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1. Đặt vấn đề 
Tục ngữ, ca dao vốn là hình thức văn học dân gian có vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ 

lại giàu triết lý nhân sinh, ra đời từ rất lâu trong lịch sử, phản ánh đời sống tinh thần của 
người dân Việt Nam và vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong tục ngữ, ca dao chứa 
đựng nhiều quan điểm nhân sinh sâu sắc đồng thời ẩn chứa nhiều giá trị đạo đức nổi bật. 
Mặc dù đạo đức là hệ thống giá trị chuẩn mực đánh giá và điều chỉnh hành vi của con 
người dựa trên niềm tin cá nhân, dư luận xã hội nhưng giữa tục ngữ ca dao và đạo đức có 
thể lồng ghép vào nhau vì cùng dựa trên cơ sở khuyến khích tinh thần tự giác, tự thẩm 
thấu của mỗi người với các chuẩn mực tốt đẹp. Vấn đề đặt ra là nên khai thác như thế nào 
để phát huy được lợi thế của tục ngữ và ca dao trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ 
Việt Nam nói riêng và người Vi ệt Nam nói chung đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập hiện 
nay. 

Dân tộc Việt Nam từ ngàn năm lịch sử đã sáng tạo ra cả kho tàng ca dao, tục ngữ 
đồ sộ. Có thể coi đó như pho sách giáo khoa có giá trị vào bậc nhất về luân lý đạo đức. 
Đã từ rất lâu người Vi ệt Nam đã khéo léo lồng ghép việc răn giảng đạo đức vào tục ngữ, 
ca dao nhằm góp phần rèn giũa nhân cách cho con người. Trong tục ngữ, ca dao có thể 
khai thác nhiều khía cạnh giá trị đạo đức sâu sắc có tác dụng khuyên răn và giáo dục đến 
các đối tượng lĩnh hội.  

Sinh viên là lực lượng cơ bản và nòng cốt của thanh niên Việt Nam - những chủ 
nhân tương lai của đất nước. Nhiệm vụ của giáo dục Việt Nam là đào tạo những sinh viên 
ấy trở thành những con người vừa “hồng”  vừa “chuyên”. Chính vì vậy trong nhà trường 
ngoài việc giúp học sinh lĩnh hội tri thức thì giáo dục còn có nhiệm vụ hình thành và phát 
triển đạo đức, nhân cách cho người học. Thiết nghĩ với đặc thù là một trường kỹ thuật các 
giảng viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh càng nên đẩy mạnh việc lồng ghép 
tục ngữ, ca dao vào trong quá trình giảng dạy nhằm góp phần bồi đắp và phát triển những 
tư tưởng đạo đức tốt đẹp cho sinh viên. 
2. Tầm quan trọng của việc lồng ghép giáo dục đạp đức thông qua tục ngữ, ca dao 
Việt Nam cho sinh viên Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 
2.1. Lý luận chung về tục ngữ, ca dao 

 Tục ngữ là thể loại đặc biệt trong văn học dân gian dưới hình thức các câu văn 
ngắn gọn, cô đọng, súc tích đúc kết kinh nghiệm của người Vi ệt Nam trong sinh hoạt và 
sản xuất qua các giai đoạn lịch sử, đã xuất hiện rất sớm và có nội dung rất rộng. Bên cạnh 
kinh nghiệm sản xuất tục ngữ còn phản ánh phong tục, tập quán sinh hoạt, chủ nghĩa 
nhân văn và cách ứng xử của nhân dân. Tục ngữ tuy tồn tại dưới hình thức một câu, hai 
câu nhưng là câu mà bản thân nó đã diễn đạt trọn vẹn một ý, một nhận xét, một kinh 
nghiệm, một luân lý, hay một sự phê phán. Tục ngữ bắt nguồn từ trong lao động, phản 
ánh đời sống lao động sản xuất do đó rất nhiều quy luật của tự nhiên mà ông cha ta đúc 
rút được bằng quan sát trực quan, bằng kinh nghiệm được khái quát thành các câu ngắn 
gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Trong quan hệ xã hội giữa người với người cũng xuất hiện những 
câu tục ngữ được khái quát từ đời sống sinh hoạt, có tính chất nhận xét, giải thích, 
khuyên răn theo một luân lý và một thế giới quan nhất định. Tục ngữ được khái quát trên 
cơ sở thực tế, do lý trí nhiều hơn là do cảm xúc, là trí tuệ chung của tập thể đóng góp mà 



