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Giáo dục con cái làm sao ? 
 

Tặng hai con Thụy An và Đắc Văn 
Tặng hai cháu An Nhân và Kiêm Ái 
Tặng các khóa sinh Mục Vụ Hôn Nhân GXVN Paris 

 
Giáo dục con cái là một công việc tự nhiên của cha mẹ, là một bổn phận bình nhật của phụ 

huynh, là một món nợ đồng lần của con người ; nhưng cũng là một niềm vui to lớn, một tìm tòi liên 
tục, một đầu tư tốn kém, một chọn lựa tình nguyện, một tình yêu trao ban và dấn thân, một công 
trình vĩ đại, một sứ mệnh cao cả và một tác phẩm tuyệt diệu, độc đáo. Trong bài biên khảo vắn 
này, để trả lời vấn nạn «  Giáo dục con cái làm sao », chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá 10 
yếu tố nền tảng bao gồm trong tứ giác giáo dục con cái, được trình bày trong những tài liệu căn 
bản của giáo hội và xã hội, dược cập nhật với những khám phá tân tiến của những nhà nghiên 
cứu giáo dục hiện đại. 

Dẫu được định nghĩa khác nhau theo những quan niệm khác biệt, công việc giáo dục con cái 
luôn luôn được thực hiện trong thực tế với bốn yếu tố căn bản là : mục tiêu giáo dục, người quản 
lý giáo dục, người thực hiện giáo dục và người được giáo dục [1].  

Trong 4 yếu tố trên đây, có 3 yếu tố tác nhân. Mà tác nhân là người làm việc. Những việc gì 
vậy ? Sáu việc đã được gợi ra. Hai việc của người quản lý giáo dục là định hướng và thẩm lượng. 
Hai việc của người thực hiện giáo dục là dậy bảo và uốn nắn. Một việc giữa người quản lý giáo 
dục và người thực hiện giáo dục là liên lạc. Và một việc của người được giáo dục là học tập. 

Như vậy, trong bất cứ một hoàn cảnh giáo dục con cái cụ thể nào, ít nhất chúng ta cũng nhìn 
thấy 10 yếu tố căn bản trên đây. Biểu đồ tứ giác giáo dục con cái sau đây sẽ diễn tả bằng hình 
ảnh một cách hiển thị và dễ hiểu hơn về 10 yếu tố căn bản này. 

(Xin nói rõ rằng : một số những yếu tố khác được chứa ẩn ở bên trong yếu tố mục tiêu, các 
yếu tố tác nhân và các yếu tố công việc trên đây, sẽ được triển khai, như  lãnh vực, phương tiện, 
phương pháp, giai đoạn, thời gian, nơi chốn, tiến trình, v.v….). 

 
 Mục tiêu giáo dục: 
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 Người được giáo dục : 

CON CÁI 
 

 
Sau đây chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng yếu tố một của đồ hình giáo dục [2] này. Những 

phân tích này cũng là những trả lời cho vấn nạn « Giáo dục con cái làm sao? ». 
 
1. Phải giáo dục con cái theo mục tiêu « Toàn diện, nên thân nên người ».  
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Mục tiêu này bao gồm nhiều mức độ : mục tiêu gần nhất, mục tiêu tiếp theo, mục tiêu trung 
gian và mục tiêu tối hậu. Mỗi mục tiêu đều có thể xoay quanh nhiều lãnh vực, từ thể lý, luân lý, trí 
dục, đến nghề nghiệp, xã hội, văn hóa và tôn giáo, hoặc xoay quanh nhiều yếu tố : hậu quả muốn 
đạt, phương tiện phải có, phương pháp phải theo, giai đoạn phải qua, tiến trình phải giữ, công 
việc phải làm. Quan niệm Việt Nam tóm tắt mục tiêu giáo dục này vào hai cực là « văn » và 
« lễ » : « tiên học lễ, hậu học văn », trên biết thờ kính Trời, dưới biết hoà với Đất, ngang biết giữ 
luân thường với Người ; Luân thường gồm ngũ luân và ngũ thường. Ngũ luân là : quân thần minh 
trung, phụ tử từ hiếu, phu phụ nghĩa trinh, huynh đệ thủ túc, bằng hữu tín thành ; Ngũ thường là 
nhân, nghĩa, lễ, trí tín. Quan niệm âu châu xác định 4 mục tiêu : học biết, học làm, học sống và 
học là (savoir, savoir-faire, savoir vivre et savoir être). Dẫu là lễ hay văn, biết, làm, sống hay là, ba 
mục tiêu giáo dục tối hậu phải là : « cho mỗi người đạt được cùng đích của mình, đạt được lợi ích 
chung cho cộng đoàn của họ và để mỗi người sẽ tham gia phục vụ khi đến tuổi trưởng thành » [3]. 
Nói khác đi, đó là một mục tiêu giáo dục toàn vẹn : « Là Mẹ và là Thầy, Giáo Hội Công giáo có 
bổn phận thông truyền cho mọi người, nhất là các Kitô hữu, một nền giáo dục toàn vẹn » [4]. 

