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1. Đặt vấn đề
Những thập niên cuối của thế kỉ XX, toàn cầu hóa 

(TCH) trở thành một trong những thuật ngữ, khái niệm 
được sử dụng rộng rãi trong các ngành khoa học xã hội 
và cũng là một trong những đề tài tạo ra nhiều tranh 
luận. TCH có thể hiểu như là quá trình liên kết các quốc 
gia, làm tăng lên mạnh mẽ sự ảnh hưởng tác động và 
phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quốc gia, dân tộc trên 
toàn thế giới. Nó là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày 
càng nhiều nước tham gia, đồng thời chứa đựng nhiều 
mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa 
có hợp tác vừa có đấu tranh. Dưới góc độ kinh tế, TCH hầu 
như được dùng để chỉ các tác động của thương mại nói 
chung và tự do hóa thương mại hay “tự do thương mại” 
nói riêng. Cũng ở góc độ này, người ta chỉ thấy các dòng 
chảy tư bản ở quy mô toàn cầu kéo theo các dòng chảy 
thương mại, kĩ thuật, công nghệ, thông tin, văn hóa.

Tuy nhiên, TCH tiềm ẩn trong đó nhiều thách thức, 
thậm chí có thể chuyển thành nguy cơ, đặc biệt là đối với 
các nước đang phát triển, do nó đang bị chi phối, “hướng 
đạo” bởi các nước tư bản phát triển và các tập đoàn kinh tế 
tư bản xuyên quốc gia. Suzanne Berger trong Globalization 
and Politics cho rằng hoạt động tiếp thị và xuất khẩu văn 
hóa Mĩ làm suy yếu giá trị và truyền thống quốc gia [1]. 
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huyên cũng cho rằng, TCH 
có thể làm sai lạc đi nhiều giá trị của lối sống theo lí tưởng 
nhân văn cao đẹp mà ông cha ta đã hàng nghìn năm vun 
đắp, làm suy thoái đạo đức xã hội [2]. Cùng quan điểm 
này, tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền trong Toàn cầu hóa 
và nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống con người Việt Nam 
hiện nay cảnh báo về những nguy cơ của TCH đối với đạo 
đức lối sống của người Việt [3].

Chính vì vậy, việc nghiên cứu những tác động của 
TCH nói chung và đối với đạo đức xã hội nói riêng là một 
vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Học sinh (HS), sinh viên 
(SV) là một tầng lớp đặc biệt trong xã hội, có trình độ 
học vấn nhất định, nhạy bén, năng động trong việc tiếp 

nhận cái mới, khẳng định những giá trị mới, nhưng sự 
phát triển vẫn chưa hoàn thiện. Ở họ vẫn còn có những 
hạn chế nhất định của tuổi trẻ, dễ bị tác động bởi những 
tiêu cực của TCH, gây nên những suy thoái về đạo đức, 
lối sống. Vì vậy, bài viết đi vào phân tích sự ảnh hưởng 
của TCH đối với đạo đức xã hội, trên cơ sở đó đề xuất một 
số nội dung giáo dục đạo đức cho HS, SV theo hướng 
thiết thực.

2. Quá trình toàn cầu hóa
Có thể hình dung quá trình TCH hiện nay chính là 

một quá trình phủ định biện chứng, quá trình phát triển 
năng lực hoạt động vật chất cảm tính của con người. 
Đồng thời nó cũng chính là cái mà C. Mác đã nhấn mạnh, 
thành quả của nền văn minh trở thành vật cùng hưởng 
của tất cả các dân tộc. Nó xuất hiện như một tất yếu 
trong quá trình phát triển thực tiễn của nhân loại.

Thứ nhất, sự ra đời của lực lượng sản xuất tin học 
hóa càng làm quốc tế hóa nền kinh tế và đời sống xã 
hội, thúc đẩy kinh tế thị trường toàn cầu phát triển, gia 
tăng xuất khẩu tư bản và chuyển giao công nghệ. Như 
vậy, tính tất yếu của TCH trước hết được biểu hiện ở tất 
yếu kinh tế. Kinh tế là nhân tố đóng vai trò quyết định 
đối với sự phát triển của văn minh nhân loại, bao gồm cả 
văn minh vật chất và tinh thần. Với ý nghĩa đó, lịch sử của 
nhân loại là lịch sử của sự giải phóng mang tính chất tiến 
bộ khỏi sự tước đoạt về vật chất, đồng thời là lịch sử phát 
triển của tự do thuộc về vương quốc của tinh thần [4].