thành do đó những tư tưởng biểu hiện trong tục ngữ là những tư tưởng đanh thép, sắc bén 
về cuộc đời. 

Nói tóm lại nội dung của tục ngữ là kinh nghiệm, là nhận định của con người về 
lao động sản xuất, về cuộc sống. Nội dung ấy vừa phong phú, vừa vững chắc vì đã được 
đúc kết qua nhiều thế hệ.Tục ngữ không phải là triết học nhưng ở phương diện nào đó nó 
rất gần với triết học. Tục ngữ với mục đích triết lý luôn luôn cố gắng phát hiện ra bản 
chất và quy luật của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và cuộc sống con người. 
Do đó người ta còn gọi tục ngữ là “tri ết lý dân gian”, “tri ết học của nhân dân lao động”. 

Ca dao là những câu có bốn chữ, năm chữ, sáu tám hay bảy sáu tám ngâm được 
nguyên câu như ngâm thơ nên ca dao mang đậm chất thơ, là một loại thơ dân gian và có 
thể xây dựng thành các điệu dân ca. Ca dao là những bài thơ trữ tình chủ yếu thể hiện 
tình yêu của con người Vi ệt Nam về nhiều mặt như tình yêu giữa đôi bên trai gái, yêu quê 
hương, yêu gia đình, yêu xóm làng, yêu đồng ruộng, yêu đất nước, yêu lao động, yêu 
thiên nhiên, yêu giai cấp, yêu hòa bình… hay còn thể hiện cả ý thức lao động, phẩm chất 
của con người Vi ệt Nam trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh xã hội đồng thời 
còn toát lên tinh thần nhân văn cao cả yêu con người, yêu cái đẹp cái thiện, ghét cái xấu 
cái ác… 

Ca dao cũng làm nhiệm vụ như tục ngữ nhưng thiên về trữ tình. Ca dao thường 
giàu hình ảnh nhạc điệu. Ca dao không chỉ có một hai câu mà thường thành bài nhờ vậy 
ca dao có khả năng biểu đạt  cả hiện thực sâu xa và cả tình cảm lãng mạn của con người. 
Ca dao thay cho lời bộc bạch, thổ lộ của tâm hồn tình cảm, là những thanh âm trong trẻo 
chứa đựng tình cảm thiết tha, đằm thắm vượt lên trên thực tại thường ngày vươn tới 
những ước mơ, giá trị đích thực. 
2.2. Lý luận chung về đạo đức 

Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học ở Việt Nam nói riêng và thế giới 
nói chung đạo đức đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử với ý nghĩa là đạo nghĩa, là 
nguyên tắc luân lý của con người trong ứng xử. 