 
2. Cha mẹ, mà thường là cha, có bổn phận phải quản lý việc giáo dục con cái.  
Giáo dục là một công việc, mà đã là một công việc thì phải có người làm và người quản lý. Đó 

là một phát minh quan trọng mà các nhà kinh tế đã thực hiên, từ Fayol, Taylor, Drucker, qua 
Weber, Lewin, Likert, đến Deming, Juran, Crosby,…và đã đưa cho việc quản trị kinh tế những 
dụng cụ hữu hiệu, đạt được những hiệu năng to lớn. Ai sẽ là người lãnh đạo, có trách nhiệm quản 
lý việc giáo dục con cái ? Ở lãnh vực thiêng liêng, mỗi giáo hội đều cho rằng mình có trách nhiệm 
và hoặc trực tiếp quản lý qua hàng giáo sỹ, hoặc ủy thác cho các gia đình trách nhiệm. Ở lãnh 
vực trần thế, chính quyền nào cũng dành lấy trách nhiệm này và trực tiếp quản lý do vua, 
quan các cấp ; hay ủy thác cho phụ huynh đảm nhiệm.  

Giáo Hội và cha mẹ quản lý việc giáo dục thiêng liêng tôn giáo : « Thánh Công Ðồng 
nhắc lại cho những Chủ Chăn hướng dẫn các linh hồn nhiệm vụ rất quan trọng là phải thu xếp mọi 
sự để các tín hữu được hưởng nhờ nền giáo dục Kitô giáo nhất là giới trẻ, niềm hy vọng của Giáo 
Hội… Giáo Hội có trách nhiệm giáo dục không những vì Giáo Hội là xã hội trần gian, phải được 
thừa nhận có khả năng giáo dục, nhưng nhất là vì Giáo Hội có nhiệm vụ loan truyền cho mọi 
người biết con đường cứu rỗi, cũng như thông ban sự sống Chúa Kitô cho các tín hữu và luôn lo 
lắng giúp đỡ họ đạt tới sựviên mãn của đời sống ấy. Bởi vậy như một Người Mẹ, Giáo Hội có 
nhiệm vụ bảo đảm cho con cái một nền giáo dục, đem tinh thần Chúa Kitô thấm nhuần đời sống 
chúng, nhưng đồng thời cũng cổ võ mọi dân tộc phát triển sự hoàn thiện toàn vẹn của con người, 
phục vụ lợi ích của xã hội trần thế và xây dựng một thế giới nhân đạo hơn» [5].  

Nhà nước và cha mẹ quản lý việc giáo dục trần thế : Ở Việt Nam ta, năm Kỷ Mùi, [Cảnh 
Thống] năm thứ 2 [1499], Mùa thu, tháng 7, ngày mồng 5, Vua Lê Hiến Tông ra sắc dụ cho các 
quan viên và dân chúng để nhắc lại 24 điều giáo huấn dân chúng của Tiên Đế Lê Thánh Tông. 
Đồng thời, trích dẫn Kinh Dịch, Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ và muốn theo gương các bậc tiên đế 
Thái Tổ, Thái Tông và Thánh Tông, Ngài đã minh định bổn phận giáo dục dân chúng của mình 
rằng : " Trẫm lên ngôi báu, kính theo mưu xưa. Tự mình hiếu kính để chấn chỉnh khuôn mẫu dạy 
dân; nêu gương cương thường để tỏ rạng từng điều giáo huấn. Trên làm dưới bắt chước, đã mong 
mọi chốn đều yên; trị an đến lâu dài, lại muốn nghiệp lớn tiến mãi » [6].  

 
3. Để quản lý giáo dục con cái, hành động bất khả khuyết đầu tiên là định hướng việc 

giáo dục con cái.  
Định hướng có thể là xác định cái hướng đi, cái điểm đến, cái mục tiêu, cái lãnh vực, cái giai 

đoạn, cái nội dung cụ thể và chi tiết và cái phương tiện. Truyền thống việt nam về giáo dục con 
cái thường hay nhắc đến 9 giai đoạn giáo dục gọi là « Cửu tự cù lao » : «"Thương thay 9 chữ cù 
lao, Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình » [7]. Chín chữ này là : Sinh (sinh đẻ), Cúc (nuôi), Vũ (vuốt 
ve), Súc (cho bú), Trưởng (lớn), Dục (dạy), Cố (chăm nom), Phục (theo tính dạy), phục (giữ gìn). 
Kinh Thi viết : Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao... phu hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, phủ ngã, súc 
ngã, Trường dục ngã, cố ngã, phúc ngã, xuất nhập, Phục ngã, dục báo chi đức, hạo thiên võng 
cực." (Xót thương cha mẹ ta, sinh ta ra siêng năng khó nhọc... Cha ta sinh ta ra, mẹ ta nâng đỡ ta 
từ trong bụng, Cha mẹ ta đã vỗ về, nuôi nấng cho ta bú mớm, bồi bổ cho ta khôn lớn, dạy cho ta 



 3

lời khôn lẽ phải, lo lắng theo dõi khi ta đi đâu, dựa theo tính ta mà khuyên răn ta, che chở, giữ gìn 
cho ta. Muốn báo đền ơn đức cha mẹ, công đức đó như trời rộng, không có giới hạn.  

Nhiệm vụ giáo dục trước hết thuộc về gia đình, nhưng cũng cần đến sự trợ giúp của toàn thể 
xã hội. Thực vậy, ngoài những quyền lợi của cha mẹ và của những người được cha mẹ ủy thác 
cho một phần công việc giáo dục, chắc chắn xã hội dân sự cũng còn có những quyền lợi và bổn 
phận vì xã hội dân sự có nhiệm vụ tổ chức những gì đem lại lợi ích chung trong phạm vi thế tục 
[8]. Bắt đầu từ khi trẻ em được 2, 3 tuổi thì xã hội phụ giúp cha mẹ về việc giáo dục. 

