
Chương 4

GIÁO DỤC VÀ Sự PHÁT TRIỂN XẢ HỘI

Giáo dục là một trong những nhân tô quan trọng quyết 
định sự tồn tại và phát triển của cá nhân và xã hội loài 
người. Trong chương trước chúng ta đã xem xét vai trò của 
giáo dục đôi với sự phát triển cá nhân. Giáo dục là yếu tô giũ 
vai trò chủ đạo đôi với sự phát triển của mỗi cá nhân. Vậy, 
giáo dục giữ vai trò như thê nào đối với sự phát triển của xã 
hội? Vai trò của giáo dục đôl với xã hội trong từng giai đoạn 
lịch sử loài người có sự thay đổi như thế  nào?... Chúng ta sẽ 
phân tích vấn để này qua các chức năng xã hội của giáo dục.

1. Các chức năng xã hội của giáo dục

1.1. C h ức n ă n g  k in h  tê

Để đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực -  
nhân tô quyết định sự phát triển kinh tê xã hội cần phải tạo 
ra sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. 
Trong thời đại ngày nay con người là nhân tô’ trung tâm của 
mọi chiến lược phát triển xã hội. Đảng ta coi con người vừa 
là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Tại Đại hội IX 
Đảng ta đã khắng định: “Nguồn lực con người - yếu tô cơ bản 
nhất để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tê nhanh và bền 
vững... Con người và nguồn nhân lực là nhân tô' quyết định 
phát triển của đâ't nước trong thời kì CNH - HĐH”. Cũng 
trong đại hội này Đảng lấy phát triển nguồn nhân lực. giáo 
dục đào tạo, khoa học công nghệ làm các khâu đột phá đưa 
đất nước vào thời kì CNH - HĐH, thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...
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Để thấy rõ vai trò quyết định của nguồn lực con người 
trong quá trình phát triển xã hội, nhất là trong thời kì CNH- 
HĐH thì phải đặt nó trong mối quan hệ so sánh với các 
nguồn lực khác như tài nguyên, tài chính, cơ sở vật chất... 
Chiên lược nguồn nhân lực đang là vấn đê nổi cộm trong 
những năm đầu của thế kỉ mới, thế kỉ XXI của tất cả các 
quổc gia.

Theo các nhà nghiên cứu kinh tế  - xã hội học, nguồn 
nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực là nguồn lực bên trong 
của đất nước, nó cùng với các nguồn vôn khác như tài 
nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí... kết hợp với nguồn lực bên 
ngoài tạo nên nguồn lực tồng hợp để phát triển xã hội. Vấn 
để con người và nguồn nhân lực có môi quan hệ khăng khít, 
gắn quyện với nhau. Con người được đào tạo, giáo dục đạt 
đến một chuẩn trình độ nào đó thì trở thành nguồn nhân lực. 
Bản thân con người chỉ là tiềm năng để trỏ thành nguồn 
nhân lực mà thôi. Trong nhiều năm gần đây, Đảng ta đã ban 
hành hàng loạt các nghị quyết liên quan đến sự nghiệp chăm 
sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tô" con người, phát triển con 
người Việt Nam toàn diện. Đảng ta coi nguồn lực con người 
là nguồn lực quyết định cho sự thắng lợi của sự nghiệp CNH
- HĐH đất nưổc.

Trong tổng hợp các nguồn lực: vốn, tài nguyên, vị trí địa 
lí, nguồn lực nước ngoài... và nguồn lực con người thì các 
nguồn lực khác chỉ là tiềm năng, vai trò, tác động sức mạnh 
của chúng đến đâu đều thông qua và phụ thuộc vào hoạt 
động của con người, đây là nguồn lực duy nhất biết tư duy, 
có ý chí, có tri thức. Chỉ có con người mới gắn kết các nguồn 
lực lại thành sức mạnh, tống hợp thúc đẩy xã hội phát triển.

Từ cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất (thậm 
chí cả trước đó) cho đến nay, tài nguyên thiên nhiên, vị trí
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địa lí có ảnh hưỏng trực tiếp đến sự phát triển của mỗi quốc 
gia. Kinh tế  xã hội phụ thuộc vào trình độ phát triên lực 
lượng sản xuất, mà trước hết là khả năng khai thác của con 
người. Tuy vậy, nếu con người khai thác tài nguyên không có 
kê hoạch, không có sự hiểu biết, tôn trọng quy luật tự nhiên, 
quy luật sinh thái thì ưu thê về nguồn tài nguyên sẽ bị mất 
đi, nhiều khi còn có tác dụng ngược lại. Chẳng hạn như khai 
thác các khoáng sản hiện nay, nhiều nước đã gây ra ô nhiễm 
môi trường trầm trọng, làm mất cân bằng sinh thái, phung 
phí làm cạn kiệt tài nguyên...

Trong nền kinh tế  tri thức thì tri thức là tư liệu sản xuất 
quan trọng nhất. Giáo dục - đào tạo đã tạo ra tư liệu sản 
xuất quan trọng đó. Như vậy giáo dục - đào tạo cũng là một 
ngành sản xuất, thậm chí một ngành sản xuất trực tiêp 
quan trọng nhất — sản xuất ra tư liệu sản xuất.

Chỉ trong vòng 25 năm, từ năm 1965 — 1990, Hàn Quốc 
là một nước nghèo nhất thế  giới, lại nghèo nàn về tài nguyên 
khoáng sản, bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhưng vẫn trở 
thành một quôc gia giàu mạnh, là một trong bôn con rồng 

châu Á (Nền kinh tế  Hàn Quốc hiện nay được xếp vào hàng 
thứ 11 thế  giới). Có thể nói tài sản lổn nhất của Hàn Quốc là 
người dân biết chữ và cần cù lao động, biết khai thác tài 
nguyên và kiến thiết đất nước một cách hợp lí và khoa học. 
Hay ở Nhật Bản, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sử 
dụng viện trợ và vôVi nước ngoài chỉ được coi là yếu tô' ngoại 
sinh. Họ coi con người lao động có kỉ luật, có kĩ thuật cao, 
biết tiết kiệm, biết kết hợp văn hoá Nhật với kĩ thuật 
phương Tây là tài nguyên quý giá nhất. Ngược lại một số 
nước có tài nguyên phong phú như Ghinê, Côlômbia, 
Libêria... lại không giàu có và phát triển bằng Nhật Bản và 
Hàn Quốc.
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Nước ta, nguồn tài nguyên thiên nhiên không quá nhiều 
nhưng cũng không phải là ít so vối các khu vực và các nước 
khác trên thê giói, nhưng chúng ta chưa có cách thức và 
trình độ khai thác hợp lí nên hiệu quả sử dụng tài nguyên 
còn thấp, chưa tạo ra được sức mạnh để phát triển kinh tế. 
Mác đã từng nói: Tiền tệ chỉ trở thành tư bản thông qua sức 
lao động của người công nhân và nhờ vậy giá trị mới lớn hơn 
giá trị ban đầu. Điều đó có nghĩa là, không chỉ riêng vô"n mà 
tất cả các nguồn lực khác, dù là nội sinh hay ngoại sinh đểu 
phụ thuộc vào khả năng sử dụng của con người. Có thế kết 
luận rằng, trong tất cả các nguồn lực thì nguồn lực con người 
là nguồn lực quan trọng nhất trong sự phát triển của mỗi 
quốc gia. Từ nhận thức như vậy nên trong quá trình CNH - 
HĐH của nước ta hiện nay con người là nguồn lực đóng vai 
trò quyết định, nguồn lực con người là đứng đầu, là tiền đề 
của các nguồn lực khác. Nguồn lực con người vừa là chủ thê 
vừa là khách thể của các quá trình kinh tế  xã hội.

Nói tới nguồn nhân lực là nói tới sô' lượng và chất lượng 
của nó. Trong đó, yếu tô’ chất lượng là quan trọng nhất trong 
nguồn lực con người. Chất lượng nguồn nhân lực là hàm 
lượng trí tuệ, bao gồm cả trình độ tay nghề, phẩm chất đạo 
đức tốt đẹp, cơ thể cường tráng..., trong tất cả các yếu tô' đó 
thì trí tuệ là yếu tô’ quyết định chất lượng nguồn nhân lực. 
Lúc sinh thòi Hồ Chủ Tịch từng nói: Một dân tộc dốt là một 
dân tộc vếu. Hay như Alvin Toffler, nhà tương lai học người 
Mĩ cũng khẳng định: Mọi nguồn lực tự nhiên đều có thể bị 
khai thác cạn kiệt, chỉ có tài nguyên trí tuệ là vô tận, càng 
khai thác càng phát triển.

