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1. Đặt vấn đề
Hiện nay, công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo 

đức, lối sống cho thế hệ trẻ nói chung, đạo đức nghề 
nghiệp cho sinh viên nói riêng là một nhiệm vụ quan 
trọng và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân nói chung, 
ngành Giáo dục nói riêng. Từ khi đất nước chuyển sang 
nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng và 
mạnh mẽ đã làm cho nền kinh tế đất nước phát triển 
nhanh chóng thì cũng là lúc mặt trái của nó có nguy cơ 
bùng phát. Nhìn chung, phần lớn đội ngũ nhà giáo và 
sinh viên sư phạm có phẩm chất chính trị trong sáng, 
lối sống lành mạnh, mẫu mực. Tuy nhiên, một bộ phận 
chịu sự tác động của đời sống thực dụng, chạy theo lối 
sống có ảnh hưởng tiêu cực. Nguy cơ đó sẽ ảnh hưởng 
đến sự chuẩn mực đạo đức nhà giáo vốn trong sáng, 
đẹp đẽ bao lâu nay. Vì vậy, ngay từ khi ở giảng đường 
sư phạm, sinh viên phải được giáo dục đạo đức nghề 
nghiệp để có thể thấy rõ những mặt trái của xã hội khi 
ra trường. Đó chính là lí do các trường đào tạo giáo viên 
phải chú trọng và quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo 
đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các khái niệm cơ bản
Giáo dục đạo đức nghề nghiệp là quá trình xây dựng 

và điều chỉnh hành vi hoạt động của cá nhân phù hợp 
với mục tiêu đã xác định. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp 
cho sinh viên nói chung, sinh viên sư phạm nói riêng 
nhằm hình thành và phát triển ở họ những tri thức đạo 
đức, tình cảm, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, 
quý trẻ. Đó là những hành vi đạo đức tốt đẹp, phù hợp 
với yêu cầu nghề dạy học, đồng thời là sự chuẩn mực 
xã hội, tạo ra đội ngũ nhà giáo vừa có phẩm chất, năng 

lực đáp ứng tốt yêu cầu về giáo dục và đào tạo trong 
hiện tại và tương lai. Đây là vấn đề được Đảng và Nhà 
nước ta cũng như ngành Giáo dục xác định là: “Nhiệm 
vụ quan trọng, khâu then chốt trong công cuộc đổi mới 
giáo dục theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 
cấu, có năng lực giáo dục, gương mẫu về đạo đức nhà 
giáo và trách nhiệm nghề nghiệp” [1].

Như vậy, đạo đức nghề nghiệp là một hệ thống các 
chuẩn mực đạo đức phản ánh những yêu cầu, đòi hỏi 
của cả xã hội nói chung, của ngành Giáo dục nói riêng 
đối với những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 
Đó là những yếu tố cơ bản để giúp giáo viên và sinh 
viên sư phạm có nhận thức đầy đủ, đúng đắn để có thái 
độ và hành vi mẫu mực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
mà xã hội giao phó. Quyết định số 16 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ những biểu 
hiện cụ thể về đạo đức của nhà giáo như sau:

“1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn 
danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, 
thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và 
trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, 
đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng 
giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng 
của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy 
chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá 
đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết 
kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng 
phí.

4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, 
nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn 
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thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của sự nghiệp giáo dục” [2].

Điều đó có nghĩa là đạo đức nghề nghiệp luôn được 
thể hiện qua các hành vi cụ thể mà nhà giáo ứng xử 
trong mọi tình huống sư phạm. Do đó, đạo đức nghề 
nghiệp xét ở góc độ lí luận và thực tiễn có các chức 
năng cơ bản sau đây:

- Định hướng giáo dục cho giáo viên và sinh viên sư 
phạm về những phẩm chất cần thiết mà xã hội và ngành 
Giáo dục mong đợi.

