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BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ
1.1 Từ sau tháng 8/1945, GD Việt Nam (GDVN) đã có được một bước phát triển khá ấn
tượng. Từ trạng thái hơn 95% dân số mù chữ năm 1945, đến nay nước ta đã có một hệ
thống GD quốc dân hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học (ĐH), gần 94% dân cư từ 15
tuổi trở lên biết chữ, số năm đi học trung bình của người dân đạt 7,3 năm
1)

, chỉ số phát triển con người (HDI - theo UNDP) đạt 0,682, xếp thứ 101/174 nước
trên thế giới. Đó là một thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước sang thế kỷ
thứ 21 trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa, không một ai có thể an tâm với nền GD của
chúng ta hiện nay, mặc dù hơn 10 năm qua, GDVN đã được xem là “quốc sách hàng
đầu”.
• Có thể nhận thấy nền GD nước ta còn có những hạn chế cơ bản sau đây:
• Về sứ mệnh và mục tiêu, theo “Thông điệp hướng dẫn tư duy về GD trong thế
kỷ 21” của UNESCO, bốn cột trụ của GD là "Học đểbiết, học để làm, học để
sống với nhau và học để làm người". GDVN như chủ yếu chỉ là "học để làm",
phần “học để sống với nhau, học để làm người” rất mờ nhạt trong nội dung
chương trình . Nhưng ngay trong học để làm, "ky năng nhận thức", "kỹ năng xã
hội" và tính thực tiễn cũng chưa được chú trọng. Vì vậy, "làm" cũng kém, chưa
đáp ứng được yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Nền GDVN
cũng còn đang khá nặng nề về thi cử, bằng cấp.
• Về nội dung chương trình, quá hàn lâm, quá tinh hoa và quá nặng nề. Ở GD
phổ thông, môn toán như là để đào tạo thành nhà toán học, môn tiếng Việt như
là để đào tạo thành nhà ngôn ngữ học, trong khi hàng trăm ngàn người mới cần
có một nhà toán học/ ngôn ngữ học
2) GS. Bùi Trọng Liễu: Xưa có người bỏ hàng ngàn lạng vàng để học kỹ thuật giết rồng nhưng
học rồi không biết để làm gì vì có rồng đâu mà giết.
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2)

. Vì vậy, có nhiều nội dung mang tính “đánh đố” nên phần lớn học sinh bị quá
tải cả về trí lực và thể lực. Ở GDĐH, cấu trúc chương trình cũng lạc hậu, nặng
nề, quá chú trọng đến câu hỏi “tại sao” (chỉ thích hợp cho khoảng 10% số
người học) mà không hướng đến việc “giải quyết vấn đề” (cho số đông). Mặt
khác, chương trình còn thiếu mảng GD tổng quát (GDTQ)
3) Qua một khảo sát về “GDĐH và Xã hội” gần đây (2000) người ta đã mô tả được một
ngườicó GDTQ tốt là người: “(1) Có khả năng nghĩ, viết và truyền đạt một cách rõ ràng, thuyết
phục, hiệu quả và có tính phê phán; (2) Am hiểu cách thu nhận kiến thức và cách nhận thức về
vũ trụ, xã hội và chính bản thân mình; (3) Có kiến thức rộng về các nền văn hóa khác và thời
đại khác; (4) Có khả năng ra-quyết-định có tính đến những yếu tố lịch sử; (5) Biết suy nghĩ một
cách có hệ thống về các vấn đề luân lý, phẩm hạnh, đạo đức vv… và (6) Có kiến thức sâu về
một lĩnh vực nào đó”. Có lẽ GDĐH VN tập trung chủ yếu vào nội dung (6).
3)

, liên quan đến xã hội – nhân văn – nhận thức… để chuẩn bị cho cuộc sống
của một công dân. Do đó, phần lớn sinh viên (SV), học sinh "sợ học", học
không có hứng thú và không tạo được "khuynh hướng muốn biết"

4) GS James V. Schall: "Kiến thức đơn thuần sẽ không cứu được chúng ta, dù chúng ta cũng
cần nó. Điều trọng yếu là "khuynh hướng muốn biết".
4)

để "học tập suốt đời".
• Về cách tổ chức nền GD, trong đó có việc xây dựng chính sách, tổ chức quản
lý, tổ chức dạy học, vv… cũng còn nhiều bất cập, đang có những khoảng cách
“mờ” giữa chính sách và thực tiễn
5) Ví dụ, khoảng cách “mờ” giữa chính sách “cấm mọi hành vi thương mại hoá GD”và thực
tiễn GD hiện nay. Khoảng cách “mờ” là cơ hội cho những kẻ lợi dụng.
5)