Bước vào thế kỉ mới với sự hình thành và phát triển nền 
kinh tế  tri thức đã mang lại những biến động cực kì to lớn 
trong phát triển nguồn lực. Phát triến nguồn nhân lực được 
hiểu là cả lực lượng lao động, tiềm năng lao động, đội ngũ
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lao động, đào tạo lại, đào tạo mới và quản lí nguồn nhân lực. 
Hiện nay nguồn nhân lực nước ta đang ở trong thời kì quá 
độ, vì thê có nhiều cấp độ và trình độ khác nhau, có cả nhân 
lực cho kinh tê nông nghiệp, có cả nhân lực của kinh tê công 
nghiệp và bắt đầu mầm mông của nhân lực kinh tê tri thức. 
Trước mắt, chúng ta phải đào tạo nguồn nhân lực cho cả ba 
loại hình kinh tê đó nhưng theo hướng bồi dưõng nguồn 
nhân lực để chuyển từ nền kinh tế  nông nghiệp sang nền 
kinh tế  công nghiệp, đồng thời chuyển từ nền kinh tế công 
nghiệp sang nền kinh tê tri thức.

Hiện nay cơ cấu lao động của chúng ta còn bất hợp lí, tỉ 
lệ lao động có trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp và 
công nhân kĩ thuật là 1: 1,75 : 2,3 đã dẫn đên tình trạng 
thừa thầy, thiếu thợ. Nguyên nhân là chúng ta đã buông 
lỏng quản lí giáo dục đào tạo, để phát triển tự do, tự phát 
theo nhu cầu của người dân, còn nặng nể về tâm lí khoa cử. 
chưa gắn đào tạo vối sử dụng. Việc đào tạo nghề chưa bám 
sát cơ cấu lao động, yêu cầu của thực tiễn về nguồn nhân lực 
cho từng ngành nghề, từng khu vực kinh tế, từng lĩnh vực 
hoạt động xã hội. Đặc biệt chúng ta chưa có khả năng dự báo 
và đón đầu sự phát trien xã hội trong đào tạo.

Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ở bậc đại học 
nhìn chung còn thấp so với mục tiêu giáo dục, với yêu cầu 
nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tê xã hội và xu thê 
hội nhập khu vực và toàn thê giới.

Công tác bồi dưỡng và sử dụng nhân tài như là đầu tàu 
của đội ngũ nhân lực chưa được quan tâm đúng mức. thiếu 
cơ chê chính sách để trọng dụng cán bộ khoa học và nhà giáo 
có trình độ cao. Cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ 
cao còn ít. song chưa được sử dụng tôt. đang bị lão hoá.

Chăm lo. phát huy. bồi dưỡng nguồn lực con người là bộ
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phận quan trọng nhất trong chiến lược con người, là nhiệm 
vụ trung tâm của sự nghiệp giáo dục nhằm tạo ra những 
điểu kiện cơ bản để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
Trong công việc trọng đại này, chăm lo, phát huy, bồi dưỡng 
nhân tài có một ý nghĩa đặc biệt, nhâ't là trong nền kinh tế 
tri thức và toàn cầu hoá.

Kinh tê tri thức là nền kinh tế  dựa vào tri thức và công 
nghệ, là những yếu tô" chính tạo ra sản phẩm có hàm lượng 
tri thức cao, khác với nền kinh tê công nghiệp dựa vào các 
yếu tô" tài nguyên, vốn, thiết bị, còn yếu tô" tri thức được coi 
là đứng ngoài lực lượng sản xuất. Trái lại trong nền kinh tế  
tri thức, tri thức công nghệ là lực lượng sản xuâ't. Ai có nhiều 
tri thức sáng tạo, biết sử dụng tri thức thông minh, biết nuôi 
dưỡng cách phát triển tri thức thì người đó sẽ giành ưu thế  
thắng lợi trong mọi cuộc chay đua và cạnh tranh. Ngày nay 
thê giới đang chuyển dịch bản chất lao động từ lao động công 

• nghiệp sang lao động tri thức với những mức độ khác nhau, 
tuỳ vào trình độ phát triển của mỗi nước. Nước Mĩ có lực 
lượng lao động tri thức phát triển nhâ't thế  giới, hiện nay 
chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động.

Đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế  tri thức là 
trách nhiệm lớn lao của ngành giáo dục đào tạo. Là một lĩnh 
vực hoạt động cơ bản của xã hội, giáo dục - đào tạo hình 
thành và phát triển trong những hình thái kinh tê xã hội 
nhâ't định. Hệ thông giáo dục vừa là sản phẩm của một thòi 
đại kinh tế  xã hội, vừa là nhân tô" quan trọng thúc đẩy sự 
phát triển kinh tê và tiến bộ xã hội của mỗi quổc gia. Trong 
nền kinh tế  tri thức, hệ thông giáo dục - đào tạo có những 
đặc điểm sau:

- Giáo dục nhà trường chỉ là một phần, một giai đoạn 
ngắn trong tiến trình học tập của mỗi con người. Vai trò của
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giáo dục ngoài nhà trường, giáo dục liên tục, giảo dục suốt 
đời ở gia đình, nhà máy, công sở... ngày càng lớn. Tuy vậy, 
giáo dục nhà trường vẫn đóng vai trò quan trọng nhất.

- Sự phân chia giữa các loại hình giáo dục phô thông, 
giáo dục nghề nghiệp ngày càng thu hẹp lại do tri thức trỏ 
thành nhân tô" quan trọng có tính quyết định đến đời sông cá 
nhân và lao động nghề nghiệp của họ. Giáo dục cao đắng và 
đại học chuyển từ giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại chúng 
và phô cập.

- Giáo dục không chỉ là truyền thụ tri thức, cung cấp 
thông tin mà hướng vào phát triển toàn diện nhân cách, trên 
cơ sở phát triển năng lực tư duy và hành động để người học 
tự tìm kiếm tri thức, trên cơ sở đó sản xuất tri thức mối cho 
cá nhân và xã hội.

- Giáo dục góp phần quan trọng trong việc chuyển hoá 
các loại tri thức.

- Kinh tế  tri thức làm thay đổi căn bản nền giáo dục, từ 
quan niệm nhận thức đến hệ thông giáo dục, nhà trường, đội 
ngũ giáo viên, nội dung chương trình giảng dạy, đặc biệt là 
phương pháp giảng dạy...

Vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển và hưng thịnh 
đất nước là hết sức to lớn không có gì có thể so sánh được.

Trong thời đại ngày nay, những quan niệm về vai trò, vị 
trí của nguồn nhân lực trong sự phát triển liên tục thay đổi. 
Con người, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành mục tiêu của 
sự phát triển, là yếu tố cơ bản nhất quyết định sự phát triển.

Nguồn nhân lực là mục tiêu của sự phát triển được thụ 
hưởng những thành quả của sự phát triển. Và chính sự thụ 
hưởng đó tiếp tục tạo ra sự kích thích, động lực cho sự phát 
triển của chính bản thân nguồn lực và sự phát triển chung. 
Nguồn nhân lực tốt, châ't lượng cao là tiền đề vững chắc và
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là nhân tố quyết định tác động đến tóc độ phát triển kinh tê 
xả hội, tạo ra sự phát triển và hưng thịnh của mỗi quốc gia, 
của cộng đồng và toàn nhân loại. Nguồn nhân lực có trình độ 
cao là nền tảng vững chắc đảm bảo cho việc chuẩn bị tót và 
thực hiện thành công quá trình hội nhập, hợp tác quốc tế  của 
nước ta. Nếu nguồn nhân lực kém thì những cơ hội của quá 
trình hội nhập và toàn cầu hoá mang lại sẽ trở nên vô nghĩa, 
thậm chí nó lại trở thành thách thức đôi với sự phát triển 
kinh tê xã hội.

Trong tất cả các nguồn lực thì nguồn lực con người là 
quan trọng nhất vì nó tham gia vào quá trình sản xuất và tái 
sản xuất mở rộng, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. Bởi vì 
chính thông qua hoạt động của con người, các nguồn lực khác 
mới có thể phát huy được tác dụng, mới có thể biến tiềm năng 
thành hiện thực. Chính con ngưòi phát hiện và sáng tạo ra 
những nguồn lực mới và sử dụng nó đê phục vụ bản thân. Nói 
đến nguồn lực con người là nói đến những gì cấu thành khả 
năng, năng lực, sức mạnh sáng tạo của con người. Nhưng điều 
quan trọng nhất trong nguồn lực con người là chất lượng chứ 
không phải sô" lượng. Chất lượng nguồn lực con người là hàm 
lượng trí tuệ trong đó (người lao động có trí tuệ, có tay nghề 
thành thạo, có đạo đức tốt đẹp). Đảng ta coi nguồn lực con 
người là nguồn lực của mọi nguồn lực.

