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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu  

1.1. Nâng cao ĐSVHTT là một trong những chủ trương lớn của Đảng và 

Nhà nước ta được đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V. Đây là một chủ 

trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng văn hoá 

mới, lối sống mới và con người mới phù hợp với đòi hỏi của đất nước trong thời 

đại mới. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đã nêu rõ: 

“Phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu 

nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 

loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng 

người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh 

vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo nên trên đất nước ta đời sống tinh thần cao 

đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 

minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội [16, tr.54-55]. 

1.2. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc THPT là bậc học cuối cùng của 

giáo dục phổ thông, cầu nối giữa giáo dục phổ thông với giáo dục đại học, sau 

đại học và giáo dục nghề nghiệp. Học sinh THPT đã bước qua tuổi thiếu niên 

nhưng chưa thực sự trở thành người lớn. Đây là lứa tuổi đặc thù, có sự chuyển 

biến, phát triển, thay đổi mạnh mẽ cả về thể chất, tâm sinh lý lẫn nhận thức, trí 

tuệ, tâm hồn, tình cảm...  

Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT có vai trò đặc biệt quan 

trọng, góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh của các thế hệ công dân sau này. 

Vì vậy, việc nghiên cứu ĐSVHTT của học sinh THPT hiện nay, đánh giá đúng 

thực trạng và khuyến nghị các giải pháp để nâng cao ĐSVHTT của học sinh là 

vấn đề cần thiết cả về phương diện lý luận và thực tiễn. 
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1.3. Thủ đô Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn hiến, đồng thời là trung 
tâm chính trị - kinh tế - văn hóa lớn của cả nước. Bên cạnh truyền thống văn 
hóa ngàn đời của đất Thăng Long, Đông Đô xưa, người dân Hà Nội nói 
chung, học sinh THPT ở Thủ đô nói riêng, cũng là những người đón và tiếp 
nhận ảnh hưởng của các nền văn hóa, văn minh hiện đại của thế giới sớm 
hơn so với các tỉnh/thành phố khác. Đương nhiên, những chuyển biến mạnh 
mẽ của đời sống chính trị - kinh tế -  xã hội và văn hóa của Thủ đô thời kì 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng ảnh 
hưởng, tác động nhanh và sâu sắc, tạo nên những thay đổi rõ rệt trong 
ĐSVHTT của học sinh THPT. Nghiên cứu thực trạng ĐSVHTT của học sinh 
THPT Hà Nội sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn bao quát và cụ thể hơn về 
ĐSVHTT của lứa tuổi này, có cơ sở để bàn luận về những vấn đề đặt ra, 
khuyến nghị các giải pháp cần thiết… nhằm từng bước cải thiện, đáp ứng, 
nâng cao ĐSVHTT cho các em. 

Vì những lý do trên đây, tôi chọn vấn đề nghiên cứu về “Đời sống văn hóa 
tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay” làm đề tài luận án 
nghiên cứu sinh. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 
2.1. Mục đích 
Nghiên cứu, tìm hiểu các khía cạnh, biểu hiện cụ thể trong ĐSVHTT của 

học sinh THPT Hà Nội hiện nay, trên cơ sở đó, trao đổi, bàn luận, khuyến nghị 
các giải pháp cải thiện, đáp ứng, nâng cao ĐSVHTT cho chủ thể này. 

2.2. Nhiệm vụ 
- Làm rõ các khái niệm/phạm trù VHTT, ĐSVH, ĐSVHTT, ĐSVHTT của 

học sinh THPT, cơ sở lý luận của việc nghiên cứu ĐSVHTT của học sinh THPT 
nói chung, học sinh THPT Hà Nội nói riêng. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT tại Hà Nội 
hiện nay; chỉ ra những nguyên nhân, yếu tố khách quan và chủ quan tác động 
đến ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội, xu hướng biến đổi trong ĐSVHTT 
của học sinh THPT Hà Nội. 
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- Trao đổi, bàn luận về một số vấn đề thực tiễn nảy sinh trong ĐSVHTT 

của học sinh THPT Hà Nội; mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng; bàn 

luận về các vấn đề đặt ra trong ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội hiện nay. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là ĐSVHTT của học sinh THPT Hà 

Nội (đặc thù của chủ thể; thực trạng, nhu cầu, thiết chế, hoạt động văn hóa hiện 

có và các khả năng đáp ứng). 

4. Phạm vi nghiên cứu 

- Căn cứ mục đích và phạm vi nghiên cứu, luận án tiến hành khảo sát 

ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội. Số liệu khảo sát được lấy trong năm học 

2015 - 2016. 

- Không gian nghiên cứu của luận án là địa bàn nội thành Thủ đô Hà Nội, 
trong đó, tập trung khảo sát 4 trường THPT ở quận Cầu Giấy và quận Hai Bà 
Trưng, cụ thể: 

1.   Trường THPT Trần Nhân Tông 
2.   Trường THPT Yên Hòa 
3.   Trường THPT Cầu Giấy 
4.   Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Bốn trường được lựa chọn khảo sát không phải các trường điểm, trường 

chuyên, có truyền thống lâu đời như Chu Văn An, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh 
Khai, chuyên Hà Nội - Amsterdam v.v…, mà là các trường được nâng cấp, phát 
triển trên cơ sở các trường cấp II-III trước kia hoặc mới thành lập hơn chục năm 
trở lại đây, nằm trên địa bàn dân cư đông đúc, thành phần cư dân và môi trường 
văn hóa đa dạng, phức tạp. Trong 4 trường trên, có 3 trường công lập và 1 trường 
dân lập - hai loại hình nhà trường phổ thông phổ biến hiện nay. Ngoài trường khá 
lâu đời như THPT Trần Nhân Tông, mới mẻ như THPT Cầu Giấy; hai trường 
THPT Yên Hòa và THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa có tính truyền thống, 
kế thừa vừa có sự năng động, phát triển của quá trình đô thị hóa, đổi mới giáo 
dục; nói cách khác, có sự kết hợp của cả văn hóa nội thành và ngoại thành, xưa và 



 

 
 

4

nay. Kết quả thăm dò, khảo sát thực trạng là cơ sở để luận án đưa ra nhận xét, bàn 
luận về các vấn đề đặt ra trong ĐSVHTT của chủ thể này. Ngoài đối tượng chính 
là 489 học sinh và 66 giáo viên, luận án còn trao đổi, phỏng vấn một số chuyên 
gia, cán bộ quản lý, giáo viên trong và ngoài các trường đã khảo sát để có thêm 
các ý kiến, quan điểm, góc nhìn tham chiếu. 

5. Đóng góp của luận án 

Về lý luận: 
- Góp phần làm rõ lý luận về VHTT, ĐSVHTT của thế hệ trẻ nói chung, lứa 

tuổi học sinh THPT nói riêng. 
- Khái quát sơ bộ thực trạng và đặc thù ĐSVHTT của học sinh THPT Hà 

Nội trong bối cảnh đổi mới, hội nhập. 
- Góp thêm ý kiến trao đổi, bàn luận về những vấn đề đặt ra, cần giải 

quyết, nhằm từng bước đáp ứng, nâng cao ĐSVHTT cho học sinh THPT Hà 
Nội hiện nay. 

Về thực tiễn: 
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho 

việc nghiên cứu và học tập trong các chuyên ngành khoa học như Văn hóa học, 
Tâm lý học, Quản lý giáo dục, Quản lý văn hóa… và có thể ứng dụng trong các 
cơ quan quản lý giáo dục, các trường THPT trong việc nâng cao ĐSVHTT cho 
học sinh. 

6. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục (bao gồm 
mẫu phiếu, tóm lược kết quả điều tra, kết quả phỏng vấn sâu…), luận án được 
triển khai trong 4 chương, 10 tiết. 
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Chương 1 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, LÝ THUYẾT 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu về ĐSVH, ĐSVHTT là vấn đề rất rộng, phạm vi tư liệu cần tìm 

hiểu, tham khảo rất lớn; song căn cứ vào cấu trúc luận án và khả năng bao quát 

tư liệu của bản thân, tác giả luận án chia tách tình hình nghiên cứu vấn đề thành 

hai mảng: Các nghiên cứu về ĐSVHTT nói chung và các nghiên cứu về 

ĐSVHTT của học sinh. 

1.1.1. Các nghiên cứu về đời sống văn hóa tinh thần  

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở phương Tây vấn đề ĐSVH đã được 

nghiên cứu theo cách tiếp cận của trường phái tâm lý học và xã hội học. 

Trong lĩnh vực xã hội học, Max Weber với bộ công trình đồ sộ bắt đầu công 

bố từ năm 1922, sau này được tập hợp với tiêu đề “Tập hợp các chuyên luận 

về xã hội học tôn giáo” [68] có thể được coi là người khai sáng cho cách tiếp 

cận hệ giá trị văn hóa, thiết chế xã hội và lối sống của các cộng đồng người ở 

cả phương Tây và phương Đông.  

Từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, từ thực tế khủng hoảng các mô 

hình phát triển trên thế giới, đã có một loạt các công trình nghiên cứu về văn 

hóa như Phản phát triển cái giá phải trả của chủ nghĩa tự do của Richard 

Bergeron [81]; Tạo dựng nền văn minh mới chính trị của làn sóng thứ ba của 

Alvin Toffler và Heidi Toffler [3]; Cạm bẫy phát triển: cơ hội và thách thức 

của James Goldsmith [60]… Các công trình này đều có chung khuynh hướng 

là khẳng định vai trò của văn hóa, xác định VHTT là nhân tố không thể thiếu 

trong quá trình phát triển, đối với sự phát triển xã hội. 

Các nghiên cứu về lịch sử văn hóa, văn minh nhân loại ở Liên xô trước 

đây rất phát triển vì được thừa hưởng trực tiếp quan điểm nghiên cứu văn hóa 

mác-xít. Từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, các nhà văn hóa học Xô 
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viết đã có nhiều công trình nghiên cứu dày dặn và sâu sắc về văn hóa, đạo 

đức, lối sống, ĐSVHTT xã hội chủ nghĩa. Tất cả các tư tưởng giáo dục đạo đức, 

nhân cách, lối sống xã hội chủ nghĩa thời kì này đều kế thừa hoặc dựa trên kinh 

nghiệm của các nhà tâm lý, giáo dục Xô viết nổi tiếng như A.X.Makarenco 

(1888-1939), L.X. Vưgotski (1896-1934), V.A.Xukhomlinski (1918-1970)... 

và các tấm gương, điển hình cụ thể trong thực tế lao động, chiến đấu... 

Nhiều công trình của Makarenco, Vưgotski và Xukhomlinski đã được dịch và 

xuất bản ở nước ta trong những năm từ 1970 đến 1985.  

Cuốn sách Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong thanh niên của hai tác 
giả S.A.Levasova, N.S.Xactsenco [82] là một cuốn sách giáo dục lý tưởng tốt 
cho thanh niên Xô viết, song, nó chỉ phù hợp trong một giai đoạn lịch sử cụ 
thể, mang đậm tính định hướng, giáo huấn và không tính đến những khả năng 
biến động của đời sống chính trị xã hội cũng như tự bản thân các chủ thể nhân 
cách trong các môi trường, điều kiện phát triển khác nhau.  

Đề cập đến các vấn đề về văn hóa, sự vận động phát triển của VHTT xã 
hội, phải kể đến các nghiên cứu của N.V.Gontrarenco trong cuốn Văn hóa 
tinh thần [74] hay công trình nghiên cứu được tổng hợp thành hệ thống lý 
luận văn hóa Cơ sở lý luận văn hóa Mác - Lênin do A.I.Acnondov chủ biên 
[1]. Theo N.V.Gontrarenco, “văn hóa tinh thần, với tính cách là một hiện 
tượng, về thực chất thuộc về kiến trúc thượng tầng, trước hết dựa trên nền 
tảng văn hóa vật chất, là cái là sự tiếp tục của văn hóa tinh thần(...). Những 
biến đổi cơ bản trong lĩnh vực sản xuất vật chất chắc chắn sẽ dẫn tới những 
biến đổi trong lĩnh vực văn hóa tinh thần” [74, tr.45]. Ông cũng thừa nhận 
rằng: “Tính kế thừa không những là một ngọn nguồn quan trọng nhất của 
sự tiến bộ văn hóa loài người, mà còn là một điều kiện cần thiết để phát 
triển tất cả những phương diện của đời sống xã hội” [74, tr.60]... Tuy 
nhiên, các nhà nghiên cứu Xô viết mới chỉ nhìn nhận văn hóa nói chung và 
ĐSVHTT nói riêng dưới góc nhìn xã hội học, dựa trên các tiêu chí và bị chi 
phối bởi tồn tại xã hội mà chưa đi sâu, chưa thấy hết sự phức tạp, đa dạng 
trong thế giới tinh thần của chính con người, chủ thể của xã hội ấy. Đây cũng 
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là điểm khác biệt dễ nhận thấy trong các công trình nghiên cứu văn hóa theo 
quan điểm macxit và các trường phái nghiên cứu văn hóa của phương Tây. 
Ngày nay, trong xu thế phát triển chung của nhân loại, những biến động chính 
trị xã hội và bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa đã tác động, tạo ra các sự “dịch 
chuyển” cần thiết, góp phần thu hẹp các bất đồng. Bởi vậy, thời kì “hậu 
Xôviết”, quan điểm của các học giả Nga cũng như các giáo trình văn hóa học 
của các nhà biên soạn Nga đã thay đổi nhiều, chú ý nhiều hơn tới nguồn gốc 
và các trường phái nghiên cứu văn hóa học như các nhà văn hóa học phương 
Tây và Mỹ [xem thêm 126, tr.321-334].  

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã ý thức sâu sắc về vai trò, 

giá trị của văn hóa và việc cần thiết, nhanh chóng xây dựng ĐSVH mới, tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Theo Người, trong công cuộc kiến thiết nước nhà, 

có bốn vấn đề cùng phải chú ý, coi trọng ngang nhau là chính trị, kinh tế, văn hóa 

và xã hội, trong đó chính trị và kinh tế là cơ sở, nền móng cho sự phát triển của 

văn hóa và văn hóa đóng vai trò là động lực của sự phát triển, tiến bộ xã 

hội: “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. Vì sao 

không nói phát triển văn hóa và kinh tế? Tục ngữ ta có câu “Có thực mới vực 

được đạo”, vì thế kinh tế phải đi trước. Phát triển kinh tế và văn hóa để nâng cao 

đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ta” [69, tr.13]. 

Cũng như V.I. Lê Nin ngay sau Cách mạng tháng Mười, Hồ Chí Minh 
sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 cũng thấy rất rõ rằng, tình trạng văn hóa 
thấp của quần chúng cùng với nền tảng kinh tế yếu kém sẽ cản trở con đường 
phát triển của quốc dân đồng bào trong việc xây dựng đời sống mới, xã hội 
mới. Bởi vậy, tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành 
lập Ủy ban Trung ương vận động đời sống mới và đến tháng 3 năm 1947, 
Người trực tiếp viết cuốn sách Đời sống mới để hướng dẫn xây dựng đời sống 
mới trong mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Mục tiêu, nội dung của 
chương trình xây dựng “đời sống mới” thực chất là xây dựng nền văn hóa 
mới, con người mới. “hợp với tinh thần dân chủ” và giàu chất nhân văn, trước 
hết là sự tôn trọng và yêu thương con người, bồi dưỡng nâng cao ĐSTT của 
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con người, góp phần vào việc phát triển, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối 
sống mới. Theo Người, văn hóa phải “soi đường cho quốc dân đi”. Với việc 
cần thiết nâng cao ý thức văn hóa, chăm lo ĐSTT cho thế hệ trẻ, sau này, 
trong Thư gửi thanh niên, Người đã khẳng định: Thanh niên là người chủ 
tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần 
lớn là do thanh niên, bởi “… các em được hạnh phúc hơn cha ông vì các em 
được hưởng một nền giáo dục tốt, dân chủ”. 

Thời kỳ trong và ngay sau chiến tranh, khái niệm văn hóa đồng nghĩa với 

khái niệm lý tưởng, tinh thần, lòng yêu nước và ý thức xả thân vì Tổ quốc, dân 

tộc. Vấn đề đặc thù, truyền thống, bản sắc văn hóa được xem xét dưới góc độ triết 

học - lịch sử, gắn với cảm thức thời đại và trách nhiệm công dân hơn là trong tư 

cách là một hiện tượng, phạm trù văn hóa - xã hội. Phải đến những năm 90 của 

thế kỉ XX, việc tiếp cận, nghiên cứu và giảng dạy văn hóa mới thực sự đi sâu vào 

bản chất, cấu trúc, chức năng của nó. 

Ở nước ta, cụm từ “đời sống văn hóa” xuất hiện nhiều trên báo chí vào 

những năm 80 của thế kỷ XX và được các nhà nghiên cứu tiếp cận theo nhiều 

hướng khác nhau. Hiện đang tồn tại trong cả lý luận và thực tiễn hai quan 

điểm khác nhau về khái niệm ĐSVH. Quan điểm thứ nhất xem ĐSVH là ĐSTT, 

thuộc lĩnh vực ĐSTT; phát triển văn hóa phải dựa trên cơ sở phát triển của kinh 

tế, vừa đồng thời là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm 

thứ hai coi ĐSVH là một bộ phận của đời sống xã hội, một tổng thể phức hợp 

nhiều yếu tố có quan hệ tác động lẫn nhau chứ không chỉ riêng lĩnh vực tinh 

thần. Sự khác nhau về quan điểm giữa Trần Độ trong cuốn sách do ông là chủ 

biên “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, Hoàng Vinh trong “Mấy vấn đề lý 

luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta”, và một số nhà nghiên cứu 

khác sau này mà chúng tôi trích vắn tắt dưới đây chỉ là ví dụ về điều đó. Cụ 

thể, trong cuốn “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” do Trần Độ chủ biên, 

các nhà nghiên cứu đưa ra quan điểm sau: “Đời sống văn hóa là một tổng hợp 

những yếu tố vật thể văn hóa, nằm trong những cảnh quan văn hóa, những 

yếu tố hoạt động văn hóa của con người, những sự tác động lẫn nhau trong 
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đời sống xã hội để tạo ra những quan hệ có văn hóa trong cộng đồng người, 

trực tiếp làm hình thành lối sống con người trong xã hội” [34, tr.28]. Còn 

Hoàng Vinh cho rằng: “ĐSVH là bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm các 

yếu tố văn hóa tĩnh tại (các sản phẩm văn hóa vật thể, các thiết chế văn hóa) 

cũng như các yếu tố văn hóa động thái (con người và các dạng hoạt động văn 

hóa của nó). Xét về một phương diện khác, ĐSVH bao gồm các hình thức văn 

hóa hiện thực và các hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh” [125, tr.268], hoặc 

“ĐSVH là một bộ phận của đời sống xã hội, mà đời sống xã hội là một phức 

hợp các hoạt động sống của con người, nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và 

tinh thần của nó. Nhu cầu vật chất được đáp ứng làm cho con người tồn tại 

như một sinh thể, còn nhu cầu tinh thần thì giúp con người tồn tại như một 

sinh thể xã hội, tức là một nhân cách văn hóa” [52, tr.434], hay “ĐSVH được 

hiểu một cách khái quát là hiện thực sinh động các hoạt động của con người 

trong môi trường sống để duy trì, đồng thời tái tạo sản phẩm văn hóa vật chất, 

VHTT theo những giá trị và chuẩn mực xã hội nhất định nhằm không ngừng 

tác động, biến đổi tự nhiên, xã hội và đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất 

lượng sống của chính con người” [95, tr.19]...  

Tương tự như thế, khi bàn về khái niệm “môi trường văn hóa”, các 

nhà nghiên cứu hay trích dẫn ý kiến của các tác giả biên soạn giáo trình “Cơ sở 

lý luận văn hóa Mác-Lênin” khi cho rằng có một khâu trung gian giữa văn hóa 

xã hội nói chung và văn hóa cá nhân nói riêng, đó là MTVH, và “Môi trường 

văn hóa là một tổng thể ổn định những yếu tố vật thể và nhân cách, nhờ đó các 

cá thể tác động lẫn nhau. Chúng ảnh hưởng tới hoạt động khai thác và sáng tạo 

giá trị văn hóa, tới nhu cầu tinh thần, hứng thú và định hướng giá trị của họ. Môi 

trường văn hóa không chỉ là tổng hợp những yếu tố văn hóa vật thể mà còn có 

những con người hiện diện văn hóa” [1, tr.75].  

Tán thành ý kiến này và cũng gần gũi với quan niệm “con người vốn 

bản chất là một sinh thể có văn hóa” của nhà nhân chủng học người Pháp 

Georges Olivier trong cuốn Sinh thái nhân văn, tác giả Đỗ Huy cho rằng 
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“Môi trường văn hóa là môi trường nhân hóa” và nhấn mạnh: “Môi trường 

văn hóa chính là sự vận động của các quan hệ của con người trong quá trình 

sáng tạo, đánh giá, lưu giữ và hưởng thụ sản phẩm vật chất và tinh thần của 

mình” [59, tr.34-35].  

Tuy nhiên, MTVH không đồng nhất với môi trường xã hội hay môi 

trường nhân văn nói chung, nó được đề xuất, kiến giải gắn với chủ thể, quan 

hệ, tác động đến chủ thể trong một phạm vi có tính xác định, khu biệt, liên 

quan đến các môi trường cụ thể, được biểu hiện thông qua một số điều kiện, 

thiết chế, quy định cụ thể. Chẳng hạn, theo quan điểm của các tác giả cuốn 

Quản lý hoạt động văn hóa thì MTVH là một tổng thể các sản phẩm văn hóa, 

chương trình văn hóa, hành vi văn hóa, thiết chế, phương tiện, cảnh quan văn 

hóa..., mà cá nhân tiếp xúc trong suốt đời mình và có ảnh hưởng qua lại với 

mình; còn của nhóm tác giả thuộc Tổng cục Chính trị trong đề tài: “Nuôi 

dưỡng giá trị văn hóa trong nhân cách người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt 

Nam”, “là tổng hòa những thành tố vật chất và tinh thần tương đối ổn định, 

trong một thời gian và không gian cụ thể, ở đó các cá nhân tác động đến nhau, 

con người là yếu tố quan trọng nhất của môi trường văn hóa” [101]... Tác giả 

Mai Hải Oanh, trong bài báo có nhan đề Bàn về môi trường văn hóa thì đề 

xuất quan điểm cho rằng MTVH chỉ bao gồm các yếu tố thuộc về lĩnh vực 

VHTT: “Môi trường văn hóa là tổng hòa các loại điều kiện văn hóa tinh thần 

tồn tại xung quanh chủ thể và tác động tới hoạt động của chủ thể. Yếu tố chủ 

yếu tạo thành môi trường văn hóa là giáo dục, khoa học, kinh tế, văn nghệ, 

đạo đức, tôn giáo, triết học, tâm lí dân tộc và tập tục truyền thống” [79], v.v... 

Liên quan và khá gần gũi với khái niệm “môi trường văn hóa”, còn xuất 

hiện khái niệm “không gian văn hóa” với ý nghĩa là khu vực, phạm vi, không 

gian dành riêng cho việc tổ chức, diễn ra một số hoạt động cộng đồng, tập thể 

nào đó đáp ứng ĐSVHTT thiết yếu của con người. Cũng như MTVH, không 

gian văn hóa là một phạm trù rộng, bao gồm không gian sinh hoạt văn hóa, 

không gian lễ hội, không gian tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh v.v... Tuy nhiên, 
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nếu MTVH gắn với những gì cụ thể, do con người thiết tạo, có thể thay đổi, 

điều chỉnh bằng các cơ chế, chính sách, hoạt động thực tiễn... thì không gian 

văn hóa mang nhiều tính ước lệ, đặc thù, khó thay đổi hơn. Vì là không gian 

sinh hoạt chung của cộng đồng, nên không gian văn hóa có tính lịch sử, tính 

khu vực, dân tộc, vùng miền rõ rệt. 

Từ các quan điểm, ý kiến trên, có thể thấy rằng lý luận chung về văn 

hóa, ĐSVH ở nước ta hiện nay khá phong phú đa dạng, bao quát được nhiều 

phương diện, khía cạnh cơ bản; song khó có thể đạt đến sự thống nhất, đầy đủ 

trong việc xác định bản chất của nó, mà trước hết là nội hàm của các khái niệm. 

Dường như vẫn còn sự lẫn lộn, thiếu tách bạch (người viết nhấn mạnh) giữa văn 

hóa vật thể và phi vật thể; giữa ĐSVH và MTVH; giữa cái cộng đồng đã sáng 

tạo, vẫn tiếp tục sáng tạo, hưởng thụ và cái dấu ấn kết tinh, định hình bản sắc 

truyền thống cần gìn giữ và phát triển... Do vậy, rất cần một sự phân định dù chỉ 

là “tương đối” như nhà nghiên cứu Văn Đức Thanh đã đề xuất: “Văn hóa vật 

chất là tổng thể các giá trị văn hóa nảy sinh trong quá trình sản xuất vật chất 

và quá trình tổ chức đời sống vật chất của xã hội, đánh dấu một giai đoạn phát 

triển nhất định của lịch sử xã hội trong việc sáng tạo ra “giới tự nhiên thứ 

hai”. VHTT là tổng thể các giá trị văn hóa phản ánh quá trình sáng tạo tinh 

thần và quá trình tổ chức ĐSTT của con người và cộng đồng, bao gồm tất cả 

những thành tựu của triết học, khoa học, nghệ thuật, pháp luật, đạo đức, tôn 

giáo... hợp thành lĩnh vực tinh thần của từng xã hội nhất định. Còn văn hóa tổ 

chức xã hội là tổng thể các giá trị văn hóa phản ánh trình độ người trong tổ 

chức đời sống cộng đồng, từ thời đại mông muội, dã man đến thời đại trung 

cổ, và từ thời đại trung cổ đến thời đại văn minh [89, tr.21-22].  

Cũng liên quan đến vấn đề cần có sự “phân định” này, xin được trích dẫn 

một ý kiến khác sát thực hơn khi bàn về “ĐSVH” và “MTVH” như sau: “Đời 

sống con người được dệt nên bởi các hoạt động của con người, nên môi 

trường chính là các điều kiện bao quanh hoạt động của con người. Từ đó suy 

ra đời sống văn hóa là các hoạt động văn hóa của con người, còn môi trường 
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văn hóa là những điều kiện văn hóa bao quanh các hoạt động văn hóa và có 

quan hệ với hoạt động văn hóa của con người. (...) ... cần khu biệt khái niệm 

“văn hóa” một cách ước lệ rằng nội hàm của nó chỉ đề cập đến lĩnh vực tinh 

thần của con người. Đó là toàn bộ hoạt động sáng tạo, biểu hiện, hưởng thụ, 

lưu giữ, quảng bá, trao đổi các sản phẩm tinh thần. Do vậy khái niệm ĐSVH 

bao hàm các hoạt động tinh thần là một bộ phận, một thành tố bên cạnh đời 

sống kinh tế, đời sống vật chất, đời sống chính trị, đời sống pháp luật... trong 

toàn bộ đời sống xã hội, đời sống con người nói chung [39, tr.25]. 

Như thế, có thể thấy rằng, cho dù đã có sự giải thích, “phân định”, “minh 

định”, làm rõ hơn bản chất, cốt lõi của vấn đề nhằm tiến tới một hướng 

nghiên cứu, diễn giải tập trung; song ngay trong các ý kiến trên, các nhà 

nghiên cứu dường như vẫn coi trọng, nhấn mạnh các “giá trị văn hóa” mà ít 

chú ý đến các “nhu cầu văn hóa” vốn dĩ là thành tố cơ bản, tạo nên sự sống 

động của ĐSVH.  

Bên cạnh các vấn đề lý luận chung, vấn đề xây dựng MTVH cơ sở cũng 

được các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, bởi văn hóa cơ sở là bộ phận, nền tảng, 

hạt nhân..., biểu hiện cụ thể sự phong phú, đa dạng, đa sắc thái của văn hóa 

vùng miền, văn hóa dân tộc. Ở đây, khái niệm “văn hóa cơ sở” được hiểu 

rộng rãi, linh hoạt, chỉ tất cả các tổ chức, phong trào, hoạt động văn hóa ở “cơ 

sở”, nghĩa là ở các địa phương, khu vực, vùng miền, các cơ quan, trường 

học... Trong nhiều nghiên cứu về văn hóa cơ sở, chúng tôi rất chú ý đến các ý 

kiến của tác giả Văn Đức Thanh trong Về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở 

[89] và tác giả Nguyễn Hữu Thức trong Về văn hóa và xây dựng đời sống văn 

hóa [95]. Ở hai cuốn sách này, các vấn đề chung về văn hóa cùng những tác động 

của nó đến đời sống cộng đồng, ý thức xã hội và các nguyên tắc, giải pháp xây 

dựng, đẩy mạnh công tác xây dựng ĐSVH, MTVH ở cơ sở được nhấn mạnh, cụ 

thể hóa: “Môi trường văn hóa cơ sở chỉ có thể được xây dựng một cách hiệu 

quả khi chúng ta nắm vững và vận dụng đúng đắn những vấn đề có tính quy 

luật của sự phát triển môi trường văn hóa vào tình hình, đặc điểm của mỗi địa 
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phương, cơ sở” [89, tr.9]. Cùng với chủ trương đẩy mạnh phát triển văn hóa ở 

cơ sở của Đảng và nhà nước ta hiện nay, hai cuốn sách này cũng là một trong 

những nguồn tham khảo bổ ích cho hàng loạt công trình nghiên cứu thực tiễn, 

nghiên cứu trường hợp sau này. 

Góp mặt cùng các công trình nghiên cứu văn hóa mang tính chất lý luận 
trên, còn có nhiều đề tài khoa học, luận án, luận văn và các bài báo khác. Khó 
có thể thống kê thật đầy đủ hiện đã có bao nhiêu công trình, bài báo, luận án, 
luận văn nghiên cứu về đặc điểm, sự tương đồng và khác biệt giữa văn hóa 
các vùng miền, giữa đô thị và nông thôn, giữa các tầng lớp xã hội hiện tại. 
Chính tính chất “mở”; sự đa dạng, phong phú trong cấu trúc và các phương 
diện biểu hiện, cấu thành của văn hóa đã khiến nó thu hút sự quan tâm, trở 
thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nghiên cứu sinh thuộc các chuyên 
ngành khác nhau, ở nhiều cơ sở đào tạo khác nhau. Ở ngành Triết học, có thể 
kể đến Luận án Tiến sĩ Triết học “Đời sống tinh thần của xã hội và xây dựng 
đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội” của Trần Khắc Việt [124]. Trong luận án này, tác giả đã trình bày tương 
đối có hệ thống về khái niệm, nội dung, các lĩnh vực, các yếu tố tác động đến 
ĐSTT xã hội; phác họa diện mạo cùng những đặc trưng cơ bản của ĐSTT xã hội 
Việt Nam thời kì quá độ và những năm đầu đổi mới. Tác giả luận án cũng đồng 
thời đề xuất được một số nguyên tắc, phương pháp, giải pháp cơ bản, cấp bách 
trong lãnh đạo xây dựng ĐSTT xã hội của nước ta. Ở ngành Văn hóa học, Trần 
Chí Mỹ trong Luận án “Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở Thành phố Hồ 
Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” [73] đã đưa ra các khái niệm, đặc trưng, 
tính quy luật và tầm quan trọng của ĐSVHTT, thực trạng xây dựng ĐSVHTT ở 
Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua; đưa ra các giải pháp nhằm xây 
dựng ĐSVHTT cho nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế - 
văn hóa - chính trị lớn của cả nước, v.v… 

Thực tế cho thấy, có hai hướng nghiên cứu văn hóa vẫn tiếp tục được 
tiến hành đồng thời: nghiên cứu lý luận nhằm đề xuất, bổ sung, điều chỉnh 
định hướng, chiến lược phát triển và nghiên cứu thực tiễn nhằm kiểm nghiệm, 
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đánh giá hiệu quả của các chủ trương, chính sách đã triển khai. Về ý nghĩa, cả 
hai hướng này đều có tầm quan trọng như nhau, song về số lượng, các nghiên 
cứu thực tiễn, trường hợp, cụ thể… chiếm đa số. Điều này không chỉ được tính 
đếm cơ học qua các đề tài, luận án, luận văn chúng tôi đã tạm thống kê được, ví 
dụ các nghiên cứu về đời sống văn hóa đô thị ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Cần Thơ; đời sống văn hóa miền núi, nông thôn ở các địa bàn cụ 
thể, các tầng lớp cụ thể…, mà còn thể hiện ngay trong nội dung các Hội thảo 
khoa học về vấn đề văn hóa những năm gần đây, đặc biệt, năm 2015.  

Trong nửa đầu năm 2015, đã có hai Hội thảo khá quan trọng. Tháng 
1/2015, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Những giải pháp tổ chức triển khai 
Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã được tổ chức, có sự 
tham gia của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân và 
Hội đồng Lý luận Trung ương. Các báo cáo in trong Kỷ yếu Hội thảo đều đề 
cập đến các vấn đề bức thiết, các cơ chế cần xây dựng, giải quyết giai đoạn 
trước mắt nhằm bảo đảm văn hóa Việt Nam hội nhập, phát triển bền vững 
[16]. Tiếp theo, tháng 4/2015, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng tổ chức 
Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, 
môi trường văn hóa” [106] với 45 báo cáo tham gia, được chia tách một cách 
tương đối thành 03 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về ĐSVH, 
MTVH (16 báo cáo); Phần II: Thực tiễn xây dựng ĐSVH và MTVH (24 báo 
cáo); Phần III: Giải pháp xây dựng ĐSVH và MTVH (05 báo cáo). Trong Kỷ 
yếu này, bên cạnh phần khảo sát, đánh giá thực tiễn, hàng loạt vấn đề liên 
quan đến việc định danh khái niệm “ĐSVH”, “MTVH” cùng các tiêu chí, đề 
xuất, kiến nghị về chuẩn mực cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng 
ĐSVH, MTVH, nhằm kiến tạo, xây dựng mô hình, kiểu mẫu cần phải có về 
con người văn hóa, con người thời đại (người viết nhấn mạnh) đã được đặt ra.  

Gần đây nhất, ngày 12/10/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội 
thảo khoa học Quốc gia “Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học”. 
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Hội thảo nhận được 33 báo cáo từ các nhà khoa học, tập trung vào 3 nội dung 
chính: Văn hóa học đường trong việc hình thành nhân cách học sinh, sinh 
viên; Bài toán văn hóa trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam; Vai trò của tư vấn 
học đường trong xây dựng văn hóa học đường [14]... 

Ý kiến của các nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu về vấn đề này được 
đặc biệt quan tâm, bởi trước hết, trên cơ sở được thấu tỏ các khái niệm văn hóa, 
ĐSVH, MTVH… mà các nhà nghiên cứu, chuyên gia đưa ra, người viết cũng 
phần nào thấy được sự cần thiết phải khu biệt, định danh khái niệm ĐSVHTT là 
nội dung tập trung nghiên cứu của luận án; thứ hai, các nghiên cứu về MTVH, 
ĐSVH, ĐSVHTT của các tầng lớp, bộ phận, phạm vi, khu vực dân cư…, tuy 
khác nhau về đối tượng, nhưng tương đồng về ý tưởng, mục đích, cách thức và 
kết quả nghiên cứu cần đạt. Không trực tiếp liên quan đến vấn đề nghiên cứu, 
song từ các ý kiến, quan điểm, định hướng, mô hình khái quát này, người viết có 
thêm các căn cứ xác đáng về lý luận để triển khai các nội dung của luận án. 

1.1.2. Các nghiên cứu về đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên, 

học sinh trung học phổ thông 

Cùng hướng nghiên cứu của luận án là một số công trình, bài báo của các 
tác giả nước ngoài (Mỹ, Úc, Hàn Quốc...) những năm gần đây, dù đối tượng và 
mục đích nghiên cứu không hoàn toàn đồng nhất, song đó là các tư liệu bổ ích, 
nó cho thấy sự quan tâm ngày càng nhiều hơn, cụ thể hơn của xã hội, của các 
ngành văn hóa, giáo dục tới thế hệ trẻ, đặc biệt lứa tuổi học sinh, vị thành niên. 
Có thể kể đến hai cuốn sách sau: 

- Eugene C Roehlkepartain với cuốn: “Cẩm nang về sự phát triển tinh thần 
trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên” (The Handbook of Spiritual Development in 
Childhood and Adolescence) [134]. Trong cuốn sách này, tác giả đã tập hợp các bài 
viết hết sức đa dạng và phong phú của các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về lý 
thuyết cũng như thực tiễn của vấn đề phát triển ĐSTT cho trẻ em dưới và đang ở 
độ tuổi thành niên. Nội dung cuốn sách được chia tách thành 6 phần chính: 

Phần I. Cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học phát triển VHTT ở trẻ em và 

trẻ vị thành niên 
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Phần II. Các phương pháp để phát triển VHTT ở trẻ em và trẻ vị thành niên 

Phần III. Mối quan hệ giữ VHTT và sự phát triển con người 

Phần IV. Các hệ sinh thái phát triển VHTT 

Phần V. Thực trạng của sự phát triển VHTT 

Phần VI. Chính sách và những định hướng về phát triển VHTT cho trẻ nhỏ 

và trẻ vị thành niên trong tương lai. 

“Cẩm nang về sự phát triển tinh thần trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên” 

là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng cho các học giả, các nhà nghiên cứu và 

sinh viên trong ngành Tâm lý học khi tìm hiểu, nghiên cứu về VHTT. Nó đặc 

biệt hữu ích cho các khóa học về Tâm lý học phát triển, Phát triển con người, 

đặc biệt là trẻ em và vị thành niên về mặt tinh thần, VHTT. Nó cũng cung cấp 

nhiều kinh nghiệm cho các chuyên gia làm việc với những người trẻ tuổi, bao 

gồm cả các nhà giáo dục, các mục sư và nhân viên y tế. 

- Các tác giả Richard M. Lerner, Robert W. Roeser với cuốn: “Tích cực phát 

triển tinh thần trong thanh thiếu niên: Từ học thuyết đến nghiên cứu” (Positive 

youth development  và  spirituality: From theory to research) [141]. Cuốn sách kết 

hợp tri thức của nhiều lĩnh vực khoa học xã hội như tâm lý học, văn hóa học và xã 

hội học. Nội dung cuốn sách là sự tổng hợp tri thức khoa học về ĐSTT và những 

ảnh hưởng của ĐSTT đến sự phát triển toàn diện và tích cực của thanh thiếu niên 

thuộc lứa tuổi học sinh, sinh viên. Cuốn sách đã tổng hợp và cung cấp những tri 

thức mang tính đột phá về những khái niệm, định nghĩa, lý thuyết và các vấn đề về 

phương pháp luận cần phải được giải quyết khi nghiên cứu các mối quan hệ giữa 

ĐSVHTT và sự phát triển của thanh thiếu niên. Cuốn sách cũng đề cập đến cách 

thức để nghiên cứu mối liên hệ giữa VHTT với sự phát triển theo hướng tích cực 

của thanh niên và những giá trị mà nghiên cứu này mang lại. Đây được xem như là 

một đóng góp lớn có giá trị tham khảo cho các học giả và các nhà khoa học trong 

lĩnh vực nghiên cứu con người, hành vi của con người cũng như các ngành khoa 

học xã hội khác.  
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Ngoài hai cuốn sách trên, người viết còn tham khảo được một số công trình 

nghiên cứu sau: 

- Hutz H Hertzberg với: “Sự phát triển và thực trạng đời sống tinh thần và 

chương trình định hướng tinh thần cho tất cả tân sinh viên tại trường Cao đẳng 

Trinity ở Deerfield” (The development and implementation of a spiritual life and 

growth orientation program for all new students at Trinity College in Deerfield), 

[135]. Trong công trình này, tác giả đã nghiên cứu, làm rõ những điểm cơ bản về 

mặt lý luận của VHTT và sự ảnh hưởng của VHTT tới sự phát triển của sinh viên. 

Trên cơ sở đó, tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng, đề xuất những giải pháp mang 

tính khoa học để nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu về ĐSVHTT với những định 

hướng phát triển cụ thể cho sinh viên tại Trường cao đẳng Trinity ở Deerfield. 

- John Fisher với công trình: “Phương pháp phát triển và định hướng cuộc 

sống tinh thần cho học sinh trung học” (Developing a spiritual health and life-

orientation measure for secondary school students) [136]. Nghiên cứu này đề xuất 

vấn đề phát triển công cụ để đưa ra một đánh giá cân bằng về sức khỏe tinh thần 

của giới trẻ nói chung và học sinh trung học nói riêng. Sức khỏe tinh thần là một 

trạng thái năng động của cá nhân, có thể được phản ánh thông qua mối quan hệ với 

chính mình, với người khác, với môi trường xung quanh hoặc với môi trường tôn 

giáo mang đặc trưng riêng. Nghiên cứu đã khảo sát trên 850 học sinh trung học ở 

nhiều khu vực, chẳng hạn, học sinh tại các trường Công giáo, cộng đồng Kitô hữu 

và các trường độc lập khác ở Ballarat và vùng ngoại ô phía tây của Melbourne 

trong năm 1999 để xác định tầm quan trọng và thực trạng việc đáp ứng nhu cầu về 

ĐSVHTT của học sinh trung học. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những giải pháp có 

tính khoa học để nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu về VHTT của học sinh nói 

chung và học sinh trung học nói riêng. 

- Akiko Sato Doi với: “Ưu tiên cho đời sống tinh thần của học sinh trung 
học” (Spiritual well-being and leisure preferences in college students) [132]. 
Công trình nghiên cứu góp phần khẳng định vai trò quan trọng của ĐSVHTT 
cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu giải trí đến sự phát triển toàn diện và tích cực 
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của học sinh, sinh viên. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những giải pháp để đáp 
ứng nhu cầu về tinh thần của học sinh và sinh viên trong môi trường giáo dục 
trường học. 

- Andrea L Merlino với luận văn: “Tinh thần và giáo dục: nhận thức của 
học sinh trung học” (Spirituality and education: high school seniors' 
perceptions) [133]. Nội dung chính của luận văn là bàn luận về định nghĩa 
VHTT và những ảnh hưởng của VHTT tới sự phát triển nhận thức của học sinh 
trung học. Đối tượng khảo sát, điều tra là học sinh trung học tại ba khu vực: 
thành thị, phi tôn giáo trực thuộc và các trường độc lập ở vùng Tây Bắc Thái 
Bình Dương. Kết quả điều tra được xử lý bằng phương pháp định tính. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu trường hợp, có tính phân loại cao, cũng được 
các tác giả nước ngoài chú ý, chẳng hạn các công trình, bài báo sau: 

- Nghiên cứu của Kyunghyun Suh và Sinseop Kim: “Tinh thần ổn định và 

mối lo xã hội giữa các học sinh trung học” (Spiritual Well-being and Social Anxiety 

among High School Students) [139]. Trong nghiên cứu này, hai tác giả đã xem xét 

các mối quan hệ của việc đáp ứng tốt nhu cầu về mặt tinh thần đối với sự phát 

triển của học sinh trung học, để cung cấp các gợi ý hữu ích cho các nhà tâm lý 

hoặc chuyên viên y tế những người có liên quan. Tham gia vào khảo sát nghiên 

cứu là 496 học sinh, sinh viên Hàn Quốc học (239 nam và 257 nữ) có độ tuổi từ 

dao động từ 14-18 (M = 15.97, SD = 0,83). Kết quả khảo sát chỉ ra rằng nữ học 

sinh hoặc những học sinh thuộc các nhóm tôn giáo có nhu cầu được đáp ứng tốt 

về ĐSVHTT cao hơn hơn so với nam học sinh hoặc học sinh không thuộc các 

nhóm tôn giáo. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc đáp ứng thấp những nhu 

cầu về ĐSTT có thể gây ra stress và những dấu hiệu lo lắng, ảnh hưởng tiêu cực 

đến sự phát triển của học sinh. Từ thực tế đó, nghiên cứu cũng đưa ra những giải 

pháp mang tính khoa học để đảm bảo sự cân bằng và đáp ứng nhu cầu VHTT tốt 

nhất cho học sinh, sinh viên. 

- Nhóm tác giả N.B.Zhiyenbayeva, R.B.Abdrakhmanova, A.E.Abdrakhmanov, 

O.B.Tapalova, Kassenova Samal, Uaidullakyzy Elmira với bài báo: “Nghiên cứu 
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thí điểm về đời sống tinh thần của học sinh trung học - Nghiên cứu phát triển đạo 

đức căn bản”(Experimental Study of Students’ Spiritual - moral Development 

Original Research Article) [140]. Bài báo đưa ra các kết quả nghiên cứu về mối 

quan hệ giữa ĐSVHTT và hành vi đạo đức của thanh thiếu niên. Đối tượng nghiên 

cứu là thanh thiếu niên đang học tập tại các trường trung học ở Almaty. Số lượng 

khảo sát, điều tra là 156 em. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là so 

sánh và thử nghiệm. Từ việc phân tích sự ảnh hưởng của ĐSVHTT đến hành vi đạo 

đức của thanh thiếu niên, học sinh, các tác giả đã đưa ra thực trạng về sự tiến bộ 

trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp giữa các em cũng như các hành vi, biểu hiện 

cảm xúc khi nhu cầu VHTT được đáp ứng tốt hơn. Bên cạnh sự khẳng định vai trò 

của việc đáp ứng nhu cầu về ĐSVHTT đối với sự phát triển các tiềm năng, nâng 

cao sự sáng tạo cho các em học sinh, nghiên cứu cũng đưa ra một số bài học kinh 

nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu VHTT, góp phần vào sự phát 

triển toàn diện nhận thức và hành vi cho đối tượng này. 

- Bài báo của Sian Cotton, Elizabeth Larkin, Andrea Hoopes, Barbara A. 

Cromer, Susan L. Rosenthal: “Tác động của tinh thần thanh thiếu niên về các 

triệu chứng trầm cảm và hành vi nguy hại sức khỏe” (The impact of adolescent 

spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors) [142]. Nhóm tác 

giả đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát bằng bảng hỏi với 134 thanh thiếu niên từ 

một trường trung học ở vùng ngoại ô, qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của 

ĐSVHTT, đặc biệt là ĐSTT về mặt tôn giáo với việc góp phần làm giảm lo âu, 

căng thẳng, nâng cao khả năng phát triển toàn diện cả về nhận thức và hành vi 

của trẻ em ở tuổi vị thành niên đang là học sinh các cấp. 

Có thể nói, hầu như các vấn đề liên quan đến tâm lý lứa tuổi, khả năng 

nhận thức, nhu cầu VHTT cùng các điều kiện đáp ứng, mức độ tác động, việc 

thể nghiệm, đánh giá kết quả… đã được các nhà nghiên cứu ở các nước có nền 

giáo dục phát triển đặt ra và xem xét nghiêm túc. Trong khả năng hạn hẹp của 

mình, người viết chỉ bao quát được một số tư liệu tham khảo trên, song các tư 

liệu này thực sự bổ ích bởi có nhiều điểm tương đồng về đối tượng, phương 
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pháp và kinh nghiệm nghiên cứu… có thể kế thừa, học hỏi trong quá trình triển 

khai đề tài. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên, 

sinh viên những năm gần đây đã khá phổ biến. Trước hết, cần kể đến nhóm các 

công trình, luận án, luận văn tiếp cận vấn đề ĐSVH thanh niên, lối sống thanh niên 

dưới góc độ xã hội học, văn hóa học và tâm lý học, chẳng hạn: 

Luận án Tiến sĩ Triết học của Đặng Quang Thành “Xây dựng lối sống có 
văn hóa của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh” [87]. Trên cơ sở làm rõ 
khái niệm và đặc trưng của lối sống có văn hóa, tầm quan trọng của hoạt 
động xây dựng lối sống văn hóa của thanh niên, tác giả chỉ ra những yếu tố 
tác động và thực trạng xây dựng lối sống có văn hóa của thanh niên Thành 
phố Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, 
đồng thời nêu lên phương hướng chung, quan điểm cơ bản, từ đó đề xuất 
những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả xây dựng lối sống 
có văn hóa của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.   

Luận án Tiến sĩ “Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân 
tộc trong việc xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay” của Võ Văn Thắng [86] đã 
phân tích và luận giải một cách khoa học việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền 
thống Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở làm rõ các giá trị văn hóa truyền thống và các 
biểu hiện cơ bản của lối sống; luận án chỉ ra những giá trị cần phát huy, những nhân 
tố ảnh hưởng đến việc xây dựng lối sống của người Việt Nam hiện nay như kinh tế 
thị trường, quá trình toàn cầu hóa... Tác giả xác định việc kế thừa và phát huy giá trị 
truyền thống gắn liền với phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nền văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc và đưa ra một số giải pháp như đấu tranh chống xói mòn các 
giá trị truyền thống, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa.... 

Đề tài nghiên cứu “Văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam” là công trình tập 
thể do hai tác giả Trương Minh Dục và Lê Văn Định đồng thực hiện năm 2010 
[41] trực tiếp đề cập đến ĐSVH, mối quan hệ qua lại giữa văn hóa và lối sống, 
phân tích sự tương đồng và khác biệt của các cộng đồng cư dân đô thị Việt Nam, 
trong đó có thanh niên.   
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Tháng 3 năm 2011, công trình liên quan đến ĐSVH của thanh niên Việt Nam 

hiện nay “Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong 

quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế” được Chủ nhiệm đề tài Phạm Hồng Tung 

công bố [110]. Trong công trình này, nhóm tác giả thực hiện đề tài đã làm rõ một 

số khái niệm cơ bản như thanh niên, lối sống, lối sống thanh niên; đưa ra tổng quan 

về tình hình thanh niên Việt Nam hiện nay, đồng thời đánh giá xu hướng biến đổi 

lối sống và định hướng giải pháp xây dựng lối sống của thanh niên Việt Nam trong 

những thập niên tới. Tuy chỉ tập trung khảo sát sự biến đổi lối sống của thanh niên 

Việt Nam nói chung, nhưng công trình này là một tài liệu tham khảo hết sức có giá 

trị khi nghiên cứu ĐSVHTT của học sinh, sinh viên, vì trong đó chứa đựng rất 

nhiều tư liệu, số liệu điều tra, khảo sát về thanh niên các vùng miền.  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận án Tiến sĩ Xã hội học (bảo vệ năm 

2001),  tác giả Đinh Thị Vân Chi [20] đã đề cập và nghiên cứu một cách nghiêm 

túc nhu cầu giải trí - một nhu cầu không thể thiếu trong ĐSVHTT của con người 

trong cuốn sách “Nhu cầu giải trí của thanh niên” in sau đó. Lấy đối tượng 

nghiên cứu là thanh niên, thành phần đông đảo và có nhu cầu giải trí cao, đa 

dạng và cũng phức tạp nhất, tác giả cuốn sách, trên cơ sở phân tích, đánh giá 

thực trạng, khái quát các nhóm nhu cầu, hoạt động giải trí của thanh niên Hà 

Nội…, đã đề xuất nhiều giải pháp phù hợp, khả thi nhằm đáp ứng nhu cầu bức 

thiết này. Tuy nhiên, nhu cầu giải trí chỉ là một khía cạnh, phương diện, là mặt 

nổi bên ngoài dễ nhận thấy của ĐSVHTT, nó cũng biến đổi thường xuyên theo 

sự biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội và các nhu cầu, sở thích về văn hóa - 

thẩm mỹ của từng cá nhân, nhưng nó không phản ánh đặc trưng của các giá trị 

VHTT kết tinh trong phong cách, lối sống hay MTVH mà cá nhân đang sống, 

hưởng thụ. Song mặc dù vậy, hướng nghiên cứu và cách thức triển khai vấn đề 

nghiên cứu trong cuốn sách cũng giúp chúng tôi nhiều kinh nghiệm bổ ích. 

Các luận án, luận văn nghiên cứu về ĐSVHTT của sinh viên có phần đa 
dạng và cụ thể hơn, song có xu hướng gắn với các biểu hiện mang tính đặc thù 
của từng đối tượng, chuyên ngành hay khu vực cụ thể. Chúng tôi đặc biệt chú ý 
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đến Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: “Đời sống văn hóa sinh viên các trường văn 
hóa nghệ thuật ở Thủ đô Hà Nội hiện nay” của Đinh Lan Hương [57]. Tuy mới 
chỉ nghiên cứu về ĐSVH của sinh viên trong các trường văn hóa nghệ thuật ở 
Hà Nội, nhưng công trình này đã nêu được một số khái niệm, vấn đề lý luận về 
ĐSVH, chủ trương của Đảng về xây dựng ĐSVH, đánh giá thực trạng ĐSVH 
của sinh viên - bộ phận ưu tú của thanh niên; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, 
giải pháp xây dựng ĐSVH cho sinh viên nói chung và sinh viên các trường văn 
hóa nghệ thuật nói riêng. Người viết cũng quan tâm, tham khảo Luận án Tiến sĩ 
Triết học của Phùng Thu Hiền: “Giá trị đạo đức truyền thống với việc hình 
thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế các 
trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội” [49] và nhiều luận án, luận văn khác.  

Các nghiên cứu, đề xuất giải pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống... cho 
học sinh thông qua các môn học, các hình thức cụ thể cũng trở thành đề tài của 
nhiều công trình, luận án, luận văn từ nhiều năm nay, song nghiên cứu về 
ĐSVHTT của học sinh THPT nói riêng trong bối cảnh hội nhập thì còn khá lẻ tẻ và 
thiếu tính hệ thống. Gần đây, đáng chú ý hơn cả là đề tài KH và CN trọng điểm cấp 
Bộ “Nghiên cứu hệ thống tiêu chí văn hóa học đường của trường phổ thông giai 
đoạn hiện nay”, do tác giả Trần Thị Minh Hằng và nhóm tác giả Học viện Quản lý 
giáo dục thực hiện [46]. Bám sát hệ thống khái niệm “văn hóa”, “văn hóa học 
đường”, đặc thù “trường phổ thông”… và trên cơ sở điều tra, khảo sát việc tổ chức 
các hoạt động văn hóa học đường trong một số trường phổ thông, nhóm thực hiện 
đề tài cho rằng cốt lõi của văn hóa học đường là văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, 
từ đó, xây dựng Bộ tiêu chí văn hóa học đường ở trường phổ thông gồm 4 nhóm, 
20 tiêu chí. Cụ thể, nhóm 1: Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn; nhóm 2: Xây dựng văn 
hóa quản lý; nhóm 3: Xây dựng văn hóa giảng dạy; nhóm 4: Xây dựng văn hóa 
học tập, tự giáo dục. Không thể không nói rằng đây là một công trình nghiên 
cứu xã hội học có tính bao quát cao, phạm vi rộng, mục tiêu lớn, tuy nhiên, 
theo chúng tôi, Bộ tiêu chí này nghiêng về xây dựng các cơ chế, điều kiện để 
tổ chức, quản lý nhằm thiết lập, bảo đảm giữ được MTVH cần thiết, cần phải 
như vậy (người viết nhấn mạnh) trong nhà trường phổ thông hơn là việc xác 
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lập, đề xuất các tiêu chí và hoạt động thực tiễn nhằm thúc đẩy, nâng cao 
MTVH học đường sẵn có. Trong giai đoạn chuyển đổi, hội nhập, tác động 
đến ĐSVHTT của thanh niên, học sinh không chỉ là MTVH học đường mà 
còn MTVH gia đình, MTVH xã hội nữa. Thế nên, các tiêu chí định tính, định 
lượng cụ thể này khó có thể trở thành định thức có tầm chiến lược dài lâu khi 
ngành giáo dục đang nỗ lực triển khai dạy học theo định hướng phát triển 
năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học hiện nay. 

Vấn đề thực trạng, đúng hơn là các phương diện, khía cạnh cụ thể trong 
nhận thức, tâm sinh lí của học sinh phổ thông nói chung, học sinh THPT nói 
riêng cùng các giải pháp tháo gỡ, tư vấn, tác động cũng được đề cập trong nhiều 
bài báo và đề tài nghiên cứu. Chưa nói đến các thành phố, tỉnh thành, các trường 
đại học, viện nghiên cứu khác, chỉ tính riêng ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
đã có hàng chục bài báo, đề tài nghiên cứu về vấn đề này. Có thể kể một số tác 
giả và các đề tài, bài viết sau:  

- Vũ Thị Khánh Linh, Những khó khăn tâm lí và nhu cầu tham vấn của học 
sinh trung học phổ thông [65]. 

- Trần Văn Thức, Những khó khăn tâm lí và nhu cầu tham vấn của học sinh 
trung học phổ thông [98]; Thực trạng sử dụng internet và tham gia viết nhật kí 
trực tuyến ở lứa tuổi thiếu niên [99]. 

- Dương Thị Diệu Hoa, Văn hóa học đường và sự phát triển tâm lí trẻ 
em, [50]; Khó khăn tâm lí của học sinh trung học phổ thông [51]. 

- Vũ Thị Ngọc Tú, Nhận thức của học sinh trung học phổ thông về các giá 
trị sống [108]. 

- Trần Thị Mỵ Lương, Định dạng giới tính và những lệch chuẩn ở cuối tuổi 
học sinh trung học cơ sở [67]. 

- Nguyễn Thị Huệ, Thực trạng biểu hiện của một số xúc cảm và kĩ năng 
đương đầu với xúc cảm tiêu cực ở thiếu niên hiện nay [54]. 

- Đỗ Thị Hạnh Phúc, Nghiên cứu tình bạn của học sinh trung học cơ sở 
trong thời kì kinh tế thị trường [80]. 
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- Nguyễn Kế Hào, Nghiên cứu một số đặc điểm tâm lí của học sinh phổ 
thông dân tộc Tây Nguyên và biện pháp tác động hình thành định hướng giá trị 
cho các em  [47]. 

- Nguyễn Thị Nhân Ái, Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh 
trung học phổ thông [2]. 

- Phạm Thanh Bình, Nghiên cứu stress trong học tập của học sinh trung 
học phổ thông  [11]. 

