ĐCN 2 Lớp CNOT2 Lớp ĐCN 1 

D1NN 2,53 3,03 2,65 4,84 2,69 2,37 3,08 2,70 

D2NN 2,70 3,21 2,76 4,68 2,72 2,27 2,76 2,43 

D4NN 2,87 3,00 2,68 3,86 2,69 2,37 2,81 2,68 

D5NN 2,80 3,03 3,08 4,24 3,00 2,50 2,97 2,65 

D6NN 2,97 3,00 2,75 4,38 3,00 2,43 2,78 2,76 

D7NN 2,93 3,73 3,00 4,35 2,93 2,60 3,14 2,59 

D8NN 3,00 3,10 2,76 4,41 3,00 2,47 3,16 2,86 

D9NN 2,87 3,03 2,89 4,65 2,83 2,53 2,97 2,59 

D10N 2,57 3,03 2,81 4,49 2,48 2,50 2,49 2,54 
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+ Về  Hành vi: 

Cũng như đánh giá đầu ra, nhân tố hành vi của 2 nhóm ĐC và TN được đánh 

giá trên thang đo khác với 2 nhân tố trên. Nhân tố hành vi được thiết kế với thang 

đo giảm dần. Cho dù sử dụng nội dung, cách hỏi khác, thang đo khác nhưng kết quả 

chúng tôi thu được vẫn là có sự khác biệt giữa trị trung bình của 2 nhóm ĐC và TN 

trong đánh giá nhân tố hành vi về ĐĐNN của SV ở lần khảo sát đầu ra này. Với 8 

nội dung câu hỏi đều có α ≤ 0.05 (xem Bảng 3.12 - Phụ lục 3) chấp nhận  giả thuyết 

H0, bác bỏ giả thuyết H1 về không có sự khác biệt của 2 nhóm trong đánh giá hành 

vi. ĐTB của 2 nhóm tính trên thang đo giảm dần của 8 câu có mức dao động từ 1.94 

đến 1.04 trên thang điểm giảm dần là điểm 3. So điểm này với kết quả đầu vào cho 

thấy hành vi của SV thay đổi rất nhiều theo hướng chọn hành vi đúng đắn theo đúng 

chuẩn mực của xã hội nhiều hơn.  

 

Biểu đồ 4.6: So sánh ĐTB của nhóm ĐC và nhóm TN về Hành vi  

trong khảo sát đầu ra 

Biểu đồ 4.6 cho thấy khoảng cách giản rộng nhất khi so sánh ĐTB 2 nhóm 

ĐC và TN là 0.54 thuộc về nội dung câu V8 – “Khi tham gia lao động, một sự cố 

xảy ra (không phải do bạn), bạn thường:” so với kết quả đầu vào, kết quả đầu ra có xu 

hướng chọn “Đến giúp đỡ, ngắt nguồn điện, báo quản lý”  nhiều hơn so với các SV 

chọn đáp án “Chỉ đứng nhìn vì đó không phải là chuyện của mình”. Nếu như kết quả 

đánh giá đầu vào đây là câu hỏi đánh giá theo chiều hướng tiêu cực nhất thì kết quả 

đầu ra cho thấy việc lựa chọn hành vi từ xu hướng tiêu cực chuyển qua xu hướng tích 

cực nhiều hơn. Hai nội dung hỏi kiểm tra gồm câu V4 và V7 có hướng hỏi ngược lại 

với chuẩn đúng cũng nhận được kết quả theo chiều ngược lại với mức ĐTB 1.88 và 
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1.94 tiệm cận mức 2 lưỡng lự giữa hành vi chọn đúng và hành vi lựa chọn theo 

hướng không đúng chuẩn mực.  

Qua bảng 4.17 chúng ta có thể khẳng định việc áp dụng các hoạt động giáo 

dục ĐĐNN làm thay đổi hành vi của SV hơn cách giáo dục hiện nay các trường 

đang thực hiện rất nhiều, tính khả thi rất cao. Từ việc các SV có xu hướng chọn 

hành vi lưỡng lự giữa 2 cực đúng và sai, sau quá trình tham gia các hoạt động 

GDĐĐ đã chọn hướng đúng nhiều hơn đến 2/3 số lượng SV được khảo sát.  

Bảng 4.17: Điểm trung bình của nhân tố hành vi trong đánh giá ĐĐNN 

Nội dung 

 

Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra 

Nhóm Thực nghiệm Nhóm Đối chứng 

Lớp CNOT3 Lớp ĐCN 2 Lớp CNOT2 Lớp ĐCN 1 

V1N 2,03 1,37 2,16 1,32 2,14 1,30 2,38 1,95 

V2N 1,87 1,00 1,92 1,08 2,14 1,40 2,14 1,62 

V3N 1,87 1,07 1,97 1,11 1,72 1,43 2,08 1,62 

V4N 1,57 1,07 1,86 1,54 1,72 1,33 1,97 1,41 

V6N 2,47 1,27 2,00 1,46 2,86 1,07 1,95 1,62 

V7N 1,87 1,27 1,84 1,49 2,00 1,07 1,95 1,76 

V8N 1,67 1,03 2,05 1,05 1,93 1,10 1,30 2,11 

V9N 1,57 1,03 2,03 1,14 1,72 1,00 1,92 1,49 
 

  Bên cạnh việc khảo sát TN về ĐĐNN của SV sau quá trình học tập và rèn 

luyện của nhà trường, chúng tôi còn tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện của SV 

theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua các năm học tập tại 

trường như sau: (Phụ lục 5) 
 

- Nhóm 1: Nghề Điện công nghiệp 
 

 

 

 

        

Biểu đồ 4.7: Kết quả đánh giá rèn luyện cuối năm 1 của 2 lớp ĐC và TN 

 nghề Điện công nghiệp 

Lớp ĐC1 Lớp TN1 
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Qua biểu đồi 4.7 cho thấy kết quả rèn luyện của 2 lớp ĐC và TN của nghề 

Điện công nghiệp tương đối bằng nhau, điều này thể hiên kết quả điểm rèn luyện 

khi bắt đầu tổ chức TN là tương đương nhau (kết quả đầu vào gần bằng nhau).  

Sau khi tổ chức các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV các lớp TN, chúng tôi 

nhận được kết quả sau: 

 

 

 

Cuối năm 2: 

                 

Cuối năm 3:  

        

Biểu đồ 4.8: Kết quả đánh giá rèn luyện sau khi TN của 2 lớp ĐC và TN             

nghề Điện công nghiệp 

Kết quả đánh giá cho thấy, không có SV nào trong mẫu khảo sát có kết quả 

rèn luyện đạt loại kém. Số lượng SV đạt trung bình và yếu ít hơn rất nhiều so với số 

SV có điểm rèn luyện đạt loại trung bình khá trở lên. 

Nhìn chung, nhóm TN đạt kết quả rèn luyện cao hơn rõ rệt so với nhóm ĐC. 

Cụ thể, số lượng SV cuối năm 2, 3 thuộc nhóm ĐC đạt kết quả điểm rèn luyện trên 

mức trung bình lần lượt đạt 89.1%, 94.5% trên tổng số SV thực hiện khảo sát, trong 

khi đó, số lượng SV cuối năm 2, 3 thuộc nhóm TN đạt kết quả điểm rèn luyện trên 

mức trung bình lần lượt đạt 97.2%, 100% trên tổng số SV thực hiện khảo sát. 

Lớp ĐC1 Lớp TN1 
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Ngoài ra, kết quả thể hiện ở Biểu đồ 4.7 và Biểu đồ 4.8 cũng cho thấy SV 

cuối năm 1 có điểm rèn luyện thấp hơn SV cuối năm 2 và SV cuối năm 2 có điểm 

rèn luyện thấp hơn SV cuối năm 3. Ở cả hai nhóm ĐC và TN không có SV cuối 

năm 1 đạt loại suất sắc, trong khi số lượng SV đạt loại trung bình và yếu lên đến 

13.5% và 10.8% lần lượt ở hai nhóm ĐC và TN. SV năm hai có số lượng SV đạt 

loại trung bình và yếu ít hơn SV cuối năm 1, chỉ đạt 10.8% và 2.7% lần lượt ở 2 

nhóm ĐC và TN, con số này ở SV cuối năm 3 chỉ còn 5.4% và 0%.  

So sánh tỷ lệ SV đạt từ loại Khá trở lên của nhóm ĐC năm 1 là 67.5% và 

năm 3 là 75,6% tăng 8,1%. Còn ở nhóm TN năm 1 là 62,1% đến năm 3 là 86,4% 

tăng 24,3%. Cho thấy đối với nhóm TN trong quá trình học tập khi được tham gia 

vào các hoạt động giáo dục tích cực về ĐĐNN đã có sự thay đổi thúc đẩy tỷ lệ đạo 

đức Khá, Tốt tăng lên đáng kể. Điều này cũng cho thấy việc áp dụng các hoạt động 

giáo dục ĐĐNN lồng ghép trong quá trình đào tạo và các hoạt động khác sẽ làm 

thay đổi về nhận thức, thái độ và hành vi của SV, từ đó dẫn đến việc đạo đức của 

SV cũng tăng lên theo chiều hướng tích cực. 

 Nhóm 2: Nghề Công nghệ ô tô 

 

 

               

Biểu đồ 4.9: Kết quả đánh giá rèn luyện cuối năm 1 của 2 lớp ĐC và TN            

nghề Công nghệ ô tô 

Tương tự nghề Điện công nghiệp, đối với nghề Công nghệ ô tô cũng thể hiện 

kết quả rèn luyện cuối năm 1 của 2 lớp ĐC và TN tương đối bằng nhau, điều này 

thể hiên kết quả điểm rèn luyện khi bắt đầu tổ chức TN là tương đương nhau (kết 

quả đầu vào gần bằng nhau).  

Sau khi tổ chức các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV các lớp TN, chúng tôi 

nhận được kết quả sau: 

 

Lớp ĐC2 Lớp TN2 
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Cuối năm 2: 

 

         

Cuối năm 3:  

             

Biểu đồ 4.10: Kết quả đánh giá rèn luyện sau khi TN của 2 lớp ĐC  và TN 

 nghề Công nghệ ô tô 
 

Qua biểu đồ 4.10 cho thấy nhóm TN đạt kết quả rèn luyện cao hơn rõ rệt so 

với nhóm ĐC. Cụ thể, số lượng SV cuối năm 2, 3 thuộc nhóm ĐC đạt kết quả điểm 

rèn luyện trên mức trung bình khá trở lên lần lượt đạt 96.6%, 96.7% trên tổng số SV 

thực hiện khảo sát, trong khi đó, số lượng SV cuối năm 2, 3 thuộc nhóm TN đạt kết 

quả điểm rèn luyện trung bình khá trở lên lần lượt đạt 96.7%, 100% trên tổng số SV 

thực hiện khảo sát. Số lượng SV đạt mức trung bình khá trở lên ở hai nhóm SV ĐC 

và TN cuối năm 2 mặc dù bằng nhau nhưng lượng SV cuối năm 2 có kết quả điểm 

rèn luyện khá, tốt, xuất sắc ở nhóm TN cao hơn so với nhóm ĐC.         

Kết quả thể hiện ở biểu đồ trên cũng cho thấy SV cuối năm 1 có điểm rèn 

luyện thấp hơn SV cuối năm 2, SV cuối năm 2 có điểm rèn luyện thấp hơn SV cuối 

năm 3. Ở cả hai nhóm ĐC và TN không có SV cuối năm 1 đạt loại suất sắc, trong 

Lớp ĐC2 Lớp TN2 
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khi số lượng SV đạt loại trung bình và yếu lần lượt là 13.3% và 13.4% ở hai nhóm 

ĐC và TN. SV năm 2 có số lượng SV đạt loại trung bình và yếu ít hơn SV cuối năm 

1, chỉ đạt 3.3% và 3.3% lần lượt ở 2 nhóm ĐC và TN, con số này ở SV cuối năm 3 

chỉ còn 3.3% và 0%. Số lượng SV cuối năm 3 có điểm rèn luyện đạt khá, tốt, xuất 

sắc đều cao hơn so với SV cuối năm 2. Đặc biệt, không có SV cuối năm 2, 3 nào có 

kết quả rèn luyện loại yếu. 

So sánh tỷ lệ SV đạt từ loại Khá trở lên của nhóm ĐC cuối năm 1 là 56,7% 

và cuối năm 3 là 76,7% tăng 20%. Còn ở nhóm TN cuối năm 1 là 56,6% đến cuối 

năm 3 là 90% tăng 33,4%. Cho thấy đối với nhóm TN trong quá trình học tập khi 

được tham gia vào các hoạt động giáo dục tích cực về ĐĐNN đã có sự thay đổi thúc 

đẩy tỷ lệ đạo đức Khá, Tốt tăng lên rất cao. 

4.4 Đánh giá kết quả  

Thông qua công cụ đo lường tính tương quan trị trung bình của 2 tổng thể 

ĐC và TN chỉ ra được trong 3 nhóm nhân tố tác động đến ĐĐNN của SV. Nhân tố 

nào cũng có tác động theo chiều hướng tích cực, thay đổi lớn hơn nếu SV đó được 

giáo dục ĐĐNN thông qua tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép lẫn nhau trong giáo 

dục ĐĐNN, còn cách thức giáo dục hiện nay chỉ chú trong chuyên môn không quan 

tâm đến GDĐĐ sẽ nhận được ít sự thay đổi. 

Từ kết quả về đánh giá điểm rèn luyện đạo đức trong quá trình học nghề của 

2 nhóm nghề Điện Công nghiệp và Công nghệ ô tô trên cũng cho chúng ta thấy việc 

giáo dục ĐĐNN cho SV có đạt hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách 

thức tổ chức các hoạt động giáo dục ĐĐNN.  

Đồng thời thông qua trao đổi, xin ý kiến của các DN về sự tác động khi áp 

dụng quy trình thực tập tốt nghiệp đề xuất và các công cụ thực hiện có thay đổi như 

thế nào trong ĐĐNN của SV, chúng tôi đã nhận được đánh giá là các thái độ và 

hành vi đạo đức trong nghề nghiệp của SV đều có sự thay đổi tích cực rõ rêt, thể 

hiện ở bảng bên dưới: 
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Bảng 4.18: Đánh giá của DN về sự thay đổi trong ĐĐNN của SV khi tham gia thực 

tập theo quy trình đề xuất 

Nội dung Đánh giá sự thay đổi về mặt 

ĐĐNN (%) 

Thay đổi 

tích cực 

Thay đổi  

ít 

Không  

thay đổi 

1. Đảm bảo giờ giấc theo quy định 93,3 6,7 0 

2. Đảm bảo hoàn thành công việc đúng quy 

định 

73,3 26,7 0 

3. Thái độ làm việc 86,7 13,3 0 

4. Thực hiện các quy định của công ty 66,7 33,3 0 

5. Thái độ tác phong công nghiệp 80 20 0 

6. Tinh thần trách nhiệm trong công việc 73,3 26,7 0 

7. Trung thực trong làm việc 66,7 33,3 0 

8. Sự hợp tác đoàn kết trong công việc 86,7 13,3 0 

9. Biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn 53,3 46,7 0 

10. Giữ gìn môi trường làm việc 46,7 53,3 0 

11. Tìm tòi, sáng tạo trong giải quyêt công việc 33,3 66,7 0 

12. Hứng thú trong nghề nghiệp 66,7 33,3 0 

 

Tóm lại, từ việc đánh giá kết quả đầu vào làm chuẩn và đánh giá kết quả đầu 

ra để so sánh, cho thấy kết quả đầu vào không có sự khác biệt giữa 2 nhóm ĐC và 

TN, kết quả đầu ra có sự khác biệt rõ rệt giữa 2 nhóm ĐC và TN về nhận thức, thái 

độ và hành vi trong đánh giá ĐĐNN của SV trường CĐN. Đây là điều kiện để 

chúng tôi kết luận về công trình nghiên cứu của mình mang tính khả thi và thiết 

thực đối với công tác giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL. Và 

hy vọng sau công trình nghiên cứu này có thể có những lần TN tiếp theo, theo 

hướng rộng hơn để có thể nhân rộng kết quả này trong các trường đào tạo nghề.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trong chương 4, chúng tôi đã trình bày quá trình tổ chức TN sư phạm về các 

hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL và cũng thu được 

những kết quả mang tính khả thi, đó là có sự thay đổi tích cực trong nhận thức, thái 

độ và hành vi của SV về ĐĐNN khi tham gia thực nghiệm. Dù được đánh giá bằng 

hình thức nào, xét điểm rèn luyện đạo đức hay xem xét sự thay đổi về nhận thức, 

thái độ hành vi đều nhận được kết quả là SV có sự thay đổi theo chiều hướng tích 

cực, đạo đức tốt tăng lên, có ý thức đạo đức trong nghề nghiệp ngày càng cao, và 

đây là kết quả rất mong muốn của của các trường CĐN và các DN sản xuất, bên 

cạnh việc SV có được kỹ năng tay nghề cao. 

Điều này khẳng định việc áp dụng các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV 

như đã đề xuất ở chương 3 đã mang lại kết quả tích cực, tuy nhiên cần nhận thức rõ 

việc giáo dục ĐĐNN phải trải qua một quá trình lâu dài, kết hợp nhiều con đường 

giáo dục khác nhau, phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong nhà trường, phối hợp 

với gia đình và các lực lượng xã hội mà trong đó vai trò chủ đạo là các trường dạy 

nghề nói chung và các trường CĐN nói riêng. 
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KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi có thể rút ra một số kết luận 

sau: 

1. ĐĐNN là những chuẩn mực đạo đức đặc biệt, có liên quan đến việc tiến 

hành một hoạt động nghề nghiệp nào đó. Là tổng hợp của các quy tắc, các nguyên 

tắc chuẩn mực của một lĩnh vực nghề nghiệp trong đời sống, nhờ đó mà mọi thành 

viên của lĩnh vực nghề nghiệp đó tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp 

với lợi ích và sự tiến bộ của nó trong mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân 

với tập thể, với xã hội. 

2. Trường CĐN có vai trò quan trọng đối với việc đào tạo nhân lực chất 

lượng cao, góp phần phát triển KT - XH của địa phương, vùng. Việc giáo dục 

ĐĐNN cho SV các trường CĐN có ý nghĩa quyết định đối với việc đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực, góp phần phát triển KT -XH trong điều kiện CNH - HĐH và hội 

nhập quốc tế. Chính vì thế giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN cần phải được 

tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nội dung, phương pháp giáo dục, các 

con đường giáo dục và có kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục ĐĐNN 

cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL hiện nay chưa đạt hiệu quả. SV còn có thái 

độ và hành vi chưa đúng đắn, nhận thức lệch lạc, còn vi phạm nhiều trong quá trình 

học tập, các em có thái độ xem nhẹ việc học tập, xem nhẹ đạo đức bản thân, đặc 

biệt là thường vi phạm kỷ luật trong khi làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với bản 

thân và xã hội chưa cao, SV tốt nghiệp ra trường chưa đáp ứng với yêu cầu của DN 

về tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động ... 

3. Việc giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN là một quá trình phức tạp đòi 

hỏi cần có sự phối hợp với các lực lượng liên quan như: gia đình, tổ chức đoàn thể xã 

hội..., và trong quá trình đào tạo thì việc rèn luyện các phẩm chất ĐĐNN phải được 

thực hiện thường xuyên thông qua các con đường như: lồng ghép trong các bài giảng 

trên lớp, các buổi thực hành chuyên môn, qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, qua thực 

tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất và thông qua tự rèn luyện của bản thân SV. 

4. Để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN 

vùng ĐBSCL có hiệu quả cần nghiên cứu những đặc điểm đặc điểm văn hóa, tính 
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cách con người vùng ĐBSCL, đặc biệt là các đặc điểm ĐĐNN của SV vùng 

ĐBSCL qua các phẩm chất đạo đức trong công việc như: Yêu nghề, Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, Học tập nâng cao trình độ, Sáng tạo phát triển nghề, Đoàn kết 

hợp tác trong tập thể, Chấp hành kỷ luật, Bảo vệ môi trường. 

5. Kết quả thực nghiệm cũng đã thể hiện có sự thay đổi theo chiều hướng 

tích cực về nhận thức, thái độ, hành vi của SV đối với ĐĐNN, đạo đức tốt tăng lên, 

có ý thức đạo đức trong nghề nghiệp ngày càng cao, đây cũng là điều kiện để chúng 

tôi kết luận về công trình nghiên cứu của mình mang tính khả thi và thiết thực đối 

với công tác giáo dục ĐĐNN cho SV. Và hy vọng sau công trình nghiên cứu này có 

thể có những lần TN tiếp theo, theo hướng rộng hơn để có thể nhân rộng kết quả 

này trong các trường đào tạo nghề.  

 Tóm lại, việc nghiên cứu về giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng 

ĐBSCL và đề xuất các hoạt động giáo dục ĐĐNN thông qua ba con đường chính là 

thông qua các bài giảng trên lớp, thực hành chuyên môn, thông qua các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp và thông qua thực tập tốt nghiệp tại cơ sở sản xuất, DN; cũng như 

sự điều chỉnh thay đổi quy trình thực tập tốt nghiệp tại các trường CĐN vùng 

ĐBSCL để nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐNN cho SV đảm bảo phù hợp với đặc 

điểm văn hóa, tính cách của vùng ĐBSCL bên cạnh đào tạo chuyên môn tay nghề là 

rất quan trọng và cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động kỹ thuật 

đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng ĐBSCL và sự phát triển của sự nghiệp CNH – 

HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

2. Khuyến nghị 

 Đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội và các Sở ban ngành có liên quan): 

Giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL là một vấn đề hết sức 

quan trọng, tính cấp thiết cao đòi hỏi các cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp cần: 

- Nhanh chóng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục nghề 

nghiệp, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chương trình đào tạo các nghề bắt 

buộc phải có môn học/ mô đun cung cấp các kiến thức về giáo dục ĐĐNN cho SV 

theo từng chuyên ngành cụ thể hoặc các chuyên đề về giáo dục kỹ năng mềm, kỹ 

năng sống cho SV.  
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- Điều chỉnh, bổ sung quy chế đánh giá rèn luyện đạo đức cho SV học nghề, 

chú trọng đánh giá về các giá trị đạo đức nói chung và ĐĐNN nói riêng, để trong 

quá trình học tập SV được thường xuyên rèn luyện, dần hình thành giá trị riêng của 

bản thân. 

- Xây dựng và ban hành chế độ chính sách phù hợp đối với đội ngũ tham 

gia vào quá trình quản lý và GDĐĐ cho SV các trường nghề. Quan tâm đến đời 

sống đội ngũ GV, tạo điều kiện để GV có đời sống ổn định, vì khi đã ổn định, sống 

tốt thì GV mới chuyên tâm để đầu tư cho công tác giáo dục được tốt hơn 

- Ban hành quy định về sự phối hợp giữa các lực lượng xã hội trong công 

tác GDĐĐ cho SV 

 Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là trường CĐN là nơi trực tiếp liên 

quan đến quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào 

tạo nguồn nhân lực phục vụ xã hội, vì thế các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần quan 

tâm nhiều hơn nữa các vấn đề sau: 

- Ban hành những quy định quản lý thống nhất phối hợp giữa các bộ phận 

nhà trường trong việc GDĐĐ nói chung và ĐĐNN cho SV. Không chỉ phó mặc cho 

bộ phận công tác HSSV quản lý vấn đề này. 

- Xác định rõ mục tiêu là đào tạo một đội ngũ lao động kỹ thuật có tay nghề 

cao, có phẩm chất ĐĐNN đáp ứng nhu cầu xã hội. Chính vì thế bên cạnh dạy 

chuyên môn cũng cần phải chú trọng giáo dục ĐĐNN cho SV. 