Nguồn lực con người có trí tuệ là nguồn tài nguyên quý 
giá nhất. Trí tuệ là tiềm lực “chất xám”, là tiềm lực văn hoá 
của con người. Trí tuệ ngày càng có vai trò quyết định trong 
sự phát triển nguồn lực con người, đặc biệt là đôl với thời đại 
khoa học kĩ thuật phát triển của nền văn minh tri thức. Tri 
thức là nguồn lực hàng đầu tạo ra sự tăng trưởng, quan 
trọng hơn cả vốn, lao động, tài nguyên, đất đai (Ngành sản 
xuất tri thức là GD - ĐT). Trong nền kinh tế  tri thức, hàm 
lượng tri thức chiếm tỉ trọng cao trong kết cấu giá trị sản
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phẩm hàng hoá (từ 70% trở lên). Các giá trị yếu tố khác như 
máy móc, vật tư, nguyên liệu... trong kết cấu giá trị sán 
phẩm ngày càng giảm thì giá trị “chất xám” trong đó ngày 
càng tăng. Khác với các nguồn lực khác bị mất đi khi sử 
dụng, tri thức và thông tin càng sử dụng càng được tăng lên. 
Do đó đầu tư phát triển tri thức là đầu tư chủ yêu nhất của 
thòi đại ngày nay. Chiến lược đầu tư mới là mua khái niệm 
mới, mua tri thức — khả năng tạo ra chúng chứ không phải 
mua máy móc thiết bị mới. Sở hữu tri thức trở thành sở hữu 
quan trọng nhất. Ai chiếm được nhiều tri thức thì người đó 
chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Ngày nay, chiếm hữu tri 
thức và nhân tài còn quan trọng hơn nhiều so với chiếm hữu 
tài nguyên thiên nhiên.

Nhân lực là nguồn tài nguyên, là một nguồn vốn, một 
nguồn động lực trong quá trình phát triên đất nước. Trình 
độ phát triển con người thể hiện tập trung ở các chỉ số HDI 
và chất lượng cuộc sông. Có con người phát triển đầy đủ, 
toàn diện thì mới có nhân lực chất lượng cao.

Muốn thực hiện chiến lược phát triển kinh tế  xã hội thì 
trước hết phải xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát 
triển con người. Nguồn lực con người là sự kết hợp hài hoà 
giữa trí lực, thể lực, kinh nghiệm sống, nhân cách của con 
người. Nói một cách khác, nguồn lực con người là tập hợp các 
chỉ sô phát triển con người và giáo dục là yếu tô’ quan trọng 
nhất tạo ra sự phát triển đó.

1.2. C h ức n ă n g  văn hoá

Văn hoá là một khái niệm rất rộng và có thể được hiểu ỏ 
các cấp độ khác nhau, các góc độ khác nhau. Nếu nhìn nhận 
vãn hoá là sản phẩm lịch sử của nhân loại, của một dân tộc 
thì đó là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần đã được con 
người sáng tạo ra trong quá trình hoạt động thực tiễn lịch sử
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xã hội. Các giá trị đó phản ánh trình độ phát triển của loài 
người hay của một cộng đồng.

Người ta cũng có thể nói đến văn hoá của cá nhân ở các góc 
độ: trình độ học vấn hoặc trình độ cuộc sông của mỗi con người.

Dù hiểu â góc độ nào hay cấp độ nào đi chăng nữa thì 
văn hoá và giáo dục cũng có môi quan hệ chặt chẽ với nhau. 
Giáo dục vừa là thành phần của văn hoá, biểu hiện của văn 
hoá, vừa là phương tiện để phát triển văn hoá. Thông qua 
giáo dục để loài người bảo tồn, sáng tạo và phát triển văn 
hoá. Có thể nói, giáo dục là con đường cơ bản nhất đê giữ gìn 
và phát triển văn hoá của cá nhân và xã hội.

Có thể xem xét chức năng văn hoá của giáo dục ở một sô 
khía cạnh cơ bản sau:

Trước hết, giáo dục là con đưòng, là cách thức cơ bản 
nhất đê nâng cao dân trí. Dân trí có thể hiếu một cách tương 
đôi ngắn gọn là trình độ hiểu biết. Trình độ nhận thức của 
người dân về khoa học (khoa học cơ bản, khoa học kĩ thuật, 
khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, chính trị...). Tuy 
vậy cốt lõi ở đây, dân trí chủ yếu nói đến trình độ học vấn 
trung bình của người dân trong một khu vực hành chính. 
Trình độ dân trí thường được đánh giá qua sô" năm đi học 
trung bình của người dân và chất lượng giáo dục. Chính vì 
vậy, để nâng cao dân trí trước hết phải tăng sô' năm đi học 
trung bình của ngưòi dân và nâng cao chất lượng giáo dục. 
Người ta thường tăng sô' năm đi học trung bình của người 
dân bằng cách phố cập, nâng cao dần trình độ học vấn của 
người dân. Đồng thời với việc tăng sô' năm đi học của người 
dân là nâng cao chất lượng giáo dục, làm cho trình độ người 
dân thu được tương ứng với sô' năm đi học của mình.

Có rất  nhiều cách để nâng cao dân trí như thông qua các 
phương tiện truyền thông đại chúng (sách vở, báo chí, truyền
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thanh, truyền hình...), vui chơi giải trí, lao động... song giáo 
dục là con đưòng quan trọng nhất, có hiệu quả nhất.

Giáo dục còn là phương thức quan trọng nhất đế phát 
hiện và bồi dưỡng nhân tài. Nhân tài là những người có năng 
lực đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó của xã hội, vì thế họ 
hoạt động có hiệu quả cao hơn nhiều so với những người 
khác. Đôi với sự phát triển kinh tê xã hội thì nhân tài có vai 
trò đặc biệt quan trọng. Nhân tài được xem là nguyên khí 
của quốc gia, tinh hoa của tròi đất, rường cột của nước nhà. 
Muôn tạo được sự phát triển nhảy vọt trong bất kì lĩnh vực 
nào của xã hội cũng phải có nhân tài.

Đe bồi dưỡng nhân tài, trước hết người ta phát hiện 
trong giáo dục đại trà những học sinh có năng khiếu được 
thể hiện qua thành tích hoạt động học tập. Từ những học 
sinh năng khiếu, người ta sử dụng các phương pháp, nội 
dung, cách thức riêng để bồi dưỡng. Chẳng hạn như mở các 
lớp chuyên, trường chuyên, trường năng khiếu...

Ngoài việc bồi dưỡng phải có các chê độ chính sách kèm 
theo như chính sách cho thầy (người bồi dưỡng), chính sách 
sử dụng, phát huy năng lực của nhân tài...

Chức năng văn hoá của giáo dục còn thể hiện ở chỗ, giáo 
dục góp phần xây dựng một đời sông văn hoá cho xã hội, góp 
phần loại bỏ những hủ tục lạc hậu, những lối sông không 
phù hợp, phản khoa học để xây dựng một xã hội văn minh, 
hiện đại... Thực tê xã hội nước ta đã chứng minh, nhờ giáo 
dục mà đời sông văn hoá xã hội của nhân dân ta không 
ngừng phát triển, ngày càng văn minh, hiện đại. đồng thòi 
vẫn giữ được những truyền thông văn hoá tốt đẹp của dân 
tộc. Trong bôi cảnh hội nhập quốc tê và toàn cầu hoá. vai trò 
của giáo dục lại càng quan trọng trong việc tiếp thu tinh hoa 
văn hoá của nhân loại và xây dựng nền văn hoá đậm đà bản 
sắc dân tộc.
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1.3. C h ứ c n ă n g  c h ín h  trị

Trong xã hội có giai cấp, giáo dục bao giờ cũng mang tính 
giai cấp. Giáo dục không chỉ là đặc quyển, đặc lợi mà còn là 
một thứ vũ khí lợi hại của giai cấp thống trị xã hội. Giáo dục 
bao giờ cũng phục vụ cho một giai cấp, một thể chê chính trị 
xã hội nhâ't định. Như Lênin đã từng nói: Không có thứ giáo 
dục trung lập, phi chính trị, phi giai cấp, đứng ngoài chính 
trị, đứng ngoài giai cấp. Nói giáo dục trung lập, phi chính trị 
là dôi trá, là lừa bịp. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng 
định: Chê độ khác thì giáo dục cũng phải khác. Hoàn toàn 
đúng như vậy, thực tiễn lịch sử xã hội đã cho thấy: khi chế 
độ chính trị thay đổi thì ngay sau đó giáo dục cũng phải thay 
đổi theo.