 Ngày 04/01/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu 
đề tài cấp Viện: “Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện 
nay”, mã số V2011 - 03 do Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm [48]. Đề tài đã đưa ra 
nội dung và tiêu chí nhận biết kỹ năng tự nhận thức: Kỹ năng tự nhận thức theo 
quan niệm của trí tuệ cảm xúc gồm 3 nội dung cơ bản: nhận thức cảm xúc, tự đánh 
giá bản thân và thể hiện sự tự tin; Các mức độ của kỹ năng tự nhận thức: gồm 5 
mức độ phát triển của kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT; Các yếu tố ảnh 
hưởng đến kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT, gồm các yếu tố chủ quan 
như: độ tuổi, giới tính, khả năng nhận thức, quá trình tự rèn luyện cá nhân…, đồng 
thời, tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng kỹ năng tự nhận thức của học sinh 
THPT tại một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu này, 
chủ nhiệm đề tài đã đưa ra được một số kiến nghị góp phần cải thiện hiệu quả việc 
thực hiện giáo dục kỹ năng này trong trường THPT hiện nay. 
 Tuy nhiên, như đã nói, đứng từ quan điểm tâm lí - giáo dục, các nghiên cứu 
trên mới chỉ tập trung vào các khía cạnh, biểu hiện thông thường mang tính đặc 
thù của lứa tuổi, chứ chưa phải là các vấn đề về quan niệm, nhu cầu, khuynh 
hướng, khát vọng sáng tạo, hưởng thụ, giao lưu văn hóa…, nghĩa là những vấn 
đề liên quan đến ĐSVHTT của học sinh THPT. Hầu hết các giáo trình chính 
thống về Tâm lí học hay Giáo dục học tính đến thời điểm hiện tại đều tập trung 
nghiên cứu, bàn luận về các đặc điểm tâm sinh lí, về quá trình phát triển, trưởng 
thành nhận thức của học sinh và đề xuất các biện pháp giáo dục mang tính qui 
phạm, công thức, khuôn mẫu, đồng đều, nhằm kiểm soát, thúc đẩy hay điều chỉnh 
sự phát triển, trưởng thành đó, nên ít chú ý tới cái ĐSTT bên trong, tới các nhu cầu, 
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sở thích, khát vọng, mong muốn, hoạt động tinh thần cá nhân của các bạn trẻ. 
Trong các công trình nghiên cứu, đề tài, bài báo cũng vậy. Các nhà nghiên cứu hay 
nói đến tình bạn, tình yêu tuổi học trò chứ ít nói đến văn hóa học trò, có lẽ bởi hầu 
hết đều quan niệm rằng, ở lứa tuổi này, hoạt động chính của các em là học tập, tiếp 
thu tri thức “phổ thông”, cần học để chuẩn bị làm người lớn, chứ chưa phải, chưa 
được coi là “người lớn”.  

Tóm lại, trong khi đã có khá nhiều nghiên cứu cụ thể về ĐSVHTT, nhu cầu 
VHTT của thanh niên, sinh viên nói chung, thì vẫn chưa có một công trình 
chuyên sâu nào quan tâm đúng mức đến ĐSVHTT của lứa tuổi THPT. Một loạt 
vấn đề như: xác định khái niệm ĐSVHTT, các đặc điểm và cấu trúc của 
ĐSVHTT, các nhân tố tác động, các khuynh hướng biến đổi, các giải pháp kiểm 
soát, đáp ứng, từng bước nâng cao ĐSVHTT cho học sinh THPT nói chung và 
học sinh THPT Hà Nội nói riêng... trong bối cảnh hội nhập hiện vẫn còn để ngỏ. 

1.1.3. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu 
 1.1.3.1. Những vấn đề nghiên cứu đã được làm sáng tỏ 

Nhìn tổng quát, có thể thấy rằng, các nghiên cứu có tính chất lý luận và thực 
tiễn về ĐSVH, MTVH; việc xây dựng, chăm lo cho ĐSVH, MTVH ở cơ sở…, 
đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đặt ra, phân tích khá cặn kẽ. 
Tính chất “mở” của phạm trù văn hóa cho phép chấp nhận mọi đề xuất, kiến 
giải, tranh luận đôi khi trái chiều. Ở Việt Nam những năm gần đây, các nghiên 
cứu về ĐSVH, MTVH các vùng miền, ĐSVH của thanh niên, sinh viên, của 
các tầng lớp, bộ phận dân cư… đã dần dần trở thành hệ thống, hết sức phong 
phú, đa dạng, không chỉ theo quan điểm văn hóa học mà còn từ góc nhìn của 
triết học, đạo đức học, tâm lí học, xã hội học v.v... Đã có một số luận án, luận 
văn bước đầu đi sâu nghiên cứu ĐSVHTT của thanh niên, sinh viên, nhưng chủ 
yếu là nghiên cứu các biểu hiện của nó, chẳng hạn, nghiên cứu nhu cầu giải trí, 
nhu cầu giao tiếp, sự hình thành nhân cách, lối sống… Cấu trúc của các công 
trình nghiên cứu về cơ bản, đều nhất quán, chặt chẽ. Các vấn đề cốt lõi như bản 
chất, cấu trúc của ĐSVH; các xu hướng phát triển, biến đổi; các giải pháp đáp 
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ứng, từng bước nâng cao ĐSVH… cho các chủ thể đã được đặt ra, phân tích 
khá thỏa đáng.  
 1.1.3.2. Những vấn đề chưa được chú ý đúng mức, cần tiếp tục làm rõ 

Tính đến thời điểm này, các nghiên cứu về ĐSVHTT của học sinh THPT 
nói chung, học sinh THPT Hà Nội nói riêng vẫn chưa chuyên sâu, chưa thành hệ 
thống. Trong khi đó, những cải cách lớn của ngành giáo dục theo tinh thần Nghị 
quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI nhằm 
thực hiện chiến lược “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…” cùng 
những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu 
xã hội và gia đình trong nước những năm gần đây đã tác động lớn tới đời sống 
văn hóa tinh thần của học sinh THPT, làm thay đổi quan niệm, nhận thức của họ. 
Bởi vậy, bên cạnh những vấn đề lý luận về ĐSVHTT, cấu trúc ĐSVHTT…, luận 
án sẽ phải tiếp tục làm rõ: 

- Đặc điểm và vai trò của chủ thể học sinh THPT trong bối cảnh đời sống 
văn hóa tinh thần xã hội và nội tại; 

- Đánh giá thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội; tìm hiểu tác 
động, ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, xã hội, môi trường… đến ĐSVHTT 
của học sinh THPT Hà Nội hiện nay; 

- Đề xuất, trao đổi, bàn luận về các vấn đề đặt ra, các giải pháp nhằm giáo 
dục, nâng cao ĐSVHTT cho học sinh THPT Hà Nội. 

1.2. LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU, QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Lý thuyết nghiên cứu 
Luận án vận dụng hệ thống nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp nghiên 

cứu của các lý thuyết sau: 
- Lý thuyết hệ thống - cấu trúc: Lý thuyết hệ thống - cấu trúc đòi hỏi xem 

xét vấn đề nghiên cứu trong tính hệ thống, nghĩa là khi nghiên cứu vấn đề đời 
sống văn hóa tinh thần của một đối tượng cụ thể nào đó, cần đặt nó trong sự 
hình thành, vận động, phát triển và biến đổi của toàn bộ hệ thống cấu trúc văn 
hóa tinh thần xã hội mà nó tồn tại như là một bộ phận. Học sinh THPT ngày nay 
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khác học sinh THPT ngày trước, thậm chí hơn một chục năm trước. Các điều 
kiện, biến động kinh tế, chính trị, xã hội tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh 
thần của xã hội nói chung, đời sống văn hóa tinh thần của học sinh, sinh viên nói 
riêng, làm xô lệch các quan niệm và giá trị, làm xuất hiện các quan niệm, giá trị, 
hệ thống, hệ hình văn hóa mới. Ở đây, lý thuyết hệ thống - cấu trúc được vận 
dụng để nghiên cứu các phạm trù, khái niệm về văn hóa; đời sống văn hóa tinh 
thần của học sinh THPT Hà Nội trong sự gắn kết và khu biệt với tính chất, đặc 
thù đời sống văn hóa tinh thần của xã hội nói chung, các tầng lớp khác, các tỉnh 
thành khác nói riêng. 

- Lý thuyết về nhu cầu: Nhu cầu là cái “bên trong”, động lực của sự sinh 
tồn và phát triển, chi phối và quy định các hành vi, hoạt động bên ngoài của 
con người. Trong các nghiên cứu về nhu cầu, đáng chú ý nhất là mô hình 
Tháp nhu cầu 5 tầng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp của nhà tâm 
lý học người Mỹ Abraham Maslow (1908 - 1970). Theo đó, các nhu cầu cơ 
bản, thiết yếu phía dưới, chẳng hạn ăn uống ngủ nghỉ, được an toàn, được 
giao lưu chia sẻ… là cơ sở, điều kiện tiến đến các nhu cầu cao hơn như được 
kính trọng, được phát triển, khẳng định bản thân mình. Các nhu cầu bậc cao 
nảy sinh và mong muốn được đáp ứng khi và chỉ khi tất cả các nhu cầu cơ 
bản phía dưới đã được thỏa mãn. 
 Trong luận án, lý thuyết nhu cầu của Maslow được vận dụng để nghiên 
cứu nhu cầu văn hoá tinh thần nói chung, nhu cầu văn hoá tinh thần của học sinh 
THPT Hà Nội nói riêng. 

- Lý thuyết cấu trúc - chức năng: Lý thuyết cấu trúc - chức năng (được phát 
triển bởi Talcott Parsons (1902-1979), Robert Merton (1910-2003) và Peter Blau 
(1918-2002)…) vốn được sử dụng nhiều trong nghiên cứu xã hội học, sau 
được vận dụng ở nhiều ngành khác. Lý thuyết cấu trúc - chức năng xem xét 
các hình thái, thiết chế, tổ chức, hoạt động… trong tính tổng thể, hệ thống; 
nhấn mạnh mối quan hệ chức năng giữa các thành phần trong tổng thể. Về cơ 
bản, lý thuyết cấu trúc - chức năng gần gũi với lý thuyết hệ thống. Lý thuyết 
này được vận dụng trong luận án để nghiên cứu mô hình, đặc điểm và mối 
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quan hệ giữa nhu cầu, hoạt động, sản phẩm sáng tạo văn hóa tinh thần của 
học sinh THPT. 

1.2.2. Quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu   

Về quan điểm tiếp cận, luận án dựa trên cơ sở: 

- Quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết Mác - Lê 

nin về con người; về văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo trong sự kiến 

tạo xã hội mới, con người mới. 

- Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… về giáo dục đào tạo và xây dựng văn hóa, 

con người Việt Nam hiện nay. 

- Các quan điểm văn hóa, giáo dục hiện đại về văn hóa và con người, giáo 

dục và con người… trên thế giới và nước ta hiện nay. 

Về phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng các phương pháp chính 

sau đây: 

- Phương pháp liên/đa ngành: Văn hóa học vừa là một bộ môn khoa học 

độc lập, vừa là một khoa học liên ngành - bộ môn khoa học nằm ở giao điểm của 

các ngành khoa học xã hội và nhân văn, hay nói cách khác là một chuyên ngành 

không chuyên ngành (non disciplinary discipline). Do vậy, khi nghiên cứu một 

hiện tượng văn hóa, cần sử dụng các kết quả nghiên cứu, phương pháp, 

khái niệm, phạm trù của các ngành khoa học xã hội và nhân văn liên 

quan đến hiện tượng đó vào việc nghiên cứu của mình [92]. Đồng thời, 

phương pháp liên ngành/đa ngành của Văn hóa học giúp cho các nhà 

nghiên cứu giải quyết các vấn đề, các đề tài có sự chồng lấn của các lĩnh 

vực xã hội, nhân văn, sự giao thoa giữa văn hóa học với các khoa học 

khác [42]. Luận án thuộc chuyên ngành Văn hóa học, song khi nghiên 

cứu ĐSVHTT học sinh THPT Hà Nội, nhất thiết và luôn cần sử dụng lý 

thuyết và phương pháp của các khoa học khác như Xã hội học, Tâm lý 

học, Giáo dục học... 
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- Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp này sử dụng phiếu điều 
tra, khảo sát kết hợp phỏng vấn để tìm hiểu thực trạng ĐSVHTT của học sinh 
THPT ở Hà Nội. Phiếu điều tra gồm nhiều câu, mỗi câu gồm nhiều ý, chia hai 
loại: loại hỏi học sinh và loại hỏi giáo viên, cán bộ quản lý và được soạn theo hình 
thức trắc nghiệm. Phiếu hỏi giáo viên gồm 4 câu, tìm hiểu quan điểm, cách 
nhìn nhận, đánh giá của các thầy cô về ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội 
hiện nay. Phiếu hỏi học sinh gồm 19 câu, thăm dò nhu cầu, hoạt động, thái 
độ, cảm xúc, mong muốn về VHTT của các em. Đối tượng học sinh được 
khảo sát ở 4 trường gồm cả ba khối lớp 10, 11,12, mỗi trường một lớp/khối. 
Thời gian khảo sát tại các trường là học kì 2 năm học 2015-2016. Số lượng 
phiếu hỏi đã phát ra cho giáo viên là 80, cho học sinh là 500. Số phiếu hỏi 
giáo viên hợp lệ thu về là 66, học sinh là 489. Trong các phiếu hợp lệ, cũng 
có một số câu hỏi, ý hỏi trong các câu không được trả lời, dẫn đến kết quả 
thống kê ở các bảng không thống nhất, tuy nhiên vẫn đủ số lượng và độ tin 
cậy để đưa ra các ý kiến nhận xét, diễn giải, bàn luận.  

Việc sử dụng phương pháp điều tra xã hội học và giới hạn phạm vi, đối 
tượng như trên vừa thể hiện sự bao quát vừa bảo đảm tính cụ thể. Các số liệu thu 
được từ khảo sát thực tế được xử lý theo chương trình SPSS trong môi trường 
Window, phiên bản 13.5 và được sử dụng làm căn cứ để phân tích, đánh giá 
thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội. 

- Phương pháp tham vấn chuyên gia, bao gồm tham vấn ý kiến, kinh 
nghiệm của các nhà văn hóa học, cán bộ quản lý, phụ trách công tác giáo dục, 
bồi dưỡng VHTT cho học sinh... ĐSVHTT trước hết là một phạm trù ý thức, 
nhân cách; do đó, nghiên cứu các biểu hiện cũng như điều chỉnh ĐSVHTT rất 
cần đến sự tư vấn của các chuyên gia, thậm chí cả các chuyên gia về tâm lí và 
pháp luật. Điều này cho phép đưa ra các nhận xét, đánh giá khách quan, từ điểm 
nhìn đa chiều hành vi nào là phù hợp, lành mạnh, đúng hướng; hành vi nào là 
lệch lạc, vi phạm, cần định hướng, điều chỉnh lại. 

- Phương pháp thống kê - phân loại: Phương pháp này được sử dụng để 
tổng hợp, phân loại số liệu, kết quả điều tra theo từng nhóm vấn đề để thấy rõ 



 

 
 

30

hơn thực trạng, các nhu cầu và biểu hiện cụ thể ĐSVHTT của học sinh THPT 
Hà Nội, lấy đó làm căn cứ đánh giá, đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị 
phù hợp. 

Ngoài các phương pháp chính trên, các phương pháp và thao tác khác như 
phân tích, so sánh đối chiếu… cũng được sử dụng trong luận án. 

Mục đích của việc sử dụng các phương pháp và thao tác này, xét đến cùng, 
là nhằm trả lời cho các vấn đề cốt lõi của luận án: 

- Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT là gì? 
- Thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội hiện nay như thế nào? 
- Từ thực trạng trên, cần làm gì, làm từ đâu và cần làm thế nào để 

đáp ứng, nâng cao ĐSVHTT cho học sinh THPT Hà Nội.  
Tiểu kết 

 

Các nghiên cứu về văn hóa, ĐSVH, MTVH, ĐSVHTT nói chung đặc biệt 

phong phú, đa dạng, từ nhiều quan điểm, trường phái khác nhau. Ở Việt Nam, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cùng các quan điểm, chủ trương, chiến lược phát 

triển văn hóa của Đảng, Nhà nước, ngành văn hóa, giáo dục đã được hoạch định 

rõ ràng và triển khai sâu rộng từ Trung ương đến địa phương; từ các tổ chức, 

đoàn thể, cộng đồng dân cư đến từng cá nhân, tạo thành một phong trào rộng 

khắp và xuyên suốt, nhất quán. Ngoài các nghiên cứu về lý luận còn có các 

nghiên cứu thực tiễn, nghiên cứu trường hợp, gắn với đặc thù của từng thành 

phần, đối tượng, vùng miền...  

Các nghiên cứu về ĐSVHTT của thanh niên, sinh viên nói chung cũng khá 

nhiều, trên nhiều đối tượng, từ nhiều góc độ, khía cạnh, có nhiều phân tích, đánh 

giá sâu sắc, xác đáng. Song các nghiên cứu về lứa tuổi vị thành niên, học sinh 

THPT, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, thời gian qua đã chưa được quan 

tâm, chú ý đúng mức. Kế thừa hệ thống lý thuyết cũng như các công trình 

nghiên cứu đã có, luận án tự xác định kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể nhằm bám sát 

mục đích nghiên cứu, hoàn thành các nội dung đã đặt ra từ ban đầu. 
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Chương 2 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỜI SỐNG  
VĂN HÓA TINH THẦN VÀ KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM  

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  HÀ NỘI 
 

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

2.1.1. Văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần 

Theo thuyết nhu cầu của A.Maslow, con người có hai loại nhu cầu cơ bản 

là nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần, trong đó, ngoài vật chất là tầng đáy để 

con người có thể tồn tại thì nhu cầu tinh thần chiếm phần lớn, với mức độ ngày 

càng nâng cao, tiến tới mong muốn khẳng định vai trò, giá trị bản thân trong đời 

sống cộng đồng. 

Từ nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần, con người cũng sẽ có hai loại 

hoạt động cơ bản là sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần. Và, theo đó, văn hóa 

như một hệ thống thường được chia làm hai dạng: văn hóa vật chất và văn hóa 

tinh thần. 

Văn hóa vật chất bao gồm toàn bộ những sản phẩm do hoạt động sản xuất 

vật chất của con người tạo ra: đồ ăn, đồ mặc, nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt hàng 

ngày, công cụ sản xuất, phương tiện đi lại… 

Văn hóa tinh thần bao gồm toàn bộ những sản phẩm do hoạt động sản xuất 

tinh thần của con người tạo ra: tư tưởng, tín ngưỡng - tôn giáo, nghệ thuật, lễ hội, 

phong tục, đạo đức, ngôn ngữ, văn chương… Lĩnh vực VHTT gồm các thành tố: 

văn hóa tư tưởng, văn hóa giáo dục, văn hóa nghệ thuật, văn hóa lối sống, văn hóa 

lễ hội… Những thành tố này có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành nền tảng văn 

hóa tinh thần xã hội. Việc phân chia VHVC và VHTT thực ra chỉ mang tính quy 

ước, bởi trong đời sống không có cái gì là thuần túy vật chất hay tinh thần.  

Trong bản tuyên bố về những chính sách văn hóa tại Hội nghị quốc tế do 

UNESCO chủ trì tại Mêhicô từ ngày 26/7 đến ngày 6/8/1982, phạm trù “văn 

hóa” được xác định như sau:  
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Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí tuệ 
và cảm xúc quy định tính cách của một xã hội hay một nhóm người 
trong xã hội. Văn hóa bao gồm cả nghệ thuật và văn chương, những lối 
sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống các giá trị, 
những tập tục và những tín ngưỡng. Văn hóa đem lại cho con người 
khả năng suy xét về bản thân. Chính văn hóa đã làm chúng ta trở thành 
những sinh vật đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và dấn 
thân một cách có đạo lý. Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện, 
tự ý thức được bản thân, tự biết mình là một phương án chưa hoàn 
thành để tự đặt ra, xem xét những thành tựu của bản thân, tìm tòi 
không biết mệt những ý nghĩa mới mẻ và sáng tạo nên những công 
trình mới mẻ, những công trình vượt trội bản thân [112]. 

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng:  
Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng 

tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, 

tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày 

về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và 

phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương 

thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra 

nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. 

[71, tr.511].  

Như vậy, cũng giống như định nghĩa của nhà nhân loại học người Anh 

Edward Burnett Tylor (1832-1917), văn hóa, theo cách nói của Hồ Chí Minh là 

một cuốn “bách khoa toàn thư” về những lĩnh vực liên quan đến đời sống con 

người. Tương tự như vậy, nhưng nhấn mạnh hơn tới các giá trị VHTT, phi vật 

thể, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng:   

Nói tới văn hóa là nói tới một lĩnh vực vô cùng phong phú và rộng lớn, 

bao gồm tất cả những gì không phải là thiên nhiên mà có liên quan đến 

con người trong suốt quá trình tồn tại, phát triển, quá trình con người 

làm nên lịch sử… (văn hóa) bao gồm cả hệ thống giá trị: tư tưởng và 
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tình cảm, đạo đức với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và 

sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh của 

cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức chiến đấu bảo vệ mình và 

không ngừng lớn mạnh [trích theo 129, tr.22]. 

Tóm lại, văn hóa là sản phẩm của con người, văn hóa được hình thành 

trong quá trình lao động để tồn tại và phát triển của con người, các sản phẩm tự 

nhiên không do con người sáng tạo không thuộc phạm trù văn hóa. Văn hóa 

được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống, hành động của con 

người cũng như trong các giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra. Do 

con người sáng tạo, văn hóa cũng đồng thời tham gia vào việc tạo nên con 

người, duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa được gìn giữ, lưu truyền và phát 

triển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Văn hóa chính là thước đo trình độ phát triển 

của con người, của xã hội loài người qua các giai đoạn, thời kì lịch sử. 

Tuy nhiên, dưới góc độ của văn hóa học, định hướng, mục tiêu của đề tài 

được chúng tôi xác định từ ban đầu là nghiên cứu ĐSVHTT của học sinh THPT, 

nghĩa là các phương diện, biểu hiện thuộc lĩnh vực VHTT, các nhu cầu, hoạt 

động, sản phẩm VHTT cụ thể… của học sinh THPT; do đó, các nhu cầu về văn 

hóa vật chất cũng như một số thành tố khác của chính lĩnh vực VHTT nhưng 

nằm ngoài xu hướng, nhận thức và nhu cầu thực tại của chủ thể sẽ không được 

đề cập, bàn luận kĩ. 

2.1.2. Đời sống văn hóa tinh thần 

Đời sống văn hóa tinh thần bao gồm toàn bộ nhu cầu, hoạt động sáng tạo, 

hưởng thụ, trao đổi các sản phẩm, giá trị VHTT của con người. Khi các giá trị 

VHTT của dân tộc và thời đại thấm sâu vào ĐSTT xã hội, khi nhu cầu của mỗi 

cá nhân và cộng đồng nảy sinh, phù hợp chuẩn mực và thực tiễn xã hội sẽ xuất 

hiện các hoạt động văn hóa và kèm theo đó là các sản phẩm mang giá trị của 

hoạt động văn hóa…, đó chính là ĐSVHTT. Các lĩnh vực và biểu hiện của 

ĐSVHTT hết sức đa dạng, góp phần tạo nên những thay đổi, chuyển biến sâu 

rộng trong tư tưởng, tình cảm, lối sống, phong tục tập quán… của cá nhân và 
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cộng đồng đó. ĐSVHTT gắn bó mật thiết, chịu ảnh hưởng, tác động và cũng tác 

động trở lại các thể chế, thiết chế văn hóa, MTVH, nơi nó được hình thành, nuôi 

dưỡng và phát triển. 

Cần phân biệt ĐSVHTT với đời sống tinh thần xã hội. “Đời sống tinh thần 
xã hội” là khái niệm, phạm trù triết học xuất hiện từ cuối những năm 50, đầu 
những năm 60 của thế kỉ trước trong các tài liệu triết học ở Liên Xô cũ, được 
dùng trong nghiên cứu về các mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội, 
giữa đời sống tinh thần và đời sống vật chất xã hội. Đời sống tinh thần xã hội là 
tất cả những sản phẩm, quá trình, hoạt động, những mối quan hệ tinh thần của 
con người phản ánh đời sống vật chất xã hội và được thể hiện như là một 
phương thức hoạt động và tồn tại tinh thần của con người trong những giai đoạn 
phát triển lịch sử nhất định. ĐSVHTT chỉ là bộ phận cấu thành quan trọng chứ 
không phải là toàn bộ đời sống tinh thần xã hội, bởi đời sống tinh thần xã hội 
nhấn mạnh cái chung, sự thống nhất về lý trí, tư tưởng, tình cảm, ước nguyện… 
của cả một cộng đồng, dân tộc chứ không chỉ là những cái riêng, nhu cầu, sở 
thích, ham muốn, khát vọng, sự nỗ lực, trạng thái khao khát, hưng phấn và thỏa 
mãn tinh thần của con người như thường thấy trong ĐSVHTT. ĐSVHTT, do đó, 
tự nó mặc định những khác biệt mang tính khách quan về thế hệ, về tâm sinh lý, 
đặc thù nghề nghiệp… Nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ VHTT của người già khác 
người trẻ, của tầng lớp trí thức khác những người bình dân, của công nhân khác 
nông dân…, thậm chí trong cùng một độ tuổi nhưng vẫn có sự khác biệt giữa 
thanh niên nói chung với sinh viên, học sinh nói riêng, nên đời sống, sinh hoạt 
VHTT của họ cũng khác.  

Từ thực tế trên đây, chúng tôi đưa ra quan niệm về ĐSVHTT của học sinh 
THPT như sau: ĐSVHTT của học sinh THPT là ĐSVHTT của một nhóm xã hội 
đặc thù (học sinh cấp cuối bậc học phổ thông), bao gồm tổng thể các mong 
muốn, khát vọng bên trong và hoạt động văn hóa tinh thần thực tiễn bên ngoài 
nhằm hướng tới đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của lứa tuổi và 
nhiệm vụ học tập, rèn luyện, phấn đấu cũng như mơ ước, khát vọng tương lai 
của họ.  
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Như thế, nghiên cứu ĐSVHTT, bên cạnh những điểm chung, cần chú ý tới 
tính đặc thù của từng đối tượng, tới nhu cầu và năng lực thực hiện nó, tới các 
điều kiện kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội thực tại, từ đó mới mới đủ cơ sở 
để đánh giá về ĐSVHTT và bàn luận về những vấn đề đặt ra xung quanh 
ĐSVHTT của đối tượng đó. 

2.2. CẤU TRÚC ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA HỌC SINH TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG 

Bất cứ một tổ chức, chỉnh thể, thực thể hay hiện tượng sống nào tồn tại 
trong tự nhiên và xã hội cũng đều có cấu trúc nội tại của chúng. Cấu trúc bên 
trong này quy định sự gắn kết không tách rời, tương tác, phụ thuộc lẫn nhau 
của mỗi thành tố trong chỉnh thể. Mức độ phát triển của chủ thể văn hóa 
không chỉ thể hiện ở ý thức, nhu cầu, khát vọng tự thân mà còn được thể hiện 
qua những biểu hiện sinh động trong ĐSVHTT, và trên hết, phụ thuộc vào 
MTVH bao quanh. Bởi vậy, khi đề cập đến văn hóa, chủ thể văn hóa nói 
chung, ĐSVHTT của học sinh THPT nói riêng, nhất thiết phải tìm hiểu cấu 
trúc nội tại của nó. 

Khái niệm “cấu trúc”, theo các tác giả Đại từ điển tiếng Việt, là: “Tổng 
thể các mối quan hệ bên trong của một chỉnh thể, một hệ thống” [130, tr.288]. 
Khi Góp bàn về khái niệm đời sống văn hóa và môi trường văn hóa, tác giả Lê 
Quý Đức đã nhấn mạnh sự cần thiết khu biệt khái niệm “văn hóa” “... chỉ đề cập 
đến lĩnh vực tinh thần”, theo đó, nói đến ĐSVH là nói đến ĐSTT của con người, 
“Đó là toàn bộ hoạt động sáng tạo, biểu hiện, hưởng thụ, lưu giữ, quảng bá, trao đổi 
các sản phẩm tinh thần”, như là một bộ phận, một thành tố bên cạnh đời sống kinh 
tế, đời sống vật chất, đời sống chính trị, đời sống pháp luật... trong toàn bộ đời sống 
xã hội, đời sống con người nói chung” [35, tr.25]. Về cấu trúc của đời sống văn 
hóa và nhu cầu bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, tác giả Hoàng Vinh cho 
rằng: “muốn cho các sản phẩm văn hóa nảy sinh và được vận hành trong đời 
sống xã hội, thì phải có ba yếu tố: sản phẩm văn hóa, thể chế văn hóa, các dạng 
hoạt động văn hóa và những con người văn hóa. Ba yếu tố đó tạo thành cấu trúc 
của đời sống văn hóa” [125, tr.266]. Tuy nhiên, có vẻ như ba yếu tố này phù hợp 
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với những yêu cầu về việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa nói chung vốn 
là trách nhiệm của tất cả mọi người, của quốc gia dân tộc chứ không phải là cấu 
trúc của ĐSVH. 

Học sinh THPT là những người đang học tập trong nhà trường phổ thông, phụ 
thuộc vào gia đình và việc giáo dục trong nhà trường, chưa có vị trí trong xã hội, 
chưa có khả năng tự lập. Bởi thế, khác với cấu trúc ĐSVH xã hội nói chung (bao 
gồm bốn thành tố có quan hệ chặt chẽ: chủ thể văn hóa, hoạt động văn hóa, thể chế 
văn hóa, môi trường văn hóa) và từ các quan niệm có tính khu biệt về văn hóa 
và cấu trúc ĐSVH trên, người viết xác định cấu trúc ĐSVHTT của học sinh 
THPT bao gồm toàn bộ nhu cầu VHTT, hoạt động VHTT, sản phẩm và khả 
năng lưu giữ, quảng bá, trao đổi, hưởng thụ các sản phẩm VHTT của học 
sinh THPT trong MTVH tương ứng, phù hợp với đặc thù, khả năng của học 
sinh THPT. Các nhu cầu, hoạt động, sản phẩm đó phản ánh chân dung con 
người VHTT bên trong của chủ thể. MTVH tương ứng, phù hợp bao quanh 
ĐSVHTT của chủ thể là MTVH chịu sự tác động của gia đình, nhà trường và 
xã hội (trong đó có cả truyền thống văn hóa dân tộc, gia đình, cộng đồng; các 
thiết chế văn hóa, quy chế, quy định áp dụng với học sinh và học đường). 
Theo đó, sơ đồ ĐSVHTT của học sinh THPT được phác họa như sau: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Từ sơ đồ này, người viết tìm hiểu các thành tố cấu thành ĐSVHTT của học 

sinh THPT. Cụ thể như sau:  

Nhu cầu 

Hoạt động   Sản phẩm 
 

Môi trường VHTT 

Chủ thể 
VHTT 
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2.2.1. Nhu cầu văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông 
Theo Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, thì “nhu cầu” được 

hiểu một cách vắn tắt là “điều đòi hỏi, cần dùng” [130, tr.1259]. Ở đây, người viết 
sử dụng khái niệm nhu cầu với ý nghĩa bao hàm cả sở thích, mong muốn, khát 
vọng được sáng tạo, hưởng thụ, gìn giữ, quảng bá... các giá trị VHTT. 

Trong nhà trường THPT, học sinh là lực lượng chiếm đông đảo nhất về số 
lượng, đa dạng nhất về thành phần. Mặc dù cùng một độ tuổi, cùng bậc học, 
song vẫn có sự khác biệt lớn về điều kiện sống, trình độ, nguồn gốc xuất thân, 
thành phần gia đình, tôn giáo, giới tính, truyền thống, mô hình ứng xử, sở thích, 
thị hiếu, thói quen... giữa các em học sinh THPT thuộc các khu vực khác nhau, 
thậm chí ngay trong cùng một trường, một lớp học. Vì vậy, khi nghiên cứu 
ĐSVHTT của học sinh THPT, cần lưu ý đến tính phức hợp và tính đa dạng cao 
của chủ thể này, đồng thời cần có sự tham chiếu với ĐSVHTT của các nhóm 
chủ thể gần gũi khác như thanh niên hay sinh viên.  

Do các đặc điểm về tâm sinh lí, nhận thức, tình cảm chưa ổn định, do có sự 

khác biệt về khu vực, vùng miền như đã nói trên, nên ĐSTT, nhu cầu VHTT của 

các em rất đa dạng, phức tạp, thường xuyên bị tác động, thay đổi bởi các nguyên 

nhân khách quan và chủ quan. Xét về nhu cầu VHTT, hơn bất cứ nhóm chủ thể 

nào, học sinh THPT là nhóm chủ thể có nhu cầu cao về các hoạt động sáng tạo 

cũng như vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể thao, giao lưu, học tập, hưởng 

thụ các giá trị văn hóa, bởi với học sinh THPT, tất cả đều là mới mẻ, hấp dẫn, cần 

thiết. Học sinh THPT có nhu cầu được tìm hiểu khám phá cái mới, cái mình thích, 

cái mình còn thiếu và ở một mức độ nhất định, đã có khả năng tiếp nhận, sáng tạo 

chúng. Chính những đặc điểm này sẽ là yếu tố chủ quan quyết định ĐSVHTT của 

chủ thể. Việc học sinh THPT tiếp nhận một cách nhanh chóng, hầu như bỏ qua sự 

suy ngẫm, chọn lựa một xu hướng thời trang, một phong cách mới, một hoạt động 

gây sự chú ý nào đấy, thích và bắt chước một thần tượng nào đấy (dù chưa hẳn đã 

phù hợp, tích cực, tiến bộ mà đơn giản chỉ là lạ lẫm, khác thường, thậm chí lập 

dị), rồi lại nhanh chóng chán bỏ, thích thứ khác, tìm kiếm cái khác... cũng là 

những biểu hiện hết sức bình thường của lứa tuổi này. Tuy vậy, dấu ấn của 
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MTVH học đường trong nhà trường phổ thông và tâm lí lứa tuổi học trò mới lớn 

cũng tạo nên những nét chung, dễ nhận thấy, mang màu sắc, đặc thù riêng. 

Bản chất mỗi con người là một cá thể độc lập nhưng không khép kín, luôn 
có khao khát chia sẻ và nhận được sự chia sẻ, đồng cảm từ người khác. Học sinh 
THPT cũng có nhu cầu rất cao được giãi bày, tâm sự, thể hiện bản thân mình. 
Tâm hồn các em vốn lành mạnh, trong sáng, vô tư, chưa bị tiêm nhiễm bởi 
những toan tính ích kỉ, nhỏ nhen, vụ lợi của đời thường, nên mong muốn giãi 
bày, tâm sự, thổ lộ… của lứa tuổi này rất tự nhiên, chân thành. Học sinh THPT 
có thể chia sẻ, trao đổi với thầy cô, cha mẹ, những người lớn tuổi, bạn bè… về 
những vướng mắc tâm sinh lí của tuổi mới lớn; về suy ngẫm, quan niệm, định 
hướng, mong ước; về sở thích, thói quen; về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, 
thậm chí ngay cả một sự bức bối khó chịu, một sự hiểu lầm nào đó v.v… Điều cần 
chú ý là, đối với học sinh THPT, ngay cả những điều thầm kín, riêng tư nhất, vẫn 
sẵn sàng thổ lộ, giãi bày, bởi có lẽ sự chân thành nào cũng muốn được đáp lại bằng 
sự chân thành, sự cầu thị nào cũng mong nhận được những tư vấn, chia sẻ tin cậy, 
hữu ích. Do đó, các em thường chỉ tâm sự với những người thân thiết, tin tưởng, 
biết rằng người đó sẽ thấu hiểu, đồng cảm, giúp mình tháo gỡ những vướng mắc, 
trăn trở. 

Tâm sự, cởi mở, giãi bày bản thân mình với con người nói chung, với học 
sinh THPT nói riêng, đã trở thành một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu 
trong đời sống tinh thần của mỗi cá nhân. Bất cứ một sự thiếu văn hóa, thiếu tôn 
trọng, thiếu chân thành nào của cả người giãi bày và người chia sẻ tâm sự đều có 
nguy cơ phá vỡ một mối quan hệ, bởi thế, nhu cầu VHTT luôn đòi hỏi một thái 
độ, một lối ứng xử văn hóa phù hợp. 

Bên cạnh đó, như bất kì chủ thể nào khác, học sinh THPT còn có nhu cầu 
được nghỉ ngơi, vui chơi giải trí…, chẳng hạn chơi games, xem ca nhạc, xem 
phim, đọc sách, tán gẫu với bạn bè, đi picnic, chơi thể thao, xem tivi, lướt web... 
Nhu cầu này ở học sinh THPT vốn là rất cao, bởi người ta thường nói, tuổi học 
sinh là tuổi ăn tuổi ngủ, vô tư vô tâm…, tuy nhiên hiện nay, do áp lực của việc 
học tập, phấn đấu “Vì ngày mai lập nghiệp”, nên nó chỉ được thể hiện lúc các 
em rảnh rỗi, được nghỉ học. Về nguyên tắc thì chỉ những ngày nghỉ cuối tuần, 
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nghỉ hè hoặc các ngày nghỉ lễ, các em mới có thời gian và điều kiện để tự mình 
thư giãn, thưởng thức, chiêm nghiệm các sở thích, hứng thú riêng trên. Song, 
học sinh THPT ngày nay rất biết tranh thủ, tận dụng các thời gian rảnh rỗi, dù 
ngắn ngủi, để lấy lại sự thăng bằng cho bản thân mình. Các hoạt động vui chơi, 
giải trí của các em, do đó, cũng rất linh hoạt, sáng tạo. Các trò chơi trí tuệ, câu 
đố trong giờ học; cùng bạn đá cầu ít phút trong giờ giải lao; xem một bức tranh, 
nghe một bản nhạc, hát nghêu ngao vài câu nào đó, tham gia trắc nghiệm, trải 
nghiệm thực tế… đều có tác dụng tốt với các em trong việc thỏa mãn phần nào 
hứng thú và tái khởi động tinh thần sau các giờ học căng thẳng.  

So với các thế hệ trước đây, học sinh THPT ngày nay có nhiều điều kiện 

thuận lợi để thỏa mãn nhu cầu, sở thích riêng của mình. Các em có thể xem, tra 

cứu một thông tin nào đó ngay trên điện thoại di động hoặc tại phòng máy, thư 

viện trường; có thể chơi các môn thể thao, tham gia các câu lạc bộ, các hoạt 

động ngoại khóa, các phong trào tình nguyện do các trường, các tổ chức đoàn 

thể phát động thường xuyên. Các hoạt động, phong trào này đặc biệt bổ ích, có 

hiệu quả. Nó vừa có chức năng giải trí, vừa có ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận 

thức và ĐSVHTT cho học sinh hiện nay. 

Tuy vậy, đã là nhu cầu, sở thích cá nhân thì khó có thể kiểm soát, đánh giá, 

điều chỉnh được mức độ của những ham muốn, đam mê, ngoại trừ chính sự tiết 

chế bản thân của cá nhân đó. Thực tế cho thấy không chỉ học sinh THPT mà 

ngay cả người lớn không phải ai cũng biết tiết chế và tiết chế được. Đa số các 

em đều chưa xác định được một cách rõ ràng mình cần gì, thích gì, thế nào là 

đủ; bởi xét cho cùng, ở tuổi mới lớn, đang lớn nên cái gì các em cũng thích và 

khi đã thích rồi thì đam mê, đôi khi quá đà, trở thành nghiện ngập. Nhiều học 

sinh nam mụ mẫm đầu óc vì chơi games. Một số em nữ khốn khổ vì thích các 

mốt thời trang mới. Một số em khác lại thích đi chùa trước mỗi kì thi để cầu xin 

thi tốt, đạt kết quả cao, tránh cái kết cục “học tài thi phận” đen đủi theo kiểu tự 

chống chế, biện minh của học trò. Cá biệt có một số em khác còn bị khủng 

hoảng tâm lí, rơi vào trạng thái trầm cảm, tự ti hoặc có các ý nghĩ tiêu cực khi 
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các nhu cầu, đòi hỏi, mong muốn của mình không được đáp ứng, không như 

mong muốn...  

Tất cả những điều này cho thấy, mọi nhu cầu, sở thích, nguyện vọng, 
mong muốn, đòi hỏi của mỗi cá nhân đều là chính đáng, song các nhu cầu đó 
đều phải căn cứ vào thực tiễn, vào năng lực của bản thân và các điều kiện có 
thể đáp ứng nó.  

2.2.2. Hoạt động văn hóa tinh thần của học sinh trong nhà trường 
trung học phổ thông 
Xét theo nghĩa rộng nhất của văn hóa học, hoạt động sống nào của con 

người cũng chứa đựng các giá trị văn hóa, từ lao động, học tập, ăn, mặc, ở, đi lại 
đến giao tiếp, vui chơi, sáng tạo, hưởng thụ v.v… Các hoạt động này có thể 
mang tính cá nhân hay cộng đồng, thường xuyên hay không thường xuyên, 
nhưng luôn diễn ra trong mối liên hệ với cộng đồng. Nói cách khác, hoạt động 
văn hóa của con người luôn mang tính xã hội. 

Hoạt động VHTT của học sinh THPT là hoạt động tự thân, tự nguyện, đáp 
ứng trực tiếp nhu cầu VHTT của đối tượng này, nhưng không tách rời hoạt động 
chung của lứa tuổi, của MTVH học đường. ĐSVH lành mạnh, phong phú phải 
được biểu hiện qua sự lành mạnh và đa dạng của các dạng hoạt động văn hóa, 
các mức độ tham gia của học sinh. Có thể phân chia các dạng hoạt động VHTT 
của học sinh THPT như sau: 

Một là, hoạt động sáng tạo các giá trị VHTT. Dạng hoạt động này đòi hỏi 
chủ thể văn hóa phải có trình độ, năng lực tư duy và kỹ năng khéo léo, cũng như 
môi trường và điều kiện nhất định. Liên quan đến dạng này, có thể kể đến những 
hoạt động như: tập dượt sáng tác và thực hành, trải nghiệm sáng tạo; tổ chức và 
tham gia các cuộc thi khéo tay hay làm, nấu nướng, trang điểm, cải tiến đồ dùng, 
dụng cụ học tập; tham gia biểu diễn nghệ thuật. Kết quả của những hoạt động này 
sẽ là những sản phẩm văn hóa vật thể hoặc phi vật thể, thấm đượm các giá trị tinh 
thần, thể hiện rõ khả năng sáng tạo hết sức phong phú của các em. Xuất phát từ 
nhiệm vụ học tập và định hướng nghề nghiệp, nhiều học sinh THPT hiện nay đã 
chủ động, tích cực tham gia các câu lạc bộ học tập, các cuộc thi nghiên cứu khoa 
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học dành cho lứa tuổi THPT, các lớp học kĩ năng mềm v.v... Tuy các sản phẩm 
nghiên cứu, sáng tạo chưa có giá trị nhiều lắm về mặt khoa học, song nó đã thực sự 
tạo nên một sự thay đổi rõ rệt trong ý thức, tâm hồn và giúp học sinh THPT có tâm 
trạng hào hứng khi tham gia bởi được thể nghiệm bản thân mình, được học hỏi và 
được thấy những sáng tạo ban đầu của mình được ghi nhận. 

Nhu cầu tình cảm và năng lực sáng tạo tự thân ở lứa tuổi học sinh THPT rất 
phong phú, nên khó có thể kể hết các sáng tạo cá nhân mà các em đã tự thể hiện. 
Những học sinh THPT có xu hướng mạnh về nội tâm thì thường thể hiện bản thân 
mình qua các hoạt động như ghi nhật kí, sáng tác văn thơ; một số khác hướng 
ngoại, thích thể hiện, khẳng định bản thân mình thì tham gia các cuộc thi trong tư 
cách là trưởng nhóm, MC, người tổ chức hoặc thuyết trình, xâu chuỗi các sự kiện... 
Một lá thư, bông hồng, một thông điệp riêng cá nhân nào đó do các em tự làm, tự 
gửi gắm qua thực tế hoặc các phương tiện thông tin như Internet, Facebook..., đều 
có ý nghĩa, bởi nó đều chứa đựng một hàm lượng lớn thông tin về thực trạng 
ĐSVHTT của thế hệ trẻ - tuổi học trò.  

Hiện nay, ở nhiều trường THPT lớn ở các tỉnh thành, nhất là các trường 
trên địa bàn Hà Nội, việc thường xuyên mời các diễn giả, nhà khoa học, nhà 
văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật về nói chuyện; việc tổ chức 
các câu lạc bộ học sinh với văn thơ, học sinh với nghệ thuật dân gian (chẳng 
hạn, phong trào “sân khấu hóa trường học” mà TS. Nguyễn Quang Trung đã 
thực hiện nhiều năm qua ở trường THPT Chuyên ngữ Hà Nội) đã được chú ý và 
bước đầu có hiệu quả rõ rệt.  

Hai là, hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ các giá trị VHTT. Dạng hoạt 
động này thường rất phong phú về hình thức, tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích, thói 
quen và điều kiện của chủ thể VHTT. Có thể nêu một số hình thức hoạt động cơ 
bản thuộc dạng này như: vui chơi, lễ hội; giải trí, thể dục thể thao, thưởng thức các 
loại hình nghệ thuật, du lịch, mua sắm, tín ngưỡng v.v… Ở đây, lựa chọn hoạt động 
vui chơi giải trí nào, cách thức hưởng thụ các giá trị văn hóa nào là quyền của học 
sinh, bởi nó xuất phát và gắn liền với quan niệm riêng của các em về hệ giá trị đạo 
đức xã hội và văn hóa thẩm mĩ. Cùng là tiếp nhận, hưởng thụ một sản phẩm, giá trị 



 

 
 

42

văn hóa nào đó, nhưng mỗi học sinh THPT có khoái cảm riêng, rút ra được các bài 
học riêng. Vấn đề là ở chỗ, từ mỗi giá trị VHTT được hưởng thụ đó, các em thu 
nhận được cái gì và cảm thấy cần phải có trách nhiệm thế nào trong việc bảo vệ, 
lưu giữ và phát huy những giá trị ấy. 

Điểm duy nhất cần lưu ý với học sinh THPT trong hoạt động vui chơi, giải 
trí, hưởng thụ các giá trị VHTT chính là ở việc kiểm soát mức độ và giới hạn các 
hình thức, biểu hiện của nó. Mặc dù là nhu cầu, là quyền của mỗi cá nhân, nhưng 
khác các hoạt động khác, ham muốn vui chơi, giải trí, hưởng thụ… thường không 
có điểm dừng, dễ dẫn đến quá đà, đam mê vô độ, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của 
học sinh, trật tự an ninh xã hội và điều kiện kinh tế của gia đình.  

Ba là, hoạt động lưu giữ, bảo tồn, trao đổi, phát huy các giá trị, sản phẩm 
văn hóa. Dạng hoạt động này rất quan trọng trong ĐSVH của bất cứ cộng đồng 
nào, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự bảo tồn và phát triển ĐSVH không chỉ của 
cộng đồng đó, mà còn của cả nền văn hóa dân tộc.  

Việc giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa dân tộc với các đối tượng khác của 
học sinh THPT còn hạn chế do hiểu biết của các em về các giá trị VHTT đã kết 
tinh thành truyền thống, tinh hoa cũng chưa thật sự đầy đủ. Chỉ có một số em 
sinh ra và lớn lên ở các làng nghề truyền thống, nơi các tục lệ văn hóa cổ truyền 
không phải là dấu tích mà vẫn đang hiện diện, phát triển song song trong đời 
sống hiện đại, chẳng hạn các làng quan họ, phường hát, phường dệt lụa, làng 
nghề thủ công mĩ nghệ... là có ý thức rõ rệt nhất về việc bảo tồn, lưu giữ, phát 
huy các giá trị VHTT của địa phương, quê hương.  

Tham góp trong nhiều cuộc thi khéo tay hay làm, các cuộc thi sáng tác, văn 
nghệ, thể dục thể thao, võ thuật... có các sản phẩm do chính tay học sinh THPT làm 
ra, trưng bày, thể hiện. Học sinh THPT cũng có ý thức giữ gìn, bổ sung, làm đẹp hơn 
hình ảnh của quê hương, nhà văn hóa, thư viện của trường... theo các cách thức, khả 
năng và điều kiện riêng và điều đó là rất đáng quý. Việc yêu cầu học sinh THPT phải 
tuân thủ qui định, biết sáng tạo, lưu giữ, phát huy di sản VHTT bằng các hành động 
hay sản phẩm cụ thể là không cần thiết, bởi khi tham gia sinh hoạt trong ĐSVH cộng 
đồng, tự thân các em đã có trong ý thức điều đó, hơn nữa, chỉ riêng thái độ biết trân 
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trọng, nâng niu các giá trị VHTT, tiếp nhận nó một cách có suy ngẫm, có chính kiến 
và chia sẻ đã khẳng định điều đó rồi.  

Có thể nói, cấu trúc ĐSVHTT của học sinh THPT vừa mang những nét 
chung của ĐSVH cộng đồng, vừa có nhiều nét riêng có tính khu biệt, nên việc 
chú ý, quan tâm đến nhu cầu của đối tượng này, tạo các thiết chế, sản phẩm phù 
hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa hữu ích giúp học sinh THPT vừa phát huy 
được năng lực sáng tạo, vừa được hưởng thụ; qua đó có ý thức giữ gìn, phát 
triển các giá trị VHTT là rất cần thiết. Cũng như thanh niên, sinh viên nói chung, 
học sinh THPT luôn muốn được tiếp cận cái mới, cái hay, cái đẹp. Các dạng 
thức sinh hoạt VHTT có đa dạng, sôi nổi, hệ thống thiết chế văn hóa có mở rộng 
và các sản phẩm văn hóa có phong phú, phù hợp thì mới đáp ứng được nhu cầu 
VHTT ngày càng cao của lứa tuổi này. 

2.2.3. Sản phẩm văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông 
Sản phẩm VHTT của học sinh THPT gồm 2 loại: các sản phẩm do yêu cầu 

từ chương trình học tập và các sản phẩm do các em tự lựa chọn sáng tạo. 
Loại thứ nhất là các sản phẩm hữu hình học sinh THPT tạo ra trong quá 

trình học tập, đó là những công trình nghiên cứu khoa học, đồ dùng, vật liệu 
phục vụ học tập, sản phẩm từ các cuộc thi khéo tay hay làm, các sáng tác văn 
thơ trong chương trình học tập... 

Các sản phẩm VHTT do học sinh tự sáng tạo là kết quả của sự ham mê, tìm 
tòi, sáng tạo, mang dấu ấn sở thích, năng lực, nhu cầu cá nhân và có ý nghĩa lớn 
về tinh thần. Gần đây, việc khuyến khích, tạo điều kiện phát huy năng lực sáng 
tạo của học sinh THPT nói chung, học sinh THPT Hà Nội nói riêng đã bắt đầu 
được chú ý và đã có một số kết quả nhất định.  

2.3. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI 

2.3.1. Đặc điểm học sinh trung hoc phổ thông Hà Nội 
2.3.1.1. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có sự phát triển về tâm 

sinh lý sớm hơn so với lứa tuổi 
Trong hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam hiện nay, bậc THPT được 

qui định trong ba năm học, từ lớp 10 đến lớp 12, tương ứng với lứa tuổi từ 16 đến 18, 
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giai đoạn bắt đầu dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi người lớn. Đây là giai đoạn 

phát triển mạnh mẽ nhất về thể chất, tâm sinh lí và cũng là giai đoạn quan trọng nhất 

định hình tính cách cá nhân của các bạn trẻ. Các em vừa trải qua ngưỡng tuổi thiếu 

niên, song cũng chưa phải là thanh niên, các tố chất của người lớn chỉ mới bắt đầu 

hình thành, nên có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn, phức tạp và nhạy cảm nhất 

không chỉ đối với bản thân các em trong quá trình tự đi tìm “vóc dáng hình hài” cho 

riêng mình, mà còn đối với gia đình, xã hội, nhà trường và các tổ chức, lực lượng 

làm công tác giáo dục khác.  

Các nghiên cứu về nhân trắc, hình thái, tâm sinh lý, thể chất và trí tuệ của 
học sinh THPT gần đây đã cho thấy khoảng mười năm trở lại đây, lứa tuổi học 
sinh THPT đã có sự phát triển đáng kể, vượt xa nhịp độ trung bình của các thập 
niên trước. Trong bài báo “Nghiên cứu một số đặc điểm nhân trắc cơ bản của 
học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội” [55], các tác giả Mai Văn Hưng, Trần 
Long Giang, trên cơ sở so sánh học sinh THPT nội và ngoại thành đã khái quát: 
“Nhìn chung, các đặc điểm nhân trắc tuổi sau dậy thì điển hình như Pignet 
(chiều cao đứng (cm) - cân nặng (kg) + vòng ngực trung bình (cm) và BMI 
(Body Mass Index) của học sinh nội thành tốt hơn so với ngoại thành và nông 
thôn”, nhất là chiều cao, cân nặng và vòng ngực. Theo bài báo, đến năm 
2020, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam trưởng thành là 
1,65cm, nữ là 1,55cm, một bước tăng trưởng đáng kể, song vẫn còn thấp 
hơn nhiều so với chỉ số chung của thế giới và khu vực như Nhật Bản, Trung 
Quốc, Singapore… Kết quả này cũng đồng nhất với các nghiên cứu, thống 
kê của nhóm tác giả Nguyễn Võ Kỳ Anh, Vũ Đức Thụ, Vũ Bích Huệ (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo) [5] và nhiều nhà nghiên cứu khác. 

Theo khảo sát, tìm hiểu của tác giả luận án, các chỉ số về chiều cao, cân 
nặng, vòng ngực… của học sinh THPT Hà Nội nói chung và bốn trường được 
khảo sát nói riêng (kết quả khám sức khỏe định kì hàng năm do bộ phận y tế học 
đường các trường cung cấp) dường như đã vượt trước ngưỡng 2020. Rất ít học 
sinh nam lớp 12 thấp hơn 1,65cm, phần lớn khoảng 1,67 đến hơn 1,70cm. Một 
số không nhỏ học sinh nữ được cảnh báo có nguy cơ béo phì hay thừa cân cấp 
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độ I. Tuy nhiên, đây cũng không phải là dấu hiệu đáng mừng, bởi trên thực tế, 
mặc dù những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm 
sóc sức khỏe, cải thiện chiều cao cho người dân, song theo báo cáo của Bộ Y tế, 
hiện chiều cao trung bình của người Việt Nam hiện nay vẫn thấp nhất châu Á và 
đứng thứ 10 thế giới, nguyên nhân một phần do chế độ dinh dưỡng, nhưng phần 
lớn do lười vận động. 

Điều đáng chú ý trước hết đối với học sinh THPT chính là ở chỗ, sự dậy 

thì, phát triển về thể chất kéo theo nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, khó kiểm 

soát. Nảy sinh trong các em nhu cầu khám phá bản thân mình và người khác 

giới, ban đầu chỉ là vì tò mò hoặc bị tác động, kích thích bởi một tác nhân hay 

yếu tố ngoại cảnh nào đấy. Do sự thôi thúc mạnh mẽ của tuổi dậy thì, phần khác 

do tò mò, xem các phim “người lớn” hoặc thấy bạn có người yêu cũng “yêu 

thử”, “yêu theo phong trào”, nên một số em học sinh THPT Hà Nội, nhất là lớp 

11, 12, đã xao nhãng việc học hành, mải chơi bời, đôi khi đi quá giới hạn của 

tình bạn, tình yêu học trò, để lại những tổn thương sâu sắc về tâm hồn, tình cảm. 

Thứ hai, lứa tuổi học sinh THPT là giai đoạn quan trọng trong việc phát 

triển trí tuệ. Cơ thể các em đã được hoàn thiện, đặc biệt là hệ thần kinh phát 

triển mạnh, nên cảm giác và tri giác của các em đã đạt tới mức độ như của người 

lớn. Năng lực quan sát và ngôn ngữ phát triển nhanh. Đã qua thời kì “vỡ giọng”, khả 

năng ngôn ngữ của các em tăng lên đáng kể, có thể diễn đạt được nhiều điều phức 

tạp, trừu tượng, khó nói bằng thứ ngôn ngữ uyển chuyển, mạch lạc, thể hiện rõ sự 

suy nghĩ, cân nhắc. So với học sinh THPT ở các tỉnh thành, địa phương khác, học 

sinh THPT Hà Nội có giọng chuẩn, không nói ngọng, nói lắp; hệ thống ngôn từ đa 

dạng phong phú và khả năng diễn giải, thuyết trình cũng mạch lạc, trôi chảy, hoạt bát 

hơn. Điều này lí giải tại sao trong các cuộc thi thuyết trình, hùng biện… dành cho 

học sinh THPT, học sinh THPT Hà Nội có ưu thế hơn hẳn; học sinh nội thành diễn 

đạt tốt hơn, mạch lạc, trôi chảy hơn học sinh ngoại thành. 

Trí nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ của học sinh 

THPT. Các thao tác tư duy trong học tập, tiếp thụ kiến thức, rèn luyện trí nhớ như 
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so sánh đối chiếu, hệ thống hóa, mở rộng liên hệ thực tế… được vận dụng có hiệu 

quả. Nhờ đó, nhiều học sinh THPT Hà Nội không mất quá nhiều thời gian học tập 

như trước nhưng vẫn có thể nắm bắt đầy đủ kiến thức theo yêu cầu. Số lượng các 

em đoạt danh hiệu học sinh giỏi, nhiều em không chỉ học giỏi mà còn có thời gian 

tham gia và đạt kết quả cao ở các kì thi, các giải thưởng, các hoạt động xã hội, 

phong trào khác ở hai trường THPT Trần Nhân Tông và THPT Cầu Giấy đã cho 

thấy điều đó. Tuy vậy, không phải bất cứ học sinh nào cũng có một phương pháp tư 

duy, phương pháp học tập tốt. Vẫn còn nhiều em còn đại khái, coi thường việc ghi 

nhớ máy móc và đánh giá thấp việc ôn lại bài.  

Hoạt động tư duy của học sinh THPT Hà Nội cũng có bước tiến đáng kể. 

Các em có khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề khá nhanh. Nhiều em thích 

nghe và ghi chép trong sổ tay những câu triết lí để tự thẩm thấu, chiêm nghiệm, 

suy ngẫm. Tuy nhiên, ở một số học sinh vẫn còn nhược điểm là chưa phát huy 

hết năng lực độc lập suy nghĩ của bản thân, còn kết luận vội vàng theo cảm tính. 

Điều này có nhiều hơn ở hai trường THPT Yên Hòa và THPT dân lập Nguyễn 

Bỉnh Khiêm. Ở trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, số học sinh có ý 

thức học tập, có khả năng sáng tạo, độc lập tư duy, theo kết quả tổng kết hàng 

năm và chính các em thừa nhận trên facebook, chỉ tập trung ở các lớp chọn. 

Nhìn chung, tính độc lập, chủ động, sáng tạo trong nhận thức là phẩm chất 
tâm lí đặc trưng của học sinh THPT Hà Nội. Phẩm chất này phát triển nhanh hay 
chậm, tích cực hay thụ động, có hiệu quả hay không có hiệu quả…, phụ thuộc 
vào phương pháp giảng dạy, giáo dục của nhà trường. Hiện nay, chúng ta đã thí 
điểm nhiều mô hình, phương pháp dạy học mới ở các trường phổ thông, song do 
thiếu tính đồng bộ, nội dung và phương pháp dạy học trong nhà trường còn 
nhiều bất cập, chưa đổi mới, nên chưa tạo ra các chuyển biến, khác biệt về tâm 
lí, nhận thức của học sinh như mong muốn. 