Ngày nay đạo đức được định nghĩa là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp 
những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử 
của con người trong quan hệ với nhau và trong quan hệ xã hội, chúng được thực hiện bởi 
niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội. Như vậy đạo đức là một 
phương thức điều chỉnh hành vi của con người mang tính tự giác từ bên trong. Đối với 
đạo đức, sự đánh giá hành vi của con người theo khuôn phép chuẩn mực và quy tắc đạo 
đức biểu hiện thành những khái niệm thiện và ác, vinh và nhục, chính nghĩa và phi nghĩa. 
Những khuôn phép chuẩn mực và quy tắc đạo đức là yêu cầu của cả xã hội hay của một 
giai cấp nhất định đề ra cho hành vi của mỗi cá nhân trong quan hệ với người khác hay 
với xã hội (như với tổ quốc, nhà nước, giai cấp mình, giai cấp địch…). Đã là một thành 
viên của xã hội con người phải chịu sự giáo dục nhất định về ý thức đạo đức, sự đánh giá 
đối với hành vi của mình và trong hoàn cảnh nào đó còn chịu sự khiển trách của lương 
tâm… Cá nhân có trách nhiệm chuyển những đòi hỏi của xã hội và những biểu hiện của 
chúng thành những ngăn cấm, những khuyến khích, những chuẩn mực cho phù hợp với 
đòi hỏi của xã hội. Do vậy, sự điều chỉnh đạo đức mang tính tự nguyện và xét về bản chất 
là sự tự do lựa chọn của con người. Nói tóm lại, đạo đức là một hệ thống giá trị, là một 
hiện tượng xã hội mang tính chuẩn mực: mệnh lệnh, đánh giá rõ rệt. 
2.3. Sự thể hiện của các giá trị đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam 



Nếu nói lịch sử Việt Nam có mấy nghìn năm tuổi thì ca dao tục ngữ Việt Nam 
cũng có mấy nghìn năm văn chương truyền miệng. Tục ngữ, ca dao thể hiện một cách sâu 
sắc thế giới quan, nhân sinh quan của người Vi ệt Nam từ xưa cho đến nay, tục ngữ ca dao 
đã diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lịch sử của nhân dân đó 
là những quan niệm về trời đất, về nguồn gốc con người; phản ánh cuộc đấu tranh chống 
thiên nhiên, chống áp bức bóc lột và xâm lược; phản ánh kinh nghiệm trong sản xuất, 
chăn nuôi, gieo trồng mùa vụ; phản ánh những kinh nghiệm trong sinh hoạt thường ngày; 
những điều cần giáo dục truyền bá cho nhau về cách sống làm người. Sở dĩ người xưa 
dùng tục ngữ, ca dao như một lợi khí sáng tác vì: 

� Tục ngữ, ca dao nhất là tục ngữ rất ngắn gọn, dễ sáng tác, dễ nhớ và dễ truyền 
miệng 

� Ngôn ngữ hàm súc, ít lời nhưng nhiều ý 
� Có ảnh hưởng phong phú 
� Có vần nhịp 
� Có nhạc điệu 
Người xưa dùng tục ngữ, ca dao để truyền bá lối sống đạo đức. Đó là những lời răn 

dạy ân cần tha thiết, yêu thương đằm thắm như tiếng nói của người mẹ hiền 
� Đó là những lời răn dạy về cách ăn ở trong gia tộc 
� Đó là những lời răn dạy về nói năng giao tiếp 
� Đó là những lời răn dạy về nhân đức 
� Đó là những lời răn dạy về việc học hành 
� Đó là những lời răn dạy về đức hạnh của người con gái 
� Đó là những lời răn dạy về giữ gìn tình nghĩa vợ chồng 
� Đó là những lời răn dạy về tu thân luyện chí 
� Đó là những lời răn dạy về sinh cơ lập nghiệp 
� Đó là những lời răn dạy về đoàn kết tương thân tương ái 
� Đó là những lời răn dạy về nhân tình thế thái 
� Ca ngợi tinh thần yêu nước, chống áp bức bóc lột xâm lược 
� Răn dạy về những điều cần phải tránh 

Những lời răn dạy là những bài học quý giá có khi phải trả giá đắt bằng mồ hôi, 
công sức, hay thậm chí cả cuộc đời; là những chuẩn mực về lối sống và nhân cách Việt 
Nam. Những lời răn dạy này gần gũi với con người về mọi mặt từ gia đình đến ngoài xã 
hội đặc biệt là trong quan hệ giữa con người với con người. Những lời răn dạy này 
thường có ý nghĩa rất sâu đậm do quá trình sàng lọc đi rồi khẳng định lại, từ đó thể hiện 
nhãn quan sống sáng suốt, nhìn xa trông rộng, nêu được những chân lý sáng ngời, hiển 
nhiên để mọi người cùng nhận thức và vươn tới: thấy cái xấu phải tránh, thấy cái tốt phải 
theo để hướng hành động cho cộng đồng.   