Có thể nói giáo dục là con đường quan trọng nhất để 
truyền bá tư tưởng chính trị của giai cấp thông trị xã hội. Mác 
đã khẳng định: Tư tưởng chính thông của một thời đại bao giờ 
cũng là tư tưởng của giai cấp thông trị xã hội. Giai cấp thông 
trị luôn luôn nắm lấy giáo dục, sử dụng giáo dục như một 
phương tiện để truyền bá, giáo dục tư tưởng của mình cho xã 
hội, đặc biệt là đế giành giật thê hệ trẻ. Thực tiễn lịch sử đã 
chứng minh: giai cấp nào, tầng lớp xã hội nào giành giật được 
thế hệ trẻ thì giai cấp đó, tầng lớp xã hội đó sẽ chiến thắng 
trong cuộc đấu tranh giành vị trí thông trị xã hội.

Giáo dục còn là phương tiện, là cách thức để giai cấp 
thông trị ổn định chính trị xã hội. Thông qua giáo dục để 
giai cấp thông trị tiến hành xoa dịu mâu thuẫn giữa các giai 
cấp và tầng lớp trong xã hội, làm cho chúng xích lại gần 
nhau, tránh sự đôi kháng làm mất ổn định xã hội...

Giáo dục bao giờ cũng là vũ khí lợi hại của giai cấp thông 
trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình. 
Nhà trường là pháo đài đấu tranh giai cấp. Mục đích, nội
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dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục đều mang 
tính chính trị rõ rệt. Đặc biệt là lực lượng các nhà giáo dục 
phải có ý thức chính trị rõ ràng là đào tạo con ngưòi cho giai 
cấp nào, phục vụ thể chê chính trị nào...

Nói tóm lại, giáo dục có vai trò hết sức to lớn đôi với sự 
phát triển mọi mặt của xã hội. Giáo dục cùng với khoa học 
công nghệ trở thành một trong những động lực cơ bản nhất 
thúc đẩy sự phát triển xã hội. Trong rất nhiều văn bản nghị 
quyết Đảng và Nhà nước ta đểu luôn luôn xác định giáo dục là 
quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát 
triển, là cách thức đầu tư khôn ngoan nhất, đưa lại hiệu quả 
kinh tê cao nhất và tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững. 
Đất nước ta muôn đi tắt, đón đầu, muôn có những bước phát 
triển nhảy vọt thì phải đầu tư thích đáng cho giáo dục.

Sau đây chúng ta sẽ xem xét nội dung cơ bản của một số 
chính sách lớn về giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước 
ta trong những năm qua.

2. Các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta về 
giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản 
Việt Nam (12/1986) đã mơ ra cho đất nước ta một thòi kì 
mổi. Đó là đại hội đề ra đường lối đổi mới cho cách mạng 
Việt Nam, xoá bỏ nền kinh tê tập trung, quan liêu, bao cấp 
có tính chất trì trệ và bảo thủ sang nền kinh tế  thị trường xã 
hội chủ nghĩa, có sự quản lí của Nhà nước. Hàng loạt chính 
sách mới đôi với mọi mặt của đời sông xã hội đã được Đảng 
và Nhà nưóc ta ban hành. Riêng trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều quyết sách 
quan trọng nhằm làm cho giáo dục và đào tạo trỏ thành một 
trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy kinh tế  xã 
hội phát triển. Các chính sách lớn cần phải nói đến là: Báo
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cáo chính trị của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khoá VII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá VIII; Chiến lược phát triển giáo dục 
2001-2010; Luật Giáo dục năm 1998 và được sửa đổi, bổ 
sung năm 2005. Nội dung cơ bản của những chính sách trên 
đề cập đến một sô’ vấn để sau:

Đánh giá thực trạng giáo dục - đào tạo nưóc ta từ khi 
giành được độc lập (2/9/1945) đến nay, đặc biệt là sau thòi kì 
đổi mới (sau Đại hội VI của Đảng tháng 12 năm 1986). 
Quyết định định hưổng chiến lược phát triển giáo dục - đào 
tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quyết định 
chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. Xác định rõ hành 
lang pháp lí cho tồ chức và hoạt động giáo dục. Sau đây 
chúng ta sẽ xem xét cụ thê một số nội dung cơ bản:

Vê thành tựu: Nghị quyết lần thứ hai Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định, sau Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, mặc dù đất nước còn nghèo và xảy ra 
chiến tranh liên miên nhưng sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
của nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhất 
là sau thời kì đổi mới. Cụ thể là: mạng lưới trường học phát 
triển rộng khắp từ biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa đều 
có trường học. Chất lượng giáo dục - dào tạo có tiến bộ bước 
đầu trên một sô' mặt về các môn khoa học tự nhiên và kĩ 
thuật. Số  học sinh khá, giỏi, học sinh đoạt giải trong các kì 
thi qucíc gia và quốc tế  ngày càng tăng. Trong giáo dục - đào 
tạo đã xuất hiện một sô" nhân tô’ mới. Nhiều nơi đã hình 
thành phong trào học tập sôi nổi. Các loại hình trường lớp 
được mở ra đa dạng và phong phú đế’ đáp ứng nhu cầu học 
tập của người dân. Đã huy động được nhiều nguồn lực cho 
giáo dục - đào tạo. Toàn xã hội chăm lo đến giáo dục nhiều
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hơn trước. Hợp tác quốc tê về giáo dục - đào tạo bước đầu 
được mở rộng hơn...

Hội nghị cũng đã vạch rõ nguyên nhân của các thành tựu 
nói trên là:

Do đường lối giáo dục - đào tạo đúng đắn của Đảng, 
truyền thông hiếu học của dân tộc ta. Đội ngũ giáo viên, cán 
bộ quản lí và học sinh đã có nhiều cố  gắng lớn. Các cấp uỷ 
đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân ý thức rõ hơn về vai 
trò của giáo dục đôi với tương lai đất nước, tích cực thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo 
dục - đào tạo

Vê những yếu kém, Nghị quyết chỉ rõ: Giáo dục - đào tạo 
nưổc ta còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô, cơ cấu, 
nhất là vê chất lượng và hiệu quả, chưa đáp ứng kịp những 
đòi hỏi lớn và ngày càng cao về nhăn lực của công cuộc đổi 
mới kinh tế  - xã hội. Còn một sô' lượng đáng kể dân sô' mù 
chữ (khoảng 9%), tỉ lệ sinh viên trên dân sô" còn thấp, tỉ lệ 
lao động qua đào tạo mới đạt hơn 10%, thiếu lao động có tay 
nghề và trình độ cao, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa hợp lí. 
C hát lượng và hiệu  quả g iá o  dục - đ à o  tạo  còn th ấp , đặc biệt 
đáng lo ngại là một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng 
suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lí tưởng, theo lối sông thực 
dụng, thiêu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của 
bản thân và đât nước. Đào tạo chưa gắn với sử dụng. Biểu 
hiện tiêu cực, thiêu kỉ cương trong giáo dục có chiểu hướng 
gia tăng như dạy thêm, học thêm tràn  lan, có một sô trường 
có hiện tượng mua bán điểm, mua bán bằng cấp. tuyển sinh 
vượt quá khả nãng đào tạo... Chưa thực hiện công bàng xã 
hội trong giáo dục. Đội ngũ giáo viên vừa thiếu lại vừa yếu. 
Những nguyên nhân của yếu kém trên là:
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Công tác quản lí giáo dục - đào tạo có những mặt yếu 
kém, bất cập. Cơ chê quản lí của ngành giáo dục - đào tạo 
chưa hợp lí, nội dung giáo dục -^đào tạo vừa thừa vừa thiếu, 
chưa gắn với cuộc sông. Phương pháp giáo dục - đào tạo chậm 
đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động và sáng tạo của 
người học. Giáo dục - đào tạo chưa kết hợp chặt chẽ với lao 
động sản xuất, nhà trường chưa gắn với gia đình và xã hội...

Phần thứ hai, Hội nghị vạch ra định hướng chiến lược 
phát triển giáo dục - đào tạo trong thòi kì công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá. Những tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục - 
đào tạo trong thòi kì này là:

Giữ vững m ục tiêu giáo dục xã hội chủ nghĩa  trong nội 
dung và phương pháp đào tạo nhằm xây dựng những con 
người và thê hệ thiết tha gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên 
cường, có năng lực tiếp thu văn hoá nhân loại, có ý thức cộng 
đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, có tư duy sáng 
tạo, có tác phong công nghiệp, có sức khoẻ...