 
Ở xã hội Pháp hiện nay, chương trình giáo dục xoay quanh 5 cấp : Mẫu giáo, Tiểu học, Trung 

học đệ I cấp, Trung học đệ II cấp và Đại học [9]. Nhưng cha mẹ vẫn luôn luôn có trách nhiệm lo 
lắng, theo dõi và cộng tác với trường học về việc giáo dục của con cái mình.  

Dựa vào 5 cấp giáo dục xã hội, với 2 giai đoạn giáo dục ở gia đình là giai đoạn mang thai và 
giai đoạn sơ sinh, 1-2 tuổi, ta có thể nói một cách cụ thể rằng việc giáo dục con cái có 7 giai đoạn 
với 7 mục tiêu chi tiết như sau. 1-Giai đoạn mang thai : tâm tình thư thái, hạnh phúc và ăn uống 
đầy đủ của người mẹ, để con được bình thường về tâm sinh lý ; 2-Giai đoạn sơ sinh : săn sóc 
việc ăn, ngủ, và bao che bé bằng tình yêu thương để bé được nuôi dưỡng, vuốt ve, bú mớm, 
chăm nom, truyện trò, nói cười, cử động, lẫy lộn, đi đứng, chạy nhảy,…, hầu khoẻ mạnh và phát 
triển bình thưởng ; 3-Giai đoạn mẫu giáo : giáo dục xã hội và luân lý được khởi đầu với việc trẻ 
được tiếp cận, truyền thông với người lớn và trẻ em khác, sống trong nhóm và khám phá thế giới 
chung quanh, đặc biệt việc tiếp thâu và xử dụng được quốc ngữ một cách phong phú, có cấu trúc 
và có thể làm cho người khác hiểu được ; 4-Giai đoạn tiểu học : trí dục, đức dục, thể dục & thể 
thao, công dân được đi vào tổ chức rõ rệt và tiệm tiến, qua các môn học như Quốc văn, Toán, 
Thể dục thể thao, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, khám phá thế giới, Khoa học thực nghiệm và Kỹ thuật, 
Văn hóa nhân bản, Nghệ thuật và Sử - Địa - Giáo dục công dân và luân lý ; 5-Giai đoạn Trung học 
đệ I cấp : tiếp tục, phát triển và nâng cao 4 lãnh vực giáo dục ở tiểu học, đồng thời mở rộng ra về 
các lãnh vực khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, tin học, kỹ thuật, và khai trương việc giáo dục 
nghề nghiệp ; 6-Giai đoạn Trung Học đệ II cấp : Việc giáo dục đi vào chuyên biệt trong các ngành 
khác nhau : Văn (L), Kinh tế Xã hội (ES) và Khoa học (S), Kỹ thuật với 8 ngành chuyên biệt, 
Chuyên nghiệp trong rất nhiều ngành nghể, và Học nghề trong các trung tâm dậy nghề (CFA). 
Việc giáo dục nghề nghiệp đã được nâng cao và phát triển rất nhiều, thậm chí đã có nhiều học 
sinh đã bắt đầu vừa học vừa làm. 7-Giai đoạn Đại Học : Việc giáo dục chuyên biệt được phát triển 
tối đa. Không kể việc đào tạo thiên về tri thức lý thuyết trong các trường đại học, còn có việc đào 
tạo hướng về thực tế và tài năng chuyên nghiệp trong các trường kỹ sư, quản trị và chuyên ngành 
đặc biệt. 

 
4. Hành động bất khả khuyết thứ hai trong việc quản lý giáo dục con cái là thầm lượng 

việc giáo dục. 
Xác định mục tiêu, đối tượng và phương pháp thẩm lượng. Về đối tượng và mục tiêu, việc 

thẩm lượng có thể là theo dõi và kiểm soát xem có làm không và làm thế nào. Đồng thời thẩm 
lượng xem công việc theo đúng mục tiêu như thế nào và đạt dược kết quả nào ; đúng như mục 
tiêu xác định, yếu hơn hay trội hơn ; hoặc đi ngoài mục tiêu ; các phương tiện cấn thiết (nhân sự, 
vật liệu, dụng cụ, phương pháp) có thích ứng không. Về phương pháp thẩm lượng, thì có nhiều 
hình thức, nhưng tựu trung có hai cách quan trọng, một là cha mẹ nghe xem, báo cáo và trao đổi 
với nhau, hai là quan sát và nói truyện thẳng với con cái. Điều quan trọng là việc thẩm lượng 
không bao giờ chỉ tuyệt đối nhìn theo mục tiêu, nhưng phải xét theo hoàn cảnh và khả năng, tính 
khí của con cái nữa. Rồi sau đó cha mẹ phải thống nhất về nhận định kết quả đã đạt được và về 
đường hướng chương trình tương lai ; đồng thời cũng phải cho con cái biết việc nó đã và đang 
làm là đúng sai thế nào và nên sửa đổi hoặc phát triển làm sao.  