, chưa chú trọng đúng mức vấn đề quản lý GD, quá tập trung quyền lực ở cấp
bộ và hệ thống GD cũng thiếu đa dạng. Do đó, hệ thống mất cân đối
6) GDĐH hiện nay rất mất cân đối: về trình độ, về ngành nghề, về sự phân bố trên lãnh thổ
v.v… Lưu ý là, “khoảng 70% công việc trong nền kinh tế Mỹ không đòi hỏi 4 năm ĐH và 70 –
75% thanh niên Mỹ trên thực tế không học hết 4 năm ĐH”.
6)

, kém hiệu quả, không thích hợp với nền GD cho số đông, không tạo được
điều kiện để hình thành một "xã hội học tập".
• Về mặt tài chính, nền GDVN xuất phát từ một nền GD được hoàn toàn bao cấp,
nay đã có thu học phí, đã có trường tư thục v.v… nhưng những vấn đề như
quản lý tài chính ở các trường học
7) Trường ĐH dân lập Đông đô, không có một ai góp vốn mà sau 5 – 7 năm hoạt động đã có
khoản dôi trên 30 tỷ Đ. Có một số trường ĐH dân lập mà cổ đông trên thực tế có mức lợi nhuận
cao hơn 3 lần lãi suất ngân hàng. Rõ ràng là siêu lợi nhuận. Trong khi đó, các trường ĐH công
lập thì gần như không có mảng “kinh tế đào tạo”, chưa tính đến chi phí đào tạo cho một SV
trong một năm, chưa nói đến hiệu quả đào tạo vv…
7)

, ở các chương trình mục tiêu, chính sách cấp kinh phí, chính sách chia sẻ chi
phí, chính sách học phí, hiệu quả đầu tư vv.. trong GD như vẫn còn bỏ ngỏ. Do
vậy, có thể nói, hiệu quả tài chính trong GD hiện nay khá thấp.
• Về mặt xã hội,chưa chú trong đúng mức vấn đề công bằng xã hội trong GD
8) Có số liệu không chính thức cho rằng, phân tầng trong kinh tế tính theo tỷ lệ thu nhập bình
quân của 20% dân số giàu nhất so với thu nhập bình quân của 20% dân số nghèo nhất hiện nay
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khoảng 8 lần, nhưng tỷ lệ số con em trong độ tuổi của hai lớp dân số nói trên ở ĐH đã lên đến
20 lần.
8)

, “sự loại trừ xã hội” đối với những thanh thiếu niên không đủ điều kiện tiếp
tục học tập ở nhà trường. Xã hội cũng đang có phần mất niềm tin đối với GD,
mà “niềm tin GD có vai trò căn bản trong phát triển cá nhân và xã hội”. GD
cũng đang bị "nhiễu". GD một mặt là sự lựa chọn khó khăn của chính xã hội
nhưng mặt khác GD lại quá quen thuộc và "dễ gây ra cảm giác dễ hiểu, thậm
chí dễ làm". Vì vậy rất dễ bị “nhiễu” trong dư luận đối với GD. Nhưng mảng
“quan hệ công chúng” trong quản lý GD như đang còn bỏ trống.
• Thế giới của thế kỷ 21 một mặt là thế giới của “toàn cầu hóa”, cạnh tranh toàn
cầu, di dân quốc tế
9) Toàn cầu hóa lần đầu, từ 1870-1910, có 10% dân số thế giới tái định cư vĩnh viễn. Di dân
cũng kèm theo “xuất nhập cảng” bạo lực, khủng hoảng … và mất chất xám của nước nghèo.
Khoảng 30% người có bằng tiến sĩ của Mexico sống tại Mỹ; khoảng 0,1% dân số Ấn độ sống ở
Mỹ có thể tạo ra số lượng sản phẩm bằng 10% GDP của Ấn độ.
9)