Thực sự  coi giáo dục  - đào tạo là quốc sách hàng đầu. 
Giáo dục - đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tô" 
quyết định tăng trương kinh tê và phát triển xã hội.

Giáo dục - đào tạo là sự  nghiệp của toàn Đảng, của Nhà  
nước và của toàn dân. Phát triên giáo dục - đào tạo gắn với 
nhu cầu p h á t  triển kin h  t ế  -  xã hội, những tiến bộ kh oa  học  
công nghệ và củng cô quốc phòng, an ninh. Thực hiện  công  
bằng xã hội trong giáo dục, bảo đảm ai cũng được quyển học 
tập và phát triển. Giữ vững vai trò nòng cốt của các trường 
công lập đi đôi với đa dạng hoá các loại hình giáo dục đào 
tạo. trên cơ sở Nhà nước thôYig nhất quản lí từ mục tiêu, nội 
dung chương trình, văn bằng, tiêu chuẩn giáo viên...
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Hội nghị cũng đã vạch ra mục tiêu giáo dục - đào tạo đến 
năm 2020 và các nhiệm vụ cụ thể đến năm 2000. Đên năm 
2020, giáo dục - đào tạo có mấy mục tiêu cơ bản sau:

Xây dựng hoàn chỉnh và phát triển bậc học mầm non. 
Nâng cao chất lượng toàn diện bậc tiểu học. Hoàn thành phổ 
cập THCS vào năm 2010 và THPT vào năm 2020. Phát triển 
giáo dục ở các vùng thiểu sô", các vùng khó khăn. Phát triển 
đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp, đẩy mạnh đào tạo 
công nhân lành nghề. Nâng cao chất lượng và đảm bảo đủ số 
lượng giáo viên cho toàn bộ hệ thông giáo dục. Tiêu chuẩn 
hoá và hiện đại hoá các điều kiện dạy và học. Phấn đấu có 
một sô' cơ sở đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 
đạt chuẩn quốc tế.

Vê nhiệm vụ, phát huy những thành tựu đã đạt được, 
khắc phục những mặt yếu kém chuẩn bị tiền đề cho những 
bước phát triển mạnh vào đầu thê kỉ XXI. Xây dựng chiến 
lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kì công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. Ban hành Luật Giáo dục.

Đe thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nói trên, Hội nghị 
đưa ra các giải pháp chủ yếu là: Tăng cường các nguồn lực 
cho giáo dục, như tăng tỉ trọng ngân sách cho giáo dục, huy 
động các nguồn lực ngoài ngân sách như đóng học phí và các 
khoản đóng góp khác, khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ 
sở sản xuất, các tô chức... đầu tư cho giáo dục, cho phép các 
trường, các cơ sở dào tạo lập cơ sở sán xuất, dịch vụ khoa học 
đúng với ngành nghề đào tạo. Sử dụng vốn vay và sự tài trợ 
của nước ngoài, các tố chức quốc tế, các cá nhân. Việt kiểu...

Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, 
người học, giáo viên là nhân tô' quyết định chất lượng giáo dục.

Tiếp tục đôi mới nội dung, phương p h áp  g iáo  dục  - đào 
tạo và tăng cường cơ sở vật chất các trường học.
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Đổi mới công tác quản lí giáo dục, như quy định lại chức 
năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lí giáo dục đào tạo, xử 
lí nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục, đổi 
mới cơ chê quản lí...

Và giải pháp quan trọng hàng đầu có tính chất quyết 
định sự phát triển giáo dục - đào tạo là tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đôi với giáo dục đào tạo.

Tất cả những vân đề nói trên đều được thể chế hoá bằng 
Luật Giáo dục. Luật ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 
sự nghiệp giáo dục, tăng cường hiệu lực quản lí nhà nưổc về 
giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quổc, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh.

Luật Giáo dục ra đời trên cơ sở căn cứ vào Hiến pháp 
nước CHXHCN Việt Nam năm 1992. Bộ luật được Quốc hội 
nước CHXHCN Việt Nam khoá X thông qua ngày 2 tháng 12 
năm 1998. Sau môt thòi gian áp dụng, do sự vận động và 
phát triển của xã hội, đến năm 2005, luật được Quôc hội sửa 
đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Bộ Luật Giáo dục của nước ta được sửa đổi năm 2005 
gồm 9 chương, 120 điều. So với Luật Giáo dục năm 1998 thì 
Luật giáo dục năm 2005 đã bỏ bớt 3 điều, bổ sung 13 điều, 
sửa đổi 83 điểu (trong đó có 68 điều được chỉnh lí về nội dung 
và 15 điều chỉnh lí về kĩ thuật). Lí do bỏ 3 điểu trong mục 4 
chương VII về thanh tra giáo dục là vì các nội dung quy định 
về thanh tra trong đó đã được quy định tại Luật Thanh tra 
và do Luật Thanh tra điều chỉnh. Có 13 điều mói được bố 
sung nhằm quy định về chương trình, trách nhiệm của cán 
bộ quản lí, tổ chức kiểm định châ't lượng giáo dục, các hành
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vi bị cấm đôi với nhà giáo và ngưòi học, chính sách đối với 
trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, chính sách đối với 
trường dân lập và các tổ chức cần có mà trong Luật Giáo dục 
năm 1998 chưa quy định. Cụ thể bổ sung như sau: Điều 6 - 
quy định về chương trình giáo dục; Điều 16 - nói về vai trò 
và trách nhiệm của cán bộ quản lí giáo dục; Điều 17 - nói về 
kiểm định chất lượng giáo dục; Điểu 24 - nói về chương trình 
giáo dục mầm non; Điều 53 - nói về Hội đồng trường; Điều 
65 - nói về nhiệm vụ, quyển hạn của trường dân lập, tư thục; 
Điều 66 - nói về chê độ tài chính; Điều 67 - nói về quyền sở 
hữu tài sản, rút vốn và chuyển nhượng vô'n; Điều 68 - nói về 
chính sách ưu đãi; Điểu 75 - nói về các hành vi nhà giáo 
không được làm; Điều 84 - nói về quyền và các chính sách 
đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm nón; Điểu 88 - nói 
về các hành vi cấm đôi với người học; Điều 96 - nói về Ban 
đại diện cha mẹ học sinh.

Cụ thê nội dung Luật Giáo dục như sau: Chương I. 
N hững quy định chung  gồm 20 điều, quy định về phạm vi 
điều chỉnh; mục tiêu giáo dục; tính chất, nguyên lí giáo dục; 
hệ thông giáo dục quốc dân; yêu cầu về nội dung, phương 
pháp giáo dục; chương trình giáo dục; ngôn ngữ dùng trong 
nhà trường và cơ sở giáo dục khác, dạy và học tiếng nói, chữ 
viêt của dân tộc thiểu số, dạy ngoại ngữ; văn bằng, chứng 
chỉ; phát triến giáo dục; quyển và nghĩa vụ học tập của công 
dân; phố cập giáo dục; đầu tư cho giáo dục; quản lí nhà nước 
về giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa 
học; không truyền bá tôn giáo trong các trường, cơ só giáo 
dục khác; cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục.

Chương II. Hệ thông giáo dục quốc dân  gồm 27 điều, quy 
định về giáo dục mầm non (mục tiêu, yêu cầu về nội dung, 
phương pháp, chương trình giáo dục, cơ sở giáo dục); giáo 
dục phổ thông (mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp.
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chương trình giáo dục, sách giáo khoa, cơ sở giáo dục, xác 
nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và cấp văn 
bằng tô’t nghiệp trung học); giáo dục nghề nghiệp (mục tiêu, 
yêu cầu vê nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình, 
cơ sở giáo dục, văn bằng); giáo dục thường xuyên (yêu cầu vể 
chương trình, nội dung, phương pháp, cơ sở giáo dục, văn 
bằng, chứng chỉ).

Chương III. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác  gồm 22 
điều, quy định vể tố chức, hoạt động của nhà trường (nhà 
trường trong hệ thông giáo dục quốc dân; trường của cơ quan 
nhà nước, của tố chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, của 
lực lượng vũ trang nhân dân; thành lập nhà trường; thẩm 
quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, 
sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường; điều lệ nhà trường; 
hội đồng trường, hiệu trưởng, hội đồng tư vấn trong nhà 
trường, tổ chức Đảng trong nhà trường, đoàn thể, tổ chức xã 
hội trong nhà trường); nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường 
(nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp nghề, trường 
trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường cao 
đẳng, đại học trong nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội, 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường trung cấp 
nghề, trường trung câp chuyên nghiệp, trường cao đắng, 
trường đại học); các loại trường chuyên biệt (trường phổ thông 
dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự 
bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, trường lớp 
dành cho người tàn tật, trường giáo dưỡng); chính sách đôi vối 
trường dân lập, tư thục (nhiệm vụ và quyền hạn của trường 
dân lập, tư thục, chế độ tài chính, quyền sỏ hữu tài sản, rút 
vốn và chuyển nhượng vô'n, chính sách ưu đãi); tổ chức và 
hoạt động của các cơ sở giáo dục khác.