Tóm lại, quản lý việc giáo dục con cái phải được ý thức và hoạch định ngay từ lúc còn thơ, 
thậm chí ngay từ lúc thai nhi, như ca ông bà ta dậy : « Dạy con từ thuở còn thơ, Dạy vợ từ thuở bơ 
vơ mới về ». Mục tiêu vẫn gắt gao và đòi hỏi : « Cha muốn cho con hay ; Thầy muốn cho trị khá. 
Mà sự theo dõi mắng phạt phải tùy người, tùy lúc, tùy việc mà áp dụng : « Mẹ đánh một trăm, 
Không bằng cha ngăm một tiếng ». 
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5. Cha mẹ, mà thường là mẹ, có bổn phận phải thực hiện việc giáo dục con cái. 
Thánh Công Đồng Vatican II đã xác định rõ rệt về bổn phận của cha mẹ phải thực hiện việc 

giáo dục con cái : « Vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức 
quan trọng là giáo dục chúng và vì thế họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu 
của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi nếu thiếu sót thì khó lòng bổ khuyết được… 
Nhưng đặc biệt trong gia đình Kitô giáo, vì đã nhận ân sủng cũng như bổn phận của bí tích hôn 
phối, nên cha mẹ phải dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ, để chúng nhận biết và thờ kính Thiên Chúa 
cùng yêu mến tha nhân theo đức tin chúng đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội » [10].  

Tư tưởng bình dân Việt Nam về gia đình cũng nói rõ đến công việc giáo dục con cái của cha 
mẹ « Sinh con mới ra thân người » rằng :  

Vợ chồng là nghĩa tào khang, 
Chồng hòa vợ thuận nhà thường yên vui.  
Sinh con mới ra thân người, 
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no. 

 
6. Để thực hiện việc giáo dục con cái, hành động nền tảng đầu tiên là dậy bảo. 
Dậy bảo cái gì, lúc nào, trong lãnh vực nào và để làm gì thì đã được người quản lý giáo dục 

đạo và đời định hướng và thông báo cho cha mẹ rồi. Vấn đề quan trọng ở đây là dậy làm sao cho 
hữu hiệu, cho con cái thâu nhận được những điều phải biết, và bắt chước, thực hiện được những 
việc phải làm trong đời sống đạo đời hằng ngày. Dậy, trước nhất là trao truyền những kiến thức, 
những cư xử, những hành động. Để việc trao truyền được thực hiện hữu hiệu, trước nhất cha mẹ 
phải biết điều mình muốn trao truyền, định hình được nội dung trao truyền, rồi trao truyền bằng lời 
nói hay cử chỉ, việc làm. Thí dụ muốn dậy con biết ngũ quan bằng tiếng việt, thì nói cho con nghe 
và chỉ cho biết cái mắt, cái mũi, cái lưỡi, cái tai, và tay chân và bảo nó lặp lại theo mình. Muốn dậy 
con làm dấu, thì vừa nói vừa cầm tay con mà đọc và làm dấu cho con và bảo nó làm theo mình. 
Con cái sẽ dễ thâu nhận, nếu cha mẹ biết chuẩn bị trước, nói rõ ràng mạch lạc, thái độ vui vẻ, 
điềm tĩnh và thương mến.  

 
7. Hành động nền tảng thứ hai trong việc thực hiện giáo dục là uốn nắn. 
Song song với việc dậy bảo, trao truyền là việc uốn nắn. Uốn nắn trước nhất là sửa chữa cho 

đúng. Nếu con nói tiếng « mắt » không đúng, thì lên giọng cho con nghe và uốn môi cho con thấy, 
và cứ thế uốn giọng cho đúng. Uốn nắn sau nữa là ôn tập liên tục, bảo con nói đi nói lại tiếng 
« mắt », « mũi », « tai »,.., bảo con làm dấu nhiều lần một ngày. Uốn nắn sau nữa là hướng dẫn 
con tìm ra câu trả lời, hoặc bằng cách hỏi, như « mắt con đâu » ? Chỉ vào mũi và hỏi « Cái gì 
đây » ? Sờ vào tai mà hỏi « Cái gì đây ? Tai để làm gì » ? Uốn nắn sau nữa là tạo những màn 
kịch xã hội, để xem con phản ứng thế nào, rồi sửa chữa. Thí dụ dẫn con đến thăm ông bà, tập 
cho nó khoanh tay, cúi đầu và chào hỏi cho đúng « Cháu chào ông ạ ». Uốn nắn sau cùng là tạo 
dịp để con cái gặp gỡ, quan sát người khác, để rồi tự nhiên nó sẽ bắt chước. Uốn nắn cốt yếu là 
làm sao để con cái thâu thập được một văn hóa, hiểu biết và ứng xử đúng như mô hình văn hóa 
của xã hội mà nó sống. 

 
Trong vấn đề dậy bảo và uốn nắn ở trường học, các giáo viên hay áp dụng 5 phương pháp 

giáo dục sau đây : 1-huấn dụ (hay giảng bài), 2-đối thoại (hay hỏi thưa), 3-thực hành (cắt nghĩa, 
thử nghiệm thực hiện, rồi trình bày ; hay dùng cho những TD, TP), 4-hành động phát minh (hình 
thức dự án, khám phá), 5-quan sát (học bằng làm). Cha mẹ cũng có thể dùng những phương 
pháp này để dậy con [11]   

Năm 1991, hai nhà nghiên cứu giáo dục Arthur Chickering et Zelda Gamson đã đưa ra 7 
nguyên tắc giáo dục tốt. Cha mẹ có thể đem áp dụng trong việc giáo dục con cái : 1-Năng gặp 
gỡ con cái ; 2-Phát triển sự cộng tác và hỗ tương giữa các con cái ; 3-Hỗ trợ việc học tập năng 
động của con cái ; 4-Giúp con cái có những phản ứng nhanh, tự biết cách học tập tốt và học tập 
gì ;  5-Khuyến khích xử dụng tốt (nhanh) thời giờ học tập ; 6- Tạo dịp để con cái chia sẻ cho nhau, 
gây hứng thú học tập ; 7-Tôn trọng các mức độ học tập khác nhau và cách học tập khác nhau của 
con cái (12). 
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8. Để việc giáo dục được tốt đẹp, người quản lý và người thực hiện phải thường xuyên 
liên lạc. 