v.v...; GD Việt Nam cũng phải “chủ động hội nhập”, “nâng cao năng lực
cạnh tranh” (NQ BTC 27/01/2001) như là hội nhập về kinh tế. Nhưng, mặt
khác đó cũng là một thế giới đầy hiểm họa, bất trắc, đa khủng hoảng, bạo lực,
bất bình đẳng gia tăng… và không có ai lường trước nổi điều gì sẽ xảy ra,
"tương lai không còn là sự tiếp tục của quá khứ" (!). Trong bối cảnh đó, với
những hạn chế nói trên, những hệ lụy sau đây sẽ xảy ra:
• Sử dụng không có hiệu quả nguồn lực trong GD, hiệu quả nền GD thấp, không
có được một nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh, đặc biệt là "nguồn nhân lực tư
duy", "nguồn nhân lực sáng nghiệp". Bản thân nền GD cũng không đủ sức cạnh
tranh, khi mà thế giới đã xem GD là một loại hàng hoá dịch vụ để xuất cảng
10) Với các nước phát triểnvà cả cácnước đang phát triển như Malaysia … là:”Công ty trong
trường ĐH và trường ĐH trong công ty”; “Nền công nghiệp GDĐH”; “GDĐH đang mở ra một
thị trường cạnh tranh thực sự” (1/1998); “Mỹ đang có cơ hội xuất cảng các chương trình...sang
các nước đã và đang phát triển” (6/1999) vv...
10)

. Và, VN sẽ bị chảy máu chất xám một cách đáng kể trong quá trình hội
nhập toàn cầu hoá(9).
• Thế hệ trẻ lớn lên không tự biết mình "ta là ai", không biết cách sống với nhau,
thiếu lòng khoan dung, thiếu ý thức tự chịu trách nhiệm và ý thức cộng đồng.
Họ cũng dễ có cảm giác bị thất bại. Từ đó, với ảnh hưởng của di dân(9), họ rất
dễ rơi vào khủng hoảng, bạo lực hoặc ít ra là ngả về lối sống tiêu thụ, quá chú ý
những vấn đề của chính mình, rơi vào một xã hội các phương tiện truyền thông,
thông tin, nói chung, chất lượng thấp và nhanh lỗi thời.
Trong khi đó, có thể cho rằng, trong suốt một thời kỳ dài có nhiều biến đổi lớn lao của
đất nước vừa qua VNvẫnchưa cómột chương trình CCGD cơ bản và toàn diện
11) Có thể xem Việt nam đã có 3 lần CCGD kể từ năm 1950 nhưng còn chưa thực sự
là những “Chương trình hành động” của toàn dân.
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11)

. (Vừa qua Thủ tướng Chính phủ và Ban khoa giáo trung ương cũng đã nêu ra vấn
đề CCGD cơ bản và toàn diện). CCGD, do đó, là một nhu cầu cấp bách.
1.4 CCGD tuy là một công việc lâu dài có thể đến hàng chục năm nhưng không là một
công việc quá tốn kém so với những chi phí kém hiệu quả hiện nay
12) Thế giới từ những năm 70 đến nay đã có đến ba làn sóng cải cách GD: (1) Cải cách
“Hiệu quả bên trong”, đổi mới việc dạy và học; (2) Cải cách “Hiệu quả giao diện”, đổi
mới về khả năng cạnh tranh, sự thỏa mãn của khách hàng, về quản lý trường ĐH và (3)
Cải cách “Hiệu quả tương lai”, đổi mới về mục tiêu, nội dung và sự thích nghi với
những biến đổi của tương lai. Vì vậy, cho đến năm 2020 thì chúng ta có lẽ cũng sẽ có
cải cách tất cả những nội cung đó và đương nhiên là có tốn kém. Để đưa sỉ số lớp học ở
phổ thông của Mỹ từ 25 học sinh xuống còn 17,18, người ta đã tốn đến 7 tỷ Đôla.
Chúng ta hay đưa ra giải pháp nhưng chưa ước lượng là tốn bao nhiêu tiền và tiền đó
lấy ở đâu ra.
12)
. Cái "giá" phải trả cho CCGD cơ bản là phải "cách" cho được những "hệ quy
chiếu" sinh ra từ truyền thống không còn phù hợp với nền GD cho số đông và nhiều giá
trị mới mà cuộc sống đòi hỏi. Thay đổi cách suy nghĩ rất khó khăn vì phải từ bỏ cả một
tập quán. CCGD cũng không phải là đối phó với khủng hoảng và có thể gây ra những
xáo trộn xã hội
13) Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ phát triển và tình hình thực tế…, mà nội dung CCGD của các nước
khá khác nhau. Ở Trung Quốc, BCHTƯ Đảng và Quốc vụ viện đã công bố chính thức việc CCGD vào
tháng 2/1993, trong đó có cả "Cải cách triết lý GDĐH". Còn CCGD ở Hàn Quốc hiện nay: "Người ta
đang ít nhấn mạnh việc phục vụ phát triển kinh tế mà lại nhấn mạnh nhiều hơn đến sự phát triển con
người và xã hội, sử dụng giá trị nhân văn của người cao tuổi". Nhật Bản thì đã có đến 3 lần CCGD. Lần
thứ ba, từ năm 1984, tập trung vào mục tiêu "Đứng đầu thế giới về kinh tế kỹ thuật" và phải giữ được
truyền thống Nhật Bản. Đặc điểm CCGD ở đây là nhấn mạnh vào "con người sáng tạo" và "tính cách
riêng" của người học. Nội dung cơ bản trong CCGD của Giooc Dani lại là "Trường học toàn dân" và
"Trung tâm chất lượng cao" v.v…
13)