Cũng trên phương diện kinh tế, TCH đã và đang tạo 
ra sự thay đổi căn bản trong hoạt động kinh tế của con 
người, làm thay đổi tính chất và vị trí của thị trường. Nếu 
như trước đây, thị trường mang tính quốc gia thì hiện 
nay, thị trường đã mang tính toàn cầu. Do quá trình TCH, 
các quốc gia nhanh chóng bị cuốn hút và trở thành một 
bộ phận phụ thuộc của nền kinh tế thế giới hoặc quốc 
tế. Ngoài tính toàn cầu của thị trường hàng hoá và dịch 
vụ, tài chính và tiền tệ cũng mang tính chất toàn cầu. 

Thứ hai, sự ra đời và phát triển của công nghệ cao 
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như công nghệ sinh học, công nghệ viễn thông, công 
nghệ vật liệu mới v.v. đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển 
của kinh tế tri thức, công nghệ thông tin - viễn thông 
toàn cầu, phá vỡ hàng rào ngăn cách về không gian và 
thời gian giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Có thể nói, chính công nghệ mới đó không chỉ mang tính 
kinh tế, mà còn mang tính chính trị và xã hội sâu sắc.

Thứ ba, về mặt xã hội, những nhu cầu của nền kinh 
tế toàn cầu đã và đang mang lại những thay đổi to lớn 
trong thói quen lao động và lối sống của con người ở 
tất cả các quốc gia dân tộc. Nhưng đồng thời nó cũng 
làm phát sinh những vấn đề như ô nhiễm môi trường, sự 
ấm lên toàn cầu, suy giảm đa dạng sinh học, dịch bệnh, 
tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế. v.v... mà 
việc giải quyết chúng đòi hỏi sự nỗ lực và liên kết lại của 
nhiều quốc gia. Nói cách khác, chính TCH đang làm cho 
những vấn đề toàn cầu của thời đại tác động mạnh mẽ 
và nhanh chóng đến các quốc gia dân tộc [4].

Thứ tư, TCH dễ tạo ra nguy cơ làm xói mòn chủ 
quyền của các quốc gia, làm suy giảm vai trò của các 
quốc gia với tư cách là chủ thể chính của các quan hệ 
quốc tế [5]. Trong một trật tự tương đối ổn định của các 
quốc gia, có một vài quốc gia trong hệ thống giữ vị trí, 
vai trò dẫn đầu, chi phối các hoạt động của liên quốc gia 
trong khuôn khổ hệ thống, cũng như bản thân hệ thống. 
Giai đoạn hiện nay của quá trình TCH là một trạng thái 
như vậy. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới khởi phát ở 
Mĩ năm 2008, cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu bắt 
đầu từ Hi Lạp năm 2010 sau lan rộng ở châu Âu càng cho 
thấy sự ràng buộc này (06/02/2012, Chính phủ Romania 
là chính phủ thứ 6 ở châu Âu sụp đổ do khủng hoảng). 
Sự chi phối của các nước lớn thường diễn ra có lúc trực 
tiếp, có lúc gián tiếp và thường thông qua các thiết chế 
quốc tế, đặc biệt là các thiết chế kinh tế - tài chính dưới 
nhiều dạng thức khác nhau.

Cùng với TCH, sự xung đột giữa các nền văn minh 
cũng được đề cập đến. Nhà nghiên cứu TCH Huntington 
rằng, trong điều kiện TCH, giữa các nền văn minh luôn 
không tránh khỏi sự xung đột vì phương Tây muốn áp 
đặt lợi ích của mình và buộc thế giới phi phương Tây phải 
khuất phục. Đây là một thách thức không nhỏ đối với 
các quốc gia đang muốn tận dụng TCH để đẩy nhanh sự 
phát triển, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển. 
Đây cũng là một tất yếu khách quan, bởi TCH, trong bản 
chất của nó là sự thống nhất trong đấu tranh.