Muốn cho việc giáo dục con cái đạt được kết quả tốt, cha và mẹ phải liên lạc với nhau thường 
xuyên để công việc được hữu lý, mạch lạc, liên tục, thống nhất, bất kể ai là người quản lý, ai là 
người thực hiện. Lý do vì hai việc quản lý giáo dục là định hướng và thẩm lượng quấn quyện vào 
hai việc thực hiện giáo dục là dậy bảo và uốn nắn. Cha mẹ liên lạc và liên kết với nhau để hỗ trợ 
và bổ xung cho nhau hầu giáo dục con cái được hiệu quả hơn. Ca ông bà ta vẫn bảo : « Cha sinh, 
mẹ dưỡng ; Cha đưa, mẹ đón ». 

Gia đình là đơn vị căn bản của xã hội và của giáo hội. Chẳng những trong gia đình cha mẹ 
phải liên kết với nhau mà họ còn phải liên lạc với giáo hội và xã hội bên ngoài nữa, vì đó là những 
tổ chức và môi trường mà trong đó họ sinh sống. « Ngoài những quyền lợi của cha mẹ và của 
những người được cha mẹ ủy thác cho một phần công việc giáo dục, chắc chắn xã hội dân sự 
cũng còn có những quyền lợi và bổn phận vì xã hội dân sự có nhiệm vụtổ chức những gì đem lại 
lợi ích chung trong phạm vi thếtục. Một trong những gì đem lại lợi ích chung trong phạm vi thế tục. 
Một trong những bổn phận của xã hội dân sự làđẩy mạnh công cuộc giáo dục giới trẻ bằng nhiều 
phương cách, như bảo vệ quyền lợi cha mẹ và những người góp phần vào việc giáo dục và phải 
giúp đỡ họ trong công tác đó. Theo nguyên tắc đồng trách nhiệm, khi cha mẹ và các đoàn thể 
khác thiếu sáng kiến, xã hội dân sự phải kiện toàn công việc giáo dục, nhưng cũng phải để ý đến 
nguyện vọng của cha mẹ. Ngoài ra còn phải thiết lập các trường ốc và cơ sở giáo dục riêng theo 
lợi ích chung đòi hỏi » [13].  

 
9. Con cái có quyền được hưởng một nền giáo dục xứng hợp. 
Phúc âm ghi rõ thái độ của Chúa đối với các trẻ nhỏ ấu thiếu nhi. « Người đem một em 

nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh 
Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp 
đón Ðấng đã sai Thầy" (Marcô, 9, 36-37). "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những 
kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng 
chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời » (Mathêu, 18, 10). « Người ta dẫn trẻ em đến 
với Ðức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy 
vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì 
Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận 
Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào". Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt 
tay chúc lành cho chúng » (Marcô, 10, 13-16). 

Quyền bất khả nhượng được hưởng một nền giáo dục xứng hợp. Tuyên Ngôn Giáo Dục 
Kytô Giáo của Thánh Công Đồng Vatican II đã xác định rằng : « Tất cả mọi người, không phân 
biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do phẩm giá con người, đều có một quyền bất khả nhượng là 
phải được hưởng một nền giáo dục đáp ứng với sứ mệnh riêng, phù hợp với cá tính của từng phái, 
thích nghi với văn hóa và truyền thống dân tộc ,đồng thời mở rộng sự hợp tác huynh đệ với các 
dân tộc khác, để hỗ trợ công cuộc hợp nhất chân chính và hòa bình trên mặt đất. Vậy nền giáo 
dục chân chính là việc đào tạo con người, nhằm đạt tới cùng đích của mình cũng như lợi ích của 
các đoàn thể mà họ là đoàn viên, và họ sẽ tham gia phục vụ khi đến tuổi trưởng thành » [14].  

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 công nhận : « Mọi người đều có quyền được giáo 
dục. Giáo dục phải được miễn phí, ít nhất là ở bậc tiểu học và căn bản. Giáo dục tiểu học phải bắt 
buộc. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải được mở rộng và giáo dục đại học phải được mở 
rộng bình đẳng cho mọi người, trên căn bản tài năng xứng đáng » (điều 26).  

Công ước Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em 1989 công nhận : trẻ em có quyền được sống 
cùng cha me (Đ.9), được gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng (Đ.18), được giáo dục (Đ. 28). 

 
10.  Quyền được giáo dục đòi hỏi con cái một bổn phận là học tập.    
Trẻ em luôn cố gắng trau dồi, học tập. « Phải để ý đến những tiến triển của khoa tâm lý, sư 

phạm và giáo khoa, hầu giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển điều hòa những năng khiếu thể 
xác, luân lý và tinh thần, ý thức dần dần trách nhiệm cách rõ rệt hơn, nhờ luôn cố gắng trau dồi 
đúng mức đời sống cá nhân và theo đuổi sự tự do chân chính, với lòng can đảm và kiên nhẫn lướt 
thắng mọi trở ngại. Phải tích cực và thận trọng giáo dục chúng về phái tính tùy tứng lứa tuổi. 
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Ngoài ra, phải huấn luyện cho chúng biết tham dự đời sống xã hội, để sau khi được chỉ dẫn đầy 
đủ về những phương tiện cần thiết và thích hợp, chúng có thể tích cực dấn thân vào những đoàn 
thể khác nhau của cộng đoàn nhân loại sẵn sàng đối thoại với người khác cũng như hăng say 
hoạt động để góp phần thực hiện lợi ích chung » [15]. Cha Trần Lục khuyên con cái : « Nỡ nào 
bác mặt làm ngơ, Lời cha mẹ bảo hững hờ làm thinh » [16].  