. Ở VN, cũng giống như trên thế giới, GD vẫn thường bị chỉ trích, xu hướng nguồn
nhân lực đào tạo không sử dụng được vẫn đang bị báo động. Nhưng GDVN không ở
tình trạng khủng hoảng như ở Pháp vào những năm 60. Vấn đề là, nền GD cho số đông
hiện nay hoàn toàn khác với nền GD tinh hoa trước đây.
Như vậy, CCGD chỉ có "mất" những quan niệm đáng mất mà "được" thì lại được rất
nhiều. Hơn nữa, đây cũng là dịp để xã hội nhận ra những điều "tiến thoái lưỡng nan"
trong GD cũng như có dịp để sử dụng quyền lựa chọn của mình. CCGD sẽ đem lại niềm
tin cho GD và một nhuệ khí mới cho cộng đồng.

SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN
2.1 Trong hơn 15 năm qua, VN cũng đã có một số nghiên cứu rất công phu. Tuy nhiên
có thể cho rằng, phần lớn các kết quả đó: (a) Hoặc còn thiếu tính khả thi do không phù
hợp với chính sách xã hội về GD của VN, văn hoá VN và tập quán Á đông; (b) Hoặc
4/6

Ý tưởng dự án: Xây dựng chương trình hành động cải cách GD

bị cản trở bởi những hệ quy chiếu truyền thống; (c) Hoặc chưa phải là sự lựa chọn của
xã hội, chưa có sự đồng thuận v.v… Do vậy, phần lớn các dự kiến đó chưa được thực
thi. VN cũng đã có "Chiến lược phát triển GD 2001 - 2010". Nhưng các giải pháp ở đây
đương nhiên mới ở mức chiến lược, mà CCGD phải là những hành động của toàn dân.
2.2 Tuy nhiên, CCGD vội vã là bóp chết cải cách. Để CCGD, trước hết cần soạn thảo
một chương trình hành động CCGD quốc gianhằmtriển khai Chiến lược phát triển GD
2001 – 2010 nói trên. Nhưng VN chịu nhiều ảnh hưởng của nền GD nho giáo (tháp ngà,
khoa bảng), của nền GD Pháp (hàn lâm, tinh hoa) và một phần của nền GD Nga. VN
lại có rất hiếm nhà GD thực chuyên tâm, chuyên nghiệp và ảnh hưởng của lớp trẻ thì
chưa đủ, lớp truyền thống có ảnh hưởng lớn trong xã hội thì thường bị gắn vào những
quan điểm của nền GD tinh hoa. Việc sử dụng chuyên gia "không chuyên" cũng rất dễ
bị nhầm lẫn. Trong bối cảnh đó, việc soạn thảo chương trình CCGD dưới dạng một dự
án có tính chất chuyên nghiệp có sự tham vấn quốc tế là rất cần thiết.