- Thường xuyên tổ chức cho SV tham gia các hoạt động chính trị xã hội, 

thực tập, thực tế, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho SV, phải bảo đảm cung 

cấp những tri thức về hệ thống giá trị chuẩn mực đạo đức truyền thống và ĐĐNN 

cho SV. 

- Tổ chức những phong trào học tập nâng cao tay nghề để rèn luyện ĐĐNN, 

khơi dậy trong lòng SV tình cảm và đạo đức lương tâm nghề nghiệp. 

- Đầu tư cơ sở vật chất kinh phí, đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với 

tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả giáo dục. 

- Các chương trình đào tạo nghề hiện nay cần có sự điều chỉnh bổ sung 

thêm nội dung giáo dục ĐĐNN vào trong chương trình thông qua các môn học 

riêng hoặc các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng sống…  
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- Điều chỉnh quy trình thực tập tốt nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra 

giám sát trong quá trình thực tập, tạo điều kiện cho SV cọ xát thực tế, rèn luyện kỹ 

năng nghề và rèn luyện ĐĐNN. 

- Kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục bên ngoài xã hội để GDĐĐ 

cho SV. Và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với gia đình SV. 

 Đối với giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

Giáo viên là đội ngũ trực tiếp, tiếp cận thường xuyên đối với SV, là đội ngũ có 

tầm ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách của SV trong quá trình học nghề. 

Vì thế trong quá trình giáo dục ĐĐNN cho SV, GV cần lưu ý một số vấn đề sau: 

- Đối với GV giảng dạy bộ môn, cần lồng ghép chương trình giáo dục ĐĐNN 

trong các buổi dạy của mình, cung cấp cho SV các kiến thức cần thiết về ĐĐNN giúp 

SV có nhận thức đúng đắn trong lao động kỹ thuật. Trong các giờ thực hành việc rèn 

luyện ĐĐNN cần được quan tâm nhiều hơn, cụ thể hơn thông qua từng hoạt động 

hướng dẫn của GV, từng hành động trong thao tác và xử lý tình huống.  

- Người thầy là tấm gương lớn nhất để SV noi theo, chính vì thế việc luôn 

trau dồi rèn luyện nhân cách (phẩm chất đạo đức nghề và năng lực kỹ năng nghề) là 

một điều rất cần thiết. Phải thường xuyên rèn luyện để cập nhật công nghệ mới đáp 

ứng nhu cầu xã hội. 

- Đối với GV chủ nhiệm lớp cần quan tâm sâu sát hơn nữa về quá trình phát 

triển đạo đức, thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của SV để uốn nắn, động viên, 

điều chỉnh kịp thời giúp SV trở thành người có ích cho xã hội. GV chủ nhiệm còn là 

cầu nối cho các sinh hoạt tập thể trong và ngoài nhà trường, đây là những hoạt động 

rất bổ ích giúp SV phát triển nhân cách tốt, cho nên việc phối hợp tổ chức tốt các 

hoạt động này là điều cần cần thiết. 

 Đối với sinh viên và gia đình sinh viên 

- Đối với sinh viên: Bản thân từng SV phải có ý thức tự rèn luyện tu dưỡng 

đạo đức cho bản thân, những đạo đức xã hội cơ bản trong cuộc sống để hòa nhập 

vào các mối quan hệ xã hội, trong công việc cần tuân thủ những quy định của nghề 

nghiệp, đặc biệt là đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc, 

coi trọng chất lượng sản phẩm mình làm ra; muốn được như vậy thì trong quá trình 

học nghề SV cần thực hiện tốt những nội qui quy định của nhà trường, tích cực 
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tham gia vào các hoạt động Đoàn thể, xã hội, vì đây là môi trường thuận lợi để SV 

rèn luyện cả chuyên môn và ĐĐNN. 

- Đối với gia đình sinh viên: Gia đình phải ý thức được mục đích hình thành 

cho con cái mình những phẩm chất đạo đức cơ bản trong cuộc sống như: lòng nhân 

ái, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm đối với hành vi của mình. 

Gia đình cần tạo điều kiện để SV được rèn luyện đạo đức bản thân thông qua 

hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại gia đình, chính gia đình là yếu tố ảnh hưởng sâu 

đậm nhất đến quá trình hình thành nhân cách của SV. Cha mẹ cần đặt ra những quy 

định để định hướng cho SV như dự lễ phép, tôn sư trọng đạo, trách nhiệm trong mọi 

sinh hoạt… 

Gia đình cần quan tâm đến quá trình học tập của SV, cần có sự liên hệ chặt 

chẽ với nhà trường để kịp thời uốn nắn những hành vi có biểu hiện lệch lạc. 
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Phụ lục 1: Phiếu khảo sát thực trạng 

Mẫu 1.1 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

(Dành cho sinh viên) 

 

Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học trong công tác giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề,  rất mong nhận được ý 

kiến trả lời của các em sinh viên về các câu hỏi dưới đây. 

Thông tin cá nhân:  

Hiện đang theo học ngành : ……………………… ……………………………… 

Khóa …………………………………. Nam          Nữ 

Năm sinh :………………..   Đã tốt nghiệp : THPT   THCS   

Nội dung câu hỏi 

1. Theo em đối với học sinh học nghề thì việc rèn luyện đạo đức: 

Quan trọng hơn việc rèn luyện chuyên môn tay nghề 

Quan trọng như việc rèn luyện chuyên môn tay nghề 

Ít quan trọng hơn việc rèn luyện chuyên môn tay nghề 

2. Theo em hiện nay nhà trường quan tâm nhiều đến lĩnh vực nào nhất:  

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của học sinh           

 Về tác phong, đạo đức của học sinh. 

 Khả năng tìm được việc làm của học sinh khi tốt nghiệp 

 Hiệu quả  đào tạo của nhà trường. 

3. Theo em những phẩm chất đạo đức dưới đây có ý nghĩa như thế nào đối với 

việc giáo dục đạo đức cho sinh viên học nghề 

STT NỘI DUNG 

Mức độ quan trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

I. Đối với mình 

1 Trung thực     

2 Tiết kiệm     

3 Ham học giỏi, phấn đấu, cầu tiến bộ     

4 Ý thức tiết kiệm thời gian và tiền của     

5 Chuyên môn giỏi     

6 Tự trọng     

7 Tự tin     

8 Tự lập     

9 Tự cường     

10 Sự kiên nhẫn     

11 Có lý tưởng sống     

12 Tự kiềm chế, quản lý được bản thân     

13 Có chí lập thân, lập nghiệp, làm giàu 

chính đáng 

    

14 Có ý thức giữ gìn,, luyện tập và nâng 

cao luyện tập 
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15 Cần cù, chăm chỉ khắc phục mọi khó 

khăn 

    

16 Bảo vệ tài sản     

17 Có nhạy cảm, thích ứng, sống lịch sự 

văn minh, hiện đại và truyền thống. 

    

II. Đối với người 

18 Biết hợp tác với người khác     

19 Tôn sư trọng đạo (yêu thầy, kính bạn)     

20 Hiều thảo     

21 Nhân nghĩa     

22 Kính già, thương trẻ     

23 Khiêm tốn, cầu thị     

24 Khoan dung     

25 Thiện chí trong quan hệ với mọi 

người 

    

26 Đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể     

27 Quan tâm đến nhu cầu lợi ích của 

những người xung quanh 

    

28 Yêu mến gia đình     

III. Đối với tổ quốc, nhân dân 

29 Tôn trong pháp luật     

30 Yêu quê hương đất nước     

31 Yêu hòa bình, ghét chiến tranh     

32 Tích cực tham gia công tác xã hội     

IV. Đối với công việc 

33 Yêu nghề nghiệp     

34 Trách nhiệm     

35 Tự giác     

36 Có kỷ luật trong lao động học tập     

37 Luôn quan tâm tới chất lượng sản 

phẩm 

    

38 Năng động, sáng tạo     

39 Thực hiện an toàn lao động     

40 Làm việc năng suất, chất lượng và 

hiệu quả 

    

41 Tính chính xác     

42 Có tác phong công nghiệp     

43 Có nhiều thói quen tốt đối với công 

nghiệp 

    

44 Vệ sinh công nghiệp tốt     

45 Có tìm tòi ứng dụng khoa học kỹ 

thuật và công nghệ mới 

    

V. Đối với môi trường 

46 Giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, lao 

động 

    

47 Yêu mến và chăm lo thiên nhiên     
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4. Các em hãy cho biết ý kiến của mình về tầm quan trọng của những mục tiêu 

nêu dưới đây: 

STT Các mặt giáo dục của nhà trường 
Tầm quan trọng 

Thứ nhất Thứ hai Thứ ba 

1 Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên    

2 Giáo dục thể chất    

3 Phát triển thẫm mỹ    

4 Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật    

5 Phát triển trí tuệ    

6 Giáo dục lao động    

7 Giáo dục nghề nghiệp    

5. Các em hãy cho biết ý kiến của mình về các quan niệm dưới đây: 

STT Các quan niệm về đạo đức 

Thái độ 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

1 Học vừa phải, cần tham gia phong 

trào dễ nổi hơn 

    

2 Văn hay chữ tốt không bằng học dốt 

lắm tiền 

    

3 Đức của con người là do mỗi người tự 

quyết định 

    

4 Sự học là suôt đời, cần tranh thủ vui 

chơi kẻo hết tuổi thanh xuân 

    

5 Đời mấy nỗi, sống cần phải biết 

hưởng thụ 

    

6 Sống thực dụng     

7 Cha mẹ sinh con, trời sinh tính     

8 Đạo đức là do xã hội quyết định     

9 Sự trung thực ngày nay đã lỗi thời, là 

ngốc nghếch có hại cho bản than 

    

10 Thời buổi này không tin được ai     

11 Ai có thân nấy lo     

12 Cố đạt được những mục đích bằng bất 

cứ giá nào 

    

13 Thật thà trở thành ngớ ngẩn, cần phải 

biết tranh thủ các mối quan hệ 

    

14 Khiêm tốn là tự hạ thấp mình, tự đánh 

mất lòng tin của mình đối với người 

khác 

    

15 Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt     
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6. Các em cho biết ý kiến đánh giá về các biểu hiện hành vi của sinh viên hiện nay: 

STT 
Những biểu hiện hành vi ở sinh 

viên 

Ý kiến đánh giá (%) 

Vi phạm 

nhiều 

Vi phạm 

ít 

Thực hiện 

tốt 

1 Đi học trễ    

2 Nghỉ học không xin phép    

3 Cúp tiết    

4 Gian lận trong thi cử    

5 Gây gỗ, đánh nhau    

6 Nói tục, chửi thề, chửi bậy    

7 Lễ phép với giáo viên    

8 Uống rượu bia, hút thuốc lá    

9 Đánh bài, xin đểu, trộm cắp vặt    

10 Phá hoại của công    

11 Vi phạm an toàn giao thông    

12 Chấp hành quy định ký túc xá, nội 

quy trường    

13 Kỷ luật khi làm việc    

7. Cho ý kiến về giáo viên bộ môn khi giảng dạy : 

Chú trọng kiến thức chuyên môn 

Bên cạnh  kiến thức chuyên môn còn chú ý về đạo đức nghề nghiệp 

Xem trọng cả kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 

8. Theo em, nhà trường đã giáo dục đạo đức và đạo đức nghề nghiệp cho sinh 

viên thông qua những hoạt động chủ yếu nào sau đây, hoạt động nào có hiệu 

quả nhất: 

STT 
Các hoạt động giáo dục đạo đức và 

đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 

Đánh giá 

Đã thực 

hiện 

Không có 

thực hiện 

Có hiệu 

quả cao 

1 Giáo dục đạo đức qua các bài giảng 

đạo đức Hồ Chí Minh 
   

2 Giáo dục đạo đức và đạo đức nghề 

nghiệp thông qua các bài giảng bộ môn 
   

3 Giáo dục đạo đức và đạo đức nghề 

nghiệp thông qua các môn học nghiệp 

vụ 

   

4 Sinh hoạt lớp, Đoàn, Hội sinh viên    

5 Hoạt động sinh viên tình nguyện    

6 Hoạt động thể dục, thể thao, quân sự    

7 Xây dựng môi trường sư phạm lành 

mạnh 
   

8 Giáo dục đạo đức và đạo đức nghề 

nghiệp thông qua các thực hành, thực 

tập nghề nghiệp tại các xưởng thực 

hành. 

   

9 Giáo dục đạo đức và đạo đức nghề 

nghiệp thông qua thực tập tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
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9. Theo em những biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên đã được nhà 

trường sử dụng ở mức độ nào: 

STT Các biện pháp 

Mức độ 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

sử 

dụng 

1 Nói chuyện về các vấn đề đạo đức     

2 Thảo luận về các vấn đề đạo đức     

3 Nêu yêu cầu về các vấn đề đạo đức 

để sinh viên thực hiện 

    

4 Phát động thi đua rèn luyện đạo đức     

5 Giáo dục bằng nêu gương     

6 Tổ chức các họat động tình nguyện 

vì xã hội ( hiến máu nhân đạo, mùa 

hè xanh…) 

    

7 Qua các hoạt động tương thân tương 

trợ trong  trường 

    

8 Qua các phong trào văn hóa, văn 

nghệ, thể thao 

    

9 Qua các CLB chuyên môn nghề 

nghiệp 

    

 

10. Em hãy cho biết nhà trường đã phối hợp với những lực lượng xã hội nào 

dưới đây để cùng chăm sóc, giáo dục cho sinh viên. Lực lượng nào là quan 

trọng nhất?: 

STT Các lực lượng xã hội 

Đánh giá 

Phối hợp 
Quan trọng 

nhất 

1 Gia đình sinh viên   

2 Đoàn thanh niên trên địa bàn trường  đóng   

3 Công an địa phương trên địa bàn trường 

đóng 

  

4 Hội khuyến học   

5 Hội phụ nữ   

6 Các tổ chức Đảng cơ sở   

7 Với tổ dân phố nơi sinh viên đang thuê trọ   

8 Cơ quan văn hóa thong tin   

9 Các cơ quan pháp luật (công an)   

10 Cơ quan phòng chống các tệ nạn xã hội   

11 Hội cựu sinh viên   
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11. Hãy cho biết những nguyên nhân chủ yếu nào sau đây ảnh hưởng xấu đến 

việc rèn luyện đạo đức của sinh viên: 

STT Nguyên nhân 

Mức độ 

Quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 Biến đổi về tâm lý của sinh viên    

2 Sinh viên thiếu chủ động, tự chủ    

3 Ảnh hưởng xấu của bạn bè    

4 Phim ảnh, sách báo có nội dung không lành 

mạnh 
   

5 Đời sống vật chất thiếu thốn    

6 Quản lý xã hội lỏng lẻo    

7 Tác động của nền kinh tế thị trường    

8 Người lớn chưa gương mẫu    

9 Tác động của bùng nổ thông tin, phương 

tiện truyền thong 
   

10 Điều hành pháp luật chưa nghiêm    

11 Xã hội còn nhiều tiêu cực    

12 Vai trò của tập thể sinh viên mờ nhạt    

13 Gia đình buông lỏng GDĐĐ    

14 Các giải pháp GDĐĐ thiếu tính đồng bộ    

15 Các đoàn thể xã hội chưa quan tâm đến 

GDĐĐ 
   

16 Một bộ phận thầy cô chưa quan tâm đúng 

mức đến GDĐĐ 
   

17 Nội dung giáo dục đạo đức chưa thuyết 

phục (chưa có chuẩn giá trị cụ thể) 
   

18 Phương pháp GDĐĐ cho sinh viên chưa 

phù hợp. 
   

19 Chưa có cơ sở rõ ràng về việc phối hợp 

GDĐĐ cho sinh viên 
   

20 Việc quản lý GDĐĐ của trường chưa chặt 

chẽ 
   

21 Phong trào thi đua còn mang tính hình thức    

 Dư luận tập thể chưa khuyến khích được 

những biểu hiện đạo đức tích cực 
   

22 Chưa phát huy hết vai trò tự quản của sinh 

viên 
   

23 Kiểm tra đánh giá còn nặng tính hình thức    

24 Khen thưởng thiếu khách quan, không có 

giá trị động viên sự vươn lên, sự hoàn thành 

của sinh viên 

   

25 Kỷ luật chưa nghiêm     

 Xin  chân thành cám ơn.  
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Mẫu 1.2 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

(Dành cho giáo viên và cán bộ quản lý) 

Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học trong công tác giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề,  rất mong nhận được ý 

kiến trả lời của Quý thầy cô về các câu hỏi dưới đây. 

Thông tin cá nhân:  
Hiện công tác tại trường : ……………………… …………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………………………………… 

Chuyên môn: ……………………………………………………………………… 

Thâm niên (giảng dạy/ công tác quản lý):…………………………………………… 

Nội dung câu hỏi: 

1. Theo Thầy / Cô những phẩm chất đạo đức dưới đây có ý nghĩa như thế 

nào đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên học nghề 

STT NỘI DUNG 

Mức độ quan trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

I. Đối với mình 

1 Trung thực     

2 Tiết kiệm     

3 Ham học giỏi, phấn đấu, cầu tiến bộ     

4 Ý thức tiết kiệm thời gian và tiền của     

5 Chuyên môn giỏi     

6 Tự trọng     

7 Tự tin     

8 Tự lập     

9 Tự cường     

10 Sự kiên nhẫn     

11 Có lý tưởng sống     

12 Tự kiềm chế, quản lý được bản thân     

13 Có chí lập thân, lập nghiệp, làm giàu 

chính đáng 

    

14 Có ý thức giữ gìn,, luyện tập và nâng 

cao luyện tập 

    

15 Cần cù, chăm chỉ khắc phục mọi khó 

khăn 

    

16 Bảo vệ tài sản     

17 Có nhạy cảm, thích ứng, sống lịch sự 

văn minh, hiện đại và truyền thống. 

    

II. Đối với người 

18 Biết hợp tác với người khác     

19 Tôn sư trọng đạo (yêu thầy, kính bạn)     

20 Hiều thảo     

21 Nhân nghĩa     

22 Kính già, thương trẻ     

23 Khiêm tốn, cầu thị     
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24 Khoan dung     

25 Thiện chí trong quan hệ với mọi người     

26 Đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể     

27 Quan tâm đến nhu cầu lợi ích của những 

người xung quanh 

    

28 Yêu mến gia đình     

III. Đối với tổ quốc, nhân dân 

29 Tôn trong pháp luật     

30 Yêu quê hương đất nước     

31 Yêu hòa bình, ghét chiến tranh     

32 Tích cực tham gia công tác xã hội     

IV. Đối với công việc 

33 Yêu nghề nghiệp     

34 Trách nhiệm     

35 Tự giác     

36 Có kỷ luật trong lao động học tập     

37 Luôn quan tâm tới chất lượng sản phẩm     

38 Năng động, sáng tạo     

39 Thực hiện an toàn lao động     

40 Làm việc năng suất, chất lượng và hiệu 

quả 

    

41 Tính chính xác     

42 Có tác phong công nghiệp     

43 Có nhiều thói quen tốt đối với công 

nghiệp 

    

44 Vệ sinh công nghiệp tốt     

45 Có tìm tòi ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ mới 

    

V. Đối với môi trường 

46 Giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, lao 

động 

    

47 Yêu mến và chăm lo thiên nhiên     

2. Các thầy cô cho biết mức độ  vi phạm các hành vi mà sinh viên thường 

vi phạm trong giờ thực hành tại trường: 

 

STT Những biểu hiện hành vi ở sinh viên 

Ý kiến đánh giá (%) 

Vi phạm 

nhiều 

Vi phạm 

ít 

Thực 

hiện tốt 

1 Vào trễ    

2 Vi phạm về đồng phục (quần áo, giày 

được quy định trong giờ thực hành)    

3 Thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi 

thực hành    

4 Tính tập trung trong công việc    

5 Tính cẩn thận trong công việc    

 Thực hiện an toàn lao động    
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6 Sự phối hợp với người khác trong 

công việc    

7 Ăn cắp vặt    

8 Không giữ vệ sinh chung    

9 Tính ngăn nắp trong công việc    

 

3. Thầy / Cô hãy cho biết ý kiến của mình về tầm quan trọng của các mặt 

giáo dục của nhà trường nêu dưới đây: 

STT Các mặt giáo dục của nhà trường 
Tầm quan trọng 

Thứ nhất Thứ hai Thứ ba 

1 Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh 

viên 

   

2 Giáo dục thể chất    

3 Phát triển thẫm mỹ    

4 Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật    

5 Phát triển trí tuệ    

6 Giáo dục lao động    

7 Giáo dục nghề nghiệp    

 

4. Theo Thầy/ Cô, nhà trường đã giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh 

viên thông qua những hoạt động chủ yếu nào sau đây, hoạt động nào có hiệu 

quả nhất: 

STT 
Các hoạt động giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp cho sinh viên 

Đánh giá 

Đã thực 

hiện 

Không có 

thực hiện 

Có hiệu 

quả cao 

1 GDĐĐ qua các bài giảng lý luận 

Mác – Lênin 

   

2 GDĐĐ và ĐĐNN thông qua các bài 

giảng bộ môn 

   

3 GDĐĐ và ĐĐNN thông qua các 

môn học nghiệp vụ 

   

4 Sinh hoạt lớp, Đoàn, Hội sinh viên    

5 Hoạt động sinh viên tình nguyện    

6 Hoạt động thể dục, thể thao, quân 

sự 

   

7 Xây dựng môi trường sư phạm lành 

mạnh 

   

8 GDĐĐ và ĐĐNN thông qua các 

thực hành, thực tập nghề nghiệp tại 

các xưởng thực hành. 

   

9 GDĐĐ và ĐNN thông qua thực tập 

tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
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5. Theo Thầy / Cô những biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên đã được 

nhà trường sử dụng ở mức độ nào: 

 

STT Các biện pháp 

Mức độ 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không sử 

dụng 

1 Nói chuyện về các vấn đề đạo 

đức 

    

2 Thảo luận về các vấn đề đạo 

đức 

    

3 Nêu yêu cầu về các vấn đề đạo 

đức để sinh viên thực hiện 

    

4 Phát động thi đua rèn luyện 

đạo đức 

    

5 Giáo dục bằng nêu gương     

6 Tổ chức các họat động tình 

nguyện vì xã hội ( hiến máu 

nhân đạo, mùa hè xanh…) 

    

7 Qua các hoạt động tương thân 

tương trợ trong  trường 

    

8 Qua các phong trào văn hóa, 

văn nghệ, thể thao 

    

9 Qua các CLB chuyên môn 

nghề nghiệp 

    

 

6. Thầy / Cô hãy cho biết nhà trường đã phối hợp với những lực lượng xã 

hội nào dưới đây để cùng chăm sóc, giáo dục cho sinh viên. Lực lượng nào là 

quan trọng nhất? 