- Điều chỉnh những hành vi của giáo viên và sinh viên 
sư phạm cho phù hợp với chuẩn mực của ngành đặt ra, 
giúp họ tuân thủ một cách tự giác những quy tắc, chuẩn 
mực mà ngành Giáo dục yêu cầu.

- Giúp nhà quản lí và xã hội có cơ sở khách quan để 
đánh giá, tôn vinh những nhà giáo có lương tâm, trách 
nhiệm cao cả với nghề nghiệp của họ.

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp là một hệ thống các 
hoạt động, giải pháp nhằm giáo dục những chuẩn mực 
đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên theo học ở 
các trường cao đẳng, đại học để khi ra trường hành nghề 
có năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, lương tâm 
và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
mình.

Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 
là sự tổng hợp các yếu tố trong quá trình đào tạo: Thông 
qua hoạt động dạy học; các hoạt động rèn luyện nghiệp 
vụ thường xuyên, thực hành, thực tập sư phạm ở các cơ 
sở giáo dục phổ thông (trường mầm non, tiểu học, trung 
học...) và thông qua các hoạt động ngoại khóa...

Mục đích của việc tích hợp giáo dục đạo đức nghề 
nghiệp cho sinh viên là nhằm hình thành ở người học 
có ý thức tu dưỡng rèn luyện để có thái độ, lương tâm, 
trách nhiệm với nghề nghiệp của mình được đào tạo; 
luôn trau dồi để có phẩm chất, thói quen ứng xử đúng 
mực.

2.2. Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư 
phạm qua các hoạt động đào tạo
2.2.1. Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên qua 
hoạt động dạy học
Việc tích hợp, lồng ghép giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên vào các môn học là việc làm cần 
thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì thông qua dạy 
học các môn học trong chương trình đào tạo sẽ làm cho 
sinh viên có ý thức tự giác chiếm lĩnh các khái niệm đạo 
đức nghề nghiệp một cách có hệ thống và toàn diện về 
ngành học mà sinh viên đang theo đuổi. Các em sẽ định 
hình cho mình những phẩm chất cần có của một người 
giáo viên trong tương lai. Từ đó, các em sẽ có những 
định hướng đúng đắn trong việc ứng xử trước các tình 
huống sư phạm để rèn luyện cho mình tác phong đúng 
mực.

Như vậy, thông qua hoạt động dạy học, sinh viên sư 
phạm không những được cung cấp những kiến thức 
khoa học, chuyên môn, nghiệp vụ một cách hệ thống, 
hoàn chỉnh về ngành học mà còn được tìm hiểu những 
tri thức đạo đức, từng hành vi, cách ứng xử trong mối 
quan hệ giữa thầy và trò, giữa thầy cô giáo với tập thể 
nhà trường, với xã hội và với phụ huynh học sinh… 
Khi tiến hành giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh 
viên sư phạm cần có sự kết hợp đồng bộ của tất cả các 
môn học. Thông qua các môn như: Chính trị, Pháp luật 
đại cương… là những bộ môn xây dựng cho sinh viên 
thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, ý 
thức trách nhiệm công dân, phẩm chất nghề nghiệp… 
Qua đó, sinh viên có ý thức tự giác chiếm lĩnh những 
khái niệm đạo đức một cách có hệ thống, giúp các em 
có định hướng đúng đắn trước những hiện tượng xã 
hội đang tồn tại. Thông qua các môn học như: Tâm lí 
học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học các bộ môn… 
nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
đặc điểm của lao động sư phạm, về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, những yêu cầu về phẩm chất và năng 
lực của người giáo viên theo yêu cầu của ngành và của 
xã hội. Từ đó, sinh viên sẽ có đủ năng lực, kiến thức để 
phân biệt hành vi có đạo đức và phi đạo đức trong lao 
động nghề nghiệp của mình. Điều đó có nghĩa rằng, 
sinh viên sẽ có tính tự giác cao hơn trong việc rèn luyện 
hành vi đạo đức của mình.