“Sinh ra trong cõi hồng trần 
Là người phải lấy chữ Nhân làm đầu” 
Có lẽ đây là triết lý đạo đức lớn nhất và xuyên suốt trong ca dao tục ngữ. Con 

người sống ở đời phải ăn ở có nhân, có đức, đức nhân là châu báu quý nhất của con 
người. Có đức mà lại có tài thời là đại phúc cho gia đình, cho xã hội, có tài mà không có 
đức sẽ là một tai họa khủng khiếp cho cả gia đình và xã hội. Vì vậy, làm người phải biết 
“Tu nhân, tích đức”  điều này không chỉ là lời khuyên mà có giá trị thực tế rất lớn cho bản 
thân mỗi người và cho cả xã hội. 



Tục ngữ, ca dao có những lời khuyên xác thực cho từng hoàn cảnh. Chẳng hạn, 
khi gặp cảnh túng bấn, khó khăn con người phải luôn tâm niệm và nhắc nhở nhau: “ Đói 
cho sạch, rách cho thơm”; “Ch ết trong còn hơn sống đục”; “Gi ấy rách giữ lấy lề” . Dù 
là đói là rách nhưng vẫn phải giữ được nhân cách con người mình. Sạch và thơm ở đây ý 
chỉ không vì đói vì rách mà “ Đói ăn vụng, túng làm liều” , có đói có rách thì hãy tự lao 
động bằng chính sức lực của mình không bất chấp mà làm việc xấu, việc ác đến nhơ bẩn 
cả thanh danh. 

Ở đâu cũng vậy, chân lý cao nhất luôn là chân lý vì con người. Mọi người ai cũng 
phải được bình đẳng như nhau bởi vì “Người ta là hoa của đất”; “M ột con ngựa đau cả 
tàu bỏ cỏ”;  “Tranh quyền cướp nước chi đây, coi nhau như bát nước đầy thì hơn” 

Cha ông ta lấy tình yêu thương làm cơ sở cho cách xử thế. Con người nên lấy chữ 
tình, chữ nghĩa làm trọng để cho tình cha con, tình mẫu tử, tình vợ chồng, tình anh em, 
tình bạn bè, tình bà con thân thuộc, tình hàng xóm láng giềng, tình thầy trò, tình đồng 
hương, tình đồng bào, tình người được vuông tròn, tốt đẹp. Đối với người thân trong gia 
đình tình yêu thương là một tình cảm tự nhiên cho nên cha mẹ hết lòng vì con cái (“Cha 
sinh mẹ dưỡng”, “Con dại cái mang”, “Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết 
công lao mẫu từ”; “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ năm canh”; 
“ Đẻ con chẳng dạy chẳng răn, thà rằng nuôi lợn lấy lòng mà ăn” ); con cái hiếu thuận 
với cha mẹ (“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một 
lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”; “Thờ cha mẹ, ở hết lòng, ấy là 
chữ hiếu dạy trong luân thường” ), anh chị em hòa thuận yêu thương nhau (“Ch ị ngã em 
nâng”; “Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”; “Ch ữ nghĩa 
chính là chữ nhường, nhường anh nhường chị là nhường người trên, ghi lòng tạc dạ chớ 
quên, con em phải giữ lấy nền con em” đừng để anh em “Môi h ở răng lạnh”), vợ chồng 
ăn ở với nhau như bát nước đầy (“V ợ chồng là nghĩa tao khang, xuống khe bắt ốc lên 
ngàn hái rau”). Đối với người ngoài là con người với nhau phải yêu thương đồng loại, 
sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những người đói rách lầm than, bênh vực cho những 
người yếu đuối bị hà hiếp, bắt nạt với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” mà không mong 
báo đáp. Bình thường thì quý trọng nhau, lễ độ với nhau “Lời nói chẳng mất tiền mua, 
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trường hợp xích míchvới nhau cần lý lẽ, phải trái thì 
cũng đặt tình trước lý sau, làm cho hợp tình hợp lý không để mang tiếng “Bất cận nhân 
tình”, “C ạn tàu ráo máng”. Trong lúc hai bên cùng nóng nảy thì cách xử trí tốt nhất là 
“M ột sự nhịn chín sự lành”, “D ĩ hòa vi quý” để không làm sứt mẻ tình cảm. Tuy nhiên, 
cũng kịch liệt lên án và phê phán những người lá mặt lá trái, đổi trắng thay đen, bạc tình 
bạc nghĩa, sống coi thường và chà đạp người khác “Lúc sống thì chẳng cho ăn, đến khi 
chết xuống làm văn tế ruồi”, “H ơn nhau tấm áo manh quần, thả ra bóc trần ai cũng như 
ai”.  