STT Các lực lượng xã hội 

Đánh giá 

Phối hợp 
Quan trọng 

nhất 

1 Gia đình sinh viên   

2 Đoàn thanh niên trên địa bàn trường  đóng   

3 Công an địa phương trên địa bàn trường 

đóng 
  

4 Hội khuyến học   

5 Hội phụ nữ   

6 Các tổ chức Đảng cơ sở   

7 Với tổ dân phố nơi sinh viên đang thuê trọ   

8 Cơ quan văn hóa thong tin   

9 Các cơ quan pháp luật (công an)   

10 Cơ quan phòng chống các tệ nạn xã hội   

11 Hội cựu sinh viên   
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7. Thầy / Cô hãy cho biết những nguyên nhân chủ yếu nào sau đây ảnh 

hưởng xấu đến việc rèn luyện đạo đức của sinh viên: 

STT Nguyên nhân 

Mức độ 

Quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 Biến đổi về tâm lý của sinh viên    

2 Sinh viên thiếu chủ động, tự chủ    

3 Ảnh hưởng xấu của bạn bè    

4 Phim ảnh, sách báo có nội dung không lành 

mạnh 
   

5 Đời sống vật chất thiếu thốn    

6 Quản lý xã hội lỏng lẻo    

7 Tác động của nền kinh tế thị trường    

8 Người lớn chưa gương mẫu    

9 Tác động của bùng nổ thông tin, phương 

tiện truyền thong 
   

10 Điều hành pháp luật chưa nghiêm    

11 Xã hội còn nhiều tiêu cực    

12 Vai trò của tập thể sinh viên mờ nhạt    

13 Gia đình buông lỏng GDĐĐ    

14 Các giải pháp GDĐĐ thiếu tính đồng bộ    

15 Các đoàn thể xã hội chưa quan tâm đến 

GDĐĐ 
   

16 Một bộ phận thầy cô chưa quan tâm đúng 

mức đến GDĐĐ 
   

17 Nội dung GDĐĐ chưa thuyết phục (chưa có 

chuẩn giá trị cụ thể) 
   

18 Phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh 

viên chưa phù hợp. 
   

19 Chưa có cơ sở rõ ràng về việc phối hợp 

GDĐĐ cho sinh viên 
   

20 Việc quản lý GDĐĐ của trường chưa chặt 

chẽ 
   

21 Phong trào thi đua còn mang tính hình thức    

 Dư luận tập thể chưa khuyến khích được 

những biểu hiện đạo đức tích cực 
   

22 Chưa phát huy hết vai trò tự quản của sinh 

viên 
   

23 Kiểm tra đánh giá còn nặng tính hình thức    

24 Khen thưởng thiếu khách quan, không có 

giá trị động viên sự vươn lên, sự hoàn thành 

của sinh viên 

   

25 Kỷ luật chưa nghiêm     
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8. Theo Thầy / Cô nhà trường cần phải làm gì đề hoàn thiện công tác giáo dục 

đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên: 

a. Về nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

b. Về phương pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

c. Về hình thức tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

d. Về phương tiện, điều kiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

e. Về đánh giá kiểm tra công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

f. Những ý kiến khác 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

8. Theo Thầy / Cô, đối với nghề Quý thầy cô đang giảng dạy thì cần giáo dục 

những giá trị đạo đức nghề nghiệp nào cho sinh viên: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………..  

Xin  chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô. 
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Mẫu 1.3 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

(Dành cho các Doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất sử dụng lao động) 

Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học trong công tác giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề,  rất mong nhận được ý 

kiến trả lời của Quý Doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, đơn vị sử dụng lao 

động về các câu hỏi dưới đây. 

Tên công ty, Doanh nghiệp : ………………………………………………………… 

Chuyên ngành lĩnh vực sản xuất: …………………………………………………… 

Tên người được khảo sát: …………………………………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………………………………… 

1. Theo Ông / Bà  những phẩm chất đạo đức dưới đây có ý nghĩa như thế nào 

đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên học nghề 

STT NỘI DUNG 

Mức độ quan trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Qua

n 

trọng 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

I. Đối với mình 

1 Trung thực     

2 Tiết kiệm     

3 Ham học giỏi, phấn đấu, cầu tiến bộ     

4 Ý thức tiết kiệm thời gian và tiền của     

5 Chuyên môn giỏi     

6 Tự trọng     

7 Tự tin     

8 Tự lập     

9 Tự cường     

10 Sự kiên nhẫn     

11 Có lý tưởng sống     

12 Tự kiềm chế, quản lý được bản thân     

13 Có chí lập thân, lập nghiệp, làm giàu 

chính đáng 

    

14 Có ý thức giữ gìn,, luyện tập và nâng 

cao luyện tập 

    

15 Cần cù, chăm chỉ khắc phục mọi khó 

khăn 

    

16 Bảo vệ tài sản     

17 Có nhạy cảm, thích ứng, sống lịch sự 

văn minh, hiện đại và truyền thống. 

    

II. Đối với người 

18 Biết hợp tác với người khác     

19 Tôn sư trọng đạo (yêu thầy, kính bạn)     

20 Hiều thảo     

21 Nhân nghĩa     

22 Kính già, thương trẻ     

23 Khiêm tốn, cầu thị     

24 Khoan dung     
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25 Thiện chí trong quan hệ với mọi người     

26 Đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể     

27 Quan tâm đến nhu cầu lợi ích của những 

người xung quanh 

    

28 Yêu mến gia đình     

III. Đối với tổ quốc, nhân dân 

29 Tôn trong pháp luật     

30 Yêu quê hương đất nước     

31 Yêu hòa bình, ghét chiến tranh     

32 Tích cực tham gia công tác xã hội     

IV. Đối với công việc 

33 Yêu nghề nghiệp     

34 Trách nhiệm     

35 Tự giác     

36 Có kỷ luật trong lao động học tập     

37 Luôn quan tâm tới chất lượng sản phẩm     

38 Năng động, sáng tạo     

39 Thực hiện an toàn lao động     

40 Làm việc năng suất, chất lượng và hiệu 

quả 

    

41 Tính chính xác     

42 Có tác phong công nghiệp     

43 Có nhiều thói quen tốt đối với công 

nghiệp 

    

44 Vệ sinh công nghiệp tốt     

45 Có tìm tòi ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ mới 

    

V. Đối với môi trường 

46 Giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, lao 

động 

    

47 Yêu mến và chăm lo thiên nhiên     

2. Theo Ông/ Bà những giá trị đạo đức nghề nghiệp nào mà sinh viên thường vi 

phạm khi tham gia lao động, sản xuất tại công ty, cơ sở sản xuất 

STT 
Các giá trị đạo đức nghề 

nghiệp 

Mức độ 

Thường 

vi phạm 

Thỉnh 

thoảng 

vi phạm 

Không vi 

phạm 

Thực 

hiện 

tốt 

1 Trung thực     

2 Tiết kiệm     

3 Ham học giỏi, phấn đấu, cầu 

tiến bộ 

    

4 Ý thức tiết kiệm thời gian và 

tiền của 

    

5 Chuyên môn giỏi     

6 Tự trọng     

7 Tự tin     
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8 Tự lập     

9 Tự cường     

10 Sự kiên nhẫn     

11 Có lý tưởng sống     

12 Tự kiềm chế, quản lý được bản 

thân 

    

13 Có chí lập thân, lập nghiệp, làm 

giàu chính đáng 

    

14 Có ý thức giữ gìn,, luyện tập và 

nâng cao luyện tập 

    

15 Cần cù, chăm chỉ khắc phục mọi 

khó khăn 

    

16 Bảo vệ tài sản     

17 Có nhạy cảm, thích ứng, sống 

lịch sự văn minh, hiện đại và 

truyền thống. 

    

18 Biết hợp tác với người khác     

19 Tôn sư trọng đạo (yêu thầy, 

kính bạn) 

    

20 Hiều thảo     

21 Nhân nghĩa     

22 Kính già, thương trẻ     

23 Khiêm tốn, cầu thị     

24 Khoan dung     

25 Thiện chí trong quan hệ với mọi 

người 

    

26 Đoàn kết, có ý thức xây dựng 

tập thể 

    

27 Quan tâm đến nhu cầu lợi ích 

của những người xung quanh 

    

28 Yêu mến gia đình     

29 Tôn trong pháp luật     

30 Yêu quê hương đất nước     

31 Yêu hòa bình, ghét chiến tranh     

32 Tích cực tham gia công tác xã 

hội 

    

33 Yêu nghề nghiệp     

34 Trách nhiệm     

35 Tự giác     

36 Có kỷ luật trong lao động học 

tập 

    

37 Luôn quan tâm tới chất lượng 

sản phẩm 

    

38 Năng động, sáng tạo     

39 Thực hiện an toàn lao động     

40 Làm việc năng suất, chất lượng     
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và hiệu quả 

41 Tính chính xác     

42 Có tác phong công nghiệp     

43 Có nhiều thói quen tốt đối với 

công nghiệp 

    

44 Vệ sinh công nghiệp tốt     

45 Có tìm tòi ứng dụng khoa học 

kỹ thuật và công nghệ mới 

    

46 Giữ gìn, bảo vệ môi trường 

sống, lao động 

    

47 Yêu mến và chăm lo thiên nhiên     

48 Khác: 

…………………………………

………………………………… 

    

3. Theo Ông/ Bà những biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên cần được nhà 

trường áp dụng, ở mức độ nào: 

ST

T 
Các biện pháp 

Mức độ 

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 Nói chuyện về các vấn đề đạo đức     

2 Thảo luận về các vấn đề đạo đức     

3 Nêu yêu cầu về các vấn đề đạo đức để 

sinh viên thực hiện 

    

4 Phát động thi đua rèn luyện đạo đức     

5 Giáo dục bằng nêu gương     

6 Tổ chức các họat động tình nguyện vì 

xã hội ( hiến máu nhân đạo, mùa hè 

xanh…) 

    

7 Qua các hoạt động tương thân tương 

trợ trong  trường 

    

8 Qua các phong trào văn hóa, văn 

nghệ, thể thao 

    

9 Qua các CLB chuyên môn nghề 

nghiệp 

    

10 Giáo dục đạo đức lồng ghép trong các 

buổi học chuyên môn 

    

11 Giáo dục đạo đức lthông qua các buổi 

thực hành, thực tập 

    

12 Khác: 

………………………………………

………………………………………

……………. 
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4. Ông/ Bà hãy cho biết những nguyên nhân chủ yếu nào sau đây ảnh hưởng 

xấu đến việc rèn luyện đạo đức của sinh viên: 

STT Nguyên nhân Mức độ 

Quan 

trọng 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 Biến đổi về tâm lý của sinh viên    

2 Sinh viên thiếu chủ động, tự chủ    

3 Ảnh hưởng xấu của bạn bè    

4 Phim ảnh, sách báo có nội dung không lành 

mạnh 
   

5 Đời sống vật chất thiếu thốn    

6 Quản lý xã hội lỏng lẻo    

7 Tác động của nền kinh tế thị trường    

8 Người lớn chưa gương mẫu    

9 Tác động của bùng nổ thông tin, phương tiện 

truyền thong 
   

10 Điều hành pháp luật chưa nghiêm    

11 Xã hội còn nhiều tiêu cực    

12 Vai trò của tập thể sinh viên mờ nhạt    

13 Gia đình buông lỏng GDĐĐ    

14 Các giải pháp GDĐĐ thiếu tính đồng bộ    

15 Các đoàn thể xã hội chưa quan tâm đến GDĐĐ    

16 Một bộ phận thầy cô chưa quan tâm đúng mức 

đến GDĐĐ 
   

17 Nội dung GDĐĐ chưa thuyết phục (chưa có 

chuẩn giá trị cụ thể) 
   

18 Phương pháp GDĐĐ cho sinh viên chưa phù 

hợp. 
   

19 Chưa có cơ sở rõ ràng về việc phối hợp GDĐĐ 

cho sinh viên 
   

20 Việc quản lý GDĐĐ của trường chưa chặt chẽ    

21 Phong trào thi đua còn mang tính hình thức    

 Dư luận tập thể chưa khuyến khích được những 

biểu hiện đạo đức tích cực 
   

22 Chưa phát huy hết vai trò tự quản của sinh viên    

23 Kiểm tra đánh giá còn nặng tính hình thức    

24 Khen thưởng thiếu khách quan, không có giá trị 

động viên sự vươn lên, sự hoàn thành của sinh 

viên 

   

25 Kỷ luật chưa nghiêm     

26 Khác: 

………………………………………………… 
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5. Theo Ông / Bà nhà trường cần phải làm gì đề hoàn thiện công tác giáo dục 

đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên: 

a. Về nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

b. Về phương pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

c. Về hình thức tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

d. Về phương tiện, điều kiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

e. Về đánh giá, kiểm tra công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

f. Những ý kiến khác 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

6. Theo Ông / Bà, đối với ngành nghề mà Ông/ Bà đang kinh doanh sản xuất 

thì cần phải giáo dục những giá trị đạo đức nghề nghiệp nào cho sinh viên: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

v……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

Xin  chân thành cảm ơn Quý Ông/ Bà. 
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  Phụ lục 2: Phiếu khảo sát thực nghiệm     

Mẫu 2.1 – Phiếu khảo sát thực nghiệm ban đầu 

 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

(Dành cho sinh viên) 

 

Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học trong công tác giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề,  rất mong nhận được ý 

kiến trả lời của các em sinh viên về các câu hỏi dưới đây. 

 

Thông tin cá nhân:  
Hiện đang theo học ngành : ………………………………………………………… 

Khóa ………………………………….  Lớp………………………………….  

 

1. Theo bạn các nội dung dưới đây có đúng không:  

TT Nhận thức 

Hoàn 

toàn 

không 

đúng 

Không 

đúng 

Đôi khi 

đúng 
Đúng 

Hoàn 

toàn 

Đúng 

 

1 ĐĐNN rất quan trọng cho tất cả 

các ngành nghề và người hành 

nghề  

     

2 ĐĐNN thể hiện ở nhận thức, thái 

độ và phản ánh qua hành vi thực 

hiện trong công việc. 

     

3 Theo bạn, một người lao động có 

ý thức ĐĐNN thì họ sẽ làm việc 

với trách nhiệm, sự tận tâm, tận 

lực. 

     

4 Theo bạn, ĐĐNN là do mỗi 

người tự ý thức hay phải qua một 

quá trình tìm hiểu và hình thành 

     

5 Việc giáo dục ĐĐNN phải là 

một quá trình và được thực hiện 

đồng bộ trên nhiều mặt ngay từ 

khi vào trường 

     

6 ĐĐNN là hệ thống các chuẩn 

mực đạo đức phản ánh những 

yêu cầu đòi hỏi của xã hội, của 

bản thân nghề nghiệp đối với 

người làm việc trong lĩnh vực 

nghề nghiệp đó; là yếu tố cơ bản 

giúp họ có nhận thức, thái độ, 

hành vi đúng đắn trong nghề 

nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của mình 
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7 Chức năng của ĐĐNN là:   

- Định hướng giáo dục 

những người làm việc trong nghề 

nghiệp để họ có được những 

phẩm chất phù hợp với mong đợi 

của xã hội và mục tiêu ĐĐNN 

     

- Điều chỉnh hành vi của 

người làm việc trong nghề 

nghiệp phải tuân thủ những quy 

tắc chuẩn mực của lĩnh vực đó 

     

- Giúp những người quản lý 

có cơ sở khách quan để đánh giá 

người lao động nghề nghiệp 

     

8 Khi một sinh viên được nhà 

trường giáo dục ĐĐNN thì khi ra 

trường sẽ tham gia lao động với 

tinh thần tự giác, ý thức trách 

nhiệm cao trong nghề 

     

9 ĐĐNN là một yếu tố quan trọng 

để phát triển sự nghiệp, nó quyết 

định khả năng tồn tại của bạn 

trong thị trường lao động 

     

10 Theo bạn, học nghề là chính, các 

hoạt động, phong trào văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao không 

nhất thiết phải tham gia? 

     

11 Ngoài kiến thức chuyên ngành 

tại trường, bạn nghĩ mình có cần 

phải trang bị thêm cho mình 

trình độ anh văn, vi tính 

     

12 Tính trách nhiệm là một yếu tố 

quan trọng trong công việc phải 

không? 

     

13 Hợp tác, tôn trọng, học hỏi lẫn 

nhau có phải là yêu cầu trong 

làm việc nhóm? 

     

14 Bạn nghĩ hành vi ứng xử của 

mình trong các mối quan với 

thầy cô, bạn bè, cán bộ trong 

trường có quan trọng và ảnh 

hưởng nhiều đến mục tiêu của 

mình khi học ở trường ? 

     

15 Bạn nghĩ rằng việc sinh viên bị 

nhà trường xử lý như cảnh cáo, 

kỷ luật cũng xuất phát từ ý thức 

đạo đức nghề nghiệp chưa cao? 
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2. Các em hãy cho biết ý kiến của mình về các quan niệm dưới đây: 

TT Thái độ 

Hoàn 

toàn 

Không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Phân 

vân 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

Đồng 

ý 

1 Việc chấp hành các nội qui, qui 

định của nhà trường, của lớp có 

gây khó khăn và tạo cho bạn cảm 

giác không thoải mái? 

     

2 Bạn có cảm thấy khó chịu khi 

mình không thể hoàn thành bài 

tập mà giáo viên giao và muốn 

bỏ hết tất cả? 

     

3 Theo bạn, việc không thực hiện 

được lời hứa, nhiệm vụ với tập 

thể vì những lý do “khách quan” 

thì chẳng có gì đáng trách vì 

trong nhóm còn nhiều cá nhân 

khác? 

     

4 Bạn có phản đối việc lợi dụng 

công sức, tài năng của người 

khác hay tập thể cho  cá nhân? 

     

5 Khi tiếp xúc với những kiến 

thức, kỹ năng mới trong nghề , 

bạn có cảm thấy sợ, mệt mỏi hay 

uể oải? 

     

6 Bạn đồng ý với suy nghĩ trong 

cuộc sống cần cố gắng đạt được 

mục đích bằng bất cứ giá nào? 

     

7 Bạn cảm thấy ân hận mỗi khi vi 

phạm một điều qui định chung 

nào đó, có đúng vậy không? 

     

8 Bạn cảm thấy cần phải sống 

trung thực, thẳng thắn dù có lúc 

bị thua thiệt phải không? 

     

9 Bạn không thích dọn dẹp nơi làm 

việc vì đó là nhiệm vụ của bộ 

phận tạp vụ? 

     

10 Bạn không cảm thấy khóa chị 

khi giáo viên (hoặc quản lý) nhắc 

nhở khi lỡ vi phạm lỗi nhỏ?  

     

 

3. Các em hãy cho biết mình sẽ thực hiện những hành vi  như thế nào trong các 

tình huống dưới đây: 
1. Khi gặp các thầy cô giáo cũ, Bạn: 

a. Luôn chủ động chào hỏi niềm nở, dù họ không nhận ra bạn 

b. Chào hỏi khi họ nhận ra bạn 
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c. Tìm cách tránh mặt nếu có thể 

2. Mỗi khi được giao giải quyết những công việc đòi hỏi cần nhận phải chịu 

trách nhiệm về hậu quả của nó, bạn thường: 

a. Vui vẻ và sẵn sàng 

b. Miễn cưỡng 

c. Tìm lý do để từ chối 

3. Đối với các phong trào “làm sạch trường lớp”, “trồng cây xanh”, giữ gìn vệ 

sinh chung cho trường lớp hoặc những nơi công cộng, Bạn: 

a. Tích cực tham gia 

b. Tham gia miễn cưỡng 

c. Không tham gia 

4. Bạn hay giận dữ và muốn trừng phạt hoặc trả thù những ai cố ý làm hại 

mình, phải khồng? 

a. Đúng 

b. Đôi khi đúng 

c. Không đúng 

5. Khi thấy người khác vứt rác bừa bãi ra đường (hoặc trong sân trường), Bạn” 

a. Khó chịu, bất bình hoặc nhắc nhở 

b. Cho là bình thường 

c. Làm ngơ, mình không có làm còn ai làm kệ họ 

6. Đã bao giờ bạn nhận trách nhiệm về mình khi có những quyết định sai lầm 

ảnh hưởng đến mọi người không? 

a. Thường xuyên 

b. Đôi khi 

c. Chưa bao giờ 

7. Khi hoàn cảnh không thuận lợi, để tránh hậu quả, bạn hay thay đổi lời hứa và 

những cam kết của mình phải không? 

a. Đúng 

b. Lúc có, lúc không 

c. Không đúng 

8. Khi tham gia lao động, một sự cố xảy ra (không phải do bạn), bạn thường: 

a. Đến giúp đỡ, ngắt nguồn điện, báo quản lý. 

b. Chỉ đứng nhìn vì đó không phải là chuyện của mình 

c. Coi như không biết. 

9. Một công việc đòi hỏi sự hợp tác nhóm  để thực hiện, khi được giao nhiệm 

vụ, bạn thường: 

a. Sẵn sàng hợp tác 

b. Để xem việc đó có lợi ích cho bản thân không 

c. Không hợp tác. 

10. Trong thực hành, giáo viên sơ suất phát dư vật tư cho bạn, bạn thường: 

a. Vẫn sử dụng thực hành bình thường 

b. Báo giáo viên và trả lại vật tư thừa 

c. Giấu luôn, không báo cáo.. 

Xin chân thành cảm ơn các em 
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Mẫu 2.2 – Phiếu khảo sát thực nghiệm chọn lọc để đánh giá 

 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

(Dành cho sinh viên) 

 

Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học trong công tác giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường cao đẳng nghề,  rất mong nhận được ý 

kiến trả lời của các em sinh viên về các câu hỏi dưới đây. 

Thông tin cá nhân:  
Hiện đang theo học ngành : ……………………………………………………… 

Khóa ………………………………….  Lớp………………………………….  

 

1. Theo bạn các nội dung dưới đây có đúng không:  

TT Nhận thức 

Hoàn 

toàn 

không 

đúng 

Không 

đúng 

Đôi 

khi 

đúng 

Đúng 

Hoàn 

toàn 

Đúng 

 

1 ĐĐNN rất quan trọng cho tất cả 

các ngành nghề và người hành 

nghề.  

     

2 Theo bạn, một người lao động có 

ý thức ĐĐNN thì họ sẽ làm việc 

với trách nhiệm, sự tận tâm, tận 

lực. 

     

3 ĐĐNN giúp những người quản 

lý có cơ sở khách quan để đánh 

giá người lao động nghề nghiệp 

     

4 Khi một sinh viên được nhà 

trường giáo dục ĐĐNN thì khi ra 

trường sẽ tham gia lao động với 

tinh thần tự giác, ý thức trách 

nhiệm cao trong nghề 

     

5 ĐĐNN là một yếu tố quan trọng 

để phát triển sự nghiệp, nó quyết 

định khả năng tồn tại của bạn 

trong thị trường lao động 

     

6 Theo bạn, học nghề là chính, 

nhưng các hoạt động, phong trào 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao cũng không kém phần quan 

trọng trong phát triển ĐĐNN 

     

7 Ngoài kiến thức chuyên ngành 

tại trường, bạn nghĩ mình có cần 

phải trang bị thêm cho mình 

trình độ anh văn, vi tính 

     

8 Tính trách nhiệm là một yếu tố 

quan trọng trong công việc phải 
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không? 

9 Hợp tác, tôn trọng, học hỏi lẫn 

nhau có phải là yêu cầu trong 

làm việc nhóm? 

     

10 Bạn nghĩ hành vi ứng xử của 

mình trong các mối quan với 

thầy cô, bạn bè, cán bộ trong 

trường có quan trọng và ảnh 

hưởng nhiều đến mục tiêu của 

mình khi học ở trường ? 

     

11 Bạn nghĩ rằng việc sinh viên bị 

nhà trường xử lý như cảnh cáo, 

kỷ luật cũng xuất phát từ ý thức 

đạo đức nghề nghiệp chưa cao? 

     

 

2. Các em hãy cho biết ý kiến của mình về các quan niệm dưới đây: 

TT Thái độ 

Hoàn 

toàn 

Không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Phân 

vân 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

Đồng 

ý 

1 Việc chấp hành các nội qui, qui 

định của nhà trường, của lớp có 

gây khó khăn và tạo cho bạn cảm 

giác không thoải mái? 