MỤC TIÊU, KẾT QUẢ KỲ VỌNG VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN
3.1 Trong phạm vi dự án, mục tiêu trực tiếp và kết quả kỳ vọng nhằm đạt tới là:
(a) Xây dựng được một chương trình hành động CCGD cơ bản, toàn diện, có lộ trình và
được Quốc hội chính thức phê duyệt. Trong đó có các hoạt động sau:
• Triển khai (có điều chỉnh, cập nhật và phát triển) Chiến lược phát triển GD
2001-2010, tham chiếu các chiến lược khác của Nhà nước , thông điệp của
UNESCO,… để hiệu chỉnh lại các mục tiêu chiến lược và các “Nguyên tắc phát
triển”.
• Tiến hành một số nghiên cứu khảo sát bổ sung, xây dựng những “Nguyên tắc
hành động” và hiệu chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể cho các giai đoạn.
• Nhận ra các “vấn đề then chốt”, lựa chọn ưu tiên và xây dựng một chương trình
hành động có tính tích hợp và có lộ trình.
• Có một nghị quyết của Bộ chính trị về CCGD, đảm bảo sự cam kết quốc gia.
• Quốc hội thảo luận và phê duyệt chương trình (hoặc ít ra là các nguyên tắc phát
triển và nguyên tắc hành động).
(b) Thiết kế để thực hiện một số dự án thí điểm. Trong đó có các hoạt động sau:
• Cấp bách tổ chức đánh giá việc đổi mới chương trình cũng như lộ trình đổi mới
sách giáo khoa trong GD phổ thông hiện nay, hiệu chỉnh, nếu cần, và đưa vào
danh sách dự án ưu tiên.
• Rà soát và hiệu chỉnh các chương trình mục tiêu của Bộ, của dự án tiểu học,
ĐH,… để sớm chọn một số “dự án ưu tiên thí điểm” theo lĩnh vực và địa
phương.

5/6

Ý tưởng dự án: Xây dựng chương trình hành động cải cách GD

• Thiết kế và thực hiện vài ba dự án trong vòng 1 - 2 năm, đánh giá rút kinh
nghiệm.
1. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia CCGD. Trong đó có các hoạt động
sau:
• Công bố việc xây dựng chương trình CCGD và tổ chức để công chúng có thể
đóng góp vào quá trình ra-quyết-định qua các phương tiện truyền thông.
• Tổ chức nhiều hội thảo để đại diện của những “nhóm lợi ích có liên quan” tham
gia định kỳ vào quá trình ra-quyết-định
14) Chúng ta chưa có cách tổ chức các hội đồng, các hội thảo, các nhóm chuyên gia, cách làm
việc với lãnh đạo… một cách thích hợp.
14)

.
• Tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc để báo cáo và tìm kiếm sự cam kết của cộng đồng.
3.2 Cách tổ chức dự án có thể như sau:
• Lựa chọn khoảng 10 - 12 nhà GD, nhà chiến lược trong đó có 1 - 2 đại diện của
Nhà nước để hình thành một tổ dự án. Tổ dự án làm việc có tính chuyên nghiệp
(phần lớn làm toàn bộ thời gian và hưởng lương từ dự án)
15) Trong lần CCGD lần thứ 3 ở Nhật bản, khởi xướng năm 1984, Ủy ban CCGD cũng đã có
đến hàng trăm cuộc họp trong 3 năm.
15)

•
•
•
•
•

.
Thuê khoảng 2 - 3 chuyên gia GD nước ngoài làm việc định kỳ.
Xây dựng một mạng lưới khoảng 300 - 400 đại diện cho các “nhóm lợi ích có
liên quan” như cơ quan chủ quản, thầy cô giáo, SV học sinh, phụ huynh, cộng
đồng kinh doanh, các tổ chức chính trị xã hội v.v...
Tổ dự án làm việc với lãnh đạo theo thủ tục “Ra-quyết-định đa-mục-tiêu”, quan
hệ giữa “Người phân tích” và "Người-ra-quyết-định".
Sau khi kết thúc dự án, một Ban thư ký (Như kiểu BTK Mêkông) sẽ được thành
lập, đặt ở bộ GD & ĐT để chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo.
Thời gian thực hiện dự án là 1,5 năm. Tổng kinh phí khoảng 15 tỷ VNĐ. Kinh
phí này có thể xin tài trợ từ UNDP, dự án ĐH hoặc từ ngân sách Nhà nước .
Thời kỳ cơ bản để thực hiện chương trình hành động CCGD khoảng từ 10 – 15
năm.

3.3 Nếu được các cấp lãnh đạo sơ bộ chấp thuận, đề nghị bộ GD & ĐT sớm tổ chức
soạn thảo bản "Đề nghị dự án" (cần khoảng 2 tháng) để dự án có thể sớm bắt đầu và
hoàn thành vào cuối 2005 đưa trình Quốc hội phê duyệt. Cần sớm công bố công khai
kế hoạch này (ví dụ từ đầu năm 2005) để tạo ra phong trào toàn dân tham gia CCGD.
CCGD phải là sự lựa chọn của cả xã hội
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