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B. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG SẢN PHẨM
Fukuzama Yukichi là nhà khai sáng và nhà giáo dục lừng danh
của Nhật Bản vào nửa sau thế kỷ XIX. Ông là người đả phá mạnh
mẽ lối hư học, chủ trường giáo dục thực học, cổ vũ việc học tập văn
minh phương Tây, xây dựng nền giáo dục cận đại, tiên tiến của Nhật
Bản. Nguyễn Trường Tộ là nhà tư tưởng cải cách nổi tiếng của Việt
Nam giữa thế kỷ XIX. Tư tưởng cải cách của ông được trình bày
trong gần 60 điều trần mà ông liên tục gửi cho triều đình nhà Nguyễn trong gần 10 năm, từ năm 1863
đến năm 1871. Trong lĩnh vực giáo dục, những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ mang tính tiên
phong, có nội dung phong phú sâu sắc.
Công trình nghiên cứu khoa học Nghiên cứu so sánh tư tưởng cái cách giáo dục ở Nhật Bản và Việt
Nam vào giữa thế kỷ XIX - Trường hợp tư tưởng “thực học” của Fukuzawa và Nguyễn Trường Tộ
(2006) của PGS. TS. Nguyễn Tiến Lực thực hiện tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là bước đầu nghiên cứu theo hướng này. Dựa theo kết quả nghiên
cứu trên, tác giả đã sửa chữa, biên soạn thành cuốn Fukazawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ: Tư
tưởng cải cách giáo dục mà bạn đọc đang cầm trên tay. Cuốn sách gồm có 4 chương. Chương 1 giới
thiệu cuộc đời và sự nghiệp của hai nhà tư tưởng cải cách nổi tiếng cuối thế kỷ XIX: Fukuzawa Yukichi
của Nhật Bản và Nguyễn Trường Tộ của Việt Nam; Chương 2 giới thiệu tư tưởng cải cách giáo dục của
Fukizawa Yukichi; Chương 3 giới thiệu tư tưởng cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ cà Chương 4
so sánh tư tưởng cải cách giáo dục của hai ông.
C. ĐỊA CHỈ CÓ THỂ ÁP DỤNG, TRIỂN KHAI
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực
khoa học xã hội và nhân văn