     

2 Bạn có cảm thấy khó chịu khi 

mình không thể hoàn thành bài 

tập mà giáo viên giao và muốn 

bỏ hết tất cả? 

     

3 Bạn có phản đối việc lợi dụng 

công sức, tài năng của người 

khác hay tập thể cho  cá nhân? 

     

4 Khi tiếp xúc với những kiến 

thức, kỹ năng mới trong nghề , 

bạn có cảm thấy sợ, mệt mỏi hay 

uể oải? 

     

5 Bạn đồng ý với suy nghĩ trong 

cuộc sống cần cố gắng đạt được 

mục đích bằng bất cứ giá nào? 

     

6 Bạn cảm thấy ân hận mỗi khi vi 

phạm một điều qui định chung 

nào đó, có đúng vậy không? 

     

7 Bạn cảm thấy cần phải sống 

trung thực, thẳng thắn dù có lúc 

bị thua thiệt phải không? 

     

8 Bạn không thích dọn dẹp nơi làm 

việc vì đó là nhiệm vụ của bộ 

phận tạp vụ? 
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9 Bạn không cảm thấy khóa chị 

khi giáo viên (hoặc quản lý) nhắc 

nhở khi lỡ vi phạm lỗi nhỏ?  

     

 

3. Các em hãy cho biết mình sẽ thực hiện những hành vi  như thế nào trong các 

tình huống dưới đây: 
1. Khi gặp các thầy cô giáo cũ, Bạn: 

a. Luôn chủ động chào hỏi niềm nở, dù họ không nhận ra bạn 

b. Chào hỏi khi họ nhận ra bạn 

c. Tìm cách tránh mặt nếu có thể 

2. Mỗi khi được giao giải quyết những công việc đòi hỏi cần nhận phải chịu 

trách nhiệm về hậu quả của nó, bạn thường: 

a. Vui vẻ và sẵn sàng 

b. Miễn cưỡng 

c. Tìm lý do để từ chối 

3. Đối với các phong trào “làm sạch trường lớp”, “trồng cây xanh”, giữ gìn vệ 

sinh chung cho trường lớp hoặc những nơi công cộng, Bạn: 

a. Tích cực tham gia 

b. Tham gia miễn cưỡng 

c. Không tham gia 

4. Bạn hay giận dữ và muốn trừng phạt hoặc trả thù những ai cố ý làm hại 

mình, phải khồng? 

a. Đúng 

b. Đôi khi đúng 

c. Không đúng 

5. Đã bao giờ bạn nhận trách nhiệm về mình khi có những quyết định sai lầm 

ảnh hưởng đến mọi người không? 

a. Thường xuyên 

b. Đôi khi 

c. Chưa bao giờ 

6. Khi hoàn cảnh không thuận lợi, để tránh hậu quả, bạn hay thay đổi lời hứa và 

những cam kết của mình phải không? 

a. Đúng 

b. Lúc có, lúc không 

c. Không đúng 

7. Khi tham gia lao động, một sự cố xảy ra (không phải do bạn), bạn thường: 

a. Đến giúp đỡ, ngắt nguồn điện, báo quản lý. 

b. Chỉ đứng nhìn vì đó không phải là chuyện của mình 

c. Coi như không biết. 

8. Một công việc đòi hỏi sự hợp tác nhóm  để thực hiện, khi được giao nhiệm 

vụ, bạn thường: 

a. Sẵn sàng hợp tác 

b. Để xem việc đó có lợi ích cho bản thân không 

c. Không hợp tác. 
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Phụ lục 3: Kết quả chạy tương quan so sánh trị trung bình của 2 tổng thể so sánh 2 đối tượng Thực nghiệm và đối chứng của đầu 

vào và đầu ra của sinh viên về đạo đức nghề nghiệp  

ĐẦU VÀO  

TT 
Bảng 3.1 So sánh đầu vào của nhân tố nhận thức Lớp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

C1N ĐĐNN rất quan trọng cho tất cả các ngành nghề và người hành nghề 

  

TN 67 2,87 ,968 ,118 

ĐC 66 2,92 ,917 ,113 

C3N Theo bạn, một người lao động có ý thức ĐĐNN thì họ sẽ làm việc với trách 

nhiệm, sự tận tâm, tận lực. 

TN 67 3,15 ,609 ,074 

ĐC 66 3,14 ,579 ,071 

C7.3N ĐĐNN giúp những người quản lý có cơ sở khách quan để đánh giá người 

lao động nghề nghiệp 

TN 64 2,58 ,832 ,104 

ĐC 65 2,66 ,691 ,086 

C8N Khi một sinh viên được nhà trường giáo dục ĐĐNN thì khi ra trường sẽ 

tham gia lao động với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao trong nghề 

TN 67 2,85 ,609 ,074 

ĐC 66 2,97 ,581 ,072 

C9N ĐĐNN là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp, nó quyết định khả 

năng tồn tại của bạn trong thị trường lao động 

TN 67 3,00 ,628 ,077 

ĐC 66 3,06 ,551 ,068 

C10N Theo bạn, học nghề là chính, các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao không nhất thiết phải tham gia? 

TN 66 3,09 ,696 ,086 

ĐC 66 3,15 ,662 ,081 

C11N Ngoài kiến thức chuyên ngành tại trường, bạn nghĩ mình có cần phải trang 

bị thêm cho mình trình độ anh văn, vi tính 

TN 67 3,00 ,628 ,077 

ĐC 66 2,89 ,558 ,069 

C12N Tính trách nhiệm là một yếu tố quan trọng trong công việc phải không? TN 67 3,04 ,614 ,075 

ĐC 66 2,86 ,523 ,064 

C13N Hợp tác, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau có phải là yêu cầu trong làm việc 

nhóm? 

TN 66 2,92 ,590 ,073 

ĐC 66 2,80 ,533 ,066 

C14N Bạn nghĩ hành vi ứng xử của mình trong các mối quan với thầy cô, bạn bè, 

cán bộ trong trường có quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu của 

mình khi học ở trường ? 

TN 67 2,79 ,640 ,078 

ĐC 
66 2,85 ,662 ,081 

C15N Bạn nghĩ rằng việc sinh viên bị nhà trường xử lý như cảnh cáo, kỷ luật cũng 

xuất phát từ ý thức đạo đức nghề nghiệp chưa cao? 

TN 67 2,84 ,730 ,089 

ĐC 66 2,92 ,506 ,062 
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Bảng 3.2  Đánh giá sự khác biệt về đầu 

vào của nhân tố nhận thức gữa 2 nhóm 

ĐC và TN 

 

 

 

 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. ĐĐNN rất quan trọng 

cho tất cả các ngành 

nghề và người hành nghề 

Equal variances 

assumed 
,234 ,629 -,358 131 ,721 -,06 ,163 -,382 ,265 

Equal variances 

not assumed 
    -,358 130,803 ,721 -,06 ,163 -,382 ,265 

2. Theo bạn, một người 

lao động có ý thức 

ĐĐNN thì họ sẽ làm việc 

với trách nhiệm, sự tận 

tâm, tận lực. 

Equal variances 

assumed 
,062 ,804 ,125 131 ,901 ,01 ,103 -,191 ,217 

Equal variances 

not assumed     ,125 130,827 ,901 ,01 ,103 -,191 ,217 

3. ĐĐNN Giúp những 

người quản lý có cơ sở 

khách quan để đánh giá 

người lao động nghề 

nghiệp 

Equal variances 

assumed 
3,113 ,080 -,620 127 ,536 -,08 ,135 -,350 ,183 

Equal variances 

not assumed     -,619 122,161 ,537 -,08 ,135 -,350 ,183 

4. Khi một sinh viên 

được nhà trường giáo 

dục ĐĐNN thì khi ra 

trường sẽ tham gia lao 

động với tinh thần tự 

Equal variances 

assumed 
1,962 ,164 

-

1,152 
131 ,251 -,12 ,103 -,323 ,085 

Equal variances 

not assumed     
-

1,152 
130,861 ,251 -,12 ,103 -,323 ,085 
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giác, ý thức trách nhiệm 

cao trong nghề 

5. ĐĐNN là một yếu tố 

quan trọng để phát triển 

sự nghiệp, nó quyết định 

khả năng tồn tại của bạn 

trong thị trường lao động 

Equal variances 

assumed 
,336 ,563 -,591 131 ,555 -,06 ,102 -,263 ,142 

Equal variances 

not assumed     -,592 129,322 ,555 -,06 ,102 -,263 ,142 

6. Theo bạn, học nghề là 

chính, các hoạt động, 

phong trào văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao 

không nhất thiết phải 

tham gia? 

Equal variances 

assumed 
,040 ,842 -,513 130 ,609 -,06 ,118 -,294 ,173 

Equal variances 

not assumed 
    -,513 129,682 ,609 -,06 ,118 -,294 ,173 

7. Ngoài kiến thức 

chuyên ngành tại trường, 

bạn nghĩ mình có cần 

phải trang bị thêm cho 

mình trình độ anh văn, vi 

tính 

Equal variances 

assumed 
,013 ,911 1,029 131 ,305 ,11 ,103 -,098 ,310 

Equal variances 

not assumed 
    1,030 129,663 ,305 ,11 ,103 -,098 ,310 

8. Tính trách nhiệm là 

một yếu tố quan trọng 

trong công việc phải 

không? 

Equal variances 

assumed 
,203 ,653 1,831 131 ,069 ,18 ,099 -,015 ,377 

Equal variances 

not assumed 
    1,833 128,340 ,069 ,18 ,099 -,014 ,377 

9. Hợp tác, tôn trọng, 

học hỏi lẫn nhau có phải 

là yêu cầu trong làm việc 

nhóm? 

Equal variances 

assumed 
,102 ,750 1,239 130 ,218 ,12 ,098 -,072 ,315 

Equal variances 

not assumed 
    1,239 128,665 ,218 ,12 ,098 -,072 ,315 

10. Bạn nghĩ hành vi ứng Equal variances ,006 ,938 -,509 131 ,612 -,06 ,113 -,281 ,166 
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xử của mình trong các 

mối quan với thầy cô, 

bạn bè, cán bộ trong 

trường có quan trọng và 

ảnh hưởng nhiều đến 

mục tiêu của mình khi 

học ở trường ? 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

    -,508 130,697 ,612 -,06 ,113 -,281 ,166 

11. Bạn nghĩ rằng việc 

sinh viên bị nhà trường 

xử lý như cảnh cáo, kỷ 

luật cũng xuất phát từ ý 

thức đạo đức nghề 

nghiệp chưa cao? 

Equal variances 

assumed 

17,09

9 
,060 -,811 131 ,419 -,09 ,109 -,304 ,127 

Equal variances 

not assumed 
    -,813 117,601 ,418 -,09 ,109 -,304 ,127 
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TT   Bảng 3.3 So sánh đầu vào của nhân tố thái độ Lớp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1NN Việc chấp hành các nội qui, qui định của nhà trường, của lớp có gây khó khăn 

và tạo cho bạn cảm giác không thoải mái ? 

TN 67 2,60 ,799 ,098 

ĐC 66 2,91 ,799 ,098 

D2NN Bạn có cảm thấy khó chịu khi mình không thể hoàn thành bài tập mà giáo viên 

giao và muốn bỏ hết tất cả? 

TN 67 2,73 ,566 ,069 

ĐC 66 2,74 ,506 ,062 

D4NN Bạn có phản đối việc lợi dụng công sức, tài năng của người khác hay tập thể 

cho  cá nhân? 

TN 67 2,76 ,553 ,068 

ĐC 66 2,76 ,658 ,081 

D5NN Khi tiếp xúc với những kiến thức, kỹ năng mới trong nghề , bạn có cảm thấy sợ, 

mệt mỏi hay uể oải? 

TN 67 2,96 ,535 ,065 

ĐC 66 2,98 ,372 ,046 

D6NN Bạn đồng ý với suy nghĩ trong cuộc sống cần cố gằng đạt được mục đích bằng 

bất cứ giá nào? 

TN 66 2,85 ,533 ,066 

ĐC 66 2,88 ,541 ,067 

D7NN Bạn cảm thấy ân hận mỗi khi vi phạm một điều qui định chung nào đó, có đúng 

vậy không? 

TN 67 2,97 ,521 ,064 

ĐC 66 3,05 ,618 ,076 

D8NN Bạn cảm thấy cần phải sống trung thực, thẳng thắn dù có lúc bị thua thiệt phải 

không? 

TN 67 2,87 ,519 ,063 

ĐC 66 3,09 ,488 ,060 

D9NN Bạn không thích dọn dẹp nơi làm việc vì đó là nhiệm vụ của bộ phận tạp vụ? TN 67 2,88 ,616 ,075 

ĐC 66 2,91 ,488 ,060 

D10NN Bạn không cảm thấy khó chịu khi giáo viên (hoặc quản lý) nhắc nhở khi lỡ vi 

phạm lỗi nhỏ? và sẳng sàng nhận lỗi 

TN 67 2,70 ,652 ,080 

ĐC 66 2,48 ,614 ,076 
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Bảng 3.4  Đánh giá sự khác biệt về đầu 

vào của nhân tố thái độ gữa 2 nhóm ĐC 

và TN 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

              Lower Upper 

1. Việc chấp hành các 

nội qui, qui định của nhà 

trường, của lớp có gây 

khó khăn và tạo cho bạn 

cảm giác không thoải 

mái ? 

Equal variances 

assumed 
,771 ,382 -2,253 131 ,026 -,31 ,139 -,586 -,038 

Equal variances 

not assumed 
    -2,253 130,971 ,026 -,31 ,139 -,586 -,038 

2. Bạn có cảm thấy khó 

chịu khi mình không thể 

hoàn thành bài tập mà 

giáo viên giao và muốn 

bỏ hết tất cả? 

Equal variances 

assumed 
1,184 ,279 -,119 131 ,905 -,01 ,093 -,195 ,173 

Equal variances 

not assumed     -,119 129,763 ,905 -,01 ,093 -,195 ,173 

3. Bạn có phản đối việc 

lợi dụng công sức, tài 

năng của người khác hay 

tập thể cho  cá nhân? 

Equal variances 

assumed 
2,812 ,096 ,034 131 ,973 ,00 ,105 -,205 ,212 

Equal variances 

not assumed 
    ,034 126,584 ,973 ,00 ,105 -,205 ,212 

4. Khi tiếp xúc với 

những kiến thức, kỹ 

năng mới trong nghề , 

bạn có cảm thấy sợ, mệt 

Equal variances 

assumed 
5,951 ,066 -,370 131 ,712 -,03 ,080 -,188 ,129 

Equal variances 

not assumed 
    -,371 117,864 ,711 -,03 ,080 -,188 ,128 
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mỏi hay uể oải? 

5. Bạn đồng ý với suy 

nghĩ trong cuộc sống cần 

cố gằng đạt được mục 

đích bằng bất cứ giá 

nào? 

Equal variances 

assumed 
,038 ,845 -,324 130 ,746 -,03 ,094 -,215 ,155 

Equal variances 

not assumed     -,324 129,973 ,746 -,03 ,094 -,215 ,155 

6. Bạn cảm thấy ân hận 

mỗi khi vi phạm một 

điều qui định chung nào 

đó, có đúng vậy không? 

Equal variances 

assumed 
2,199 ,141 -,760 131 ,449 -,08 ,099 -,271 ,121 

Equal variances 

not assumed 
    -,759 126,705 ,449 -,08 ,099 -,272 ,121 

7. Bạn cảm thấy cần phải 

sống trung thực, thẳng 

thắn dù có lúc bị thua 

thiệt phải không? 

Equal variances 

assumed 
,816 ,368 -2,578 131 ,011 -,23 ,087 -,398 -,052 

Equal variances 

not assumed 
    -2,579 130,704 ,011 -,23 ,087 -,398 -,052 

8. Bạn không thích dọn 

dẹp nơi làm việc vì đó là 

nhiệm vụ của bộ phận 

tạp vụ? 

Equal variances 

assumed 
4,279 ,051 -,295 131 ,768 -,03 ,096 -,219 ,162 

Equal variances 

not assumed 
    -,296 125,221 ,768 -,03 ,096 -,219 ,162 

9. Bạn không cảm thấy 

khó chịu khi giáo viên 

(hoặc quản lý) nhắc nhở 

khi lỡ vi phạm lỗi nhỏ? 

và sẳng sàng nhận lỗi 

Equal variances 

assumed 
,021 ,886 1,973 131 ,051 ,22 ,110 -,001 ,434 

Equal variances 

not assumed     1,974 130,738 ,051 ,22 ,110 ,000 ,434 
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TT Bảng 3.5 So sánh đầu vào của nhân tố hành vi Lớp N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

V1N Khi gặp các thầy cô giáo cũ, Bạn: TN 67 2,10 ,606 ,074 

ĐC 66 2,27 ,621 ,076 

V2N Mỗi khi được giao giải quyết những công việc đòi hỏi cần nhận phải chịu 

trách nhiệm về hậu quả của nó, bạn thường: 

TN 67 1,90 ,654 ,080 

ĐC 66 2,14 ,523 ,064 

V3N Đối với các phong trào "làm sạch trường lớp", "trồng cây xanh", giữ gìn vệ 

sinh chung cho trường lớp hoặc những nơi công cộng, Bạn: 

TN 67 1,93 ,559 ,068 

ĐC 66 1,92 ,474 ,058 

V4N Bạn hay giận dữ và muốn trừng phạt hoặc trả thù những ai cố ý làm hại 

mình, phải khồng? 

TN 67 1,73 ,566 ,069 

ĐC 66 1,86 ,426 ,052 

V6N Đã bao giờ bạn nhận trách nhiệm về mình khi có những quyết định sai lầm 

ảnh hưởng đến mọi người không?  

TN 67 2,21 ,749 ,092 

ĐC 66 2,35 ,568 ,070 

V7N Khi hoàn cảnh không thuận lợi, để tránh hậu quả, bạn hay thay đổi lời hứa 

và những cam kết của mình phải không? 

TN 67 1,85 ,584 ,071 

ĐC 64 1,97 ,250 ,031 

V8N Khi tham gia lao động, một sự cố xảy ra (không phải do bạn), bạn thường: TN 67 1,88 ,640 ,078 

ĐC 66 1,58 ,556 ,068 

V9N Một công việc đòi hỏi sự hợp tác nhóm  để thực hiện, khi được giao nhiệm 

vụ, bạn thường: 

TN 66 1,82 ,605 ,075 

ĐC 66 1,83 ,376 ,046 
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Bảng 3.6  Đánh giá sự khác biệt về đầu 

vào của nhân tố hành vi gữa 2 nhóm ĐC 

và TN 

 

 

 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

              Lower Upper 

1. Khi gặp các thầy cô 

giáo cũ, Bạn: 

  

Equal variances 

assumed 
2,394 ,124 -1,580 131 ,116 -,17 ,106 -,379 ,042 

Equal variances 

not assumed 
    -1,580 130,797 ,116 -,17 ,106 -,379 ,042 

2. Mỗi khi được giao giải 

quyết những công việc 

đòi hỏi cần nhận phải 

chịu trách nhiệm về hậu 

quả của nó, bạn thường: 

Equal variances 

assumed 
2,648 ,106 -2,342 131 ,021 -,24 ,103 -,444 -,037 

Equal variances 

not assumed     -2,346 125,671 ,021 -,24 ,103 -,444 -,038 

3. Đối với các phong trào 

"làm sạch trường lớp", 

"trồng cây xanh", giữ gìn 

vệ sinh chung cho trường 

lớp hoặc những nơi công 

cộng, Bạn: 

Equal variances 

assumed 
1,269 ,262 ,013 131 ,990 ,00 ,090 -,177 ,179 

Equal variances 

not assumed 
    ,013 128,192 ,990 ,00 ,090 -,177 ,179 

4. Bạn hay giận dữ và 

muốn trừng phạt hoặc trả 

thù những ai cố ý làm 

hại mình, phải khồng? 

Equal variances 

assumed 

13,42

3 
,000 -1,521 131 ,131 -,13 ,087 -,304 ,040 

Equal variances 

not assumed 
    -1,525 122,493 ,130 -,13 ,087 -,304 ,039 
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5. Đã bao giờ bạn nhận 

trách nhiệm về mình khi 

có những quyết định sai 

lầm ảnh hưởng đến mọi 

người không? 

Equal variances 

assumed 
5,004 ,027 -1,209 131 ,229 -,14 ,115 -,368 ,089 

Equal variances 

not assumed     -1,211 122,975 ,228 -,14 ,115 -,368 ,089 

6. Khi hoàn cảnh không 

thuận lợi, để tránh hậu 

quả, bạn hay thay đổi lời 

hứa và những cam kết 

của mình phải không? 

Equal variances 

assumed 

36,54

1 
,000 -1,491 129 ,138 -,12 ,079 -,275 ,039 

Equal variances 

not assumed     -1,515 90,274 ,133 -,12 ,078 -,273 ,037 

7. Khi tham gia lao động, 

một sự cố xảy ra (không 

phải do bạn), bạn 

thường: 

Equal variances 

assumed 
,781 ,378 2,929 131 ,004 ,30 ,104 ,099 ,511 

Equal variances 

not assumed 
    2,932 129,007 ,004 ,30 ,104 ,099 ,511 

8. Một công việc đòi hỏi 

sự hợp tác nhóm  để thực 

hiện, khi được giao 

nhiệm vụ, bạn thường: 

Equal variances 

assumed 

12,10

1 
,001 -,173 130 ,863 -,02 ,088 -,189 ,158 

Equal variances 

not assumed 
    -,173 108,577 ,863 -,02 ,088 -,189 ,159 
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ĐẦU RA 

TT Bảng 3.7 So sánh đầu ra của nhân tố nhận thức Lớp N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

C1N ĐĐNN rất quan trọng cho tất cả các ngành nghề và người hành nghề 

  

TN 67 3,10 ,308 ,038 

ĐC 67 2,48 ,943 ,115 

C3N Theo bạn, một người lao động có ý thức ĐĐNN thì họ sẽ làm việc với 

trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực. 

TN 67 3,10 ,354 ,043 

ĐC 66 2,88 ,937 ,115 

C7.3N ĐĐNN giúp những người quản lý có cơ sở khách quan để đánh giá người 

lao động nghề nghiệp 

TN 66 3,06 ,240 ,030 

ĐC 65 2,55 ,919 ,114 

C8N Khi một sinh viên được nhà trường giáo dục ĐĐNN thì khi ra trường sẽ 

tham gia lao động với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao trong nghề 

TN 66 3,33 ,475 ,058 

ĐC 65 2,78 ,760 ,094 

ĐĐNN là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp, nó quyết định khả 

năng tồn tại của bạn trong thị trường lao động 

TN 66 3,39 ,492 ,061 

C9N ĐC 65 2,75 ,969 ,120 

C10N Theo bạn, học nghề là chính, các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao không nhất thiết phải tham gia? 

TN 66 4,20 ,808 ,099 

ĐC 65 2,89 ,850 ,105 

C11N Ngoài kiến thức chuyên ngành tại trường, bạn nghĩ mình có cần phải trang 

bị thêm cho mình trình độ anh văn, vi tính 

TN 66 3,42 ,498 ,061 

ĐC 65 2,72 ,944 ,117 

C12N Tính trách nhiệm là một yếu tố quan trọng trong công việc phải không? TN 66 3,23 ,422 ,052 

ĐC 65 2,54 ,752 ,093 

C13N Hợp tác, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau có phải là yêu cầu trong làm việc 

nhóm? 

TN 66 3,24 ,466 ,057 

ĐC 64 2,34 ,597 ,075 

C14N Bạn nghĩ hành vi ứng xử của mình trong các mối quan với thầy cô, bạn bè, 

cán bộ trong trường có quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu của 

mình khi học ở trường ? 