Tuy rằng mối quan hệ với người khác, với bên ngoài nhiều hơn cả nhưng việc tu 
dưỡng đạo đức cá nhân lại quan trọng hơn vì bản thân có đạo đức tốt thì ra bên ngoài mới 
có đạo đức tốt được. Đây là mục đích cao nhất của giáo dục đạo đức nói chung và giáo 
dục qua tục ngữ ca dao nói chung. Vì thế mà con người phải luôn tâm niệm: “Trách 
người một trách ta mười, bởi ta bạc trước cho người tệ sau”, “Trách mình trước, trách 
người sau”; “C ười người chẳng ngẫm đến ta, thử sờ lên trán xem xa hay gần” . Do vậy 
phải sống sao cho trong sạch, đúng với lương tâm đừng làm việc xấu, việc ác để rồi 
“Gieo nhân nào gặt quả ấy”, “Ác gi ả ác báo”, “Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay”; 
“ Ăn năn thì sự đã rồi”…  



2.4. Tầm quan trọng của việc lồng ghép giảng dạy đạo đức thông qua tục ngữ, ca dao 
cho sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nói riêng. 

Trên thực tế có nhiều cách để giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên nói riêng 
và người học nói chung. Có thể bằng con đường chính thức như qua nội dung của môn 
học đạo đức, cũng có thể lồng ghép trong nội dung của các môn học khác (như văn học, 
mỹ thuật, âm nhạc, lịch sử…) và các hình thức khác nữa. Tuy nhiên, ở nhiều trường học 
vẫn chỉ chú trọng nhiều đến việc truyền giảng tri thức để người học có được phần 
“chuyên” mà phần dành cho giáo dục đạo đức để được phần “h ồng” chưa được chú trọng 
thậm chí càng lên bậc học cao càng ít được chú trọng. Từ Trung học phổ thông trở lên 
đến Cao đẳng, Đại học môn đạo đức không còn nằm trong chương trình giảng dạy. Đạo 
đức vốn dĩ ở thời nào cũng cần phải bồi đắp, tu dưỡng và rèn luyện suốt đời. Đặc biệt 
trong giai đoạn hiện nay trước sự xâm lấn ồ ạt của các loại văn hóa phẩm ngoại lai, sự 
biến đổi không ngừng của cuộc sống trước vòng xoáy của kinh tế thị trường khiến cho 
giới trẻ trong đó có nhiều sinh viên hoặc có nhiều biểu hiện lệch lạc về mặt tâm lý, tình 
cảm, đạo đức hoặc không thể định hướng giá trị đạo đức cho mình trước sự tác động từ 
bên ngoài. Do đó nhiều giá trị đạo đức hiện nay đã bị phai nhạt. Hơn nữa nhiều người lớn 
quá bận rộn hoặc quên đi giá trị của việc sử dụng ca dao tục ngữ trong cuộc sống hàng 
ngày hay trong trong việc giáo dục con em mình. Nhiều sinh viên không học, hoặc học 
xong mà không nhớ gì về tục ngữ ca dao do vậy mà cũng không thuộc, không hiểu, 
không biết vận dụng, thấy xa lạ với chính hình thức răn dạy này của ông cha. Giảng dạy 
ca dao tục ngữ trong các trường chuyên nghiệp chỉ còn được coi là của sinh viên các khối 
chuyên ngành xã hội đặc thù ví như ngành văn học.  