Thông qua các môn học có tính chuyên sâu, có tính 
đặc thù sát với nghề được đào tạo thì định hướng giáo 
dục nghề nghiệp cho sinh viên lại càng cụ thể, rõ ràng 
và sâu sắc hơn. Chẳng hạn, ở ngành Giáo dục mầm non, 
thông qua dạy học các môn như: Nghề Giáo viên mầm 
non, Giáo dục học mầm non…Ở những môn học này, 
giảng viên có thể giao nhiệm vụ cho sinh viên tự tìm 
hiểu, nghiên cứu những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 
cần thiết cho người giáo viên mầm non thực hiện tốt vai 
trò, nhiệm vụ của mình. Ví dụ, ở môn Giáo dục học 
mầm non, chương Nhân cách và nghề của giáo viên 
mầm non, giảng viên có thể nêu một số câu hỏi sau: 
Trong cấu trúc nhân cách nghề, giáo viên mầm non cần 
có những phẩm chất đạo đức nào? Phẩm chất đạo đức 
nào là quan trọng nhất đối với người giáo viên mầm 
non? Là giáo viên mầm non trong tương lai bạn cần làm 
gì để hình thành, rèn luyện, phát triển phẩm chất đạo 
đức đó? Hoặc những câu hỏi: Chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên mầm non là gì? Những yêu cầu về chuẩn đạo đức 
của người giáo viên mầm non được quy định như thế 
nào trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? Nó 
có gì khác so với các yêu cầu về đạo đức trong chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên nói chung… Các nhóm sinh viên 
nghiên cứu và trình bày trước lớp, giảng viên rút ra 
những kết luận sư phạm cần thiết. Làm được như vậy, 
sinh viên sẽ có kiến thức sâu hơn về phẩm chất, năng 
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lực sư phạm của mình ở một ngành cụ thể để xem mình 
có phù hợp với nghề hay không hoặc phải phấn đấu để 
đáp ứng được yêu cầu của nghề đang đòi hỏi.

Như vậy, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 
qua việc dạy học các bộ môn là con đường ngắn nhất, 
mang lại hiệu quả cao nhất để hình thành lí tưởng, đạo 
đức nghề nghiệp cho sinh viên. Từ đó giúp sinh viên 
bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và có thái độ đúng đắn, 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

2.2.2. Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên qua 
hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm bao gồm rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, thực hành, 
thực tập sư phạm ở trường phổ thông. Trong thực tế 
ở trường sư phạm, các hoạt động trên để sinh viên học 
tập, tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm để có hiểu biết đầy 
đủ, nhằm làm hoàn thiện kiến thức, kĩ năng và năng lực 
sư phạm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. 

Trước hết là hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên. Đây là hoạt động được thực hiện có mục 
đích, có hệ thống nhằm làm hoàn thiện kiến thức, kĩ 
năng sư phạm nền tảng, là cơ sở thiết thực nhằm hình 
thành năng lực và phẩm chất nghề dạy học cho sinh 
viên sư phạm. Qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư 
phạm thường xuyên, sinh viên tự chuyển hóa kiến thức 
được học ở giảng đường thành kĩ năng sư phạm, gắn 
kết và hòa quyện giữa lí luận với thực tế, lí thuyết với 
thực hành trong quá trình đào tạo. Hoạt động này mang 
tính chất định hướng và có tính đặc thù nhằm làm cho 
sinh viên sư phạm rèn luyện được năng lực và phẩm 
chất chuẩn mực.