Chương IV. Nhà giấo  gồm 13 điều, quy định nhiệm vụ và 
quyền hạn của nhà giáo (giáo sư, phó giáo sư, nhiệm vụ của
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nhà giáo, quyền của nhà giáo, thỉnh giảng, các hành vi nhà 
giáo không được làm, ngày nhà giáo Việt Nam); đào tạo và 
bồi dưỡng nhà giáo (trình độ chuẩn được bồi dưõng của nhà 
giáo, trường sư phạm, nhà giáo của trường cao đắng, trường 
đại học); chính sách đối với nhà giáo (bồi dưõng chuyên môn, 
nghiệp vụ, tiền lương, chính sách đôi với nhà giáo, cán bộ 
quản lí giáo dục công tác ở vùng chuyên biệt, ở vùng có điều 
kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn).

Chưdng V. Người học gồm 10 điều, quy định nhiệm vụ và 
quyền hạn của người học (người học, quyền và chính sách đối 
với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, nhiệm vụ của người 
học, quyên của người học, nghĩa vụ của người học tại trường 
cao đẳng, trường đại học quô’c lập, các hành vi bị cấm đôi với 
người học); chính sách đôi với người học (học bông và trợ cấp 
xã hội, chê độ cử tuyển, tín dụng giáo dục, miễn, giảm phí 
dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên).

Chương VI. Nhà trường, gia  đinh và xã hội gồm 6 điều, 
quy định trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của gia 
đình, quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, 
ban đại diện cha mẹ học sinh, trách nhiệm của xã hội, quỹ 
khuyên học, quỹ bảo trợ giáo dục.

Chương VII. Quản lí nhà nước về giáo dục gồm 15 điều, 
quy định nội dung quản lí nhà nước và cơ quan quản lí nhà 
nước về giáo dục, đầu tư cho giáo dục (ngân sách nhà nước 
chi cho giáo dục, ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây 
dựng trường học, khuyên khích đầu tư cho giáo dục. học phí. 
lệ phí tuyên sinh, ưu đãi về thuế trong xuất bản sách giác 
khoa, sản xuất thiết bị dạy học, đồ chơi); hợp tác quốc tế  Ví 
giáo dục (khuyến khích hợp tác về giáo dục với nước ngoài 
khuyến khích hợp tác về giáo dục với Việt Nam. công nhậr 
văn bằng nước ngoài); thang tra giáo dục (quyền hạn. trácl
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nhiệm của thanh tra giáo dục, tổ chức hoạt động của thanh 
tra giáo dục).

Chương V III. Khen thưởng và xử lí vị phạm  gồm 5 điểu, 
quy định phong tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; 
khen thưởng đôi với tổ chức, cá nhân có thành tích trong 
giáo dục; khen thưởng đôi với người học; phong tặng danh 
hiệu tiến sĩ danh dự; xử lí vi phạm.

Chương IX. Điều khoản thi hành gồm 2 điều, quy định về 
hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành.

3. Những đặc điểm cơ bản của thời đại -  thời cơ và 
thách thức đối với giáo dục

3.1. S ự  h ìn h  thành  xã hội thông tin
Trong báo cáo “Châu Âu và xã hội thông tin toàn cầu” 

năm 1994, ông Bangenman đã nhấn mạnh: “Trên quy mô thế 
giới, công nghệ thông tin và viễn thông đang đưa đến một 
cuộc cách mạng công nghiệp mới, và ngay từ bây giờ nó cũng 
có tầm quan trọng và tính triệt để như các cuộc cách mạng 
trước đây, nó ảnh hưởng lớn lao đến lao động và việc làm”. 
Thực vậy, cuộc cách mạng thông tin đòi hỏi trình độ của 
nhân lực phải cao hơn và năng động hơn. Tại các nước phát 
triển, trong các ngành công nghệ đã tạo ra sô việc làm cao 
tương đương, thậm chí cao hơn số việc làm bị mất của các 
ngành khác. Công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi 
bản chất của lao động, biến đổi tô chức sản xuất và quá trình 
sản xuất. Những thay đổi này đang làm thay đổi xã hội, làm 
thay đổi cả lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và điều 
kiện làm việc của người lao động.

Công nghệ thông tin khuyến khích phân tán công việc, 
nhưng cũng điều phôi công việc trong các mạng lưới liên hệ 
vói nhau theo thời gian trong một quốc gia, một khu vực và
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thậm chí trên toàn thế giới. Như vậy, người lao động có được 
tính độc lập cá nhân trong tổ chức làm việc, nhưng lại cần có 
một tri thức tương đôi rộng để có thể hội nhập vói thị trường 
lao động quốc tế. Tác động của công nghệ thông tin có tính 
hai mặt: một mặt nó làm tăng cường vai trò của yếu tố con 
người trong qua trình sản xuất, mặt khác nó làm cho con 
người rất dễ tổn thương trước những thay đổi trong tổ chức 
lao động vì họ là một cá nhân đơn lẻ đối mặt với một mạng 
lưới hết sức phức tạp. Công nghệ thông tin thâm nhập vào 
tất cả các mặt của đòi sông kinh tế  xã hội. Trong lĩnh vực 
giáo dục xã hội thông tin đưa đến một câu hỏi là liệu kiến 
thức nó mang lại có còn yếu tô' làm giàu văn hoá cho từng cá 
thể hay không? Người ta e ngại rằng, chất lượng giáo dục 
dựa quá nhiều vào giới truyền thông đa phương tiện sẽ dẫn 
đến một thứ văn hoá tầm thường, trong đó từng cá nhân 
đánh mất các giá trị lịch sử, địa lí và văn hoá truyền thống 
và có khi sẽ bị đồng hoá các giá trị văn hoá của một số nước. 
Xã hội thông tin sẽ làm thay đổi phương thức giảng dạy bằng 
cách thay thế  quan hệ thụ động bằng quan hệ chủ động của 
học sinh với giáo viên. Tuy nhiên vấn đề bảo đảm nội dung 
và chương trình giáo dục là yếu tô' quan trọng hàng đầu để 
đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trong xã hội ngày nay, thông tin và tri thức là cơ sỏ cho 
việc ra quyết định và hành động. Chất lượng của các quyết 
định, hiệu quả của các hoạt động phụ thuộc vào chất lượng 
và sô" lượng của thông tin. sử  dụng nhiều thông tin và tri 
thức trong quá trình thực hiện công việc sẽ đạt được chất 
lượng và hiệu quả tốt hơn. Thông tin có vai trò quan trọng 
trong sản xuất, quản lí, điều hành cũng như trong mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội.

Thông tin là cơ sở của tri thức. Thông tin được con người 
xử lí, tiếp thu, nhận thức thì biến thành tri thức. Thông tin
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là tài nguyên quan trọng nhất trong xã hội thông tin và là 
một nhu cầu cơ bản của con người. Mọi lĩnh vực từ sản xuất, 
quản lí, điều hành cho đến hoạt động của đời sông xã hội đều 
cần đến thông tin. Thông tin phát triển mạnh thể hiện trình 
độ phát triển cao của một xã hội. Lĩnh vực nào thiếu thông 
tin thì lĩnh vực đó khó có thể phát triển. Các nước phát triển 
như Hoa Kì và các nước Tây Âu, những ngành kinh tế  dựa 
trên việc xử lí thông tin đang hoạt động sôi nổi nhất.