2.3.1.2. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có ý thức tự vấn cao 
Sự tự ý thức là một đặc điểm nổi bật trong sự phát triển tính cách của học 

sinh THPT Hà Nội. Điều này có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Sống tại 
Thủ đô, các em có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng có những trở ngại, 
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thách thức cần vượt qua, nhất là vượt qua bản thân mình trước nhiều cám dỗ và 
lựa chọn. Khác với ở các tỉnh thành khác, môi trường văn hóa - xã hội, môi 
trường học tập, sinh hoạt… ở Hà Nội vừa thuận lợi, vừa khắc nghiệt. Nếu không 
tự chủ, tự ý thức, các em rất dễ bị lôi cuốn, sa đà vào các tệ nạn hoặc bỏ lỡ, đánh 
mất các cơ hội học tập, phấn đấu mà không thể, không dễ làm lại. 

Tự ý thức của học sinh THPT Hà Nội mang tính cá nhân cao, xuất phát từ 
đời sống tâm sinh lý tự thân, đôi khi không cần đến sự nhắc nhở, yêu cầu, 
khuyến dụ, răn đe của gia đình, nhà trường, xã hội. Các em ý thức rõ ràng hơn 
về cá tính, về sự khác biệt của mình so với những người khác. Các em cũng hiểu 
rõ những phẩm chất phức tạp, biểu hiện mối quan hệ nhiều chiều của nhân cách 
(tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ, lòng tự trọng…). Câu hỏi thường trực đối với 
nhiều học sinh là hình ảnh bản thân mình thế nào trong mắt người khác, nhất là 
trong mắt bạn bè, đặc biệt các bạn khác giới. Các em thường đặt ra các câu hỏi: 
Tôi là ai? Tôi là người như thế nào? Tôi có những năng lực vượt trội nào? Lí 
tưởng của tôi là gì? Tôi muốn trở thành người như thế nào?... và tự đi tìm câu trả 
lời theo cách riêng của mình. Đây là yếu tố quan trọng của sự tự xác định về mặt 
đạo đức - xã hội của học sinh, quy định các hành vi tu dưỡng, rèn luyện của các 
em. Tự phân tích, chất vấn, đặt ra những yêu cầu cao đối với bản thân là tiền đề 
của tự giáo dục có mục đích và là dấu hiệu để xác định sự phát triển về mặt nhân 
cách của lứa tuổi này. 

Đi kèm với tự ý thức là khả năng tự đánh giá, điều chỉnh bản thân. Ý thức 
tự điều chỉnh bản thân qua thực tiễn, qua ý kiến góp ý của gia đình, bạn bè, thầy 
cô cũng là một trong những phẩm chất đáng quý của tuổi học sinh THPT. Việc 
tự đánh giá, điều chỉnh này không chỉ giúp các em ý thức được rõ hơn những 
thiếu hụt cần bổ khuyết, những ưu thế, năng lực cần phát huy, mà còn giúp các 
em tự tin hơn khi muốn khẳng định, thể hiện vị trí, vai trò “người lớn” của mình 
trong gia đình, nhà trường và xã hội, nhất là trong các hoạt động tập thể.  

2.3.1.3. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội sớm hình thành thế giới 
quan và lí tưởng sống 

Tuổi đầu thanh niên là lứa tuổi quyết định của sự hình thành thế giới quan. 

Khi đã xác lập được hệ thống quan điểm riêng mới có thể cắt nghĩa được thế 
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giới khách quan, đánh giá được nó, xác định được thái độ của mình đối với thế 

giới đó. Sự hình thành thế giới quan được thể hiện ở tính tích cực nhận thức. Chỉ 

số đầu tiên của sự hình thành thế giới quan là sự phát triển của hứng thú nhận 

thức đối với những quy luật của tự nhiên và xã hội… So với các thế hệ trước đây, 

học sinh THPT Hà Nội hiện nay phải tiếp cận và đối mặt với nhiều vấn đề như: đạo 

đức, lối sống và thói quen sinh hoạt; quan niệm về cái xấu cái đẹp, cái thiện cái ác; 

mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa cống hiến với hưởng thụ, giữa quyền lợi 

và trách nhiệm…, nghĩa là được nắm bắt thông tin, giáo dục khá đầy đủ cả về lí 

thuyết và thực tiễn, về các tri thức xã hội và ý thức, kinh nghiệm cá nhân. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số ít em còn có quan niệm, ý nghĩ bảo thủ lạc hậu, sống thụ 

động, ý thức tổ chức kỉ luật kém, chây lười, ỷ lại hoặc thích cuộc sống xa hoa, ăn 

chơi hưởng thụ vượt quá điều kiện, khả năng của bản thân và gia đình… 

Cũng cần lưu ý đến một nét tính cách khác của học sinh THPT Hà Nội, đó 
là sự phát triển, ổn định tương đối của tính tự trọng. Tính tự trọng là sự tin 
tưởng, tôn trọng và chấp nhận chính bản thân, nhân cách của mình, trên cơ sở tự 
đánh giá đúng đắn, khái quát về bản thân. Những học sinh có tính tự trọng thấp 
thường gặp khó khăn trong giao tiếp và phát triển nhân cách, có biểu hiện kiêu 
căng, tự phụ, thiếu tinh thần phê và tự phê hoặc hay mặc cảm, tự ti, từ đó dẫn 
đến có quan điểm, thái độ không đúng đối với bản thân và người khác. Cách tốt 
nhất để giúp các học sinh này không phải là phê phán họ mà cần tổ chức cho họ 
hoạt động, giao tiếp, trải nghiệm thực tế, tiếp xúc nhiều hơn với các sự kiện, 
hiện tượng, con người, cảnh huống, để thông qua đó, các em tự rút ra bài học, 
kinh nghiệm sống, tự thay đổi thái độ, cái nhìn, cách đánh giá của chính mình. 
Tự trọng cao là sự đánh giá đúng mức về bản thân, biết bảo vệ danh dự của 
mình một cách phù hợp trong các hoàn cảnh cụ thể. Bất cứ thái độ, hành vi vô 
tình hay hữu ý nào của thầy cô, bạn bè… coi thường, xúc phạm đến danh dự, 
nhân phẩm của học sinh trong và ngoài trường đều dẫn đến các phản ứng, đôi 
khi khó lường trước hậu quả. Đáng mừng là vài năm trở lại đây, ở bốn trường 
được khảo sát, chưa có trường hợp nào thầy cô bất cẩn, làm tổn hại đến đạo đức 
nghề nghiệp, nhân cách học sinh và uy tín giáo dục của nhà trường. 
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2.3.1.4. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có thái độ, tình cảm và 
khả năng giao tiếp tốt, tính tự lập cao  

Do ý thức về bản thân đã phát triển mạnh, nên lứa tuổi học sinh THPT khao 
khát muốn có những quan hệ bình đẳng trong cuộc sống và có nhu cầu sống cuộc 
sống tự lập. Tính tự lập của các em thể hiện ở ba mặt: tự lập về hành vi, tự lập về tình 
cảm và tự lập về đạo đức, giá trị. Các em chỉ thích làm những việc gì mình thích và 
cho là đúng. Thích đi chơi với bạn bè, thích chơi game, thích trải nghiệm các cảm 
giác mạnh, phiêu lưu, mạo hiểm, thậm chí thích trêu chọc người khác, thử cảm giác 
không nghe lời… Song ở lứa tuổi này, do chưa thể tự chủ, tự điều chỉnh được các 
hành vi, nên các em thường bị thái quá, quá đà trong các hoạt động. Sự thiếu tự chủ 
về cử chỉ, hành vi đã khiến nhiều em tự đánh mất mình và để lại những hậu quả cực 
kì nghiêm trọng. Đôi khi, chỉ vì một lời lẽ bóng gió, một thái độ thiếu lịch sự, một 
hành động bất cẩn nào đó cũng có thể gây ra các vụ xô xát, ẩu đả… làm tổn thương 
sâu sắc đến bản thân các em và những người khác.  

Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng trên chính là việc 

không tìm thấy tiếng nói chung trong giao tiếp hàng ngày. Sự nóng nảy, thiếu suy 

nghĩ, thiếu kiềm chế trong việc xử lí những bất đồng nảy sinh trong giao tiếp, đôi 

khi xảy ra chỉ vì các lí do rất không đâu. Bởi thế, trong nhà trường, việc giáo dục kĩ 

năng giao tiếp, nhất là giao tiếp với thầy cô, bạn bè cho học sinh là rất quan trọng. 

Năng lực giao tiếp phản ánh sự làm chủ tình huống, tình thế giao tiếp, đồng thời thể 

hiện trình độ ứng xử của con người. Trường, lớp là một tập thể, hơn nữa lại là môi 

trường có tính văn hóa, giáo dục cao, nên đòi hỏi mỗi học sinh cần biết giao tiếp, 

cư xử đúng mực, hòa nhã, cầu thị và có văn hóa. Giao tiếp với thầy cô giúp các em 

ý thức được vị trí của mình, biết tôn trọng phép tắc, đạo lí thầy trò; giao tiếp bạn bè 

giúp các em biết trân trọng lẫn nhau, sẻ chia và giúp nhau cùng tiến bộ. Giao tiếp 

xã hội khiến các em tích lũy thêm nhiền kiến thức, kinh nghiệm sống cần thiết. 

Thông qua các hoạt động giao tiếp này, các em sẽ điều chỉnh được trước hết là cử 

chỉ, hành vi, sau đó là phong cách, lối sống.  

Đời sống tình cảm của học sinh THPT Hà Nội nói chung, rất phong phú 

và đa dạng. Các em có ý thức về mình, biết quan tâm đến bản thân mình và 
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những người khác. Đặc điểm này được thể hiện rõ nhất trong tình bạn. Quan 

hệ bạn bè đối với học sinh THPT ngày càng phát triển mạnh và vượt ra khỏi 

giới hạn của hoạt động học tập, nổi lên thành một phạm vi độc lập rất quan 

trọng trong đời sống của học sinh THPT. Các em đều muốn chứng tỏ, khẳng 

định vị thế, vai trò của bản thân trong tập thể và trong lòng bạn bè; muốn 

được thừa nhận và tôn trọng.  

Có thể nói, tình bạn ở lứa tuổi này khá bền vững, có thể vượt qua thử thách 
và kéo dài suốt đời. Tuy nhiên, những quan niệm về tình bạn ở tuổi thanh niên 
và mức độ thân mật thực tế của nó không như nhau giữa nam và nữ. Ở các em 
gái, do sự trưởng thành sớm hơn nên nhu cầu tình bạn thân mật xuất hiện sớm 
hơn so với các em trai và yêu cầu đối với tình bạn cũng cao hơn. Phạm vi quan 
hệ bạn bè được mở rộng, nhu cầu về tình bạn khác giới được tăng cường và một 
số em đã xuất hiện những lôi cuốn đầu tiên khá mạnh mẽ, rõ rệt mà người ta gọi 
là tình yêu.  

Tình yêu học trò về cơ bản là thứ tình cảm lành mạnh, trong sáng, ghi nhận, 
đánh dấu khởi đầu của một giai đoạn bình thường và tất yếu trong sự phát triển 
của con người, tuy nhiên, nó gây xáo trộn đời sống sinh hoạt, tinh thần và ảnh 
hưởng lớn tới nhiệm vụ chính của các em là học tập… Thông thường, các em 
sẽ bỏ bê học hành, trễ nải, không quan tâm tới các hoạt động tập thể ở trường 
hoặc sinh hoạt trong gia đình. Dù chỉ là những xúc cảm đầu đời, chưa có gì 
sâu đậm, nhưng sẽ là rất nghiêm trọng nếu trong một phút giây bồng bột, các 
em lỡ đi quá giới hạn và để lại hậu quả. Ở cả bốn trường được khảo sát, nhất 
là khu vực xung quanh các trường THPT Cầu Giấy, THPT dân lập Nguyễn 
Bỉnh Khiêm… có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, đều có các trường hợp học 
sinh nữ dễ dãi, chơi bời, đi quá giới hạn tình bạn, tình yêu, nhưng vì danh dự 
và tương lai của các em, nhà trường không công khai, kỉ luật, chỉ nhắc nhở 
giáo dục nội bộ. 

Tóm lại, ở vào giai đoạn phát triển nhanh nhất về thể chất, trí tuệ và tâm hồn 

trong cuộc đời mỗi con người, nhưng lứa tuổi THPT cũng là lứa tuổi có diễn biến 

tâm sinh lí, nhận thức, tình cảm đa dạng và phức tạp nhất. Các em tiếp nhận rất 

nhanh, hào hứng và vô tư thực trạng và mọi khuynh hướng biến động, đổi thay của 
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cuộc sống, song cũng do các phẩm chất tính cách của lứa tuổi “già trẻ con, non 

người lớn” này mới đang định hình, chưa ổn định, nên một mặt, các em đã tác 

động, chủ động tham gia tích cực vào đời sống văn hóa, tinh thần xã hội nói chung 

và quá trình hoàn thiện bản thân mình nói riêng, làm cho nó trở nên phong phú, 

song mặt khác, cũng đồng thời bị nó tác động trở lại. Ba năm THPT không dài, 

nhưng cũng đủ để tạo nên dấu ấn, phong cách, lối sống đặc trưng của một thế hệ 

tuổi trẻ học đường và cá tính của từng nhân cách trong tương lai. Việc chú ý quan 

tâm đến lứa tuổi học sinh THPT, nắm bắt được, hiểu được thực trạng đời sống tâm 

hồn, nhu cầu, sở thích, khát vọng của các em để tác động, tư vấn, điều chỉnh phù 

hợp trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. 

 2.3.1.5. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có vị thế nhất định trong 

gia đình, nhà trường và xã hội 

Học sinh THPT là những thanh niên mới lớn, do đó, tiếp thu nhanh nhất và 

cũng dễ bị tổn thương nhất do cơ chế phản ứng, tự bảo vệ bản thân mình trước 

các tác động bên ngoài của các em chưa hoàn chỉnh. Tuy phát triển rất nhanh cả 

về thể chất và trí tuệ, rất muốn được thể hiện bản thân mình như là một người 

lớn, song học sinh THPT vẫn là thành phần phụ thuộc, phụ thuộc vào sự nuôi 

dạy của gia đình, sự giáo dục của nhà trường, sự tiến bộ hay lạc hậu, tích cực 

hay tiêu cực của môi trường văn hóa - xã hội và hàng loạt các yếu tố chủ quan, 

khách quan khác. Việc mở rộng các phạm vi, cơ chế, chính sách… nhằm tạo cơ 

hội, điều kiện khuyến khích, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của các 

em còn bị ràng buộc nhiều bởi các định chế xã hội, các luật tục truyền thống, 

“quốc có quốc pháp, gia có gia phong”, nên nhu cầu và thực tiễn hoạt động 

VHTT của các em, trên thực tế, vẫn bị giới hạn trong các khuôn khổ nhất định. 

Vị thế trong gia đình 
Không riêng gì Việt Nam mà ở mọi quốc gia trên thế giới, con cái trước 

tuổi thành niên về nguyên tắc đều phụ thuộc vào sự chu cấp, nuôi dạy của gia 

đình. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa các gia đình phương Tây và phương 

Đông, trong đó có Việt Nam, chính là ở quan điểm và cách thức nuôi nấng, giáo 
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dục con cái. Đây không đơn thuần là khác biệt về điều kiện, khả năng mà thực chất 

là khác biệt về thể chế, truyền thống, ý thức xã hội…, và sự khác biệt này ảnh 

hưởng trực tiếp tới sự hình thành nhân cách, lối sống của mỗi cá nhân sau này. Học 

sinh Mỹ có tính độc lập rất cao bởi từ bé đã được giáo dục ý thức tự chịu trách 

nhiệm về các hoạt động, hành vi, thái độ ứng xử của mình. Học sinh Lào, Mianma 

phải có giai đoạn học tập bắt buộc trong nhà chùa. Bước sang giai đoạn THPT, học 

sinh Thái Lan được phép tự thuê nhà ở riêng nếu không muốn ở cùng gia đình, 

được cha mẹ chu cấp tiền học hoặc tự kiếm việc làm để trang trải học phí, nghĩa 

là đã có thể sống tự lập nếu muốn và có khả năng. Học sinh THPT Hàn Quốc 

không có nghĩa vụ nhưng thường tình nguyện tham gia các khóa huấn luyện quân 

sự… Sự “khác thường” này không phản ánh bản chất xã hội, tính thiếu thống nhất 

của hệ thống giáo dục phổ thông hay sự buông lỏng kiểm soát con cái của gia 

đình. Đây cũng không phải là phương thức, mô hình giáo dục quá “thông 

thoáng”, tiềm ẩn, làm nảy sinh và tạo điều kiện cho các hành vi, lối sống tự do vô 

chính phủ mà người ta thường lo ngại. Thực tế, sự kết hợp linh hoạt nhưng nhất 

quán giữa việc “áp đặt” các khuôn phép và “cởi mở”, tôn trọng ý nguyện, nhu 

cầu, sở thích cá nhân trong giáo dục học hiện đại đã kích thích học sinh phát huy 

hết mọi năng lực cá nhân trên cơ sở tôn trọng luật pháp và quyền con người. 

Song học sinh THPT Việt Nam thì khác, ngay cả học sinh THPT Hà Nội, 

vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, được bố mẹ nuôi ăn học, bị kèm cặp, 

kiểm soát. Thiếu sự chu cấp của cha mẹ, các em không biết xoay sở vào đâu. 

Tính phụ thuộc này, một mặt, là hệ quả của ý thức hệ và trật tự, nền tảng gia 

đình truyền thống của phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng: cha mẹ là 

người sinh thành, nuôi dưỡng, có thiên chức và trách nhiệm nuôi dưỡng con cái 

đến lúc trưởng thành; mặt khác, xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội hiện tại: 

học sinh Việt Nam, ngay cả lứa tuổi THPT, chưa có điều kiện, khả năng để có 

thể sống tự lập. Các em được “bảo lãnh”, không phải lo lắng về vật chất, việc 

học tập, quan hệ, giao tiếp, sinh hoạt riêng tư của các em luôn nằm trong sự chi 

phối, giám sát, điều chỉnh của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, thường tồn tại trong 
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các gia đình Việt Nam hiện nay hai hiện tượng: bao bọc thái quá và dễ dãi, 

buông lỏng thái quá. Cả hai hiện tượng này đều là sai lầm, hạn chế xét về 

phương thức, hiệu quả của giáo dục gia đình. Khi con cái làm gì đó trái ý, không 

vừa lòng hoặc cha mẹ bất lực không dạy dỗ, bảo ban được nữa thì sẽ tái diễn 

“bài ca” muôn thuở: “Cá không ăn muối cá ươn. Con không nghe cha mẹ trăm 

đường con hư” mà đâu biết rằng đôi khi sự hư hỏng đó lại chính là hệ quả của 

quan điểm, cách thức giáo dục sai lầm trên. 

Vị thế trong nhà trường 

Mục tiêu giáo dục của nhà trường THPT khác nhiều so với nhà trường 
THCS, dù các nguyên tắc, nội quy, quy chế học đường vẫn vậy. Trong trường 
THPT, bên cạnh việc trang bị kiến thức cơ bản, các em còn được giáo dục các 
kiến thức xã hội, kĩ năng sống nhằm hình thành thế giới quan và nhân sinh quan, 
giúp các em bước đầu biết tự đánh giá, biết suy xét tình hình thực tại của bản 
thân để thích ứng, hòa nhập và có sự định hướng, lựa chọn phù hợp cho tương 
lai. Năng lực tự đánh giá, ý thức phê và tự phê, khả năng sáng tạo… mà người 
viết đã nói ở mục trên là những điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa học sinh THPT 
và học sinh THCS. Không phải ở tất cả các trường, nhưng ở nhiều trường THPT 
trọng điểm, trường chuyên, trường ở các thành phố, tỉnh lị, thị xã, thị trấn lớn 
hiện nay, các em được khuyến khích, tạo điều kiện thể hiện năng lực, sở trường 
của mình, được tham gia các cuộc thi, được hỗ trợ về chế độ, vật chất trang thiết 
bị để triển khai các ý tưởng sáng tạo…, và các hoạt động này những năm gần 
đây được đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh. 

Cũng những năm gần đây, sự hòa nhập của không gian xã hội vào không 
gian nhà trường, mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội đã được thiết 
lập, gắn kết thường xuyên hơn. Các em được tiếp cận, mở mang, nắm bắt sâu 
sắc kiến thức không chỉ từ sách vở, thầy cô mà còn từ thực tiễn các hoạt động xã 
hội được phổ biến, tuyên truyền, triển khai trong trường; từ hoạt động điền dã, 
trải nghiệm; từ sự đổi mới, mở rộng phạm vi dân chủ, tương tác trong dạy và 
học; từ sự tăng cường “xã hội hóa nhà trường” vốn là chủ trương của ngành giáo 
dục và toàn xã hội hiện nay. Vai trò của người học nói chung, của học sinh 
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THPT nói riêng, đã thay đổi, từ thụ động chuyển sang chủ động, từ tiếp nhận, 
tham gia một chiều sang tiếp nhận, tham gia đa chiều… 

Nhìn chung, xét về vị thế, học sinh THPT vẫn là đối tượng của quá trình 
dạy học và giáo dục, là người học trong nhà trường, song cái đích của quá trình 
giáo dục và tự giáo dục của học sinh Thủ đô, như tuyên bố về sứ mạng, mục tiêu 
của trường THPT Cầu Giấy, không chỉ cần trở thành công dân tốt, có trình độ cao, 
tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng… mà còn phải hướng tới trở 
thành “công dân toàn cầu”. Sinh hoạt trong môi trường học đường THPT tại Thủ 
đô, các nhu cầu và hoạt động VHTT của học sinh có điều kiện để bộc lộ, thể 
nghiệm đầy đủ, được khuyến khích tạo điều kiện và thực tế là rất tự giác, rất phong 
phú sôi động. Từ vị thế học hỏi, tiếp nhận tham vấn, các em đã có thể chủ động 
mang những gì mình tiếp nhận được tham vấn cho các đối tượng khác. Các hoạt 
động VHTT nếu được tổ chức tốt, thường xuyên trong nhà trường sẽ không chỉ tác 
động tích cực đến các em mà còn giúp các em tự tin hơn khi bày tỏ nhu cầu, 
nguyện vọng, mong muốn… của mình với thầy cô, cha mẹ. Đây là những tín hiệu 
tốt, những thay đổi rất đáng ghi nhận. 

Vị thế trong xã hội 
Đến năm lớp 12, năm cuối của chương trình giáo dục THPT, học sinh bước 

sang tuổi 18, nhưng phải tròn 18 mới được coi là trưởng thành, có quyền công 
dân, được tham gia mọi hoạt động xã hội một cách bình đẳng như người lớn. 
Nếu xét theo độ tuổi học sinh phổ thông quy định từ lớp 1 đến lớp 12 từ khoảng 
hơn hai mươi năm trở lại đây, thì phần lớn các em sau khi tốt nghiệp THPT mới 
tròn 18 tuổi. Trước đó, trong suốt quá trình ba năm học THPT, về nguyên tắc, 
cũng như học sinh THCS, các em chưa bị quy định chặt chẽ bởi các trách nhiệm 
với gia đình và xã hội, bởi sự chi phối, áp đặt của các định chế, luật lệ pháp quy 
(ngoài các khuôn khổ, quy định của gia đình, nhà trường), nghĩa là các em chưa 
ở độ tuổi bị truy cứu, xử phạt theo các điều khoản của Luật Hình sự. Nhưng như 
thế không có nghĩa là các em được ưu đãi, “bảo hộ” vô điều kiện về pháp luật và 
các chính sách, chế độ xã hội khác với học sinh đang học trong các nhà trường.  

Ở trong trường và ngoài xã hội, các em có quyền được học tập, được chăm 

sóc y tế, được tạo điều kiện phát triển thể chất và trí tuệ, được hỗ trợ, khuyến 
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khích phát triển tài năng sáng tạo, được xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi vi phạm 

pháp luật v.v…, nhưng gắn với sự “bảo hộ”, ưu đãi vẫn là các trách nhiệm, nghĩa 

vụ cần phải hoàn thành. Trước đây, học sinh THPT cũng như học sinh các cấp 

khác, chỉ cần phấn đấu trở thành “con ngoan, trò giỏi, đạo đức tốt”, nay ngoài các 

điều kiện cần trên, còn phải hội tụ, tích lũy các điều kiện đủ khác như nắm bắt và 

chiếm lĩnh nhanh tri thức khoa học mới, hiện đại, có kĩ năng sống, có kinh nghiệm 

tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, có sức khỏe và khả năng giao tiếp, học 

tập, lao động tốt… Tóm lại, các em phải được học tập, giáo dục tốt và phải có năng 

lực phát triển tự thân tốt. 

Việc tham gia ngày càng nhiều các phong trào do Bộ GD và ĐT, Sở GD và 

ĐT Hà Nội tổ chức, chẳng hạn các kì thi quốc tế, thi quốc gia, thi Olimpic các 

môn học…; các hoạt động văn hóa xã hội, các phong trào tình nguyện do các tổ 

chức xã hội, Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức và đạt nhiều 

kết quả cao (như điểm qua trong giới thiệu về các trường mục tiếp theo), cho thấy 

vị thế xã hội của học sinh THPT Hà Nội đã được coi trọng, khẳng định, đánh giá 

đúng. Phối hợp, sát cánh cùng các tổ chức thanh niên, sinh viên trên địa bàn nói 

riêng và Hà Nội nói chung, các hoạt động thiết thực của các em đang từng bước 

làm thay đổi diện mạo nhà trường THPT và quan niệm về vai trò, vị thế xã hội của 

học sinh THPT. 

2.3.1.6. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có ý thức cao trong học tập, 
rèn luyện và phấn đấu 

Nhiệm vụ chính của học sinh THPT nói chung và học sinh THPT Hà Nội 
nói riêng vẫn là học tập, lĩnh hội kiến thức để đạt được trình độ tối thiểu là tốt 
nghiệp THPT, có đủ khả năng, sức khỏe để dự thi vào các trường đại học, cao 
đẳng hay tham gia lao động phục vụ đời sống xã hội. Hứng thú học tập của các 
em ở lứa tuổi này gắn liền với khuynh hướng lựa chọn nghề nghiệp nên đã mang 
tính đa dạng, sâu sắc và bền vững. 

Thái độ của học sinh THPT Hà Nội những năm gần đây đối với việc học 
tập có những thay đổi rõ rệt. Các em ý thức được rằng mình đang đứng trước 
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ngưỡng cửa của cuộc đời tự lập, nên đã có sự chọn lựa, tập trung chú ý, đầu tư 
vào một số môn học yêu thích, phục vụ thiết thực cho nghề nghiệp tương lai. Ở 
trường phổ thông, các môn học, các ngành nghề đều được khuyến dụ là có tầm 
quan trọng như nhau, song thực tế cho thấy, không học sinh nào coi trọng, có ý 
thức học tập đồng đều các môn học, phần vì định hướng nghề nghiệp như đã 
nói, phần khác, các em đã lớn, đã có khả năng tự nhận xét, đánh giá cái gì, tri 
thức, kĩ năng nào là cần thiết, phù hợp với bản thân. Như thế, từ nhiệm vụ cốt 
lõi, mỗi học sinh, căn cứ vào điều kiện, năng lực riêng, lại tự đặt ra các nhiệm vụ 
cụ thể cho mình. Theo số liệu chính thức kết quả tuyển sinh lớp 10 trường THPT 
Yên Hòa công bố, năm học 2016-2017, nhà trường vẫn tuyển 12 lớp, nhưng có 2 
lớp ban Tự nhiên, 3 lớp ban A, 7 lớp ban D, không có lớp ban C nào. Ở trường 
THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, số tuyển vào các lớp chọn, yêu cầu cao về 
năng lực và tài chính, số lượng chỉ 15 học sinh/lớp, với chương trình học song 
ngữ, cũng đang thu hút nhiều phụ huynh và học sinh. Điều này có nhiều nguyên 
nhân, chưa hẳn vì các em không thích hay cảm thấy học các ban Xã hội khó hơn 
học các ban kia. 

Bước vào năm cuối bậc THPT, học sinh đã bước vào tuổi 18, nghĩa là có 
quyền công dân, có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội. Một 
trong những hoạt động ngoài học tập mà các em cần và nên tham gia thường 
xuyên là các phong trào, sinh hoạt VHTT được tổ chức trong trường, các hoạt 
động tập thể, tình nguyện có ý nghĩa, mang tính cộng đồng, nhân bản, nhân văn 
sâu sắc. Hiện nay, chưa có văn bản chính thức nào quy định học sinh THPT phải 
có trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội như một công dân, song tinh thần 
tự giác và sự tham gia tích cực vào các hoạt động này của các em những năm 
gần đây đã cho thấy, bản thân các em đã và sẵn sàng tiếp nhận, đảm đương các 
nhiệm vụ lớn lao hơn so với lứa tuổi và nhiệm vụ chính của mình. Điều này 
đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt về mặt nhận thức xã hội của học sinh THPT 
hiện nay. 

Tóm lại, với số lượng đông đảo; với những đặc điểm tâm sinh lí, tính cách 
đặc thù; với ý thức khẳng định vị thế, xác định rõ nhiệm vụ như trên, học sinh 
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THPT Hà Nội đã chứng tỏ nội lực hết sức phong phú và tiềm năng to lớn của họ. 
Vấn đề là ở chỗ, cần có một sự khai mở, khích lệ, hỗ trợ đúng lúc, phù hợp, 
thường xuyên; cần biến sự nhiệt tình của các em thành nhiệt huyết; cần quan 
tâm thấu hiểu, đáp ứng, nâng cao ĐSVHTT cho các em. Đây là nhiệm vụ chung 
của mọi gia đình, nhà trường; của ngành văn hóa, giáo dục nói chung và Hà Nội 
nói riêng; của toàn xã hội hiện nay. 

2.3.2. Giới thiệu sơ lược về các trường khảo sát 

2.3.2.1. Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông 
     Trường THPT Trần Nhân Tông tiền thân là trường cấp III tư thục Thăng 

Long, trường Trưng Vương 3B, trường Bạch Mai, trường Quỳnh Mai, được 

thành lập từ năm 1960, đóng  tại địa  bàn quận Hai Bà Trưng. Trường THPT 

Trần Nhân Tông đã qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, là một trong những 

điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô. Diện tích của trường THPT Trần Nhân 

Tông trước đây và hiện nay khá nhỏ hẹp, chỉ hơn 2000m2, tại địa chỉ số 15 phố 

Hương Viên, quận Hai Bà Trưng, giữa nơi dân cư đông đúc. Nhà trường có đội 

ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, luôn đoàn kết, tâm huyết 

năng động, sáng tạo, 100% thầy cô có trình độ đạt chuẩn và 35% trên chuẩn, 

nhiều thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến, Giáo 

viên dạy giỏi cấp thành phố… Năm học 2014-2015, nhà trường có 39 lớp thuộc 

ba khối lớp với 1614 học sinh. Năm học 2015-2016, đội ngũ giáo viên, viên 

chức trường có 106 người, số lượng học sinh ba khối lớp là 1.658 em. 

     Mặc dù hoạt động trong nhiều hoàn cảnh khó khăn, từ việc sáp nhập, chia 
tách đến chuyển địa điểm… nhưng Chi ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm 
trường THPT Trần Nhân Tông quan niệm rằng công tác giáo dục học sinh 
không chỉ là cung cấp cho các em kiến thức khoa học, kỹ năng học tập mà còn 
đảm bảo sự phát triển toàn diện cả về đạo đức, lối sống cũng như sức khỏe tinh 
thần. Vì vậy, bên cạnh việc từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới 
phương pháp dạy học, tạo không khí học tập sôi nổi, nhà trường rất chú trọng tới 
công tác chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh. Trường đã tổ 
chức nhiều buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên 
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chủ nhiệm, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường về việc phát hiện, hỗ 
trợ và tư vấn tâm lý cho các em học sinh, nhất là sàng lọc phát hiện sớm những 
học sinh gặp phải các vấn đề rối nhiễu tâm lý trong quá trình học tập, hỗ trợ tâm 
lý cho học sinh có nhu cầu cần chia sẻ nhằm giúp các em vượt qua được những 
khủng hoảng của tuổi mới lớn, tránh được những vấn đề bạo lực học đường, có 
đời sống sức khỏe tinh thần phong phú và lành mạnh.  
    Trong các tổ chức chính trị của nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực 
sự là lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh mọi hoạt động giáo dục. Xác định 
học tập là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi học sinh, ngay từ đầu các năm học, Đoàn 
trường đã tổ chức nhiều hình thức phong phú và đa dạng như xây dựng mô hình 
CLB học tập, tổ chức hội nghị học tốt, tổ chức diễn đàn về phương pháp học tập 
hiệu quả. Quan tâm, động viên, trao học bổng cho các đoàn viên thanh niên vượt 
khó vươn lên trong học tập, phát động các phong trào thi đua: “thực hiện mùa 
thi nghiêm túc”, “danh hiệu kiện tướng mùa thi”, “tuần học tốt, ngày học tốt, giờ 
học tốt”, “hoa điểm mười”, “đôi bạn cùng tiến”… Các hoạt động này đã góp 
phần thúc đẩy, nâng cao ý thức học tập trong đoàn viên thanh niên. Nhờ sự thắp 
lửa của thầy cô, các thế  hệ học sinh THPT Trần Nhân Tông đã có những mùa 
gặt bội thu.  

Chỉ tính riêng 5 năm học gần đây, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt từ 

99% đến 100%; học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt từ 65 đến 

70%. Trường luôn đứng trong tốp đầu khối THPT tại các kì thi học sinh giỏi cấp 

thành phố về số lượng và chất lượng giải. Ba năm liền, trường đứng trong tốp 

200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất toàn quốc. Một dấu ấn lớn của 

nhà trường trong hơn 10 năm học trở lại đây có 6 học sinh đạt giải trong các kì 

thi học sinh giỏi quốc gia. 

Bên cạnh phong trào thi đua học tập, Đoàn trường luôn chủ động xây 

dựng các chương trình hoạt động sinh hoạt tập thể để giáo dục đạo đức, lý 

tưởng, lối sống cho đoàn viên thanh niên; mặt khác, tạo ra được sân chơi 

nhằm thu hút tập hợp các em tham gia vào các hoạt động của đoàn, tránh xa 

các tệ nạn xã hội đang nảy sinh và diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc xây 
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dựng nội dung và hình thức của các phong trào hoạt động ngoại khóa luôn 

được Đoàn trường quan tâm đổi mới để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của 

đoàn viên thanh niên. Trong 5 năm gần đây, Đoàn trường đã tổ chức thành 

công và thường xuyên những đêm hội thanh niên như: “Lễ trưởng thành cho 

học sinh khối 12”, “Spring Festival”, “The age of 18”…, thu hút được sự 

tham gia của đông đảo học sinh trong trường. 

     Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt CLB năng khiếu, các buổi 
tham quan dã ngoại, giao lưu, tọa đàm…, nhà trường và Đoàn Thanh niên đã 
phát hiện, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh thể hiện, phát triển các 
thiên hướng, năng lực riêng. Nhiều em đã trưởng thành và phát huy được tài năng 
nhờ những năm tháng tham gia các hoạt động đoàn dưới mái trường Trần Nhân 
Tông, tiêu biểu như em Phạm Hồng Hà – Vận động viên môn Karate 3 lần vô địch 
SEAGAMES 19, 20, 21, 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ châu Á, HCĐ Cúp nữ thế giới; 
Ca sĩ Mỹ Dung đạt HCV ngành Giáo dục  và  Đào tạo năm 2000, giải Ba giọng hát 
trẻ Hà Nội 2000 do thể hiện ca khúc về Hà Nội xuất sắc nhất 2000; em Võ Thành 
Trung niên khóa 1998-2001 đạt HCV diễn viên trẻ xuất sắc hội diễn sân khấu hài 
không chuyên thành phố năm 1999 và nay là MC của đài truyền hình VTV; em 
Đặng Ngọc Hân niên khóa 2002-2005 đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2010; 
em Nguyễn Minh Kiên niên khóa 2002-2005 ba lần vô địch giải nhảy nội dung 
Popping “The king of jam”; em Lã Thanh Huyền niên khóa 2000-2003 giải nhất 
cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21”; em Lê Đức Anh niên khóa 2009-2014 vào Top 10 
“Vietnam next top model 2014”; em Nguyễn Trung Kiên niên khóa 2012-2015 
đạt HCV môn Khiêu vũ thể thao toàn quốc và giành học bổng du học tại Pháp; 
em Ngô Khánh Linh niên khóa 2012-2015 đạt HCV toàn quốc trong cuộc thi 
“Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh THPT; em Nguyễn Hồng Anh niên 
khóa 2013-2016 đạt giải nhất cuộc thi Piano quốc tế tổ chức tại Thái Lan năm 
2015… Nhiều em học sinh, cán bộ đoàn sau khi tốt nghiệp phổ thông đều tiếp 
tục tham gia công tác Đoàn ở các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan đoàn 
thể xã hội. Dù ở cương vị nào, các em cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, đã và đang gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Trong 56 năm xây 
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dựng và trưởng thành, từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã tốt nghiệp và trở 
thành những công dân có ích cho đất nước. 
     Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Trường THPT Trần Nhân Tông 
đã nhiều lần được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đoàn Thanh 
niên nhà trường được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt 
xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên... Nhà trường luôn nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Quận uỷ, UBND quận Hai Bà Trưng, Sở 
GD và ĐT Hà Nội, sự đồng hành, ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh; sự năng 
động, nhiệt tình, sáng  tạo của các thế hệ giáo viên và học sinh. Trước mắt và lâu 
dài, trong hành trình cải cách, đổi mới giáo dục của cả nước, thầy và trò trường 
THPT Trần Nhân Tông cam kết giữ vững truyền thống, tích cực nâng cao chất 
lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất… 
nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục có hiệu quả hơn nữa để tiếp tục khẳng định vị 
thế của mình trong hệ thống giáo dục THPT của Thủ đô. 

2.3.2.2. Trường trung học phổ thông Yên Hòa 
Trường THPT Yên Hòa (255 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội) nguyên là Trường phổ thông cấp II-III Yên Hòa, được thành lập năm 1960. 
Năm học đầu tiên trường chỉ có hai lớp 8. Năm 1961, Trường chính thức mang 
tên Trường phổ thông cấp III Yên Hòa. Hình ảnh trường trước đây là những dãy 
nhà cấp bốn mái ngói, mái lá đan xen nhau. Hiện nay, khi quá trình đô thị hóa 
diễn ra mạnh mẽ, khi các cụm dân cư mở rộng đông đúc, nhà trường được đầu tư, 
xây dựng mới theo mô hình hiện đại, nhưng các thế hệ học sinh của trường vẫn 
giữ được các nét bình dị và truyền thống vượt khó của ngày xưa. 

Những năm chống Mỹ cứu nước đầy thử thách căng thẳng, giáo viên và 
học sinh Yên Hòa đã nỗ lực thi đua “dạy tốt và học tốt”. Năm năm liền (1965-
1970) trường liên tục được công nhận là Trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước 
của Sở Giáo dục Hà Nội. Ngoài ra trường còn được nhận Bằng khen của Bộ 
Giáo dục, UBND Thành phố Hà Nội và của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Từ mái 
trường Yên Hoà đã có hàng trăm học sinh bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt 
với kẻ thù của dân tộc. Trong số những con người dũng cảm ấy có nhiều chiến sĩ 
đã anh dũng, lập công như dũng sĩ diệt Mỹ Nguyễn Cửu Việt, phi công phản lực 
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Nguyễn Xuân Hiển... không ít những chiến sĩ đã hi sinh oanh liệt như các anh 
Nguyễn Văn Giá, Nguyễn Kim Ảnh..., đặc biệt sáng lên hình ảnh liệt sĩ Vương 
Đình Cung, người chiến sĩ anh hùng, tấm gương cho thế hệ trẻ cả nước học tập. 
Trong thời đại ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam luôn xúc động trước những trang 
nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, cựu học sinh 
trường THPT Yên Hoà. 

Năm 1975, trường chuyển về  thôn Yên Quyết - xã  Yên Hòa (địa điểm hiện 
nay). Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng thầy và trò trường THPT Yên Hòa vẫn 
quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải thi 
đua dạy tốt học tốt”. Trong 10 năm (1975-1985) trường liên tiếp 3 lần đạt danh 
hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, 2 lần được nhận Cờ thi đua luân lưu của UBND 
Thành phố Hà Nội. Đến năm 1990, trường vinh dự được Hội đồng Nhà nước trao 
tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Năm 1993, trường được xây dựng lại, cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, 
các phòng chức năng của trường ngày càng hoàn thiện và hiện đại. Phát huy thế 
mạnh đó, tập thể Hội đồng giáo dục nhà trường đã đẩy mạnh sự nghiệp “trồng 
người” lên một tầm cao mới. Năm 1999, Trường được tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba lần thứ hai. Năm học 2003-2004, cùng với 6 trường trong Thành 
phố, trường THPT Yên Hòa đã thực hiện thí điểm phân ban lần 2. 

Qua hai lần thí điểm phân ban, thầy cô giáo trong trường đã có nhiều kinh 
nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu mới. Nhiều thầy cô đã 
được Bộ GD và ĐT mời xây dựng giáo án mẫu sử dụng trong toàn quốc, viết hệ 
thống câu hỏi kiểm tra, thiết kế bài giảng... Một số thầy cô giáo được Bộ GD và 
ĐT mời tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định chương trình, sách giáo khoa, 
thiết bị dạy học, tham gia viết tài liệu chuyên môn. 

Với thành tích trên, trường THPT Yên Hòa năm 2006 đã được Bộ GD và 
ĐT xếp thứ 25/100 trường THPT có chất lượng đào tạo tốt nhất toàn quốc. Năm 
2007, trường là một trong số các trường THPT đứng thứ hạng cao của Hà Nội 
có điểm thi ĐH cao. Năm 2008, trường đứng thứ 100/200 trường có điểm thi 
ĐH cao nhất cả nước và đứng trong top 5 trường THPT không chuyên của Hà 
Nội có điểm thi ĐH cao nhất. 
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Năm học 2015-2016, tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà 
trường là 94 (trong đó có 10 giáo viên hợp đồng), gồm 7 tổ bộ môn. Số lượng 
học sinh ba khối lớp là 1490 em, mỗi khối gồm 12 lớp. Năm học 2016-2017, 
nhà trường dự kiến tuyển 12 lớp 10 với số lượng 480 - 500 em. 

2.3.2.3. Trường trung học phổ thông Cầu Giấy 
So với các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội và khu vực Cầu 

Giấy, Trường THPT Cầu Giấy có tuổi trẻ hơn nhưng phát triển nhanh hơn. Trường 
được thành lập ngày 27 tháng 4 năm 2007, có địa chỉ tại ngõ 118, đường Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Ngay từ ngày mới được thành 
lập, lãnh đạo nhà trường đã xác định rõ mục tiêu xây dựng trường THPT Cầu Giấy 
trở thành trường có chất lượng giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng riêng, tiên 
tiến, hiện đại hòa nhập với giáo dục Thủ đô và khu vực. Về sứ mệnh giáo dục đào 
tạo, nhà trường cũng nhấn mạnh: “Giáo dục học sinh có lý tưởng đẹp, có tình yêu 
Tổ quốc, tự hào, tự tôn dân tộc, phát triển về trí tuệ, thể chất, kỹ năng sống tốt, 
năng động, sáng tạo, là nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển của thủ đô và đất nước, hướng tới công dân toàn cầu”. 

Điểm mạnh của trường THPT Cầu Giấy là sự đoàn kết, thống nhất chặt 
chẽ, cùng hướng tới mục tiêu chung của Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể 
trong trường, từ đội ngũ giáo viên đến học sinh. Chi bộ Đảng đóng vai trò là “bộ 
não” của nhà trường, lãnh đạo toàn diện, vững vàng về chính trị, đoàn kết thống 
nhất về ý thức hành động. Công đoàn trường THPT Cầu Giấy giống một “gia đình 
lớn”, hơn 100 công đoàn viên luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, tham gia nhiều 
hoạt động đa dạng, có tính nhân văn cao như thường xuyên làm từ thiện; đến vùng 
sâu, vùng xa, bệnh viện, trường học để giúp đỡ người nghèo và học sinh vượt khó; 
tặng quà cho công đoàn viên, học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn. Vai trò 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được lãnh đạo nhà trường đặc biệt coi trọng, luôn 
tạo điều kiện hỗ trợ, ủng hộ để tổ chức này phát huy tối đa tính tích cực năng 
động, sáng tạo của tuổi trẻ học đường. Đoàn trường đã tổ chức được nhiều hoạt 
động phong phú, đa dạng, hấp dẫn với tuổi trẻ. Các hoạt động từ thiện, các câu 
lạc bộ, các phong trào văn nghệ thể thao được tổ chức thường xuyên, đạt nhiều 
thành tích đang ghi nhận, chẳng hạn giải nhất Liên hoan văn nghệ Hội liên hiệp 
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thanh niên Thành phố Hà Nội, giải nhất cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng”, nhiều 
Huy chương vàng, bạc, đồng trong các kì thi Olimpic cấp Quốc gia và Thành 
phố v.v… Năm học 2015-2016, học sinh trường THPT Cầu Giấy đã đạt được 01 
huy chương bạc, 02 huy chương đồng cấp Quốc gia thi giải Toán qua mạng, 01 
huy chương vàng, 01 huy chương đồng giải miền Bắc mở rộng cấp toàn quốc 
môn Cờ vua, 09 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố, 05 huy chương 
vàng, 03 huy chương bạc ở lĩnh vực thể thao, 62 học sinh giỏi cấp Cụm. Toàn 
trường có 481 học sinh giỏi toàn diện, 931 học sinh tiên tiến. 

Một điểm mạnh khác nữa của trường THPT Cầu Giấy chính là việc tích 
cực, năng động trong công tác hội nhập quốc tế. So với các trường THPT 
chuyên ngữ hoặc các trường THPT trọng điểm của Hà Nội, công tác này của 
trường THPT Cầu Giấy mới chỉ là bước đầu, song kết quả lại rất đáng khích lệ. 
Nhà trường đã tham gia dự án Plan xây dựng trường học an toàn thân thiện và 
bình đẳng. Học sinh được học tiếng Anh với người bản ngữ. Giáo viên của 
trường được tham gia chương trình trao đổi giáo viên Châu Á - Thái Bình 
Dương. Trường có giáo viên, học sinh đã từng học tập, công tác tại Australia, 
Mĩ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Năm học 2015 - 2016 có 3 cô 
giáo người Hàn Quốc làm việc tại trường. 

Cơ sở vật chất của trường THPT Cầu Giấy hiện tại không rộng rãi nhưng 
cũng khá khang trang với 5 tòa nhà và 1 nhà thể chất, nhiều phòng thực hành bộ 
môn, phòng Tin học, thư viện, phòng tham vấn tâm lí đều đạt chuẩn Quốc gia. 
Đặc biệt có lớp học sáng tạo ứng dụng CNTT (ICT) đạt chuẩn Quốc tế lần đầu 
tiên tại Việt Nam.  

Với sự nỗ lực và thành tích trên, trường THPT Cầu Giấy được đánh giá là 
có “sức bật” phát triển nhanh, có nề nếp kỷ cương, có môi trường giáo dục an 
toàn thân thiện, có nhiều đổi mới sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao chất 
lượng, có nhiều giáo viên, học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp Thành phố. Trường 
liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc; được nhận cờ thi đua 
xuất sắc của Bộ GD và ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân 
chương Lao động Hạng Ba. Những năm gần đây điểm thi đỗ vào lớp 10 của 
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trường THPT Cầu Giấy có xu hướng tăng. Điều đó đã cho thấy chất lượng và uy 
tín của nhà trường đang liên tục được khẳng định. 

   2.3.2.4. Trường trung học phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm 
          Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập ngày 19 tháng 
8 năm 1993, theo Quyết định thành lập trường ban đầu là Trường phổ thông cấp 2-
3 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Từ năm 2005, Sở GD và ĐT Hà Nội thống nhất đổi tên 
thành trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm và theo Quyết định số 218/ QĐ-
UBND ngày 13 tháng 1 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội, trường THPT 
dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm được chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại 
hình trường tư thục, có tên là trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy gồm 2 
cấp, THCS và THPT, dạy học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. 
         Trường thuộc loại hình trường ngoài công lập. Ngay từ năm đầu thành lập 
trường đã được xác định là trường bán trú (100% học sinh ngày học 2 buổi, ăn 
và nghỉ trưa tại trường). Từ năm 1993 đến 1996 trường phải thuê mượn địa 
điểm. Từ năm 1996 đến năm 1999, trường đã chuẩn bị phương án, kế hoạch phát 
triển lâu dài. Năm 2002, trường được thành phố giao 7100m2 đất tại phố Trần 
Quốc Hoàn. Trong 2 năm 2004, 2005, Trường đã chủ động huy động vốn đầu tư 
để giải phóng mặt bằng, xây dựng và mua sắm thiết bị. Đến năm 2010, trường đã 
có khuôn viên rộng rãi gồm 04 nhà 4 tầng và các khu nhà điều hành, hoạt động; 
năm 2014 nâng cấp thành các nhà 7 tầng với nhiều phòng học, phòng dành cho các 
hoạt động chuyên môn hơn trước. 
        Do có trường mới xây dựng đẹp và hiện đại cộng với uy tín về chất lượng, từ 
năm 2005 đến năm 2009, trường phát triển những bước vững chắc. Từ năm 2009 
đến nay luôn giữ ở mức 2400 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Đội ngũ cán bộ, viên 
chức của trường hiện nay là 220 người, trong đó có 5 tiến sĩ, 23 thạc sĩ, 136 cử 
nhân và cán bộ nghiệp vụ có trình độ cao đẳng và trung cấp. 

Tháng 5 năm 2006, trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy 
được công nhận là trường chuẩn Quốc gia; năm 2009, được Chính phủ tặng 
Bằng khen; tháng 11 năm 2010 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Ba. Ngày 11 tháng 10 năm 2015, trường được UBND Thành phố ra Quyết định 
số 6057/ QĐ-UBND công nhận là trường THPT chất lượng cao của thành phố. 
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        Từ năm 2007, trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm được Sở GD và 
ĐT Hà Nội cho phép thực hiện thí điểm mô hình cung ứng dịch vụ giáo dục 
trình độ chất lượng cao. Thực hiện phương châm giáo dục học đi đôi với hành, 
trường đang triển khai mô hình xây dựng trung tâm giáo dục hướng nghiệp và 
lao động sản xuất để làm nơi giáo dục học sinh lao động, dạy kĩ năng sống, đưa 
học sinh gần với lao động sản xuất và đời sống xã hội. Trung tâm giáo dục 
hướng nghiệp này của trường (được xây dựng trên diện tích 6 ha) hiện ở tại xã 
Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Yên. Định kì hàng năm, vào các dịp 
hè, học sinh các khối lớp đều được sắp xếp tham gia các khóa học trải nghiệm 
sáng tạo tại đây. 

Có thể nói, trong số 88 trường THPT ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội hiện 
nay, nếu không tính đến các trường quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài, trường 
THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng trong tốp đầu các trường có sự đầu tư tốt 
về cơ sở vật chất và giáo dục, có khả năng cạnh tranh cao. Tuy nhiên, học sinh tốt 
nghiệp THCS tại các quận huyện trên địa bàn Hà Nội vẫn khá thận trọng, thậm chí 
cực chẳng đã khi phải vào học tập các trường ngoài công lập, phần vì học phí cao, 
phần khác vì chất lượng đầu vào của các trường này thường hạn chế, không đồng 
đều. Hơn thế, đối tượng, thành phần lại không thuần nhất, do các trường thâu nạp 
tất cả các học sinh của Thủ đô, nội thành, ngoại thành và cả ngoại tỉnh. Theo con số 
thống kê của Sở GD và ĐT Hà Nội, trong số hơn 70.000 học sinh dự thi vào lớp 10 
năm học 2016-2017, chỉ có khoảng 49.500 chỉ tiêu được vào học ở 109 trường 
THPT công lập, hơn 20.000 học sinh còn lại không vào được sẽ buộc phải lựa chọn 
đăng kí học ở 88 trường THPT dân lập và 31 Trung tâm GDTX như đã nói trên. Sự 
phức tạp, không đồng đều về mức độ, chất lượng đầu vào này ảnh hưởng không 
nhỏ đến quá trình giáo dục, giảng dạy của trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh 
Khiêm nói riêng, các trường ngoài công lập nói chung, và đây cũng là điều trong 
các phần tiếp theo của luận án, chúng tôi cũng sẽ nhấn mạnh thêm. 
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Tiểu kết 
 

Cấu trúc ĐSVHTT của học sinh THPT đã định hình, bao gồm các thành 
tố cơ bản: nhu cầu văn hóa; hoạt động sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa; 
sản phẩm văn hóa được sáng tạo. Trong các nhu cầu cơ bản của con người, 
nhu cầu được hoạt động, sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa nhằm thỏa 
mãn ĐSTT của cá nhân mình là quan trọng hơn cả. So với thanh niên, sinh viên 
nói chung, nhu cầu thỏa mãn ĐSVHTT của học sinh THPT không quá cao và 
khó đáp ứng. Ở một mức độ nhất định, hiện nay, ngoài các thiết chế và sản 
phẩm văn hóa chung của cả cộng đồng, các em đã nhận được sự quan tâm, tạo 
điều kiện rất lớn về cơ sở vật chất, điều kiện, môi trường, cảnh quan... nhằm 
từng bước đáp ứng và nâng cao chất lượng ĐSVHTT của toàn xã hội, ngành văn 
hóa giáo dục nói chung và của chính các nhà trường nói riêng.  

Việc lựa chọn 04 trường THPT Hà Nội ở các địa bàn đông dân cư, đa dạng 
thành phần, bao gồm cả hai loại hình công lập và dân lập, các trường đã có bề 
dày truyền thống như THPT Trần Nhân Tông, THPT Yên Hòa và các trường 
mới thành lập ít lâu như THPT Cầu Giấy, THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm để 
khảo sát, nghiên cứu là có dụng ý. Về các đặc điểm tâm sinh lí, tính cách..., học 
sinh THPT Hà Nội có các giai đoạn phát triển như học sinh THPT bình thường, 
song phạm vi của các nhu cầu, đòi hỏi cũng như các hình thức hoạt động VHTT, 
do gắn với thực tiễn ĐSVH, xã hội, giáo dục của Thủ đô nên phong phú, sôi 
động hơn. Các điều kiện về cơ sở vật ĐSVHTT cho học sinh tại các trường này 
nói riêng và trên địa bàn Hà Nội nói chung đang được củng cố, đẩy mạnh. Một 
số chỉ số phát triển thể chất, trí tuệ... của học sinh THPT Hà Nội đã vượt trước 
mặt bằng chung so với học sinh THPT cả nước.  

Học sinh THPT Hà Nội đã và đang từng bước xác lập, khẳng định vai trò, 
vị thế của mình trong hệ thống giáo dục và ĐSVH xã hội của Thủ đô. Đã có 
những chuyển biến, thay đổi rõ rệt trong ý thức của học sinh THPT Hà Nội, 
trong việc tham gia đóng góp cho xã hội, tự làm phong phú ĐSVHTT của mình, 
làm cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, để tránh có sự vênh 
lệch nhất định, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, gây ra các tác động, biểu 
hiện không mong muốn trong nhận thức, tâm lý, lối sống của lứa tuổi này, vẫn 
cần một sự phân tích, đánh giá cụ thể hơn về thực trạng ĐSVHTT của các em. 
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Chương 3 
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG  

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA HỌC SINH  
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY 

 

 

Nhiệm vụ chính của chương này là tìm hiểu thực trạng ĐSVHTT của học 
sinh THPT Hà Nội; nắm bắt các nhu cầu, đặc biệt là các hoạt động VHTT; xu 
hướng biến đổi ĐSVHTT của các em trong bối cảnh hội nhập, phát triển chung 
của Thủ đô và cả nước hiện nay.  

3.1. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA 
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI 

Do có điều kiện học tập, tiếp cận thông tin, hưởng thụ các loại hình, hoạt 
động, sản phẩm VHTT đa dạng của Thủ đô, nên học sinh THPT Hà Nội ngày nay 
ngày càng nhạy bén, mạnh dạn và chủ động hơn trong cuộc sống. Về cơ bản, đa 
số học sinh THPT Hà Nội đều ý thức được rằng, so với các địa phương khác, các 
em đang được thừa hưởng những điều kiện học tập, rèn luyện tốt nhất trong hoàn 
cảnh hiện tại của gia đình, nhà trường, xã hội và ngành văn hóa, giáo dục nước 
nhà, nên luôn cố gắng để xứng đáng với danh tiếng, uy tín của trường, lớp; của 
“người Thủ đô”, “giáo dục Thủ đô”. Tuy nhiên, để có được một ĐSVHTT thực 
sự lành mạnh, theo quan điểm và cách nhìn nhận, đánh giá của chính các em, vẫn 
còn nhiều tác động tiêu cực cần khắc phục, giải quyết. 
 Các ý hỏi trong Bảng 8 (Phụ lục) về Nguyên nhân, tác động tiêu cực đến 
ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội không quá khó nhưng các em cần cân 
nhắc, suy xét kĩ trước khi trả lời. Đây không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng là 
các vấn đề gần gũi, trực tiếp, thường xuyên tác động đến ĐSVHTT của học 
sinh. Việc đại đa số các em đều xác nhận, khẳng định đúng trong cả 11 ý hỏi 
trên cho thấy một thực tế: Trong số các yếu tố thường xuyên tác động đến 
học sinh THPT Hà Nội như kinh tế - chính trị; văn hóa - xã hội - giáo dục; 
gia đình - nhà trường v.v…, bên cạnh các tác động tích cực là chính, vẫn 
còn nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng tiêu cực khác cần xem xét, đánh giá 
nghiêm túc.  
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3.1.1. Yếu tố kinh tế - chính trị 

Đời sống kinh tế, chính trị của Thủ đô và đất nước tác động trực tiếp đến 
đời sống sinh hoạt, VHTT của học sinh THPT ở những mặt sau đây: 

Thứ nhất, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả 
nước, các thành tựu và sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến, từ các sản phẩm 
vật chất, tri thức khoa học đến các sản phẩm phục vụ tiêu dùng, đời sống hàng 
ngày như nước sạch, rau sạch, đồ ăn sẵn… đều tiện lợi hơn các địa phương 
khác. Học sinh THPT Hà Nội luôn có, luôn được mua đầy đủ các bộ sách giáo 
khoa, sách tham khảo, các thiết bị, đồ dùng dạy học từ trước khi bắt đầu năm 
học mới. Các phòng học, thư viện các trường được chú ý sửa sang, rà soát, bổ 
sung học liệu, về cơ bản, có thể đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu 
tối thiểu của học sinh. Bên cạnh đó, các trung tâm vui chơi giải trí, các lễ hội, 
hoạt động, sinh hoạt VHTT nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của mọi tầng lớp 
nhân dân, trong đó có học sinh THPT cũng được tu bổ, tổ chức thường xuyên, 
đa dạng, phong phú hơn các địa phương khác. 