Bên cạnh hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên, hoạt động thực tế, thực tập sư phạm 
cũng là hoạt động cần thiết có tính chất đặc thù của 
đào tạo giáo viên ở trường sư phạm. Đây là hoạt động 
thực tế diễn ra ở nhà trường phổ thông sau khi sinh 
viên đã tích lũy đủ lượng kiến thức cần thiết. Dưới sự 
hướng dẫn của giảng viên trường sư phạm và giáo viên 
trường phổ thông, sinh viên sẽ được làm quen với các 
hoạt động của người giáo viên trong tương lai. Đó là 
hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu thực tế giáo dục, gồm: 
tìm hiểu nội dung công việc của người giáo viên, của 
tổ chuyên môn, của khối lớp, tình hình thực tế của nhà 
trường, địa phương; tìm hiểu các loại hồ sơ học sinh, 
sổ sách lớp học, cách đáng giá, xếp loại học lực, hạnh 
kiểm của học sinh…; thực tập công tác chủ nhiệm lớp, 
công tác đoàn thể; thực tập giảng dạy: dự giờ, soạn giáo 
án và lên lớp thực hiện giảng dạy…

Thông qua các hoạt động thực tế, thực tập sư phạm, 
sinh viên đã biến các tri thức, kiến thức sách vở, hàn 
lâm thành những kinh nghiệm, kĩ năng sư phạm để tích 
hợp lại thành năng lực dạy học của mình. Trường sư 

phạm cũng giống như trường Y ở chỗ: Nếu như sinh 
viên tốt nghiệp trường Y phải khám chữa bệnh được 
cho người bệnh, thì sinh viên trường sư phạm tốt nghiệp 
phải dạy được đối tượng học sinh mà mình đã lựa chọn. 
Do đó, thực hành, thực tập của sinh viên sư phạm có 
vai trò hết sức quan trọng trong việc định hình nghề 
nghiệp trong tương lai của họ. Đồng thời, thông qua 
những hoạt động này, sinh viên sư phạm sẽ nâng cao 
nhận thức về vị trí, nhiệm vụ và vai trò của người giáo 
viên trong xã hội, xác định được vị thế của mình khi ra 
trường. Trên cơ sở đó, các em sẽ yêu nghề nghiệp của 
mình hơn, xây dựng được lí tưởng cho mình cũng như 
lương tâm, trách nhiệm làm nghề khi ra trường. Từ đó, 
tạo hứng thú học tập, rèn luyện tay nghề của sinh viên 
trở thành người giáo viên mẫu mực.

2.2.3. Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên qua 
các hoạt động ngoài giờ
Trong chương trình đào tạo của các trường sư phạm, 

ngoài các hoạt động dạy học trên lớp thì hoạt động 
ngoài giờ tạo thành hệ thống hoàn chỉnh và toàn vẹn 
của chương trình. Nếu như hoạt động dạy học trên lớp 
là cơ sở nền tảng mang tính định hướng, phát triển đạo 
đức nghề nghiệp cho sinh viên thì hoạt động ngoài giờ 
mang tính bổ sung, củng cố và có ý nghĩa hoàn thiện 
chương trình. Do đó, hoạt động ngoài giờ không thể 
thiếu trong quá trình đào tạo nghề sư phạm. Hoạt động 
này như một phương tiện hữu hiệu mạng lại hiệu quả 
rất tốt và là phương tiện chủ đạo để giáo dục văn hóa, 
giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhằm phát 
triển nhân cách toàn diện cho sinh viên sư phạm.

Hoạt động ngoài giờ của sinh viên sư phạm được tổ 
chức với rất nhiều hình thức sinh động hấp dẫn mang 
tính thực tiễn, như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 
hoạt động tình nguyện, hoạt động nhân đạo từ thiện, 
tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia các 
cuộc thi do các sở, ban ngành trong và ngoài ngành tổ 
chức… Mỗi một hoạt động đều có những nét đặc thù 
riêng và có ý nghĩa tác động nhằm bổ sung, củng cố và 
hoàn thiện kiến thức chuyên ngành, đồng thời nâng cao 
trình độ nhận thức chung cho sinh viên đối với các vấn 
đề của cuộc sống nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức 
thực tế của sinh viên vừa phục vụ cho sự phát triển tri 
thức nghề nghiệp giúp sinh viên có những hiểu biết về 
các vấn đề có tính thời đại. Ngoài ra, hoạt động ngoài 
giờ còn giúp cho sinh viên rèn luyện được các kĩ năng 
cơ bản như kĩ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa, kĩ 
năng thiết kế, tổ chức các hoạt động tập thể… Đồng 
thời, giúp sinh viên có ý thức, thái độ và tình cảm phù 
hợp với hệ thống các giá trị bản sắc của dân tộc Việt 
Nam gắn với những yêu cầu về phẩm chất của giáo 
viên trong tình hình mới. Từ đó, hình thành ở sinh viên 
niềm tin yêu với nghề sư phạm, với học trò - đối tượng 
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mà các sinh viên sẽ gắn bó cả cuộc đời, sự nghiệp của 
mình.

Ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, 
nhà trường luôn ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng 
của các hoạt động nói trên đối với quá trình đào tạo sư 
phạm của nhà trường nên đã tổ chức rất nhiều hoạt động 
nêu trên. Ví dụ, hàng năm tổ chức cho sinh viên trong 
trường thi các hoạt động văn nghệ, thể thao và thành lập 
các đội để tham dự các đợt thi ngoài nhà trường. Hàng 
năm, vào dịp hè, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức 
hoạt động sinh viên tình nguyện để đưa sinh viên của 
nhà trường đến các vùng nông thôn trong tỉnh tham gia 
giúp đỡ bà con nông dân thu hoạch các sản phẩm nông 
sản hoặc dạy văn hóa cho con em ở những vùng khó 
khăn. Vào dịp Tết Thiếu nhi (ngày 01 tháng 6) và Tết 
Trung thu, Phòng Công tác sinh viên kết hợp với Đoàn 
Thanh niên nhà trường tổ chức cho sinh viên đi thăm 
hỏi, tặng quà và giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết tật 
thành phố Bà Rịa… Các hoạt động nói trên đã góp phần 
rất tích cực nhằm phát triển ở sinh viên nhiều năng lực 
như: Năng lực giao tiếp, năng lực tổ chức các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp, hoạt động chính trị, xã hội, năng lực 
hợp tác và hòa nhập. Đó chính là những năng lực mà 
nghề sư phạm rất cần giúp cho sinh viên hoàn thiện 
mình khi ra trường. Bên cạnh các năng lực cần thiết, 
cần chú ý bồi dưỡng cho sinh viên những tình cảm đạo 
đức nghề nghiệp trong sáng; giúp sinh viên bày tỏ thái 
độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết 
yêu quý, trân trọng các giá trị tốt đẹp, biết chịu trách 
nhiệm về hành vi của bản thân; biết đấu tranh tích cực 
với những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Từ đó, giúp sinh 
viên sư phạm tăng cường ý thức đạo đức về nghề dạy 
học và giữ gìn phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong 
quá trình hành nghề của mình. 

Học đi đôi với hành, đó vừa là nội dung vừa là mục 
tiêu, vừa là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo 
dục nói chung, giáo dục chuyên nghiệp nói riêng. Tích 
hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư 
phạm qua hoạt động đào tạo là một giải pháp nhằm 
nâng cao kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên nói chung, 
đạo đức nghề nghiệp nhà giáo của trường sư phạm nói 
riêng. Minh chứng này được thể hiện qua bảng tổng 
hợp sau (xem Bảng 1):

Qua Bảng 1 cho thấy, số lượng sinh viên ra trường 
ngày một tăng do trong quá trình đào tạo, các em đã 
được tiếp thu một cách đồng bộ các hoạt động đào tạo 
để vừa có kiến thức, kĩ năng và thái độ đối với nghề 
nghiệp của mình. Từ đó, tỉ lệ ra trường đi làm đạt rất 
cao: năm 2017 đạt 91,65%; năm 2018 đạt 97%; năm 
2019 đạt 98%.