TN 66 3,18 ,426 ,052 

ĐC 
67 2,37 ,624 ,076 

C15N Bạn nghĩ rằng việc sinh viên bị nhà trường xử lý như cảnh cáo, kỷ luật 

cũng xuất phát từ ý thức đạo đức nghề nghiệp chưa cao? 

TN 66 3,11 ,310 ,038 

ĐC 66 2,24 ,556 ,068 
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Bảng 3.8  Đánh giá sự khác biệt về 

đầu ra của nhân tố nhận thức gữa 2 

nhóm ĐC và TN 
 

 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

              Lower Upper 

1. ĐĐNN rất quan 

trọng cho tất cả các 

ngành nghề và người 

hành nghề 

Equal variances 

assumed 
47,375 ,000 5,171 132 ,000 ,63 ,121 ,387 ,867 

Equal variances 

not assumed 
    5,171 79,934 ,000 ,63 ,121 ,386 ,868 

2. Theo bạn, một 

người lao động có ý 

thức ĐĐNN thì họ sẽ 

làm việc với trách 

nhiệm, sự tận tâm, tận 

lực. 

Equal variances 

assumed 
42,351 ,000 1,843 131 ,048 ,23 ,122 -,017 ,468 

Equal variances 

not assumed 
    1,833 82,955 ,040 ,23 ,123 -,019 ,471 

3. ĐNN giúp những 

người quản lý có cơ 

sở khách quan để 

đánh giá người lao 

động nghề nghiệp 

Equal variances 

assumed 
83,678 ,000 4,332 129 ,000 ,51 ,117 ,275 ,738 

Equal variances 

not assumed     4,303 72,593 ,000 ,51 ,118 ,272 ,742 

4. Khi một sinh viên 

được nhà trường giáo 

dục ĐĐNN thì khi ra 

trường sẽ tham gia lao 

động với tinh thần tự 

Equal variances 

assumed 
10,908 ,001 4,962 129 ,000 ,55 ,111 ,330 ,767 

Equal variances 

not assumed     4,946 107,093 ,000 ,55 ,111 ,329 ,769 
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giác, ý thức trách 

nhiệm cao trong nghề 

5. ĐĐNN là một yếu 

tố quan trọng để phát 

triển sự nghiệp, nó 

quyết định khả năng 

tồn tại của bạn trong 

thị trường lao động 

Equal variances 

assumed 
34,957 ,000 4,778 129 ,000 ,64 ,134 ,375 ,905 

Equal variances 

not assumed 
    4,756 94,673 ,000 ,64 ,135 ,373 ,907 

6. Theo bạn, học nghề 

là chính, các hoạt 

động, phong trào văn 

hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao không nhất 

thiết phải tham gia? 

Equal variances 

assumed 
,335 ,564 9,004 129 ,000 1,30 ,145 1,018 1,591 

Equal variances 

not assumed 
    9,001 128,440 ,000 1,30 ,145 1,018 1,591 

7. Ngoài kiến thức 

chuyên ngành tại 

trường, bạn nghĩ mình 

có cần phải trang bị 

thêm cho mình trình 

độ anh văn, vi tính 

Equal variances 

assumed 
26,286 ,000 5,329 129 ,000 ,70 ,132 ,441 ,961 

Equal variances 

not assumed 
    5,306 96,746 ,000 ,70 ,132 ,439 ,963 

8. Tính trách nhiệm là 

một yếu tố quan trọng 

trong công việc phải 

không? 

Equal variances 

assumed 
37,077 ,000 6,479 129 ,000 ,69 ,106 ,478 ,899 

Equal variances 

not assumed 
    6,453 100,422 ,000 ,69 ,107 ,477 ,901 

9. Hợp tác, tôn trọng, 

học hỏi lẫn nhau có 

phải là yêu cầu trong 

làm việc nhóm? 

Equal variances 

assumed 
5,089 ,026 9,585 128 ,000 ,90 ,094 ,713 1,084 

Equal variances 

not assumed 
    9,549 119,163 ,000 ,90 ,094 ,712 1,085 
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10. Bạn nghĩ hành vi 

ứng xử của mình 

trong các mối quan 

với thầy cô, bạn bè, 

cán bộ trong trường 

có quan trọng và ảnh 

hưởng nhiều đến mục 

tiêu của mình khi học 

ở trường ? 

Equal variances 

assumed 
16,201 ,000 8,716 131 ,000 ,81 ,093 ,625 ,992 

Equal variances 

not assumed 

    8,740 116,795 ,000 ,81 ,093 ,625 ,992 

11. Bạn nghĩ rằng việc 

sinh viên bị nhà 

trường xử lý như cảnh 

cáo, kỷ luật cũng xuất 

phát từ ý thức đạo đức 

nghề nghiệp chưa 

cao? 

Equal variances 

assumed 
20,436 ,000 11,014 130 ,000 ,86 ,078 ,709 1,019 

Equal variances 

not assumed 

    11,014 101,864 ,000 ,86 ,078 ,708 1,019 
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TT Bảng 3.9 So sánh đầu ra của nhân tố thái độ Lớp N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

D1NN Việc chấp hành các nội qui, qui định của nhà trường, của lớp có gây 

khó khăn và tạo cho bạn cảm giác không thoải mái ? 

TN 66 4,05 ,968 ,119 

ĐC 67 2,55 ,744 ,091 

D2NN Bạn có cảm thấy khó chịu khi mình không thể hoàn thành bài tập mà 

giáo viên giao và muốn bỏ hết tất cả? 

TN 66 4,03 ,859 ,106 

ĐC 67 2,36 ,542 ,066 

D4NN Bạn có phản đối việc lợi dụng công sức, tài năng của người khác hay 

tập thể cho  cá nhân? 

TN 67 3,48 ,746 ,091 

ĐC 67 2,54 ,636 ,078 

D5NN Khi tiếp xúc với những kiến thức, kỹ năng mới trong nghề , bạn có cảm 

thấy sợ, mệt mỏi hay uể oải? 

TN 67 3,70 ,739 ,090 

ĐC 67 2,58 ,655 ,080 

D6NN Bạn đồng ý với suy nghĩ trong cuộc sống cần cố gằng đạt được mục 

đích bằng bất cứ giá nào? 

TN 67 3,76 ,780 ,095 

ĐC 67 2,61 ,758 ,093 

D7NN Bạn cảm thấy ân hận mỗi khi vi phạm một điều qui định chung nào đó, 

có đúng vậy không? 

TN 67 4,07 ,559 ,068 

ĐC 67 2,60 ,760 ,093 

D8NN Bạn cảm thấy cần phải sống trung thực, thẳng thắn dù có lúc bị thua 

thiệt phải không? 

TN 67 3,82 ,796 ,097 

ĐC 67 2,69 ,722 ,088 

D9NN Bạn không thích dọn dẹp nơi làm việc vì đó là nhiệm vụ của bộ phận 

tạp vụ? 

TN 67 3,93 ,893 ,109 

ĐC 67 2,57 ,783 ,096 

D10NN Bạn không cảm thấy khó chịu khi giáo viên (hoặc quản lý) nhắc nhở 

khi lỡ vi phạm lỗi nhỏ? và sẳng sàng nhận lỗi 

TN 67 3,84 ,828 ,101 

ĐC 67 2,52 ,804 ,098 

 

  



 

 

42 

 

 

Bảng 3.10  Đánh giá sự khác biệt về 

đầu ra của nhân tố thái độ gữa 2 nhóm 

ĐC và TN 
 

 

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

              Lower Upper 

1. Việc chấp hành các 

nội qui, qui định của 

nhà trường, của lớp có 

gây khó khăn và tạo 

cho bạn cảm giác 

không thoải mái ? 

Equal variances 

assumed 
26,268 ,000 9,984 131 ,000 1,49 ,150 1,197 1,789 

Equal variances 

not assumed 
    9,964 122,027 ,000 1,49 ,150 1,197 1,790 

2. Bạn có cảm thấy khó 

chịu khi mình không 

thể hoàn thành bài tập 

mà giáo viên giao và 

muốn bỏ hết tất cả? 

Equal variances 

assumed 
17,257 ,000 13,447 131 ,000 1,67 ,124 1,426 1,918 

Equal variances 

not assumed     13,404 109,448 ,000 1,67 ,125 1,425 1,919 

3. Bạn có phản đối việc 

lợi dụng công sức, tài 

năng của người khác 

hay tập thể cho  cá 

nhân? 

Equal variances 

assumed 
1,353 ,047 7,855 132 ,000 ,94 ,120 ,703 1,177 

Equal variances 

not assumed     7,855 128,756 ,000 ,94 ,120 ,703 1,177 

4. Khi tiếp xúc với 

những kiến thức, kỹ 

năng mới trong nghề , 

Equal variances 

assumed 
1,185 ,078 9,281 132 ,000 1,12 ,121 ,881 1,358 

Equal variances     9,281 130,120 ,000 1,12 ,121 ,881 1,358 
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bạn có cảm thấy sợ, 

mệt mỏi hay uể oải? 

not assumed 

5. Bạn đồng ý với suy 

nghĩ trong cuộc sống 

cần cố gằng đạt được 

mục đích bằng bất cứ 

giá nào? 

Equal variances 

assumed 
,142 ,007 8,648 132 ,000 1,15 ,133 ,886 1,412 

Equal variances 

not assumed     8,648 131,889 ,000 1,15 ,133 ,886 1,412 

6. Bạn cảm thấy ân hận 

mỗi khi vi phạm một 

điều qui định chung 

nào đó, có đúng vậy 

không? 

Equal variances 

assumed 
23,091 ,000 12,820 132 ,000 1,48 ,115 1,250 1,706 

Equal variances 

not assumed     12,820 121,250 ,000 1,48 ,115 1,249 1,706 

7. Bạn cảm thấy cần 

phải sống trung thực, 

thẳng thắn dù có lúc bị 

thua thiệt phải không? 

Equal variances 

assumed 
,645 ,023 8,637 132 ,000 1,13 ,131 ,875 1,394 

Equal variances 

not assumed 
    8,637 130,758 ,000 1,13 ,131 ,875 1,394 

8. Bạn không thích dọn 

dẹp nơi làm việc vì đó 

là nhiệm vụ của bộ 

phận tạp vụ? 

Equal variances 

assumed 
3,505 ,043 9,362 132 ,000 1,36 ,145 1,071 1,645 

Equal variances 

not assumed 
    9,362 129,778 ,000 1,36 ,145 1,071 1,645 

9. Bạn không cảm thấy 

khó chịu khi giáo viên 

(hoặc quản lý) nhắc 

nhở khi lỡ vi phạm lỗi 

nhỏ? và sẳng sàng nhận 

lỗi 

Equal variances 

assumed 
,291 ,041 9,315 132 ,000 1,31 ,141 1,035 1,592 

Equal variances 

not assumed 
    9,315 131,895 ,000 1,31 ,141 1,035 1,592 
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TT Bảng 3.11 So sánh đầu ra của nhân tố hành vi Lớp N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

V1N Khi gặp các thầy cô giáo cũ, Bạn 

  

TN 67 1,34 ,509 ,062 

ĐC 67 1,66 ,770 ,094 

V2N Mỗi khi được giao giải quyết những công việc đòi hỏi cần nhận phải chịu 

trách nhiệm về hậu quả của nó, bạn thường 

TN 67 1,04 ,272 ,033 

ĐC 67 1,52 ,560 ,068 

V3N Đối với các phong trào "làm sạch trường lớp", "trồng cây xanh", giữ gìn 

vệ sinh chung cho trường lớp hoặc những nơi công cộng, Bạn 

TN 67 1,09 ,288 ,035 

ĐC 67 1,54 ,659 ,081 

V4N Bạn hay giận dữ và muốn trừng phạt hoặc trả thù những ai cố ý làm hại 

mình, phải khồng 

TN 67 1,88 ,844 ,103 

ĐC 67 1,37 ,546 ,067 

V6N Đã bao giờ bạn nhận trách nhiệm về mình khi có những quyết định sai 

lầm ảnh hưởng đến mọi người không? 

TN 67 1,37 ,546 ,067 

ĐC 67 1,37 ,648 ,079 

V7N Khi hoàn cảnh không thuận lợi, để tránh hậu quả, bạn hay thay đổi lời hứa 

và những cam kết của mình phải không? 

TN 67 1,94 ,903 ,110 

ĐC 67 1,45 ,610 ,075 

V8N Khi tham gia lao động, một sự cố xảy ra (không phải do bạn), bạn thường: TN 67 1,04 ,208 ,025 

ĐC 67 1,66 ,770 ,094 

V9N Một công việc đòi hỏi sự hợp tác nhóm  để thực hiện, khi được giao 

nhiệm vụ, bạn thường 

TN 67 1,09 ,336 ,041 

ĐC 67 1,27 ,539 ,066 
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Bảng 3.12  Đánh giá sự khác biệt về 

đầu ra của nhân tố thái độ gữa 2 nhóm 

ĐC và TN 
 

 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

       Lower Upper 

1. Khi gặp các thầy cô 

giáo cũ, Bạn: 

  

Equal variances 

assumed 
21,481 ,000 -2,780 132 ,006 -,31 ,113 -,536 -,090 

Equal variances 

not assumed 
    -2,780 

114,46

5 
,006 -,31 ,113 -,537 -,090 

2. Mỗi khi được giao 

giải quyết những công 

việc đòi hỏi cần nhận 

phải chịu trách nhiệm 

về hậu quả của nó, bạn 

thường 

Equal variances 

assumed 
139,199 ,000 -6,279 132 ,000 -,48 ,076 -,628 -,327 

Equal variances 

not assumed 
    -6,279 95,382 ,000 -,48 ,076 -,629 -,327 

3. Đối với các phong 

trào "làm sạch trường 

lớp", "trồng cây xanh", 

giữ gìn vệ sinh chung 

cho trường lớp hoặc 

những nơi công cộng, 

Bạn 

Equal variances 

assumed 
93,701 ,000 -5,097 132 ,000 -,45 ,088 -,622 -,274 

Equal variances 

not assumed 

    -5,097 90,280 ,000 -,45 ,088 -,622 -,273 

4. Bạn hay giận dữ và 

muốn trừng phạt hoặc 

Equal variances 

assumed 
18,667 ,000 4,131 132 ,000 ,51 ,123 ,264 ,750 
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trả thù những ai cố ý 

làm hại mình, phải 

khồng 

Equal variances 

not assumed     4,131 
112,98

1 
,000 ,51 ,123 ,264 ,751 

5. Đã bao giờ bạn nhận 

trách nhiệm về mình 

khi có những quyết 

định sai lầm ảnh hưởng 

đến mọi người không? 

Equal variances 

assumed 
,725 ,036 ,000 132 ,000 ,00 ,103 -,205 ,205 

Equal variances 

not assumed     ,000 
128,33

6 
,000 ,00 ,103 -,205 ,205 

6. Khi hoàn cảnh không 

thuận lợi, để tránh hậu 

quả, bạn hay thay đổi 

lời hứa và những cam 

kết của mình phải 

không? 

Equal variances 

assumed 
22,646 ,000 3,701 132 ,000 ,49 ,133 ,229 ,756 

Equal variances 

not assumed 
    3,701 

115,90

0 
,000 ,49 ,133 ,229 ,756 

7. Khi tham gia lao 

động, một sự cố xảy ra 

(không phải do bạn), 

bạn thường: 

Equal variances 

assumed 
160,482 ,000 -6,281 132 ,000 -,61 ,097 -,805 -,419 

Equal variances 

not assumed 
    -6,281 75,622 ,000 -,61 ,097 -,806 -,418 

8. Một công việc đòi 

hỏi sự hợp tác nhóm  để 

thực hiện, khi được 

giao nhiệm vụ, bạn 

thường 

Equal variances 

assumed 
21,258 ,000 -2,308 132 ,023 -,18 ,078 -,333 -,026 

Equal variances 

not assumed     -2,308 
110,63

4 
,023 -,18 ,078 -,333 -,025 
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Phụ lục 4: Bảnh đánh giá tầm quan trọng của các phẩm chất đạo đức  

 

Bảng 4.1:  Đánh giá mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức đối với bản thân  

STT NỘI DUNG 
Mức độ quan trọng (%) 

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 
SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN 

1 Trung thực 61.0 83.2 82.1 38.0 16.1 17.9 0.8 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 
2 Tiết kiệm 26.9 28.7 28.6 63.1 69.2 71.4 9.0 2.1 0.0 1.0 0.0 0.0 
3 Ham học giỏi, phấn đấu, cầu tiến bộ 56.8 52.4 67.9 40.8 46.9 32.1 2.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 
4 Ý thức tiết kiệm thời gian và tiền của 34.9 34.3 67.9 57.2 63.6 32.1 6.2 2.1 0.0 1.7 0.0 0.0 
5 Chuyên môn giỏi 55.8 67.8 53.6 40.6 30.1 39.3 2.8 1.4 7.1 0.8 0.7 0.0 
6 Tự trọng 32.5 31.5 32.1 52.6 67.1 60.7 12.5 1.4 3.6 2.4 0.0 0.0 
7 Tự tin 38.2 51.7 39.3 55.2 47.6 53.6 5.8 0.7 7.1 0.8 0.0 0.0 
8 Tự lập 36.1 28.0 32.1 53.2 69.9 64.3 8.2 2.1 3.6 2.5 0.0 0.0 
9 Tự cường 27.7 28.0 25.0 55.8 66.4 53.6 13.5 5.6 21.4 3.0 0.0 0.0 
10 Sự kiên nhẫn 45.0 53.8 21.4 49.4 45.5 71.4 5.6 0.7 7.1 0.0 0.0 0.0 
11 Có lý tưởng sống 41.0 50.3 17.9 51.8 48.3 75.0 5.8 1.4 7.1 1.4 0.0 0.0 
12 Tự kiềm chế, quản lý được bản thân 43.8 61.5 25.0 47.8 36.4 67.9 8.0 2.1 7.1 0.4 0.0 0.0 
13 Có chí lập thân, lập nghiệp, làm giàu 

chính đáng 

43.2 35.0 32.1 52.0 61.5 67.9 4.2 3.5 0.0 0.6 0.0 0.0 
14 Có ý thức giữ gìn,, luyện tập và nâng 

cao luyện tập 

29.5 35.7 32.1 63.9 61.5 57.1 5.8 2.8 10.7 0.8 0.0 0.0 
15 Cần cù, chăm chỉ khắc phục mọi khó 

khăn 

42.0 45.5 57.1 53.8 53.1 35.7 4.0 1.4 7.1 0.2 0.0 0.0 
16 Bảo vệ tài sản 32.9 42.7 25.0 58.6 53.8 67.9 7.9 3.5 7.1 0.6  0.0 
17 Có nhạy cảm, thích ứng, sống lịch sự 

văn minh, hiện đại và truyền thống. 

35.1 32.9 21.4 

 

54.2 63.6 53.6 9.3 3.5 14.3 1.4  0.0 
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Bảng 4.2: Đánh giá mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức đối với mọi người  

STT NỘI DUNG 
Mức độ quan trọng (%) 

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 
SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN 

1 Biết hợp tác với người khác 42.0 37.8 35.7 56.0 62.2 64.3 1.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
2 Tôn sư trọng đạo (yêu thầy, kính bạn) 67.9 74.8 57.1 30.3 24.5 42.9 1.2 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 
3 Hiều thảo 67.9 65.7 42.9 29.5 31.5 46.4 2.2 2.8 10.7 0.4 0.0 0.0 
4 Nhân nghĩa 44.0 63.6 39.3 53.4 33.6 53.6 2.0 2.8 7.1 0.6 0.0 0.0 
5 Kính già, thương trẻ 44.8 58.7 50.0 51.8 32.2 42.9 2.6 9.1 7.1 0.8 0.0 0.0 
6 Khiêm tốn, cầu thị 29.7 31.5 28.6 62.4 62.9 64.3 6.2 5.6 7.1 1.6 0.0 0.0 
7 Khoan dung 27.1 32.9 21.4 62.7 61.5 67.9 9.4 5.6 10.7 0.8 0.0 0.0 
8 Thiện chí trong quan hệ với mọi người 30.5 50.3 32.2 61.6 46.9 57.1 6.8 2.8 10.7 1.0 0.0 0.0 
9 Đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể 39.4 47.6 50.0 54.8 52.4 46.4 4.4 0.0 3.6 1.4 0.0 0.0 
10 Quan tâm đến nhu cầu lợi ích của 

những người xung quanh 

24.9 29.4 14.3 61.4 65.0 64.3 12.2 5.6 17.8 1.4 0.0 3.6 
11 Yêu mến gia đình 68.5 62.9 28.6 29.1 34.3 42.8 2.2 2.8 25.0 0.2 0.0 3.6 

 

Bảng 4.3:  Đánh giá mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức đối với tổ quốc nhân dân 

STT NỘI DUNG 
Mức độ quan trọng (%) 

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 
SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN 

1 Tôn trong pháp luật 64.9 72.0 60.7 34.3 27.3 35.7 0.8 0.7 3.6 0.0 0.0 0.0 
2 Yêu quê hương đất nước 63.3 64.3 42.9 34.9 32.9 50.0 1.4 2.1 7.1 0.4 0.7 0.0 
3 Yêu hòa bình, ghét chiến tranh 62.4 59.4 35.8 35.1 35.0 50.0 1.8 4.9 7.1 0.6 0.7 7.1 
4 Tích cực tham gia công tác xã hội 37.8 44.8 25.0 55.2 50.3 64.3 6.8 4.2 10.7 0.2 0.7 0.0 



 

 

49 

Bảng 4.4: Đánh giá mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức đối với công việc 

STT NỘI DUNG 
Mức độ quan trọng (%) 

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 
SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN 

1 Yêu nghề nghiệp 64.3 65.7 75.0 33.1 34.3 25.0 2.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 
2 Trách nhiệm 58.2 67.1 78.6 40.2 32.9 21.4 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
3 Tự giác 40.6 55.2 57.1 55.2 44.1 42.9 4.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 
4 Có kỷ luật trong lao động học tập 39.6 53.8 64.3 56.8 44.8 32.1 2.8 1.4 3.6 0.8 0.0 0.0 
5 Luôn quan tâm tới chất lượng sản 

phẩm 

44.8 56.6 75.0 45.0 42.0 25.0 7.8 1.4 0.0 2.4 0.7 0.0 
6 Năng động, sáng tạo 45.6 58.0 39.3 48.8 39.9 60.7 5.2 2.1 0.0 0.4 0.0 0.0 
7 Thực hiện an toàn lao động 48.0 65.7 57.1 48.8 32.2 39.3 2.4 2.1 3.6 0.8 0.0 0.0 
8 Làm việc năng suất, chất lượng và 

hiệu quả 

43.4 37.1 39.3 53.6 61.5 57.1 2.6 1.4 3.6 0.4 0.0 0.0 
9 Tính chính xác 56.0 60.1 32.1 39.8 38.5 60.7 3.6 1.4 7.2 0.6 0.0 0.0 
10 Có tác phong công nghiệp 40.0 40.6 53.6 52.4 58.7 42.8 6.8 0.7 0.0 0.8 0.0 3.6 
11 Có nhiều thói quen tốt đối với công 

nghiệp 

31.3 21.7 25.0 60.8 74.8 46.4 7.0 2.8 28.6 0.8 0.7 0.0 
12 Vệ sinh công nghiệp tốt 28.9 32.2 35.7 60.4 62.9 60.7 9.8 4.9 3.6 0.8 0.0 0.0 
13 Có tìm tòi ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ mới 

40.8 28.7 35.7 53.8 68.5 60.7 4.6 2.8 3.6 0.8 0.0 0.0 
 

Bảng 4.5: Đánh giá mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức đối với môi trường  