Việc thu thập, xử lí, lưu trữ và chu chuyển thông tin 
nhằm giúp con ngưòi nhận thức, tổ chức khai thác và sử 
dụng có hiệu quả nhất nguồn tài nguyên thông tin trong mọi 
lĩnh vực hoạt động nhằm cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên 
là nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin. 
Công nghệ thông tin có các chức năng quan trọng như sáng 
tạo trong nghiên cứu khoa học, trong thiết kế, giáo dục, đào 
tạo...; truyền tải thông tin trên mạng, phát thanh truyền 
hình, các phương tiện thông tin đại chúng khác; xử lí thông 

. tin bao gồm: biên tập, trình bày, phát triển phần mểm, xử lí 
dữ liệu, phân tích hỗ trợ ra quyết định; lưu giữ thông tin bao 
gồm: thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu... Với những thành tựu 
và khả năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin như 
máy vi tính, laze, vi điện tử, viễn thông và mạng... ngành 
công nghệ thông tin cùng với các dịch vụ liên quan đang trở 
thành ngành mang tính chủ đạo trong nền kinh tế  ngày nay. 
Và ngày nay khi lượng thông tin ngày càng nhiều, tốc độ chu 
chuyên thông tin ngày càng nhanh thì nước nào làm chủ 
được thông tin, làm chủ được các công nghệ hiện đại thì nước 
đó phát triển nhanh (Trước đây Mác từng dự báo: một ngày 
bằng 20 năm. Hiện nay thực tế  đang dần chứng minh điều 
đó: Một ngày hoạt động thương mại hiện nay bằng cả năm 
1949, một ngày làm khoa học bằng cả năm 1960, một ngày 
gọi điện thoại bằng cả năm 1990...).

103



Trong xã hội thông tin, những ngành công nghệ cao đang 
phát triển mạnh mẽ và công nghệ thông tin là một trong 
những ngành quan trọng hàng đầu, giữ vai trò nòng cốt trong 
việc thúc đẩy các ngành công nghệ khác phát triển. Cuộc cách 
mạng về công nghệ thông tin những năm cuối thế kỉ XX đang 
làm cho nền kinh tế  thế giới từ một nền kinh tê công nghiệp 
chuyển dần sang một nền kinh tế  mới, các nhà khoa học gọi là 
nền kinh tê thông tin hay nển kinh tế tri thức.

Việc học tập của con người trong xã hội thông tin sẽ trỏ 
thành thường xuyên và suốt đời thông qua mạng máy tính. 
Bất cứ cá nhân nào cũng có thể tham dự những chương trình 
học tập trên mạng, không phân biệt vị trí địa lí, tuổi tác, 
những hạn chê vê' thể chất hoặc thời gian biểu cá nhân. Mọi 
người đều có thể tiếp xúc những kho tàng tài liệu giáo dục, 
dễ dàng tìm lại những bài học đã qua, cập nhật các kĩ năng 
và lựa chọn cho mình một phương pháp học tập hiệu quả 
nhất trong sô* rất nhiều các phương pháp dạy học khác nhau. 
Các chương trình giáo dục có thể sửa đổi cho phù hợp vổi 
từng cá nhân.

Khác với nhiều công nghệ khác, công nghệ thông tin phát 
triển, đi vào cuộc sông và lan toả đến mọi lĩnh vực, mọi 
người, mọi nơi rất nhanh. Máy tính sẽ có mặt ở khắp mọi 
nơi. Chúng ta sẽ tiếp xúc thường xuyên với máy tính có đặc 
tính là rất nhỏ bé, không dây, tính di động cao, công suất lớn 
và tính cá nhân hoá cao. Những máy tính này lúc đầu có thề 
xuất hiện trên thị trường dưới dạng là chiếc đồng hồ hay 
những đồ trang sức với công suất của một chiếc máv tính và 
một điện thoại di động. Sau đó chúng ta sẽ có những chiếc 
máy tính được gắn vào quần áo và có thể được cấy vào dưới 
da người.
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Khả năng xử lí của máy tính cũng ngày càng nhanh hơn 
rất nhiều. Năm 1987 năng lực xử lí của máy tính là 2 triệu 
phép tính trong một giây nhưng đến năm 1997 máy tính có 
khả năng xử lí 1 tỉ phép tính trong một giây.

Việc sử dụng các vi mạch, chip điện tử có tốc độ xử lí, 
tính toán cao trong các câ'u trúc song song đã tạo nên một 
cách tiếp cận khác hẳn so với việc sử dụng các máy tính điện 
tử thông thường trên cơ sở một bộ vi xử lí thông thường. Bộ 
xử lí song song được mô phỏng theo mạng lưới các tế  bào 
thần kinh trên não người. Các cấu trúc này giống như não 
người, tiến hành tổ chức thông tin thành các mô thức, chỉ 
định các chức năng khác nhau cho các bộ phận khác nhau 
trong mạng lưối và tỏ ra rấ t  hiệu quả. Mặt khác, chúng còn 
có thể tái tố chức lại để điều chỉnh các sai sót trong các cấu 
tử. Như vậy, máy tính đã giúp con người về mặt trí tuệ, sử 
dụng những thông tin và tri thức đã biết để vươn tới cái 
chưa biết trên cơ sỏ hoạt động cơ bản là suy lí.

Giá thành cũng là vân đề hết sức quan trọng. Hiện nay 
với 1000 USD có thể mua được bộ vi xử lí 1 tỉ phép tính/giây. 
Dự kiến đến năm 2025, với 1000 USD có thể mua được bộ vi 
xử lí 10 tỉ phép tính/giây. Khả năng của bộ nhớ cũng tăng 
nhanh về dung lượng (2 năm tăng gấp đôi một lần) và giá cả 
lại giảm. Năm 1970 một bộ nhổ dung lượng 1 M B giá nửa 
triệu đô la Mĩ, đến năm 1996 giá chỉ còn 38 đô la và đến nay 
giá chỉ còn dưới 3 đô la.

Tốc độ truyền thông tin cũng được tăng lên liên tục, dự 
kiến đến năm 2025 tốc độ truyền thông tin qua cáp sẽ đạt 
mức hàng nghìn ti bit mỗi giây. Giá thành điểm nút trên 
mạng có xu hướng giảm 10 lần sau 5 năm. Tô’c độ truyền dẫn 
cao nhưng hình ảnh vẫn đảm bảo tốt...
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3 .2  K h o a  học cô n g  n g h ê  n gày  c à n g  p h á t  triển  
n h a n h  c h ó n g

Trong thòi gian tới, khoa học và công nghệ phát triên với 
tốc độ cao chưa từng thấy, có nhiều đột biến lớn, khối lượng 
thông tin về tri thức khoa học, công nghệ đến năm 2020 sẽ 
tăng nhiều lần so với hiện nay. Làn sóng đổi mới công nghệ 
diễn ra với tốíc độ ngày càng lớn trong hàng loạt các lĩnh vực 
kinh tê xã hội.

Cả quá trình lịch sử của loài ngưòi cho tối thế  kỉ XIX, 
con người mới chỉ nghiên cứu cấu trúc vật chất đến mức 
phân tử thì riêng trong thế  kỉ XX, trí tuệ con người tiến sâu 
thêm ba mức nữa, đó là mức nguyên tử, mức hạt cơ bản và 
hạt siêu cơ bản, con người có thể tiến sâu vào những khoảng 
cách vô cùng nhỏ (10 '17m). Việc khám phá thế giới vĩ mô 
cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ngày nay con 
người có thể thu thập thông tin ở khoảng cách hàng triệu 
năm ánh sáng và theo dõi những hiện tượng trong quá khứ 
xa hàng chục đến hàng trăm triệu năm. Con người cũng có 
khả năng khảo sát những hiện tượng xảy ra cực ngắn từ 10"9 
đến 10-12 giây (nanôgiây và picôgiây).

Vào cuối thê kỉ XX trên toàn th ế  giới đã có 1,26 tỉ máy 
thu hình, trong đó hơn 200 triệu chiếc nôi cáp, hơn 60 triệu 
chiếc sử dụng kĩ thuật số, hơn 690 triệu điện thoại thuê bao 
cả cô" định và di động. Nếu doanh sô" của ngành công nghệ 
thông tin truyền thông năm 1995 là 1000 tỉ đô la Mĩ, thì vào 
năm 2000 con số này là 2000 tỉ đô la Mĩ, chiếm gần 10% tổng 
doanh sô' toàn bộ nền kinh tế  thê giới.

Sự phát triển khoa học công nghệ ngày càng mang tính 
xã hội hoá, quốc tế  hoá và toàn cầu hoá nên nhu cầu phát 
triến khoa học và sự cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ 
cao ngày càng mạnh mẽ. Những cuộc cạnh tranh khốc liệt
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trong lĩnh vực công nghiệp thông tin, truyền thông và viễn 
thông cũng như các lĩnh vực khác đang đưa nhà kinh doanh 
thông tin thành những ông chủ mới của thê giới, về  thực 
chất những cuộc cạnh tranh khốc liệt này diễn ra trên nền 
tảng đổi mới công nghệ vói tốc độ ngày càng lớn trong hàng 
loạt lĩnh vực kinh tế  xã hội. Nếu thế kỉ XIX, thời gian đưa 
phát minh vào sử dụng trong công nghệ phải mất từ 60 đến 
70 năm thì vào đầu thế kỉ XX là khoảng 30 năm, vào giữa 
thế kỉ XX là khoảng 5-6 năm, vào những năm 90 là 2-3 năm 
và từ sau năm 2000 là dưới 1 năm.