3. Tác động hai mặt của toàn cầu hóa đối với đạo 
đức xã hội Việt Nam

3.1. Những tác động tích cực
TCH mang đến sự đa dạng và giúp chúng ta hiểu 

hơn về thế giới, về các giá trị mà nhân loại đã và đang 
tiếp tục sáng tạo. Sự bùng nổ các nguồn thông tin, việc 
phát triển du lịch, việc tiếp cận dễ dàng hơn tới các dịch 
vụ giáo dục và văn hoá toàn cầu sẽ góp phần khắc phục 
được những hạn chế lịch sử của quốc gia gốc nông 
nghiệp như Việt Nam. Những giá trị truyền thống sẽ 
được nhìn nhận lại trong sự kế thừa có chọn lọc, trong 
đó những gì đã trở nên lạc hậu sẽ bị lọc bỏ, nhường 
chỗ cho sự tiếp thu cái mới. TCH càng mạnh mẽ càng 
thúc đẩy quá trình này, thế hệ trẻ, nhất là HS, SV chính là 
những chủ thể tiếp thu nhanh nhất và tạo ra những sáng 

tạo, những thay đổi nhanh nhất.
TCH tạo cơ hội cho sự tiếp cận các giá trị quan mới, 

đặc biệt là vai trò của cá nhân sẽ được quan tâm và đề 
cao tương xứng. TCH sẽ đem đến cho người lao động 
Việt Nam, nhất là giới trẻ nhiều cơ hội tìm việc làm có 
thu nhập cao ở trong nước, cũng như nước ngoài tuỳ vào 
khả năng của mỗi người. Thông qua việc tham gia vào 
thị trường lao động mang tính quốc tế, những chuẩn 
mực giao tiếp mang tính toàn cầu, tích cực, sẽ được tiếp 
thu và giúp cho chúng ta từng bước thu hẹp khoảng 
cách giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế. Những sinh 
hoạt văn hóa, nghệ thuật, giải trí được tiếp thu từ bên 
ngoài cũng sẽ góp phần làm cho nền văn hóa nói chung 
và đời sống tinh thần nói riêng trở nên đa dạng, phong 
phú. Dân chúng nói chung và giới trẻ nói riêng sẽ được 
sống trong không khí nhộn nhịp giàu chất trí tuệ, chất 
thẩm mĩ do các phương tiện hiện đại mang lại. Đây là 
điều kiện tốt cho việc phát huy cao độ nhận thức, đánh 
giá, ý thức, tình cảm con người theo tiêu chí xã hội hiện 
đại; làm cho người Việt Nam có điều kiện phát triển tinh 
thần, thể chất, lí trí, tình cảm.

Đối với một nước mang nhiều dấu ấn của văn hóa 
nông nghiệp như Việt Nam, lối sinh hoạt, làm việc kiểu 
văn hóa nông nghiệp sẽ bị lối sinh hoạt công nghiệp 
và không khí sinh hoạt quốc tế cải tạo và đần thay thế. 
Dân chúng như cuốn vào mạch sống kinh tế thị trường, 
kinh tế trí thức, khoa học công nghệ; HS, SV như cuốn 
vào nhịp độ tăng lên theo cấp số nhân của tri thức. Tác 
phong lao động, làm việc công nghiệp hiện đại không 
cho phép người ta chần chừ, ỷ lại. mà phải tự vận động, 
chớp thời cơ. Tất cả sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong 
lối sống của người Việt.

Lối giao tiếp truyền thống của người Việt Nam cũng 
sẽ được chuyển hoá theo hướng quốc tế hoá một cách 
nhanh chóng. Trong TCH, giao tiếp không chỉ giới hạn 
trong hoạt động đối nhân xử thế, mà là mọi lĩnh vực hoạt 
động phổ biến của con người; nó thoả mãn các nhu cầu 
kinh tế, chính trị, xã hôi, văn hoá và đặc biệt là các quan 
hệ tình cảm, nguyện vọng, sự hiểu biết, sự tương trợ lẫn 
nhau cùng tiến bộ. “Thế giới phẳng” của TCH sẽ từng bước 
mở rộng quan niệm của người Việt Nam về giao tiếp. Các 
phương tiện khoa học - kĩ thuật, công nghệ làm cho TCH 
tăng lên, trở thành phương tiên hiệu quả cho giao lưu, 
tiếp biến các giá trị giữa con người với con người không 
chỉ ở tầm quốc gia mà cả tầm quốc tế, toàn cầu.