Mỗi trẻ em có một kiểu cách học tập khác nhau. Năm 1978, Dunn et Dunn đã ghi nhận 3 
kiểu cách học tập khác nhau là kiểu thị giác, kiểu thính giác và kiểu xúc giác. Năm 1984, trong tác 
phẩm « Experiential Learning », David A. Kolb đã dựa vào 4 yếu tố căn bản trong tính khí con 
người là cụ thể, trừu tượng, háo động và suy tưởng để trình bày 4 kiểu cách học tập khác nhau : 
phát minh, phân tích, thực dụng và năng động [17].  

Học tập với tiến trình bảy bậc : Giáo sư Khoa Học Giáo Dục ở Đại Học Chicago, tiến sĩ 
Benjamin BLOOM (1913-1999), đã phân các tiến trình học tập của người đuợc giáo dục tiến lên 
theo 6 bậc kết quả như sau : nhận biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp và thẩm lượng. Học trò 
ông là Lorin Anderson đã cải tổ lại, đưa những mục tiêu này vào cụ thể hơn với 6 nhóm động từ 
hành động : ghi nhận, hiểu, áp dụng, phân tích, thẩm lượng và sáng tạo [18]. Bậc cao nhất là 
sáng tạo, nhắm sản xuất, cải tiến.  

 
Thứ bậc Mục tiêu theo BLOOM Mục tiêu cải tổ của Lorin Anderson 

6 Thẩm lượng Sáng tạo 
5 tổng hợp Thẩm lượng 
4 Phân tích Phân tích 
3 Ap dụng Ap dụng 
2 hiểu hiểu 
1 nhận biết Ghi nhớ 

 
 
KẾT LUẬN 
Giáo dục con cái, như chúng ta vừa thảo luận với nhau, không gì khác hơn là hành động của 

cha mẹ trên con cái để giúp chúng phát triển về thân xác, trí tuệ, đạo đức hầu hội nhập vào được 
môi trường mà nó sẽ sống. Việc giáo dục con cái đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng suy nghĩ để giúp 
con cái khai triển một cách tốt đẹp hầu hoàn thiện đời mình, hưởng hạnh phúc và đạt được cùng 
đích xã hội của mình. Được thực hiện từ tuổi sơ sinh, việc giáo dục con cái trải qua nhiều giai 
đoạn để tới được tự lập của người trưởng thành. Nó tạo nên một bầu khí thích hợp chung quanh 
bé, trực tiếp dậy bảo, uốn nắn trẻ, hoặc nêu gương sống cho trẻ noi theo về tư cách. Việc giáo 
dục tốt chắc chắn sẽ phải giúp cho con cái xử dụng được mọi khả năng của mình một cách hoàn 
hảo nhất, hầu đương đầu được với những khó khăn mà nó sẽ gặp trong đời, và thích ứng được 
với những thay đổi của cuộc sống, từ cách sống đến nghề nghiệp [19], hay đức tin. 

 
Trong tất cả các giai đoạn giáo dục con cái, có lẽ giai đoạn mang thai là quan trọng hơn cả, vì 

đó là giai đoạn đầu của cặp vợ chồng trở thành cha mẹ. Nhiều cha mẹ chưa quan tâm cho đủ, 
nên xin được nhấn mạnh về thai giáo. Kinh thánh nhắc nhiều đến việc Chúa lo cho thai nhi :  

Tạng phủ tôi, Thiên Chúa đã gầy tạo cho tôi từ trong dạ mẹ. (Tv139, 13). 
Từ dạ mẹ, người đã nên Chúa Trời của tôi. (Tv 22:10).  
Người đã mặc cho tôi da thịt. Và đã dệt tôi bằng gân và cốt. Cho tôi gân thịt và máu nóng. 

Người canh chừng hơi thở của tôi. (Yb 10:11-12). 
 
Đi vào những căn bản giáo lý Giáo Hội và văn hóa dân tộc Việt Nam về "giáo dục con cái", 

lòng ta, ai mà chẳng trào lên sự biết ơn Giáo Hội Việt Nam đã dạy dỗ ta và đã cho ta dịp gặp 
nhau ? Xin cho chúng ta luôn được đỏ máu đức tin Công Giáo và vàng da văn hóa Việt Nam. 
 

 
Paris, ngày 24.08.2013 

      Trần Văn Cảnh 
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(1). Voir Tran Van Canh ; Les éléments et les conditions de l’éducation ; Dans : La recherche 

pédagogique en France depuis Alfred Binet et ses difficultés, Lyon 2 ; 1981, p. 163-187.  
(2). Thực ra biểu đồ tứ giác giáo dục này không chỉ áp dụng cho việc giáo dục con cái, mà có 

thể áp dụng cho mọi lãnh vực giáo dục, mọi cấp bậc đào tạo, mọi ngành học, mọi nơi và mọi thời 
giáo dục. Ở lãnh vực xã hội dân sự, các giáo viên là người làm giáo dục ; các hiệu trưởng, đại 
diện chính quyền, là người quản lý giáo dục đưa ra chương trình và tổ chức thi cử, các học sinh 
và sinh viện là người được giáo dục. Các hành động, vẫn là sáu hành động căn bản, nhưng thích 
ứng vào cấp bậc, ngành nghề và văn hóa của xã hội liên hệ. Trong lãnh vực giáo dục tôn giáo thì 
các giáo lý viên, đại diện giáo hội là những người làm giáo dục ; các tuyên uý, cha sở là những 
người quản lý giáo dục, thay mặt giáo hội tại địa phương, sắp xếp chương trình và nội dung học, 
đồng thời lo việc khảo hạch.  