STT NỘI DUNG 

Mức độ quan trọng (%) 

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 

SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN 

1 Giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, lao 

động 

51.8 37.8 28.6 45.0 60.8 67.8 2.6 1.4 0.0 0.6 0.0 3.6 

2 Yêu mến và chăm lo thiên nhiên 36.7 24.5 28.6 53.0 69.2 46.4 9.2 5.6 21.4 1.0 0.7 3.6 
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Bảng 4.6:  Đánh giá của DN về các phẩm chất đạo đức SV thường vi phạm 

STT Các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

Mức độ (%) 

Thường 

vi phạm 

Thỉnh 

thoảng 

vi phạm 

Không 

vi 

phạm 

Thực 

hiện tốt 

1 Trung thực 0.0 46.4 28.6 25.0 

2 Tiết kiệm 7.1 53.6 17.9 21.4 

3 Ham học giỏi, phấn đấu, cầu tiến bộ 3.6 14.3 32.1 50.0 

4 Ý thức tiết kiệm thời gian và tiền của 17.9 35.7 28.6 17.9 

5 Chuyên môn giỏi 7.1 46.4 25.0 21.4 

6 Tự trọng 3.6 17.9 39.3 39.3 

7 Tự lập 3.6 17.9 39.3 39.3 

8 Tự cường 0.0 25.0 35.7 39.3 

9 Sự kiên nhẫn 0.0 28.6 42.9 28.6 

10 Có lý tưởng sống 3.6 39.3 25.0 32.1 

11 Tự kiềm chế, quản lý được bản thân 17.9 42.9 17.9 21.4 

12 Có chí lập thân, lập nghiệp, làm giàu 

chính đáng 3.6 10.7 32.1 53.6 

13 Có ý thức giữ gìn,, luyện tập và nâng 

cao luyện tập 0.0 46.4 32.1 21.4 

14 Cần cù, chăm chỉ khắc phục mọi khó 

khăn 0.0 3.6 35.7 60.7 

15 Bảo vệ tài sản 0.0 35.7 35.7 28.6 

16 Có nhạy cảm, thích ứng, sống lịch sự 

văn minh, hiện đại và truyền thống. 0.0 17.9 42.9 39.3 

17 Biết hợp tác với người khác 3.6 53.6 25.0 21.4 

18 Tôn sư trọng đạo (yêu thầy, kính bạn) 0.0 17.9 39.3 42.9 

19 Hiếu thảo 0.0 10.7 28.6 60.7 

20 Nhân nghĩa 0.0 7.1 28.6 64.3 

21 Kính già, thương trẻ 0.0 21.4 35.7 42.9 

22 Khiêm tốn, cầu thị 0.0 14.3 46.4 39.3 

23 Khoan dung 7.1 10.7 64.3 17.9 

24 Thiện chí trong quan hệ với mọi người 10.7 28.6 25.0 35.7 

25 Đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể 7.1 35.7 32.1 25.0 

26 Quan tâm đến nhu cầu lợi ích của 

những người xung quanh 3.6 50.0 21.4 25.0 
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27 Yêu mến gia đình 10.7 10.7 35.7 42.9 

28 Tôn trong pháp luật 0.0 10.7 39.3 50.0 

29 Yêu quê hương đất nước 0.0 14.3 28.6 57.1 

30 Yêu hòa bình, ghét chiến tranh 0.0 10.7 35.7 53.6 

31 Tích cực tham gia công tác xã hội 0.0 17.9 21.4 60.7 

32 Yêu nghề nghiệp 3.6 42.9 35.7 17.9 

33 Trách nhiệm 3.6 50.0 17.9 28.6 

34 Tự giác 0.0 46.4 21.4 32.1 

35 Có kỷ luật trong lao động học tập 3.6 50.0 21.4 25.0 

36 Luôn quan tâm tới chất lượng sản 

phẩm 3.6 14.3 60.7 21.4 

37 Năng động, sáng tạo 7.1 17.9 46.4 28.6 

38 Thực hiện an toàn lao động 3.6 32.1 35.7 28.6 

39 Làm việc năng suất, chất lượng và hiệu 

quả 3.6 32.1 42.9 21.4 

40 Tính chính xác 0.0 35.7 28.6 35.7 

41 Có tác phong công nghiệp 0.0 42.9 25.0 32.1 

42 Có nhiều thói quen tốt đối với công 

nghiệp 10.7 28.6 35.7 25.0 

43 Vệ sinh công nghiệp tốt 10.7 35.7 21.4 32.1 

44 Có tìm tòi ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ mới 17.9 35.7 25.0 21.4 

45 Giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, lao 

động 10.7 10.7 50.0 28.6 

46 Yêu mến và chăm lo thiên nhiên 0.0 21.4 46.4 32.1 
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Phụ lục 5 – Phiếu đánh giá rèn luyện cho SV theo quy định của Bộ LĐTBXH 

 
       UBND TP CẦN THƠ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  CẦN THƠ 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH SINH VIÊN 

Học kỳ…………     Năm học 20…… -20……… 

Họ tên HSSV ………………………………………..Ngày sinh……………… 

Mã số HSSV ………………………………………………………………….. 

Lớp …………………………………… Khoa (BM)………………………… 

Nội trú      Ngoại trú   

HSSV tự chấm điểm vào ô thích hợp dành cho HSSV. Tâp thể đánh giá điểm vào 

cột dành cho tập thể (kết luận của tập thể)  

Nội dung đánh giá 
HSSV tự 

đánh giá 

Tập thể 

đánh giá 
Ghi chú 

1.Ý thức học tập (25đ) 

1.1 Tinh thần thái độ và kết quả học tập 

(15đ) 

   

 

1.2 Tinh thần vượt khó, cố gắng trong học 

tập (2đ) 

   

 

1.3 Không bị cấm thi (3đ) 
   

 

1.4 Thực hiện quy chế thi, kiểm tra (5đ) 
   

 

1.5 Điểm thưởng vượt khung 

  Lý do :  

 

 

 

2.Ý thức và kết quả chấp hành nội qui, qui chế trong Nhà trường (25đ) 

2.1 Chấp hành nội qui lên lớp (15đ) 
   

 

2.2 Trang phục theo qui định (5đ) 
   

 

2.3 Tham gia các buổi sinh hoạt lớp, SHDC 

(5đ) 

   

 

3.Ý thức tham gia các hoạt động chịnh trị, XH, văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

phòng chống tệ nạn xã hội (20đ)  

3.1 Kết quả hoạt động tuyên truyền, tham 

gia hoạt động chính trị, XH, phòng chống 

TNXH (10đ) 

   

3.2 Tham gia các hoạt động VHVN, TDTT 

do Nhà trường và Đoàn trường tổ chức 

(10đ) 

   

3.3 Điểm thưởng vượt khung  

  Lý do :  
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4. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng (20đ) 

4.1 Chấp hành chủ trương chính sách, pháp 

luật của Nhà nước (10đ) 

 

   

4.2 Chấp hành luật lệ giao thông, trật tự, an 

toàn xã hội (5đ) 

   

4.3 Quan hệ với thầy cô, cán bộ Nhà trường 

và bạn bè (5đ) 

   

4.4 Các vi phạm bị trừ điểm 
   

 

4.5 Điểm thưởng vượt khung  

  Lý do :  

 

 

 

5. Công tác lớp, công tác Đoàn, Hội (10đ) 

5.1 Công tác lớp, Đoàn, Hội 

ĐTB thi đua của lớp :………………… 

Mức độ hoàn thành công tác : ………… 

   

5.2 Điểm thưởng vượt khung  
   

 

5.3 Điểm thưởng đạt yêu cầu về thi đua 

tháng HKI (Danh sách tổng hợp do PCT 

HSSV cung cấp) 

   

Tổng số điểm (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
   

 

6. Vi phạm hạ bậc Điểm rèn luyện 

Lý do :………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tổng điểm rèn luyện còn lại sau khi hạ bậc: ……………………………………… 

 

 

Khen thưởng,kỷ luật trong năm học (nếu có) ……………………………………… 

Cá nhân tự xếp loại…………………………….Tập thể xếp loại…………………… 

Kết luận: (do GVCN ghi) 

Tổng điểm rèn luyện: ………………………..  Xếp loại rèn luyện………………… 

HSSV ký tên    Ban cán sự    GVCN    Khoa (bộ môn) 
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Phụ lục 6 – Các ví dụ minh họa hoạt động thực nghiệm 

Ví dụ 1 – Việc giáo dục ĐĐNN được lồng ghép trong quá trình giảng 

dạy.  

Dưới đây là một giáo án dạy kỹ năng cho SV nghề công nghệ ôtô, thông qua 

giáo án này chúng ta thấy việc lồng ghép giáo dục ĐĐNN được thực hiện thông qua 

những hành động rất nhỏ, nhưng mỗi ngày đều tác động đến SV sẽ giúp SV có thái 

độ tác phong đúng đắn trong công việc, từ đó hình thành ĐĐNN cho SV, và cuối 

buổi dạy còn có đánh giá kỹ năng thực hành của SV thông qua phiếu đánh giá kết 

quả thực hiện. 

 

                         BÀI 4.2: THÁO LẮP BƠM THẤP ÁP KIỂU PISTON 

* MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức: 

- Mô tả được cấu tạo bơm thấp áp kiểu piston. 

- Trình bày được qui trình tháo, lắp bơm thấp áp kiểu piston. 

2. Kỹ năng:  

 - Tháo, lắp bơm thấp áp kiểu piston đúng qui trình và đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật sau: 

    + Các chi tiết không bị biến dạng, 

    + Sau khi tháo ra các chi tiết được bố trí theo thứ tự, 

    + Sau khi tháo lắp, các chi tiết làm việc bình thường. 

3. Thái độ:  

 - Có ý thức cẩn thận, chính xác trong công việc, làm việc theo qui trình. 

 - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.  

 - Trong quá trình thực hành luôn rèn luyện cho SV thực hiện với tác phong 

công nghiệp: nhanh, gọn, chính xác và giữ gìn vệ sinh chung. 

* DỤNG CỤ, VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: 

- Máy vi tính, máy chiếu Projector; 

- C lê 19mm, 30mm, 32mm; 

- Vít dẹt nhỏ, kìm nhọn; 

 - Khay đựng chi tiết; 

- Bơm thấp áp kiểu piston; 

- Ê tô và bàn thợ phục vụ tháo lắp; 

- Dầu diesel, giẻ lau. 

* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: 
- Phần hướng dẫn ban đầu: Tập trung cả lớp. 

- Phần thực hành: Cá nhân. 

- Phần hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                            Thời gian : 01 phút 

  - Điểm danh  

           Số học sinh vắng có lý do          Số học sinh vắng không lý do 

  

- Nhắc nhở an toàn. 

    GIÁO ÁN SỐ 07 Thời gian thực hiện:  45 phút 

Tên bài học trước:  

Bài 4.1:  Khái quát bơm thấp áp 

Ngày thực hiện:     /      /    
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II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA  

GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỌC SINH 

 1 Dẫn nhập 

 

Nêu ý nghĩa, tầm quan 

trong của việc tháo lắp 

bơm thấp áp. 

- Chiếu slide sơ đồ bơm thấp 

áp và đặt câu hỏi:  

“ Cho biết sơ đồ cấu tạo trên 

là của bơm thấp áp kiểu nào”? 

- Gọi SV trả lời và nhận xét. 

- Cho SV xem chi tiết thật của 

bơm thấp áp kiểu piston. 

- Chuyển ý. 

- Quan sát, suy nghỉ 

 

 

 

 

- Trả lời câu hỏi. 

- Quan sát, theo dõi. 

2 phút  

 

2 

Giới thiệu chủ đề: 

- Bài 4.2: Tháo lắp 

bơm thấp áp kiểu 

piston 

- Mục tiêu bài học. 

- Dụng cụ - vật tư. 

- Nội dung bài học: 

Tiểu kỹ năng 1 

+ Tháo bơm áp thấp. 

Tiểu kỹ năng 2 

+ Lắp bơm áp thấp. 

 

- Nêu tựa bài và viết lên bảng 

- Chiếu Slide  

- Trình bày mục tiêu bài học 

và phân tích. 

- Giới thiệu các dụng cụ và 

vật tư phục vụ cho bài học. 

- Giới thiệu nội dung bài học. 

 

- Ghi chép. 

 

 

- Quan sát, lắng 

nghe. 

- Theo dõi, ghi nhận 

 

2 phút 

3 Giải quyết vấn đề:   34 phút 

 Tiêu kỹ năng 1: Tháo bơm thấp áp  19 phút 

 a) Lý thuyết liên quan: 

Cấu tạo bơm thấp áp 

kiểu piston. 

- Chiếu Slide  

- Phân tích đặc điểm cấu tạo 

các chi tiết của bơm thấp áp 

kiểu piston. 

- Đặt câu hỏi: “Cho biết công 

dụng của piston, lò xo trong 

bơm thấp áp kiểu piston”? 

- Gọi SV trả lời và kết luận. 

 

- Quan sát 

- Theo dõi, ghi nhận. 

 

- Trả lời. 

 

 

- Ghi nhận 

 

2 phút 

 

 



 

 

56 

 b) Qui trình tháo:  

 

B1: Gá bơm lên ê tô; 

B2: Tháo bơm tay; 

B3: Lấy lò xo và van 

nạp ra ngoài ; 

B4: Tháo đai ốc đậy van 

thoát; 

B5: Lấy lò xo và van 

thoát ra ngoài; 

B6: Tháo đai ốc đậy 

xylanh bơm; 

B7: Lấy lò xo, piston 

bơm và ty đẩy ra ngoài; 

B8: Tháo bơm khỏi ê tô 

và gá ngược lại; 

B9: Tháo khoen giữ con 

đội; 

B10:  Lấy con đội ra 

khỏi thân bơm; 

- Nêu câu hỏi và phát phiếu 

thảo luận: 

“ Điền đúng thứ tự các bước 

của qui trình tháo bơm thấp 

áp kiểu piston”? 

- Làm mẫu toàn bộ quy trình 1 

lần và yêu cầu nhóm điền 

đúng thứ tự các bước trong 

qui trình. 

- Thu phiếu và đánh giá, đưa 

ra bảng qui trình tháo bơm 

thấp áp. 

(Việc sử dụng phương pháp 

phát phiếu thảo luận này 

giúp SV rèn luyện kỹ năng 

làm việc nhóm, hợp tác trong 

công việc, rèn luyện thường 

xuyên những phẩm chất này 

giúp cho SV hình thành thói 

quen ĐĐNN tốt) 

- Phân tích bước công việc 

quan trọng cần lưu ý. 

- Làm mẫu các bước 

 Giải đáp những vấn đề SV 

chưa hiểu. 

 

 

- Nhận phiếu thảo 

luận  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Theo dõi và điền 

đúng thứ tự các 

bước 

- Theo dõi và quan 

sát. 

- Theo dõi.  

- Đưa ra các câu hỏi 

về những vấn đề 

chưa hiểu. 

10 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c/ Một số sai hỏng 

trong quá trình tháo. 

- Chiếu slide 

- Phân tích. 

- Theo dõi, ghi nhớ. 1 phút 

 

 d/ Thực hành tiểu kỹ 

năng 1 

Tháo bơm thấp áp 

 

- Phân công và tổ chức cho 

SV thực hiện các bước thực 

hành tháo bơm thấp áp. 

- Đặt câu hỏi cho SV tìm hiểu. 

- Quan sát, uốn nắn, sửa các 

thao tác sai phạm của SV. 

- Thực hành lại các 

bước tháo bơm 

thấp áp.  

- Suy nghỉ trả lời các 

câu hỏi. 

- Lưu ý, sửa chữa. 

 

6 phút 

 

 Tiểu kỹ năng 2: Lắp bơm thấp áp  15 

phút 

 a) Lý thuyết liên quan: 

+ Các chú ý khi lắp 

bơm thấp áp. 

- Đặt câu hỏi: “ Cho biết vị trí 

của bơm tay trên thân bơm”? 

- Gọi HS trả lời và nhận xét. 

- Chiếu Slide  

- Đặt câu hỏi: “ Làm thế nào 

để phân biệt ổ lắp van hút và 

ổ lắp van thoát trên thân 

- Trả lời câu hỏi. 

 

 

- Nghe và ghi nhớ. 

- Quan sát. 

 

- Trả lời câu hỏi. 

2 phút 
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bơm”? 

- Nhận xét và đưa ra kết luận. 

 

 

- Nghe và ghi nhớ. 

 

 
 b) Qui trình lắp : 

 Qui trình lắp bơm thấp 

áp: ngược với qui trình 

tháo nhưng cần chú ý: 

- Các chi tiết được vệ 

sinh sạch sẽ, 

- Van hút và van thoát 

phải được lắp đúng 

chiều, đúng vị trí, 

- Sau mỗi bước lắp nên 

kiểm tra nguội. 

B1: Gá bơm lên ê tô; 

B2: Lắp con đội vào thân 

bơm; 

B3: Lắp phe giữ;  

B4: Tháo bơm khỏi ê tô 

và gá ngược lại; 

B5: Lắp ty đẩy, piston 

và lò xo bào thân bơm; 

B6: Lắp đai ốc đậy 

xylanh bơm; 

B7: Lắp van thoát; 

B8: Lắp đai ốc đậy van 

thoát; 

B9: Lắp van hút vào 

thân bơm; 

B10: Lắp bơm tay. 

 

 

- Đưa ra bảng qui trình lắp. 

 

 

- Phân tích, các bước khi thực 

hành lắp bơm thấp áp. 

 

- Giải đáp  những vấn đề học 

sinh chưa hiểu. 

 

 

 

- Làm mẫu các bước lắp bơm 

thấp áp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát các bước 

trong bảng qui trình 

lắp. 

- Theo dõi và ghi 

nhớ. 

 

 

- Quan sát và đưa ra 

các câu hỏi về 

những vấn đề chưa 

hiểu. 

 

 

- Quan sát các bước 

lắp bơm thấp áp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c/ Một số sai hỏng 

trong quá trình lắp. 

- Chiếu slide 

- Phân tích. 

- Theo dõi, ghi nhớ. 1 phút 

 d/ Thực hành tiểu kỹ 

năng 2 

Lắp bơm thấp áp 

 

- Phân công và tổ chức cho 

SV thực hiện các bước thực 

hành lắp bơm thấp áp. 

- Đặt câu hỏi cho SV tìm hiểu. 

- Quan sát, uốn nắn các thao 

tác sai phạm của SV. 

- Thực hiện theo 

phân công của GV. 

- Suy nghỉ trả lời 

câu hỏi của giáo 

viên 

- Theo dõi rút kinh 

nghiệm.  

 

6 phút 

 

4 

Kết thúc vấn đề: 

- Củng cố kiến thức: 

 

- Củng cố kỹ năng rèn 

luyện: 

- Cấu tạo bơm thấp áp.  

- Các bước quan trọng trong kỹ năng tháo, lắp bơm 

thấp áp.  

- Chiếu cho SV xem một đoạn video vui về nội dung 

sữa chữa tháo một thiết bị đến khi lắp vào thì dư ra 

một con ốc.  
Với nội dung này nhắc nhở SV trong làm việc phải 

5 phút 
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tập trung chú ý, thực hành một cách chính xác cẩn 

thận các khâu của qui trình thực hiện. Mức độ chính 

xác càng cao thì hiệu quả công việc càng tốt. Đây là 

một hoạt động lồng ghép trong bài học để giáo dục 

ĐĐNN cho SV. 

- Nhắc nhở những điều cần lưu ý khi tháo, lắp bơm 

thấp áp. 

- Đánh giá kết quả thực tập.  

     Khen ngợi những SV thực hành tốt, đảm bảo đúng 

quy trình và thời gian quy định. Điều này giúp SV tự 

tin trong công việc dần hình thành lòng yêu nghề 

cho SV khi thực hiện công việc. 

- Thông báo kế hoạch hoạt động tiếp theo: Kiểm tra 

sửa chữa bơm thấp áp 

5 Hướng dẫn tự học: 

Hướng dẫn học viên tham khảo tài liệu: 

Tài liệu đào tạo Toyota: Động cơ diesel 

Giáo trình Mô đun 24: SCBD Hệ thống nhiên liệu 

động cơ disel. 

1 phút 

 

 

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Nội dung giảng dạy:……………………………………………………………… 

- Hình thức tổ chức giảng dạy:…………………………………………………....... 

- Chuẩn bị điều kiện, phương tiện giảng dạy:………………………………………. 

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………….... 

- Phân bố thời gian:………………….…………………………………………… 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

          Ngày     tháng     năm 

                  GIÁO VIÊN 
 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 
Trường: Cao đẳng nghề Cần Thơ 

Lớp: …………… 

Họ và tên: ……………………….. 

Ngày….…. tháng … năm ….. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC 

(Tiểu kỹ năng 1: Tháo bơm thấp áp kiểu piston) 

 

TT Người học đã: Có Không  

1 Chuẩn bị, chọn dụng cụ, vật liệu phục vụ   

 

2 

Gá bơm lên ê tô   

Kiểm tra vị trí bơm   

 

3 

Tháo bơm tay   

Để nơi sạch sẽ   

 

4 

Tháo van hút   

Lò xo và van để thành bộ đúng vị trí   

 

5 

Tháo van thoát   

Lò xo và van để thành bộ đúng vị trí   
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6 

Tháo đai ốc đậy xylanh   

Thực hiện nhẹ nhàng an toàn   

 

7 

Lấy lò xo, piston, ty đẩy khỏi xylanh   

Để piston trong dầu sạch   

8 Tháo bơm khỏi ê tô và gá ngược lại   

Bơm được gá an toàn và đúng vị trí   

9 Tháo phe giử con đội    

Phe còn nguyên không bị biến dạng   

10 
Lấy con đội ra ngoài   

Để con đội đúng vị trí   

Tiêu chuẩn hoàn thành kỹ năng: Tất cả các bước phải được đánh dấu “Có”, 

thời gian hoàn thành công việc không quá 6 phút. 

 

………………………………………………………………………………………... 

 
Trường: Cao đẳng nghề Cần Thơ 

Lớp:…………… 

Họ và tên: ……………………….. 

Ngày….….tháng … năm ….. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC 

(Tiểu kỹ năng 2: Lăp bơm thấp áp kiểu piston) 

 

TT Người học đã: Có Không  

1 Chuẩn bị, chọn dụng cụ, vật liệu phục vụ   

 

2 

Gá bơm lên ê tô   

Bơm được gá an toán và đúng vị trí   

 

3 

Lắp con đội   

Kiểm tra nguội    

 

4 

Lắp phe giữ con đội   

Kiểm tra nguội    

 

5 

Tháo bơm khỏi ê tô và gá ngược lại    

Bơm được gá an toàn và đúngvị trí   

 

6 

Lắp ty đẩy, piston, lò xo vào xylanh   

Kiểm tra nguội    

 

7 

Lắp đai ốc đậy xylanh   

An toàn, nhẹ nhàng   

8 Lắp van thoát   

Đúng chiều   

9 Lắp van hút     

Đúng chiều    

10 Lắp bơm tay    

Kiểm tra nguội    

Tiêu chuẩn hoàn thành kỹ năng: Tất cả các bước phải được đánh dấu “Có”, thời 

gian hoàn thành công việc không quá 5 phút 
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Ví dụ 2 – Tổ chức sinh hoạt đầu năm học nhằm giáo dục đạo đức lối sống và kỷ 

luật cho sinh viên 

 
UBND TP. CẦN THƠ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ   

CẦN THƠ 

Số:          /KH-CĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Cần Thơ, ngày     tháng 8  năm 2015 

KẾ HOẠCH 

 TỔ CHỨC “SINH HOẠT HỌC SINH, SINH VIÊN”  

ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết 

về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế. 

Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của HSSV trong 

học tập và rèn luyện; nắm vững các quy chế, quy định về đào tạo và về công tác 

HSSV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; nhiệm vụ của người học 

nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. 

2. Yêu cầu 
Sinh hoạt đầu năm học 2015 - 2016 HSSV phải được thực hiện nghiêm túc, 

thiết thực và hiệu quả; HSSV viết thu hoạch và cam kết. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung và các đơn vị thực hiện: 

TT Nội dung 
Thời 

lượng 
Báo cáo viên 

1 

Triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 

của BCH TW Đảng khóa XI và Luật GDNN những đổi 

mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập;  

01 tiết 
Đ/c Nguyễn Văn Đức – 

Phó Hiệu trưởng 

2 
Giới thiệu những điểm mới và định hướng phát triển 

trường CĐN Cần Thơ giai đoạn 2015-2020. 
01 tiết 

Đ/c Nguyễn Trọng Sơn - 

Hiệu trưởng; 

Đ/c Sơn Thị Thanh Châu - 

Phó Hiệu trưởng  

  3 Công tác hướng nghiệp và việc làm 01 tiết 
Đ/c Phan Thị Thùy Trang 

– Trưởng Phòng Đào tạo  

4 

Giới thiệu kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; 

Hướng dẫn HSSV tra cứu điểm online, giải đáp thắc 

mắc 

01 tiết 

Đ/c Phan Thị Thùy Trang 

– Trưởng Phòng Đào tạo 

 

5 
Thông tin các Chỉ thị, Thông tư, quy định, chế độ chính 

sách mới và giải đáp thắc mắc của HSSV 
01 tiết 

Đ/c Trương Thanh Nghi 

– Trưởng Phòng CT 

HSSV 

6 Chuyên đề an toàn giao thông, PCCC 
01 tiết 

 

 

Báo cáo viên 

 
7 Chuyên đề Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội  

01 tiết 

 

8 
Thông tin về hoạt động Đoàn TN - Hội SV trong 

năm học 2015 - 2016. 
01 tiết 

Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu 

– P.BT Đoàn trường 
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2. Công tác chuẩn bị thực hiện: 

 Các đơn vị đảm nhận thực hiện các nội dung theo phân công ở mục I.1 tự 

chuẩn bị, soạn thảo nội dung truyền đạt cho HSSV theo tài liệu, kiến thức, chuyên 

môn, nghiệp vụ của mình. Nội dung truyền đạt cần tập trung, trọng tâm cho đối 

tượng HSSV trong  thời điểm hiện nay (năm học 2015-2016). 

II. Tổ chức thực hiện: 

1. Phân lớp  

Nhóm 1: HSSV khóa 13, 14  (gồm Tổ bộ môn kế toán, Khoa Điện tử ),  14.1 

MTT, 13.3 THVP. Tổng số 222 HSSV  

Nhóm 2: HSSV Khoa Điện Khóa 13; 13.1 CGKL, 14.1 CGKL, 14.1 QTMMT. 

Tổng số 327  HSSV. 

Nhóm 3: HSSV Khoa Động lực Khóa 14; 13.1 KTXD, 14.1 KTXD. Tổng số 

219 HSSV  

Nhóm 4: HSSV Khoa Điện Khóa 14; Khoa Động lực Khóa 13, 13.1 QTMMT. 

Tổng số 309  HSSV. 

2. Thời gian, địa điểm, lịch sinh hoạt   

     -  Thời gian: ngày 03, 04/9/2015;   

 + Buổi sáng: từ 7 giờ 30  đến 11 giờ. 

 + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 

 *Lưu ý: HSSV có mặt trước 15 phút của mỗi buổi để ổn định và điểm danh  

- Địa điểm:  Hội trường nhà xưởng 4 tầng, hội trường 1 

- Lịch sinh hoạt: (theo lịch chi tiết kèm theo). 

- Trang phục: HSSV mặc trang phục lý thuyết, mang theo viết để điểm danh. 

     3. Nhiệm vụ của các Khoa, Tổ bộ môn: 

       -  Cử  01 giáo viên của Khoa tham gia quản lý, hỗ trợ điểm danh HSSV của 

Khoa trong các buổi học tập (ngoại trừ Tổ bộ môn kế toán). 

       - Phổ biến kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2015-2016 đến GVCN. 

     4. Nhiệm vụ của Giáo viên chủ nhiệm: 
 - Thông báo HSSV lớp chủ nhiệm về lịch học tập đầu khóa 

 - Đối với HSSV không tham gia sinh hoạt không có lý do, GVCN kiểm điểm 

trước lớp, trừ vào điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2015 - 2016. 

 - Hướng dẫn HSSV viết bài thu hoạch sau đợt sinh hoạt, ký cam kết bảo đảm 

an ninh trật tự, an toàn giao thông (theo mẫu). Thu nộp về Phòng Công tác HSSV. 

     5. Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chánh  

 - Vệ sinh 02 Hội trường và chuẩn bị nước uống các buổi cho báo cáo viên. 

 - Kiểm tra hệ thống âm thanh tại 02 hội trường; cử cán bộ trực hệ thống âm 

thanh các buổi học  

 - Liên hệ mời báo cáo viên báo cáo chuyên đề 6, 7 tại mục II.1. (Theo lịch 

sinh hoạt) 

      6. Nhiệm vụ Phòng Kế hoạch – Tài chính 

 - Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ báo cáo viên khách mời chuyên đề 6, 7  

      7. Nhiệm vụ Phòng Quản trị thiết bị 

 - Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu cho báo cáo viên các buổi sinh hoạt. (Sáng 

7h15’, chiều 13h15’)  

      8. Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo   
 - Chuẩn bị nội dung chuyên đề được phân công, thực hiện báo cáo theo lịch 

sinh hoạt.  
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   9. Nhiệm vụ của Phòng Công tác HSSV 

 - Xây dựng, phân bổ số lượng HSSV theo lịch sinh hoạt đầu năm học. 

 - Ổn định lực lượng HSSV, phối hợp giáo viên các Khoa thực hiện điểm 

danh và tổng hợp kết quả điểm danh HSSV các khóa. 

 - Chuẩn bị nội dung chuyên đề được phân công báo cáo theo lịch sinh hoạt. 

- Báo cáo tổng hợp toàn đợt sinh hoạt.  

 Trên đây là kế hoạch "Sinh hoạt Học sinh sinh viên”đầu năm học 2015-

2016, Nhà Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (b/c); 

- Các Phòng, Khoa, Tổ;                                                                                                                                                                              

- Đoàn TN, Hội SV;    

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

Ví dụ 3 – Kế hoạch tình nguyện, một hoạt động ngoài giờ lên lớp 

 

. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CẦN THƠ 

BAN CHỈ ĐẠO 

THÁNG THANH NIÊN VÀ 

CHIẾN DỊCH TNTN HÈ - NĂM 2016 

 

Số: 02 /KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5  năm 2016 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – Năm 2016 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tháng Thanh Niên và Chiến dịch 

TNTN hè năm 2016  của Thành phố Cần Thơ . Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên và 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trường Cao đẳng nghề Cần Thơ - Năm 2016 

xây dựng  Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – 

Năm 2016, với các nội dung cụ thể như sau: 

* Chủ đề: “Tuổi trẻ Cao đẳng nghề Cần Thơ chung tay xây dựng văn minh 

đô thị và nông thôn mới”. 

* Phương châm: “Thiết thực, hiệu quả, an toàn”. 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU  

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia 

xây dựng nông thôn mới; đồng hành với thanh niên trong các hoạt động tình nguyện 

vì cộng đồng, xã hội. 

- Tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi 

dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho 

thanh niên; góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ 

chức Đoàn, Hội; 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về Chiến 

dịch. Tổ chức các hoạt động cho thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị.   

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG  
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1. Hoạt động thường xuyên 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, duy trì và phát huy tốt 

các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các hoạt động vệ sinh trường lớp, lao động công 

ích tình nguyện vì mái trường “sáng-xanh-sạch-đẹp”.  

- Phối hợp tổ chức các hoạt động  tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc 

làm cho đoàn viên thanh niên; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện; tạo nhiều 

sân chơi lành mạnh cho thanh niên. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan, chú trọng việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch của Thành phố nói 

chung và đơn vị nói riêng; các hoạt động, công trình thanh niên tình nguyện triển 

khai thực hiện trong Chiến dịch thông qua chương trình phát thanh thanh niên và 

bản tin của đơn vị.  

2. Tổ chức theo đội hình chuyên 

Tập trung triển khai các đội hình chuyên gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của 

thanh niên đơn vị như Đội tình nguyện của sinh viên nghề Điện, sinh viên nghề Xây 

dựng, sinh viên nghề May. 

Thực hiện tốt công tác uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thông qa 

việc tổ chức thăm viếng gia đình liệt sĩ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng 

đơn vị nhận phụng dưỡng, phối hợp tham gia sửa chữa nhà tình thương, nhà tình 

nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Phối hợp tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị tại địa bàn đóng quân và 

địa phương cư ngụ. 

Thành lập Đội tình nguyện tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi 

trường và chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp thực hiện ít nhất 02 công trình 

thanh niên tình nguyện. 

III. HOẠT ĐỘNG CẤP TRƯỜNG 

 1. Tham gia các hoạt động cấp thành phố như Lễ ra quân Chiến dịch (31/5), 

Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ nhân ngày Thương 

binh liệt sỹ (26/7). 

 2. Thăm tặng quà gia đình Liệt sĩ tại Hậu Giang , mẹ Việt nam anh hùng tại 

Quận Bình Thủy.  

3. Phối hợp Quận Đoàn Bình Thủy thực hiện công trình trồng 100 cột cờ tại 

Quận Bình Thủy, phối hợp Đoàn Phường An Thới thực hiện công trình thanh niên 

bê tông hóa tuyến đường 800m KV1,  tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức 

bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận.  

 4. Phối hợp Quận Đoàn Cái Răng, Quận Đoàn Ninh Kiều thực hiện 02 công 

trình thanh niên kéo dây và lắp đèn chiếu sáng. 

 5. Phối hợp thực hiện xây dựng giao thông nông thôn tại Xã Đông Hiệp, 

Huyện Cờ Đỏ. 

6. Phối hợp thực hiện tham quan thực tế - sinh hoạt chuyên đề nghề nghiệp 

cho đoàn viên thanh niên của đơn vị.  

 IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. 100% Đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tình nguyện vì mái trường sạch đẹp.  

2. 300 đoàn viên, thanh niên được tham quan thực tế, tư vấn, hướng nghiệp 

định hướng về việc làm. 

3. 1000 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia Chiến dịch. 
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4. Thành lập 02 đội hình chuyên phối hợp thực hiện các công trình thanh 

niên theo nghề đào tạo của đơn vị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 

- Tham mưu quyết định thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện Hè - Năm 2016, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chiến dịch. Căn cứ kế hoạch 

Ban Chỉ đạo thành phố cụ thể hóa kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị 

góp phần thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu đề ra. 

- Tham mưu thành lập các Tổ công tác hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện. 

- Định hướng các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng nghề 

Cần Thơ có kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch. 

- Cùng với Phòng Kế hoạch – Tài Chính đề xuất, tổng hợp và thanh quyết 

toán kinh phí theo các nội dung đã được duyệt và phát sinh. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện công tác khen thưởng trong Chiến dịch. 

- Tổ chức tổng kết các hoạt động trong Chiến dịch của Ban Chỉ đạo; kịp thời 

tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016. 

2. Các Phòng, Khoa  

Hỗ trợ tạo điều kiện cho đoàn viên giáo viên, nhân viên tham gia và dồng 

hành cùng các hoạt động trong Chiến dịch. 

3. Các Đoàn Khoa và tương đương, Hội sinh viên trường  

- Thông tin tuyên truyền và tích cực chỉ đạo và hỗ trợ các cấp bộ Đoàn, Hội 

thực hiện tốt các nội dung hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 

năm 2016. 

- Căn cứ kế hoạch Ban Chỉ đạo trường cụ thể hóa kế hoạch sát hợp với tình 

hình thực tế của đơn vị góp phần thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu đề ra. 

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

1. Các đơn vị gửi các văn bản về Ban Chỉ đạo 
- Kế hoạch: gửi trước ngày 26/5/2016 (kèm theo lịch hoạt động cụ thể). 

- Báo cáo sơ kết Chiến dịch gửi trước ngày 28/7/2016;  

- Báo cáo Tổng kết và danh sách đề nghị các tập thể, cá nhân hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch gửi trước ngày 15/8/2016 (01 tập thể và 01 cá 

nhân/đơn vị). 

2. Các văn bản gửi về Đoàn trường Cao đẳng nghề  Cần Thơ  
 Thường trực Ban Chỉ đạo, liên hệ đồng chí Dư Thị Xuân Hồng - Phó Bí thư 

Đoàn trường, số ĐT: 0122.5875512, địa chỉ email: duthixuanhong@gmail.com 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè năm 2016 của Ban Chỉ đạo trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, đề nghị các đơn vị 

phối hợp/ 

 

-…………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Nơi nhận:      

- Hội sinh viên TPCT;                                                        

- Đảng ủy- Ban Giám Hiệu; 

- Thành viên BCĐ; 

- Các Phòng, Khoa; 

- Các Đoàn Khoa và tương đương; 

- GVCN các Khóa; 

- Lưu : VT, ĐTN. 

TRƯỞNG BAN 
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Ví dụ 4 – Tổ chức tọa đàm cùng với doanh nghiệp, tạo cơ hội cho SV và DN 

cùng nhau trao đổi về kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, tác phong công 

nghiệp và kỷ luật lao động. 

 
          UBND TP.CẦN THƠ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   CẦN THƠ  
           Số:       /KH - CĐN                              Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2016 

KẾ HOẠCH  
  TỌA ĐÁM CÙNG DOANH NGHIỆP NĂM 2016 

(KHOA ĐIỆN) 
 

Căn cứ vào nhiệm vụ của trường CĐN Cần Thơ là đào tạo nhân lực kỹ thuật 

trực tiếp phục vụ cho quá trình CNH - HĐH của thành phố Cần Thơ và Đồng bằng 

Sông Cửu Long, đồng thời thông qua đào tạo nghề cung cấp cho người học các kiến 

thức về chuyên môn nghề và rèn luyện cho sinh viên (SV) những phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp giúp SV có thể tham gia lao động sản xuất đạt chất lượng cao; 

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Trường và Kế hpạch hoạt động của nhà 

trường năm học 2015 – 2016; 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp (DN) và SV cùng nhau 

trao đổi về lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp, các hành vi kỷ luật trong lao động 

sản xuất và đặc biệt đây là cơ hội đề SV chuẩn bị tốt nghiệp có thể tìm được việc 

làm phù hợp với nghề đã được đào tạo, có thu nhập ổn định. Trường CĐN Cần Thơ 

lập kế hoạch tổ chức “Tọa đàm cùng Doanh nghiệp năm 2016” như sau: 

1. Mục đích 

- Giáo dục ý thức, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, động cơ học 

tập cho SV trong quá trình học tập rèn luyện. SV có cơ hội tiếp cận và thu thập những 

thông tin bổ ích về những kinh nghiệm làm việc đạt hiệu quả, các kỹ năng cần thiết sau 

khi ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của DN trong điều kiện hiện nay; 

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường và DN, tạo cơ hội việc 

làm cho SV sau khi tốt nghiệp; 

- Định hướng nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ cho SV góp phần vào 

sự thành công của DN và sự phát triển của xã hội. 

2. Nội dung 

- Trao đổi về các kiến thức chuyên môn chuyên ngành Điện công nghiệp; 

- Trao đổi về các kiến thức khoa học công nghệ mới đang được ứng dụng 

trong sản xuất của DN; 

- Trao đổi về các hành vi thường vi phạm trong kỷ luật lao động và an toàn 

lao động, các phẩm chất đạo đức của nghề. 

- Định hướng nghề nghiệp, thông tin tuyển dụng cho SV chuẩn bị tốt nghiệp 

đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm đúng nghành nghề, đáp ứng thị trường lao động. 

3. Thời gian  

Từ 7h30 đến 11h00 ngày 25 tháng 2 năm 2016. 

4.  Địa điểm    
Tại Hội trường nhà xưởng 4 tầng. 

5.  Thành phần tham dự  

 a. Về phía doanh nghiệp:  

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ 
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- Công Ty kỹ thuật Điện Phước Thuận 

- Công ty Nhiệt điện Cần Thơ 

- Công ty CP cơ điện công trình Liên Thành Phú Quôc: 

b. Về phía trường CĐN Cần Thơ: 

- Đại diện Ban Giám Hiệu. 

- Lãnh đạo Khoa Điện. 

- Lãnh đạo các phòng: Tổ chức - Hành chính, NCKH-QHDN, Đào 

tạo, CT HSSV. 

  - Tất cả sinh viên các khóa 13, 14, 15 của Khoa Điện.  

6. Tổ chức thực hiện:  

a. Về phía Doanh nghiệp: 

- Chia sẻ các kiến thức chuyên môn nghề cho SV, các yêu cầu về kỷ 

luật lao động trong sản xuất, khi thực hiện công việc. 

- Giải đáp thắc mắc của SV. 

- Cung cấp bảng thông báo, băng gôn tuyển dụng. 

- Cung cấp thông tin tuyển dụng cho nhà trường bằng văn bản. 

b. Về phía nhà trường. 

1. Phòng NCKH-QHDN: 

- Xây dựng kế hoạch Tọa đàm với DN. 

- Là đầu nối giữa SVvà DN. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả, đánh giá chất lượng buổi tọa đàm. 

2. Phòng  Tổ chức - Hành chính:  

  - Chuẩn bị Hội trường tổ chức Tọa đàm. 

  - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức như: banron, máy chiếu, nước uống, 

bánh ngọt, trái cây, …  

3. Phòng Đào tạo: 

- Chuẩn bị các nội dung chương trình tọa đàm 

- Chuẩn bị các câu hỏi dẫn dắt nhằm giúp SV tìm hiểu về các kiến 

thức chuyên môn và các phẩm chất đạo đức của nghề, thái độ tác phong công 

nghiệp, kỷ luật lao động. 

3. Phòng công tác HSSV: 

- Điều động SV tham gia và quản lý SV 

- Dẫn chương trình trong buổi tọa đàm 

4. Khoa Điện. 

Lập danh sách HSSV tham gia gởi về Phòng CT HSSV trước ngày 

15/02/2016. 

5. Ban biên tập Website của trường: 

- Đưa thông tin về buổi Tọa đàm với DN lên Wedsite của trường. 

- Cử cán bộ chụp ảnh đưa tin lên trang web về buổi Tọa đàm. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tọa đàm với Doanh nghiệp năm 2016 của 

trường CĐN Cần Thơ. Đề nghị Trưởng các đơn vị, cá nhân được phân công phối 

hợp thực hiện tốt kế hoạch đề ra./. 
 

Nơi nhận: 

- ĐU, BGH (để chỉ đạo); 

- Các Phòng, Khoa liên quan (để thực hiện); 

- Các DN và Hiệp hội DN;. 

- Lưu: VT, NCKH-QHDN, KĐ&ĐBCL 

HIỆU TRƯỞNG 
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CHƯƠNG TRÌNH  

TỌA ĐÀM VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016 

Ngày 25 tháng 2 năm 2016 

 

Stt Nội dung Thời gian Thực hiện Ghi chú 

1 Văn nghệ 7h30-7h45 
Đội văn nghệ 

trường 
 

2 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu, chương trình buổi tọa 

đàm 

7h45-8h00 
Ban tổ chức  

(P CT HSSV) 
 

3 
Phát biểu của lãnh đạo 

Trường CĐN CT  
8h00-8h10 

- BGH trường 

CĐN Cần Thơ. 
 

4 
Phát biểu của Hiệp hội doanh 

nghiệp TP CT 
8h10-8h20 Đại diện Hiệp hội  

5 

Giao lưu giữa DN và SV: 

+ DN giới thiệu hoạt động 

của công ty 

+ SV đặt các câu hỏi về kiến 

thức chuyên môn, ký luật lao 

động, các phẩm chất đạo đức 

nghề nghiệp, … 

+ Trao đổi kinh nghiệm khi 

thực hiện công việc nghề 

nghiệp 

8h20-10h30 

Các DN, Phòng 

Đào tạo, Khoa 

Điện 

DN chia sẻ về các 

kiến thức chuyên 

môn chuyên ngành 

Điện công nghiệp; 

Chia sẻ về các kiến 

thức khoa học công 

nghệ mới đang 

được ứng dụng 

trong sản xuất; 

Chia sẻ về các 

hành vi thường vi 

phạm trong kỷ luật 

lao động và an toàn 

lao động, các phẩm 

chất đạo đức của 

nghề; Định hướng 

nghề nghiệp, thông 

tin tuyển dụng cho 

SV chuẩn bị tốt 

nghiệp đáp ứng 

nhu cầu vị trí việc 

làm đúng nghành 

nghề, đáp ứng thị 

trường lao động. 

6 
Ký kết thỏa thuận liên kết 

giữa DN và nhà trường 
10h30-10h40 

BGH nhà trường 

và đại diện lãnh 

đạo DN 

 

7 Phát biểu đáp từ cảm ơn 10h40-11h00 

BGH nhà trường 

và đại diện lãnh 

đạo DN 

 

8 Kết thúc buổi tọa đàm  11h00 Ban Tổ chức  
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Ví dụ 5 – Tổ chức cho SV tham quan thực tế tại DN 

 
TRƯỜNG CĐN CẦN THƠ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG NCKH-QHDN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                  

       Số:      /KH-NCKH-QHDN              Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH 

Tham quan thực tế tại Doanh nghiệp cho sinh viên 

 năm 2015 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

- Tổ chức cho các em học sinh – sinh viên (HSSV) tham quan thực tế các 

Công ty, xí nghiệp có liên quan đến ngành nghề của các em đang học, qua đó giúp 

cho các em có cái nhìn khách quan và tổng thể hơn về nghề nghiệp mình đã chọn;  

- Quan sát được những thiết bị, công nghệ - dây truyền sản xuất, tác phong 

làm việc công nghiệp; từ đó có thể giúp cho các em nhận thức cao hơn về việc rèn 

luyện chuyên môn (kiến thức) - kỹ năng - thái độ của mình trong học tập và cũng là 

hành trang để các em ra trường làm việc; 

-  Các em được nghe được chia sẽ những yếu tố thành công từ các doanh 

nghiệp và trao đổi thông tin cũng như những kỹ năng mà các em cần có khi đi làm. 

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC : 

Tổ chức tham quan thực tế các Công ty, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố 

Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG: 

 1. Thời gian: Chia làm 2 đợt; mỗi đợt 5 cuộc; mỗi cuộc 30 HSSV 

         Đợt 1:  Từ ngày 10/3 – 15/3/2015 

         Đợt 2: Từ ngày 21/3 – 25/3/2015 

  Thời gian tham quan: Một buổi  

 2. Phân bổ số lượng HSSV tham gia đợt 1:(có bản phân bổ cụ thể kèm 

theo) 

IV. BAN TỔ CHỨC: 

1. Đ/c Sơn Thị Thanh Châu  - P. Hiệu Trưởng      Trưởng ban 

2. Đ/c Lê Hà Minh    - TP. NCKH - QHDN     P.Trưởng ban 

3. Đ/c Nguyễn Quốc Trung   - P.TP. NCKH – QHDN     Thành viên 

4. Đ/c Trương Thanh Nghi    - TP. CT HSSV, BT ĐTN    Thành viên 

5. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn   - P. Trưởng khoa Động lực     Thành viên 

6. Đ/c Ngô Chí Trung   - Chủ tịnh Hội sinh viên trường Thành viên 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Phòng NCKH-QHDN: 

 - Chủ động Phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng hoàn chỉnh  kế hoạch 

cũng như sắp xếp thời gian và chọn điểm tham quan phù hợp với các nghề. 

 - Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường trong việc tuyên truyền 

và xem đây là hoạt động ngoại khoá của Đoàn – Hội. 

 - Lập kế hoạch phân công cụ thể các thành viên Ban tổ chức và chủ động họp 

thống nhất các công việc cũng như rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt tham 

quan. 

 - Kết hợp với các khoa đi khảo sát – tiền trạm các đơn vị tham quan. 
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 - Thông tin thời gian kịp thời đến các đơn vị và kết hợp chặt chẽ trong mỗi 

đợt tham quan. 

 - Xây dựng qui trình tham quan cụ thể. 

 2. Phòng Đào Tạo: 

 Tạo điều kiện thuận lợi về mặt thời gian, lịch học để các em tham gia tốt 

chương trình tham quan thực tế 

 3. Các Khoa, Bộ môn:  

 Tạo điều kiện tốt nhất cho các em về mặt thời gian và cử 1 Cán bộ, Giáo viên 

hoặc 1 Đoàn viên Giáo viên cùng tham gia quản lý trong suốt quá trình tham quan 

của từng nhóm. 

 4. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: 

 - Thông tin tuyên truyền cho Đoàn viên Thanh niên về ý nghĩa của việc tham 

quan thực tế 

 - Phối hợp với các Đoàn khoa, chi Đoàn trực thuộc lập danh sách tham gia và 

gửi về cho Ban tổ chức (trực tiếp cho Đ/c Nguyễn Quốc Trung) và cử Cán bộ Đoàn, 

Hội cùng tham gia với các đoàn tham quan. 

 5. Học sinh – Sinh viên:  

 Tích cực tham gia và nắm vững qui trình tham quan (qui trình kèm theo), 

Ban tổ chức sẽ có buổi làm việc với từng nhóm để phổ biến cụ thể những yêu cầu 

cần thiết cho HSSV trước khi tham quan. 

Trên là kế hoạch tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề nghề nghiệp và 

việc làm cho học sinh – sinh viên năm 2016. Trong điều kiện cho phép về số lượng, 

thời gian nên chỉ tổ chức được ở mức còn giới hạn và trong thời gian tới sẽ nhân 

rộng hơn nữa. 

Rất mong được sự quan tâm ủng hộ của quí lãnh đạo, quí Thầy, Cô, các 

Phòng, Khoa và Bộ môn. 

 

Nơi nhận  HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG            
   - Đảng Uỷ, BGH;    

   - Các Phòng, Khoa, Bộ môn; 

   - Thành viên BTC; - 

   - Lưu: P.NCKH-QHDN.  
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PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂMVÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CỤ THỂ THAM QUAN THỰC TẾ  

Năm 2015 
Stt Thời gian Khoa Lớp tham gia Địa điểm tham quan Phụ trách tiền trạm Phụ trách tham quan 

1 

 

 

10/3/2015 
Khoa Cơ Khí 

 

13.1 CGKL 

- Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Sông 

Hậu (KCN Trà Nóc)  

- Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp 

Việt Nam – Hàn Quốc 

Đ/c Quốc Trung 

Đ/c Thanh Điền 

 

Quốc Trung; Hà Minh; Thanh Điền; Thanh 

Tâm 

Anh  Sĩ 

2 

 

11/3/2015 
Bộ môn  

May TT 

 

13.1 MTT 

 

Cty TNHH may XK Việt Thành Đ/c Quốc Trung 

 

Thanh Châu; Quốc Trung; Minh Mẫn; Chí 

Lợi; Minh Hải 

3 
 

12/3/2015 
Khoa Điện 13.1 ĐCN1 

Cty Nhiệt điện Cần Thơ + Ô Môn 

 

Đ/c Quốc Trung 

 

Trần Thị Hoa; Quốc Trung; Hà Minh; Minh 

Mẫn; Xuân Phương 

4 
 

13/3/2015 

Khoa Động 

Lực 
13.1 CNOT 1 

Cty Cổ Phân Ô Tô Sao Tây Nam 

(HYUNDAI Cần Thơ) 

Đ/c Quốc Trung 

 

Thanh Châu; Hà Minh; Quốc Trung; Minh 

Mẫn; Thành Danh 

5 
 

14/3/2015 
Khoa Điện Tử 13.1 ĐTCN 1.2 

 

Cty Cổ phần Liên Hiệp Kim Xuân 

Đ/c Quốc Trung 

 

Quốc Trung; Minh Mẫn; Chí Trung; Hữu 

Nghĩa; Hà Minh 

6 
 

15/3/2015 

Khoa Công 

nghệ thông tin 
13.1 QTM MT 

 

Cty TNHH Á Châu 

Đ/c Quốc Trung 

 

Quốc Trung; Minh Mẫn; Hoàng Phúc;  Mũi 

Khéo; Hà Minh 

7 

 

21/3/2015 
Bộ Môn 

 Điện Lạnh 

13.1 KTML & 

ĐHKK 

 

Cty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Tây  

Đ/c Quốc Trung 

Đ/c Thanh Tuyền 

 

Hà Minh; Quốc Trung; Minh Mẫn; Thanh 

Tú; Thanh Tùng 

8 
 

22/3/2015 
Khoa Điện 13.1 ĐCN2 

 

Cty Dược Hậu Giang 

Đ/c Hoa 

Đ/c Quốc Trung 

Trần Thị Hoa; Quốc Trung; Hà Minh; Minh 

Mẫn; Bỉnh Tiến 

9 
 

23/3/2015 
Khoa Điện 13.1 ĐCN3 

 

Cty kỹ thuật Điện Phước Thuận 

Đ/c Hoa 

Đ/c Quốc Trung 

Trần Thị Hoa; Quốc Trung; Hà Minh; Minh 

Mẫn; Đăng Khoa 

10 
 

24/3/2015 
Khoa Động lực 13.1 CNOT 2 

Cty FORD Cần Thơ 

 

Đ/c Quốc Trung 

Đ/c Anh Tuấn 

Thanh Châu; Hà Minh; Quốc Trung; Minh 

Mẫn; Chí Thiện 

11 
 

25/3/2015 

 

Khoa Động lực 
13.1 CNOT 3 

 

Cty Haxaco Cần Thơ 

Đ/c Quốc Trung 

Đ/c Anh Tuấn 

Thanh Châu; Hà Minh; Quốc Trung; Minh 

Mẫn; Anh Tuấn 
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  Ví dụ 6 - Kế hoạch tập huấn kỹ năng mềm cho SV 

 
TRƯỜNG CĐN CẦN THƠ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG NCKH-QHDN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                  

       Số:      /KH-CĐN                Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP 

Tổ chức tập huấn Kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên  

trường CDN Cần Thơ năm 2015 

  

Căn cứ thỏa thuận liên kết hỗ trợ việc làm cho HSSV sắp tốt nghiệp giữa 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ và trường CĐN Cần Thơ, 

Trường CĐN Cần Thơ thống nhất và triển khai kế hoạch tổ chức khai giảng 

khóa tập huấn kỹ năng mềm năm 2015 do Dự án Kỹ năng thành công thuộc dự án 

Saved The Children Việt Nam tài trợ, cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Trang bị cho HSSV tiếp cận một số kỹ năng cơ bản như: 

+ Kỹ năng giao tiếp 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm 

+ Kỹ năng tìm việc và phỏng vấn 

+ Bí quyết 7 thói quen thành công 

+ Kỹ năng thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh 

+ Giao lưu với lãnh đạo doanh nghiệp. 

- Giúp SV có thêm một số kiến thức về kỹ năng sống, hình thành những 

thói quen tốt trong cuộc sống, lao động và làm việc, đặc biệt từ những kỹ năng cơ 

bản này sẽ giúp cho sinh viên rất nhiều trong việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và 

thành công trong cuộc sống 

II. Đối tượng và điều kiện: 

- Đối tượng là HSSV năm hai của trường gồm các khoa: Điện, Điện tử, 

Động lực, Cơ khí và Kế toán doanh nghiệp. 

- Sinh viên được trang bị đủ kiến thức để khởi nghiệp, miễn phí hoàn toàn 

học phí đào tạo, được cấp chứng chỉ nếu đạt kết quả tốt khi hoàn thành khóa học. 

- Chỉ tiêu đăng ký 125 HSSV 

III. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: tổng thời lượng khóa học: 7 buổi. Chia làm 2 đợt: 

         Đợt 1:  Từ ngày 16/3/2015 (2 lớp), gồm Khoa Động lực, Tổ bộ môn 

Kế toán 

         Đợt 2: Từ ngày 01/4/2015 (3 lớp), gồm khoa Điện, Điện tử và Cơ khí 

-     Địa điểm: 

Phòng 313 và phòng 314 dãy H3 Trường CĐN Cần Thơ 

IV. Giảng viên: 

1. Đ/c Trương Thanh Nghi   - P. Trưởng phòng CT HSSV 

2. Đ/c Nguyễn Quốc Trung    - P.trưởng khoa Đại cương      

3. Giảng viên của trung tâm Dịch vụ việc làm 

V. Trách nhiệm của Trường CĐN Cần Thơ và của Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Cần Thơ: 

1. Về phía trường CĐN Cần Thơ 
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- Lập kế hoạch tổ chức, thông báo tuyển chọn đối tượng HSSV và quản lý lớp.  

- Hỗ trợ cở sở vật chất phục vụ giảng dạy: phòng học, máy chiếu, bangron tại 

lớp học. 

2. Về phía Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ 

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo; 

- Chi trả tiền giảng cho giảng viên; 

- Chi tiền cơ sở vật chất: trang trí lớp học, quản lý lớp, văn phòng phẩm, photo 

tài liệu và nước uống cho học viên; 

- Cấp chứng chỉ cho HSSV đạt kết quả khóa học 

- Đảm bảo yêu cầu, nội dung, chương trình Kỹ năng thành công. 

VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng NCKH-QHDN: 

 - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm lập kế hoạch lớp học.  

- Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ lớp, in ấn, chuẩn bị máy chiếu và trình 

ký giấy chứng nhận. 

 - Phụ trách huy động cán bộ đảm nhận công tác tổ chức và giám sát lớp học. 

 2. Phòng CT HSSV: 

 - Phối hợp với các Khoa tuyển chọn HSSV đăng ký, trình BGH ký duyệt 

danh sách. 

 - Bầu chọn cán bộ lớp để hỗ trợ quản lý lớp học. 

 3. Các Khoa, Bộ môn, Phòng Đào tạo:  

 - Thông báo cho HSSV và tạo điều kiện cho HSSV tham gia tích cực. 

 4. Phòng TC - HC 

 - Cử cán bộ tham gia chụp ảnh và đăng tin trên website của trường 

Trên là kế hoạch tổ chức tập huẩn bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV năm 

2015. Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận                                                                HIỆU TRƯỞNG   
   - BGH (báo cáo);    

   - Các Phòng, Khoa, Bộ môn; 

   - Lưu VT, P.NCKH-QHDN.  

 



 

 

73 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN 

 
Ngày Nội dung Thời gian Mục tiêu bài giảng Phương pháp 

NGÀY 1 

 
Giới thiệu dự án Kỹ năng thành công; tóm 

tắt nội dung chính và kết quả mong đợi. 

7h30’-7h45’ 

(15 phút) 

Người học hiểu được các mục tiêu của dự án, các 

hoạt động; mục tiêu và nội dung khóa đào tạo 
Trình bày 

 
Giới thiệu làm quen thành viên lớp và một 

số quy định lớp học 

7h45’-8h00 

(15 phút) 

Các thành viên biết lẫn nhau và quy định lớp học 

được thống nhất 
Tổ chức trò chơi 

PHẦN 1 GIAO TIẾP  ( 4h)     

 
Giao tiếp là gì? Tầm quan trọng của giao 

tiếp 

8h00-8h30’ 

(30 phút) 
Người học hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp Tổ chức trò chơi 

 Bí quyết để thành công trong giao tiếp 
8h30’-9h00 

(30 phút) 

Người học nhận thức được những rào cản trong 

giao tiếp, những lỗi phổ biến và những bí quyết để 

giao tiếp thành công 

Trình bày 

 NÓI    

 Tư duy phản biện (hình thành ý tưởng)  

9h00-10h00 

(60 phút) 

Người học biết cách hình thành và diễn đạt ý tưởng  
Thảo luận nhóm/ 

Bài tập cá nhân 

 Thái độ, ngôn ngữ cơ thể 

Người học nhận thức được vai trò quan trọng của 

việc duy trì thái độ tích cực trong giao tiếp và ngôn 

ngữ giao tiếp không bằng lời (cười, lịch sự..) 

Thảo luận nhóm 

và trình bày 

 NGHỈ GIẢI LAO 10 phút   

 NGHE    

 
Phân biệt giữa “nghe” và “nghe có mục 

đích”- Nghe chủ động- khái niệm  10h10’-11h10’ 

(60 phút) 

Người học biết được Nghe là một kỹ năng có thể 

được rèn luyện và cần được quan tâm tại nơi làm 

việc trong khi phỏng vấn 

Trình bày 

 
Đặt câu hỏi trong khi Nghe- Làm sáng tỏ 

vấn đề và diễn đạt quan tâm với người nói 

Người học có sự mạnh dạn để hỏi lại những vấn đề 

không rõ và biết cách đặt câu hỏi cũng như thể 
Tổ chức trò chơi 
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hiện sự quan tâm với người nói 

 

Các tình huống tại nơi làm việc và làm thế 

nào để có kỹ năng Nghe phù hợp, tránh 

những sai lầm phổ biến khi Nghe 

Người học nhận thức được các tình huống tại nơi 

làm việc cần lắng nghe và biết cách xử lý tình 

huống đúng cách, tránh những sai lầm mắc phải 

Xem phim ngắn 

 

Các hình thức giao tiếp: 

Viết/Qua điện thoại/ Lời nhắn 

Các tình huống và lưu ý cho mỗi hình thức. 

Phép xã giao trong giao tiếp qua điện thoại: 

Gọi/ Nhận cuộc gọi/ Tin nhắn 

11h10’-12h10’ 

(60 phút) 

Người học biết được phép xã giao trong mỗi hình 

thức giao tiếp để thực hiện đúng, tránh những sai 

lầm thường gặp 

Thảo luận nhóm 

PHẦN 2 LÀM VIỆC NHÓM (3h)     

 
Khác biệt giữa làm việc trong một nhóm và 

làm việc một mình 

13h30’-14h00 

(30 phút) 

Người học nhận thức được tầm quan trọng và sức 

mạnh của làm việc nhóm 
Tổ chức trò chơi 

 Các nguyên tắc của làm việc nhóm 
14h00-14h30’ 

(30 phút) 

Người học biết được những nguyên tắc làm việc 

nhóm 

Phân tích tình 

huống và trình 

bày 

 
Làm quen thành viên nhóm và các mục 

tiêu nhóm 

14h30’-15h00 

(30 phút) 

Người học hiểu được tầm quan trọng của việc hoàn 

thành những nhiệm vụ cá nhân 
Thảo luận nhóm 

 NGHỈ GIẢI LAO 10 phút   

 
Yêu cầu được trợ giúp và trợ giúp người 

khác 

15h10’-15h40’ 

(30 phút) 

Người học biết được khi nào/bao giờ và cách nào 

để được hỗ trợ, và hỗ trợ thành viên khác trong 

nhóm 

 

Bài tập tình huống 

 Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn 
15h40’- 16h10’ 

(30 phút) 

Người học biết được cách kiềm chế mâu thuẫn và 

giải quyết mâu thuẫn 

Nghiên cứu 

trường hợp điển 

hình 

 Từ chối tích cực 
16h10’ – 16h40’ 

(30 phút) 

Người học biết được cách đặt vấn đề ưu tiên và từ 

chối một cách tích cực 
Thảo luận nhóm 
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NGÀY 2 

PHẦN 3 
TÌM VIỆC VÀ PHỎNG VẤN XIN 

VIỆC (4h)  
   

 Tìm việc- Lấy thông tin ở đâu 
7h30’ – 8h00 

(30 phút) 

Người học biết các kênh chính thức và không 

chính thức để lấy được thông tin việc làm, và đặc 

điểm của mỗi kênh 

Cùng suy nghĩ/ 

Trình bày 

 
Phân tích thông tin về công việc- Tự đánh 

giá bản thân 

8h00 – 8h30’ 

(30 phút) 

Người học biết được những nội dung cần chú ý về 

thông tin việc làm và làm thế nào để tự đánh giá 

bản thân có phù hợp với công việc hay không 

Làm bài tập cá 

nhân 

 
Chuẩn bị lý lịch làm việc, đơn xin việc và 

các giấy tờ khác 

8h30’ – 9h00 

(30 phút) 

Người học có thể chuẩn bị được lý lịch làm việc, 

đơn xin việc, và các tài liệu khác đúng cách 
Trình bày 

 NGHỈ GIẢI LAO 10 phút   

 
Các câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn 

xin việc và cách trả lời 

9h10’- 10h10’ 

(60 phút) 

Người học nhận thức được những câu hỏi thường 

gặp trong phỏng vấn xin việc và phép xã giao/ bí 

quyết để trả các câu hỏi 

Trình bày 

 

Lưu ý với người phỏng vấn xin việc: ngoại 

hình, thái độ, ngôn ngữ cơ thể và kỹ năng 

nghe 

10h10’ – 10h40’ 

(30 phút) 

Người học nhận thức được tầm quan trọng của thái 

độ tích cực trong khi phỏng vấn xin việc 
Xem phim ngắn 

 Vượt qua sự sợ hãi 
10h40’ – 11h10’ 

(30 phút) 

Người học có thể thực hành bí quyết để vượt qua 

sự sợ hãi trước và trong khi phỏng vấn xin việc 
Trình bày 

 
Phỏng vấn xin việc- những lỗi phổ biến 

mắc phải 

11h10’ – 11h40’ 

(30 phút) 

Người học nhận thức được những sai lầm phổ biến 

trong phỏng vấn xin việc để tránh mắc phải 

Đóng vai và phân 

tích tình huống 

PHẦN 4 THÁI ĐỘ LÀM VIỆC (3h-4h)     

 KHỞI ĐỘNG  (5 phút)   
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Thái độ nơi làm việc và các vấn đề liên 

quan:  Trang phục / Thói quen cá nhân và 

vệ sinh cá nhân/ Đúng giờ/ Hành xử/ Quan 

tâm đến đồng nghiệp, những người xung 

quanh 

13h35’ – 14h05’ 

(30 phút) 

Người học nhận thức được tầm quan trọng của việc 

duy trì những thói quen tích cực, vệ sinh cá 

nhân/trang phục phù hợp và sự ngăn nắp tại nơi 

làm việc, cư xử thế nào và thể hiện sự quan tâm tới 

đồng nghiệp và những người xung quanh 

Trình bày 

 

Bảy thói quen giúp bạn thành đạt: chủ 

động tích cực, tư duy hai bên cùng có lợi, 

vấn đề ưu tiên làm trước, nhắm đến mục 

tiêu đã xác định, thấu hiểu để được biết 

đến, rèn luyện bản thân, đồng tâm hợp lực 

14h05’- 15h05’ 

(60 phút) 

 

Người học biết được tầm quan trọng của việc tư 

duy và đề xuất những gì cần thực hiện bên cạnh 

những nhiệm vụ đã đề ra; duy trì thái độ tích 

cực,tận tụy và tinh thần làm việc nhóm; làm thế 

nào để sắp xếp và đặt nhiệm vụ ưu tiên; duy trì tinh 

thần học hỏi để nâng cao bản thân Trình bày và Bài 

tập tình huống 

Trình bày và Bài 

tập tình huống 

 NGHỈ GIẢI LAO 10 phút  

 

Bảy thói quen giúp bạn thành đạt: chủ 

động tích cực, tư duy hai bên cùng có lợi, 

vấn đề ưu tiên làm trước, nhắm đến mục 

tiêu đã xác định, thấu hiểu để được biết 

đến, rèn luyện bản thân, đồng tâm hợp lực 

(tiếp tục) 

15h15’- 16h45’ 

(90 phút) 

Người học biết được tầm quan trọng của việctư 

duy và đề xuất những gì cần thực hiện bên cạnh 

những nhiệm vụ đã đề ra; duy trì thái độ tích 

cực,tận tụy và tinh thần làm việc nhóm; làm thế 

nào để sắp xếp và đặt nhiệm vụ ưu tiên; duy trì tinh 

thần học hỏi để nâng cao bản thân 

NGÀY 3 

PHẦN 5 GIÁO DỤC TÀI CHÍNH (4h)    

 Vai trò của Tiền trong cuộc sống 
7h30’ – 8h15’ 

(45 phút) 

- Người học biết được tầm quan trọng của Tiền 

trong cuộc sống Trình bày ; Thảo 

luận nhóm; Tổ 

chức trò chơi và 

Xem phim ngắn 
 Làm thế nào để ra quyết định chi tiêu 

8h15’ – 9h00 

(45 phút) 

Người học biết được sự khác biệt giữa Nhu cầu và 

Mong muốn để ra quyết định chi tiêu một cách 

thông minh. 

 NGHỈ GIẢI LAO  10 phút  
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 Các bí quyết tiết kiệm thành công 
9h10’ – 9h55’ 

(45 phút) 

Người học nhận thức được những rào cản trong 

việc tiết kiệm và làm thế nào để vượt qua những 

rào cản đó 

 Tiêu dùng thông minh 
9h55’ – 11h00 

(65 phút) 

Người học biết được 5 yếu tố cần cân nhắc để trở 

thành một người tiêu dùng thông minh 

 

PHẦN 6 
GIÁO DỤC TÀI CHÍNH 

(Nâng cao) 
   

 Các hình thức tiết kiệm phổ biến hiện nay 
13h30 – 14h10 (40 

phút) 

Học viên nắm được các ưu điểm và hạn chế của 

các hình thức tiết kiệm phổ biến hiện nay 

Trình bày ; Thảo 

luận nhóm; Tổ 

chức trò chơi và 

Xem phim ngắn 

 
Các dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân 

hàng 

14h10 – 15h10 (60 

phút) 

Học viên thảo luận, chia sẻ và được cập nhật các 

thông tin về dịch vụ tài chính ngân hàng phục vụ 

mục tiêu tiết kiệm hiện nay 

 Giải lao 15 phút  

 
Đặt các mục tiêu và lên kế hoạch tiết kiệm 

phù hợp 

15h25 – 16h10 

(45 phút) 

Học viên biết được các phương pháp, nguyên tắc 

để đặt mục tiêu tiết kiệm phù hợp, cách lên kế 

hoạch tiết kiệm phù hợp với mỗi mục tiêu, mỗi cá 

nhân 

 Lập kế hoạch ngân sách cá nhân 
16h10 – 17h10 (60 

phút) 

Học viên biết cách lập kế hoạch ngân sách cá nhân 

cho bản thân mình 

NGÀY 4 (1/2 NGÀY) 

PHẦN 6 

CÁN BỘ ĐẾN TỪ DOANH NGHIỆP 

CHIA SẺ VÀ THỰC HÀNH NHỮNG 

TÌNH HUỐNG PHỎNG VẤN XIN 

VIỆC THỰC TẾ TẠI DOANH 

NGHIỆP ( 3h) 

13h30’ – 16h30’ 

Người học có thể thực hành được phỏng vấn xin 

việc với doanh nghiệp tiềm năng và biết cách giải 

quyết các tình huống có thể xảy ra tại nơi làm việc 

Trình bày / Thực 

hành. 

 