Có thể thấy rằng, các giải pháp nêu trên khi được thực 
hiện một cách đồng bộ và nghiêm túc, sinh viên nói 

chung, sinh viên sư phạm nói riêng sẽ nắm rõ được mục 
tiêu giáo dục giá trị nghề nghiệp của mình cũng như 
đạo đức nghề nghiệp cần phải có khi ra trường. Từ đó, 
giúp họ rèn luyện từng cử chỉ, hành vi mẫu mực trước 
học trò và phụ huynh học sinh. Môi trường học tập và 
thực tế ấy sẽ giúp sinh viên sư phạm vận dụng tốt bài 
học đạo đức được tích lũy trên giảng đường và ngoài 
thực tế một cách sinh động, thiết thực nhất.

Khi sinh viên sư phạm đã được tu dưỡng, rèn luyện 
trong môi trường lành mạnh đầy tính nhân văn, đồng 
thời được trải nghiệm, được quan sát, được thực hành, 
được gần gũi với đối tượng học sinh cụ thể của mình, 
họ sẽ yêu nghề, mến trẻ hơn và sẽ chủ động cho mình 
những hành vi đạo đức đúng đắn ngay từ những tiết dạy 
đầu tiên khi ra trường. 

Do đó, có thể khẳng định rằng, tích hợp giáo dục đạo 
đức nghề nghiệp cho sinh viên qua hoạt động đào tạo 
là một hoạt động không thể thiếu. Bởi nó chính là một 
phần trong chương trình đào tạo nhằm hoàn thiện nghề 
nghiệp của sinh viên trường sư phạm. Nó như một mắt 
xích, một khâu quan trọng để hoàn tất một quá trình. 
Nói cách khác, đạo đức nghề nghiệp là một bộ phận 
không thể thiếu được trong cấu trúc nhân cách của mỗi 
nhà giáo. 

3. Kết luận
Đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên thể hiện 

ở lòng yêu nghề, mến trẻ, ở việc chấp hành một cách 
nghiêm túc nhất những yêu cầu, quy định của ngành đặt 
ra. Khi có đạo đức nghề nghiệp, nhà giáo sẽ đem hết 
những tâm huyết của mình để phục vụ cho sự nghiệp 
trồng người, không quản khó khăn, thiếu thốn về vật 
chất. Nói như nhà giáo dục K.D. Usinxki: “Đạo đức 
là cái gốc quan trọng giúp người thầy giáo đứng vững 
được với nghề, là cái nâng nghề sư phạm trở nên cao 
quý, là cái khiến người thầy giáo được đặt vào vị trí cao 
trong xã hội và được xã hội tôn kính”. Vì vậy, trường 

Bảng 1: Thống kê kết quả khảo sát sinh viên có việc làm sau 
khi tốt nghiệp

Năm
Sinh viên có 
việc làm

Sinh viên chưa 
có việc làm

Tổng số sinh 
viên được 
khảo sátN % N %

2015 267 82,41 57 17,59 324

2016 219 79,06 58 20,94 277

2017 276 91,65 39 8,35 314

2018 293 97 8 3 309

2019 331 98 7 2 355

(Nguồn: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế,  
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)
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sư phạm là nơi đào tạo ra các nhà giáo trong tương lai 
nên trong quá trình đào tạo luôn phải chú trọng đến giáo 
dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua việc 
trang bị những hiểu biết đúng đắn về nghề nghiệp qua 

nhiều hoạt động đào tạo hết sức phong phú và đa dạng 
để cho sinh viên rèn luyện, tu dưỡng thành những nhà 
giáo mẫu mực trong tương lai.

INTEGRATING PROFESSIONAL ETHICS EDUCATION FOR STUDENTS 
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ABSTRACT: Ethical education in general and professional ethics education in 
particular for students is a vast and complex activity. Just passing one or a few 
subjects in the training program is not enough. Therefore, this activity needs 
to be regularly integrated into many subjects and many activities throughout 
the training process, from the time students enter university until graduation. 
This integration process is referred as training activity.
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