Thiết nghĩ ở các bậc học cao không nhất thiết phải giảng dạy đạo đức thành một 
học phần riêng nhưng nên chăng cần tăng cường lồng ghép bằng nhiều hình thức để đạt 
hiệu quả tích cực. Ở các trường chuyên nghiệp có rất nhiều học phần thuộc lĩnh vực 
chính trị, xã hội vì vậy giáo viên các chuyên ngành này có thể là lực lượng cơ bản sử 
dụng ca dao, tục ngữ để truyền tải đến sinh viên những nội dung đạo đức. Thậm chí kể cả 
những trường đặc thù là trường kĩ thuật như ĐH Công nghiệp Quảng Ninh thì bản thân 
các giáo viên kĩ thuật cũng có thể là người sử dụng ca dao tục ngữ một cách thuần thục, 
linh hoạt trong và ngoài giờ lên lớp tạo ra sự hấp dẫn thu hút cho bài giảng, bởi vì ca dao 
tục ngữ tuy không có từ ngữ cho chuyên ngành kĩ thuật nhưng nó mang hàm nghĩa 
chung, có thể vận dụng phù hợp cho mọi hoàn cảnh, thậm chí giáo viên có thể truyền đạt 
lại ý nghĩa của tục ngữ, ca dao không chỉ bằng kiến thức sách vở mà bằng chính sự trải 
nghiệm cuộc sống của bản thân thì tính thực tế và tính thuyết phục đối với sinh viên càng 
cao. Ngược lại, về phía sinh viên dù hầu hết là sinh viên các khối ngành kĩ thuật nhưng 
về cơ bản các em đều có nền kiến thức chung về các khoa học cơ bản đã được học ở các 
bậc phổ thông và vì vậy kiến thức văn học trong đó có tục ngữ, ca dao các em cũng đã 
được làm quen và tìm hiểu. Lên đến Đại học tuy không có điều kiện tìm hiểu chuyên sâu 
thêm về tục ngữ, ca dao nhưng các em vẫn có thể tiếp tục học và bồi bổ thêm từ thầy cô, 
bạn bè, gia đình, những người xung quanh. Lúc này nó không còn là một môn học mà là 
sự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cuộc sống và đặc biệt là để bồi đắp về tình cảm, đạo 
đức, nhân cách cho bản thân mình. Do đó các em tự học hỏi, bồi đắp càng nhiều thì sự 
thẩm thấu của ca dao, tục ngữ đối với bản thân càng lớn. Tất cả phụ thuộc vào sự tích cực 
của các em. Nếu nắm vững tục ngữ, ca dao các em có thể thấy nó không chỉ đúng với các 
lĩnh vực đời sống mà còn đúng với ngay cả các tình huống kĩ thuật mình theo học và cho 
cả công việc có liên quan mà sau này mình làm, thậm chí đúng với mọi ngành, mọi l ĩnh 



vực. Hàng ngày được nghe các thầy cô giáo, bạn bè, gia đình, mọi người sử dụng ca dao 
tục ngữ là cơ hội để các em học hiểu nội dung, thấm nhuần ý nghĩa, tích lũy kinh nghiệm 
và đến lúc tự biết vận dụng cho bản thân cho cuộc sống. Lúc này các em sẽ là người biết 
sử dụng các tình huống của ca dao tục ngữ và thậm chí là người tiếp tục truyền đạt lại cho 
người khác, giá trị của tục ngữ, ca dao lúc này trở thành tự động tự giác và thẩm thấu tự 
nhiên không hề mang tính sách vở, kinh viện.  