Thứ hai, mặt bằng kinh tế xã hội nói chung và Thủ đô nói riêng những năm 
qua đã có sự tăng trưởng đáng kể. Mức thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội 
thuộc hàng đứng đầu cả nước. Xã hội phát triển, kinh tế khá giả, các gia đình có 
điều kiện tập trung, đầu tư nhiều hơn cho việc giáo dục, dạy dỗ con cái. Học 
sinh Hà Nội hiện nay có thể đi học bằng xe bus, xe đạp điện, có gia đình khá giả 
còn mua xe máy cho các em đến trường dù chưa đủ tuổi lấy giấy phép lái xe. 
Nhờ đó, các em hoàn toàn không phải lo đi học muộn hay thiếu chỗ học, thậm 
chí tham gia được nhiều lớp học, khóa học bổ ích, thiết thực cho bản thân hơn so 
với trước đây. 

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học kĩ thuật, đặc biệt công nghệ thông tin (CNTT) đã hỗ trợ rất nhiều 
cho các em trong quá trình học tập, sinh hoạt, rèn luyện phẩm chất, đạo đức 
nhân cách trong nhà trường. Ngoài sách vở và kiến thức tiếp nhận từ thầy cô, 
học sinh còn có thể tiếp cận, tham khảo bằng nhiều nguồn khác: qua báo đài, 
qua ti vi, qua mạng internet… Chương trình tin học hóa nhà trường cũng được 
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đầu tư, đẩy mạnh. Bởi thế, các em hầu như không bị lạc hậu về thông tin, về 
kiến thức, về đời sống và các hoạt động văn hóa xã hội của đất nước và thế giới. 
Một chiếc điện thoại đa năng hay một chiếc máy tính có kết nối mạng thông 
thường đã có thể giúp các em truy cập, tìm hiểu, chiếm lĩnh được cả một kho 
kiến thức khổng lồ, cần thiết cho mọi người nói chung và lứa tuổi học sinh nói 
riêng. Theo thống kê của tác giả luận án, 100% học sinh THPT tại 4 trường 
được khảo sát có điện thoại di động, hơn một nửa trong số đó là điện thoại thông 
minh, đắt tiền, có nhiều tính năng hiện đại. Từ những điều kiện thuận lợi trên, 
nguồn năng lượng, nhu cầu, khát vọng nội tại của các em được khai mở. Đương 
nhiên, vẫn có những điều mà các nguồn này không thể thay thế, đó là đạo đức, 
lối sống, tinh thần nhân văn, nhân ái mà các em chỉ nhận được trong gia đình, 
nhà trường, qua sự dạy dỗ và tấm gương của chính các bậc cha mẹ, thầy cô. 

3.1.2. Yếu tố văn hóa - xã hội - giáo dục 

Sự phát triển của kinh tế thường kéo theo nhiều thay đổi về văn hóa, xã hội. 
Bên cạnh những mặt tích cực đáng ghi nhận, ĐSVH, xã hội của đất nước nói chung 
và Thủ đô nói riêng giai đoạn hiện nay đang tiềm ẩn nhiều vấn đề rất đáng quan 
tâm trong công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, trong 
đó có học sinh THPT. Chịu tác động của nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội 
nhập toàn cầu hóa, nên quan niệm về các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống của 
một bộ phận thanh niên học sinh Hà Nội đang có nhiều diễn biến, thay đổi phức 
tạp. Sự “xâm lăng” của các khuynh hướng, trào lưu văn hóa, lối sống ngoại lai 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là internet, đã tác động 
mạnh mẽ đến các quan niệm đạo đức và hành vi ứng xử của giới trẻ. Nảy sinh các 
biểu hiện, hành động, lối sống bất thường, lập dị, đi ngược lại quan niệm, truyền 
thống, thuần phong mĩ tục. Nảy sinh tình trạng sa sút về lí tưởng, mất định hướng, 
ỷ lại, lệ thuộc, lai căng, có các phản ứng tâm lí tiêu cực. Nguyên nhân chính ở đây 
là do các em tiếp nhận, bị ảnh hưởng những thông tin trái chiều, có nội dung xuyên 
tạc, kích động hay không chính xác, không được kiểm chứng, phần khác, do nhận 
thức xã hội chưa trưởng thành, chưa có khả năng độc lập đánh giá, phản biện sự 
kiện, hiện tượng, nên dễ tin, dễ bị lôi kéo, làm những điều dại dột. Một số học sinh 
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khác thì thờ ơ trước các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, trước cái ác, cái 
xấu và ít quan tâm đối với những người xung quanh, tinh thần phê và tự phê kém. 
Các em này thường có thái độ ích kỷ, luôn đặt cái tôi lên hàng đầu, đòi hỏi, yêu cầu 
nhiều hơn hi sinh, đóng góp; trốn tránh hay miễn cưỡng đóng góp trách nhiệm với 
cộng đồng, xã hội. 

Trước tình hình này, ngày 27/7/2010, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành 
Chỉ thị số 46-CT/TW chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây 
hủy hoại đạo đức, nhân cách con người và ĐSVHTT xã hội. Chỉ thị của Ban Bí 
thư nêu rõ: “Việc tăng cường lãnh đạo, quản lý về chống xâm nhập văn hóa độc 
hại còn tạo môi trường sống tốt đẹp, trong sạch, đa dạng, sáng tác nhiều tác 
phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc các 
giá trị văn hóa của thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân”. Để 
thực hiện mục tiêu trên, Chỉ thị xác định nhiệm vụ: “Cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, 
học sinh, sinh viên, nâng cao năng lực và trình độ nhận biết và đánh giá để bài 
trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại”. Công tác này đã được tiến hành 
nghiêm túc, song trên thực tế, hiệu quả đạt được chưa cao. 

Có thể nói, điều kiện tiếp xúc xã hội, tiếp cận các luồng văn hóa, hoạt động 

vui chơi giải trí của thanh thiếu niên nhiều hơn trong khi gia đình, nhà trường 

không bao quát được những mặt trái của sự tiếp xúc đó đã khiến tỷ lệ học sinh, sinh 

viên phạm tội tăng. Những yếu kém của hệ thống giáo dục và công tác quản lý 

không theo kịp đã làm cho các em mất phương hướng, triệt tiêu các hoài bão tích 

cực. Bên cạnh những thay đổi to lớn của công nghệ có thể tác động trực tiếp vào 

giới trẻ, đã xuất hiện những hình thức tội phạm mới. Đáng chú ý, gần đây gia tăng 

hiện tượng học sinh nữ tụ tập đánh nhau, làm nhục bạn hay tình trạng học sinh, sinh 

viên phạm tội sử dụng công nghệ cao tấn công các trang web để ăn cắp tiền qua 

mạng, buôn bán sử dụng thuốc lắc, in sao băng sex, giả mạo giấy tờ, thi hộ, tống 

tiền qua điện thoại... cũng tăng rất nhanh. 
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Hiện nay, số lượng trẻ vị thành niên nói chung và học sinh, sinh viên nói 

riêng phạm pháp đang gia tăng với mức độ tội lỗi ngày càng nghiêm trọng. Sự hư 

hỏng, xuống cấp về đạo đức, thói ăn chơi hưởng thụ đang có xu hướng bùng phát 

mạnh. Hiện tượng giết người cướp của, trộm cắp, bồ bịch, sống thử, sống vô mục 

đích… đang có dấu hiệu “trẻ hóa”, lây lan sang lứa tuổi học sinh vốn dĩ về 

nguyên tắc, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà trường và gia đình. Các vụ án hình 

sự như vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang năm 2010, vụ nữ sinh lớp 11 giết “người 

tình” là cán bộ huyện ở Vĩnh Phúc đầu năm 2015 hay các vụ cướp giật, tổ chức 

đánh hội đồng v.v… mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin chỉ là 

phần nổi của tảng băng chìm, nó cho thấy có những dấu hiệu thực sự đáng báo 

động về những chuyển biến, thay đổi tiêu cực trong tư tưởng, ý thức, lối sống của 

tuổi học trò gần đây. 

Có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến các em phạm sai 

lầm, đôi khi đánh mất cả cuộc đời. Một phần trong đó là do tình trạng tổ ấm gia 

đình bị tan nát, cách nuôi dạy con phản khoa học và sự thiếu gương mẫu của các 

bậc cha mẹ, phần khác do sự bất lực, thiếu kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các 

hành vi, lối sống và văn hóa phẩm độc hại, những thứ mà, do sức tiêm nhiễm lây 

lan nhanh trong lứa tuổi học trò, chứa đựng những hiểm họa khôn lường cho xã 

hội nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. Để có thể hạn chế tình trạng này, bên cạnh 

việc tăng cường các thiết chế có tính pháp qui để khen thưởng, nhân rộng cũng 

như tổ chức, giám sát, quản lí, xử lí, ngăn chặn các hành vi vi phạm, thiếu văn 

hóa của học sinh THPT theo quy định của hiến pháp và pháp luật, cần sự chung 

sức của toàn xã hội, của nhiều bộ, ngành: Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông…, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

Có thể nói, nền giáo dục nước nhà nói chung và giáo dục Thủ đô nói riêng 
đang được quan tâm đầu tư, cải thiện mạnh mẽ, từ việc ban hành các chủ trương, 
chính sách có tầm chiến lược lâu dài đến các biện pháp cụ thể. 

Thực tế cho thấy, do mặt bằng kinh tế chung của Thủ đô và đất nước phát 
triển, do được các cấp, ngành của Trung ương và Thành phố quan tâm, đầu tư, 
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giáo dục phổ thông Hà Nội vẫn luôn dẫn đầu cả nước từ nhiều năm qua. Hiện số 
lượng học sinh THPT Hà Nội thi đỗ vào các trường đại học thuộc tốp cao trong 
nước hoặc đi học nước ngoài chiếm tỉ lệ cao nhất cả nước. Nhiều em đoạt giải 
cao trong các cuộc thi Olimpic quốc tế dành cho lứa tuổi THPT và cũng rất 
thông minh, tự tin, rạng ngời trong các cuộc thi học sinh Thủ đô thanh lịch do 
các nhà trường và tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức. Việc được tham gia các cuộc 
thi và những tiếp xúc, va chạm trực tiếp với các hoạt động xã hội sẽ giúp các em 
tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, vốn sống để vững vàng, tự tin hơn trong học 
tập, giao tiếp và trong công việc sau này. 

Song song với việc đưa ra các chủ trương, chính sách, việc tổ chức nhiều 
phong trào, hoạt động xã hội có ý nghĩa đã góp phần khơi dậy ý thức tự giác học 
tập, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cống hiến tài năng và trí 
tuệ của mình cho đất nước. Tất cả các phong trào này đều được triển khai sớm 
nhất và nhận được sự tham gia tích cực của đa số học sinh THPT Hà Nội. Dù 
rằng, đóng góp cho các phong trào này chưa nhiều do bị giới hạn bởi thời gian 
học tập và các điều kiện cụ thể khác, song chính sự tham gia nhiệt tình của các 
em đã đánh dấu sự trưởng thành, sẵn sàng tiếp bước của một thế hệ mới, tạo 
thêm một màu sắc mới trong ĐSVH xã hội của Thủ đô Hà Nội. 

Theo chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020 và chủ 

trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 

29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, mục tiêu của 

giáo dục đào tạo giai đoạn hiện nay là đáp ứng nhu cầu xã hội, cung cấp nguồn 

nhân lực có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế. Do đó, cùng với những thay đổi, chuyển biến mãnh 

mẽ của ngành giáo dục hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các trường, 

trung tâm tư vấn hỗ trợ, đào tạo, môi giới, định hướng nghề nghiệp. Học sinh 

THPT, tùy năng lực, điều kiện của mình, có thể lựa chọn tiếp tục theo đuổi việc 

học tập ở một trường đại học nào đó mình yêu thích, cũng có thể học ở các 

trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng 
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ngắn hạn các kiến thức, kĩ năng cụ thể mà nghề nghiệp tương lai yêu cầu. Học 

sinh THPT Hà Nội hiện nay không nhất thiết, không bắt buộc phải học đại học, 

phải tốt nghiệp ra trường mới có việc làm, thậm chí các em vẫn có thể tự khẳng 

định mình bằng việc đi làm thêm, dạy thêm, tham gia các tổ chức, đoàn thể xã 

hội, các hoạt động mình vì mọi người, mọi người vì mình ngay khi còn trên ghế 

nhà trường phổ thông.  

3.1.3. Yếu tố gia đình - nhà trường 

Trong cuộc đời mỗi con người, gia đình là quan trọng nhất. Tuy phát triển 
rất nhanh cả về thể chất và trí tuệ, rất muốn được thể hiện bản thân mình như là 
một người lớn, song học sinh THPT vẫn là thành phần phụ thuộc, phụ thuộc vào 
sự nuôi dạy của gia đình, sự giáo dục của nhà trường, sự tiến bộ hay lạc hậu, tích 
cực hay tiêu cực của môi trường xã hội và hàng loạt các nhân tố mang tính cụ 
thể - cá biệt khác. Cơ chế giáo dục của phương Đông nói chung, Việt Nam nói 
riêng buộc con người phải tuân thủ kỉ luật, nói đúng hơn, phải có ý thức tôn 
trọng các nguyên tắc do số đông đề xuất. Trong gia đình, con cái phải nghe lời 
cha mẹ; trong nhà trường, học sinh phải nghe lời thầy cô; ngoài xã hội, phải né 
tránh cái xấu, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, phải trở thành những người 
tốt, chăm chỉ, năng động, có ích… Do vậy, tác động từ gia đình, từ truyền thống, 
nề nếp, MTVH gia đình, từ tấm gương của các bậc cha mẹ, anh chị... bao giờ 
cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối 
sống của mỗi con người.  

Ở tuổi THPT, học sinh Thủ đô ý thức rất rõ về điều đó. Thực tế cho thấy, các 

em được sinh ra ở một gia đình có nề nếp, đầm ấm yêu thương, được chăm sóc dạy 

dỗ tử tế, thường có tấm lòng đôn hậu, thái độ tự tin, tích cực, năng động trong giao 

tiếp, trong học tập và trong các hoạt động tập thể, xã hội khác, bởi các em biết cách 

đối nhân xử thế, biết tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Ngược lại, nếu 

sinh ra trong một gia đình thiếu nề nếp phép tắc, cha mẹ lục đục, thiếu tình yêu 

thương và sự tôn trọng lẫn nhau, bị đồng tiền chi phối, hoặc hơn thế, vướng vào 

rượu chè, cờ bạc, vi phạm pháp luật…, các em sẽ bị tổn thương sâu sắc. Trong các 
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gia đình này, con cái thường không vâng lời cha mẹ, thậm chí có thái độ, phản ứng, 

hành xử bất kính. Nề nếp gia đình, văn hóa gia đình vốn được và phải coi trọng xưa 

nay bị phá vỡ. Mặc cảm về gia đình khiến các em thường có ý nghĩ tiêu cực về 

cuộc đời, sống bất cần, buông thả, rất khó hòa nhập với đời sống xã hội, môi 

trường văn hóa xã hội chung. 

Trong số 489 học sinh THPT được hỏi, có tới 34 em trả lời đến trường 

bằng ô tô riêng của gia đình, trong đó, số lượng các gia đình khá giả tập trung ở 

trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều hơn cả. Ở đây, nảy sinh vấn đề 

tác động của điều kiện kinh tế gia đình đến nhận thức, trí tuệ, tâm hồn, nhân 

cách, lối sống, đến sự trưởng thành nhanh hay chậm của con cái. Phần lớn các 

bậc cha mẹ học sinh THPT ở Hà Nội thuộc thành phần cán bộ, công nhân, viên 

chức, tiểu thương... có mức thu nhập trung bình, điều kiện kinh tế vừa phải. Tuy 

vậy, con cái của họ thường có ý chí, nghị lực rất cao, luôn nỗ lực tự vươn lên 

hoàn cảnh, có ý thức hoàn thiện, làm giàu có cho bản thân mình. Các em cũng 

không gặp trở ngại đáng kể nào khi tham gia các hoạt động, phong trào, sinh 

hoạt chung, bởi sự nghèo nàn về tâm hồn chứ không phải gia cảnh nghèo mới là 

điều đáng xấu hổ. 

       Còn với các gia đình khá giả, giàu có, các em không phải lo lắng về vật 

chất, tiền bạc, được cha mẹ trang bị đầy đủ các điều kiện phục vụ học tập, giải 

trí, vui chơi, nên có nhiều cơ hội để tiếp cận kiến thức, mở rộng hiểu biết, tích 

lũy kinh nghiệm hơn các em khác. Các em cũng phóng khoáng hơn trong các 

quan hệ, chủ động hơn khi tham gia các hoạt động đòi hỏi sự xã hội hóa, chẳng 

hạn thi thời trang, thanh lịch, ủng hộ, quyên góp… Tuy nhiên, nếu quá nuông 

chiều, không kiểm soát tốt, sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy, thứ nhất là thói tự phụ con 

nhà giàu, thích ăn chơi đua đòi, thể hiện đẳng cấp, không coi trọng ai; thứ hai là 

hiện tượng “gà gô”, biết làm nhiều thứ, tham gia nhiều hoạt động, nhưng trong 

gia đình thì không biết làm gì cả. Nguy hiểm hơn khi các em kết thành nhóm, 

thích đi vũ trường, ăn chơi hoang phí, có sở thích, lối sống sa đọa, thác loạn..., 

vốn phù hợp, không dành cho lứa tuổi này. Nhìn chung, các học sinh này có 
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“giàu” tiền, “giàu” kiến thức xã hội và kinh nghiệm ăn chơi hơn các bạn khác, 

lúc nào cũng tỏ ra hơn đời, nhưng lại khá “nghèo” về đạo đức, nhân cách và 

thành tích học tập.  

Như thế có thể thấy, cội rễ của sự phát triển nhân cách, tâm hồn, tình cảm 

của con người vẫn là từ gia đình. Định hướng và cách thức giáo dục, chăm sóc 

của các bậc cha mẹ với con cái rất quan trọng. Trong môi trường, hoàn cảnh, 

điều kiện sống hối hả và nhiều áp lực của Thủ đô, điều này, với học sinh THPT 

Hà Nội, càng quan trọng hơn bao giờ hết. 

Cùng với gia đình, trường THPT là nơi học sinh học tập, sinh hoạt, được 
trang bị kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào cuộc 
sống độc lập, tự lập sau này theo tinh thần “vì ngày mai lập nghiệp”. Truyền 
thống giáo dục của các nhà trường được khẳng định bằng bề dày truyền thống, 
kinh nghiệm, thành tích; bằng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, hệ thống 
chuẩn giá trị và các mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm biến hệ thống giá trị thành 
hiện thực của trường ấy. Ở các trường này, nền nếp, chất lượng giáo dục, 
MTVH học đường luôn được bảo đảm. Đội ngũ giáo viên được chọn lọc kĩ 
càng, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và năng lực sư phạm tốt. 

Bên cạnh việc tổ chức tốt quá trình học tập cho các em, các trường này 
cũng có truyền thống trong việc tổ chức các hoạt động xã hội như chung sức vì 
cộng đồng, tình nguyện, từ thiện và nhiều hoạt cộng có tính chất cộng đồng, tập 
thể khác, ngoài ra, các sinh hoạt VHTT cũng hết sức phong phú. Nhà trường 
khuyến khích học sinh tự tổ chức các câu lạc bộ, các nhóm học sinh có năng 
khiếu, các sinh hoạt chung của khối, lớp, các hoạt động văn hóa văn nghệ… theo 
tinh thần nhà trường cho phép triển khai, học sinh tổ chức, thầy cô chủ nhiệm 
quản lí. Ở các trường điểm quốc gia, các trường chuyên, có tiếng của các tỉnh, 
các trường ở Hà Nội như THPT Trần Phú, Chu Văn An, Việt Đức, Hà Nội - 
Amsterdam, Chuyên ngữ…, đến các trường công và dân lập khác đã khảo sát 
như THPT Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Yên Hòa, Nguyễn Bỉnh Khiêm v.v…, 
các hoạt động này rất sôi nổi, thường xuyên. Điều quan trọng là, từ việc tham 
gia theo phong trào, các em đã tự ý thức, tự giác tham gia, có nhu cầu được tham 
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gia. Sự hứng thú, sáng tạo trong việc tham gia, tự tổ chức các hoạt động tập thể 
cho lớp mình, khối mình như thế thể hiện rõ năng lực ứng xử, giao tiếp, 
ĐSVHTT sôi động của các em; đồng thời, cũng là sự khẳng định, tiếp nối, bổ 
sung thêm vào truyền thống của nhà trường. Môi trường văn hóa học đường 
lành mạnh không chỉ góp phần làm lành mạnh hóa nhân cách của mỗi học sinh, 
mà còn có sức lan tỏa sâu rộng tới môi trường văn hóa xã hội nói chung. 

Trong các nhà trường THPT ở Hà Nội hiện nay, các mối quan hệ thầy - trò, 
bạn bè, đồng nghiệp, quan hệ đối với các tổ chức đoàn, hội và các hoạt động 
mang tính nghĩa vụ... đều được quy định chặt chẽ, thể hiện các giá trị, chuẩn 
mực về đạo đức, văn hóa... Một người thầy tốt không chỉ là một người thầy giỏi, 
người dẫn dắt, bắc cầu cho các em bước vào thế giới của tri thức, người truyền 
cho các em niềm say mê học hỏi, sáng tạo, cống hiến…, mà còn phải là một 
người cha ân cần, một người anh, người bạn thân thiết giúp đỡ, chỉ bảo tận tình các 
em trong từng giai đoạn và suốt cuộc đời. Một tình bạn tốt là tình bạn đã qua trải 
nghiệm, được thử thách qua thời gian, gắn bó suốt đời. Sự mẫu mực ân cần của 
thầy cô cùng tình bạn trong sáng, chân thành có tác động vô cùng tích cực tới đời 
sống tinh thần và đời sống xã hội của mỗi nhân cách.  

Sự nghiệp trồng người luôn đòi hỏi những người có tài và có tâm, cái 
lương tâm, tâm huyết của một nhà giáo với nghề nghiệp, với cả một thế hệ. 
Không chỉ ở vùng cao, vùng sâu, hình ảnh các thầy cô giáo kiên cường bám 
bản, bám lớp mới đáng trân trọng, mà hiện nay ở khắp các vùng miền, với 
đồng lương giáo viên eo hẹp, nhiều thầy cô vẫn thực sự là các tấm gương sáng, 
âm thầm, cần mẫn chăm lo, dạy dỗ học sinh với tất cả lương tâm, trách nhiệm 
và niềm say mê của mình.  

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, cần nói đến mặt trái của nó, ngành giáo 
dục hiện nay đang phải chật vật đối phó, khắc phục những tồn đọng, yếu kém 
mới nảy sinh, hết sức nan giải, đó là sự xuống cấp về đạo đức nhân cách, sự sa 
sút về năng lực, trình độ chuyên môn, tác phong nghề nghiệp của một bộ phận 
không nhỏ giáo viên trong các nhà trường hiện nay. Ở nhiều trường THPT, 
thậm chí ở các sở, ban, ngành giáo dục và đào tạo những năm vừa qua, có 
không ít cán bộ quản lí, giáo viên đã bị kiểm điểm, kỉ luật, truy tố. Xuất hiện 
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ngày càng nhiều hơn các hiện tượng dùng tiền, dùng tình chạy chức, chạy 
quyền, thầy giáo đánh học sinh, thầy giáo nghiện ma túy, thầy giáo gạ đổi 
tình lấy điểm, quấy rối tình dục học sinh, hủ hóa, suy đồi... gây bức xúc, nhức 
nhối trong dư luận xã hội. Khi vai trò, hình ảnh của người thầy đã bị xem nhẹ, 
thậm chí hoen ố, lu mờ, khó có thể nói đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, 
nhân cách cho học sinh, bởi đa số các em thường lấy thầy cô là kiểu mẫu để 
học hỏi, phấn đấu, noi theo. Ở bốn trường tác giả luận án khảo sát, trong bốn 
năm trở lại đây, không có trường hợp giáo viên nào vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp hay để xảy ra các “sự cố” sư phạm nghiêm trọng, đáng tiếc. 

3.1.4. Các yếu tố khác 

Với học sinh phổ thông nói chung và học sinh THPT nói riêng, học tập là 
nhiệm vụ quan trọng nhất, nên những tác động từ các cơ chế, chính sách đổi mới 
giáo dục, thi cử luôn tác động trực tiếp tới các em. Những đổi mới về nội dung, 
chương trình sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đổi mới 
thi tốt nghiệp và thi đại học... như Bộ GD và ĐT đã làm vừa qua là cần thiết, 
nhưng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, thiếu lộ trình, khiến nhiều học sinh và 
các bậc phụ huynh hoang mang. Trước đây, cha mẹ vất vả mấy ngày con thi tốt 
nghiệp và thi đại học, nay bớt đi một kì thi nhưng lại thêm hàng tuần thấp thỏm, 
ăn chực nằm chờ cùng con đăng kí nguyện vọng vào một trường nào đó, thậm 
chí thuê cả xe cấp cứu cho kịp thời gian như báo mạng đã đưa tin hồi tháng 
09/2015 quả là hiếm có xưa nay. 

Theo thống kê của chính Bộ GD và ĐT, năm 2003, cả nước mới chỉ có 214 
trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, nhưng tính đến tháng 
7/2014 chúng ta đã có 472 trường. Tỉnh nào cũng muốn có trường đại học, cá 
biệt như tỉnh Đồng Nai, có tới 5 trường đại học, 3 trường cao đẳng đóng trên địa 
bàn. Năm học 2013-2014, cả nước có 2,5 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT và 
thi đại học, năm học 2014-2015, con số này chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu, bởi nhiều 
em đã quyết định lựa chọn các ngành nghề khác, không nhất thiết phải học đại 
học. Số lượng học sinh dự thi ít đi, nhưng số chỉ tiêu đại học lại nhiều lên, do 
các trường mới, ngành mới vẫn liên tục được mở. Năm học 2014-2015, có 198 
trường đại học, cao đẳng tuyển sinh không đủ chỉ tiêu; năm học 2015-2016 và 



 

 
 

78

đặc biệt, kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016-2017 vừa qua, tình trạng này ở 
đa số các trường còn tồi tệ hơn nữa. Nhiều trường, nhiều ngành học ở các trường 
đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. 

Đương nhiên, áp lực của việc thiếu chỉ tiêu dẫn đến nhiều trường tuyển 
sinh vơ vét, bất chấp chất lượng đầu vào, do đó khó có thể bảo đảm chất lượng 
đào tạo, giáo dục theo qui định. Không thể đặt lòng tin vào một trường đại học mà 
đội ngũ cán bộ cơ hữu chỉ có vỏn vẹn 03 người; địa điểm, phòng học đi thuê mướn 
nay chỗ này mai chỗ khác. Không thể yên tâm về chất lượng đào tạo khi một số 
trường đại học đa ngành mà gốc gác là sư phạm, công nghệ và kinh doanh cho “ra 
lò” các “chuyên gia” về sinh hóa, môi trường, các lập trình viên máy tính, các nhà 
quản lí giáo dục, thiết kế mỹ thuật, thời trang, thậm chí cả các bác sĩ... Bởi thế, đôi khi 
một sự thiếu tỉnh táo, lựa chọn sai lầm sẽ khiến cả sĩ tử lẫn các bậc phụ huynh lúng 
túng, thất vọng, mất niềm tin vào cả một ngành, một hệ thống từng có bề dày như 
đáng tự hào như ngành giáo dục. Sự hẫng hụt, hoài nghi, mất niềm tin này không chỉ 
ảnh hưởng đến ĐSVHTT của học sinh một vài năm, mà còn suốt cuộc đời. 

Tất nhiên, nghịch lý này là hệ quả của một thập niên buông lỏng, “tháo 
khoán” giáo dục đại học; một chủ trương, chính sách thiếu đồng bộ và thiếu 
kiểm soát. Đây là khó khăn chung cần tháo gỡ, nhưng đáng tiếc, lại đang tác 
động, ảnh hưởng trực tiếp đến chính đội ngũ học sinh THPT Hà Nội - một lực 
lượng đông đảo, nhiệt huyết, tiềm năng; vừa coi việc vào học đại học như là 
mục đích, là lối giải thoát, tiến thân; vừa không dễ dàng chấp nhận hay lựa chọn 
các ngành nghề thông thường khác như học sinh THPT các nơi khác. Có thể nói, 
chưa bao giờ học sinh THPT cả nước, học sinh THPT Hà Nội lại có nhiều cơ hội 
cũng như chịu nhiều áp lực; xã hội lại nhiều bức xúc, đòi hỏi ngành giáo dục 
phải nhanh chóng có biện pháp tháo gỡ như hiện nay. 

3.2. THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA HỌC SINH 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI 

3.2.1. Nhu cầu văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội 
Nhu cầu VHTT của học sinh THPT Hà Nội nhìn chung không có gì khác 

thường so với đại bộ phận giới trẻ và học sinh THPT cả nước hiện nay, chủ yếu 
vẫn là mong muốn được khẳng định bản thân, được sáng tạo và hưởng thụ các 
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giá trị văn hóa tinh thần. Có khác, chỉ là do có điều kiện tốt hơn, nên sở thích, 
nhu cầu, đòi hỏi về VHTT của học sinh THPT Hà Nội có phần cao hơn; tính 
chất, mức độ cũng khác hơn so với học sinh THPT ở các tỉnh, thành khác. Qua 
điều tra, có thể thấy 3 nhu cầu nổi trội ở học sinh THPT Hà Nội, đó là: nhu cầu 
khẳng định bản thân; nhu cầu sáng tạo và cống hiến; và nhu cầu thưởng thức 
nghệ thuật. 

3.2.1.1. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có nhu cầu khẳng định 
bản thân cao 

Trong các nhu cầu của học sinh THPT Hà Nội, đầu tiên phải nói đến nhu 
cầu được khẳng định vị thế như một người lớn, cần được bày tỏ chính kiến, cảm 
xúc; được tôn trọng, đánh giá đúng. 

Để tìm hiểu nhu cầu này, chúng tôi đưa ra câu hỏi 10, với 9 ý hỏi về cách 
thức quan tâm, chăm lo con cái của các bậc cha mẹ, từ đó nắm bắt được trong ý 
thức, các em muốn bố mẹ coi mình; quan tâm, chăm sóc mình như thế nào mới là 
phù hợp, đúng với  vị thế, năng lực hiện tại của lứa tuổi. Câu hỏi được tách thành 3 
cụm ý. Ở cụm ý thứ nhất, bố mẹ coi bạn (hiện tại, đang là học sinh THPT) là người 
thế nào trong gia đình, kết quả như sau: 

Đơn vị tính: % 
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32.9

94
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67.1
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Không đúng
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1. Coi bạn còn trẻ con, lo lắng, 
giám sát chặt chẽ 

2. Coi bạn đã lớn, có thể tự lo 
liệu cho bản thân, không cần 
quá quan tâm 

3. Lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ 
ý kiến cá nhân của bạn, tâm 
sự và đưa ra các lời khuyên 
đúng lúc 

 

Biểu 3.1: Ý kiến về quan điểm và cách thức chăm lo con cái của cha mẹ 

 Theo kết quả thống kê trên, chỉ có 139/480 học sinh cho rằng bố mẹ luôn coi 
các em là trẻ con, cần lo lắng, giám sát chặt chẽ (chiếm 29%), còn 322 học sinh 
ghi nhận là bố mẹ Coi bạn đã lớn, có thể tự lo liệu cho bản thân, không cần 
quá quan tâm (67,1%) và 451 học sinh cho biết các em luôn muốn được bố 
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mẹ Lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ ý kiến, tâm sự và đưa ra các lời khuyên 
đúng lúc. Như thế, có thể thấy, đã có một sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt 
trong quan điểm, thái độ, cách nhìn nhận, đánh giá con cái của các bậc cha 
mẹ và sự trưởng thành đáng kể của học sinh. Đa số các em đều khá tự tin 
hoặc tự cho rằng đã lớn, có khả năng nhất định tự lo liệu và mong muốn được 
bố mẹ lắng nghe, tôn trọng chính kiến như là một thành viên chính thức của 
gia đình. Tất nhiên, mong muốn và sự tự tin của các em phải được chứng tỏ, 
phải tạo được độ tin cậy, nói cách khác, phải được các bậc cha mẹ kiểm chứng, 
đánh giá qua các hoạt động, biểu hiện cụ thể.   

Đối với các ý hỏi về việc nghĩ thế nào khi bố mẹ sẵn sàng chi tiền, sẵn sàng 
mua sắm, đáp ứng mọi đề nghị của các em, kết quả cũng vênh nhau khá rõ, ý 4: 
đúng 94 (16,9%), không đúng 386 (80,4%); ý 6: đúng 165 (34,4%), không đúng 
315 (65,6%). Các em đã bắt đầu tự ý thức được những gì mình cần, không muốn 
phiền lụy quá nhiều vào cha mẹ, nên hầu như đều tán thành, thấy đúng, phù 
hợp khi cha mẹ chỉ cho tiền khi có việc chính đáng (ý 5, 412, 85,8%); cho mua 
những thứ thực sự cần thiết (ý 7, 418, 87,1%). Việc cha mẹ sẵn sàng cho tiền 
hay không cho tiền, chỉ cho vào việc này hay việc khác... chắc không phải vì 
giàu nghèo, có điều kiện hay không có điều kiện mà với các em, đó là sự quan 
tâm, tin tưởng..., và đó mới là điều quan trọng nhất. 

Tương tự như thế, ở cụm ý 3, liên quan đến thái độ, cách thức, phương 
pháp dạy dỗ, giáo dục, động viên con cái, đa số các em (ý 9, 403, 84%) đều tán 
thành và mong muốn các bậc cha mẹ không rầy la, không kì vọng quá cao, chỉ 
động viên, tạo tâm trạng thoải mái cho con cái học tập, phấn đấu.  

Bảng 3.1. Ý kiến về cách thức quan tâm, chăm lo con cái 
của các bậc cha mẹ 

Đơn vị tính: người 

TT Hành động Đúng / Phù 
hợp 

Không 
đúng 

1 

Kỳ vọng, đặt điều kiện quá cao ở bạn, rầy la, 
đay nghiến khi bạn không đạt kết quả như 
mong muốn 

76 405 

2 
Không đặt điều kiện, chỉ động viên, tạo cho 
bạn tâm trạng thoải mái 403 77 
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 Như đã nói, ngoài mong muốn khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình, 

học sinh THPT Hà Nội còn có nhu cầu bộc lộ thái độ, cảm xúc, ý kiến riêng của 

bản thân về nhiều vấn đề, trong đó có đánh giá về các kiểu người, các lối sống, 

thái độ ứng xử của con người trong cuộc sống. Các ý nghĩ, trạng thái cảm xúc, 

sự yêu ghét, hài lòng hay khó chịu... trước các biểu hiện đẹp hay không đẹp, 

trước một hành động văn minh lịch sự hay chưa văn minh lịch sự, một lối sống 

thực dụng hay hòa đồng nào đó của các em hoàn toàn là cá nhân, tự nhiên và thành 

thật. Điều này cho thấy, ở lứa tuổi này, các em không chỉ chú tâm học hành, phấn 

đấu mà còn rất quan tâm tới các vấn đề xã hội, nhân sinh xung quanh.  

Tham gia trả lời câu hỏi 9 (xem biểu số 4 Phụ lục) có 485 học sinh. Nhìn 

chung, đa số các em đều tán thành, chọn lựa và ủng hộ các quan điểm, lối sống, 

phong cách, hành vi ứng xử đẹp, có văn hóa. Ý hỏi 1: Bạn cảm thấy vui, thoải 

mái sau khi làm được một việc khó khăn, sáng tạo được một cái gì đó có số 

lượng xác nhận đúng cao nhất, 449 học sinh, chiếm tỉ lệ 92,6%.  

Đơn vị tính: % 

92.6

3.3 4.1
§óng

Kh«ng ®óng

Ph©n v©n 

 
Biểu 3.2: Cảm thấy vui, thoải mái sau khi làm được một việc khó khăn,  

sáng tạo được một cái gì đó 
 

Các ý hỏi 2, 3, 4, 5, 6 về các lĩnh vực khác nhau (sống có ích, chăm sóc người 

thân, khó chịu với những người thiếu văn hóa, thích giúp đỡ người hoạn nan, tự hào 

về quê hương đất nước...) cũng có kết quả trả lời đúng cao như thế. Việc không ngần 
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ngại trả lời các câu hỏi trên vừa là sự khẳng định, vừa là cách thức để các em lắng 

nghe và tự kiểm nghiệm quan điểm, thái độ, tình cảm của chính mình. Hơn nữa, 

điều này cũng cho thấy các em đã có ý thức tách bạch rất rõ cái tốt và xấu, công 

và tư, chung và riêng, một trong những phẩm chất cốt lõi của một con người 

ngay thẳng, trung thực. Rõ ràng là tuy chưa trưởng thành, vẫn còn nhiều thay đổi, 

nhưng có vẻ trong sâu thẳm cốt cách, tâm hồn các em đã luôn sẵn có các đức tính, 

phẩm chất tốt đẹp, đáng quý ấy.  

Về việc bày tỏ thái độ, quan điểm trước một số hiện tượng, kiểu người 

trong xã hội hiện nay, có thể thấy rằng học sinh THPT Hà Nội đã dám thẳng 

thắn, công khai bày tỏ sự không đồng tình, không chấp nhận các kiểu người, 

kiểu sống như vậy. Với các câu hỏi: Bạn không thích sống cùng người thiếu 

gọn gàng, ngăn nắp ; Bạn không thích những người “sống đến đâu hay đến 

đó” Bạn không thích những người phủ định những giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc, số trả lời đúng là 302, 302, 328, con số này vượt trội so 

với số không đúng và phân vân. Vấn đề ở đây không chỉ là thích hay không 

thích, mà là chính các em cũng sợ rằng lâu dần sẽ bị ảnh hưởng, lây nhiễm 

các quan điểm, lối sống ấy.  

Liên quan đến vấn đề khá “nóng”, thu hút sự quan tâm không chỉ của thanh 

niên sinh viên mà còn của nhiều học sinh THPT Hà Nội hiện nay là sự hâm mộ 

người sành điệu dùng hàng hiệu và một số quan điểm “hiện đại”, “phóng 

khoáng” trong tình yêu, tác giả luận án đã sử dụng đồng thời cả các ý hỏi xuôi 

và ngược. Với hai ý hỏi ngược, ý 7: Bạn rất hâm mộ những người sành điệu, sử 

dụng hàng hiệu, và ý 8: Bạn đồng tình với quan điểm cần sống thử trước hôn 

nhân, số lượng tán thành/phản đối lần lượt là 146/247 và 163/248. Số lượng 

247, 248 em không đồng tình, không tán thành việc phải trở thành người sành 

điệu, phải “thoáng” khi yêu vẫn là “quá bán” nếu tính trên tổng số trả lời. Tuy 

nhiên, chưa tính đến số phân vân, con số 146 em hâm mộ người sành điệu, 163 

em tán thành cần sống thử trước hôn nhân đã đặt ra một vấn đề khác đáng 
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quan tâm hơn. Dường như đã có sự chuyển biến, thay đổi lớn trong quan 

niệm, nhận thức của học sinh THPT Hà Nội về vấn đề giới tính, tình yêu, tình 

dục... Thích sành điệu, tán thành việc sống thử trước hôn nhân..., xét sâu xa, 

cũng có nghĩa là các em có nhu cầu hưởng thụ sớm, bản năng tính dục phát 

triển mạnh. Điều này, như đã phân tích ở chương 2, một phần do sự trưởng 

thành sớm hơn về thể chất, phần khác, do tác động, ảnh hưởng của các xu thế, 

trào lưu xã hội hiện nay. 

Đơn vị tính: % 
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 Bên cạnh sự thẳng thắn, rõ ràng trên, vẫn tồn tại những quan niệm, 

cách nghĩ, hành vi chưa đúng, chưa đẹp. Ở một số câu hỏi, ý hỏi khác, số 

lượng các câu trả lời thể hiện nhận thức, ý nghĩ nông cạn, bồng bột, nếu 

không muốn nói là lệch lạc, chưa “chín”, chưa sâu sắc của học sinh THPT Hà 

Nội còn khá nhiều. Khi được hỏi Bạn rất thích xem bói, rút quẻ (ý hỏi 13) kết 

quả trả lời của học sinh như sau: đúng 129 (26,7%), không đúng 267 (55,3%), 

phân vân 87 (18%); với câu hỏi: Bạn tin vào lời thỉnh cầu các đấng thần linh 

khi đi lễ (ý hỏi 14) đúng 156 (32,3%), không đúng 213 (43,9%), phân vân 115 

(23,8%). Đặc biệt, với ý hỏi Bạn cảm thấy khó chịu với những người hay nói 

tục, chửi thề thì có tới 105/482 học sinh không cảm thấy khó chịu và tới 93 

Biểu 3.3: Thái độ, cảm xúc của học sinh trung học phổ thông Hà Nội 
trước một số quan điểm, lối sống hiện đại 
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học sinh phân vân không biết có khó chịu hay không trước hành vi nói tục, 

chửi thề. Như thế, có thể hiểu là không phải là các em không bộc lộ quan 

điểm rõ ràng, né tránh trả lời câu hỏi, mà có lẽ, chính các em đã hoặc đang bị 

lây nhiễm các hành vi, thói xấu ấy.  

         3.2.1.2. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có nhu cầu sáng tạo và 

cống hiến 

Trong 15 ý hỏi của câu 4 về nhu cầu, sở thích của học sinh THPT Hà Nội 

(bảng 2, Phụ lục), hầu hết các em đều lựa chọn các lĩnh vực, ngành nghề, công 

việc mà các em cảm thấy thích, dễ làm, nhanh được biết đến mà lại ít gian khó 

hơn các lĩnh vực khác. Số trả lời Có đối với các lĩnh vực du lịch, thời trang, ẩm 

thực... chiếm đa số. Chẳng hạn, ý hỏi 7: Tham quan, du lịch, nghiên cứu sâu về 

cảnh quan, môi trường văn hóa (để sau này trở thành chuyên gia văn hóa, hướng 

dẫn viên du lịch, đóng góp cho ngành văn hóa du lịch), có 441 ý kiến xác nhận, 

chiếm 90,2%; ý hỏi 9: Am hiểu, nghiên cứu sâu văn hóa ẩm thực của dân tộc (để 

trở thành chuyên gia về ẩm thực), có 409 ý kiến trả lời, chiếm 83,6%, ý hỏi 5: 

Đọc sách báo, xem phim ảnh, là nhà nghiên cứu xã hội, có 393 ý kiến trả lời, 

chiếm 80,4%... 

Một số ý hỏi khác liên quan đến các vấn đề khó, đòi hỏi năng lực, điều kiện 

và tinh thần sáng tạo, cống hiến thực sự như nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch 

sử, tôn giáo..., số trả lời có và không ngang nhau, thậm chí số không còn trội hơn số 

có. Dưới đây là ví dụ một số kết quả thống kê các em thừa nhận là có được chúng 

tôi đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, trong đó 1 (ý hỏi 1): Trở thành con ngoan, trò giỏi, 

công dân tốt; 2 (ý hỏi 5): Đọc sách báo, xem phim ảnh, là nhà nghiên cứu xã 

hội; 3 (ý hỏi 6): Nghiên cứu khoa học phục vụ đất nước; 4 (ý hỏi 7): Tham quan, 

du lịch, nghiên cứu sâu về cảnh quan, môi trường văn hóa; 5 (ý hỏi 8): Trở 

thành nhà nghiên cứu nghệ thuật, thiết kế thời trang; 6 (ý hỏi 9): Am hiểu, 

nghiên cứu sâu văn hóa ẩm thực của dân tộc. 
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Đơn vị tính: % 
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Biểu 3.4: Nhu cầu, sở thích, mong muốn về nghề nghiệp tương lai  
của học sinh trung học phổ thông Hà Nội 

 

Ở các trường THPT nói chung, bốn trường đã khảo sát nói riêng, có một số 

em có năng khiếu, tài năng về một số lĩnh vực như sáng tác, biểu diễn, thuyết 

trình, chế tạo robot..., và thực tế là các em đã tham gia một số cuộc thi, có đoạt 

giải... Tuy nhiên, đó vẫn không thể gọi là cống hiến, sáng tạo thực sự mà chỉ là 

những kết quả ban đầu đáng khích lệ của việc mạnh dạn hiện thực hóa các ý 

tưởng, mong muốn được đóng góp, cống hiến. Giá trị của sự sáng tạo này không 

nằm ở tính vật chất hay tính mới mà ở lĩnh vực tinh thần. Các em thấy vui, thoải 

mái và nhà trường, giáo viên cũng thấy phấn khởi vì học sinh có ý thức và dám 

thể hiện. 

Nhìn chung, về điểm này, đa số học sinh THPT Hà Nội cũng giống mọi 

bạn bè cùng lứa tuổi khác, vẫn và trước hết chỉ là những người trẻ tuổi đang lớn, 

khát vọng nhiều nhưng cũng còn nhiều mơ mộng và ngại khó khăn, gian khổ. 

3.2.1.3. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội có nhu cầu cao thưởng 

thức các loại hình văn hóa, nghệ thuật hiện đại 

Với học sinh THPT Hà Nội, ngoài các nhu cầu thường ngày trong đời 
sống, sinh hoạt, học tập, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần thể hiện trước hết 
và rõ rệt nhất ở trạng thái hào hứng, phấn khích cao độ khi được trực tiếp tham 
gia và thưởng thức âm nhạc, vũ điệu, phim ảnh…, vốn là các loại hình nghệ 
thuật sôi động, luôn có sức cuốn hút đặc biệt với giới trẻ hiện nay. Sở dĩ tuổi trẻ 
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nói chung và học sinh THPT Hà Nội nói riêng đều quan tâm, thích thú các loại 
hình nghệ thuật này là bởi các em có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với chúng, 
mọi lúc, mọi nơi, bất kì thời điểm nào, có thể ở nhà hát, rạp chiếu phim, ở nhà 
hay thậm chí qua điện thoại di động. Hơn nữa, ngoài việc không cần phải có 
trình độ hiểu biết nhất định và “gu” thẩm mĩ riêng như khi thưởng thức các tác 
phẩm nghệ thuật hay tạo tác thiên nhiên dạng “tĩnh” như tranh ảnh, tượng đài, 
công trình kiến trúc, kì quan…, âm nhạc, vũ điệu, phim ảnh và các loại hình 
diễn xướng hấp dẫn tuổi trẻ không chỉ bởi các diễn viên, ca sĩ, nhạc công trẻ 
đẹp; bởi các tình huống, “pha” hành động li kì, gay cấn mà còn bởi hiệu ứng của 
âm thanh, ánh sáng…, hoàn toàn phù hợp với bản tính sôi động của lứa tuổi này. 
Tuy nhiên, không phải bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng được học sinh 
THPT Hà Nội ưa thích.   

Các diễn xướng dân gian như tuồng, chèo, cải lương, quan họ; dân ca các 
vùng miền… là các loại hình nghệ thuật ít được học sinh THPT Hà Nội ưa 
chuộng. Trong số 489 em trả lời, chỉ có trên dưới 10% trả lời là rất thích, từ 10 
đến 30% là thích; số không thích chiếm tỉ lệ lớn, từ 42 cho đến 58%. 

Học sinh THPT Hà Nội dành sự quan tâm, thích thú đối với các loại hình 
nghệ thuật hiện đại như phim Mỹ, phim Hàn Quốc, nghe nhạc Pop, nhạc Rap, 
nhạc trẻ, nhảy Hip hop...  

Xin xem kết quả thống kê ở Bảng 1 Phụ lục và sơ đồ dưới đây: 
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Biểu 3.5: Nhu cầu và mức độ yêu thích các loại hình nghệ thuật (Số lượng) 
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Có thể nói, nhu cầu thưởng thức các loại hình nghệ thuật của học sinh THPT 

Hà Nội khá đa dạng, bao quát hầu hết các “món ăn tinh thần” thiết yếu của thế hệ 

trẻ, của người dân Thủ đô. Đương nhiên, đó đều là các sản phẩm văn hóa tinh 

thần, kết tinh trí tuệ và công sức sáng tạo, có lịch sử, có thành tựu và được ghi 

nhận, đáng để thưởng thức. Sống trong môi trường Thủ đô, văn hóa Thủ đô, các 

“món ăn tinh thần” này không thiếu, song các em chỉ thích các loại hình nghệ 

thuật sôi động, phù hợp lứa tuổi, dễ thực hiện và ít phải suy ngẫm. Như thế, đã có 

một sự “chuyển dịch”, khác biệt rõ nét giữa các thế hệ; giữa thanh niên học sinh 

trước đây và hiện nay; giữa học sinh THPT Hà Nội và học sinh THPT các tỉnh 

thành khác trong tâm lý, thị hiếu, nhu cầu thưởng thức các loại hình nghệ thuật 

truyền thống và hiện đại.  

Mỗi thế hệ đều coi trọng, xây dựng cho mình một hệ thống quan niệm, giá 

trị khác nhau; có cách nghĩ, nhu cầu, cảm nhận khác nhau, xuất phát từ thực tiễn 

và chính sự trải nghiệm của họ. Việc học sinh THPT Hà Nội hiện nay, lớp người 

may mắn không biết đến chiến tranh, chưa thành người lớn, lại được tiếp cận, 

hưởng thụ sớm hơn, nhanh hơn những sản phẩm văn hóa nghệ thuật đa dạng 

của nhân loại thời kì hội nhập, toàn cầu hóa, việc thích và có nhu cầu được 

thưởng thức các loại hình âm nhạc, vũ điệu, phim ảnh phù hợp với lứa tuổi 

của mình cũng là dễ hiểu. Xem phim hành động, nghe nhạc trẻ, nhạc pop, 

nhảy hip hop… là trào lưu sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên, dành 

cho thanh niên, do thanh niên sáng tạo, đầy trẻ trung, sôi động. Các em có thể 

bắt chước, rèn luyện, thử sức, tổ chức cùng nhau ngay trong sân trường, ngoài 

đường phố, trong công viên… nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần riêng mà 

không cần đào tạo bài bản, không tốn tiền, không chịu sức ép. Có nhu cầu 

nhiều thứ, nhưng cần và thích những gì thiết thực, có thể tự đáp ứng hoặc 

được đáp ứng, đó là điểm chung dễ nhận thấy của phần đông học sinh THPT 

Hà Nội những năm gần đây. 
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 3.2.2. Hoạt động văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông 

Hà Nội 

 3.2.2.1. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội với hoạt động tinh thần 

do nhà trường tổ chức 

Xuất phát từ nhiệm vụ học tập và định hướng nghề nghiệp, nhiều học sinh 

THPT hiện nay đã chủ động, tích cực tham gia các câu lạc bộ học tập, các cuộc 

thi nghiên cứu khoa học, các lớp học kĩ năng mềm v.v... Từ năm học 2013-2014, 

Bộ GD và ĐT đã tổ chức thường xuyên phong trào “Học sinh THPT nghiên cứu 

khoa học”, thu hút đông đảo học sinh toàn quốc tham gia. Tuy các công trình, ý 

tưởng nghiên cứu của các em chưa có giá trị nhiều lắm về mặt khoa học, song 

nó đã thực sự tạo nên một sự thay đổi rõ rệt trong ý thức, tâm hồn của các em. 

Một số em rất hào hứng tham gia bởi được thể nghiệm bản thân mình, được học 

hỏi các nhà khoa học và được thấy những sáng tạo ban đầu của mình được ghi 

nhận. Tuy nhiên, tỉ lệ các em tham gia còn thấp và kết quả cũng chưa được như 

mong muốn, bởi lẽ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo không chỉ cần đến tố chất 

riêng mà còn đòi hỏi sự nhiệt tình, kiên trì. Với học sinh THPT nói chung và học 

sinh THPT Hà Nội nói riêng, chưa thể đòi hỏi ở các em tinh thần, thái độ và ý 

tưởng nghiêm túc như các nhà khoa học. Các em chỉ cần có ý tưởng, có nhiệt tình 

tham gia nghiên cứu, sáng tạo là đã rất đáng biểu dương. Do vậy, ở mục này, tác 

giả luận án xếp cả một số hoạt động có tính chất nghiên cứu gián tiếp vào hoạt 

động nghiên cứu, sáng tạo của học sinh THPT (bảng 6, phụ lục). 

Trong 13 ý hỏi tại bảng 6, chỉ có các ý hỏi 1, 2, 3, 7 là phù hợp với bản 

chất, nội dung của hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; các ý hỏi còn lại chỉ có liên 

quan, bởi thiết nghĩ, để có thể được tham dự và có ý kiến tại các hội thảo, để làm 

cộng tác viên, để tham gia giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá cho một vấn đề nào 

đấy, đương nhiên các em cần hiểu biết, nghiên cứu sâu về nó. 

Ở ý hỏi 1: Sáng tác văn thơ, âm nhạc, vẽ tranh…, hầu như trường nào 

trong bốn trường khảo sát cũng có học sinh tham gia, cho dù hoạt động này cần 
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phải có năng khiếu. Ở các trường THPT hiện nay, năng khiếu và sự sáng tạo của 

các em về lĩnh vực này thường được thể hiện qua các cuộc thi sáng tác, qua báo 

tường dịp 26-3 hàng năm hay các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn như 20-11, 

22-12 v.v…  

Ở ý hỏi 2: Thiết kế trang phục cũng tương tự như vậy, có điều hoạt động 

này ở các trường không phổ biến và thường do Đoàn Thanh niên hay một nhóm 

học sinh, chủ yếu là học sinh nữ, tổ chức. Các mẫu trang phục của các em cũng 

không phải như các mẫu thiết kế thời trang, mà chỉ là một vài kiểu cách chỉnh 

sửa, thay đổi cho phù hợp với sự giản tiện, trang nhã, tinh nghịch của tuổi học 

trò. Các em cũng được hỏi ý kiến, được tham gia trao đổi về mẫu logo hay mẫu 

trang phục, đồng phục riêng của mỗi trường. 

Ý hỏi 3: Nghiên cứu, thiết kế đồ dùng, dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt 

cá nhân chính là nội dung hiện nay các trường đang quan tâm, đẩy mạnh bởi 

tính thiết thực của nó. Khuyến khích học sinh tự tìm tòi, thiết kế, cải tiến đồ 

dùng, dụng cụ học tập vừa phục vụ mục đích chung của nhà trường, vừa phục vụ 

lợi ích riêng của chính các em, các trường cũng đồng thời xem xét, lựa chọn và 

đầu tư thêm để các sáng tạo này có thể tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo 

khoa học - kĩ thuật do Bộ tổ chức. 

Ở ý hỏi 7 về việc đã từng/thường xuyên tham gia các chương trình, đề tài 

khoa học do thầy cô là chủ nhiệm, số xác nhận là 105 em, chiếm 21,7% trên 

tổng số học sinh được hỏi (trong đó, nếu thống kê theo trường: THPT Cầu Giấy 

38 em, THPT Yên Hòa 30 em, THPT dân lập  Nguyễn  Bỉnh  Khiêm 26 em và 

THPT Trần Nhân Tông 11 em; nếu thống kê theo lớp: lớp 10 là 24 em, lớp 11 là 

59 em và lớp 12 là 22 em).  

Mặc dù, so với học sinh các tỉnh thành khác, học sinh THPT Hà Nội có 

nhiều điều kiện để tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, nhưng theo 

kết quả thống kê, số học sinh thường xuyên tham gia 4 hoạt động trên cũng như 

các hoạt động đòi hỏi sự nghiên cứu, sáng tạo khác vẫn còn quá ít so với số 
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chưa bao giờ tham gia. Ở đây cũng có nguyên nhân khách quan, hoạt động 

giảng dạy và học tập của cả thầy và trò đều khá bận rộn, hơn nữa không phải 

trường nào cũng có các phòng thí nghiệm, có sơ sở vật chất, điều kiện kĩ thuật 

phục vụ nghiên cứu. 

Có ba hoạt động (các ý hỏi số 4, 5, 6) mà tác giả luận án muốn lưu ý nhấn 

mạnh như là một điểm nhấn về hoạt động VHTT của học sinh THPT Hà Nội 

trong nhà trường, đó là hoạt động thăm viếng thầy cô, bạn bè; hoạt động tình 

nguyện và các hoạt động giao lưu kết nghĩa. Thăm viếng thầy cô, bạn bè các 

ngày lễ, Tết là phong tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam, duy trì 

hoạt động này là biểu hiện của ý thức “tôn sư trọng đạo”, là sự kính trọng phẩm 

hạnh, tài đức của các nhà giáo, là mong muốn học hỏi, phấn đấu, noi gương các 

bậc đi trước... Không nhất thiết cứ phải đến chơi nhà như trước, học sinh có thể 

gọi điện, nhắn tin, gửi thiệp mừng cho thầy cô, bạn bè, giản tiện mà vẫn trang 

trọng. Số lượng 158 em (32,3%) thường xuyên và 254 em (51,9%) thỉnh thoảng 

làm việc này đã cho thấy thăm viếng thầy cô, bạn bè đã không còn là một hành 

vi mang tính trách nhiệm, nghĩa cử, mà là tấm lòng, tình cảm, sự quí mến thực 

sự. Trong thực tế, theo chính các thầy cô kể lại, nhiều học trò, cả học trò cũ sau 

nhiều năm vẫn nhớ, đến thăm, gọi điện, thậm chí sáng tác văn thơ dành tặng 

thầy cô. Trong những biến động, đổi thay, phức tạp chung của cuộc sống hiện 

đại, hoạt động này có thể coi là nét đẹp VHTT đáng quí mà học sinh THPT Hà 

Nội vẫn và luôn giữ gìn. 

Đối với hoạt động từ thiện, tình nguyện ở trong trường THPT Hà Nội cũng 

vậy, các hoạt động do Nhà trường, Đoàn Thanh niên hay các tổ chức, đoàn thể 

phát động cũng được học sinh tham gia tích cực, số xác nhận thường xuyên (119 

em, chiếm tỉ lệ 24,3%) và thỉnh thoảng (203 em, chiếm tỉ lệ 41,5%) cũng là khá 

lớn. Hiện nay, các hoạt động từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng đã không còn là 

chủ trương hay phong trào riêng của từng cơ sở, đơn vị, mà là phong trào chung 

của toàn xã hội. Vậy nên, việc hưởng ứng và tham gia các hoạt động tình 
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nguyện vì cộng đồng của học sinh THPT Hà Nội, trước hết cũng nằm trong 

phong trào đó. Tuy vậy, cũng cần nhận thấy tính chất, đặc thù Thủ đô của việc 

tham gia các hoạt động này. Học sinh THPT ở các tỉnh thường tham gia các hoạt 

động tình nguyện như trồng cây, làm sạch môi trường, cảnh quan, thăm hỏi giúp 

đỡ người già, gia đình neo đơn, thương bệnh binh… Còn ở Hà Nội, các phong 

trào này không phổ biến bởi không có không gian, thời gian, địa điểm để triển 

khai; hơn thế, trách nhiệm này thuộc về các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể hữu 

trách. Học sinh THPT Hà Nội tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa khác 

như giữ gìn trật tự an toàn giao thông, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng sâu 

vùng xa, vùng bị thiên tai bão lụt, tình nguyện tới các bệnh viện phát cháo, chăm 

sóc bệnh nhân… Riêng hoạt động quyên góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng 

bào, học sinh các vùng khó khăn hạn hán lũ lụt, theo lãnh đạo các trường, 100% 

học sinh THPT ở 4 trường được khảo sát đều tham gia đầy đủ, tự giác.  