3.2. Những tác động tiêu cực
TCH đang đưa lối sống phương Tây vào Việt Nam, 

điều đó có thể thúc đẩy lối sống thực dụng, coi trọng 
giá trị vật chất, kinh tế thuần túy. Việc chạy theo lối sống 
thực dụng, vị kỉ đang gây hại đến đạo đức xã hội. Không 
ít trường hợp vì đồng tiền mà chà đạp lên các giá trị gia 
đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp. Lối sống 
thực dụng, vị kỉ đang dẫn đến thái độ vô cảm, bàng quan 
với những người xung quanh, làm suy yếu mối liên kết 
giữa cá nhân và cộng đồng.

Ở một xã hội mà nền kinh tế còn nghèo như Việt 
Nam, lối sống tiêu thụ sẽ dẫn đến những nhầm lẫn trong 
nhìn nhận về giá trị con người. Lối sống “sùng ngoại” khi 
đã trở thành một cách nghĩ, cách sống của một bộ phận 
xã hội sẽ có tác động lớn tới việc chạy theo tiện nghi vật 
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chất dưới nhiều dạng khác nhau, kể cả các loại không 
lành mạnh, phi pháp. Đây chính là một trong những 
nguyên nhân dẫn tới những tệ nạn xã hội như: ma tuý, 
mại dâm, ăn chơi trác táng v.v... Lối sống không lành 
mạnh dễ dẫn đến tư tưởng xem thường thuần phong 
mĩ tục, thậm chí xem rẻ nhân phẩm con người, coi mọi 
thứ đều có thể trở thành hàng hóa. Sự tác động này sẽ 
dẫn tới sự biến đổi và sự phá vỡ các chuẩn mực đạo đức, 
thẩm mĩ xã hội, những sắc thái tâm linh truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, đặc biệt là lẽ sống, lí tướng sống mỗi 
cá nhân.

Sự “ô nhiễm” môi trường văn hóa do Internet đưa lại 
cũng ngày càng đáng báo động. Các hiện tượng nghiện 
game online, nghiện Internet, rời xa cuộc sống thực tìm 
đến thế giới ảo... đã dẫn đến những hành vi bất chấp 
các chuẩn mực đạo đức, bất chấp pháp luật để thỏa mãn 
“nhu cầu bạo lực”. Chúng ta không thể phủ nhận những 
lợi ích to lớn mà Internet đã, đang và sẽ đưa lại. Nhưng 
chúng ta lại càng không thể không nhận ra rằng, Internet 
cũng chính là con đường ngắn nhất và nhanh nhất góp 
phần làm cho đạo đức, lối sống trở nên chệch choạc, suy 
đồi, trong khi công tác quản lí nhà nước trên lĩnh vực này 
còn nhiều yếu kém và bất cập. Rất nhiều phim ảnh, tin 
tức, ấn phẩm mang tính chất bạo lực, không phù hợp với 
văn hóa dân tộc, thậm chí đi ngược lại lợi ích dân tộc đã 
được thẩm lậu từ đây.

4. Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trong 
bối cảnh toàn cầu hóa

4.1. Một số biểu hiện trong đạo đức học sinh, sinh 
viên hiện nay

Theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết 
HS, SV đều có tinh thần yêu quê hương đất nước; đa số 
cho rằng trong bối cảnh TCH hiện nay phải giữ gìn bản 
sắc văn hóa, dân tộc; đa số các em đều xác định mục tiêu 
cuộc sống, có lí tưởng phấn đấu rõ ràng với động cơ học 
tập nghiêm túc, tích cực và chủ động với tinh thần vượt 
khó, có ý chí vươn lên. Về đạo đức, các phẩm chất truyền 
thống quý giá của người Việt đều được đại đa số các em 
HS, SV phát huy. Gần 98% HS, SV được hỏi cho rằng họ 
thích được chăm sóc những người thân trong gia đình. 
Có 92% HS, SV cho biết họ thấy hối hận, khổ tâm khi 
buộc phải nói dối hoặc làm việc không trung thực. Khi 
được hỏi về các biểu hiện tiêu cực trong trường, trong 
lớp thì chỉ có 2,11% HS, SV có thái độ thờ ơ, không quan 
tâm, còn lại đều ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai. Về lối 
sống, hầu hết HS, SV có lối sống lành mạnh, biểu chia sẻ, 
hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, gần như 100% HS, 
SV tham gia các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa...