Xin xem thêm Trần Văn Cảnh « Đạo quản lý giáo dục đại học của Linh m ục Lê Văn Lý, 
Nguyên viện trưởng VĐH Đà Lạt ». 
« http://www.giaoxuvnparis.org/htm/vanhoagiaoxu/cambut/tranvcanh/phongsu/48c_LeGioLmLVL_
141012.htm 

Nhân tiện cũng xin giới thiệu đồ hình tam giác giáo dục của Gs Jean Houssaye, giáo sư khoa 
học giáo dục ở Đại Học Rouen ở Pháp. Theo quan niệm thông thường, thì giáo dục là « Thầy dậy 
dỗ trò một kiến thức », và như vậy giáo dục có 3 yếu tố chính : thầy, trò, kiến thức, và có ba hành 
động (dậy và dỗ của thầy, học của trò). Gs Jean Houssaye đã đưa ra một đồ hình giáo dục tam 
giác với ba góc chỉ ba yếu tố (thầy, trò, kiến thức) và ba cạnh chỉ ba hành động (học của trò ; dậy 
và dỗ của thầy). Tam giác này bỏ sót yếu tố quản lý. Xin xem :  

http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3a.php 
(3). Tuyên Ngôn Giáo Dục Kytô Giáo TNGDKG, số 1 
(4). Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ; Thư chung 2007 về Giáo Dục Kitô Giáo, s. 32 
(5). TNGDKG, Sđd, số2, 3.   
(6). Lê Văn Hưu ; Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển XIV, tr. 529. 
Ngoài ra, Vua Lê Thánh Tông (1460-1497) đã đặt ra 24 điều giáo huấn dân chúng, trong đó, 

điều 1 & 2 nói về bổn phận giáo dục của cha mẹ và điều 22 & 23 nói về bổn phận giáo dục dân 
chúng của quan quyền như sau :  

1. Cha mẹ dạy con, phải dùng khuôn phép hợp với lẽ phải ; con trai, con gái đều dạy cho có 
nghề nghiệp, không được để buông tuồng vào cờ bạc rượu chè, tập nghề xướng hát, để hại đến 
phong tục. 

2. Người gia trưởng tự mình giữ lễ phép tiết độ, để uốn nắn người trong nhà mình; nếu con 
em trong nhà làm việc trái, thì người gia trưởng sẽ bị tội. 

22. Viên quan giữ chức trách chăn dắt dân2, nếu viên nào biết dạy bảo đốc sức nhân dân 
trong hạt hăng hái theo lễ nghĩa nhún nhường, thì ty hiến sát xét thực, ghi vào hạng nhất trong dịp 
khảo công; nếu viên nào không siêng năng dạy bảo nhân dân, khi khảo công, liệt vào hạng không 
làm đầy đủ chức phận. 

23. Xã trưởng, thôn trưởng, và phường trưởng người nào biết siêng năng, năng dạy bảo đốc 
sức, làm cho phong tục làng xóm trở nên tốt lành, thì các viên phủ huyện trình bày rõ với hai ty 
Thừa chính và Hiến sát xét thực, tâu lên triều đình, sẽ ban thưởng » (Quốc Sử Quán Triều 
Nguyễn ; Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển XXIV, tr. 575-576).  

(7). Nguyễn Đình Chiểu ; Lục Vân Tiên 
(8). TNGDKG, Số 3.  
(9). Sau đây là tóm lược những nguyên tắc quản lý cốt yếu của năm bậc học ở Pháp. 
 
Mẫu giáo (Ecole Maternelle) là chu kỳ học tập đầu tiên của bậc tiểu học trong 3 lớp mẫu giáo : 

nhỏ, trung, lớn, dành cho trẻ em từ 3 tuổi (có thể từ 2 tuổi), mục đích là xử dụng những tiếp cận 
thích hợp để giúp mỗi em trở nên tự lập và sở hữu được những kiến thức và tài khéo hầu giúp 
chúng thành công thâu nhận được những điều sẽ học tập căn bản trong lớp 1 Cours préparatoire 
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tiểu học, quen gọi là CP. Mục đích gần của 3 lớp mẫu giáo là giúp trẻ tiếp thâu và xử dụng được 
một ngôn ngữ pháp văn phong phú, có cấu trúc và có thể làm cho người khác hiểu được. 
Chương trình học xoay quanh ba trục : sống trong nhóm, tiếp cận truyền thông với người lớn và 
trẻ em khác và khám phá thế giới chung quanh. Xin xem  thêm hai tài liệu sau đây : 

« http://cache.media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/35/9/Guide_pratique_des_parents_
ecole_maternelle_227359.pdf 

« http://cache.media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/53/8/tableaux_maternelle_193538.p
df 