Trên thực tế với tư cách là một giảng viên nói chung và giảng viên chuyên các 
môn xã hội nói riêng bản thân tôi thấy sinh viên trường ĐHCN Quảng Ninh rất hào hứng 
với việc những câu tục ngữ, ca dao được sử dụng trong bài giảng, các em cũng rất thích 
thú với việc phát hiện ra nhiều ý nghĩa mới lạ, nhiều kinh nghiệm hay ẩn chứa trong tục 
ngữ ca dao. Không phải các em không quan tâm mà ít có điều kiện được biết nhiều, tìm 
hiểu nhiều về tục ngữ ca dao phần vì thời lượng ở các bậc học dưới ít trong khi đó nội 
dung chương trình nặng khiến cho việc tìm hiểu chỉ mang tính chất giới thiệu, có thể học 
xong đã quên, phần vì những lý do chủ quan từ phía bản thân. Vì vậy, đối với sinh viên 
nói chung và sinh viên trường ĐHCN Quảng Ninh nói riêng thiết nghĩ các em phải tự 
nhận thức được giá trị to lớn này của tục ngữ, ca dao đối với bản thân để trau dồi đạo 
đức, tích lũy vốn sống, không được cho rằng mình học kĩ thuật, trường mình là trường kĩ 
thuật mà coi nhẹ hoặc bỏ qua, cũng không nên cho rằng kinh nghiệm của các cụ là lỗi 
thời, ấu trĩ. Bản thân các em nên là người tích cực, chủ động đón nhận những giá trị to 
lớn này đồng thời cùng với sự phối hợp của giáo viên như đã nói ở trên kết hợp với học 
hỏi trao đổi với bạn bè, người thân trong gia đình, những người xung quanh thì chắc chắn 
hiệu quả sẽ rất tích cực. Bác Hồ từng nói rèn luyện đạo đức là việc làm cần thiết thường 
xuyên và suốt đời như việc rửa mặt hàng ngày. Vậy thì sinh viên ĐHCN Quảng Ninh với 
tư cách là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ càng nên ý thức được việc bồi dưỡng đạo đức cho mình 
ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào, bằng bất kì hình thức học tập nào thích hợp. 

 
3. Kết luận 

Hiện nay, việc đẩy mạnh sử dụng, lồng ghép tục ngữ, ca dao vào giảng dạy cho 
sinh viên có thể coi là phương pháp kích thích lòng yêu văn học dân tộc đồng thời giáo 
dục cho sinh viên những phẩm chất đạo đức quý báu của dân tộc Việt Nam. Mỗi giáo 
viên, mỗi người lớn hãy là những người biết quý trọng vốn quý này của dân tộc, không 
chỉ thuộc, hiểu, vận dụng tốt ca dao tục ngữ trong đời thường mà cả trong giảng dạy, bản 
thân luôn là người làm gương về đạo đức. Ngược lại về phía bản thân mỗi sinh viên nên 
tích cực, chủ động tự giác học tập trau dồi để bồi dưỡng đạo đức nhân cách cá nhân đặc 
biệt có thể khai thác từ kho tàng tục ngữ, ca dao vô tận của dân tộc. Có như vậy các tư 
tưởng đạo đức trong sáng, đẹp đẽ sẽ truyền từ giáo viên qua sinh viên, từ người này qua 
người khác một cách tự nhiên, tích cực. Đó là cách để các giá trị đạo đức không chỉ thấm 
nhuần vào mỗi người mà còn trở thành mạch nguồn không bao giờ dứt cho nhân cách con 
người Vi ệt Nam... 
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