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận 
có các biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống của HS, SV. 
Cụ thể, vẫn còn một bộ phận không nhỏ HS, SV có ý thức 
phấn đấu chưa cao, thờ ơ với các vấn đề chính trị - xã 
hội, phai nhạt lí tưởng cách mạng, không xác định được 
mục tiêu, lí tưởng cuộc sống. Có biểu hiện suy thoái về 
đạo đức lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. 
Một số HS, SV đề cao lối sống thực dụng, ích kỉ, thích 
hưởng thụ, đua đòi, xa hoa lãng phí, xem nhẹ giá trị tinh 
thần. Một bộ phận không quan tâm đến cộng đồng, 
người xung quanh và rất ít quan tâm đến các vấn đề 
chính trị-xã hội, ít tham gia các hoạt động thiện nguyện, 

tình nguyện vì xã hội, sống khép kín, đề cao chủ nghĩa cá 
nhân, xa rời tập thể..

Bên cạnh đó, trong nhiều SV, xuất hiện thái độ đòi 
hỏi hơn là sự hi sinh, ước muốn hưởng thụ nhiều hơn 
đóng góp, ít chú ý đến nghĩa vụ và trách nhiệm công 
dân...[6]

Vì thế, vấn đề đặt ra là làm sao để vừa hội nhập 
quốc tế, phát triển kinh tế một cách bền vững, vừa tiếp 
thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại, lại ngăn 
chặn được những nguy cơ làm suy thoái đạo đức xã hội. 
Muốn vậy, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị cho công 
chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng trở nên cấp thiết, 
và cần đi vào những nội dung thực chất. 

4.2. Những nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức 
cho học sinh, sinh viên hiện nay

4.2.1. Sinh viên  - tầng lớp xã hội đặc thù 
SV Việt Nam là một bộ phận của thanh niên Việt 

Nam, đây là lớp người có trình độ học vấn nhất định, 
nhạy bén, năng động trong việc tiếp nhận cái mới, 
khẳng định những giá trị mới, nhưng sự phát triển vẫn 
chưa hoàn thiện, ở họ vẫn còn có những hạn chế nhất 
định: bồng bột, chủ quan, thiếu thực tế, dễ bốc đồng, 
ham chuộng hình thức, bệnh cá nhân, anh hùng không 
muốn thua kém ai, dễ bị dao động, bị chi phối bởi tác 
động của những tiêu cực của cơ chế thị trường dẫn đến 
mất phương hướng về chính trị, tha hóa về đạo đức, lối 
sống vì vậy dễ bị kích động, bị lợi dụng mua chuộc, bị lôi 
kéo vào các hoạt động thiếu lành mạnh, ảnh hưởng xấu 
đến bản thân, gia đình và xã hội.

Sở dĩ có những nhược điểm này là vì SV đang ở độ 
tuổi phát triển, đang định hình về mặt nhân cách, chưa 
từng trải, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Do đó, việc 
định hướng rèn luyện cho SV biết khắc phục mặt yếu, 
phát huy mặt mạnh của mình trong học tập, đặc biệt là 
trong rèn luyện đạo đức để trở thành những con người 
có đủ đức, đủ tài, đáp ứng được yêu cầu cách mạng của 
đất nước là điều cần thiết.

Do vậy, hiểu rõ đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi SV 
là một vấn đề hết sức quan trọng để có phương pháp 
giáo dục, vận động SV một cách khoa học, thiết thực, 
phù hợp.

4.2.2. Những giá trị đạo đức cơ bản cần giáo dục cho 
sinh viên

Thứ nhất, giáo dục lòng yêu nước kiên định. 
Giáo dục giá trị lòng yêu nước là nhân tố đánh giá 

thang giá trị đạo đức của con người Việt Nam. Giáo dục 
lòng yêu nước giúp SV có nhận thức đúng và từ đó có 
những hành động thiết thực sau này, giúp họ có định 
hướng đúng trong công việc của mình trong tương lai. 
Trong chiến tranh, chúng ta đã mất mát rất nhiều, cả sức 
người và sức của, nhưng trong hòa bình xây dựng đất 
nước, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng vượt qua những 
khó khăn, thử thách nếu như ta chủ quan, lơ là, thiếu 
cảnh giác, đặc biệt khi các thế lực thù địch vẫn không 
ngừng chống phá Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi. 