Tháng 1 năm 2016, học sinh trường THPT Cầu Giấy đã có một hoạt 

động hết sức ý nghĩa: Tổ chức quyên góp, tặng áo ấm, đồng phục cho các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Thanh Xá (Thanh Ba - 

Phú Thọ). Ngoài áo ấm đồng phục, còn có rất nhiều món quà khác như bánh 

kẹo, sách vở... cũng được gửi đến cho các em học sinh. Đây là hoạt động từ 

thiện đầu tiên do các em tự đứng ra thực hiện. Các em đã rất cố gắng trong 

công tác vận động, tuyên truyền tới các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và toàn 

thể học sinh trong trường để có được sự ủng hộ từ các tấm lòng thiện 

nguyện. Theo đánh giá của cô Lê Thị Hồng (Hiệu trưởng trường THPT Cầu 

Giấy), những món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện rất rõ tinh thần “tương 

thân, tương ái”. Lãnh đạo trường THPT Cầu Giấy luôn đánh giá cao, kịp 

thời biểu dương, khen ngợi và khuyến khích các em tình nguyện tổ chức và 

tham gia các hoạt động như vậy. 

So với các trường THPT khác, học sinh trường  THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm được tham gia nhiều hoạt động văn hóa do nhà trường tổ chức, chỉ tính 

riêng năm học 2015 - 2016, đã có nhiều phong trào, cuộc thi như: cuộc thi viết 
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báo về “Người bạn tốt - Tấm gương học tập đáng khâm phục”, cuộc thi “Thiết 

kế sản phẩm xây dựng Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Nguyễn Bỉnh Khiêm”; 

tham gia Giao lưu và tặng quà Lữ đoàn 679 Vùng 1 Hải quân (Hải Phòng) 

cùng Quận Đoàn Cầu Giấy; tham gia chương trình “Giờ Trái đất 2016” và 

cuộc thi “Biểu diễn nghệ thuật dưới ánh nến”... Tổ chức Hội trại 2015 - Giao 

lưu với trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp với nhiều hoạt động: Thi nấu cơm 

niêu, thi kéo co, thi đấu bóng đá, trò chơi tiếp sức, tìm mật thư, tìm hiểu vườn 

trường, thi Khoảnh khắc Hội trại, vẽ tranh, ném còn, bắt trạch trong chum, 

trình diễn thời trang….Tổ chức Hội thi “Học sinh Tài năng - thanh lịch” năm 

học 2015 - 2016 với 2 vòng thi. Kết hợp với Khối Song ngữ tổ chức chương 

trình Noel 2015 - Chào năm mới 2016 “White Christmas”, vòng chung kết 

cuộc thi “Nguyễn Bỉnh Khiêm Got Talent” với nhiều nội dung đặc sắc; tổ 

chức“Ngày hội tiếng Anh năm học 2015 - 2016”. Tổ chức cuộc thi làm clip 

với chủ đề “Ngôi trường mơ ước”; tổ chức thi và triển lãm pano ảnh “Hà Nội 

trong tôi” nhân dịp kỉ niệm 61 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, giao lưu 

quốc tế giữa học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và học sinh Mỹ, Nam Phi 

với chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã”. 

Đặc biệt, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa gắn với nội dung học 

tập như Chương trình “Rung chuông vàng Toán học”, chuyên đề “Sân khấu hóa 

văn học dân gian” dành cho học sinh khối 10 và khối 11 

Hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hợp tác giữa các trường, các khối lớp, các 

nhóm học sinh trong trường THPT cũng được chú ý, đẩy mạnh. Ngoài vai trò 

của Đoàn trường và các chi đoàn, hầu như các khối, lớp đều có Ban đại diện hay 

Ban liên lạc riêng, gồm các thành viên năng nổ, nhiệt tình, tháo vát trong mọi 

hoạt động. Lãnh đạo các trường cũng rất chú ý mở rộng quan hệ trao đổi, học 

tập kinh nghiệm, tạo cơ hội để giáo viên, học sinh trường mình tham gia giao 

lưu, kết nghĩa với các trường khác, trong đó có cả các trường đại học, cao đẳng, 

phổ thông trong và ngoài nước. Tuy hoạt động này, chẳng hạn ở trường THPT 
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Cầu Giấy, THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, mới bắt đầu, kết quả chưa nhiều, 

nhưng nó là những dấu hiệu thực sự tích cực cho thấy sự thay đổi lớn về tư duy, 

quan điểm của các trường trong việc từng bước đáp ứng nhu cầu, ĐSVHTT cho 

học sinh. 

 3.2.2.2. Học sinh trung học phổ thông Hà Nội với hoạt động tinh thần 

vui chơi, giải trí tại gia đình và ở các thiết chế công cộng 

 Ngoài các hoạt động ở nhà trường, học sinh THPT Hà Nội cũng tham gia 

các hoạt động văn hóa tại gia đình. Theo kết quả khảo sát, có tới trên 90% số các 

em được hỏi trả lời có nghe nhạc, lướt web, vào facebook hoặc dọn dẹp nhà cửa 

vào lúc rảnh rỗi. Hơn thế nữa, tỷ lệ các em tham gia những hoạt động trên ở mức 

độ thường xuyên là rất cao. Có thể nói, đây là những sinh hoạt văn hóa lành 

mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT Hà Nội.  

Bảng 3.2: Những hoạt động học sinh trung học phổ thông thường xuyên 
 tham gia trong lúc rảnh rỗi 

 
Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa bao 
giờ 

Không trả 
lời  

TT 
Sở thích, 
 thói quen Số 

lượng 
(người)

Tỉ lệ 
 (%) 

Số 
lượng 
(người)

Tỉ lệ 
 (%) 

Số 
lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
 (%) 

Số 
lượng 

(người)

Tỉ lệ 
 (%) 

2 Nghe nhạc 370 75,7 103 21,1 10 2,0 6 1,2 

12 
Lướt web, vào 
facebook 

351 71,8 118 24,1 11 2,2 9 1,8 

19 Dọn dẹp nhà cửa 258 52,8 187 38,2 36 7,4 8 1,6 
 

Âm nhạc giúp thanh lọc nhanh nhất tâm hồn, vào facebook hay lướt web 

giúp bổ sung thêm nhiều kiến thức, thông tin về bè bạn, dọn dẹp nhà cửa mang 

lại cảm giác thư thái vừa có sự vận động chân tay... Số chọn chơi games, đi mua 

sắm, về quê nội ngoại, ngồi quán cafe “chém gió” với bạn bè, đi du lịch... chiếm 

từ 20 đến 30%, bởi để về quê, đi du lịch thưởng ngoạn hay mua sắm thường 

xuyên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, không phải lúc nào cũng có thể dễ 

dàng thực hiện.  
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 Hà Nội luôn là trung tâm văn hóa, với nhiều thiết chế văn hóa công cộng.  

Học sinh THPT Hà Nội sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia các hoạt 

động văn hóa tinh thần ở các thiết chế công cộng hơn học sinh ở các tỉnh/thành 

khác. Có 340 em trả lời gần nhà có rạp chiếu phim (70,8%), nhưng chỉ có 198 

em thường xuyên đi xem phim ở rạp, 144 em thỉnh thoảng đi xem, số còn lại là 

chưa bao giờ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát về nhà hát thì lại khác, có 228 em 

(47,5%) có nhà hát gần nhà nhưng có tới 148 (89%) em thường xuyên đi xem ở 

nhà hát, 132 em thỉnh thoảng đến xem.  

 Tìm hiểu về điều này, chúng tôi được biết, đối với các học sinh chỉ thỉnh 

thoảng đến rạp và chưa bao giờ đến rạp không phải là do các em ít  hoặc không 

thích phim ảnh, không xem phim, mà do gia đình đa số có điều kiện nên các em 

thường xem phim tại nhà thông qua ti vi, máy tính, Ipad, Iphone hoặc các thiết 

bị điện tử khác. Cách xem phim như vậy vừa chủ động, vừa không mất thời gian 

và tốn kém tiền bạc. Còn đối với các chương trình biểu diễn ở nhà hát, các em 

tham gia thường xuyên với tỉ lệ cao hơn là do hầu hết là các buổi biểu diễn ca 

nhạc, có nhiều ca sĩ được hâm mộ, nên trực tiếp đến xem các ca sĩ biểu diễn là 

một nhu cầu, một hoạt động văn hóa tinh thần thiết yếu của các em. Đây có lẽ 

cũng chính là ưu điểm, là nét nổi bật trong đời sống văn hóa tinh thần của học 

sinh THPT Hà Nội so với học sinh THPT ở các tỉnh/thành phố khác.  

 Tương tự, đối với các thiết chế văn hóa công cộng khác, đại đa số học 

sinh được hỏi đều có điều kiện sống gần những nơi như Sân vận động (400 

em, 83,3%); Công viên (395 em, 82,3%); Thư viện, nhà văn hóa (360 em, 

75%), Tụ điểm vui chơi, giải trí (408 em, 85%)... Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh 

tham gia hoạt động ở các thiết chế công cộng này cũng không cao, do các em 

ít có thời gian rảnh rỗi. 

 Đối với ý hỏi về tần xuất tham gia các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao hoặc 

hội diễn, hội khỏe, số lượng học sinh thường xuyên tham gia không nhiều, 97 

em (19,8%), số thỉnh thoảng tham gia là 250 em (51.1%), số chưa bao giờ tham 

gia là 131 em (26,8%), và số không trả lời là 11 em (2,2%). 
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 Ở đây, xin lưu ý thêm các ý hỏi có câu trả chưa bao giờ để thấy đối với một 

số hoạt động văn hóa khá “nhạy cảm”, chưa được phép, không nên đến... thì số 

lượng học sinh THPT Hà Nội chưa bao giờ tham gia là rất nhiều: Đi quán bar, 

vũ trường (351 em, chiếm tỉ lệ 71,8%); Đi hát karaoke (166 em - 33,9%). Tuy 

nhiên, với số lượng 169 em (34,6%) chưa bao giờ đến thư viện đọc sách trong 

thời gian rảnh rỗi lại là một con số đáng để suy nghĩ. 

Trong môi trường văn hóa Thủ đô, cơ hội để học sinh THPT vui chơi 

giải trí, tham gia các hình thức, hoạt động văn hóa tinh thần dĩ nhiên thuận 

lợi, dễ dàng hơn học sinh THPT ở các địa phương khác. Tuy nhiên, mỗi học 

sinh có một nhu cầu, sở thích, thói quen riêng và không phải cái gì đã thích 

cũng luôn được thỏa mãn. Ai cũng biết rằng, học sinh THPT Hà Nội rất 

thích xem phim ảnh, ca nhạc, biểu diễn thời trang; thích gặp gỡ, tiếp cận với 

các ca sĩ, diễn viên, thần tượng hay người nổi tiếng nào đó mà các em 

ngưỡng mộ, nhưng không phải em nào cũng sắp xếp được thời gian, thêm 

nữa, vé vào cửa xem các chương trình đó không hề rẻ. Rất đông thanh niên 

sinh viên, học sinh THPT Hà Nội đã hào hứng tham gia buổi nói chuyện của 

Rud Vulic hay xem các buổi biểu diễn của các nhóm nhạc nước ngoài tại 

Nhà hát lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay Sân vận động Mỹ Đình, 

nhưng những “cơn sốt”, những “trận bão” sôi động như thế không nhiều. 

3.2.2.3. Các hoạt động khác 

Các hoạt động tự đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần khác của học 

sinh THPT Hà Nội cũng khá đa dạng. Không giống vui chơi giải trí hay 

nghiên cứu sáng tạo, các hoạt động này không bị bó buộc bởi các quy 

định hay điều kiện nào từ phía gia đình, nhà trường hay xã hội. Nó hình 

thành từ đời sống, từ nhịp điệu sinh hoạt văn hóa tinh thần sôi động của 

Thủ đô, mang phong thái và dấu ấn Thủ đô. Dưới đây là một số hoạt động 

thường thấy. 
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Bảng 3.3: Các hoạt động khác của học sinh trung học phổ thông Hà Nội 

Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa bao 
giờ 

Không trả 
lời 

TT Công việc / Hoạt 
động Số 

lượng 
(người)

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

(người)

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

(người)

Tỉ lệ 
(%) 

1 
Các CLB văn nghệ - 
thể thao hoặc hội 
diễn, hội khỏe 

97 19,8 250 51,1 131 26,8 11 2,2 

2 

Các hoạt động giới 
thiệu, quảng bá các danh
lam thắng cảnh của quê 
hương đất nước 

42 8,6 162 33,1 273 55,8 11 2,2 

3 
Các hoạt động, hội 
diễn văn nghệ quần 
chúng 

76 15,5 183 37,4 218 44,6 12 2,5 

4 

Gặp gỡ, thăm hỏi, 
nhắn tin, gửi thiệp 
chúc mừng  thầy/cô 
giáo, bạn bè các dịp 
lễ, tết 

158 32,3 254 51,9 66 13,5 11 2,2 

5 

Các hoạt động tình 
nguyện của thanh 
niên, học sinh do Nhà 
trường, Đoàn Thanh 
niên và đoàn thể địa 
phương     tổ chức 

119 24,3 203 41,5 155 31,7 12 2,5 

6 

Các hoạt động giao 
lưu, hợp tác, kết 
nghĩa giữa các khối 
lớp, các trường... 

103 21,1 235 48,1 142 29,0 09 1,8 

7 
Các lễ hội truyền 
thống của dân tộc 

95 19,4 235 48,1 150 30,7 09 1,8 

8 
Các hoạt động tôn 
giáo, tín ngưỡng  

63 12,9 135 27,6 279 57,1 12 2,5 
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Trên bảng thống kê, số lượng học sinh thường xuyên tham gia các hoạt 

động văn hóa tinh thần này không nhiều, nhưng mỗi hoạt động đều có ý nghĩa, 

nội dung và mục đích cụ thể. Việc thích hay không thích tham gia phụ thuộc vào 

quan điểm và nhu cầu cá nhân. Hà Nội là đất văn hiến nghìn năm, có nhiều địa 

danh lịch sử, nhiều lễ hội, nhiều hoạt động quảng bá, tuyên truyền…, nhưng 

trách nhiệm tổ chức, quản lí, triển khai các hoạt động này thuộc về các cấp 

ngành, về mọi công dân Thủ đô chứ không riêng gì học sinh THPT. Học sinh 

THPT Hà Nội về cơ bản có nhu cầu cao, hoạt động tích cực, nhưng như đã nói, 

không phải lĩnh vực, hoạt động văn hóa tinh thần các em cũng thích và tham gia, 

hưởng ứng mạnh mẽ. Các hoạt động chỉ có ý nghĩa, có tác động sâu sắc đến 

nhận thức, tâm hồn của học sinh THPT khi các em thích thú tri nhận, thấy mình 

có đủ năng lực và sự nhiệt tình để tham gia. Để có thể giới thiệu được danh lam 

thắng cảnh của Thủ đô và đất nước cho du khách (ý hỏi 2), không chỉ cần biết 

ngoại ngữ, hiểu sâu, nắm chắc về danh lam thắng cảnh đó, mà còn cần hiểu rộng 

hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc và mỗi vùng miền. Hiển nhiên, 

muốn tham gia các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo (ý hỏi 8), cần hiểu biết về chính 

tôn giáo, nghi lễ ấy. Mùa Giáng sinh, nhiều em đua nhau đến thăm Nhà thờ Lớn 

nhưng lại mù tịt về Chúa; ngày lễ, Tết, một số em cũng đi chùa này chùa kia, tỏ 

vẻ với mọi người rằng cũng hiểu biết về tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng thực chất 

chỉ là đi chơi, cầu phúc, cầu may kiểu học trò. Nhìn chung, kiến thức xã hội của 

học sinh THPT Hà Nội về mặt này vẫn còn yếu và thiếu. Bởi thế, số lượng 

12,9% em thường xuyên và ngay cả 27,6% thỉnh thoảng tham gia các hoạt động 

trên không nhiều là đương nhiên.  

Có thể nói, không riêng gì thanh niên, sinh viên, mà ngay đội ngũ học sinh 

THPT những năm gần đây đã thu hút được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của toàn 

xã hội. Với gần một triệu học sinh tốt nghiệp THPT mỗi năm, đây được xem là 

lực lượng thường xuyên, đông đảo, hết sức quan trọng, bổ sung kịp thời cho cơ 

cấu nguồn lực lao động chung của đất nước, thúc đẩy và bảo đảm guồng máy 
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hoạt động bình thường của tất cả các ngành nghề: văn hóa, giáo dục, kinh tế, 

quốc phòng, an ninh, công nghiệp, nông nghiệp… Các chủ trương, chính sách 

xã hội hóa, hỗ trợ, tạo điều kiện để các em được tham gia nhiều hơn vào các 

hoạt động xã hội, mở rộng quan hệ, tiếp xúc với nhiều tầng lớp, thử sức mình 

trong nhiều phong trào… trong thời gian qua đã vừa giúp các em có dịp hòa 

nhập, tích lũy kinh nghiệm sống để có sự định hướng, lựa chọn phù hợp cho 

tương lai, vừa chứng tỏ các em luôn là nguồn nhân lực tiềm năng cần và đáng 

được quan tâm, hỗ trợ, đầu tư kịp thời, thỏa đáng. 

3.2.3. Sản phẩm văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông 

Hà Nội 

Cũng như học sinh THPT cả nước, sản phẩm VHTT của học sinh THPT Hà 

Nội bao gồm các sản phẩm làm ra gắn với nội dung, chương trình học tập của 

các em và các sản phẩm do các em tự lựa chọn, sáng tạo. 

3.2.3.1. Các sản phẩm văn hóa tinh thần gắn với nội dung, chương trình 

học tập của nhà trường 

Trong nhà trường, các sản phẩm VHTT học sinh được cung cấp, đáp ứng là 

sách báo, tài liệu học tập trong thư viện; các sản phẩm trưng bày trong phòng 

truyền thống; các cơ chế, chính sách về văn hóa; các hình thức tổ chức, hoạt động 

VHTT chính khóa và ngoại khóa; các điều kiện, địa điểm sinh hoạt, vui chơi, giải 

trí v.v... Trong gia đình, truyền thống văn hóa, nề nếp gia phong của gia đình, 

dòng họ; ngoài xã hội, toàn bộ các điều kiện, môi trường, thiết chế, cảnh quan văn 

hóa phục vụ ĐSVHTT của cộng đồng... cũng là các sản phẩm VHTT các em 

được hưởng thụ trực tiếp. 

Về nguyên tắc, tất cả các trường THPT phải có đầy đủ các điều kiện thiết 

yếu phục vụ việc trang bị kiến thức và giáo dục toàn diện cho học sinh, nhưng 

không phải trường nào, sở nào, ngay cả Sở GD và ĐT Hà Nội, cũng bảo đảm 

được như vậy. Xét về số lượng, tính chất, mức độ, loại hình các sản phẩm 

VHTT được cung cấp, chẳng hạn sách báo, phim ảnh, tài liệu, thiết bị hỗ trợ học 
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tập và sinh hoạt VHTT..., mặc dù có khá hơn so với các địa phương khác, song 

các trường THPT Hà Nội cũng mới chỉ có thể phục vụ ở mức tối thiểu nhu cầu 

của học sinh. Sách báo tại các thư viện trường không nhiều, không đa dạng; các 

phòng chuyên dụng hạn hẹp, thậm chí không có; các thiết bị thí nghiệm, minh 

họa, trình chiếu, âm thanh, ánh sáng... cũng không hiện đại, chỉ mang tính phổ 

thông, đại trà, bởi được cung cấp từ một đơn vị chủ quản duy nhất là Bộ GD và 

ĐT. Các em vẫn thiếu nhiều thứ, vẫn cần đến nhiều sự trợ giúp cả trong sinh 

hoạt, học tập lẫn nghiên cứu, sáng tạo. Do vậy, điểm nổi trội nhất trong các 

trường THPT Hà Nội hiện nay không phải các sản phẩm được cung ứng trên, mà 

là các hoạt động do chính các trường thực hiện theo chỉ đạo hoặc tự thiết tạo và 

mở rộng cơ hội để học sinh được thụ hưởng. Ở đây, cần phải kể đến các phong 

trào, cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật, nghiên cứu lịch sử, rèn luyện kĩ năng 

ứng biến v.v... cho học sinh THPT.  

Trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật “VISEF - 2016” cho học sinh 

cấp Quốc gia tại Thành phố Hải Phòng (các đơn vị thuộc khu vực phía Bắc) do 

Bộ GD và ĐT tổ chức từ ngày 05 đến 08/3/2016, riêng các trường THPT Hà Nội 

có 18 đề tài tham gia. Kết quả đạt được là 04 giải Nhất, 03 giải Nhì, 07 giải Ba 

và 03 giải Khuyến khích. Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” do Sở GD và ĐT 

Hà Nội tổ chức đã thu hút được đông đảo học sinh THPT tham gia với trên 2000 

bài dự thi, kết quả có 97 bài đạt giải, trong đó có 05 giải Nhất, 20 giải Nhì, 37 

giải Ba và 35 giải Khuyến khích. Đặc biệt, trong cuộc thi vận dụng kiến thức 

liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh THPT cấp Thành 

phố, đã có 05 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba và 28 giải Khuyến khích được 

trao. Tổng số có 120 dự án (THCS và THPT) được gửi đi dự thi cấp Quốc gia 

năm 2016 (số liệu trên được lấy từ Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đối với 

giáo dục trung học, ngày 15/6/2016, của Sở GD và ĐT Hà Nội). 

Với các trường THPT Hà Nội đã khảo sát, cá nhân các học sinh tham dự các 

phong trào, cuộc thi này đều được bồi dưỡng, ôn luyện, khuyến khích, khen thưởng 

kịp thời. Trường nào cũng thành lập các đội tuyển học sinh giỏi các môn, cũng có 
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các cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh. Các trường THPT Trần Nhân 

Tông và THPT Cầu Giấy có tỉ lệ học sinh tham gia, đoạt giải hàng năm cao hơn so 

với hai trường THPT Yên Hòa và THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Có thể nói, chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao ĐSVHTT cho 

học sinh là chủ trương chung, ngành văn hóa, giáo dục cả nước đều phải thực 

hiện; nhưng thực hiện từ đâu, thế nào... lại tùy thuộc điều kiện cụ thể của mỗi sở, 

mỗi trường. Các trường THPT Hà Nội không có lợi thế về không gian, cảnh quan 

hay các điều kiện cố định về cơ sở vật chất như các trường được xây mới, nhưng 

lại có ưu thế về đội ngũ, môi trường, truyền thống giáo dục, về các chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động do Bộ, Sở và chính nhà trường 

tổ chức, nên cũng có thể xem các cơ chế, chính sách, phong trào, cuộc thi này là 

các sản phẩm VHTT bán trực tiếp, được cung cấp, mà khi tham gia, các em vừa 

thấy thoải mái, hưng phấn, vừa đạt được kết quả như kì vọng, khả năng.  

3.2.3.2. Các sản phẩm văn hóa tinh thần học sinh tự sáng tạo  

Ở lứa tuổi mộng mơ, ưa khám phá, sáng tạo, học sinh THPT Hà Nội có 

nhiều điều kiện để học hỏi, thể hiện năng khiếu, biệt tài. Qua khảo sát ở 4 

trường, có rất nhiều sản phẩm VHTT do học sinh tự sáng tạo và các em rất thích 

thú với các sản phẩm tự tay làm ra. Đối với một số học sinh có năng khiếu âm 

nhạc, các em đã chủ động đến các phòng thu để làm đĩa nhạc cho riêng mình. 

Học sinh thích thời trang tự thiết kế các mẫu, mốt hay trang phục của nhóm, có  

bạn nữ có rất nhiều đồ đan len, đồ móc...  

Đáng tiếc, việc lưu giữ các sản phẩm này không được chú ý đúng mức. Các 

trường THPT Trần Nhân Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy không có phòng truyền thống 

hay trưng bày riêng. Phòng truyền thống của trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh 

Khiêm chỉ dùng để vinh danh những người có công sáng lập nhà trường. Do đó, 

hàng trăm sản phẩm vật thể kết tinh cảm hứng, tâm huyết sáng tạo của các em, 

chẳng hạn các con thuyền buồm, tấm khăn thêu, báo tường, tập san... chỉ được dịp 

trưng bày trong các cuộc thi, mang khoe bạn bè hoặc giữ làm kỷ niệm. Số còn lưu 
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giữ được nhiều nhất ở cả bốn trường hiện nay chỉ là các bức ảnh chụp lại cuộc thi 

đó, các sản phẩm đó.  

Gần đây, nhiều học sinh THPT Hà Nội quan tâm đến Dự án Ngước. Từ 

năm 2016, được sự bảo trợ pháp lý từ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền 

vững (CSDS), Dự án Ngước là một dự án gây quỹ hoàn toàn mới với hoạt động 

tái chế những đồ phế thải, biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật. Hoạt động 

triển lãm, trưng bày các món đồ này do nhóm các bạn trẻ tài năng, nhiệt huyết đến 

từ khắp các trường THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức. Trong tháng 

9/2016, Dự án Ngước đã tổ chức thành công hai tiền sự kiện là “Chiến dịch thu 

gom Lục Lạc” và “Chong Chóng”; tháng 10/2016: Triển lãm Nghệ thuật Tái chế 

1980 tại Rạp Công nhân - 42 Tràng Tiền. Triển lãm Ngước 2016 đã tái hiện chân 

thực và sinh động tuổi thơ thời bao cấp của trẻ em Việt Nam, đem lại cho cả thế hệ 

đi trước lẫn giới trẻ Hà thành những trải nghiệm khó quên. 

Tất nhiên, rất khó để đánh giá thực chất giá trị sản phẩm VHTT của học sinh 

THPT ở dạng vật thể hay phi vật thể, khi mà việc lưu giữ hay đầu tư phát triển nó 

không được chú ý hoặc không có điều kiện. Hiện chưa có một bộ tiêu chí đo lường 

nào đủ cơ sở khoa học, căn cứ lí luận và dữ liệu thực tiễn để bao quát, đánh giá, xác 

định vấn đề nan giải, tế nhị và phức tạp này cho học sinh THPT nói riêng và rộng 

ra, cho thanh niên sinh viên nói chung. Sự quan tâm của toàn xã hội, của các ngành 

văn hóa, giáo dục hiện nay tạm thời vẫn chỉ dừng ở định hướng, chủ trương chung, 

ở việc ghi nhận và “biểu dương” thành tích mà chưa đề xuất được hệ thống, 

nguyên tắc, giải pháp và lộ trình cụ thể. Thay bằng các định hướng chung đó, 

nên chăng cần đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện MTVH, tạo điều kiện tốt nhất để 

học sinh THPT Hà Nội phát huy hết nhu cầu, khả năng sáng tạo của mình, đồng 

thời ghi nhận nỗ lực và tôn trọng các sản phẩm sáng tạo bước đầu đó?! Có như 

thế, ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội mới phong phú sôi động và khác biệt; 

hoạt động sáng tạo, sản phẩm sáng tạo của các em mới thực sự có ý nghĩa, có 

giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. 
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3.3. CÁC XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN 

CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI HIỆN NAY 

Biến đổi là xu thế, qui luật tất yếu của tự nhiên và xã hội nhằm đảm bảo sự 

tồn tại và thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh mới. Đời sống kinh tế càng 

được cải thiện, các điều kiện thiết yếu của con người càng được đáp ứng, nhu 

cầu hưởng thụ các giá trị VHTT càng trở nên bức thiết. Trong lĩnh vực VHTT, 

nói tới sự biến đổi là nói tới sự thay đổi, chuyển hóa của chủ thể văn hóa, 

MTVH, các thiết chế, sản phẩm văn hóa và hoạt động văn hóa tương ứng. Trên 

cơ sở tìm hiểu nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu, đánh giá các yếu tố tác 

động đến ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội hiện nay, tác giả luận án nhận 

thấy đã hình thành một số xu hướng biến đổi cơ bản sau đây: 

3.3.1. Xu hướng gia tăng, đa dạng hóa nhu cầu văn hóa tinh thần  

Phải thừa nhận rằng, nền kinh tế đất nước từ sau đổi mới 1986, đặc biệt, từ 

khoảng hai mươi năm qua, đã có sự phát triển hết sức mạnh mẽ. Từ một nước 

nghèo, thiếu ăn, chúng ta đã vươn lên trở thành một đất nước có nền kinh tế ổn 

định, thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình, xuất khẩu lương thực vào 

hàng nhất nhì thế giới. Trước đây khi cái bụng còn đói, cái nhà còn dột, người ta 

chỉ nghĩ đến miếng ăn, đến việc làm sao có một mái nhà kiên cố để tiếp tục bươn 

chải mưu sinh. Cái gọi là nhu cầu sống, nhu cầu VHTT bị bó chặt trong hai chữ: 

“sinh tồn”. Nhưng thời đó đã qua. Từ nhu cầu ăn no mặc ấm đến ăn ngon mặc 

đẹp; từ tư duy tiểu nông đến tư duy hội nhập thời mở cửa; từ xe thồ, xe cải tiến 

đến ô tô, máy bay... là một bước tiến dài được thực hiện trong một thời gian ngắn. 

Vì được thực hiện trong một thời gian ngắn, với mong muốn và nỗ lực tột cùng 

theo kịp tốc độ phát triển của thời đại, nên trên thực tế, có nhiều vấn đề, sự kiện, 

hiện tượng “tăng trưởng nóng” khó có thể kiểm soát được, nhưng dẫu sao, đó 

cũng là kì tích, và thế hệ trẻ, trước hết là các em học sinh, đang được thừa hưởng 

kì tích này. 

Sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, trong sự đan xen giữa những hệ giá trị 
truyền thống và hiện đại, giữa cái cũ và cái mới, hệ thống quan niệm và định hướng 
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giá trị của thanh niên (đặc biệt ở các thành phố lớn) đã có sự biến đổi mạnh mẽ. 
Những giá trị truyền thống được thế hệ trẻ đi trước tôn thờ như tinh thần chịu đựng 
gian khổ, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc, không toan tính vụ lợi, sống vì lợi ích tập 
thể, nặng nghĩa tình… không chỉ đã và đang được chuyển dịch bằng mong muốn 
trải nghiệm, khẳng định bản thân, khao khát làm giàu, quyết tâm thành đạt…, mà 
còn được thể hiện ngay trong các nhu cầu, khao khát tiếp cận, hưởng thụ các giá trị 
VHTT mới. Sự biến đổi này rất đáng lưu ý, bởi nó thể hiện sự vận động nội tại của 
bản thân thanh niên cũng như phản ánh những biến đổi trong hệ quy chiếu, trong 
nhu cầu và lợi ích xã hội Việt Nam ngày hôm nay. 

Cũng như thanh niên sinh viên nói chung, nhu cầu, đòi hỏi về VHTT của học 
sinh THPT Hà Nội hiện nay rất đa dạng. Bên cạnh các nhu cầu được học tập, vui 
chơi, được thể nghiệm và khẳng định bản thân mình... như học sinh THPT cả nước, 
nảy sinh trong học sinh THPT Hà Nội nhiều nhu cầu mới, có mức độ cao hơn bình 
thường và ngày càng rõ rệt. Các nhu cầu này hoàn toàn không phải bất thường, mà 
xuất phát từ năng lực và các điều kiện thực tiễn về kinh tế, văn hóa, xã hội của gia 
đình, của Thủ đô mà các em đang được thụ hưởng. 

Trước hết, về nhu cầu vui chơi giải trí. Như đã nói ở chương 3, mục 
3.2.1.3. Các nhu cầu khác và mục 3.2.2.1. Hoạt động vui chơi, giải trí, số lượng 
các nhu cầu và hoạt động vui chơi giải trí của học sinh THPT Hà Nội đã đa 
dạng, phong phú hơn hẳn học sinh THPT ở các địa phương khác. Điều đáng nói 
là, có vẻ như học sinh THPT Hà Nội hiện nay đã không còn hào hứng với các 
hoạt động, trò chơi quen thuộc, lành mạnh như trước nữa; mà bị lôi cuốn, hấp 
dẫn nhiều hơn bởi các hoạt động “giải trí thời thượng”, “cao cấp”, vốn không 
phù hợp, không dành cho lứa tuổi của mình như tổ chức sinh nhật bằng ăn nhậu, 
chơi bời đàn đúm, đi hát karaoke, đi vũ trường, quán bar… Thay vì thích thú với 
các buổi tham quan, dã ngoại tập thể, nhiều em lại thích đi “phượt” theo từng 
nhóm riêng lẻ, tham gia các tour du lịch tốn kém... Mong muốn được vui chơi 
giải trí, trải nghiệm trong môi trường khác lạ so với cái thường ngày, lại nhiều 
cám dỗ, hấp dẫn, ai mà chẳng muốn. Nhưng đây là các tụ điểm, hoạt động, trò 
chơi không mấy lành mạnh, được khuyến cáo không nên đến, không được phép 
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làm…; vậy sao học sinh THPT Hà Nội vẫn “vô tư”, “nhiệt tình” tham gia? Có 
phải học sinh THPT Hà Nội “đa năng”, giàu xung lực đến mức vừa học giỏi vừa 
ham chơi; vừa tích cực hoạt động tập thể vừa thích làm việc nhà; vừa say mê 
nghiên cứu sáng tạo vừa thích thời trang du lịch; vừa không tin thánh thần vừa 
vẫn thích đi xem bói?! Điều này có vẻ mâu thuẫn, song câu trả lời nằm ngay ở 
quan niệm về ngưỡng và sự vượt ngưỡng; ở sự khác biệt giữa cái có sẵn và cái 
khuôn phép, cái tự do cá nhân và cái cần đáp ứng, thỏa mãn của đời sống kinh 
tế, văn hóa, xã hội Thủ đô và bản thân mỗi học sinh. Chỉ ở Hà Nội hay các thành 
phố lớn, các em mới có nhu cầu và điều kiện để thực hiện các nhu cầu như vậy. 

Vẫn biết rằng môi trường, điều kiện sống không quyết định, nhưng nó góp 
phần quan trọng tạo nên tính cách, thậm chí cả sở thích, thói quen của mỗi cá 
nhân. Trong môi trường, không gian, điều kiện văn hóa đa dạng của Thủ đô, việc 
các em có sở thích, nhu cầu vui chơi giải trí cao hơn học sinh THPT các nơi khác 
cũng không có gì đáng lạ. Hơn nữa, cũng như việc dậy thì, phát triển sớm thì 
thường sẽ yêu sớm; sự tò mò, muốn được trải nghiệm cảm giác luôn là yếu tố đằng 
sau của các nguyên nhân dẫn đến những thay đổi, chuyển biến này của học sinh 
THPT Hà Nội, bất chấp những hệ quả của nó. 

Tiếp theo, nhu cầu khẳng định cái “tôi”, khẳng định giá trị các quan điểm, 
ý kiến cá nhân của mình của học sinh THPT Hà Nội cũng rất rõ nét. Kết quả 
thống kê cho thấy các em không hề né tránh các vấn đề gai góc của thực tế. Ý 
kiến, quan điểm của các em khá rõ ràng, kể cả việc thừa nhận những khiếm 
khuyết, hạn chế trong nhận thức, hành động của bản thân mình, lứa tuổi mình. 
Về cơ bản, các em đã biết nhận chân giá trị của một cái đẹp hào nhoáng nhưng 
không tương xứng với phẩm chất tâm hồn bên trong, một hành vi giao tiếp 
gượng gạo, một cách cư xử thiếu thật lòng hay một lối sống sành điệu nhưng 
không phù hợp. Cá nhân các em đều muốn tự khẳng định mình, muốn được 
người khác coi trọng. Tư duy và nhu cầu phải trở thành người lãnh đạo, thủ lĩnh 
(leader) của lớp, tổ, hay dù chỉ một nhóm đang vừa là mong muốn vừa là động 
cơ phấn đấu của mỗi học sinh trong các trường THPT Hà Nội hiện nay. Tác 
động hình thành nhu cầu này không phải chỉ là các cuộc thi, mà là từ thực tế 
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những điều các em cảm nhận, đúc rút qua quan sát, phân tích các hiện tượng 
thường thấy trong đời sống cũng như cách thức tổ chức, vận hành của bộ máy xã 
hội hiện nay. Dĩ nhiên, quá đề cao cái “tôi” sẽ trở thành tự cao, tự đại, không 
biết mình biết người, sẽ không được người khác tôn trọng. Song không biết 
khẳng định giá trị của cái “tôi”, các em cũng sẽ không xác định được các tiêu chí 
để phấn đấu, sẽ bị chìm khuất trong cuộc sống sôi động, đầy cạnh tranh hiện tại. 

 Điều cốt yếu, đáng ghi nhận của việc có ý thức khẳng định cái “tôi” là ở 

chỗ, các em đã bước đầu hình thành được định hướng giá trị theo hệ thống giá 

trị văn hóa mới, cho dù hệ thống đó là mới so với các em chứ không mới theo 

các chuẩn mực văn hóa xã hội; và chỉ khi nào các em thực sự có ý thức về giá 

trị của bản thân mình, từ đó biết quý trọng các giá trị văn hóa, xã hội, nhân 

văn khác, khi đó mới có thể gọi là trưởng thành. Bởi thế, nếu có quan niệm 

đúng đắn, có định hướng tốt, các em sẽ sống tốt, được mến yêu, được coi 

trọng; còn nếu thiên lệch trong định hướng giá trị, các em sẽ sai lầm ngay 

trong sinh hoạt, giao tiếp thường ngày, dẫn đến hiện tượng tự tách mình, bị 

lên án, tẩy chay, ảnh hưởng lớn tới đạo đức, nhân cách, lối sống sau này. 

Cũng từ việc ý thức được bản thân và thực trạng phức tạp của đời sống, 

nhất là sự cạnh tranh khốc liệt về công việc, vị trí xã hội trong tương lai, nảy 

sinh trong đời sống văn hóa tinh thần của nhiều học sinh THPT Hà Nội hiện nay 

nhu cầu đi du học nước ngoài để chiếm lĩnh các tri thức và công nghệ mới nhất. Tất 

nhiên, điều này không phải học sinh nào cứ muốn là được, bởi nó phụ thuộc nhiều 

yếu tố: cơ hội để có học bổng; sự ủng hộ và tiềm lực kinh tế của gia đình; năng lực 

học tập, hoạt động xã hội, làm chủ bản thân của các em…, nhưng nhìn chung, đã 

thành xu hướng khá phổ biến. Trong bối cảnh hội nhập, giao lưu sâu rộng hiện nay, 

việc tìm kiếm các suất học bổng tại nước ngoài không khó, cái khó là bố mẹ có đủ 

tiền hay không, đủ ở mức nào; các em có quyết tâm, có đủ sức khỏe để học tập và 

chịu đựng sự thiếu thốn tình cảm gia đình, bạn bè, người thân hay không.  

Dù có nhiều vấn đề như thế, nhưng những năm gần đây, số lượng học sinh 

đang học THPT ở các thành phố, tỉnh thành lớn, đặc biệt Hà Nội và Thành phố 
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Hồ Chí Minh, đi du học nước ngoài đang tăng nhanh. Không tính các trường 

chuyên, trường đã nổi tiếng ở Hà Nội, số học sinh THPT các trường được khảo 

sát, chẳng hạn THPT Trần Nhân Tông, THPT Cầu Giấy, đi du học nước ngoài 

những năm gần đây đã tăng mạnh, cả các em nam và nữ. Ngay THPT Yên Hòa 

và THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm mỗi năm mỗi trường cũng có khoảng 10 

em. Hình thức du học tự túc hoàn toàn kinh phí đã dần dần không còn. Các em 

đã biết tự tìm kiếm, lựa chọn học bổng phù hợp, nhằm giảm gánh nặng cho gia 

đình ngay từ cuối lớp 10, lớp 11. Điều này không chỉ cho thấy sự biến đổi mạnh 

mẽ trong tâm thế, ý thức của bản thân các em và gia đình, mà còn là xu hướng 

chung của toàn xã hội: mong muốn được tiếp cận, học tập, hưởng thụ một nền 

giáo dục tốt, nền văn hóa tốt…, để có một tương lai tốt.   

3.3.2. Xu hướng phân hóa đời sống văn hóa tinh thần 

Sự biến đổi nào cũng gắn liền với sự phân hóa. Những biến đổi trong đời 

sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT Hà Nội do tác động của cơ chế thị 

trường, do sự pha trộn, xung đột các quan niệm, giá trị cũ và mới, truyền thống 

và hiện đại… bao hàm trong đó những thay đổi theo chiều hướng tích cực, tiến 

bộ và ngược lại, cả tiêu cực, đáng lo ngại.  

Xét ở chiều hướng tích cực, học sinh THPT Hà Nội ngày nay thông minh, 

nhạy bén, linh hoạt, tinh tế hơn trong việc nắm bắt, xử lí các yêu cầu của cuộc 

sống và nhu cầu riêng của bản thân mình. Ngoài việc trả lời các câu hỏi: Ta là 

ai, ta cần gì…, các em còn phải tìm lời giải đáp cho một loạt vấn đề hóc búa 

nhưng quan trọng và thiết thực khác: ta sẽ thế nào, ta làm gì và làm thế nào… 

sắp tới. Tình trạng thất nghiệp, căng thẳng trong tìm kiếm công ăn việc làm kết 

hợp với sự gia tăng của tệ tham nhũng, mua chức bán quyền và các vấn nạn xã 

hội khá trầm trọng hiện nay đã khiến các dự kiến, sơ đồ, định hướng tương lai 

các em tự phác thảo và đang cố gắng phấn đấu trở nên bấp bênh, không còn 

đáng tin cậy như trước.  

 Song hoài nghi, mất lòng tin vào cuộc sống, thiếu vắng lí tưởng, ý chí, 

nghị lực… không phải là bản tính của tuổi trẻ. Theo tinh thần đó, đa số học sinh 
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THPT Hà Nội hiện nay đã có sự chuyển biến, thay đổi đáng kể trong nhận thức, 

đã biết tận dụng các điều kiện và cơ hội để học tập, sáng tạo và hưởng thụ các 

giá trị của cuộc sống dành cho mình, lứa tuổi của mình. Từ nhiều năm qua, học 

sinh THPT Hà Nội vẫn luôn dẫn đầu trong các cuộc thi quốc gia hay quốc tế, 

trong các phong trào thi đua do Bộ GD và ĐT phát động. Tuy số lượng đông, 

thành phần đa dạng, song số học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức học 

tập phấn đấu, đóng góp cho cộng đồng, có đời sống văn hóa tinh thần phong 

phú, lành mạnh vẫn là cơ bản.   

Có thể thấy, vấn đề học hành, tìm kiếm một công việc, một vị trí ổn định 

trong xã hội không những quan trọng với tất cả mọi người nói chung mà còn với 

học sinh THPT Hà Nội nói riêng. Mọi hoạt động học tập, vui chơi, giải trí; tham 

gia hay không tham gia; tham gia ở mức độ nào và với mục đích gì các phong 

trào, hoạt động văn hóa tinh thần của các em đều ít nhiều bị chi phối bởi cái đích 

cuối cùng ấy. Trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng là các em cảm thấy thỏa 

mãn hay không thỏa mãn, hài lòng hay không hài lòng với năng lực thực tại của 

bản thân, với thực trạng điều kiện gia đình, nhà trường và xã hội đã có, hiện có 

và sẽ có. Ở các em biết cân bằng hài hòa giữa nhu cầu và thực tiễn, ĐSVHTT 

thường phong phú; tham gia thường xuyên, tích cực, nhiệt tình các hoạt động. 

Tự ý thức rõ về bản thân và có một tâm trạng thoải mái như thế, các em làm mọi 

việc đều hăng hái, năng động, hiệu quả; các nhu cầu, sở thích cá nhân chẳng 

những không bị mất đi mà còn được làm giàu có thêm, xuất hiện, nảy sinh thêm 

những nhu cầu, khát vọng mới, phù hợp và có thể chấp nhận được. 

Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng tích biến đổi tích cực, chủ động này, vẫn có 

một bộ phận không nhỏ học sinh THPT Hà Nội còn có các biểu hiện hay phản 

ứng tiêu cực trước những thay đổi ngày càng phức tạp của cuộc sống thực tại. Dễ 

nhận thấy hơn cả là sự đề cao chủ nghĩa thực dụng, coi trọng giá trị vật chất thay 

vì các nguyên tắc ứng xử, đạo lí và tình người; là thái độ an nhiên, chấp nhận sự 

may rủi hay thậm chí, xa lánh thực tại, rơi vào trạng thái tự kỉ, hoang tưởng, mất 

phương hướng.  
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Trước đây, chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông và thi đại học, các em thường cân 

nhắc khá kĩ lưỡng khi chọn trường và ngành nghề theo học, nay sự lựa chọn 

nghề nghiệp đôi khi không còn gắn với nguyện vọng, sở thích nữa, bởi trường 

thích thì khó đỗ hoặc có đỗ, có ra trường cũng không xin được việc làm. Không 

đỗ đại học đã tệ, đỗ rồi, tốt nghiệp ra trường không xin được việc còn tệ hơn. 

Song nhiều học sinh THPT Hà Nội vẫn phải chấp nhận giải pháp cũ là cứ thi, cứ 

vào học một trường đại học, cao đẳng hay trường nghề nào đó cho cha mẹ yên tâm, 

công việc sau này phó mặc. Chấp nhận sự may rủi, đó cũng là một xu hướng biến 

đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT Hà Nội hiện nay, dù đó 

không phải là mong muốn, lựa chọn của các em. Theo Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, tính đến tháng 3 năm 2016, cả nước vẫn còn tồn đọng hơn 200 nghìn 

Thạc sĩ, Cử nhân thất nghiệp, không xin được việc làm. Ngành giáo dục đang khốn 

đốn vì bài toán thầy - trò và tình trạng thất nghiệp, “thừa thầy thiếu thợ”. Những 

người “may mắn” có việc làm thì không biết phải cần bao nhiêu tháng lương viên 

chức mới trả được chi phí đi “xin việc”. Bởi vậy, thay vì trao đổi về bài vở, tình 

bạn, tình yêu, chí hướng, hoài bão, dự định…, gần đây, chúng ta đã bắt đầu thấy 

xuất hiện những “ông cụ non”; những cuộc trò chuyện, tranh luận nhuốm mùi thế 

sự, đời thường của các cô cậu học trò áo trắng. 

Cũng cần nói đến những sự biến đổi nội tại, tự thân, theo chiều hướng tiêu 

cực, rất khó giải thích từ các nguyên nhân cụ thể trong các em. Chẳng hạn, 

chẳng ai lí giải được vì sao và từ đâu nhiều học sinh THPT ngày nay lại “quen 

miệng” nói tục chửi thề đến như vậy. Thái độ và cách hành xử thô bạo, côn đồ, 

bất chấp pháp luật, coi rẻ nhân mạng người khác của Lê Văn Luyện ở Bắc 

Giang, của nữ sinh lớp 11 ở Tam Dương Vĩnh Phúc và nhiều vụ cướp của, giết 

người, trả thù thầy cô… do học sinh gây ra khiến người ta phải giật mình. Một 

vụ bạo lực học đường đôi khi xảy ra chỉ vì “thấy bạn nhìn đểu thì đánh”. Ở các 

trường THPT Hà Nội, tuy chưa có trường hợp nào gây “sốc” như thế, song hiện 

tượng học sinh xấc láo, thô lỗ, cục cằn, ăn mặc nhố nhăng, đi quán bar, vũ 
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trường, vi phạm qui định nơi công cộng, vi phạm luật lệ giao thông… cũng 

không còn là cá biệt. 

Bên cạnh đó, xuất hiện ngày càng nhiều các em bị trầm cảm, tự kỉ, sống 

tách mình, không thích và không có nhu cầu giao tiếp, trao đổi với ai, tham 

gia cái gì hoặc có những sở thích lệch lạc, quái đản như chat sex, thích sống 

thử, rủ nhau tự tử… Đây là những căn bệnh mới nảy sinh trong xã hội hiện 

đại. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, mỗi năm nước này có khoảng 

hai trăm học sinh trung học phổ thông tự tử vì áp lực quá căng thẳng. Bộ Giáo 

dục Nhật Bản cũng cảnh báo về hiện tượng học sinh nữ ở nước này tham gia 

mua bán dâm, chấp nhận làm gái bao để lấy tiền đóng học và ăn diện… Ở 

nước ta, Bộ GD và ĐT tuy chưa đưa ra khuyến cáo, nhưng chắc cũng nắm 

được vấn đề nghiêm trọng này. Động cơ, mục đích bên trong của những biểu 

hiện, hành động, lối sống này rất khó xác định rõ ràng, nhiều khi không phải 

vì thiếu thốn, cô lập, bị áp lực, trù dập, không thỏa mãn, hài lòng… mà các 

em có các biểu hiện bất thường, “đột biến” như vậy. Các nhà xã hội học có 

thể xem đó như sự lệch chuẩn; nhà thực thi luật pháp coi là tội phạm; nhà đạo 

đức học xem đó là xuống cấp, suy đồi; với các nhà y học, tâm lí học hay thần 

kinh học coi đó là các hiện tượng, dấu hiệu bệnh lý, “bệnh hoạn”; nhà văn 

hóa học gọi là sự “thiếu hụt” văn hóa… Song, bất luận gọi những hiện tượng, 

xu hướng biến đổi này là gì, có nguyên nhân từ đâu… thì nó vẫn cho thấy 

một thực trạng, một khía cạnh khác đáng báo động về sự khủng hoảng nhân 

cách, đạo đức, lối sống của học sinh THPT nói chung, học sinh THPT Hà Nội 

nói riêng trong xu hướng vận động, biến đổi chung của xã hội hiện nay. 

 3.3.3. Xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng phổ biến về văn hóa tinh thần 

Thanh niên sinh viên nói chung, học sinh THPT Hà Nội nói riêng ngày nay 

tiếp nhận tri thức, văn hóa qua nhiều kênh thông tin để hình thành, phát triển 

nhân cách và lối sống. Các em không thụ động khi tiếp nhận các giá trị văn hóa 

mà còn chủ động, hào hứng tham gia các hoạt động văn hoá nhằm thoả mãn nhu 
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cầu khám phá, hưởng thụ của mình. Hiện nay, ngày càng có nhiều nhóm thanh 

niên tiếp cận, tìm tòi các sản phẩm văn hoá bên ngoài qua mạng internet, phim 

ảnh, truyền hình cáp, kĩ thuật số... Xu hướng hội nhập quốc tế này sẽ làm tăng 

niềm mong ước và kỳ vọng của lớp trẻ về một đời sống văn hóa tinh thần 

phong phú với công nghệ thông tin hiện đại. Ở đô thị, người ta có thể nhận 

thấy sự giao thoa của các luồng, các tầng, các loại hình văn hoá (như văn 

hoá phương Tây, văn hoá nông thôn, tỉnh lẻ và văn hoá thủ đô, văn hoá tiêu 

dùng, văn hoá giải trí, văn hoá công sở, văn hoá giao tiếp, văn hoá mạng…) 

phản ánh tính sôi động, giao kết toàn cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến thanh 

niên. Gần đây, văn hoá hip-hop đã xuất hiện ở Hà Nội và các đô thị dưới các 

hình thức như rok rap, break dance, hội họa đường phố… được giới trẻ nồng 

nhiệt chào đón. Có thể nói biến đổi văn hoá đã và đang tạo nên những nhu 

cầu hưởng thụ mới cũng như những thay đổi trong nhận thức, lối sống của 

thế hệ trẻ, đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần quan tâm. 

Thực tế cho thấy, sự phát triển của internet và các trang mạng di động 

đã làm đảo lộn đời sống, đặc biệt là văn hoá ứng xử, giao tiếp trong xã hội. Gửi 

thư, nhận thư điện tử, giao lưu, gọi điện thoại, chát, đọc báo, viết blog, chơi 

games, tra cứu thông tin, học tập, nghe nhạc, xem phim… trên internet rõ ràng 

đã và đang làm thay đổi nhu cầu tiếp cận, hưởng thụ văn hoá của thanh niên, 

xoá bỏ được ranh giới không gian và định kiến xã hội trong giao tiếp với người 

khác. Ngoài việc sử dụng điện thoại di động như một phương tiện để liên lạc 

với gia đình, thầy cô, để tra cứu thông tin phục vụ học tập, hầu hết các em đều 

kết nối, trao đổi với nhau qua facebook và các dịch vụ tiện ích sẵn có khác, cho 

một số mục đích khác. Số lượng học sinh THPT Hà Nội hiện nay “nghiện” 

chơi games, thích chát chít; thường xuyên truy cập các trang mạng đen có nội 

dung không lành mạnh; đua đòi, ăn chơi sành điệu; sử dụng facebook để công 

kích, nói xấu, bôi nhọ lẫn nhau… nhiều hơn ở nơi khác.  

 Hiện nay, số lượng trẻ vị thành niên nói chung và học sinh, sinh viên nói 

riêng phạm pháp đang gia tăng với mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng. 
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Một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự thiếu chọn lọc và 

thiếu kiểm soát ảnh hưởng của các tư tưởng, khuynh hướng, lối sống cá nhân, 

bạo lực nước ngoài.  

Theo số liệu của Tòa án Nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
trong giai đoạn 2001-2005, số người chưa thành niên phạm tội bị xét xử là 2.480 
người, trong khi Công an thành phố áp dụng biện pháp xử lý hình sự và xử lý 
hành chính là 5.761 trường hợp. Từ tháng 10-2006 đến tháng 4-2007, trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 1.165 vụ phạm pháp hình sự do thanh 
thiếu niên gây ra và bắt xử lý 668 đối tượng chưa thành niên. Các phương tiện 
thông tin, báo chí, truyền hình, internet thời gian qua đã phản ánh nhiều hình 
ảnh phản cảm về cách cư xử, ăn mặc lố lăng của thanh niên, học sinh, sinh viên 
“ngắn trước, rách sau”, “siêu mỏng”, rồi các “hot girls, hot boy”; truy cập các 
trang web độc hại, chát nude, đua xe, quan hệ tình dục ở lứa tuổi thanh niên, học 
sinh-sinh viên… đang có chiều hướng gia tăng. Mỗi năm Việt Nam có 1,2 triệu 
ca nạo phá thai, trong đó có tới 20% trường hợp là học sinh THPT. Nguy cơ lây 
nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ở vị thành niên và 
thanh niên cũng đang ở mức báo động. Tình hình sử dụng ma tuý trong vị thành 
niên và thanh niên cũng đáng lo ngại. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1,4% học 
sinh THPT nam tham gia nghiên cứu này cho biết đã từng sử dụng ma tuý. 
Trong khi đó, các chương trình giáo dục, nâng cao kiến thức cho giáo viên và 
học sinh, sinh viên về các vấn đề này còn thiếu và yếu... [trích theo 10]. 

Đó là ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn ở Hà Nội, nếu các câu trả lời của 

475 học sinh trên tổng số 489 học sinh ở bốn trường đã khảo sát là trung 

thực, nếu quả thật 55/475 em (11,6%) đã từng tham gia cờ bạc, cá độ; 

45/475 em (9,5%) từng sử dụng thuốc kích thích; 172/475 em (36,2%) từng 

uống bia rượu; 126/475 em (26,5%) từng xem phim cấm trẻ em dưới 18 

tuổi… thì nguy cơ phạm pháp, sa đà nghiện ngập, mắc các tệ nạn xã hội là 

lớn, rất đáng cảnh báo. 

Sự hư hỏng, xuống cấp về đạo đức, thói ăn chơi hưởng thụ trong học 

sinh phổ thông đang có xu hướng bùng phát mạnh. Học sinh, kể cả học sinh nữ 
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tụ tập đánh nhau, làm nhục bạn hay tình trạng học sinh, sinh viên phạm tội sử 

dụng công nghệ cao tấn công các trang web để ăn cắp tiền qua mạng, buôn bán, 

sử dụng thuốc lắc, in sao băng sex, giả mạo giấy tờ, thi hộ, tống tiền qua điện 

thoại... đã không còn xa lạ. Theo số liệu thống kê đầu năm 2015 của Bộ GD và 

ĐT, trong một năm học, toàn quốc xảy ra khoảng 1.600 vụ học sinh đánh nhau ở 

cả trong và ngoài phạm vi nhà trường, tương đương với khoảng 5 vụ đánh nhau 

trong một ngày, theo đó, cứ khoảng hơn 5.000 học sinh thì xảy ra một vụ đánh 

nhau, cứ khoảng 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì tội đánh 

nhau. Ở Hà Tĩnh, một học sinh không được thi tốt nghiệp dọa hành hung thầy 

giáo, một học sinh khác ở Thanh Hóa chém cô giáo chỉ vì cô đã can thiệp không 

cho mình thi lại. Cũng ở Thanh Hóa, tháng 8/2015, một nữ sinh tên Nguyễn Thị 

Trâm (đang theo học tại Trường THPT Vĩnh Lộc) đã bị đánh hội đồng. Video 

đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy, có hai nữ sinh đã cùng “lao” vào 

đánh bạn Trâm, một người khác dùng điện thoại quay video. Nguyên nhân được 

cho là do mâu thuẫn trên facebook. Hà Nội cũng có nhóm học sinh lớp 10 tổ 

chức cướp tiền của cô giáo để trả thù v.v… 

Ngoài ra, các biểu hiện tội phạm, vi phạm đạo đức, kỉ cương như giết 
người cướp của, trộm cắp, bồ bịch, làm tình tập thể, sống thử, sống vô mục 
đích… đang có dấu hiệu “trẻ hóa”, lây lan sang lứa tuổi học sinh vốn dĩ về 
nguyên tắc, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà trường và gia đình. Các vụ án 
hình sự như vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang năm 2010, vụ nữ sinh lớp 11 giết 
người tình là cán bộ huyện ở Vĩnh Phúc đầu năm 2015 như đã nói hay các vụ 
cướp giật, tổ chức đánh hội đồng v.v… mà các phương tiện thông tin đại chúng 
đã đưa tin chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nó cho thấy có những dấu hiệu 
thực sự đáng báo động về những chuyển biến, thay đổi tiêu cực trong tư tưởng, ý 
thức, lối sống của tuổi học trò gần đây. 

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan xô đẩy các em sa vào tội lỗi. 

Một phần trong đó là do tình trạng tổ ấm gia đình bị tan nát, cách nuôi dạy con 

phản khoa học, sự thiếu gương mẫu của các bậc cha mẹ; phần khác do sự bất 

lực, thiếu kiểm soát, không ngăn chặn kịp thời của nhà nước, các tổ chức ban 
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ngành chức năng đối với các hành vi, lối sống và văn hóa phẩm độc hại - 

những thứ mà, do sức tiêm nhiễm lây lan nhanh trong lứa tuổi học trò, chứa 

đựng những hiểm họa khôn lường cho xã hội nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. 

