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Đà Nẵng: Hội thảo giáo dục nhân văn cho sinh viên đại học 

 

(Dân trí)-Ngày 29/9, tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), hàng ngàn giảng viên và sinh viên trong trường đã tham dự 

hội thảo “Giáo dục nhân văn cho sinh viên đại học Việt Nam”. 

Hội thảo là một trong những hoạt động của ĐH Duy Tân nhằm mục tiêu xây dựng nhà trường “đào tạo gắn liền với 

nghiên cứu thực nghiệm trên nền nhân văn-hiện đại”. 

Tại hội thảo có những tham luận theo chủ đề của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành như GS. Viện sĩ Phạm Minh Hạc, 

nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung 

ương; GS. TSKH Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng Học hàm Việt Nam… 

 

Hội thảo “Giáo dục nhân văn cho sinh viên đại học Việt Nam” diễn ra ngày 29/9 tại ĐH Duy Tân, Đà Nẵng. 

Phát biểu tham luận mở đầu hội thảo, GS.VS Phạm Minh Hạc chia sẻ qua thực tế công tác cho thấy: Ở bậc phổ 

thông phần lớn mới tập trung vào dạy chữ, dạy người còn nhiều thiếu sót, còn ở đại học thì nhiều khi quá nhấn mạnh 

(thậm chí chỉ nói tới) đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Ai cũng thấy đó là một cách tiếp cận phiến diện, thực dụng. Tuy 

thực tế chúng ta phải thừa nhận rằng yêu cầu này là yêu cầu tối thiểu của đào tạo nghề (các trường đại học đều là các 

trường nghề), và hiện nay các trường đại học phần lớn của chúng ta nói chung cũng chưa đáp ứng được.  

Nhưng muốn có một nguồn nhân lực thực sự là “vốn người”, giáo dục đại học có hai chiều kích: tay nghề và lương 

tâm nghề (đạo đức nghề); thường coi “tay nghề” là nội dung đào tạo kỹ thuật-công nghệ, và “lương tâm nghề” là nội 

dung giáo dục nhân văn…Cần giáo dục lương tâm nghề nghiệp song hành với đào tạo chuyên môn ngay từ giảng 

đường, góp phân xây dựng và vun đắp nên những thế hệ sinh viên Việt Nam hoàn thiện về nhân cách với những giá 

trị nhân văn dân tộc và nhân loại phù hợp với khả năng tri thức được tiếp nhận. 
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GS.VS Phạm Minh Hạc phát biểu tham luận tại hội thảo. 

Trao đổi với các giảng viên và sinh viên tham dự hội thảo, TS. Vũ Ngọc Hoàng cho rằng quan điểm giáo dục nhân 

văn còn là giáo dục tư duy độc lập để nâng cao năng lực bản chất người. Theo TS. Vũ Ngọc Hoàng, thế giới đang 

trong thời kì hội nhập nên sự giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây đang diễn ra như một tất yếu. Tuy 

nhiên đây là một phạm trù rộng, để xác định đâu là những giá trị nhân văn chúng ta phải đi vào chiều sâu của truyền 

thống. Giáo dục nhân văn không thể tách rời với việc dạy nhân cách. Đạo đức phải bắt nguồn từ nhân cách và do đó 

giáo dục đạo đức không thể tách rời giáo dục lòng thương người và bản lĩnh bất khuất của cha ông-đó chính là 

những giá trị truyền thống. Trong điều kiện hiện nay, giáo dục nhân văn cần bổ sung thêm việc giáo dục tư duy độc 

lập để mỗi sinh viên có thể nâng cao được năng lực bản chất người. 

Về những biện pháp tăng cường giáo dục nhân văn cho sinh viên đại học, GS.VS Phạm Minh Hạc nhận định việc 

tích cực tham gia công tác xã hội là một trong những hành động thiết thực giúp sinh viên tiếp thu kiến thức xã hội từ 

thực tế. Học quan tâm đến người khác trong quá trình tham gia công tác xã hội cũng là cách học làm người, học 

cách ứng xử nhân văn. 

GS-TSKH Bành Tiến Long nhấn mạnh: “Vấn đề giáo dục nhân văn là một vấn đề cấp bách, nó rất khó bởi đây là 

một phạm trù vừa rộng vừa sâu. Cần phân biệt giữa giáo dục nhân văn và chủ nghĩa nhân văn. Giáo dục nhân văn là 

giáo dục làm người với đầy đủ tính cơ bản và tính toàn diện. Giáo dục nhân văn cần phân tầng theo từng bậc học. Ở 

đại học, chúng ta có thể lồng ghép giáo dục nhân văn vào các môn học có sẵn. Ngoài ra, có thể thông qua các hoạt 

động học tập, nghiên cứu khoa học; qua vai trò của thầy cô giáo; qua cán bộ quản lí; qua các hoạt động xã hội để tác 

động vào tình cảm, nhận thức để hình thành các giá trị nhân văn cho các sinh viên”. 

Rất nhiều ý kiến sôi nổi đã được trình bày góp ý tại hội thảo cho thấy giáo dục nhân văn là một trong vấn đề quan 

tâm và cần kíp trong giảng đường, là một trong những biện pháp giảm thiểu tình trạng xuống cấp đạo đức trong một 

bộ phận học sinh, sinh viên hiện nay. Như vậy, các trường đại học có thể xây dựng được nguồn nhân lực hoàn thiện, 

cụ thể là những sinh viên ra trường vừa có trình độ chuyên môn  vừa có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp. 

(Tin, ảnh: Khánh Hiền) 

 