Giáo dục lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc 
còn là làm cho các em có thêm niềm tin ở sự lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lí của Nhà nước trong công cuộc đổi 
mới hiện nay; làm cho SV có thêm niềm tin để các em 
ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện bản thân để sau này 
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phục vụ quê hương đất nước, phục vụ nhân dân được 
tốt hơn.

Thứ hai, giáo dục lòng hiếu kính với cha mẹ.
Đạo đức gia đình làm gốc để phát triển đạo đức 

xã hội, phải từ tình yêu thương trong gia đình mới có 
thể có được tình yêu thương ngoài xã hội. Trong con 
người có ba phạm vi, đầu tiên là gia đình, sau là xã hội 
và cuối cùng là nhà nước với nhân dân. Nếu hiểu một 
cách đơn giản thì ai đã tốt trong gia đình thì ra ngoài 
mới có thể thành người tốt được. Hiếu là sự kính trọng, 
kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ. Sự phụng dưỡng ấy 
phải được xuất phát từ tâm, phải hàm chứa trong đó cả 
sự tôn kính. Đây là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất của 
đạo làm người. Rất khó tưởng tượng, một người không 
hiểu được kính hiếu cha mẹ lại có thể trở thành người 
yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Nhưng, một số bạn trẻ, sau 
khi học hành, thành đạt đã quên ơn nuôi nấng giáo dục 
của cha mẹ, coi thường sự lao động vất vả trình độ học 
vấn không cao của cha mẹ. Chính vì vậy, trong các nhà 
trường vẫn phải coi trọng giáo dục hiếu kính cha mẹ, HS 
- SV nói chung chưa có năng lực phụng dưỡng cha mẹ, 
nhưng cần phải xây dựng quan niệm về niềm vui, hạnh 
phúc của sự hiếu kính cha mẹ, nỗi sỉ nhục của sự không 
hiếu kính cha mẹ. Trong hành động phải thực hiện được 
sự chăm sóc, quan tâm, tôn kính, yêu quý đối với cha mẹ.

Thứ ba, xây dựng nhân sinh quan và giá trị quan đúng 
đắn.

Đối với SV, cần nhận thức rõ, nhân sinh quan phục 
vụ nhân dân chính là nhân sinh quan đúng đắn. Phục vụ 
nhân dân là cốt lõi của việc xây dựng đạo đức xã hội chủ 
nghĩa. Chỉ có xây dựng được nhân sinh quan phục vụ 
nhân dân, mới có thể trở thành một người thuần khiết, 
cao thượng, có ích cho nhân dân và đất nước.

Từ nhân sinh quan đúng đắn mới xây dựng được 
giá trị quan chính xác, tức là đặt lợi ích của nhân dân lên 
trên hết. Trong điều kiện mở cửa và phát triển kinh tế 
thị trường, trong xã hội tồn tại nhiều thành phần kinh 
tế tương ứng với nhiều chủ thể lợi ích, người ta tất yếu 
sẽ có những giá trị quan khác nhau. Nhưng mục tiêu mà 
công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hướng đến là xây 
dựng giá trị quan tập thể chủ nghĩa và nó phải trở thành 
giá trị quan chủ đạo, phản ánh bản chất của xã hội. Đây 
cũng chính là giá trị quan đúng đắn mà SV cần lựa chọn 
và xây dựng.  

Thứ tư, giáo dục văn hóa giao tiếp
Giáo dục văn hóa giao tiếp là việc cần thiết và cấp 

bách, nhất là trong xã hội và môi trường giáo dục của 
chúng ta hiện nay. Nhìn xa hơn và xét trong một bối 
cảnh rộng hơn, văn hóa giao tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt 
động giao tiếp của con người. Nhiệm vụ cơ bản của giáo 
dục là hình thành con người - giao tiếp, tức con người 
có năng lực giao tiếp bao gồm giao tiếp với xã hội, với 
người khác và với chính mình. Cái gốc trong văn hóa 
giao tiếp của con người - giao tiếp ấy chính là sự phong 
phú của đời sống tinh thần và những giá trị đạo đức mà 
mỗi cá nhân có được.