Do đó, việc “tăng cường lãnh đạo, quản lý về chống xâm nhập văn hóa độc 

hại” theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư 

Trung ương cần được tiến hành song song, đồng bộ với các hoạt động khác 

như tuyên truyền, giáo dục, chỉ rõ cho các em thấy được bản chất, giá trị, 

truyền thống văn hoá Việt Nam trước những tác động tiêu cực khi mở cửa, 

hội nhập quốc tế; tổ chức nhiều hoạt động, sinh hoạt văn hóa tinh thần lành 

mạnh, giàu tính nhân văn để thu hút các em tham gia; nâng cao nhận thức, bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng sống cho các em, coi đây là một kháng thể cần thiết 

chống lại những bệnh dịch, những cuộc xâm lăng văn hoá từ bên ngoài cũng 

như sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong. 
 

Tiểu kết 
 

Có thể nói, thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội hết sức phong 
phú, đa dạng. Ngoài nhu cầu được tôn trọng, ghi nhận, đánh giá như một người 
lớn, sắp trưởng thành giống mọi học sinh THPT khác, học sinh THPT Hà Nội có 
nhu cầu cao về sáng tạo, cống hiến, hưởng thụ các loại hình nghệ thuật, các giá 
trị văn hóa hiện đại, có đủ nhiệt tình và năng lực tham gia các hoạt động của nhà 
trường, xã hội và đất nước. Song do tính cách chưa ổn định, thiếu thực hành trải 
nghiệm, tự bản thân các em cũng chưa biết rõ, biết chắc thiên hướng, năng lực, 
sở trường của mình là gì, nên cái gọi là nhu cầu sáng tạo, cống hiến của các em 
mới chỉ là sở thích, mong muốn cảm tính, thiên về những lĩnh vực dễ được ghi 
nhận hoặc dễ làm (theo cách nghĩ đơn giản của các em), chứ chưa phải là nhu 
cầu, khát khao thực sự; chưa có sự thôi thúc của nhiệt huyết, động cơ sáng tạo, 
cống hiến thực sự. Bên cạnh các nhu cầu cơ bản, thông thường này, học sinh 
THPT Hà Nội còn có nhiều nhu cầu khác, nảy sinh từ thực tiễn đời sống, từ các 
điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội... mà các em đang được thụ hưởng. 

Hình thức hoạt động và các sản phẩm VHTT của học sinh THPT Hà Nội 
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cũng khá sôi động, đa dạng; tuy nhiên, do ít thời gian rảnh rỗi nên các hoạt động 
VHTT này cũng bị hạn chế ít nhiều.  

 Các tác động của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục của Thủ đô 
và đất nước, các chủ trương phát triển văn hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước và 
các bộ ngành, sự tạo điều kiện của gia đình, nhà trường và xã hội... đã tạo nhiều 
điều kiện thuận lợi để học sinh tự cải thiện, nâng cao ĐSVHTT cho mình. Đa số 
các em trưởng thành nhanh hơn về nhận thức, có quan điểm, chính kiến rõ ràng, 
có lối sống lành mạnh. Đó là mặt tích cực; còn xét ở khía cạnh tiêu cực, nó cũng 
đồng thời làm nảy sinh nhiều biểu hiện, thái độ, hành động lệch lạc, cần điều 
chỉnh uốn nắn. 

Bất cứ sự biến động, đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nào cũng 
kéo theo nó sự biến đổi đời sống văn hóa tinh thần của các chủ thể. Các xu 
hướng biến đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT Hà Nội 
hiện nay chịu tác động sâu sắc từ sự biến đổi của thực tại, diễn ra theo hai chiều 
hướng, tích cực và tiêu cực. Có ba xu hướng biến đổi dễ nhận thấy trong đời 
sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT Hà Nội: thứ nhất, sự gia tăng và đa 
dạng hóa các nhu cầu văn hóa tinh thần; thứ hai, sự phân hóa rõ nét và thứ ba, sự 
hội nhập quốc tế mau chóng về đời sống văn hóa tinh thần. 
          Về cơ bản, do được thụ hưởng các điều kiện tốt hơn, đời sống văn hóa 
tinh thần vốn đã phong phú, sôi động hơn học sinh THPT các địa phương khác, 
nên các xu hướng biến đổi của học sinh THPT Hà Nội là tự nhiên, khách quan. 
Tuy nhiên, bên cạnh đa số học sinh có ý thức, tinh thần tích cực, chủ động..., 
vẫn còn một bộ phận khác có tư tưởng cá nhân, chỉ sống vì mình, cho mình. Sự 
phân hóa, chia tách thành các nhóm, các bộ phận khác nhau không chỉ thể hiện 
rõ tâm thế, tâm trạng, nhu cầu, mong muốn của lứa tuổi này, mà còn gián tiếp 
phản ánh xu hướng thay đổi chung của xã hội hiện tại. Đứng trên quan điểm 
nghiên cứu của văn hóa học, xã hội học, đây không phải là biểu hiện của xu 
hướng đơn giản hóa, nghèo nàn về mặt đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa tinh 
thần xã hội, mà ngược lại, nó cho thấy một sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, hợp 
qui luật khách quan của thế hệ trẻ, cụ thể là học sinh THPT Hà Nội hiện nay. 
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Chương 4 
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÁC ĐỘNG, 

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN  
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI 

 

 Thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội đặt ra nhiều vấn đề đáng 

quan tâm, cần tìm giải pháp đáp ứng. Chương này đề cập đến các vấn đề đó, 

đồng thời trao đổi, bàn luận thêm về một số giải pháp nhằm từng bước cải thiện, 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các em. 

4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA 

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI 

Thứ nhất: Nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ các giá trị, sản phẩm 

VHTT của học sinh THPT Hà Nội cao hơn hẳn học sinh THPT ở các tỉnh 

thành lớn khác; tuy nhiên, các em cũng đang phải chịu áp lực của việc thiếu 

trầm trọng các địa điểm, không gian công cộng, các khu du lịch sinh thái, 

thiếu các hình thức sinh hoạt VHTT đa dạng phù hợp để học sinh tham gia 

hoạt động. 

Vui chơi giải trí vừa là hình thức rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần thư 

giãn, làm thoải mái tinh thần cho mọi người. Về kiến trúc, cảnh quan, tất cả 

các quận huyện nội và ngoại thành Hà Nội đều được quy hoạch thống nhất, 

nghĩa là đều có công viên, trung tâm văn hóa, các khu vui chơi công cộng... 

Khi được hỏi về việc có hay không các điều kiện, địa điểm, không gian dành 

cho các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn cư trú, đa số học sinh THPT 

ở bốn trường được hỏi đều trả lời có, nhưng việc có tham gia sinh hoạt 

thường xuyên ở các nơi đó hay không lại là chuyện khác. Kết quả cụ thể 

được thể hiện dưới đây: 



 

 
 

116

Đơn vị tính: % 

 
Biểu 4.1: Tỷ lệ có tham gia tại các điểm vui chơi và mức độ  

tham gia thường xuyên 
 

Từ bảng 9 phụ lục, có thể thấy, về nguyên tắc, hầu hết tất cả các điều kiện 

cần thiết cho hoạt động vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn đều có đủ, vậy 

tại sao học sinh THPT vẫn thấy thiếu, vẫn không thường xuyên tham gia? Thực tế 

thì Hà Nội đất chật người đông, tuy địa bàn, khu vực nào cũng có nhà hát, công 

viên, trung tâm văn hóa, tụ điểm vui chơi giải trí..., nhưng quy hoạch diện tích 

dành cho các không gian công cộng rất eo hẹp. Sự tồn tại của một số thư viện, nhà 

văn hóa, trung tâm thể thao văn hóa, các câu lạc bộ, tụ điểm vui chơi giải trí... chỉ 

mang tính hình thức, hơn nữa lại được sử dụng cho nhiều mục đích, hoạt động 

khác nên không phù hợp, không đáp ứng nhu cầu của các em. Đây là lý do giải 

thích tại sao có nhiều em không trả lời thường xuyên hay thỉnh thoảng tới các nơi 

này, và trong số trả lời thì số em thường xuyên lui tới rất ít. 

Không gian công cộng để vui chơi giải trí đã thiếu, các điều kiện đáp ứng 

nhu cầu này ở các trường cũng không khá hơn. Các trường phổ thông có liên kết 

với nước ngoài trước đây và hiện nay được xây dựng theo mô hình quốc tế, có đủ 

các hạng mục tối thiểu dành cho việc học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí của học 

sinh, chẳng hạn trường THPT Hà Nội - Amsterdam, trường THPT Việt Đức, 
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trường Lomonosov, trường quốc tế Singapore..., song các hạng mục này vẫn 

không thể đáp ứng nhu cầu đa dạng và số lượng học sinh ngày càng đông hiện tại.  

Đa số các trường học ở Hà Nội đều không có đủ diện tích tối thiểu và các 

điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết phục việc học tập, sinh hoạt của học sinh. 

Khuôn viên các trường đều chật hẹp, chưa đạt chuẩn về không gian, kiến trúc, cảnh 

quan dành cho các hoạt động nội, ngoại khóa. Trường THPT Trần Nhân Tông nằm 

trên địa bàn quận Hai Bà Trưng chỉ có vỏn vẹn 2000 m2, được xây khép kín, nhiều 

tầng. Diện tích ấy, chỉ đủ cho các phòng học và điều hành, không có phòng truyền 

thống, hội trường, sân chơi riêng dành cho các sinh hoạt VHTT hay tập luyện thể 

dục thể thao. Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, cũng chỉ có duy nhất công viên 

Thống nhất có diện tích tương đối rộng, nhưng lại là nơi dành chung cho người 

già tập thể dục dưỡng sinh, cho hàng quán, cho các đôi lứa đi dạo và... “yêu” 

nhau. Học sinh THPT chỉ có thể được vui chơi giải trí ở không gian thoáng đãng 

này khi nhà trường tổ chức các hoạt động cắm trại dịp kỉ niệm ngày thành lập 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3 hàng năm hay tụ tập thành các 

nhóm riêng lẻ nhân và sau các dịp nào đó. 

Không gian dành cho hoạt động vui chơi giải trí ở các trường THPT Cầu 

Giấy, Yên Hòa, Nguyễn Bỉnh Khiêm có khá hơn, song cơ sở vật chất lại cũ kĩ, 

tồi tàn, không được sửa chữa, tu bổ thường xuyên. Bắt đầu từ năm học 

2015-2016, trường THPT Yên Hòa mới được mở rộng diện tích, từ 

8.000m2, thêm 7.500m2, đang chuẩn bị khởi công xây dựng, có quy hoạch 

đến sân chơi, nơi tập cho học sinh, nhưng không biết bao giờ mới xây dựng 

xong và chất lượng công trình thế nào. Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh  

Khiêm có khu đất dành cho trải nghiệm thực tế, nhưng ở quá xa và chỉ tổ 

chức các hoạt động này theo đợt. Trên địa bàn Cầu Giấy, có hai công viên là 

Cầu Giấy và Nghĩa Đô, nhưng với lượng dân cư đã và ngày càng đông đúc 

như hiện nay, các công viên đều biến thành các khu dịch vụ. Không gian tự 
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nhiên cho thanh thiếu niên, học sinh THPT đi dạo, hít thở không khí trong 

lành, đọc sách thư giãn hay tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tập thể bị 

chiếm dụng, thu hẹp. 

Thiếu không gian thiên nhiên, thiếu sân chơi khiến các em ít vận động, ít tổ 

chức các trò chơi, ít hoạt động giải trí tập thể trong nội bộ, khuôn viên của 

trường. Điều này khiến sức khỏe của các em không được rèn luyện thường 

xuyên, thiếu tính năng động, thiếu sự gắn kết, ĐSVHTT có phần nghèo nàn, đơn 

điệu. Mặt khác, cũng do thiếu địa điểm, nên các em buộc phải tìm cách giải trí ở 

những nơi khác, những tụ điểm văn hóa không lành mạnh, không phù hợp, rất 

dễ bị cám dỗ, sa ngã. Thực tế cho thấy, học sinh THPT Hà Nội giỏi hơn, có trình 

độ cao hơn học sinh THPT ở nơi khác về kiến thức lí thuyết, nhưng lại thiếu hụt 

nhiều các kiến thức thực tế, đặc biệt là kiến thức về tự nhiên, môi trường, nông 

thôn... Hầu như các em đều không còn biết đến các trò chơi, sinh hoạt văn hóa 

dân gian, truyền thống. Sự thiên lệch trong sở thích, nhu cầu; việc không biết, 

không “mặn mà” với các loại hình nghệ thuật truyền thống như đã thống kê ở 

bảng 1 Phụ lục có một phần nguyên nhân bởi sự thiếu không gian, môi trường, 

sân chơi... cho các hoạt động vui chơi, giải trí thường xuyên này. Chỉ có tăng 

cường cải tạo môi trường cảnh quan, xây dựng kiến trúc tổng thể phù hợp, dành 

nhiều diện tích hơn để tạo sân chơi bổ ích... mới có thể giải quyết được phần nào 

mâu thuẫn chung, đặc biệt nan giải cho cho học sinh THPT Hà Nội hiện nay, 

nhưng đó không phải việc dễ làm với một thành phố mỗi tấc đất là một tấc vàng 

như Hà Nội. 

Mặc dù việc tổ chức các phong trào, sinh hoạt VHTT cho học sinh THPT 

Hà Nội đã đa dạng, phong phú hơn so với những năm trước đây, nhưng nhìn 

chung, các phong trào, hoạt động này vẫn mang nặng tính hình thức, chủ yếu thực 

hiện theo chỉ đạo, qui định... chứ chưa đi vào thực chất, chưa đáp ứng được nhu 

cầu, năng lực riêng của từng cá nhân. Nhóm các sinh hoạt thường xuyên, định kì 

như các câu lạc bộ, các hoạt động văn nghệ kỉ niệm các ngày truyền thống, các 
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hội thi học sinh thanh lịch v.v... vẫn được tổ chức, duy trì nhưng không được học 

sinh hào hứng tham gia như trước. Một số em không thích nhưng vẫn tham gia 

miễn cưỡng, phần vì các hoạt động này ngày càng trở nên hình thức, ít có sự đổi 

mới về nội dung; phần khác, do bị gò bó bởi mục đích giáo dục lí tưởng, lối sống, 

nên... “thiếu lửa”. Nhóm các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng như tham gia giữ 

gìn an ninh khu phố, trật tự an toàn giao thông, ủng hộ, quyên góp... lại không 

thường xuyên, chỉ theo đợt, chưa đi vào thực chất, chưa trở thành ý thức của học 

sinh trong các nhà trường. Hơn nữa, hầu hết các hoạt động này do nhà trường phát 

động, nhưng giao Đoàn Thanh niên tổ chức, nên công tác vận động, quản lí chưa 

thực sự chặt chẽ, nhất quán. 

Thứ hai: Nhu cầu được tự do làm những điều mình thích và sự kiểm soát, 

kiềm tỏa của gia đình, xã hội. 

Trong mục 2.3.1.5, người viết đã phân tích thực trạng vai trò, vị thế của 

học sinh THPT nói chung và học sinh THPT Hà Nội nói riêng trong gia đình. 

Thực tế cho thấy, dù đã có nhiều thay đổi, song dường như vẫn tồn tại trong tâm 

lí và ý thức của con người Việt Nam bao đời nay cái nguyên tắc bất di bất dịch: 

con cái phải vâng lời cha mẹ, bất kể điều cha mẹ đưa ra là đúng hay sai, cho dù 

hiện tại điều này đã không còn phù hợp nữa  

Sự phụ thuộc của con cái vào cha mẹ trong gia đình Việt Nam rất dai dẳng, 

do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Về cơ bản, mối quan hệ và tổ chức gia 

đình bền chặt ở Việt Nam chứa đựng cội nguồn nhân văn cần duy trì, củng cố, 

phát triển; song cũng ảnh hưởng rất lớn tới một đặc điểm khác rất quan trọng 

của một người thanh niên đang trưởng thành, đó là sự tự ý thức, tự lập, tự điều 

chỉnh bản thân, biết mình cần gì và phải làm gì để chuẩn bị bước vào cuộc sống? 

Điều này dẫn đến thực trạng: hầu hết các em là bản sao rập khuôn của cha mẹ; 

quan điểm, sở thích của các em cũng là quan điểm, sở thích của cha mẹ; thói 

quen sinh hoạt, lối sống, định hướng tương lai, thậm chí đến kiểu cách ăn mặc, 

nói năng, thái độ giao tiếp ứng xử… cũng mang dấu ấn hay chịu sự chỉ đạo 
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của cha mẹ. Đây thực sự là trở ngại khó vượt qua cho những em có ý thức 

sớm về vai trò, vị trí của bản thân, suy nghĩ chín chắn, mong muốn được thể 

hiện, tham gia, đóng góp nhiều hơn cho gia đình, nhà trường và xã hội, muốn 

được sống đúng với con người thật, khả năng thật của mình. Nhu cầu bên 

trong của các em, ĐSVHTT của các em, do đó, bị hạn chế, kiềm tỏa rất nhiều. 

Các em chưa được, không được làm những gì mình muốn, mình thích và có 

thể làm được nếu cha mẹ không thích, không cho phép.  

Tại bốn trường khảo sát, hầu hết học sinh đều đi học thêm các khóa, 

lớp bồi dưỡng kiến thức bên ngoài, thường là các môn cơ bản, ngoại ngữ... 

phục vụ thi tốt nghiệp và đại học. Ngoài ra, một số em còn tham gia các lớp 

dạy kĩ năng sống, dạy các nghề mà các em yêu thích, có năng khiếu... Liên 

quan đến việc học hành của con cái, mọi gia đình đều không tiếc tiền cho dù 

phải rất cố gắng để kiếm được nó. Tuy nhiên, bất cứ sự thiếu quản lí, kiểm 

soát, theo dõi nào hay thậm chí sự rộng rãi, tỏ ra hơn người nào của các bậc 

cha mẹ cũng dễ gián tiếp đẩy con cái đến gần hơn với những thói xấu, chẳng 

hạn, không coi trọng đồng tiền, ăn diện không phù hợp, tiêu xài hoang phí, 

học đòi lố lăng kệch cỡm. 

Có thể nhận thức của các em về sự lo lắng của gia đình, các bậc cha mẹ 

chưa được cặn kẽ, thấu đáo, nhưng do hàng ngày phải va chạm, tiếp xúc với 

thực tế đời sống xã hội phức tạp, được tìm hiểu, tiếp cận các mô hình giáo 

dục mới cùng tính cách tự lập của học sinh một số nước có nền giáo dục tiên 

tiến, nên các em cũng muốn chứng tỏ, khẳng định cái “tôi” cá nhân riêng, dù 

chưa thực sự đủ độ chín. 

Với cách nghĩ và sự “tự tin” đó, học sinh THPT Hà Nội muốn được tự do 

nhiều thứ: được ăn mặc, học tập, chơi bời theo sở thích; được bắt chước thần 

tượng; được tự do lựa chọn công việc, nghề nghiệp sau này; được coi là người 

lớn và được làm những việc của người lớn... Vì thế, ở một mức độ nào đó, dù đã 

có những “cởi mở”, chuyển biến tích cực trong nhận thức, quan điểm của các 
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bậc cha mẹ, đã có những dấu hiệu đáng ghi nhận về việc học sinh THPT nỗ lực 

tạo dựng lòng tin, khẳng định sự trưởng thành..., thì sự kiểm soát của gia đình, 

nhà trường, xã hội vẫn không thể xao nhãng. 

Thứ ba: Khao khát trải nghiệm và khả năng, điều kiện thực tế không cho phép. 

Trải nghiệm, điền dã không chỉ là hình thức thực hành, kiểm chứng các 

kiến thức đã học trong chương trình, mà còn là cơ hội để học sinh THPT bổ 

sung các kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng còn thiếu hụt, không có, không được 

dạy trong chương trình. Bao nhiêu năm qua, trong nền giáo dục nước nhà, học 

sinh chủ yếu học “chay”, nặng về lí thuyết mà nhẹ việc thực hành, nên tồn tại 

dai dẳng tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, chẳng những chất lượng đào tạo sút 

kém, mà các giờ học cũng tẻ nhạt, nhàm chán và mệt mỏi vì thiếu thực tế, thiếu 

tính sinh động. Có hai hình thức trải nghiệm: thực hành tại chỗ, trong các phòng 

học, phòng thí nghiệm, các cơ sở thực hành của trường và trải nghiệm sáng tạo. 

Trải nghiệm sáng tạo là chương trình học tập thực tế ngoài trường, nó hoàn toàn 

không phải là hoạt động du lịch vui chơi giải trí hay dã ngoại thông thường. Các 

kiến thức thu lượm được qua các giờ học trải nghiệm đặc biệt thú vị và bổ ích. 

Học sinh các cấp, nhất là học sinh THPT rất hào hứng được tham gia các đợt 

học, khóa học trải nghiệm này. Tuy nhiên, việc tổ chức các khóa học trải nghiệm 

thực tế đòi hỏi phải có kế hoạch, chương trình cụ thể, có sự cho phép của nhiều 

cấp, sự chuẩn bị về phương tiện và tài chính v.v... Học sinh THPT Hà Nội có 

nhu cầu cao được tham gia các khóa học trải nghiệm, song nhu cầu này đang 

gặp phải những khó khăn chung mà trong phạm vi hiện tại, nhà trường, gia đình, 

dù có điều kiện, cũng khó có thể đáp ứng, trước hết là áp lực từ nội dung chương 

trình, giờ học chính khóa.  

Hiện nay, giáo dục nước nhà vẫn chưa giải quyết được bài toán nan giải giữa 
việc cân đối chương trình, kết hợp hài hòa giữa giảng dạy lí thuyết và thực tiễn, 
giữa sách vở và thực tế. Để quá trình đào tạo thực sự có chất lượng, số giờ học 
trên lớp cần vừa đủ để không tạo ra tình trạng căng thẳng, khó tiếp nhận, phản tác 



 

 
 

122

dụng về nhận thức; lý thuyết phải kết hợp với thực hành mới có hiệu quả. Bên 
cạnh đó, cần tăng cường đi thực tế, giảng dạy ngay trên thực địa. Hầu hết học sinh 
thành phố nói chung, học sinh THPT nói riêng đều có rất ít tri thức thực tiễn, đặc 
biệt các kiến thức về nông thôn, miền núi, các dân tộc, vùng miền. Mọi thứ các 
em đều biết, nhưng là biết qua sách vở, các phương tiện truyền thông đại chúng, 
không được “sờ tận tay, day tận mặt” nên không nhớ lâu, không có ấn tượng cụ 
thể về sự vật, sự kiện, chi tiết, đặc tính được nói tới hoặc được học qua. Dạy về 
động cơ đốt trong hay lắp đặt sơ đồ mạng điện trong gia đình không nên chỉ 
chỉ dẫn qua hình vẽ mà cần các giờ thực hành để các em tập sự. Giáo dục đạo 
đức, ý thức công dân, kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa truyền thống… 
không chỉ bằng thuyết giáo mà cần đưa học sinh đến các viện bảo tàng, đi thực 
địa, đến các làng nghề. Các em cần biết lịch sử gian khó của đất nước, tấm 
gương của các anh hùng dân tộc, các vị cách mạng lão thành, các vùng đất 
khốc liệt đã đi vào lịch sử chiến tranh dựng nước và giữ nước, các di tích, danh 
lam thắng cảnh làm nên niềm tự hào của dân tộc. Đi để trải nghiệm, để biết 
nhiều hơn, rộng hơn, để so sánh với các kiến thức đã tiếp nhận qua sách vở, đó 
là mong muốn cần sớm được đáp ứng. 

Việc tổ chức trải nghiệm, điền dã đương nhiên mất nhiều thời gian, công 
sức và kinh phí, song điều đó không phải là lý do chính. Các nhà trường đã 
được phép xã hội hóa một số hoạt động giáo dục; hơn nữa, với điều kiện hiện 
tại, các bậc phụ huynh ở Hà Nội hoàn toàn có khả năng đóng kinh phí và phối 
hợp với nhà trường tổ chức cho các em tham gia hoạt động trải nghiệm sáng 
tạo. Trong bốn trường được khảo sát, chỉ có trường THPT dân lập Nguyễn  
Bỉnh  Khiêm là có chủ trương đưa trải nghiệm sáng tạo tại Trung tâm trải 
nghiệm sáng tạo của trường ở Vĩnh Yên. Dịp khai giảng năm học mới 2016-
2017 vừa qua, trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức được 
một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo thú vị như pha chế đồ uống, thực hành 
đầu bếp, chạy bàn, tập bơi... và xây dựng thành kế hoạch hàng tháng, còn ở 
ba trường công lập khác, việc phê duyệt để học sinh được đi dã ngoại, picnic 
những ngày cuối tuần cũng đã hết sức khó khăn. Chỉ một điều này cũng đủ 
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cho thấy: từ chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục, phát triển, nâng cao 
ĐSVHTT cho sinh viên, học sinh đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách xa vời, 
việc triển khai chúng quá chậm chạp. 

Ai cũng biết “đi ngày đàng, học sàng khôn”; việc thay đổi môi trường, 
không khí học tập rất cần thiết, bởi nó khiến học sinh cảm thấy hứng thú hơn, 
việc tiếp nhận kiến thức có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong kế hoạch năm học, 
trong thời khóa biểu của từng tuần, từng tháng không có những ngày trống để 
có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo lớp hay nhóm. Nói cách khác, 
trải nghiệm, điền dã, dù đã có chủ trương, nhưng vẫn chưa được “xếp lịch” 
trong chương trình giáo dục phổ thông. Mấu chốt của vấn đề này là ở chỗ, 
chương trình giáo dục các cấp hiện nay vẫn coi trọng kiến thức hơn bồi 
dưỡng kĩ năng, coi trọng tính kỉ luật, sự tuân thủ đúng quy định hơn là sự 
sáng tạo. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy bằng áp dụng nhiều hình thức, 
trong đó có tổ chức trải nghiệm sáng tạo mà một số giáo viên ở các trường đã 
triển khai gần đây nhận được sự ủng hộ, tán thành nhiệt liệt của cả học sinh 
lẫn các bậc phụ huynh. Đáng tiếc, hoạt động này lại chưa được phép triển 
khai rộng rãi, phổ biến, thường xuyên như một chủ trương, phương pháp giáo 
dục hiệu quả, tích cực. 

Có thể nói, ba mâu thuẫn dễ nhận thấy trên là những hạn chế thuộc về lịch 
sử, khách quan, không dễ giải quyết, song nó đã tác động mạnh mẽ, tạo ra 
những bức bối, bứt rứt khó giải tỏa trong ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội 
và là một trong những căn nguyên dẫn đến các xu hướng biến đổi khó đoán định 
của đối tượng này.  

4.2. BÀN LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP TÁC ĐỘNG, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG 
VĂN HÓA TINH THẦN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ NỘI 

Để cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh THPT, giúp 
các em có nhận thức đúng, tư tưởng lành mạnh, tâm hồn trong sáng, có ý thức 
học tập, sáng tạo “vì ngày mai lập nghiệp”... cần triển khai các giải pháp liên 
hoàn, đồng bộ. Để có dữ liệu thực tế, tác giả luận án đã xây dựng phiếu hỏi, tiến 
hành khảo sát, lấy ý kiến của cả học sinh và giáo viên. Trong thiết kế phiếu hỏi 
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cho hai đối tượng này, có một số ý hỏi cùng hướng về một trọng tâm. Dưới đây 
là kết quả trả lời từ phía học sinh: 

Bảng 4.1: Phương án, giải pháp đáp ứng, nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội 

 
 

Rất cần Cần Không cần TT Phương án, giải pháp Số lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

1 
Giáo dục, giữ gìn ý thức, bản sắc 
văn hóa “người Hà Nội” 

292 61,2 166 34,8 19 4,0 

2 
Xây dựng chuẩn mực phong cách 
ứng xử, giao tiếp trong nhà trường 

286 59,8 173 36,2 19 4,0 

3 
Nêu cao tinh thần gương mẫu của 
các thầy cô giáo 

272 56,9 177 37,0 29 6,1 

4 Hoàn thiện các quy chế trong nhà trường 248 51,9 206 43,1 24 5,0 

5 
Tôn vinh gương người tốt, việc tốt 
trong xã hội 

279 58,4 182 38,1 17 3,6 

6 
Tôn vinh gương những giáo viên 
và học sinh gương mẫu để học sinh 
toàn trường noi theo 

279 58,4 176 36,8 23 4,8 

7 
Khuyến khích các hoạt động từ 
thiện, các hoạt động sáng tạo 

308 64,4 154 32,2 16 3,3 

8 
Đề cao tính nhân văn trong sinh 
họat văn hóa, sự kiện văn hóa để 
học sinh rút ra các bài học nhân văn 

268 56,1 193 40,4 17 3,6 

9 
Coi học sinh là chủ thể tiếp nhận, lựa 
chọn đời sống văn hóa tinh thần 

278 58,2 173 36,2 27 5,6 

10 
Tăng cường giáo dục ý thức về văn 
hóa truyền thống và hiện đại trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế 

285 59,6 182 38,1 11 2,3 

11 
Đa dạng hóa các hình thức đáp ứng 
và nâng cao đời sống văn hóa tinh 
thần cho học sinh THPT 

282 59,0 181 37,9 15 3,1 

12 Đầu tư cơ sở vật chất để cho học 317 66,3 143 29,9 18 3,8 
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sinh THPT Hà Nội có đủ điều kiện 
vui chơi, giải trí 

13 

Xây dựng các chương trình vui 
chơi, giải trí để học sinh THPT Hà 
Nội có đời sống văn hóa tinh thần 
lành mạnh 

317 66,3 151 31,5 10 2,1 

14 

Tạo sân chơi, môi trường, điều 
kiện để học sinh tiếp cận nhiều hơn 
với “không gian văn hóa” đa dạng 
thời hội nhập 

311 65,1 151 31,5 16 3,3 

15 

Mở rộng phạm vi, cơ hội cho học 
sinh thể hiện quan điểm, nhu cầu 
về một đời sống văn hóa tinh thần 
lành mạnh  

316 66,1 141 29,5 21 4,4 

16 

Tăng cường vai trò của tổ chức 
Đoàn thanh niên trong nhà 
trường, đổi mới nội dung và 
hình thức sinh hoạt Đoàn cho 
phù hợp với nhu cầu văn hóa 
tinh thần của học sinh THPT 

275 57,5 178 37,2 25 5,2 

 

Kết quả thống kê trên cho thấy rõ tư duy hệ thống của học sinh THPT Hà 

Nội trong việc cân nhắc và trả lời các câu hỏi chung và riêng, thẳng thắn và tế 

nhị liên quan đến nhu cầu văn hóa tinh thần của đội ngũ này. Các em không ngại 

ngần nói về khiếm khuyết của bản thân, về các yếu tố và nguyên nhân dẫn đến 

sự biến đổi…, mà còn có ý kiến cụ thể về sự cần thiết áp dụng một số giải pháp 

(còn chưa áp dụng, hoặc áp dụng chưa hiệu quả) nhằm cải thiện ĐSVHTT cho 

lứa tuổi của mình. Số học sinh khẳng định dứt khoát rất cần các giải pháp đưa ra 

đã áp đảo số trả lời cần một cách chung chung ở cả 16 ý hỏi. 

Đối với giáo viên, phiếu hỏi gồm 5 ý và cũng là 5 giải pháp chính, được tác 

giả luận án đề xuất nhằm thăm dò ý kiến của họ. Kết quả trả lời của 66 cán bộ, 

giáo viên của bốn trường khảo sát cũng cho thấy sự cần thiết và nhất trí, ủng hộ 

cao việc áp dụng các giải pháp này. 
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Bảng 4.2. Các giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 
cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay 

 
 

Cần thiết Chưa cần thiết Ý kiến khác 
TT Giải pháp     Số    

lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

     Số    
lượng 

(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

     Số    
lượng 

(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

1 
Xây dựng môi trường văn hóa 
học đường lành mạnh 

65 98,5   1 1,5 

2 

Coi học sinh là chủ thể tiếp nhận 
văn hóa; mở rộng phạm vi, cơ 
hội để học sinh thể hiện quan 
điểm, nhu cầu văn hóa lành mạnh

59 89,4 5 7,6 2 3,0 

3 

Đa dạng hóa các hình thức hoạt 
động nhằm đáp ứng và nâng cao 
đời sống văn hóa tinh thần cho 
học sinh THPT 

62 93,9 2 3,0 2 3,0 

4 
Đầu tư cơ sở vật chất và các 
chương trình giáo dục văn hóa 
tinh thần lành mạnh 

65 98,5   1 1,5 

5 

Tạo sân chơi, môi trường, điều 
kiện để học sinh tiếp cận nhiều 
hơn với “không gian văn hóa” đa 
dạng thời hội nhập 

63 95,5 1 1,5 2 3,0 

 

Như vậy, căn cứ để đề xuất năm giải pháp trên là các chủ trương, đường 

lối, chính sách phát triển văn hóa, trong đó có văn hóa học đường của Đảng và 

Nhà nước những năm gần đây; thực tiễn hoạt động giáo dục văn hóa tinh thần ở 

các trường khảo sát; nhu cầu, năng lực của chủ thể và khả năng đáp ứng của nhà 

trường, xã hội. Trong các diễn giải, bàn luận, có ý kiến trao đổi, nhận xét của 

các chuyên gia giáo dục, tâm lí; các cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp dạy học ở 

các trường THPT nói trên. 

4.2.1. Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh 

Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh cũng giống xây dựng văn 

hóa công sở, văn hóa giao thông, văn hóa nơi công cộng... Cần bảo đảm rằng, khi 
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bước chân vào trường, mỗi giáo viên, học sinh cần có ý thức sâu sắc về việc tuân thủ 

các nội qui, qui định, các nguyên tắc giáo dục, dạy dỗ, giao tiếp, ứng xử đặc thù của 

một cơ sở đào tạo, giáo dục con người. Tuy nhiên, nhà trường không phải là tu viện, 

môi trường văn hóa học đường không khép kín mà phải gắn bó, có sự liên hệ, gắn 

kết với môi trường văn hóa xã hội chung để có những điều chỉnh phù hợp.  

Sau nhiều nghiên cứu, học tập kinh nghiệm giáo dục nước ngoài, từ năm 
2013, Bộ GD và ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng mô hình 
trường học mới (VNEN). Sau ba năm triển khai, tối ngày 18/8/2016, Bộ trưởng 
Phùng Xuân Nhạ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm tổng kết công tác này. 
Nhìn chung, việc áp dụng mô hình trường học mới, theo đánh giá của Bộ, về cơ 
bản là tốt, phù hợp, tạo được môi trường giáo dục thân thiện, dân chủ trong nhà 
trường và lớp học; học sinh tích cực, tự lực, tự quản trong học tập; mối liên hệ 
giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng được tăng cường. Tuy nhiên, 
Bộ cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn mà các cơ sở giáo dục đã gặp phải 
trong quá trình triển khai, trong đó có việc áp dụng máy móc mô hình mới khi 
chưa có đủ các điều kiện tương ứng. Mặt khác, trong những năm đầu triển khai, 
một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về mô hình và điều kiện áp dụng; cán bộ quản 
lý và giáo viên chưa được chuẩn bị chu đáo, một bộ phận ngại đổi mới; triển 
khai nóng vội… dẫn đến việc tổ chức hoạt động giáo dục chưa đạt hiệu quả 
mong muốn, gây ra những băn khoăn trong dư luận. 

Song song với việc áp dụng mô hình VNEN theo chủ trương của Bộ, 
liên quan đến việc chấn chỉnh trật tự kỉ cương, xây dựng môi trường văn hóa, 
giáo dục chuẩn mực trong các nhà trường, Sở GD và ĐT Hà Nội cũng đã chỉ 
đạo thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD và ĐT 
về việc xây dựng các nhà trường phổ thông trở thành “Nhà trường văn hóa - 
Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”. Mô hình này đã và đang phát huy 
hiệu quả thiết thực, một mặt, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực từ 
các tệ nạn, các hành vi ứng xử, giao tiếp thiếu văn hóa ngoài xã hội vào nhà 
trường; mặt khác, tạo nên những thay đổi, chuyển biến tích cực trong ý thức 
của giáo viên, học sinh Thủ đô. 
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Đã có những dấu hiệu rõ rệt cho thấy học sinh THPT nói chung và học 

sinh THPT Hà Nội nói riêng có những biểu hiện, hành vi nằm ngoài sự kiểm 

soát trong cách hành xử, giao tiếp; trong ý niệm và thái độ, hành động tôn trọng 

các nguyên tắc đạo lý truyền thống của nhà trường, nơi các em được học tập, rèn 

luyện các phẩm chất cơ bản của một con người. Qua khảo sát bằng phiếu hỏi 66 

giáo viên, số lượng thừa nhận có các hiện tượng đáng lo ngại nảy sinh trong nhà 

trường hiện nay đã buộc chúng ta phải suy nghĩ. 

Bảng 4.3: Các biểu hiện đáng lo ngại trong học sinh trung học phổ thông 

Hà Nội hiện nay 

Có Không Không biết 
TT Biểu hiện  Số    

lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

 Số    
lượng 

(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

 Số    
lượng 

(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

1 
Học sinh thiếu lễ phép, thiếu tôn 
trọng thầy cô, nội quy, quy định 
của nhà trường 

27 40,9 39 59,1   

2 
Học sinh văng tục, chửi bậy trong 
trường và ngoài xã hội khá phổ biến 

35 53,0 31 47,0   

3 
Học sinh dễ bị kích động, sống 
thực dụng, có xu hướng hành xử 
thô bạo 

30 45,5 33 50,0 3 4,5 

4 
Học sinh quan niệm thoáng trong 
yêu đương, đã yêu thì phải “yêu hết 
mình”, phải “cho nhau tất cả”... 

16 24,2 36 54,5 14 21,2

5 
Sống không có lý tưởng, niềm 
tin; thiếu tự giác, ỷ lại, buông thả, 
bất cần 

18 27,3 46 69,7 2 3,0 

6 
Đời sống văn hóa tinh thần 
nghèo nàn 

22 33,3 38 57,6 6 9,1 

7 
Có tư tưởng sính ngoại, sùng bái 
nước ngoài 

25 37,9 38 57,6 3 4,5 

8 
Thiếu hiểu biết về văn hóa truyền 
thống dân tộc 

23 34,8 40 60,6 3 4,5 

 

Trong bảng kết quả trên, bốn biểu hiện đầu có liên quan trực tiếp đến đối 

tượng được hỏi, bốn biểu hiện sau không phải chỉ có ở học sinh THPT mà 
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còn có ở một bộ phận khá đông giới trẻ Thủ đô hiện nay. Bất luận nguồn gốc 

nảy sinh cũng như trách nhiệm để nảy sinh các biểu hiện ấy ở đâu, thuộc về 

ai, thì điều đó vẫn là nỗi  băn khoăn, trăn trở, lo ngại lớn nhất của các nhà 

trường. Nếu gọi đó là sự lệch chuẩn, xuống cấp về văn hóa, thì nó đang hiện 

hữu và xâm lấn vào cái địa hạt vốn dĩ cấm kị là các nhà trường. Và như thế, 

chưa nói đến qui trình, kế hoạch, cách thức tổ chức quá trình dạy và học; 

trình độ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy, 

giáo dục… của các nhà trường, riêng vấn đề môi trường văn hóa học đường 

đã chưa được bảo đảm. 

Lý giải về việc tại sao thanh niên, học sinh hiện nay lại văng tục, chửi bậy, 

chửi thề nhiều đến mức như một thói quen khi trò chuyện, phát ngôn như thế, 

GS.TS. Đỗ Việt Hùng (Phó Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội) cho rằng đã có 

sự “rối loạn” hay “nhiễu loạn” ngôn từ do thanh niên, học sinh hiện nay bị ảnh 

hưởng sâu sắc thứ ngôn ngữ xô bồ, dung tục của đời sống xã hội hiện đại. Nhiều 

người cho rằng nói tục là một hình thức giải tỏa cho tâm trạng nặng nề, cởi trói 

khỏi sự ràng buộc, gò bó của thứ ngôn ngữ hành chính, đời thường mà không 

biết rằng biết nói lời hay, ý đẹp; biết giao tiếp cư xử đúng mực, có văn hóa... 

mới là món quà mà con người dành cho nhau trong cuộc sống nhiều xáo trộn, 

phức tạp hiện tại. PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan (nguyên trưởng phòng CTCT-

HSSV, trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng cho 

rằng hiện tượng thanh niên, học sinh thiếu tôn trọng trật tự kỉ cương; sống thực 

dụng, dễ bị kích động; có quan niệm “thoáng” trong quan hệ luyến ái..., xét ở bất 

kì phương diện nào, ở môi trường nào, cũng là biểu hiện của sự lệch lạc, xuống 

cấp về đạo đức, nhân cách. Theo PGS, không thể đổ lỗi cho nhà trường, nhưng 

các nhà trường cũng có một phần trách nhiệm trong đó. 

Trao đổi với tác giả luận án, lãnh đạo và giáo viên các trường THPT đều 

bày tỏ sự bức xúc và những khó khăn khi ngăn chặn các biểu hiện, hành vi 

không được phép, không nên có ở học sinh. Thực tế là trong công tác quản lý, 

các nhà trường chỉ được phép xử phạt, kỉ luật theo qui chế, tùy thuộc mức độ vi 
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phạm của học sinh trong phạm vi, khuôn viên của nhà trường; còn với các biểu 

hiện, hành vi xảy ra ngoài trường, biện pháp duy nhất các thầy cô có thể làm chỉ 

là nhắc nhở, giáo dục. Không có chế tài xử phạt riêng cho các nhà trường với 

các hành vi lệch lạc trong nhận thức, thái độ, ứng xử văn hóa của học sinh; mà 

đã không có chế tài thì không thể can thiệp hay hạn chế, ngăn chặn được việc tái 

diễn các lỗi. 

Từ đây, có thể thấy, xây dựng môi trường văn hóa học đường trong các nhà 

trường là công việc hết sức quan trọng. Với các trường THPT Hà Nội, để có môi 

trường văn hóa học đường lành mạnh, theo tác giả luận án, cần triển khai các 

biện pháp cụ thể sau đây: 

-  Xây dựng chuẩn mực phong cách ứng xử, giao tiếp trong nhà trường.  

-  Giáo dục, giữ gìn ý thức, bản sắc văn hóa “người Hà Nội”. 

- Tăng cường giáo dục ý thức về văn hóa truyền thống và hiện đại trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Một môi trường văn hóa học đường lành mạnh là môi trường mà trật tự 

kỉ cương phải được đặt lên hàng đầu: trong trường, thầy phải ra thầy, trò 

phải ra trò. Thực hiện nghiêm minh trật tự kỉ cương sẽ không chỉ khắc phục 

được tình trạng học sinh thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng thầy cô, nội quy, quy 

định của nhà trường mà còn góp phần giảm thiểu được các hiện tượng khác. 

Bởi thế, cả ba nội dung trên đều được lãnh đạo và giáo viên các trường tán 

thành, ủng hộ. Thực tế thì việc xây dựng chuẩn mực phong cách ứng xử, 

giao tiếp không chỉ là quy định bắt buộc, mà còn là nét đẹp văn hóa truyền 

thống, đặc thù của các nhà trường. Các nhà trường vừa dạy kiến thức vừa 

giáo dục nhân cách cho học sinh, do đó, một phong cách giao tiếp, ứng xử 

sư phạm trong một môi trường mô phạm là hoàn toàn cần thiết. Có nội dung 

các trường đã triển khai, có nội dung sẽ triển khai, tăng cường, đẩy mạnh 

trong thời gian tới. Ngoài việc thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT và xây 

dựng mô hình “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh 



 

 
 

131

lịch” đã nói trên, sau khi thí điểm tại 18 trường ở ba cấp học năm 2010, 

trong đó có các trường THPT như Việt Đức (Hoàn Kiếm), Quang Trung 

(Đống Đa), Yên Viên (Gia Lâm), chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông), Nguyễn 

Trãi (Thường Tín) và Sơn Tây (Sơn Tây), từ học kì 2 năm học 2010 -2011, 

Sở GD và ĐT Hà Nội đã triển khai đưa vào giảng dạy đại trà bộ tài liệu 

Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội. Tuy mới chỉ 

là các kiến thức đơn giản nhất, song bộ tài liệu này đã góp phần đáng kể vào 

việc giáo dục ý thức về văn hóa truyền thống, hình thành nét đặc trưng văn 

hóa Hà Nội cho học sinh Thủ đô trong bối cảnh hội nhập. Đây có thể coi là 

sự khởi đầu, một mô hình mới, góp phần đưa việc giáo dục ý thức văn hóa, 

xây dựng cốt cách văn hóa Thủ đô cho học sinh đi vào thực tiễn. 

Môi trường văn hóa đương nhiên phải được thể hiện qua các thiết chế, 

cảnh quan văn hóa. Thiết chế, cảnh quan, các sản phẩm văn hóa, ngay cả việc 

tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của 

học sinh cũng phải mang tính đặc thù, tính định hướng cao. Căn cứ vào quy 

hoạch, sự phân cấp quản lí, mục tiêu, nhiệm vụ, mỗi nhà trường, tùy điều kiện 

cụ thể và trên cơ sở các qui định chung, cần xây dựng một “không gian văn 

hóa”, “nếp sống văn hóa” của riêng trường mình. Đây là cách thức mà các 

trường trọng điểm, trường chuyên, trường có bề dày truyền thống đã làm để 

tạo dựng, khẳng định, nâng cao uy tín, chất lượng giáo dục. Bởi vậy, qua trao 

đổi, bàn luận, lãnh đạo các trường được khảo sát đều thống nhất rằng, tuy có 

sự khác nhau nhất định giữa các loại hình nhà trường, song điều quan trọng 

nhất của thiết chế văn hóa trong nhà trường THPT không chỉ là các điều kiện 

về cơ sở vật chất, cảnh quan, nhân lực..., mà chính là “nếp sống văn hóa”; là 

các qui định và cách thức tổ chức các hoạt động, sinh hoạt văn hóa tinh thần 

cho học sinh; các khả năng đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho học sinh. 

Và đó mới là môi trường văn hóa học đường lành mạnh thực sự. 
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4.2.2. Coi học sinh là chủ thể tiếp nhận văn hóa; mở rộng phạm vi, cơ 

hội để học sinh thể hiện quan điểm, nhu cầu văn hóa lành mạnh 

Những năm gần đây, thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

nước nhà, Bộ GD và ĐT đã chỉ đạo quyết liệt việc chuyển trọng tâm từ người 

dạy sang người học, từ việc trang bị kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm 

chất cho học sinh. Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể công bố 

tháng 8/2015 cũng đưa ra 3 tiêu chí về phẩm chất và 8 tiêu chí về năng lực mà 

học sinh các cấp tương ứng phải đạt; trong đó, tích tích cực, chủ động, vai trò, 

trách nhiệm của học sinh THPT được đặc biệt nhấn mạnh, đề cao. Sự thay đổi 

mạnh mẽ về quan điểm này đã giúp ngành giáo dục có những định hướng và 

hành động đúng, hiệu quả, thiết thực. 

Coi học sinh THPT là chủ thể tiếp nhận các quan điểm, khuynh hướng, 

trào lưu văn hóa thực chất là ghi nhận, thừa nhận quyền được tiếp cận, tiếp 

nhận các giá trị, các luồng, các sản phẩm văn hóa cho dù nó phù hợp hay 

không phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh và điều kiện của các em. Các em, cũng 

công bằng như mọi chủ thể khác, có quyền được tiếp nhận, không bị ngăn 

cấm hay áp đặt; được bày tỏ, thể hiện thái độ, cách đánh giá của mình về các 

quan điểm, khuynh hướng, trào lưu văn hóa ấy. Các nhà trường cần tổ chức 

nhiều hội thảo, seminar về các vấn đề văn hóa, văn hóa truyền thống và hiện 

đại, xu thế và tác động, ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, văn hóa “đen”... hay 

các hoạt động giáo dục giới tính, đạo đức, kĩ năng sống v.v..., mở ra nhiều cơ 

hội hơn để học sinh bày tỏ, trao đổi chính kiến. Chỉ có thông qua trao đổi, tư 

vấn, trải nghiệm, tự ý thức..., nghĩa là qua thực tiễn, học sinh THPT mới nhận 

thức được sự lệch lạc, không phù hợp trong sở thích, thị hiếu, nhu cầu khám 

phá, hưởng thụ văn hóa tinh thần của mình, mới tự điều chỉnh và có sự lựa 

chọn phù hợp, đúng đắn. 

Việc coi học sinh là chủ thể tiếp nhận văn hóa đồng nghĩa với việc cần phải 

tôn trọng sự lựa chọn cá nhân, tôn trọng đời sống văn hóa tinh thần riêng tư của 
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các em. Tuy nhiên, không phải bất cứ sự lựa chọn nào, sở thích nào, lối sống nào 

của học sinh THPT cũng được chấp nhận, không bị lên án khi mà các biểu hiện, 

hành vi của nó trái với thuần phong mĩ tục, với các nguyên tắc về đạo đức hay 

nội quy, quy định của nhà trường. Học sinh THPT Hà Nội ít vi phạm pháp luật 

hơn nhưng sở thích, phong cách, lối sống lại đa dạng, phức tạp hơn các tỉnh 

thành khác. Các “mốt” ăn mặc phóng khoáng, phản cảm; các kiểu nói năng thô 

tục; sự học đòi, bắt chước các “thần tượng” ca sĩ, diễn viên nước ngoài, lối sống 

bất cần hay thực dụng... của học sinh THPT Hà Nội đang trở nên phổ biến. Khi 

được hỏi các yếu tố nào thường xuyên, tác động mạnh nhất đến ý thức và đời 

sống văn hóa tinh thần của học sinh, cả giáo viên và học sinh bốn trường được 

khảo sát đều cho rằng đó là các trào lưu, khuynh hướng văn hóa nước ngoài. Các 

luồng gió mới này đang được đón nhận nhiệt liệt bởi sự khác lạ, hiện đại, nhiều 

cách tân, đôi khi quá táo bạo của nó. Nhiều cô, cậu học sinh đam mê thần tượng 

đến mức từ quần áo, đầu tóc đến cách đi đứng, nói năng... đều cố gắng giống 

như thần tượng, “ăn ngủ” cùng thần tượng. Điều này không xấu, nhưng tôn thờ 

ai đó một cách thái quá sẽ rất dễ rơi vào trạng thái thất vọng, mất niềm tin khi 

“thần tượng” sụp đổ. 

Như thế, không thể cấm đoán quyền tự do lựa chọn của học sinh, nhưng 

cần ngăn chặn, phê phán những phong cách, lối sống học đòi, lập dị, thiếu văn 

hóa, ảnh hưởng tiêu cực tới chính các em và môi trường văn hóa của cộng đồng, 

tập thể. Chúng ta buộc phải chấp nhận một nghịch lí, vừa cho các em được 

quyền lựa chọn, vừa phải tăng cường sự quản lí, giám sát, kiểm soát từ xa. Cần 

nắm được các nguồn, các trung tâm, tụ điểm phát tán hoặc tuyên truyền các 

quan điểm, khuynh hướng, sản phẩm văn hóa tinh thần có nội dung không lành 

mạnh; phát hiện kịp thời các biểu hiện khác thường trong lối sống, sinh hoạt, 

cách ăn mặc, cư xử của các em, giúp các em tránh bị lôi kéo, cuốn hút, sa đà vào 

quan điểm, khuynh hướng, lối sống đó. Khi học sinh THPT chưa tự kiểm soát, 

tiết chế được ham muốn, sở thích, nhu cầu của mình, rất cần sự can thiệp khách 
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quan, tỉnh táo từ bên ngoài. Nhưng can thiệp bằng hình thức nào, như thế nào để 

giúp học sinh nhận thức được khiếm khuyết, biết điều chỉnh và lựa chọn các 

khuynh hướng, trào lưu văn hóa tinh thần phù hợp mới là vấn đề cần quan tâm, 

trao đổi. Theo tác giả luận án, về phía các cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa xã 

hội, cần tăng cường kiểm soát các trang mạng, các kênh thông tin truyền thông, 

các tụ điểm văn hóa... nhằm ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán, gieo rắc các 

quan điểm, khuynh hướng, sản phẩm văn hóa độc hại. Về phía gia đình, cần theo 

dõi những thay đổi về tư tưởng, thái độ, hành vi của con cái một cách khéo léo, 

tế nhị và có sự góp ý uốn nắn kiên quyết, kịp thời. Còn trong phạm vi nhà 

trường, cần thống nhất triển khai hai hoạt động sau đây: 

- Tôn trọng sở thích, nhu cầu văn hóa của học sinh; tổ chức các hoạt động 

giới thiệu, trưng bày, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, thời trang, phong cách, lối 

sống mới; đưa ra các tư vấn, nhận xét, trao đổi cần thiết, hữu ích, giúp các em có 

sự lựa chọn phù hợp. 

- Khuyến khích học sinh bày tỏ, thể hiện ý kiến các diễn đàn thanh niên do 

nhà trường tổ chức, tham gia các chương trình đối thoại, tọa đàm, các cuộc thi 

tìm hiểu lịch sử, văn hóa (chẳng hạn Hành trình văn hóa, Em yêu lịch sử Việt 

Nam), viết bài về các vấn đề văn hóa xã hội v.v... 

Ngoài các tranh luận, trao đổi thẳng thắn tại các diễn đàn, hội thảo, tại các 

cuộc thi, nên đặt các em vào các tình huống giả tưởng cần thể hiện rõ quan 

điểm, vai trò, trách nhiệm và cách thức giải quyết của mình. Ví dụ, nếu là Tổng 

thống Mỹ, bạn sẽ làm gì để phát triển, nâng cao tầm ảnh hưởng của văn hóa 

Mỹ?; bạn nghĩ như thế nào về chính sách “xuất khẩu văn hóa” của Hàn Quốc 

những năm gần đây?; theo bạn, cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

trong bối cảnh hội nhập?... Ý kiến của học sinh về các vấn đề đó sẽ giúp các 

thầy cô dễ dàng nhận thấy khuynh hướng và sự lựa chọn riêng của các em, từ đó 

có sự đánh giá, phân loại, điều chỉnh các nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách, 

lối sống phù hợp hơn. 
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Tóm lại, tạo nhiều cơ hội, điều kiện; tổ chức nhiều hội thảo, seminar, sinh 

hoạt văn hóa tinh thần theo chuyên đề; tăng cường quản lý, phòng ngừa, ngăn 

chặn, kiểm soát từ xa... là các biện pháp thiết thực, khả thi mà các đơn vị 

quản lý văn hóa, các gia đình, nhà trường, lãnh đạo và đội ngũ giáo viên các 

trường đều thừa nhận và đang tích cực phối hợp thực hiện. Hiệu quả của công 

tác này đã được khẳng định ở các trường THPT Trần Nhân Tông, Yên Hòa, 

Cầu Giấy. Học sinh tại các trường này nhìn chung ngoan và thuần, có sở 

thích, thói quen ứng xử, lối sống hiền hòa, lành mạnh. Một bộ phận nhỏ học 

sinh ở trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm có các biểu hiện của bệnh 

“con nhà giàu”, nhưng có thể thay đổi nếu thường xuyên áp dụng các biện 

pháp giáo dục, phòng ngừa trên. 

4.2.3. Đa dạng hóa các hình thức đáp ứng, nâng cao đời sống văn hóa 

tinh thần cho học sinh 

Đa dạng hóa các hình thức đáp ứng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

cho học sinh THPT là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có các nhà 

trường. Để có thể làm được điều đó, các nhà trường cần tranh thủ, tận dụng và 

phát huy mọi nguồn lực, phương pháp, phương tiện và các mối quan hệ hiện có. 

Trong bối cảnh chung của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà 

hiện nay và thực tiễn các hình thức, hoạt động riêng, đã triển khai của từng 

trường, tác giả luận án đề xuất tăng cường, đẩy mạnh ba hình thức hoạt động, 

phối hợp sau đây: 

Thứ nhất, đặc biệt coi trọng và tổ chức thường xuyên các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo. Trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 

(Chương trình giáo dục phổ thông mới) đã nói ở trên, trải nghiệm sáng tạo là 

một trong hai nội dung bắt buộc của hoạt động giáo dục. Hoạt động dạy học 

thông qua các môn học cụ thể và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cần phải được 

tiến hành đồng thời, bổ sung cho nhau, nhằm đáp ứng cả nhu cầu học tập lẫn 

nhu cầu văn hóa tinh thần của học sinh. 



 

 
 

136

Bảng 4.4: So sánh môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Đặc trưng Môn học Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Mục đích 
chính 

- Hình thành và phát triển 
hệ thống tri thức khoa 
học, năng lực nhận thức 
và hành động của học 
sinh. 

- Hình thành và phát triển những phẩm 
chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, 
kỹ năng sống và những năng lực 
chung cần có ở con người trong xã 
hội hiện đại. 

Nội dung 

- Kiến thức khoa học, nội 
dung gắn với các lĩnh vực 
chuyên môn. 
- Được thiết kế thành các 
phần chương, bài, có mối 
liên hệ lôgic chặt chẽ 
hoặc các mô đun tương 
đối hoàn chỉnh. 

- Kiến thức thực tiễn gắn bó với đời 
sống, địa phương, cộng đồng, đất nước, 
mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo 
dục, nhiều môn học; dễ vận dụng vào 
thực tế. 
- Được thiết kế thành các chủ điểm 
mang tính mở, không yêu cầu mối liên 
hệ chặt chẽ giữa các chủ điểm 

Hình thức tổ 
chức 

- Đa dạng, có quy trình 
chặt chẽ, hạn chế về không 
gian, thời gian, quy mô và 
đối tượng tham gia... 
- Học sinh ít cơ hội trải 
nghiệm cá nhân. 
- Người chỉ đạo, tổ chức 
hoạt động học tập chủ yếu 
là giáo viên. 

- Đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh 
hoạt, mở về không gian, thời gian, quy 
mô, đối tượng và số lượng... 
- Học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm 
cá nhân. 
- Có nhiều lực lượng tham gia chỉ đạo, 
tổ chức các hoạt động trải nghiệm với 
các mức độ khác nhau (giáo viên, phụ 
huynh, nhà hoạt động xã hội, chính 
quyền, doanh nghiệp...). 

Tương tác,  
phương pháp 

- Chủ yếu là thầy - trò. 
- Thầy chỉ đạo, hướng dẫn, 
trò hoạt động là chính. 

- Đa chiều. 
- Học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là 
chính. 

Kiểm tra, 
đánh giá 

- Nhấn mạnh đến năng 
lực tư duy. 
- Theo chuẩn chung. 
- Thường đánh giá kết 
quả đạt được bằng điểm 
số. 

- Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, năng 
lực thực hiện, tính trải nghiệm. 
- Theo những yêu cầu riêng, mang tính 
cá biệt hoá, phân hoá. 
- Thường đánh giá kết quả đạt được 
bằng nhận xét. 

Nguồn: [13, tr.44] 
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Các môn học thường nặng về lý thuyết và hoạt động dạy học luôn phải 
tuân thủ các quy trình, quy định cụ thể, nên gò bó. Còn hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo lại có tính mở, linh hoạt, mềm dẻo cả về nội dung lẫn thời gian, nên 
phong phú đa dạng. Cũng là học, nhưng giữa học trong trường và học ở ngoài 
trường, học để biết với học để làm, để chung sống và khẳng định bản thân là hai 
việc khác nhau. Thực tế thì hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang lại nhiều ý 
nghĩa, hiệu quả đối với học sinh phổ thông hơn các nhà xây dựng chương trình 
đã dự kiến, bởi các em không chỉ được bổ sung các kiến thức thực tiễn ngoài 
sách vở, mà còn được trực tiếp “học”, trải nghiệm ở một môi trường, không gian 
khác với lớp học thông thường, nơi các kinh nghiệm, kĩ năng, hiểu biết về khoa 
học và đời sống của các em được thử thách, phát huy. Sự hứng thú tham gia trải 
nghiệm sáng tạo của học sinh THPT còn xuất phát từ một lí do nữa, đây là cơ 
hội tuyệt vời để các em củng cố các mối quan hệ tốt đẹp đã có, thể hiện sự yêu 
thương gắn kết với thầy cô, bạn bè, gia đình và thiết lập các mối quan hệ mới 
khác. Đời sống văn hóa tinh thần của các em, do đó, được cải thiện đáng kể. 

Thứ hai, mở rộng quan hệ giao lưu, kết nối, kết nghĩa giữa nhà 
trường với các trường đại học, cao đẳng, các trường văn hóa nghệ thuật, 
nhất là trong việc giới thiệu, quảng bá và phối hợp tổ chức các cuộc thi, 
hội diễn văn nghệ... 

Hình thức này bấy lâu nay ở các trường THPT Hà Nội chưa được phát 
triển, đẩy mạnh, ngoài các mối liên kết, phối hợp tham gia các phong trào chung 
giữa các trường đồng cấp, quanh địa bàn, theo sự chỉ đạo của Sở GD và ĐT. 
Hiện tại, ở đa số các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, không kể các 
trường thực hành, bán công, là “con đẻ” của các trường đại học, quan hệ duy 
nhất giữa các trường với các cơ sở giáo dục đại học chỉ là tiếp nhận giáo sinh 
các đợt thực tập trước tốt nghiệp. Trao đổi về việc chưa thể mở rộng, phát triển 
quan hệ giao lưu, phối hợp, với các trường đại học cao đẳng trong và ngoài 
nước, theo cô Lê Thị Hồng (Hiệu trưởng trường THPT Cầu Giấy), một phần là 
do sự chưa ý thức được đầy đủ ý nghĩa, tác động, hiệu quả to lớn của việc giao 
lưu, kết nối trong một bộ phận lãnh đạo các trường, phần khác do áp lực của một 
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loạt các hoạt động, phong trào thường xuyên và đột xuất phải thực hiện theo kế 
hoạch, quy định trong năm học của chính các trường. Hơn nữa, mở rộng giao 
lưu kết nối tuy là xu thế, nhưng cũng cần xác định, giao lưu, kết nối với trường 
đại học nào, mục đích trước mắt và lâu dài là gì, đồng thời còn phải lên kế 
hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình, kinh phí cho việc hiện thực hóa nó. Mặc 
dù trường THPT Cầu Giấy đã rất tích cực, năng động trong công tác giao lưu, 
hội nhập, song kết quả cụ thể vẫn còn khá khiêm tốn. 

Khó khăn của các trường trong việc coi phát triển, mở rộng quan hệ giao 
lưu, hợp tác trong giáo dục đào tạo như một chiến lược, cả về quy chế, quy định 
lẫn nguồn lực, kinh phí thì ai cũng thấy, nhưng trong từng lĩnh vực, ở từng phạm 
vi nào đó vẫn có thể tổ chức linh hoạt và thành công hoạt động này. Các trường 
đại học, cao đẳng không phải là các nhà bảo trợ, tài trợ, nhưng có thể hỗ trợ rất 
tốt cho các trường phổ thông về chương trình, kinh nghiệm, phương pháp giáo 
dục... bởi họ có các Trung tâm, chuyên gia nghiên cứu sâu. Với các trường đại học, 
cao đẳng văn hóa nghệ thuật thì việc giao lưu, phối hợp tổ chức các hoạt động, 
phong trào bề nổi còn thuận lợi hơn nữa. Khi đã có quan hệ giao lưu, kết nối, các 
trường THPT hoàn toàn có thể mời các giảng viên của các trường nghệ thuật làm 
giám khảo cho các cuộc thi, dàn dựng các tiết mục, mượn âm thanh, trang phục, 
thậm chí mượn cả địa điểm tổ chức các hoạt động biểu diễn, sinh hoạt văn hóa tinh 
thần của học sinh, cho học sinh. Mô hình này những năm vừa qua đã được tổ chức 
khá tốt ở một số trường, trong đó có trường THPT chuyên ngữ - Đại học Quốc gia 
Hà Nội. “Sắc màu chuyên ngữ” là “bản quyền” của nhà trường, do chính học sinh 
thực hiện. Các em đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá 
nhân về cả vật chất lẫn tinh thần, ngay như trang phục biểu diễn các tiết mục nước 
ngoài, các em cũng có thể mượn được từ các đại sứ quán. 

Sẽ khó phát triển nhanh, mạnh, bền vững nếu không mở rộng quan hệ giao 

lưu hợp tác, nhưng lãnh đạo các trường THPT cần cân nhắc, lựa chọn đối tượng, 

nội dung hợp tác phù hợp, cần tính đến điều kiện, nhu cầu và hiệu quả thực tiễn. 

Nhu cầu của học sinh THPT Hà Nội tại các trường khảo sát thì đã rõ, vì các em 

được hưởng lợi trực tiếp từ chính các hoạt động phối hợp, tổ chức các phong 
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trào, hình thức sinh hoạt, học tập bổ ích, lí thú của nhà trường. Được tham gia, 

được trải nghiệm các hoạt động, sinh hoạt văn hóa đó, đời sống văn hóa tinh 

thần của các em chẳng những được nâng cao, mà còn có thể tự phát hiện ra các 

tiềm năng, năng khiếu riêng, giúp ích cho việc định hướng, lựa chọn nghề 

nghiệp tương lai. Bởi thế, hình thức này rất đáng để các trường THPT lưu tâm, 

áp dụng trong giai đoạn sắp tới. 

Thứ ba, củng cố, tăng cường quan hệ giữa nhà trường với các cơ quan thực 

thi pháp luật, quản lý văn hóa xã hội; với Thành Đoàn và tổ chức Đoàn Thanh 

niên trên địa bàn; với Hội cha mẹ học sinh. 

Việc củng cố, tăng cường quan hệ gắn kết giữa nhà trường với các cơ quan 

thực thi pháp luật; quản lý văn hóa, xã hội... là nhằm bảo đảm trật tự an ninh xã 

hội, môi trường văn hóa ổn định, trong sạch trên trên địa bàn, giúp học sinh yên 

tâm học tập, rèn luyện. Trước đây, mối quan hệ này vẫn được thực hiện thường 

xuyên và có hiệu quả tốt. Các nhà trường vẫn phối hợp với các cơ quan an ninh 

(PA83), phòng Cảnh sát giao thông, phòng Văn hóa, Thành đoàn và tổ chức 

Đoàn Thanh niên cơ sở... tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền về pháp 

luật, tình hình thời sự trong nước và thế giới, trật tự trị an trên địa bàn cho học 

sinh toàn trường các dịp đầu năm học. Thông qua đó, nhà trường, giáo viên và 

học sinh nắm bắt được và có các biện pháp đối phó, phòng tránh hiệu quả.  

Theo thông tin lãnh đạo các trường cung cấp, trong hai năm học 2013-2014 

và 2014-2015 vừa qua, ngoài một số học sinh vi phạm luật lệ giao thông bị nhắc 

nhở, ở cả bốn trường, không có học sinh nào bị truy cứu vì vướng vào các tệ nạn 

xã hội, tham gia biểu tình hay tuyên truyền các tư tưởng, tôn giáo có tính chất 

xuyên tạc, chống đối.  

Giáo dục con người, đặc biệt, giáo dục nhân cách cho lứa tuổi vị thành niên, 

đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, giữa 

các tổ chức đoàn thể, các bậc cha mẹ và từng giáo viên. Ở các trường THPT Hà 

Nội, sự phối hợp giữa nhà trường và Hội cha mẹ học sinh trong công tác dạy dỗ, 
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giáo dục học sinh về cơ bản là tốt. Hầu hết các bậc cha mẹ đều tán thành, hưởng 

ứng hoặc trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động tham quan học tập, dã ngoại, các 

hoạt động phong trào, các cuộc thi, các buổi sinh hoạt, biểu diễn do nhà trường 

hoặc chính các em tự tổ chức. Ở trường THPT Yên Hòa, trong năm học, nhà 

trường chỉ thu của mỗi học sinh 5.000đ dành cho các hoạt động văn hóa xã hội, thể 

thao, giải trí... Số tiền này không thể đủ cho bất kì một hoạt động, sinh hoạt tập thể 

nào. Bởi thế, Ban phụ huynh, Hội cha mẹ học sinh chính là những người chủ động, 

tích cực đề xuất, đóng góp hoặc vận động tài trợ. Sự tham gia của họ không chỉ là 

minh chứng của mô hình giáo dục hiện đại có sự phối hợp “gia đình - nhà trường - 

xã hội”, mà còn là sự động viên, khích lệ to lớn, là chỗ dựa về tinh thần cho mỗi 

học sinh. Theo tác giả luận án, các trường cần đặc biệt coi trọng vai trò của Hội cha 

mẹ học sinh, xem đây như một “nguồn lực giáo dục” mới và tăng cường phối hợp, 

tận dụng tiềm năng của nguồn lực này. 

4.2.4. Đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các chương trình, tài liệu giáo 

dục văn hóa tinh thần cho học sinh 

Giải pháp này dự kiến gồm bốn nội dung sau: 

-  Đầu tư xây dựng, tu bổ các phòng truyền thống, phòng Hội thảo, phòng 

Câu lạc bộ... phục vụ các hoạt động văn hóa tinh thần của học sinh. 

- Thành lập các Trung tâm tư vấn tâm lí, hướng nghiệp... 

- Xây dựng các chương trình giới thiệu truyền thống, di sản văn hóa, mời 

chuyên gia văn hóa nói chuyện, tọa đàm với giáo viên và học sinh. 

- Giới thiệu, biên soạn các tài liệu, chuyên đề về văn hóa, văn minh dân tộc 

và nhân loại. 

Về nguyên tắc, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học thường 

được đầu tư xây dựng đồng bộ, bao gồm đầy đủ các hạng mục, công trình tối 

thiểu dành cho hoạt động giáo dục của nhà trường. Trong ba trường công lập 

được khảo sát, hai trường là THPT Trần Nhân Tông và Yên Hòa có diện tích 

nhỏ hẹp, số lượng học sinh đông, các công trình được xây đã lâu, việc sửa chữa, 
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cải tạo lại chắp vá, nên diện mạo, cảnh quan không được cải thiện, thay đổi. 

Trường THPT Cầu Giấy có rộng rãi hơn, song cũng không thể nói là đáp ứng 

được nhu cầu học tập, rèn luyện, vui chơi ngày càng cao của học sinh.  

Sự thiếu thốn, eo hẹp về diện tích, không gian này đang là tình trạng chung 

của các trường học trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Trong khi đó, nhiệm vụ giáo 

dục vẫn phải bảo đảm, vậy nên, các trường buộc phải tận dụng tối đa các khoảng 

không gian hiện có để phục vụ học sinh. Trao đổi về vấn đề này, cô Vũ Thị Hậu 

(PHT trường THPT Trần Nhân Tông) nói, nhà trường buộc phải “giải quyết tình 

thế” bằng việc bố trí, sắp xếp các sinh hoạt văn hóa tinh thần mang tính tập thể 

mà học sinh đăng kí, đề xuất vào các thời gian thích hợp, đôi khi phải thay đổi 

kế hoạch, lịch trình giảng dạy khiến một vài giáo viên không hài lòng. Riêng các 

hoạt động giáo dục thể chất, phải tận dụng các không gian công cộng (đường 

phố, công viên) trên địa bàn. Việc đề xuất xin thêm diện tích, xây dựng thêm các 

hạng mục... hầu như không thể, vì phụ thuộc chủ trương, kế hoạch, kinh phí của 

thành phố. Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm không bị bó buộc như 

vậy, nhưng theo thầy Nguyễn Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng, hiện là Chủ tịch 

Hội đồng quản trị của trường), kinh phí là do các cổ đông đóng góp, nên các 

hạng mục xây dựng phải ưu tiên cho học tập. Nhà trường đã rất cố gắng, song 

quỹ đất có hạn, nên để đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa tinh thần của học 

sinh, nhà trường phải tìm hình thức khác, chẳng hạn mua, thuê lâu dài một khu 

đất tại Vĩnh Yên để dành cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh. 

Sự năng động, sáng tạo này của trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm 

rất đáng ghi nhận, song không phải trường nào cũng có cơ chế đặc thù và tiềm 

lực mạnh về tài chính để giải quyết như thế. Các trường THPT Trần Nhân Tông, 

Yên Hòa hiện tại không có các phòng truyền thống, phòng chuyên dụng, hội 

trường... theo đúng nghĩa, dành riêng phục vụ việc bồi dưỡng, cải thiện, nâng 

cao ĐSVHTT cho học sinh (do phải trưng dụng, tận dụng làm phòng học, phòng 

Hội đồng). Để khắc phục khó khăn, trước hết là bảo đảm đúng quy định, sau đó 

là đáp ứng nhu cầu của học sinh về việc được giáo dục, tự hào về truyền thống, 
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được có không gian để tổ chức hoạt động, theo tác giả luận án, vẫn nhất thiết 

phải sắp xếp, bố trí, duy trì hoạt động của các phòng, cơ sở này. Hình thức, cách 

thức thế nào tùy các trường xem xét, quyết định. 

Việc thành lập các Trung tâm tư vấn hỗ trợ tâm lí, hướng nghiệp... không 

có trong tổ chức bộ máy và định biên của các trường THPT. Hiện tại mới có 

trường THPT Cầu Giấy thành lập một Trung tâm tư vấn, dù tổng hợp nhiều 

chức năng, song thiết nghĩ, các trường khác cũng nên và có thể áp dụng. 

Động lực phấn đấu của học sinh THPT Hà Nội, ĐSVHTT của học sinh THPT 

Hà Nội đương nhiên phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn có niềm tự hào, thôi 

thúc bởi truyền thống của các nhà trường. Vậy nên, việc ôn lại truyền thống qua 

các ngày lễ, dưới cờ hàng tuần, qua các buổi tổng kết... của các trường THPT Hà 

Nội hiện nay có lẽ là chưa đủ. Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trong 

sự biến thiên của ĐSVHTT xã hội và nhu cầu VHTT đa dạng của mỗi cá nhân 

hiện nay, việc “tái khởi động” truyền thống, việc biên soạn các tài liệu, chuyên đề 

về lịch sử nhà trường, văn hóa, cốt cách của người Tràng An, văn hóa dân tộc và 

nhân loại... là cần thiết, khả thi, góp thêm phần làm lành mạnh hóa môi trường 

học đường và ĐSVHTT cho các em.  

4.2.5. Tạo sân chơi, môi trường, điều kiện để học sinh tiếp cận nhiều 

hơn với “không gian văn hóa” đa dạng thời hội nhập 

Trong mục 4.1, tác giả luận án đã chỉ ra ba mâu thuẫn lớn nảy sinh giữa 

nhu cầu và khả năng, điều kiện đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của học 

sinh THPT Hà Nội. Quả thật, các mâu thuẫn, tồn tại này không dễ khắc phục 

một sớm một chiều, nhưng khoảng cách của nó có thể thu hẹp. Trước sự hối 

thúc của việc cần tạo nhiều sân chơi, môi trường, điều kiện bổ ích, lành mạnh 

để học sinh tiếp cận nhiều hơn với “không gian văn hóa” đa dạng thời hội 

nhập, theo tác giả luận án, về phía mình, các trường THPT Hà Nội có thể 

triển khai ba nội dung sau: 

- Tăng cường giới thiệu các nền văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc và nhân 

loại qua sách báo, phim ảnh 
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- Tổ chức các cuộc thi viết, vẽ, tìm hiểu văn hóa thế giới, văn hóa các khu 

vực, vùng miền, văn hóa các dân tộc. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, trao đổi văn hóa. 

Cả ba nội dung này ít nhiều các trường đều đã và đang tiến hành, một 

phần theo yêu cầu, chỉ đạo chung; phần khác do nhu cầu, đòi hỏi của chính 

học sinh. Trên thực tế, chưa có bất kì giới hạn hay điều luật nào ngăn trở 

học sinh được tiếp cận với không gian văn hóa đa dạng thời hội nhập. Các 

em có thể tiếp cận, chiêm ngưỡng, hòa mình vào nó qua các phương tiện 

truyền thông, các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra hàng ngày, nhưng xét 

tâm lí chung, em nào cũng muốn được thưởng thức, tham gia ngay ở trường 

mình. Không gian văn hóa thời hội nhập ở ngoài xã hội rất đa dạng, nhưng 

với quá nhiều màu sắc, chương trình, cuộc thi, hoạt động giới thiệu, tuyên 

truyền, quảng cáo... tây, tàu, ta lẫn lộn gần đây không khỏi khiến người ta có 

cảm giác là hổ lốn, tạp nham. 

Tùy mức độ và điều kiện, các trường đều có thể triển khai hiệu quả các nội 

dung này. Chẳng hạn, việc giới thiệu các nền văn hóa qua sách báo, phim ảnh 

không nhất thiết cứ phải trưng bày ấn phẩm, vật phẩm theo nhóm, cụm, chủ đề 

như ở viện bảo tàng, phải chiếu phim như ở rạp chiếu phim... mà có khi chỉ là 

giới thiệu một ban nhạc, một bộ phim mới giới trẻ đang yêu thích, hâm mộ. Tổ 

chức giao lưu, kết nối, trao đổi văn hóa cũng nên lựa chọn đối tác, đối tượng, 

nội dung cụ thể, có định hướng, phù hợp tâm lý, sở thích, thị hiếu thẩm mĩ của 

học sinh. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là tổ chức nhiều, giới thiệu 

nhiều một cách hình thức hay chung chung mà phải bảo đảm tính có chọn lọc, 

đa dạng và sinh động, thực sự hấp dẫn, lôi cuốn học sinh. Qua các hoạt động 

thiết thực này, học sinh THPT vừa được mở mang tầm hiểu biết về các nền văn 

hóa trên thế giới, các trào lưu, xu thế, các hoạt động văn hóa đang diễn ra; vừa 

hiểu thêm, hiểu sâu hơn về nền văn hóa của dân tộc mình, đất nước mình. Có 

thể nói, đây không chỉ là những sân chơi kiến thức bổ ích, mà còn là những trải 
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nghiệm quí, giúp các em mở rộng các mối quan hệ, bồi dưỡng tâm hồn, thấu 

hiểu đạo lý, biết trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và nhân 

loại; từ đó, có ý thức hơn về việc hoàn thiện bản thân, đóng góp, cống hiến 

nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. 
 

Tiểu kết 
 

Trên cơ sở các vấn đề đặt ra trong ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội 

hiện nay, luận án đề xuất và bàn luận về khả năng triển khai, áp dụng cũng như 

hiệu quả dự kiến của năm giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho các em. 

Nhìn chung, năm giải pháp đề xuất, bàn luận ở đây đã được cân nhắc khá 

kĩ lưỡng và đã nhận được sự trao đổi, ủng hộ của nhiều chuyên gia, các nhà 

quản lí, lãnh đạo và giáo viên các trường THPT Hà Nội được khảo sát. Tuy 

nhiên, cũng cần phải nói rằng, trong bối cảnh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

của đất nước, của ngành giáo dục và các nhà trường hiện tại, các giải pháp trên 

chỉ mang tính chất tình thế, tạm thời. Về lâu dài, cần có sự phối hợp tháo gỡ của 

toàn xã hội, đặc biệt là việc xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh THPT và sự chỉ đạo thống nhất, tập 

trung, quyết liệt của các bộ, ngành, các đơn vị quản lí và thực hiện các nhiệm vụ 

văn hóa, giáo dục.  
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KẾT LUẬN 
 

Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT giữ vai trò quan trọng, góp 

phần trực tiếp hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của các thế hệ công dân sau 

này. Việc giáo dục đạo đức, lối sống; đa dạng hóa các hoạt động VHTT cho thế 

hệ trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng ở nước ta những năm gần đây 

đã được đề cập khá nhiều qua các công trình nghiên cứu, các phương tiện thông 

tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo khoa học lớn nhỏ, thu hút sự quan tâm của 

nhiều người. Song trong khi các nghiên cứu về thanh niên sinh viên đã khá 

nhiều, thì các nghiên cứu về ĐSVHTT của học sinh THPT nói chung, học sinh 

THPT Hà Nội nói riêng vẫn còn ít ỏi, chưa đúng mức. Thực tiễn cho thấy, để có 

nguồn nhân lực đáp ứng được sự nghiệp đổi mới (có tư tưởng chính trị vững 

vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có năng lực, trình độ chuyên môn cao…), 

bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ, tăng cường xây dựng 

môi trường, thiết chế văn hóa học đường…, chúng ta cần quan tâm nâng cao 

ĐSVHTT cho học sinh ngay từ bậc học phổ thông. 

Dựa trên quan điểm văn hóa học và phương pháp nghiên cứu liên ngành, 

luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT 

Hà Nội và rút ra một số kết luận sau: 

1. Từ nhiều năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, 

tăng cường xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 

Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm, chăm lo ĐSVHTT cho mọi tầng lớp nhân 

dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đội ngũ thanh niên, học sinh sinh viên. Sự quan tâm 

này không chỉ thể hiện ở đường lối, chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa, 

các nghiên cứu sâu sắc về văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập, lộ trình 

và các giai đoạn phát triển văn hóa, văn hóa khu vực và văn hóa vùng miền…, 

mà còn thể hiện qua các chủ trương, chính sách, quy định cụ thể đến từng đối 

tượng. Việc ban hành các văn bản pháp quy chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, 

các Bộ, ban, ngành và thực tiễn xây dựng, phát triển ĐSVH toàn dân, ĐSVH 
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công nhân, quân nhân, thanh niên, học sinh sinh viên… những năm gần đây đã 

đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo nên nhiều chuyển biến, thay đổi tích cực 

trong ĐSVH xã hội của đất nước. 

2. Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT vừa có những đặc điểm 

chung, gần gũi với tầng lớp thanh niên sinh viên, vừa mang đặc thù của tuổi trẻ 

học đường. Tuy vậy, trước sự tiếp biến, giao thoa, chuyển đổi tất yếu và đầy 

phức tạp của văn hóa nhân loại giai đoạn hội nhập; trước sự tiếp nhận các 

khuynh hướng, quan niệm, lối sống mới… khác với truyền thống, với môi 

trường văn hóa học đường lâu nay, cơ chế, phản ứng “tự vệ” của các em chưa 

đủ mạnh để có thể “miễn nhiễm” trước các cám dỗ hoặc thay đổi, dẫn đến một 

số biểu hiện lệch lạc về lý tưởng, quan điểm, đạo đức, lối sống… cần được 

định hướng, điều chỉnh, uốn nắn kịp thời. Nguyên nhân của tình trạng này có 

nhiều, song về cơ bản, do: thứ nhất, việc giáo dục ý thức về truyền thống, bản 

sắc văn hóa tuy đã được quan tâm song chưa được chú trọng đúng mức, thiếu 

sự phối hợp đồng bộ và chiều sâu; thứ hai, cái “nền tảng”, “phông văn hóa” dân 

tộc và hiện đại của các em chưa tích lũy đủ độ dày; thứ ba (và đây cũng là nguyên 

nhân chính), do các em đang ở độ tuổi mới lớn, đang trưởng thành, dễ thay đổi cả 

về tư tưởng, nhận thức, thái độ và lối sống. Nhu cầu, sở thích, quan điểm, tính khí 

của các em, ĐSVHTT của các em thường không ổn định, thất thường, rất cần có 

các nghiên cứu sâu, khảo sát cụ thể để có các tác động phù hợp. 

3. Luận án đã tiến hành điều tra, khảo sát gần 500 học sinh và gần 100 

giáo viên tại bốn trường THPT trên địa bàn hai quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy 

và rút ra một số đặc điểm cụ thể về học sinh THPT Hà Nội. So với học sinh 

THPT ở các địa phương khác, học sinh THPT Hà Nội được hưởng thụ các 

điều kiện vật chất và tinh thần, giáo dục học tập và sinh hoạt giải trí tốt hơn, 

do đó, nhu cầu và các hoạt động VHTT cũng đa dạng, phong phú, sôi động 

hơn. Ngoài các nhu cầu bình thường như mọi người học – thanh niên mới lớn, 

học sinh THPT Hà Nội khao khát được tiếp cận, chiếm lĩnh nhanh nhất các tri 
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thức mới, các phong cách, lối sống hiện đại; mong muốn được thể hiện, 

khẳng định vị thế, vai trò của mình; muốn được gia đình, nhà trường, xã hội 

ghi nhận và tôn trọng chính kiến, quan điểm riêng. Từ việc tự lựa chọn các 

hình thức sinh hoạt, vui chơi, giải trí phù hợp trong điều kiện cho phép, chủ 

động tham gia các cuộc thi, các phong trào đoàn thể, các hoạt động tình 

nguyện vì cộng đồng, tương thân tương ái…, các hoạt động của học sinh 

THPT Hà Nội hiện nay ngày càng mang tính tập thể cao, có ý nghĩa và hiệu 

quả thiết thực, góp phần tạo nên uy tín, “thương hiệu”, phong trào chung của 

giáo dục trung học Thủ đô và của riêng mỗi trường. Các sản phẩm VHTT của 

học sinh THPT Hà Nội tuy chưa nhiều, chủ yếu là các giải thưởng, bằng 

khen, thành tích trong các cuộc thi, một số đồ dùng học tập, đồ thủ công mỹ 

nghệ…, ít giá trị về mặt vật chất nhưng lại có ý nghĩa lớn về tinh thần. Nó 

đánh dấu sự nhập cuộc mạnh mẽ, đáng tự hào của một lực lượng đông đảo, 

đầy tiềm năng; đồng thời ghi nhận sự chuyển biến, thay đổi đáng kể trong ý 

thức tự làm phong phú, giàu có ĐSVHTT cho chính mình và tích cực đóng 

góp cho xã hội của đối tượng này. 

4. Thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội rất đa dạng. Thông qua 

nhu cầu và các hoạt động thực tiễn; thông qua việc bày tỏ, thể hiện quan điểm, 

chính kiến về các vấn đề đạo đức, chính trị, văn hoá, xã hội cũng như tinh thần 

tự giác, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động chung của thanh niên sinh 

viên Thủ đô, học sinh THPT Hà Nội đã bước đầu định hình diện mạo ĐSVHTT 

phong phú, sôi động của mình. Tuy nhiên, cũng như mọi chủ thể khác, 

ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội thường xuyên chịu ảnh hưởng, tác động 

của đời sống kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội Thủ đô thời kì hội nhập, phát 

triển. Có yếu tố tác động tích cực và tiêu cực. Trong các yếu tố tác động tiêu 

cực, nguy cơ từ sự tiếp nhận thụ động, học đòi các khuynh hướng, trào lưu văn 

hóa, lối sống lai căng, độc hại đang ngày càng phổ biến, cần ngăn chặn kịp thời. 
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Trên cơ sở phân tích thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội, luận 

án đã chỉ ra ba mâu thuẫn cơ bản, dễ nhận thấy, đang hiện tồn, đang là trở ngại 

cho quá trình cải thiện, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho các tầng lớp 

nhân dân Thủ đô nói chung, học sinh THPT nói riêng. Đó là mâu thuẫn giữa nhu 

cầu vui chơi giải trí và việc thiếu địa điểm, không gian để vui chơi giải trí; giữa 

nhu cầu tham gia nhiều hình thức, hoạt động văn hoá tinh thần và sự chưa đa 

dạng, chưa đáp ứng của các hình thức, sinh hoạt văn hoá tinh thần hiện có; giữa 

nhu cầu được tự do làm những gì mình thích và sự kiềm tỏa, quy định của gia 

đình, xã hội... Đồng thời, luận án cũng đưa ra dự báo về các xu hướng biến đổi 

ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội trong sự vận động, phát triển của đời sống 

xã hội hiện đại thời kì hội nhập, toàn cầu hóa. Các xu hướng biến đổi này, chẳng 

hạn quan điểm và lối sống thực dụng, sự học đòi lai căng… dẫu là tự nhiên, theo 

quy luật, không bất ngờ, song rất đáng lo ngại. Gia đình, nhà trường, xã hội vốn 

đã đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức, 

lối sống cho các em, nay trước thực tiễn mới, yêu cầu mới, mối liên kết này càng 

cần củng cố, đẩy mạnh. 

5. Nâng cao ĐSVHTT cho mọi công dân nói chung, học sinh THPT nói 

riêng là nhiệm vụ mang tính chiến lược, vĩ mô, lâu dài, cần sự chung sức của 

toàn xã hội. Để thực hiện được nhiệm vụ này, ngoài các điều kiện cốt lõi về kinh 

tế, vật chất, cơ chế, chính sách…, còn cần có lộ trình và hệ thống giải pháp phù 

hợp. Căn cứ thực tiễn ĐSVH xã hội, thực tiễn các nhà trường THPT Hà Nội và 

nhu cầu văn hóa tinh thần của học sinh hiện nay, luận án đề xuất năm pháp cần 

triển khai đồng độ. Các giải pháp này không hoàn toàn mới, không mang tính 

đột phá, nhưng để triển khai có hiệu quả, cần sự phối hợp của nhiều cấp, ngành, 

nhiều cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa, giáo dục, các tổ chức đoàn thể và từng cá 

nhân. Qua trao đổi, bàn luận với các chuyên gia, các cán bộ lãnh đạo, quản lí, 

giáo viên các trường THPT được khảo sát, bước đầu có thể đánh giá năm giải 

pháp này là hợp lý, có tính khả thi, có thể tháo gỡ được phần nào những bất cập, 

hạn chế trong việc cải thiện, đáp ứng, nâng cao ĐSVHTT cho các em.  
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Tóm lại, ĐSVHTT của học sinh THPT là một phạm trù mở, phong phú và 

phức tạp, bởi nó, cũng như tâm lí, tính cách của các em, chưa ổn định, nhiều 

thay đổi. ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội còn phong phú và phức tạp hơn, 

vì nó có sự kết hợp của những nét chung và riêng, mới và cũ, truyền thống và 

hiện đại, bình thường và khác thường… so với học sinh THPT cả nước. Nghiên 

cứu thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội, tác giả luận án không có 

tham vọng đưa ra những đề xuất, kiến nghị có thể làm thay đổi quan điểm, nhận 

thức, lối sống hay tạo ra những chuyển biến bước ngoặt trong ĐSVHTT của đối 

tượng này. Các giải pháp đề xuất, đưa ra bàn luận trong luận án chỉ là cơ sở ban 

đầu để có thể góp dự, tham gia trao đổi, phối hợp trong việc xây dựng cơ chế, 

chính sách, chương trình giáo dục văn hóa tinh thần nhất quán, hiệu quả cho 

thanh thiếu niên, đặc biệt cho học sinh THPT Hà Nội hiện nay. 

Luận án chắc chắn còn nhiều thiếu sót về ý tưởng, bố cục, trình bày... Tác 

giả luận án mong nhận được nhiều góp ý chỉnh sửa để hoàn thiện và xin được 

trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ quản lí, giáo 

viên, học sinh các trường đã nhiệt tình giúp đỡ! 
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PHỤ LỤC 



 

 
 

PHỤ LỤC 1  
PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH THPT 

(Phục vụ đề tài: “Đời sống văn hóa tinh thần  
của học sinh Trung học phổ thông Hà Nội hiện nay) 

Trường: 
Năm học: 
 

Xin bạn vui lòng đánh dấu x vào các ô phù hợp; vào một hoặc nhiều phương án 
bạn cho là đúng ở các câu hỏi dưới đây hoặc trả lời theo những điều bạn biết. 

Các thông tin mà bạn cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học 
và được giữ kín theo nguyên tắc bảo mật. 
Câu 1.  Thông tin cá nhân 
 

TT Họ và tên Nam Nữ 
Đang học 

lớp (10, 11, 
12) 

Hộ khẩu thường 
trú (quận, huyện) 

      

 
Câu 2.  Hàng ngày, bạn đến trường bằng phương tiện gì? 
 

1 
(đi bộ) 

2 
(xe đạp) 

3 
(xe đạp điện)

4 
(xe máy)

5 
(xe bus) 

6 
(ô tô riêng) 

      

  
Câu 3.  Bạn có dùng điện thoại di động không và thường dùng để làm gì? 
(có/không) 
 

1 
(gọi, nhắn tin 
khi cần thiết) 

2 
(tra cứu thông tin 
phục vụ học tập)  

3 
(vào mạng xã hội, 
tán gẫu với bạn) 

4 
(lướt web, xem 

phim ảnh) 
    

 
Câu 4.  Sở thích, nhu cầu của bạn? (Có thể chọn nhiều phương án, mỗi phương 

án lựa chọn 1 ô phù hợp) 
 

TT Sở thích, nhu cầu Có Không  Ý kiến 
khác 

1 Trở thành con ngoan, trò giỏi, 
công dân tốt 

   

2 Đi du học nước ngoài để có    



 

 
 

kiến thức bền vững 
3 Trở thành người lãnh đạo giỏi, 

có tài quản lí 
   

4 Tìm mọi cách kiếm tiền để trở 
thành giàu có 

   

5 Đọc sách báo, xem phim ảnh, 
là nhà nghiên cứu xã hội 

   

6 Nghiên cứu khoa học phục vụ 
đất nước 

   

7 Tham quan, du lịch, nghiên 
cứu sâu về cảnh quan, môi 
trường văn hóa 

   

8 Trở thành nhà nghiên cứu nghệ 
thuật, thiết kế thời trang 

   

9 Am hiểu, nghiên cứu sâu văn 
hóa ẩm thực của dân tộc 

   

10 Trở thành ca sĩ, diễn viên..., 
nổi tiếng trong lĩnh vực sân 
khấu 

   

11 Ăn chơi, là người sành điệu 
trong mọi lĩnh vực 

   

12 Nghiên cứu lịch sử, văn hóa, là 
chuyên gia của lĩnh vực này 

   

13 Nghiên cứu sâu về tôn giáo, tín 
ngưỡng 

   

14 Nghiên cứu về  lễ hội, các loại 
hình nghệ thuật dân gian và 
hiện đại 

   

15 Trở thành người nổi tiếng, có 
uy tín, đóng góp nhiều cho xã 
hội 

   

 
Câu 5. Thời gian rỗi rãi (sau giờ học, ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ...) bạn 

thường làm gì? Mức độ? (có thể chọn nhiều công việc, mỗi công việc chọn 
1 ô phù hợp) (thích 2) 

 

TT Công việc, hoạt động Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
bao giờ 

1 Chơi thể thao    
2 Nghe nhạc    
3 Chơi điện tử    



 

 
 

4 Đi hát karaoke    
5 Đi câu cá, chụp ảnh...    
6 Đến thư viện đọc sách    
7 Đến rạp xem phim    
8 Đi xem các chương trình biểu diễn 

nghệ thuật  (ca nhạc, kịch, chèo, 
tuồng...) 

   

9 Đi thăm các viện bảo tàng    
10 Đi picnic, dã ngoại cùng gia đình, 

bạn bè 
   

11 Đi du lịch, thưởng ngoạn    
12 Lướt web, vào facebook    
13 Đi mua sắm    
14 Đi quán bar, vũ trường    
15 Đi chùa    
16 Về thăm quê nội (ngoại)    
17 Ngồi quán café “chém gió” với 

bạn bè 
   

18 Tham gia các hoạt động tình 
nguyện 

   

19 Dọn dẹp nhà cửa    
 
Câu 6. Trong các hoạt động văn hóa – xã hội dưới đây, hoạt động nào bạn đã và 

thường xuyên tham gia (có thể chọn nhiều hoạt động, mỗi hoạt động chọn 
1 ô phù hợp) 

 

TT Công việc, hoạt động Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa bao 
giờ 

1 Các CLB văn nghệ - thể thao hoặc 
hội diễn, hội khỏe 

   

2 Các hoạt động giới thiệu, quảng 
bá các danh lam thắng cảnh của 
quê hương đất nước 

   

3 Các hoạt động, hội diễn văn nghệ 
quần chúng 

   

4 Gặp gỡ, thăm hỏi, nhắn tin, gửi 
thiệp chúc mừng  thầy/cô giáo, 
bạn bè các dịp lễ, tết 

   

5 Các hoạt động tình nguyện của 
thanh niên, học sinh do Nhà 
trường, Đoàn Thanh niên và đoàn 

   



 

 
 

thể địa phương tổ chức 
6 Các hoạt động giao lưu, hợp tác, 

kết nghĩa giữa các khối lớp, các 
trường... 

   

7 Các lễ hội truyền thống của dân 
tộc 

   

8 Các hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng  

   

 
Câu 7. Trong các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, công ích dưới đây, bạn đã, 

đang hoặc thường xuyên tham gia hoạt động nào? (có thể chọn nhiều hoạt 
động, mỗi hoạt động chọn 1 ô phù hợp) 

 

TT Công việc, hoạt động Đã/Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
bao giờ 

1 Sáng tác văn, thơ, âm nhạc, vẽ tranh    
2 Thiết kế trang phục    
3 Nghiên cứu, thiết kế đồ dùng, dụng cụ 

phục vụ học tập, sinh hoạt cá nhân 
   

4 Tham gia các Hội nghị, hội thảo, tọa 
đàm, trao đổi về các vấn đề văn hóa, 
xã hội, tình bạn, tình yêu... 

   

5 Viết các bài luận về văn hóa, xã hội...    
6 Làm cộng tác viên cho các báo, tạp 

chí, trung tâm tư vấn, hướng nghiệp... 
   

7 Tham gia các đề tài, chương trình do 
thầy/cô... là chủ nhiệm 

   

8 Tham gia phong trào xây dựng, bảo vệ 
môi trường văn hóa học đường; lối 
sống, ứng xử, giao tiếp có văn hóa 

   

9 Tham gia các khóa học kĩ năng sống    
10 Tuyên truyền tự do tôn giáo, tín 

ngưỡng  
   

11 Tham gia các hoạt động làm xanh, 
sạch, đẹp môi trường, cảnh quan 

   

12 Tham gia các hoạt động giữ gìn, tu bổ 
các công trình công cộng, đình, đền, 

   



 

 
 

chùa, nhà văn hóa, viện bảo tàng... 
13 Tham gia các hoạt động tuyên truyền, 

giới thiệu các di sản văn hóa dân tộc 
với bạn bè quốc tế 

   

 
Câu 8. Bạn đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến, quan điểm dưới 

đây? (Có thể chọn nhiều đáp án, mỗi đáp án lựa chọn 1 ô phù hợp) 
 

TT Ý kiến, quan niệm Đồng 
tình 

Không 
đồng tình 

Ý kiến 
khác 

1 Học giỏi là có một tương lai tốt đẹp    
2 Ai cũng có thể là người sáng tạo    
3 Người tự tin là người luôn tin vào bản 

thân và dám nghĩ, dám làm 
   

4 Quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ” 
luôn đúng 

   

5 Quan niệm “tiên học lễ, hậu học văn” không 
phù hợp trong nhà trường hiện nay 

   

6 Quan hệ thầy – trò trong nhà trường hiện 
nay đang bị tác động bởi cơ chế thị trường

   

7 Trong nhà trường, thầy phải ra thầy, trò 
phải ra trò 

   

8 Hiện tượng giáo viên tha hóa, biến chất, 
đánh mất chuẩn mực đạo đức, tư cách, tác 
phong nhà giáo không còn là cá biệt 

   

9 Sống trước hết là cho mình, vì mình, bất 
cần tất cả 

   

10 Bạo lực học đường đang là vấn nạn    
11 Hiện tượng học sinh thiếu lễ phép với 

thầy cô; văng tục, chửi bậy trong trường 
và ngoài xã hội là phổ biến và rất đáng lo 
ngại 

   

12 Lối sống cá nhân, thực dụng đã và đang 
xâm lấn học đường 

   

13 Trong xu thế hội nhập với thế giới hiện 
nay, quê hương, cội nguồn dân tộc không 
còn quan trọng 

   

14 Gia đình là quan trọng nhất với mỗi người    
15 Quan niệm “Con cháu phải có trách 

nhiệm với ông bà, cha mẹ, anh/chị em 
trong gia đình đã không còn phù hợp với 
xã hội hiện đại”  

   

16 Đã yêu thì phải “yêu hết mình”, phải “cho    



 

 
 

nhau tất cả” 
17 Cần phải sống thử trước khi kết hôn    
18 Tình bạn là động lực để giúp nhau cùng 

tiến bộ. 
   

19 Tình yêu làm cho đời sống văn hóa tinh 
thần thêm phong phú 

   

20 Không ai có thể tránh được số mệnh,  cố 
gắng phấn đấu cũng vô ích 

   

21 Giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống là 
cổ hủ, lạc hậu  

   

22 Muốn hưởng thụ văn hóa, cần sáng tạo, 
giữ gìn các giá trị văn hóa 

   

 
Câu 9.  Những cảm xúc nào dưới đây đúng hoặc không đúng với bản thân bạn?  

(mỗi cảm xúc chỉ đánh dấu x vào 1 ô phù hợp)  
 

TT Cảm xúc, suy nghĩ Đúng Không 
đúng Phân vân 

1 Bạn cảm thấy vui, thoải mái sau khi 
làm được một việc khó khăn, sáng 
tạo được một cái gì đó  

   

2 Được học tập, lao động, sáng tạo, 
hưởng thụ là niềm vui của bạn  

   

3 Bạn thích được chăm sóc những 
người thân trong gia đình.   

   

4 Bạn thấy khó chịu với người có thái 
độ, cử chỉ thiếu tôn trọng người khác 

   

5 Mỗi khi giúp đỡ người gặp khó 
khăn, hoạn nạn, bạn cảm thấy rất vui 

   

6 Bạn thấy tự hào về quê hương, đất 
nước   

   

7 Bạn rất hâm mộ những người sành 
điệu, sử dụng hàng hiệu. 

   

8 Bạn cảm thấy khó chịu với những 
người hay nói tục, chửi thề  

   

9 Bạn không thích sống cùng người 
thiếu gọn gàng, ngăn nắp   

   

10 Bạn không thích những người “Sống 
đến đâu, hay đến đó”. 

   

11 Bạn phản đối những người vụ lợi 
trong tình yêu. 

   

12 Bạn đồng tình với quan điểm “Sống 
thử trước hôn nhân” 

   

13 Bạn rất thích xem bói, rút quẻ    



 

 
 

14 Bạn tin vào lời thỉnh cầu các đấng 
thần linh mỗi khi đi lễ 

   

15 Bạn không thích những người phủ 
định các giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc 

   

 
Câu 10.  Theo bạn, các cách quan tâm chăm lo nào dưới đây của các bậc phụ 

huynh là  phù hợp hay không phù hợp, đúng hay không đúng với lứa tuổi 
các bạn? 

 

TT Hành động Phù hợp/ 
Đúng 

Không phù 
hợp/ Không 

đúng 
1 Coi bạn còn trẻ con, lo lắng, giám 

sát chặt chẽ 
  

2 Coi bạn đã lớn, có thể tự lo liệu cho 
bản thân, không cần quan tâm 

  

3 Lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ ý kiến 
cá nhân của bạn, tâm sự và đưa ra 
các lời khuyên đúng lúc 

  

4 Cho tiền theo đề nghị của bạn, 
không cần biết bạn chi tiêu vào 
việc gì 

  

5 Chỉ cho bạn tiền cần dùng cho 
những việc cần thiết, chính đáng 

  

6 Sẵn sàng mua cho bạn các dụng cụ, 
thiết bị hỗ trợ học tập đắt tiền, đáp 
ứng mọi điều kiện của bạn 

  

7 Sẵn sàng mua, nhưng chỉ mua cho 
bạn những dụng cụ, thiết bị thông 
dụng, thực sự cần thiết 

  

8 Kỳ vọng, đặt điều kiện quá cao ở 
bạn, rầy la, đay nghiến khi bạn 
không đạt kết quả như mong muốn 

  

9 Không đặt điều kiện, chỉ động viên, 
tạo cho bạn tâm trạng thoải mái 

  

 
 
 
 
 



 

 
 

Câu 11.  Nơi bạn ở hiện nay (quận/huyện, phường/xã) có các cơ sở (không gian) 
văn hóa, hoạt động văn hóa không (có/không)? Bạn có tham gia không 
(thường xuyên/thỉnh thoảng)? 

 

TT Điều kiện/ Địa điểm Có Không Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

1 Rạp chiếu phim      
2 Nhà hát      
3 Sân vận động, sân chơi      
4 Công viên      
5 Viện bảo tàng, Viện lưu trữ...      
6 Thư viện, nhà văn hóa      
7 Trung tâm Thể thao-Văn hóa      
8 Lễ hội      
9 Tụ điểm vui chơi, giải trí      
10 Câu lạc bộ thể thao-văn hóa-

KHKT 
     

11 Hội thi, biểu diễn, trưng bày, 
sáng tác, triển lãm... 

     

12 Các hoạt động văn hóa tinh thần 
khác (tình nguyện, hiến máu 
nhân đạo, ủng hộ đồng bào khó 
khăn...) 

     

 
Câu 12.  Trường THPT nơi bạn đang học có các cơ sở và hoạt động văn hóa nào 

(có/không)? Bạn có tham gia không (thường xuyên/thỉnh thoảng)? 
 

TT Cơ sở / Hoạt động    Có Không Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

1 Thư viện, phòng đọc sách      
2 Phòng truyền thống      
3 Phòng máy tính kết nối internet      
4 Nhà (sân) thể thao đa năng      
5 Hội trường rộng (để hội họp, tập 

luyện, tổ chức hội diễn...) 
     

6 Hội diễn (hội thi) văn nghệ, học 
sinh thanh lịch, TDTT...  

     

7 Hội thi sáng tác, tìm hiểu môi      



 

 
 

trường, an toàn giao thông, xây 
dựng nếp sống văn minh, lịch 
sự... 

8 Câu lạc bộ (văn thơ, sáng tạo kỹ 
thuật, thời trang học đường...) 

     

9 Phong trào học sinh tình nguyện 
(bảo vệ môi trường, giữ gìn trật 
tự giao thông, hiến máu nhân 
đạo, quyên góp ủng hộ, thăm hỏi 
giúp đỡ người nghèo...) 

     

10 Sinh hoạt ngoại khóa (tham 
quan học tập, trải nghiệm thực tế

     

 
Câu 13. Trong những phẩm chất dưới đây, những phẩm chất nào bạn cho là cần 

thiết và đã, đang hoặc chưa được giáo dục trong nhà trường hiện nay?  
 

TT Phẩm chất Cần 
thiết

Không 
cần 
thiết 

Đã/Đang 
được 

giáo dục 

Chưa 
được 

giáo dục
1 Thái độ tự trọng     
2 Tự tin về bản thân     
3 Trung thực, thẳng thắn     
4 Siêng năng, kiên trì     
5 Yêu lao động     
6 Yêu quý gia đình     
7 Tôn trọng mọi người     
8 Yêu thương con người     
9 Độ lượng, vị tha, khoan dung     
10 Sống có trách nhiệm     
11 Biết giữ chữ tín     
12 Biết kính trọng, lễ phép     
13 Tôn trọng lẽ phải     
14 Tôn trọng nội quy, pháp luật     
15 Yêu quý, bảo vệ tài nguyên, môi     



 

 
 

trường tự nhiên 
16 Sáng tạo     
17 Yêu quê hương, đất nước     
18 Tích cực, chủ động, linh hoạt trong 

cuộc sống, công việc và học tập 
    

19 Sống lành mạnh, giản dị, gọn gàng, 
ngăn nắp 

    

21 Học tập, làm việc, sinh hoạt có mục 
đích, có kế hoạch 

    

22 Đồng cảm, chia sẻ, hợp tác với 
người khác 

    

23 Xây dựng tình bạn trong sáng, lành 
mạnh 

    

24 Yêu trong sáng, không vụ lợi     
25 Ghét sự giả dối, thiếu trung thực     
26 Khao khát làm giàu chính đáng     

 
Câu 14. Trong các loại hình văn hóa nghệ thuật dưới đây, bạn thích những loại 

hình nghệ thuật nào? (Rất thích/ thích/ không thích/ không biết) 
 

STT Loại hình nghệ thuật Rất thích Thích Không 
thích 

Không 
biết 

1 Tuồng     
2 Chèo     
3 Cải lương     
4 Quan họ     
5 Các làn điệu dân ca     
6 Nhạc trữ tình     
7 Nhạc trẻ     
8 Nhạc cách mạng     
9 Nhạc jazz     
10 Nhạc Pop     
11 Nhạc rock     
12 Hip hop     
13 Dance sports     
14 Khiêu vũ     
15 Phim Mỹ     
16 Phim Hàn Quốc     



 

 
 

17 Phim Trung Quốc     
18 Phim Việt Nam     
19 Phim Nhật Bản     

 
Câu 15. Bạn đã từng có những hành động dưới đây bao giờ chưa (đã 
từng/chưa)? Nếu chọn phương án “chưa” thì bạn có nghĩ mình sẽ có thể tham 
gia hay không? (có thể/ không bao giờ/không biết) 
STT Hành động Đã từng Chưa Có thể Không 

bao giờ 
Không 

biết 
1 Đua xe máy      
2 Cờ bạc, cá độ      
3 Bỏ học chơi 

games 
     

4 Hút shisha      
5 Hút thuốc lá      
6 Sử dụng các loại 

chất kích thích 
     

7 Đi “phượt”      
8 Uống bia, rượu      
9 Xem phim cấm 

trẻ em dưới 18 
tuổi 

     

 
Câu 16. Yếu tố nào trong các yếu tố sau đây làm hình thành, thường xuyên tác 
động, ảnh hưởng đến ý thức văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần của bạn ? (Có 
thể chọn nhiều phương án, mỗi phương án lựa chọn 1 ô phù hợp) 
 

TT Các yếu tố Đúng Không 
đúng 

Ý kiến 
khác 

1 Các bài học, bài tập trong chương 
trình học tập chính khóa 

   

2 Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp và hoạt động giáo dục ngoại khóa 
khác do lớp, trường tổ chức 

   

3 Truyền thống, nề nếp của gia đình, 
dòng họ 

   

4 Các phương tiện truyền thông đại 
chúng  

   

5 Các hoạt động xã hội    
6 Các khuynh hướng, lối sống hiện đại    
7 Nhận thức, ý thức cá nhân    



 

 
 

8 Bạn bè    
9 Thần tượng                                                

 
Câu 17. Các hoạt động giáo dục văn hóa tinh thần cho HS ở trường/lớp bạn hiện 

nay thường có sự tham gia của những lực lượng giáo dục nào dưới đây? 
(Có thể chọn nhiều phương án, mỗi phương án lựa chọn 1 ô phù hợp) 

 

TT Các lực lượng Có Không Không 
biết 

1 Giáo viên chủ nhiệm    

2 Giáo viên bộ môn    

3 Đoàn Thanh niên    

4 Ban đại diện phụ huynh học sinh    

5 Phòng tư vấn học đường    

6 Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục    

7 Các tổ chức, đoàn thể xã hội ở địa 

phương (Hội phụ nữ, Đoàn Thanh 

niên, Hội khuyến học, Hội cựu 

chiến binh …) 

   

 
Câu 18. Theo bạn, những nguyên nhân nào dưới đây ảnh hưởng, tác động tiêu 

cực tới đời sống văn hóa tinh thần của HS ở trường/lớp bạn đang học? 
(Có thể chọn nhiều phương án, mỗi phương án lựa chọn 1 ô phù hợp) 

 

TT Nguyên nhân, ảnh hưởng Đúng Sai Không 
biết 

1 Thiếu các địa điểm để vui chơi, giải trí, sinh 
hoạt văn hóa tinh thần 

   

2 Phải tập trung nhiều thời gian vào việc học 
tập các môn học trong chương trình 

   

3 Tác động tiêu cực của các phương tiện 
truyền thông đại chúng 

   

4 Lối sống đua đòi, lai căng, thực dụng    

5 Các định hướng giáo dục văn hóa tinh thần 
cho học sinh ở trường, lớp chưa phù hợp 

   

6 Các định hướng giáo dục văn hóa tinh thần    



 

 
 

cho học sinh ở gia đình chưa phù hợp 

7 Các định hướng giáo dục văn hóa tinh thần 
cho học sinh của xã hội chưa phù hợp 

   

8 Cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa 
tinh thần chưa hấp dẫn 

   

9 
Chế độ thưởng phạt, động viên, khuyến 
khích các hoạt động sáng tạo văn hóa tinh 
thần chưa kịp thời 

   

10 Gương xấu của những người lớn tuổi    

11 Các sản phẩm văn hóa có nội dung không 
lành mạnh 

   

 
Câu 19. Theo bạn, gia đình, nhà trường và xã hội cần làm gì trong các phương 

án sau đây để từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các 
bạn? (Có thể chọn nhiều phương án, mỗi phương án lựa chọn 1 ô phù 
hợp) 

 

TT Phương án, giải pháp Rất 
cần Cần Không cần

1 Giáo dục, giữ gìn ý thức, bản sắc văn hóa 
“người Hà Nội” 

   

2 Xây dựng chuẩn mực phong cách ứng xử, 
giao tiếp trong nhà trường 

   

3 Nêu cao tinh thần gương mẫu của các 
thầy cô giáo 

   

4 Hoàn thiện các quy chế trong nhà trường    

5 
Tôn vinh gương người tốt, việc tốt trong 
xã hội 

   

6 
Tôn vinh gương những giáo viên và học 
sinh gương mẫu để học sinh toàn trường 
noi theo 

   

7 Khuyến khích các hoạt động từ thiện, các 
hoạt động sáng tạo 

   

8 
Đề cao tính nhân văn trong sinh họat văn 
hóa, sự kiện văn hóa để học sinh rút ra 
các bài học nhân văn 

   

9 Coi học sinh là chủ thể tiếp nhận, lựa 
chọn đời sống văn hóa tinh thần 

   

10 Tăng cường giáo dục ý thức về văn hóa 
truyền thống và hiện đại trong bối cảnh 

   



 

 
 

hội nhập quốc tế 

11 
Đa dạng hóa các hình thức đáp ứng và 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cho 
học sinh THPT 

   

12 
Đầu tư cơ sở vật chất để cho học sinh 
THPT Hà Nội có đủ điều kiện vui chơi, 
giải trí 

   

13 
Xây dựng các chương trình vui chơi, giải 
trí để học sinh THPT Hà Nội có đời sống 
văn hóa tinh thần lành mạnh 

   

14 
Tạo sân chơi, môi trường, điều kiện để 
học sinh tiếp cận nhiều hơn với “không 
gian văn hóa” đa dạng thời hội nhập 

   

15 
Mở rộng phạm vi, cơ hội cho học sinh thể 
hiện quan điểm, nhu cầu về một đời sống 
văn hóa tinh thần lành mạnh  

   

16 

Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn 
thanh niên trong nhà trường, đổi mới nội 
dung và hình thức sinh hoạt Đoàn cho 
phù hợp với nhu cầu văn hóa tinh thần 
của học sinh THPT 

   

 
Chân thành cảm ơn bạn. Chúc bạn mạnh khỏe, học tập tốt! 

 
 
 
 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 2  
PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN 

(Phục vụ đề tài: “Đời sống văn hóa tinh thần  
của học sinh Trung học phổ thông Hà Nội hiện nay) 

 
 
Trường: ............................................................................ 
Năm học:.......................................................................... 
Họ và tên giáo viên (Có thể ghi hoặc không ghi):......................................................... 
Chức vụ (chuyên môn, đoàn thể): ................................................................................ 
Hiện là giáo viên:  Chủ nhiệm lớp............. ; Dạy môn........................... Lớp............... 
 
Câu 1.  Xin Quý thầy/cô vui lòng cho biết, ở trường THPT thầy/cô đang công tác, 
giảng dạy, có cơ sở vật chất, hình thức, hoạt động nào sau đây được tổ chức thường 
xuyên nhằm giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh: 
 

TT Cơ sở / Hoạt động    Có  Không Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

1 Thư viện, phòng đọc sách      
2 Phòng truyền thống      
3 Phòng máy tính kết nối internet      
4 Nhà (sân) thể thao đa năng      
5 Hội trường rộng (để hội họp, tập 

luyện, tổ chức hội diễn...) 
     

6 Hội diễn (hội thi) văn nghệ, học 
sinh thanh lịch, TDTT...  

     

7 Hội thi sáng tác, tìm hiểu môi 
trường, an toàn giao thông, xây 
dựng nếp sống văn minh, lịch 
sự... 

     

8 Câu lạc bộ (văn thơ, sáng tạo kỹ 
thuật, thời trang học đường...) 

     

9 Phong trào học sinh tình nguyện 
(bảo vệ môi trường, giữ gìn trật 
tự giao thông, hiến máu nhân 
đạo, quyên góp ủng hộ, thăm hỏi 
giúp đỡ người nghèo...) 

     

10 Sinh hoạt ngoại khóa (tham quan 
học tập, trải nghiệm thực tế...) 

     

Câu 2: Theo thầy (cô) có hay không có những biểu hiện đáng lo ngại, ảnh 
hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT hiện nay 
(có/không/không biết): 



 

 
 

 

TT Biểu hiện Có Không Không 
biết 

1 Học sinh thiếu lễ phép, thiếu tôn 
trọng thầy cô, nội quy, quy định 
của nhà trường 

   

2 Học sinh văng tục, chửi bậy trong 
trường và ngoài xã hội khá phổ 
biến  

   

3 Học sinh dễ bị kích động, sống 
thực dụng, có xu hướng hành xử 
thô bạo 

   

4 Học sinh quan niệm thoáng trong 
yêu đương, đã yêu thì phải “yêu hết 
mình”, phải “cho nhau tất cả”... 

   

5 Sống không có lý tưởng, niềm tin; 
thiếu tự giác, ỷ lại, buông thả, bất 
cần 

   

6 Đời sống văn hóa tinh thần nghèo 
nàn 

   

7 Có tư tưởng sính ngoại, sùng bái 
nước ngoài 

   

8 Thiếu hiểu biết về văn hóa truyền 
thống dân tộc 

   

 
Câu 3: Theo thầy (cô), các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống 
văn hóa tinh thần của học sinh THPT hiện nay (ảnh hưởng/không ảnh hưởng): 
 

TT Yếu tố tác động Ảnh 
hưởng 

Không ảnh 
hưởng 

Ý kiến 
khác 

1 Biến đổi của đời sống kinh tế, văn 
hóa, chính trị, xã hội thời kì mở 
cửa, hội nhập 

   

2 Cơ chế thị trường và sự biến đổi 
khung giá trị đạo đức, văn hóa 

   

3 Xu hướng, trào lưu văn hóa ngoại 
lai 

   

4 Nhu cầu, đòi hỏi của xã hội giai 
đoạn hội nhập 

   

5 Mâu thuẫn giữa nhu cầu cá nhân và 
khả năng đáp ứng nhu cầu của xã 
hội 

   



 

 
 

 
Câu 4: Theo thầy (cô), trong các nhóm giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống 
văn hóa tinh thần cho học sinh THPT sau đây, nhóm nào là cần thiết và khả thi? 
 