 
Tiểu học (Ecole Primaire). Không kể bước đầu mẫu giáo, bậc tiểu học còn gồm hai chu kỳ tiếp 

theo, mà việc đi học là bắt buộc cho hết mọi trẻ em sinh sống trên đất Pháp, bất kể là người Pháp 
hay ngoại kiều, từ 6 đến 16 tuổi. Đó là chu kỳ học tập căn bản trong hai lớp CP và CE1 với 
chương trình xoay quanh 6 môn học trong 864 giờ học mỗi năm : tiếng Pháp 360 giờ, Toán 180 
giờ, Thể dục thể thao 108 giờ, Ngoại ngữ 54 giờ, Nghệ thuật 81 giờ và khám phá thế giới 81giờ. 
Và chu kỳ học tập đào sâu trong ba lớp CE2, CM1 và CM2, với chương trình xoay quanh 6 môn 
học trong 864 giờ học mỗi năm : tiếng Pháp 288 giờ, Toán 180 giờ, Thể dục thể thao 108 giờ, 
Ngoại ngữ 54 giờ, Khoa học thực nghiệm và Kỹ thuật 78 giờ, Văn hóa nhân bản : Nghệ thuật 78 
giờ và Sử - Địa - Giáo dục công dân và luân lý 78giờ. Xin xem thêm tài liệu sau đây :  

«  http://cache.media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/35/7/Guide_pratique_des_parents_
CP-CM2_227357.pdf 

 
Trung học cấp I (Collège) được tổ chức theo ba chu kỳ : thích ứng (lớp 6ème), trọng tâm (lớp 

5ème  và 4ème), và chọn hướng (lớp 3ème). Xin xem thêm tài liệu sau đây :  
« http://www.education.gouv.fr/cid80/les-horaires-par-cycle-au-college.html 
 
Trung học cấp II (Lycée) gồm 3 năm học là Năm Đệ Nhị, (La 2ème), Năm Đệ Nhất (La 1ère) và 

Năm Kết Thúc (La Terminale). Và đại cương có bốn lãnh vực học. Lãnh vực tổng quát gồm 3 
ngành : Văn (L), Kinh tế Xã hội (ES) và Khoa học (S). Lãnh vực kỹ thuật gồm 8 ngành chuyên 
biệt. Lãnh vực chuyên nghiệp trải ra rất nhiều ngành nghể. Cả ba lãnh vực trên học sinh đều đi 
học trong các trường trung học cấp II công hay tư, và kết thúc bằng việc thi tú tài. Thêm một lãnh 
vực thứ tư là học nghề trong các trung tâm dậy nghề (CFA) mà việc học nghề trong trường (50%) 
trộn lẫn với việc làm nghề trong xí nghiệp (50%). Vì vừa làm vừa học, người học nghề được chủ 
trả tất cả học phí, được trả lương khi học, và có rất nhiều hy vọng được chủ tuyển dụng, ký hợp 
đồng lao động CDI khi tốt nghiệp. Xin xem thêm tài liệu sau đây : 
« http://www.education.gouv.fr/pid24238/voies-de-formation-et-diplomes.html 

 
Đại học (Enseignement supérieur) gồm các trường đại học với các phân khoa và học viện liên 

hệ đã vậy, mà đặc biệt ở Pháp còn gồm các trường lớn nữa. Xin xem thêm tài liệu sau đây :  
http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/etat_du_sup_en_2013/41/6/EESR_2013_Complet_116_web+index_250416
.pdf 

Có ba loại trường lớn.  
Thứ nhất là các trường kỹ sư, như Canh nông, Hóa học, Công Nghệ, Cầu Cống, Hầm mỏ, 

Hàng hải, Hàng không, Thực phẩm, Dệt, Bách Khoa, Xây Dựng… Xin xem thêm tài liệu sau đây :  
« http://www.cge.asso.fr/nos-membres/ecoles/les-ecoles-par-formation?formation_id=1 
Rồi các trường Quản trị Tài Chánh, như HEC, ESSEC, ESCP, TELECOM, … Xin xem thêm 

tài liệu sau đây : 
 « http://www.cge.asso.fr/nos-membres/ecoles/les-ecoles-par-

formation?formation_id=2&page=5 
Và các trường chuyên biệt, như ENA, Cao đẳng Sư Phạm, Cao đẳng Kiến Trúc, Thú Y, Nha, 

Y, Dược,… Xin xem thêm tài liệu sau đây : http://www.cge.asso.fr/nos-membres/ecoles/les-
ecoles-par-formation?formation_id=4&page=1 

(10). TNGDKG, Số 3. 
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(11). Xin xem thêm : HUBERT René ; Traité de pédagogie générale, 7ème èd. Mise à jour par 
Gaston Mialaret ; PUF ; 1970 ; p. 481- 573. 

(12). Xin xem Arthur Chickering et Zelda Gamson: « http://www.erudium.polymtl.ca/html-
fra/education/education4c.php ».   

Và 
« http://sdp.cmaisonneuve.qc.ca/PDF/soutien_enseignement/textesE_evaluer_enseignement.pdf 
» 

(13). TNGDKG, số 3. 
(14). TNGDKG, số 1. 
(15). TNGDKG, số 1. 
(16). Trần Lục, Québec, 1996, tr. 566. 
(17). Dunn et Dunn : «  http://www.erudium.polymtl.ca/html-fra/education/education4e.php » 
và David A. Kolb « http://www.erudium.polymtl.ca/html-fra/education/education4b.php) » 
(18). Benjamin Bloom : http://www.erudium.polymtl.ca/html-fra/education/education4d.php 
(19). Robert LAFON, Vocabulaire de Psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant ; PUF, 

1969, tr. 226. 
 