Biết ăn nói, cư xử có văn hóa là một hành vi thẩm mĩ, 
góp phần tạo nên vẻ đẹp, sự dễ mến của con người. Tính 
chất có văn hóa này đôi khi bị đồng nhất với đạo đức. 

Tuy nhiên, phải thấy rằng một hành vi giao tiếp có văn 
hóa ít nhiều phản ánh một nét nào đó thuộc về phẩm 
chất đạo đức của con người. Vì thế, người yêu chuộng 
cái đẹp, cư xử có văn hóa ít có khả năng làm điều ác, điều 
xấu là vì vậy.

Giáo dục văn hóa giao tiếp hiện nay có hai điểm 
cần lưu ý: Một là, là tính truyền thống và hiện đại. Những 
phong tục, nghi lễ giao tiếp xưa cái nào cần giữ, cái nào 
không nên, cái nào thái quá, cái nào chấp nhận được... là 
vấn đề không dễ nhận được sự đồng thuận của toàn xã 
hội. Ở đây, vai trò của nhà trường rất quan trọng. Chính 
nhà trường chứ không phải chính phủ, báo chí hay dư 
luận xã hội sẽ quyết định vấn đề này. Chào hỏi, thưa gửi, 
xưng hô thế nào... nhà trường sẽ phải lựa chọn và quy 
định. Cái chính là quy định này không phụ thuộc vào ý 
thích của các nhà quản lí giáo dục, mà phải dựa trên cơ 
sở khoa học, trên nghiên cứu, tham vấn của các chuyên 
gia. Hai là, cần lưu ý là vấn đề dân tộc và quốc tế. Công 
cuộc hội nhập và phát triển ồ ạt của công nghệ thông 
tin đã làm cho  khoảng  cách giữa các dân tộc, quốc gia 
và con người ngày càng thu hẹp. Cử chỉ, cách xưng hô 
cũng ảnh hưởng, pha trộn, vay mượn của nhau, nhất là 
trong giới trẻ. Tâm lí dân tộc, tâm lí thế hệ đang đứng 
trước những thử thách lớn. Sử dụng tiếng Việt, tiếng 
Anh, xưng hô chào hỏi thế nào cho đúng bản sắc dân 
tộc hay cho có văn hóa - là vấn đề nhà trường bắt buộc 
phải quan tâm. Tuy nhiên, gánh nặng này không nên chỉ 
đặt trên vai thầy cô giáo. Gia đình và xã hội phải chia sẻ 
và cộng đồng trách nhiệm nhưng nhà trường vẫn đóng 
vai trò chủ đạo trong việc vạch ra chiến lược, mục tiêu và 
đưa ra những chuẩn mực.

Thứ năm, giải quyết đúng đắn quan hệ tình bạn và 
tình yêu.

Tình cảm là phần quan trọng trong đời sống con 
người. Dù trong lứa tuổi nào, con người cũng cần có tình 
yêu. Chúng ta cần tiếp nhận tình yêu của người khác và 
cũng cần trao cho người khác tình yêu của chúng ta. Từ 
lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, lúc nào chúng ta cũng 
cần được sống trong tình yêu của người chung quanh. 
Lúc nhỏ, chúng ta sống trong tình yêu thương của ông 
bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Lớn lên, chúng 
ta có thêm tình thương yêu của bạn bè cùng lớp, cùng 
trường, cùng xóm và trong cộng đồng.

Tuy nhiên, tình cảm quan trọng nhất trong đời sống 
con người là tình yêu đôi lứa, tức là tình yêu giữa nam và 
nữ. Tình yêu đôi lứa quan trọng vì nó ảnh hưởng trên cả 
cuộc đời chúng ta và hầu như chi phối mọi phương diện 
trong con người chúng ta. Với sự phát triển của kinh tế 
thị trường, mở rộng hội nhập và giao lưu quốc tế, giới trẻ 
ngày càng có quan niệm hiện đại, cái nhìn thông thoáng 
hơn về tình yêu đôi lứa. Song, do tuổi đời còn trẻ, còn ít 
kinh nghiệm sống, lại ít được hướng dẫn trong vấn đề 
tình yêu nam nữ, do đó các bạn trẻ dễ ngã vào những 
cạm bẫy muôn mặt của tình yêu và khó tránh được 
những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tai hại đến cả cuộc 
đời. Vì vậy, việc giáo dục cho các em có cái nhìn đúng 
đắn, những quan niệm lành mạnh về tình bạn, tình yêu 
lứa đôi, về hạnh phúc gia đình là rất cần thiết và vô cùng 
quan trọng, trong đó nhà trường đóng một vai trò vô 
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cùng quan trọng trong việc giáo dục vấn đề này cho SV.
Thứ sáu, giáo dục đạo đức môi trường.
Khủng hoảng môi trường như: ô nhiễm không khí, 

hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu toàn cầu, tầng 
ô zôn bị phá hủy, sa mạc hóa đất đai, nguồn nước bị ô  
nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, sự gia tăng nhanh 
chóng của chất thải .v.v. là các biểu hiện tập trung cho 
thấy sự suy thoái về chất lượng môi trường sống, đe dọa 
cuộc sống của con người. 

Việt Nam tiến hành quá trình công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa muộn và chậm nhưng môi trường đã và 
đang có bị hủy hoại nhanh chóng, ảnh hưởng xấu đến 
sự phát triển bền vững của đất nước nói riêng và làm 
gia tăng tình trạng suy giảm chất lượng môi trường toàn 
cầu nói chung. Giáo dục với nhiệm vụ đào tạo ra những 
con người sau này sẽ trở thành những nhà giáo dục, nhà 
quản lí, những người ra quyết định, những nhà kĩ thuật, 
cán bộ nghiên cứu... tham gia vào các tổ chức kinh tế, 
chính trị, văn hoá, xã hội, y tế. Họ sẽ tham gia vào các 
hoạt động mà trực tiếp hoặc gián tiếp, nhiều hoặc ít có 
liên quan đến môi trường sống. Do đó, giáo dục đạo đức 
môi trường và ý thức bảo vệ môi trường là việc làm rất 
cần thiết, mang tính lâu dài.

5. Kết luận
Nhân loại đã và đang trải qua một thập kỉ rưỡi của 

Thiên niên kỉ thứ ba với nhiều biến động sâu sắc, trong 
đó TCH là một trong những quá trình đang trực tiếp hoặc 
gián tiếp gây nên những biến động đó. Đây là một quá 
trình hai mặt, vừa tạo ra cơ hội vừa đưa đến thách thức, 
nguy cơ cho các quốc gia, nhất là các quốc gia đang 
phát triển như Việt Nam. Hiển nhiên, chúng ta không 
thể tự mình đặt ra ngoài quá trình này. Việc nhận thức 
một cách sâu sắc về bản chất và những tác động của nó 
sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được những rủi ro, đặc 
biệt là những rủi ro từ những sự “xâm lăng văn hóa”. Do 
đó, điều quan trọng là giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa tính tất yếu khách quan của TCH và sự tác động chủ 
quan của chúng ta thông qua tầm nhìn, đường lối, chính 
sách đúng đắn của mình. 

Con người luôn là nhân tố quyết định sự thành bại 

của mọi chiến lược, chính sách. Chính vì vậy, cần có chiến 
lược phát triển con người một cách khoa học, hợp lí, 
nhằm giáo dục, đào tạo những con người có nhân cách 
và tri thức toàn diện, có sự phát triển phong phú cả về 
tinh thần và thể chất, có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí 
tự cường dân tộc, cùng với những hiểu biết về khoa học 
và công nghệ. Đó chính là chiếc chìa khóa đảm bảo cho 
sự hội nhập quốc tế của Việt Nam thành công.
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THE MORAL EDUCATION FOR PUPILS AND STUDENTS 
IN THE CURRENT CONTEXT OF GLOBALIZATION
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Abstract: Globalization is one of the direct or indirect processes that causes enormous changes in human life. 
Vietnam is also a part from this process. Thoroughly awareness of its nature and impact is needed to reduce the risks, which 
are important to integrate internationally, develop a sustainable economy and acquire the human  culture advantages 
and prevent the danger of social degradation. In this context, ethical and value education for pupils and students are 
becoming more and more urgent and need to enter practical contents. The article analyzes the moral education for pupils 
and students in the current context of globalization. 
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