TT Giải pháp Cần 
thiết 

Chưa 
cần thiết 

Ý kiến 
khác 

1 Xây dựng môi trường văn hóa học 

đường lành mạnh 

   

2 Coi học sinh là chủ thể lựa chọn, 

quyết định đời sống văn hóa tinh 

thần 

   

3 Đa dạng hóa các hình thức hoạt 

động nhằm đáp ứng và nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần cho học 

sinh THPT 

   

4 Đầu tư cơ sở vật chất và các 

chương trình giáo dục văn hóa tinh 

thần lành mạnh 

   

5 Tạo sân chơi, môi trường, điều kiện 

để học sinh tiếp cận nhiều hơn với 

“không gian văn hóa” đa dạng thời 

hội nhập 

   

                                        Trân trọng cảm ơn Quý thầy (cô)! 
 
 



 

 
 

PHỤ LỤC 3  
(Kết quả điều tra tại 4 trường THPT: Cầu Giấy, Trần Nhân Tông, Yên Hòa và 

Nguyễn Bỉnh Khiêm) 
 
Bảng 1: Nhu cầu và mức độ thưởng thức các loại hình nghệ thuật 
 

Rất thích Thích Không 
thích 

Không trả 
lời 

TT Loại hình nghệ 
thuật Số 

lượng 
Tỉ lệ 

% 
Số 

lượng
Tỉ lệ % Số 

lượn
g 

Tỉ 
lệ 
% 

Số 
lượn

g 

Tỉ 
lệ 
% 

1 Tuồng 46 9,6 48  10,1 280 58,7 101 21,2 

2 Chèo 40 8,4 63 13,2 274 57,4 98 20.5 

3 Cải lương 41 8,6 62 13,0 281 58,9 91 19,1 

4 Quan họ 55 11,5 104 21,8 233 48,7 84 17,6 

5 Các làn điệu dân 

ca 

52 10,9 143 29,9 205 42,9 76 15,9 

6 Nhạc trữ tình 68 14,2 145 30,3 198 41,4 65 13,6 

7 Nhạc trẻ 255 53,6 166 34,9 37 7,8 18 3,8 

8 Nhạc cách mạng 78 16,5 173 36,5 174 36,7 49 10,3 

9 Nhạc jazz 119 25,2 158 33,4 131 27,7 65 13,7 

10 Nhạc Pop 205 43,2 189 39,9 57 12,0 23 4,9 

11 Nhạc rock 123 25,9 163 34,3 150 31,6 39 8,2 

12 Hip hop 136 28,6 176 37,1 125 26,3 38 8,0 

13 Dance sports 115 24,2 159 33,5 156 32,8 45 9,5 

14 Khiêu vũ 86 18,1 146 30,7 194 40,8 49 10,3 

15 Phim Mỹ 232 48,8 175 36,8 48 10,1 20 4,2 

16 Phim Hàn Quốc 174 36,6 164 34,5 104 21,8 34 7,1 

17 Phim Trung 

Quốc 

122 25,7 174 36,6 144 30,3 35 7,4 

18 Phim Việt Nam 119 25,0 180 37,8 144 30,3 33 6,9 

19 Phim Nhật Bản 155 32,7 149 31,4 130 27,4 40 8,4 



 

 
 

Bảng 2: Mong muốn, nhu cầu của học sinh THPT Hà Nội 
 

Có Không  Ý kiến khác Không trả 
lời 

TT Mong muốn, nhu 
cầu Số 

lượng 
Tỉ lệ 

% 

Số 
lượn

g 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

1 Trở thành con ngoan, 
trò giỏi, công dân tốt 415 85,0 33 6,8 34 7,0 6 1,2 

2 
Đi du học nước 
ngoài để có kiến thức 
bền vững 

332 67,9 105 21,5 38 7,8 14 2,9 

3 
Trở thành người lãnh 
đạo giỏi, có tài quản 
lí 

324 66,3 109 22,3 39 8,0 17 3,5 

4 
Tìm mọi cách kiếm 
tiền để trở thành giàu 
có 

321 65,6 85 17,4 66 13,5 17 3,5 

5 
Đọc sách báo, xem 
phim ảnh, là nhà 
nghiên cứu xã hội 

393 80,4 55 11,2 16 3,3 25 5,1 

6 Nghiên cứu khoa học 
phục vụ đất nước 206 42,1 209 42,7 41 8,4 33 6,7 

7 

Tham quan, du lịch, 
nghiên cứu sâu về 
cảnh quan, môi 
trường văn hóa 

441 90,2 32 6,5 11 2,2 5 1,0 

8 
Trở thành nhà nghiên 
cứu nghệ thuật, thiết 
kế thời trang 

350 71,6 84 17,2 33 6,7 22 4,5 

9 
Am hiểu, nghiên cứu 
sâu văn hóa ẩm thực 
của dân tộc 

409 83,6 49 10,0 16 3,3 15 3,1 

10 

Trở thành ca sĩ, diễn 
viên..., nổi tiếng 
trong lĩnh vực sân 
khấu 

254 51,9 159 32,5 48 9,8 28 5,7 

11 
Ăn chơi, là người 
sành điệu trong mọi 
lĩnh vực 

157 32,1 220 45,0 75 15,3 37 7,6 

12 
Nghiên cứu lịch sử, 
văn hóa, là chuyên 
gia của lĩnh vực này 

181 37,0 216 44,2 60 12,3 32 6,5 

13 Nghiên cứu sâu về 131 26,8 257 52,6 63 12,9 38 7,8 



 

 
 

tôn giáo, tín ngưỡng 

14 

Nghiên cứu về  lễ 
hội, các loại hình 
nghệ thuật dân gian 
và hiện đại 

225 46,0 176 36,0 57 11,7 31 6,3 

15 
Trở thành người nổi 
tiếng, có uy tín, đóng 
góp nhiều cho xã hội 

198 40,5 204 41,7 57 11,7 30 6,1 

 
Bảng 3: Ý kiến về cách thức quan tâm, chăm lo con cái của các bậc cha mẹ của 

học sinh THPT Hà Nội 
 

Đúng / Phù hợp Không đúng 
TT Hành động Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 
lượng 

Tỉ lệ %

1 
Coi bạn còn trẻ con, lo lắng, giám sát 
chặt chẽ 

139 29,0 341 71,0 

2 
Coi bạn đã lớn, có thể tự lo liệu cho bản 
thân, không cần quá quan tâm 

158 32,9 322 67,1 

3 
Lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ ý kiến cá 
nhân của bạn, tâm sự và đưa ra các lời 
khuyên đúng lúc 

451 94,0 29 6,0 

4 
Cho tiền theo đề nghị của bạn, không cần 
biết bạn chi tiêu vào việc gì 

94 19,6 386 80,4 

5 
Chỉ cho bạn tiền cần dùng cho những 
việc cần thiết, chính đáng 

412 85,8 68 14,2 

6 
Sẵn sàng mua cho bạn các dụng cụ, thiết 
bị hỗ trợ học tập đắt tiền, đáp ứng mọi 
điều kiện của bạn 

165 34,4 315 65,6 

7 
Sẵn sàng mua, nhưng chỉ mua cho bạn 
những dụng cụ, thiết bị thông dụng, thực 
sự cần thiết 

418 87,1 62 12,9 

8 
Kỳ vọng, đặt điều kiện quá cao ở bạn, 
rầy la, đay nghiến khi bạn không đạt kết 
quả như mong muốn 

76 15,8 405 84,2 

9 
Không đặt điều kiện, chỉ động viên, tạo 
cho bạn tâm trạng thoải mái 

403 84,0 77 16,0 

 



 

 
 

Bảng 4: Thái độ, biểu hiện của học sinh THPT Hà Nội trước các vấn đề văn hóa, 
xã hội và nhân sinh  

 

Đúng Không 
đúng Phân vân Không trả 

lời 
TT Thái độ, biểu hiện Số 

lượn
g 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượn

g 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượn

g 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

1 

Bạn cảm thấy vui, 
thoải mái sau khi làm 
được một việc khó 
khăn, sáng tạo được 
một cái gì đó  

449 92,6 16 3,3 17 3,5 3 6,0 

2 
Được học tập, lao 
động, sáng tạo, hưởng 
thụ là niềm vui của bạn  

392 80,8 31 6,4 61 12,6 1 2,0 

3 
Bạn thích được chăm 
sóc những người thân 
trong gia đình.   

400 83,0 34 7,1 48 10,0   

4 

Bạn thấy khó chịu với 
người có thái độ, cử 
chỉ thiếu tôn trọng 
người khác 

389 80,5 73 15,1 21 4,3   

5 

Mỗi khi giúp đỡ người 
gặp khó khăn, hoạn 
nạn, bạn cảm thấy rất 
vui 

422 87,4 37 7,7 34 5,0   

6 
Bạn thấy tự hào về quê 
hương, đất nước   

363 75,2 50 10,4 70 14,5   

7 
Bạn rất hâm mộ những 
người sành điệu, sử 
dụng hàng hiệu. 

146 30,2 247 51,1 90 18,6   

8 
Bạn cảm thấy khó chịu 
với những người hay nói 
tục, chửi thề  

284 58,8 105 21,7 93 19,3   

9 
Bạn không thích sống 
cùng người thiếu gọn 
gàng, ngăn nắp   

302 62,5 75 15,5 106 21,9   



 

 
 

10 
Bạn không thích những 
người “Sống đến đâu, 
hay đến đó”. 

302 62,5 101 20,9 80 16,6   

11 
Bạn phản đối những 
người vụ lợi trong tình 
yêu. 

391 81,0 62 12,8 30 6,2   

12 
Bạn đồng tình với quan 
điểm cần sống thử 
trước hôn nhân 

163 33,7 248 51,3 72 14,9   

13 
Bạn rất thích xem bói, 
rút quẻ 

129 26,7 267 55,3 87 18,0   

14 
Bạn tin vào lời thỉnh 
cầu các đấng thần linh 
mỗi khi đi lễ 

156 32,3 212 43,9 115 23,8   

15 

Bạn không thích những 
người phủ định các giá 
trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc 

328 67,9 74 15,3 81 16,8   

 
Bảng 5: Sở thích và thói quen giải trí của học sinh lúc rảnh rỗi 
 

Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa bao 
giờ 

Không trả 
lời T

T 
Sở thích, thói 

quen Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ
% 

1 Chơi thể thao 154 31,5 283 57,9 45 9,2 6 1,2 

2 Nghe nhạc 370 75,7 103 21,1 10 2,0 6 1,2 

3 Chơi điện tử 160 32,7 242 49,5 77 15,7 10 2,0 

4 Đi hát karaoke 39 8,0 267 54,6 166 33,9 15 3,1 

5 
Đi câu cá, chụp 
ảnh... 

73 14,9 262 53,6 141 28,8 13 2,7 

6 
Đến thư viện đọc 
sách 

61 12,5 244 49,9 169 34,6 15 3,1 

7 
Đến rạp xem 
phim 

107 21,9 335 68,5 41 8,4 6 1,2 

8 
Đi xem các 
chương trình biểu 

41 8,4 240 49,1 195 39,9 13 2,7 



 

 
 

diễn nghệ thuật  
(ca nhạc, kịch, 
chèo, tuồng...) 

9 
Đi thăm các viện 
bảo tàng 

39 8,0 321 65,6 116 23,7 13 2,7 

10 

Đi picnic, dã 
ngoại cùng gia 
đình, bạn bè 

109 22,3 298 60,9 70 14,3 12 2,5 

11 
Đi du lịch, 
thưởng ngoạn 

114 23,3 380 63,0 56 11,5 11 2,2 

12 
Lướt web, vào 
facebook 

351 71,8 118 24,1 11 2,2 9 1,8 

13 Đi mua sắm 165 33,7 276 56,4 40 8,2 8 1,6 

14 
Đi quán bar, vũ 
trường 

38 7,8 84 17,2 351 71,8 16 3,3 

15 Đi chùa 81 16,6 322 65,8 73 14,9 13 2,7 

16 
Về thăm quê nội 
(ngoại) 

175 35,8 268 54.8 37 7,6 9 1,8 

17 
Ngồi café “chém 
gió” với bạn bè 

160 32,7 246 50,3 71 14,5 12 2,5 

18 

Tham gia các 
hoạt động tình 
nguyện 

84 17,2 235 48,1 159 32,5 11 2,2 

19 Dọn dẹp nhà cửa 258 52,8 187 38,2 36 7,4 8 1,6 
 
Bảng 6: Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của học sinh THPT Hà Nội  
 

Đã/Thường 
xuyên Thỉnh thoảng Chưa bao giờ 

TT Công việc / Hoạt động Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

1 Sáng tác văn, thơ, âm 
nhạc, vẽ tranh... 88 18,2 163 33,7 232 48,0 

2 Thiết kế trang phục 50 10,4 113 23,4 320 66,3 

3 
Nghiên cứu, thiết kế đồ 
dùng, dụng cụ phục vụ 
học tập, sinh hoạt cá 

74 15,3 141 29,2 268 55,5 



 

 
 

nhân 

4 

Tham gia các Hội nghị, 
hội thảo, tọa đàm, trao 
đổi về các vấn đề văn 
hóa, xã hội, tình bạn, 
tình yêu... 

55 11,4 192 39,8 236 48,9 

5 Viết các bài luận về văn 
hóa, xã hội... 71 14,7 195 40,4 217 44,9 

6 

Làm cộng tác viên cho 
các báo, tạp chí, trung 
tâm tư vấn, hướng 
nghiệp... 

44 9,1 99 20,5 340 70,4 

7 
Tham gia các đề tài, 
chương trình do 
thầy/cô... là chủ nhiệm 

105 21,7 234 48,4 144 29,8 

8 

Tham gia phong trào xây 
dựng, bảo vệ môi trường 
văn hóa học đường; lối 
sống, ứng xử, giao tiếp 
có văn hóa 

101 20,9 230 47,5 153 31,6 

9 Tham gia các khóa học 
kĩ năng sống 109 22,6 239 49,5 135 28,0 

10 Tuyên truyền tự do tôn 
giáo, tín ngưỡng  43 8,9 125 25,9 314 65,9 

11 
Tham gia các hoạt động 
làm xanh, sạch, đẹp môi 
trường, cảnh quan 

129 26,7 236 48,8 119 24,6 

12 

Tham gia các hoạt động 
giữ gìn, tu bổ các công 
trình công cộng, đình, 
đền, chùa, nhà văn hóa, 
viện bảo tàng... 

67 13,8 184 38,0 232 48,0 

13 

Tham gia các hoạt động 
tuyên truyền, giới thiệu 
các di sản văn hóa dân 
tộc với bạn bè quốc tế 

70 14,5 135 27,9 278 57,4 

 



 

 
 

Bảng 7: Các hoạt động khác của học sinh THPT Hà Nội 
  

Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa bao 
giờ 

Không trả 
lời TT Công việc / Hoạt 

động Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

1 

Các CLB văn nghệ - 
thể thao hoặc hội 
diễn, hội khỏe 

97 19,8 250 51,1 131 26,8 11 2,2 

2 

Các hoạt động giới 
thiệu, quảng bá các 
danh lam thắng cảnh 
của quê hương đất 
nước 

42 8,6 162 33,1 273 55,8 11 2,2 

3 

Các hoạt động, hội 
diễn văn nghệ quần 
chúng 

76 15,5 183 37,4 218 44,6 12 2,5 

4 

Gặp gỡ, thăm hỏi, 
nhắn tin, gửi thiệp 
chúc mừng  thầy/cô 
giáo, bạn bè các dịp 
lễ, tết 

158 32,3 254 51,9 66 13,5 11 2,2 

5 

Các hoạt động tình 
nguyện của thanh 
niên, học sinh do 
Nhà trường, Đoàn 
Thanh niên và đoàn 
thể địa phương tổ 
chức 

119 24,3 203 41,5 155 31,7 12 2,5 

6 

Các hoạt động giao 
lưu, hợp tác, kết 
nghĩa giữa các khối 
lớp, các trường... 

103 21,1 235 48,1 142 29,0 09 1,8 

7 
Các lễ hội truyền 
thống của dân tộc 

95 19,4 235 48,1 150 30,7 09 1,8 

8 
Các hoạt động tôn 
giáo, tín ngưỡng  

63 12,9 135 27,6 279 57,1 12 2,5 

 



 

 
 

Bảng 8: Nguyên nhân, tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa tinh thần của học 
sinh THPT Hà Nội  

 
Đúng Sai  Không biết 

TT Nguyên nhân, tác động Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

1 
Thiếu các địa điểm để vui chơi, giải 

trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần 347 73,4 63 13,3 62 13,1

2 

Phải tập trung nhiều thời gian vào 

việc học tập các môn học trong 

chương trình 
324 68,5 99 17,8 50 10,5

3 
Tác động tiêu cực của các phương 

tiện truyền thông đại chúng 323 68,3 84 17,8 66 14,0

4 
Lối sống đua đòi, lai căng, thực 

dụng 338 71,5 87 18,4 48 10,1

5 

Các định hướng giáo dục văn hóa 

tinh thần cho học sinh ở trường, lớp 

chưa phù hợp 
316 66,8 81 17,1 76 16,1

6 

Các định hướng giáo dục văn hóa 

tinh thần cho học sinh ở gia đình 

chưa phù hợp 
287 60,7 92 19,5 94 19,9

7 
Các định hướng giáo dục văn hóa 
tinh thần cho học sinh của xã hội 
chưa phù hợp 

313 66,2 68 14,4 92 19,5

8 Cách thức tổ chức các hoạt động 
văn hóa tinh thần chưa hấp dẫn 320 67,8 81 17,2 71 15,0

9 
Chế độ thưởng phạt, động viên, 
khuyến khích các hoạt động sáng 
tạo văn hóa tinh thần chưa kịp thời 

311 65,8 82 17,3 80 16,9

10 
Gương xấu của những người lớn 

tuổi 327 69,3 81 17,2 64 13,6

11 
Các sản phẩm văn hóa có nội dung 

không lành mạnh 313 66,2 74 15,6 86 18,2

 



 

 
 

Bảng 9: Địa điểm vui chơi và mức độ tham gia của học sinh THPT Hà Nội  
 

Có Không Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng TT Điều kiện/Địa 

điểm Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số  
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

1 
Rạp chiếu phim 

340 70,8 140 29,2
(198) 

54 
27,3 144 72,7 

2 
Nhà hát 

228 47,5 252 52,5
(148) 

16 
10,8 132 89,2 

3 
Sân vận động, sân 
chơi 

400 83,3 80 16,7
(218) 

70 
32,1 148 67,9 

4 
Công viên 

395 82,3 85 17,7
(214) 

65 
30,4 149 69,6 

5 
Viện bảo tàng, 
Viện lưu trữ... 

289 60,2 191 39,8
(184) 

20 
10,9 164 89,1 

6 
Thư viện, nhà văn 
hóa 

360 75,0 120 25,0
(207) 

28 
13,5 179 86,5 

7 
Trung tâm Thể 
thao-Văn hóa 

360 75,0 120 25,0
(190) 

35 
18,4 155 81,6 

8 Lễ hội 411 85,6 69 14,4 (214) 
46 21,5 168 78,5 

9 Tụ điểm vui chơi, 
giải trí 408 85,0 72 15,0 (217) 

56 25,8 161 74,2 

10 
Câu lạc bộ thể 
thao-văn hóa-
KHKT 

374 77,9 106 22,1 (195) 
33 16,9 162 83,1 

11 
Hội thi, biểu diễn, 
trưng bày, sáng tác, 
triển lãm... 

347 72,3 133 27,7 (181) 
16 8,8 165 91,2 

12 

Các hoạt động văn 
hóa tinh thần khác 
(tình nguyện, hiến 
máu nhân đạo, ủng 
hộ đồng bào khó 
khăn...) 

399 83,1 81 16,9
(204) 

28 
13,7 176 86,3 

 



 

 
 

Bảng 10. Nhận thức, quan niệm của học sinh THPT Hà Nội hiện nay 

 

Đồng tình 
Không 
đồng 
tình 

Ý kiến 
khác 

Không 
trả lời 

TT Ý kiến, quan niệm 
Số    

lượng
Tỉ lệ 

% 
Số 

lượng
Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
% 

Số 
lượng

Tỉ lệ 
% 

1 
Học giỏi là có một tương lai 
tốt đẹp 

390 79,8 61 12,5 30 6,1 8 1,6

2 
Ai cũng có thể là người sáng 
tạo 

410 83,8 48 9,8 26 5,3 5 1,0

3 
Người tự tin là người luôn tin 
vào bản thân và dám nghĩ, 
dám làm 

425 86,9 26 5,3 33 6,7     5 1,0

4 
Quan niệm “trời sinh voi, trời 
sinh cỏ” luôn đúng 

126 25,8 251 51,3 107 21,9 5 1,0

5 
Quan niệm “tiên học lễ, hậu 
học văn” không phù hợp 
trong nhà trường hiện nay 

115 23,5 308 63,0 58 11,9 8 1,6

6 
Quan hệ thầy – trò trong nhà 
trường hiện nay đang bị tác 
động bởi cơ chế thị trường 

246 50,3 160 32,7 75 15,3 8 1,6

7 
Trong nhà trường, thầy phải 
ra thầy, trò phải ra trò 

283 57,9 122 24,9 76 15,5 8 1,6

8 

Hiện tượng giáo viên tha hóa, 
biến chất, đánh mất chuẩn 
mực đạo đức, tư cách, tác 
phong nhà giáo không còn là 
cá biệt 

230 47,0 157 32,1 94 19,2 8 1,6

9 
Sống trước hết là cho mình, 
vì mình, bất cần tất cả 

97 19,8 319 65,2 65 13,3 8 1,6

10 
Bạo lực học đường đang là 
vấn nạn 

346 70,8 81 16,6 54 11,0 8 1,6

11 Hiện tượng học sinh thiếu lễ 374 76,5 69 14,1 38 7,8 8 1,6



 

 
 

phép với thầy cô; văng tục, 
chửi bậy trong trường và 
ngoài xã hội là phổ biến và 
rất đáng lo ngại 

12 
Lối sống cá nhân, thực dụng 
đã và đang xâm lấn học 
đường 

346 70,8 81 16,6 54 11,0 8 1,6

13 

Trong xu thế hội nhập với thế 
giới hiện nay, quê hương, cội 
nguồn dân tộc không còn 
quan trọng 

102 20,9 332 67,9 47 9,6 

8 1,6

14 
Gia đình là quan trọng nhất 
với mỗi người 

422 83,6 30 6,1 28 5,7 
9 1,8

15 

Quan niệm “Con cháu phải 
có trách nhiệm với ông bà, 
cha mẹ, anh/chị em trong gia 
đình” đã không còn phù hợp 
với xã hội hiện đại  

115 23,5 320 65,4 46 9,4 8 1,6

16 
Đã yêu thì phải “yêu hết 
mình”, phải “cho nhau tất cả” 

108 22,1 291 59,5 82 16,8 8 1,6

17 
Cần phải sống thử trước khi 
kết hôn 

138 28,2 271 55,4 72 14,7 8 1,6

18 
Tình bạn là động lực để giúp 
nhau cùng tiến bộ. 

401 82,0 45 9,2 35 7,2 8 1,6

19 
Tình yêu làm cho đời sống 
văn hóa tinh thần thêm phong 
phú 

379 77,5 53 10,8 49 10,0 8 1,6

20 
Không ai có thể tránh được 
số mệnh,  cố gắng phấn đấu 
cũng vô ích 

92 18,8 327 66,9 62 12,7 8 1,6

21 Giữ gìn các giá trị văn hóa 
truyền thống là cổ hủ, lạc hậu 86 17,6 328 67,1 67 13,7 8 1,6

22 
Muốn hưởng thụ văn hóa, 
cần sáng tạo, giữ gìn các giá 
trị văn hóa 

389 79,6 42 8,6 50 10,2 8 1,6

 
 



 

 
 

Bảng 11. Hành động đã làm, chưa làm và có thể làm của học sinh THPT Hà Nội 

 

Đã từng Chưa Có thể 
Không 

bao giờ 
Không biết

TT Hành động 

SL 
Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 
SL 

Tỉ lệ 

% 

1 
Đua xe máy 

37 7.8 221 46,5 21 4,4 184 38,7 
12 2,5 

2 
Cờ bạc, cá độ 

55 11,6 203 42,7 26 5,5 177 37,3 
14 2,9 

3 
Bỏ học, chơi 

games 
73 15,4 196 41,3 24 5,1 170 35,8 

12 2,5 

4 
Hút shisha 

49 10,3 208 43,8 20 4,2 185 38,9 
13 2,7 

5 
Hút thuốc lá 

49 10,3 208 43,8 19 4,0 185 38,9 
13 2,7 

6 

Sử dụng các 

chất kích thích 45 9,5 204 42,9 21 4,4 193 40,6 

12 2,5 

7 
Đi “phượt” 

140 29,5 133 28,0 
13

6 
28,6 49 10,3 

17 3,6 

8 
Uống bia rượu 

172 36,2 134 28,2 62 13,1 97 20,4 
10 2,1 

9 

Xem phim 

cấm trẻ em 

dưới 18 tuổi 

126 26,5 177 37,3 41 8,6 109 22,9 22 4,6 

 



 

 
 

Bảng 12: Phương án, giải pháp đáp ứng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

của học sinh THPT Hà Nội  

Rất cần Cần Không cần 
TT Phương án, giải pháp Số 

lượng
Tỉ lệ 

% 
Số 

lượng
Tỉ lệ 

% 
Số 

lượng
Tỉ lệ 

% 

1 
Giáo dục, giữ gìn ý thức, bản sắc văn 
hóa “người Hà Nội” 

292 61,2 166 34,8 19 4,0 

2 
Xây dựng chuẩn mực phong cách 
ứng xử, giao tiếp trong nhà trường 

286 59,8 173 36,2 19 4,0 

3 
Nêu cao tinh thần gương mẫu của 
các thầy cô giáo 

272 56,9 177 37,0 29 6,1 

4 
Hoàn thiện các quy chế trong nhà 
trường 

248 51,9 206 43,1 24 5,0 

5 
Tôn vinh gương người tốt, việc tốt 
trong xã hội 

279 58,4 182 38,1 17 3,6 

6 
Tôn vinh gương những giáo viên và 
học sinh gương mẫu để học sinh toàn 
trường noi theo 

279 58,4 176 36,8 23 4,8 

7 
Khuyến khích các hoạt động từ 
thiện, các hoạt động sáng tạo 

308 64,4 154 32,2 16 3,3 

8 
Đề cao tính nhân văn trong sinh họat 
văn hóa, sự kiện văn hóa để học sinh 
rút ra các bài học nhân văn 

268 56,1 193 40,4 17 3,6 

9 
Coi học sinh là chủ thể tiếp nhận, lựa 
chọn đời sống văn hóa tinh thần 

278 58,2 173 36,2 27 5,6 

10 
Tăng cường giáo dục ý thức về văn 
hóa truyền thống và hiện đại trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế 

285 59,6 182 38,1 11 2,3 

11 
Đa dạng hóa các hình thức đáp ứng 
và nâng cao đời sống văn hóa tinh 
thần, cho học sinh THPT 

282 59,0 181 37,9 15 3,1 

12 
Đầu tư cơ sở vật chất để cho học 
sinh THPT Hà Nội có đủ điều kiện 
vui chơi, giải trí 

317 66,3 143 29,9 18 3,8 



 

 
 

13 

Xây dựng các chương trình vui chơi, 

giải trí để học sinh THPT Hà Nội có 

đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh 

317 66,3 151 31,5 10 2,1 

14 

Tạo sân chơi, môi trường, điều kiện 

để học sinh tiếp cận nhiều hơn với 

“không gian văn hóa” đa dạng thời 

hội nhập 

311 65,1 151 31,5 16 3,3 

15 

Mở rộng phạm vi, cơ hội cho học 

sinh thể hiện quan điểm, nhu cầu về 

một đời sống văn hóa tinh thần lành 

mạnh  

316 66,1 141 29,5 21 4,4 

16 

Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn 

thanh niên trong nhà trường, đổi mới 

nội dung và hình thức sinh hoạt 

Đoàn cho phù hợp với nhu cầu văn 

hóa tinh thần của học sinh THPT 

275 57,5 178 37,2 25 5,2 

 



 

 
 

Bảng 13. Các giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học 

sinh THPT Hà Nội hiện nay 

 

Cần thiết 
Chưa cần 

thiết 
Ý kiến khác

TT Giải pháp 
    Số    

lượng

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

1 
Xây dựng môi trường văn hóa 

học đường lành mạnh 
65 98,5   1 1,5 

2 

Coi học sinh là chủ thể tiếp 

nhận văn hóa; mở rộng phạm 

vi, cơ hội để học sinh thể hiện 

quan điểm, nhu cầu văn hóa 

lành mạnh 

59 89,4 5 7,6 2 3,0 

3 

Đa dạng hóa các hình thức hoạt 

động nhằm đáp ứng và nâng 

cao đời sống văn hóa tinh thần 

cho học sinh THPT 

62 93,9 2 3,0 2 3,0 

4 

Đầu tư cơ sở vật chất và các 

chương trình giáo dục văn hóa 

tinh thần lành mạnh 

65 98,5   1 1,5 

5 

Tạo sân chơi, môi trường, điều 

kiện để học sinh tiếp cận nhiều 

hơn với “không gian văn hóa” 

đa dạng thời hội nhập 

63 95,5 1 1,5 2 3,0 

 



 

 
 

Bảng 14. Các biểu hiện đáng lo ngại trong học sinh THPT Hà Nội hiện nay 

Có Không Không biết 

TT Biểu hiện     Số    

lượng

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

1 

Học sinh thiếu lễ phép, thiếu tôn 

trọng thầy cô, nội quy, quy định 

của nhà trường 

27 40,9 39 59,1   

2 

Học sinh văng tục, chửi bậy 

trong trường và ngoài xã hội khá 

phổ biến  

35 53,0 31 47,0   

3 

Học sinh dễ bị kích động, sống 

thực dụng, có xu hướng hành xử 

thô bạo 

30 45,5 33 50,0 3 4,5 

4 

Học sinh quan niệm thoáng trong 

yêu đương, đã yêu thì phải “yêu 

hết mình”, phải “cho nhau tất 

cả”... 

16 24,2 36 54,5 14 21,2

5 

Sống không có lý tưởng, niềm 

tin; thiếu tự giác, ỷ lại, buông 

thả, bất cần 

18 27,3 46 69,7 2 3,0 

6 
Đời sống văn hóa tinh thần 

nghèo nàn 
22 33,3 38 57,6 6 9,1 

7 
Có tư tưởng sính ngoại, sùng bái 

nước ngoài 
25 37,9 38 57,6 3 4,5 

8 
Thiếu hiểu biết về văn hóa 

truyền thống dân tộc 
23 34,8 40 60,6 3 4,5 

 



 

 
 

Bảng 15: So sánh môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Đặc trưng Môn học Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Mục đích 
chính 

- Hình thành và phát 
triển hệ thống tri thức 
khoa học, năng lực nhận 
thức và hành động của 
học sinh. 

- Hình thành và phát triển những phẩm 
chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ 
năng sống và những năng lực chung cần 
có ở con người trong xã hội hiện đại. 

Nội dung 

- Kiến thức khoa học, 
nội dung gắn với các 
lĩnh vực chuyên môn. 
- Được thiết kế thành 
các phần chương, bài, có 
mối liên hệ lôgic chặt 
chẽ hoặc các mô đun 
tương đối hoàn chỉnh. 

- Kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, 
địa phương, cộng đồng, đất nước, mang 
tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, 
nhiều môn học; dễ vận dụng vào thực tế. 
- Được thiết kế thành các chủ điểm mang 
tính mở, không yêu cầu mối liên hệ chặt 
chẽ giữa các chủ điểm 

Hình thức tổ 
chức 

- Đa dạng, có quy trình 
chặt chẽ, hạn chế về 
không gian, thời gian, 
quy mô và đối tượng 
tham gia... 
- Học sinh ít cơ hội trải 
nghiệm cá nhân. 
- Người chỉ đạo, tổ chức 
hoạt động học tập chủ 
yếu là giáo viên. 

- Đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh 
hoạt, mở về không gian, thời gian, quy 
mô, đối tượng và số lượng... 
- Học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm cá 
nhân. 
- Có nhiều lực lượng tham gia chỉ đạo, tổ 
chức các hoạt động trải nghiệm với các 
mức độ khác nhau (giáo viên, phụ huynh, 
nhà hoạt động xã hội, chính quyền, doanh 
nghiệp...). 

Tương tác,  
phương pháp 

- Chủ yếu là thầy - trò. 
- Thầy chỉ đạo, hướng 
dẫn, trò hoạt động là 
chính. 

- Đa chiều. 
- Học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là 
chính. 

Kiểm tra, 
đánh giá 

- Nhấn mạnh đến năng 
lực tư duy. 
- Theo chuẩn chung. 
- Thường đánh giá kết 
quả đạt được bằng điểm 
số. 

- Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, năng lực 
thực hiện, tính trải nghiệm. 
- Theo những yêu cầu riêng, mang tính cá 
biệt hoá, phân hoá. 
- Thường đánh giá kết quả đạt được bằng 
nhận xét. 

(Nguồn: Trích Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tháng 8/2015, tr.44) 



 

 
 

PHỤ LỤC 4 
TẬP HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA, CÁN BỘ QUẢN LÝ 
1. Nội dung phỏng vấn GS.TS. Đỗ Việt Hùng – PHT trường ĐHSP Hà Nội 

(Thực hiện ngày 14 tháng 12 năm 2015) 
 

Hỏi: GS đánh giá thế nào về việc học sinh THPT hiện nay có nhiều phát 
ngôn thiếu suy nghĩ, hay văng tục, chửi thề, thậm chí ngay trong học đường? 
Liệu đó có phải là một thứ “bệnh xã hội”? 

Trả lời: Văng tục, chửi thề trong bất kì trường hợp nào cũng là biểu hiện 
của sự mất kiềm chế, thiếu bình tĩnh trong giao tiếp. Chỉ những người văn hóa 
thấp, thiếu giáo dục, thiếu hiểu biết, vốn ngôn từ có hạn, vốn quen ăn nói thô lỗ, 
cục cằn mới văng tục, chửi thề. Học sinh, sinh viên là những người có giáo dục, 
có văn hóa, nên văng tục, chửi thề bừa bãi là không thể chấp nhận được. 

Tôi nghĩ đây không phải là “bệnh xã hội”, bởi văng tục, chửi thề là thói 
quen, là lời cửa miệng của bọn vô giáo dục, đầu trộm đuôi cướp… Có một số 
học sinh, kể cả học sinh nữ, trong trò chuyện giao tiếp với bạn bè hay kê, đệm 
những câu, từ tục tĩu…, nhưng tôi nghĩ đây là hiện tượng “nhiễu loạn ngôn từ”, 
“nhiễu loạn phát ngôn” tức thời, do lây nhiễm khía cạnh tiêu cực trong hội thoại, 
giao tiếp xã hội của một bộ phận người nào đó. Đây là tác động của ngôn từ đời 
thường, thực tiễn, không phải là ý thức, thói quen cố hữu của học sinh, sinh 
viên. 

Hỏi: Tác hại của việc văng tục, chửi thề với bản thân học sinh THPT? 
Trả lời: Như tôi đã nói, trong bất cứ trường hợp nào, văng tục, chửi thề 

cũng ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chính người nói. Thử tưởng tượng xem, 
một cô cậu học sinh nào đó mặc đồng phục hay áo dài lỡ văng tục giữa đám 
đông, thì xin lỗi, chỉ bị người khác nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, khinh thị, 
thương xót… thôi, cũng đủ để đào lỗ mà chui xuống đất. Tất nhiên là với những 
bạn biết xấu hổ, có lòng tự trọng. Các cụ nói: Lời nói chẳng mất tiền mua. Mình 
coi thường người khác sẽ bị người khác coi thường.  

Hỏi: GS có đề xuất gì để ngăn chặn tình trạng này trong học sinh THPT 
hiện nay? 

Trả lời: Ngôn ngữ là thứ có sẵn, dùng chung, nhưng dùng từ ngữ gì, nói 
năng như thế nào lại phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và trình độ văn hóa của 
người nói. Không phải lúc nào cũng tầm chương trích cú, luôn nói những lời hay 
ý đẹp. Phải nghĩ trước khi nói, lời nói phải chuẩn mực, phù hợp nội dung giao 
tiếp và phù hợp vị thế của mình. Tôi cho rằng cần phải giáo dục học sinh trước 
hết từ giao tiếp, nói năng hàng ngày, bởi qua nói năng giao tiếp, người nghe sẽ 
sơ bộ biết mình là ai, có văn hóa hay không có văn hóa, nên tiếp tục quan hệ hay 
không. Các nhà trường, vì thế, cần có các quy định cụ thể, rõ ràng về chuẩn mực 
nói năng, giao tiếp, ứng xử… trong môi trường học đường. 

Trân trọng cảm ơn giáo sư! 



 

 
 

 
2. Phỏng vấn PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan – Chuyên gia tâm lí, Nguyên Trưởng 

phòng Công tác HSSV – Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội 
(Thực hiện ngày 12 tháng 4 năm 2015) 

Hỏi: Quan điểm của PGS về hiện tượng “yêu sớm” trong học sinh THPT 
hiện nay? 

Trả lời: Tôi không muốn dùng từ “yêu sớm” hay “yêu muộn”, bởi khi đã yêu 
thì không khi nào là sớm khi nào là muộn cả. Thế hệ trẻ bây giờ phát triển nhanh 
hơn, dậy thì sớm hơn, nên tình cảm nam nữ, trai gái cũng bắt đầu sớm hơn. Gần 
đây, quả thật chúng ta thấy có hiện tượng các em học sinh THPT, thậm chí, cả học 
sinh THCS năm cuối cấp đưa nhau vào nhà nghỉ, thể hiện tình cảm, “yêu đương” 
thái quá, thậm chí ngay ở nơi công cộng khiến những người lớn cũng phải ngạc 
nhiên… Tuy nhiên, tôi không cho rằng đó là tình yêu, mà chỉ là sự thích nhau của 
hai cá thể khác giới do bị kích thích bởi sự phát triển của hooc môn tính dục. Lứa 
tuổi này thường tò mò, muốn tìm kiếm cảm giác lạ, muốn khám phá người khác và 
bản thân mình. Vấn đề này cần phân tích, đánh giá từ nhiều khía cạnh. Giữa biểu 
hiện và bản chất đôi khi không đồng nhất. Tôi nghĩ, chúng ta không nên xem 
thường biểu hiện, nhưng cũng đừng vội vã đưa ra các kết luận. Chúng ta cần nhìn 
thẳng vào thực tế và cần có sự ứng xử phù hợp.  

Hỏi: Nhưng sự “yêu sớm” hay “thích nhau” sớm này là tốt hay không tốt? 
Trả lời: Ở tuổi này thì đương nhiên là không tốt rồi. Nhiệm vụ chính của các 

em là học tập, lựa chọn và chuẩn bị cho một nghề nghiệp thích hợp nào đó trong 
tương lai. Việc có tình cảm với bạn khác giới, dù thoáng qua hay sâu đậm, cũng 
làm các em xao nhãng, ảnh hưởng đến việc học hành. Hơn nữa, cả về thể chất lẫn 
tâm lí, các em chưa phát triển đầy đủ, các em sẽ không biết xử trí ra sao nếu lỡ, trót 
để xảy ra hậu quả từ việc “yêu”. Thường tính khí các em đã khá thất thường, yêu 
hay thích bạn nào đó sẽ thêm hờn dỗi, ghen tuông bóng gió, đôi khi có những ý 
nghĩ vẩn vơ, tiêu cực. 

Hỏi: Theo PGS, có giải pháp nào để giảm thiểu, ngăn chặn hiện tượng này? 
Trả lời: Tình cảm, tình dục là nhu cầu, là quy luật tự nhiên, có muốn ngăn 

chặn hay cấm đoán cũng không được. Không cha mẹ, thầy cô nào có thể theo sát 
con em hàng ngày, hàng giờ để ngăn con, khuyên con đừng yêu, đừng thích bạn 
này bạn nọ. Mọi sự can thiệp, ngăn cản thô bạo đều phản tác dụng. Tôi nghĩ, trong 
các nhà trường, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới tính cho học sinh; 
trong gia đình, cần khuyến cáo, khuyên nhủ nhẹ nhàng… để các em hiểu được bản 
thân mình, cảm xúc của mình. Cần giúp các em biết lắng nghe, trân trọng các xúc 
cảm đầu đời, nhưng cũng cần phân biệt đâu là tình bạn và tình yêu, và quan trọng 
hơn, phải xác định rõ nhiệm vụ nào là chính. Tuổi học sinh vốn nhiều khát vọng, 
hoài bão, bị cuốn hút bởi nhiều hoạt động; nên cũng không quá khó để giải thích 
với các em rằng quan hệ khác giới khác, nghĩa là sự “thích nhau” một cách cảm 
tính, với tình yêu thực sự chưa phù hợp với các em ở lứa tuổi này.  

Trân trọng cảm ơn PGS! 



 

 
 

 
3. Phỏng vấn cô Lê Thị Hồng – HT trường THPT Cầu Giấy 
(Thực hiện ngày 18 tháng 5 năm 2016, nhân dịp Lễ bế giảng năm học 2015-2016) 

 
Hỏi: Xin chúc mừng các thành tích thầy và trò trường THPT Cầu Giấy đạt được 

trong năm học 2015-2016. Xin vui lòng cho biết đánh giá của cô về học sinh của 
trường những năm gần đây? 

Trả lời: Trường THPT Cầu Giấy là trường công lập. Tuy mới được thành lập từ 
năm 2007, nhưng số lượng học sinh các năm luôn ổn định, chất lượng đầu vào hàng 
năm không ngừng được nâng cao. Địa bàn Cầu Giấy khá phức tạp, nhưng học sinh 
trường THPT Cầu Giấy cơ bản là ngoan, có tinh thần, thái độ học tập, rèn luyện tốt. 

Hỏi: Cô đánh giá thế nào về các hoạt động văn hóa tinh thần của học sinh 
trường ta thời gian vừa qua? 

Trả lời: Các hoạt động văn hóa tinh thần của học sinh được tổ chức thường 
xuyên, sôi nổi và có hiệu quả thực sự. Nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện 
cho các hoạt động này. Điều đáng mừng là các hoạt động này đang chuyển dần từ việc 
tổ chức, triển khai theo chỉ đạo, phong trào, đợt… nghĩa là thụ động sang chủ động, tự 
giác. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thành lập các câu lạc bộ, tham gia 
các phong trào, hoạt động tình nguyện, quyên góp, giúp đỡ… đều do Đoàn Thanh niên 
và các chi đoàn, lớp… đề xuất, tổ chức và được sự đồng ý, nhất trí của lãnh đạo nhà 
trường. Chúng tôi đánh giá cao và ủng hộ các kế hoạch thường xuyên, tích cực của 
Đoàn trường. Có thể nói, Đoàn trường và các chi đoàn đóng vai trò nòng cốt trong việc 
tổ chức các hoạt động có ý nghĩa này. 

Hỏi: Chúng tôi được biết mấy năm gần đây, các hoạt động hợp tác quốc tế, giao 
lưu với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 
học sinh của nhà trường được chú ý và đẩy mạnh. Xin cô cho biết thêm về hoạt động 
này? 

Trả lời: Trường THPT Cầu Giấy rất chú trọng công tác hội nhập quốc tế. 
Trường tham gia dự án Plan xây dựng trường học an toàn thân thiện và bình đẳng. Học 
sinh được học tiếng Anh với người bản ngữ; giáo viên tham gia chương trình trao đổi 
giáo viên Châu Á - Thái Bình Dương. Trường có giáo viên, học sinh đã từng học tập, 
công tác tại Australia, Mĩ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Năm học 2015 - 
2016 có 3 cô giáo người Hàn Quốc làm việc tại trường. Ngoài ra, việc giao lưu văn 
hóa tinh thần với các đơn vị, đối tác trong khu vực và trên địa bàn cũng được nhà 
trường tạo điều kiện. Chúng tôi đã có quan hệ giao lưu, kết nghĩa với một số học viện, 
trường THPT, đơn vị quân đội… Sắp tới, nhà trường có kế hoạch tổ chức giao lưu, kết 
nghĩa với một số trường đại học, học viện khác…, để thông qua đó, các em vừa được 
mở mang quan hệ, hoạt bát, năng động trong giao tiếp ứng xử; vừa có định hướng cho 
nghề nghiệp tương lai. 

Hỏi: Nhà trường có các hình thức hỗ trợ cụ thể gì nhằm nâng cao đời sống văn 
hóa tinh thần cho học sinh, thưa cô? 

Trả lời: Về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt học tập cho học sinh, trường 
chúng tôi chỉ thuộc loại trung bình của Sở. Tuy vậy, trong phạm vi và khả năng có thể, 
chúng tôi cố gắng tạo một môi trường học đường thân thiện nhất để các em thấy thoải 
mái về tinh thần trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Ngoài nhà đa năng, gần đây, 



 

 
 

chúng tôi được trang bị thêm một phòng máy tính khang trang, hiện đại. Chúng tôi 
cũng thành lập “Trung tâm hỗ trợ, tham vấn học đường” với mong muốn giúp đỡ các 
em giải tỏa những băn khoăn, vướng mắc khó nói thường thấy ở lứa tuổi này. Các hoạt 
động khác của các em đều có sự tham gia trong vai trò tư vấn, hỗ trợ, tài trợ của các 
thầy cô. Bởi thế, các em rất tích cực, hào hứng tham gia nhiều hoạt động chung, nhất 
là các hoạt động tương thân tương ái, ủng hộ học sinh nghèo khó, vùng sâu, vùng xa. 
Tháng 1/2016, học sinh nhà trường đã có một hoạt động rất có ý nghĩa là tổ chức 
quyên góp và trao tặng áo ấm, đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 
trường THCS Thanh Xá (Thanh Ba – Phú Thọ). Đặc biệt, dịp 26/3 vừa qua, học sinh 
trường chúng tôi đã tham gia Lễ mít tinh kỉ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên 
Cộng sản HCM và Chương trình “Tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng, bảo về Tổ quốc và 
nét đẹp Tràng An” cùng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và một số đơn vị quân 
đội trên địa bàn Hà Nội. Chương trình này cũng như các hoạt động tại Lễ mít tinh rất 
bổ ích, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong học sinh. 

Hỏi: Hè sắp đến, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động gì cho học sinh?  
Trả lời: Vẫn như thường lệ, chúng tôi có các hoạt động văn nghệ, thể thao gồm 

các cuộc thi cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng; các hoạt động tiếp sức mùa thi cùng 
với các anh chị sinh viên; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỉ niệm ngày Thương 
binh liệt sĩ 27/7 (đoàn viên học sinh thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường 
Quan Hoa); chuẩn bị chào đón học sinh khối 10 nhập học… Nhìn chung, các hoạt 
động này đã đi vào nề nếp, học sinh hưởng ứng và tham gia rất tự giác, nhiệt tình. 

Trân trọng cảm ơn cô, kính chúc cô sức khỏe, chúc trường THPT Cầu Giấy ổn 
định, không ngừng nâng cao chất lượng, hội nhập nhanh, phát triển mạnh! 

 
4. Phỏng vấn cô Vũ Thị Hậu – PHT trường THPT Trần Nhân Tông 

(Thực hiện ngày 15 tháng 4 năm 2016) 
 
Hỏi: Được biết diện tích của trường khá hẹp, số lượng giáo viên và học sinh 

đông, xin cô cho biết nhà trường đã có các giải pháp gì để vẫn vừa bảo đảm chất lượng 
đào tạo, vừa cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh? 

Trả lời: Trường THPT Trần Nhân Tông có bề dày truyền thống trong giảng 
dạy, học tập. Trường nằm ở quận Hai Bà Trưng, một trong những quận trung tâm của 
thành phố, mật độ dân số cao, do vậy, số lượng học sinh của trường hàng năm luôn rất 
đông, áp lực của việc bảo đảm chất lượng đào tạo, tổ chức các hoạt động dạy học, tu 
dưỡng, rèn luyện cho học sinh rất lớn. Diện tích thực tế của nhà trường trước đây và 
hiện nay, như đã thấy, rất hẹp, chỉ hơn hai nghìn m2, đây là trở ngại lớn cho việc mở 
rộng, phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện của nhà trường. 

Để giữ vững nề nếp, đảm bảo chất lượng của các hoạt động, trường chúng tôi 
phải xây dựng các phương án tổ chức, sắp xếp hệ thống phòng làm việc, phòng học… 
cũng như kế hoạch học tập, bồi dưỡng của các khối, lớp hợp lí nhất. Các hoạt động rèn 
luyện thể chất, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa… đều được bố trí vào 
các thời gian, thời điểm phù hợp để vừa tận dụng được cơ sở vật chất hiện có, vừa 
không ảnh hưởng đến lịch học chung. Để tháo gỡ khó khăn này, Nhà trường đã chủ 
động liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, tổ chức văn hóa trên địa bàn, gần khu 
vực trường, chẳng hạn các nhà văn hóa, công viên, sân chơi… để học sinh có thể tổ 



 

 
 

chức được các sinh hoạt văn hóa tinh thần, hoạt động tập thể lành mạnh, bổ ích, đúng 
qui định. Các cuộc thi, các dịp cắm trại, hoạt động hè… đều được nhà trường tổ chức 
cho học sinh tại các cơ sở này và bảo đảm tốt về chất lượng và ý nghĩa. 

Hỏi: Định hướng lâu dài của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn 
hóa tinh thần cho học sinh? 

Trả lời: Để có một cơ sở vật chất rộng rãi, khang trang, đáp ứng mọi nhu cầu 
học tập, rèn luyện, phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, với trường 
chúng tôi, quả thật là khó. Đây là vấn đề của Thành phố. Một mặt, chúng tôi vẫn tiếp 
tục đề xuất với lãnh đạo Thành phố, các Sở, Ban, Ngành hữu quan xem xét các khả 
năng mở rộng hoặc chuyển đổi thế nào đó để nhà trường có một diện tích rộng hơn; 
mặt khác, vẫn phải duy trì sự ổn định, bảo đảm các hoạt động thường xuyên hiện nay. 
Với các hoạt động văn hóa tinh thần, nhà trường khuyến khích các hình thức linh hoạt, 
sáng tạo, đa dạng hóa trong triển khai thực hiện; tính kỉ luật và ý thức tự giác của giáo 
viên, học sinh trong việc hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động chung. 

Hỏi: Trong các trường được khảo sát, THPT Trần Nhân Tông là trường có đội 
ngũ cán bộ giáo viên mạnh, số học sinh đỗ đại học cao đẳng, đoạt giải trong các kì thi 
học sinh giỏi, thi đấu TDTT… cao, nhà trường có các hình thức khuyến khích, hỗ trợ 
gì cho các em? 

Trả lời: Nhà trường có chế độ khen thưởng cụ thể, kịp thời với các em có thành 
tích cao trong học tập hay đoạt giải trong các phong trào. Song sự động viên, khuyến 
khích bằng vật chất này không quan trọng bằng việc nhà trường luôn tạo điều kiện, 
môi trường thuận lợi để các em cảm thấy thoải mái, có thể phát huy hết năng lực riêng 
của mình. Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh luôn được chú ý, cải thiện thông 
qua các sinh hoạt tập thể, các buổi dã ngoại hay ngoại khóa… Trong tình hình khó 
khăn và nhiều biến đổi hiện nay, trường THPT Trần Nhân Tông vẫn tự hào vì đã xây 
dựng và duy trì được một môi trường văn hóa học đường lành mạnh, tích cực. 

Trân trọng cảm ơn cô! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
5. Phỏng vấn thầy Nguyễn Văn Hòa – Tiến sĩ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

nguyên Hiệu trưởng trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm 
(Thực hiện ngày 24 tháng 6 năm 2016) 

 
Hỏi: Trong số các trường THPT dân lập ở Hà Nội, trường THPT dân lập 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là trường có quá trình xây dựng, phát triển, khẳng định “thương 
hiệu” nhanh và rất ấn tượng. Là một trong những người sáng lập nhà trường từ buổi 
đầu tiên, xin thầy cho biết vài nét về những khó khăn đã trải qua và mục tiêu nhất 
quán, lâu dài mà nhà trường hướng tới? 

Trả lời: Chúng tôi đã có hơn 20 năm xây dựng và phát triển. Là trường ngoài 
công lập, nên những ngày đầu rất khó khăn, khó khăn về cơ sở vật chất, cơ chế thành 
lập, về thu hút đội ngũ giáo viên, thu hút học sinh… Tuy nhiên, tập thể sáng lập nhà 
trường khi đó, với tâm huyết, kinh nghiệm và tinh thần quyết tâm cao đã đóng góp cả 
tâm lực, trí lực và vật lực để xây dựng nhà trường. Để có được cơ sở vật chất khang 
trang, rộng rãi, hiện đại như hiện nay là công sức, trí tuệ và tiền của của nhiều thế hệ 
cán bộ quản lí, thầy cô. Hiện trường chúng tôi thường xuyên có khoảng 2400 học 
sinh/năm, từ lớp 6 đến lớp 12. Mục tiêu, phương châm nhất quán của nhà trường là 
cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao; chú trọng học đi đôi với hành; tăng cường 
giáo dục hướng nghiệp, kĩ năng sống; đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm sáng tạo… 
nhằm giúp học sinh gần gũi, nắm bắt, thích ứng và có sự lựa chọn phù hợp trước các 
yêu cầu của thực tiễn. Quả thật, mục tiêu này hơi cao, nhưng từ những gì đã làm, đã 
trải qua, chúng tôi tự tin vào hướng phát triển của nhà trường. 

Hỏi: Thầy đánh giá thế nào về chất lượng đầu vào của học sinh trường ta, liệu 
có sự khác biệt về chất lượng đầu vào giữa các trường công lập và ngoài công lập? 

Trả lời: Tôi nghĩ có thể có khác biệt, nhưng đó là ở các địa phương, còn ở Hà 
Nội, trong môi trường giáo dục của Thủ đô, trong sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục 
của Thủ đô, sự khác biệt này không đáng kể. Giáo dục phổ thông là giáo dục toàn dân, 
chúng ta nên quan tâm và đánh giá chất lượng, hiệu quả của cơ chế giáo dục, nội dung, 
chương trình giáo dục… đang áp dụng ở các trường. Năng lực, trình độ của học sinh 
Hà Nội nhìn chung cao hơn học sinh các nơi khác. Điều này bảo đảm chất lượng đầu 
vào cho các trường phổ thông của Hà Nội, dù đó là trường công lập hay ngoài công 
lập. Vào trường nào thì các em cũng đều phải cố gắng, phải học tốt. Hơn nữa, hiện 
nay, nhiều trường ngoài công lập có các chương trình giáo dục tốt, tính liên kết, cạnh 
tranh cao; nên tôi cho rằng việc học ở đâu không quan trọng, tự các em sẽ có sự lựa 
chọn phù hợp. 

Hỏi: Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những trường đi 
đầu trong việc coi trải nghiệm sáng tạo như là một nội dung bắt buộc trong chương 
trình học tập của học sinh. Quan điểm của lãnh đạo nhà trường và của riêng thầy khi 
đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương đó? 

Trả lời: Tôi tâm đắc với một câu nói của J.Goethe: “Lý thuyết chỉ là màu xám, 
còn cây đời mãi mãi xanh tươi”. Chúng tôi chú trọng việc dạy kiến thức lý thuyết theo 
đúng chương trình quy định đồng thời với việc bồi dưỡng cho các em các kiến thức, kĩ 
năng thực tiễn. Tất nhiên, để cân đối giữa việc học lý thuyết và rèn luyện kĩ năng, trải 
nghiệm thực tế là điều không đơn giản, bởi chưa có hướng dẫn cụ thể của ngành giáo 



 

 
 

dục về vấn đề này. Để có thể làm được việc trên, chúng tôi phải tự lo địa điểm, chương 
trình, kế hoạch và kinh phí…, sao cho vừa đảm bảo thực hiện đúng quy chế, vừa phù 
hợp với thực tế của trường và nhu cầu, điều kiện của học sinh. Cũng may là chúng tôi 
có một Hội đồng quản trị tâm huyết, có thực lực và quan hệ để triển khai chương trình 
này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có sự tán thành, ủng hộ về tinh thần rất lớn của Hội 
phụ huynh học sinh. Hiện tại, chúng tôi đã sắp xếp được các chương trình trải nghiệm 
thực tế cho học sinh các khối lớp vào các dịp hè tại cơ sở riêng của trường ở Vĩnh 
Yên, Vĩnh Phúc. Chúng tôi cũng nghiên cứu để mở rộng chương trình này sao cho 
thường xuyên, thiết thực hơn. Nhìn chung, qua phản hồi, học sinh rất thích thú, phụ 
huynh học sinh cũng rất ủng hộ. 

Hỏi: Có ý kiến cho rằng do thành phần đa dạng, phức tạp; nên ở trường ta có 
hiện tượng phân hóa, chia tách nhóm trong học sinh: nhóm con nhà giàu khá giả và 
nhóm con nhà nghèo bình dân; các nhóm này có lối sống, thái độ học tập, ứng xử và 
sinh hoạt khác nhau. Thầy đánh giá thế nào về điều này và hướng giải quyết của nhà 
trường nếu có hiện tượng đó? 

Trả lời: Trong xã hội hiện nay, sự phân hóa là điều không tránh khỏi. Không 
riêng gì trường chúng tôi, mà ở một số trường khác cũng có hiện tượng học sinh chia 
tách thành nhóm này nhóm nọ. Chúng tôi không thể cấm đoán hay can thiệp. Tuy 
nhiên, là một trường học, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ giáo dục theo quy định, ở 
mức độ tốt nhất có thể, chúng tôi cũng có những quy chế, quy định cụ thể. Chúng tôi 
tiếp nhận và cố gắng đáp ứng nhu cầu được giáo dục, học tập của người học, nhưng 
sẵn sàng từ chối các biểu hiện, hành vi làm ảnh hưởng đến nội quy học đường và uy 
tín của nhà trường. 

 
Trân trọng cảm ơn thầy! 
 
 
 

  
 

 