Xu thế gắn kết chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ ngày 
càng phát triển mạnh mẽ. Cùng với quá trình gắn kết đó, 
môi quan hệ giữa nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản 
xuất, kinh doanh và giáo dục - đào tạo ngày càng gắn chặt 
với nhau. Trong suốt thê kỉ XX, quá trình gắn kết chặt chẽ 
giữa khoa học và công nghệ không ngừng tăng lên. Vào nửa 
sau thế kỉ XX khoa học đã vượt lên trước so với công nghệ, 
do đó nền sản xuất xã hội đã thay đổi hẳn về mặt cơ cấu, quy 
mô và tốc độ phát triển. Nền sản xuất đó đặt ra nhiều nhiệm 
vụ đòi hỏi khoa học phải giải quyết trước và từ đó đòi hỏi 
phải có các phương tiện lao động khoa học như máy tính, các 
thiết bị khoa học.

Với cuộc cách mạng vi điện tử diễn ra vào những năm 
1960, cùng với những thành tựu khoa học và công nghệ lớn 
nhất của thế kỉ XX đã khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại. Khoa học đã đảm nhiệm vai trò chỉ 
đạo và dẫn đường trong quá trình tổ chức lại vê căn bản công 
nghệ sản xuất, điều tiết các quy trình công nghệ với quy mô 
ngày càng tăng, tồ chức lại tất cả các lĩnh vực của đời sông 
xã hội trên cơ sở những ngành công nghệ có hàm lượng tri 
thức và công nghệ cao. Đó là các ngành như công nghệ thông 
tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự
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động hoá trên cơ sở kĩ thuật vi điện tử, công nghệ năng 
lượng mới, công nghệ hàng không - vũ trụ...

Trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ hiện 
nay, sự gắn bó mật thiết giữa khoa học và công nghệ có ý 
nghĩa quan trọng đôi với sự phát triển kinh tê của các nước 
trên thê giới. Các nước phát triển đểu ý thức rằng đầu tư vào 
khoa học và công nghệ là đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận 
nhất. Với một chính sách mạnh dạn ưu tiên đầu tư hàng đầu 
cho khoa học và công nghệ, nước Mĩ đã thoát khỏi tình trạng 
thâm hụt ngân sách nặng nể để lại sau bốn đời tổng thông.

Trong nền kinh tế  tri thức, khả năng sáng tạo, phân phối 
và khai thác thông tin, tri thức khoa học và công nghệ đang 
nhanh chóng trở thành nguồn lực chính để tạo ra lợi thê 
cạnh tranh, tạo ra của cải vật chất và nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng, giảm suy thoái 
môi trường, triển khai các chiến lược đôi phó với nạn thất 
nghiệp và nghèo khô đều hoàn toàn tuỳ thuộc vào những 
tiến bộ của khoa học và công nghệ.

Xu thê liên kết, hoà nhập giữa công nghệ truyền thông 
và các công nghệ mũi nhọn đang diễn ra ngày càng rõ rệt. Sự 
xâm nhập của công nghệ hiện đại vào tất cả các lĩnh vực của 
nền sản xuất xã hội đã làm cho lực lượng sản xuất phát triển 
nhanh chóng. Chức năng và vị trí của con ngưòi trong sản 
xuất đã bị thay đổi trên cơ sở dịch chuyển từ nền tảng điện 
cơ khí sang nền tảng cơ - điện tử và cơ - vi điện tử. sả n  xuất 
dựa trên cơ sở các ngành công nghệ cao có tính thân thiện 
với môi trường. Nếu các cuộc cách mạng công nghiệp trưóc 
đây góp phần tiết kiệm lao động sông thì cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại đã tạo điều kiện t iế t  kiệm 
các tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực xã hội, cho phép 
chi phí tương đôi ít hơn các phương tiện sản xuất để tạo ra
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cùng một lượng hàng hoá tiêu dùng, kéo theo sự thay đổi cơ 
cấu của nền sản xuất xã hội, làm thay đổi tận gốc các lực 
lượng sản xuất và tác động tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Công nghệ thông tin cũng đã nhanh chóng trở thành 
công cụ hết sức hữu hiệu, chi phối các hoạt động nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu thích ứng và tự 
động hoá sản xuất trong ngành công nghệ sinh học. Việc giải 
mã bộ gen người cũng nhờ các máy tính cực mạnh. Công 
nghệ thông tin sinh học đã trở thành một yếu tô’ công nghệ 
cao không thể thiếu được trong nghiên cứu và triển khai 
công nghệ sinh học. Trong thê kỉ XXI, sự kết hợp giữa công 
nghệ sinh học và công nghệ thông tin sẽ cho ra đời các máy 
tính sinh học. Các mạch (chíp) sinh học sẽ thay thê các mạch 
silic trong thế hệ máy tính biết tư duy.

Về kĩ thuật gen, theo tính toán, năm 2005 các ngành sản 
xuất ứng dụng kĩ thuật gen chiếm 20% GDP của Hoa Kì, ước 
tính 2000 tỉ USD.

Những khả năng mới của công nghệ y - sinh học như cấy 
ghép và thay thế cơ quan nội tạng, sinh sản nhân tạo, dự báo 
và điều trị các bệnh di truyền đang đưa lại cho ngành y học 
sức mạnh to lổn đê phục vụ lợi ích con người.

Năm 2002 tất cả các nước công nghiệp phát triển đều coi 
công nghệ nanô là công nghệ chiến lược của những thập niên 
đầu thê kỉ XXI. Công nghệ nanô mở ra một triển vọng rất to 
lớn cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, cho tự động 
hoá các ngành sản xuất, các quá trình điểu khiến khác. 
Ngành hoá học và công nghệ sinh học sẽ có những phương 
tiện để sử dụng từng phần tử trong các phản ứng tinh vi 
khác nhau. Khoa học vật liệu đã và sẽ tiếp tục mở ra những 
chân tròi mới ở mức nguyên tử và phân tử. Những tính chất 
vật lí của vật chất sẽ thay đổi hắn với quy mô lớn hơn, các
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nhà khoa học có điều kiện phát hiện ra nhũng hiện tượng 
mới để giải thích và nghiên cứu...

Viễn cảnh của thế  giới người máy thông minh, của trí tuệ 
nhân tạo và của máy tính sẽ dựa trên những sự phỏng tạo 
theo mô hình sinh vật. Máy móc, thiết bị văn phòng sẽ làm 
thay một số công việc của con người, chúng sẽ nghe và làm 
theo mệnh lệnh của con người và có thể phát triển các giác 
quan. Máy có thể mô phỏng các kịch bản dự báo. Máy sẽ 
trông nom và chăm sóc trẻ em, bệnh nhân và giúp đỡ ngưòi 
mù. Máy có thể tổ chức thành các mạng lưới đế thực hiện 
những nhiệm vụ mới hoặc tự liên lạc với nhau bằng những 
ngôn ngữ mà con người chưa hề tạo ra.

Nhờ những tiến bộ vượt bậc về cơ vi điện tử hiện nay và cơ 
vi quang tử, tới đây con người có thế chê tạo ra rất nhiêu loại 
rôbôt tinh vi, được điểu khiển tự động từ xa trên toàn cầu hay 
trong vũ trụ, thực hiện những công việc phức tạp, nguy hiếm 
trong những điều kiện khắc nghiệt, có thế tự quyết định hành 
vi của mình trong điều kiện môi trường động, có những giác 
quan và với một trí tuệ gần như tự nhiên. Khi con người chê 
tạo ra một con rệp chứa tới hàng tỉ linh kiện thì ranh giới 
giữa sinh vật và công nghệ không còn nữa.

Công nghệ nanô (lnanô=10"9m) là tập hợp các phương 
pháp kĩ thuật cho phép thao tác những cấu trúc riêng biệt, 
những đối tượng, vật thể có kích thước đo bằng nanômét. 
Xây dựng công nghệ này đòi hỏi thiết bị rấ t  tinh vi, chính 
xác và đắt tiền. Nhiều giải thưởng Nôben vật lí và hoá học 
gần đây đều đã trao cho những nhà khoa học có các phát 
minh then chôt trong lĩnh vực này, như kính hiển vi với hiệu 
ứng đường hầm, thiết bị cơ bản để theo dõi, quan sát và thao 
tác các vật thê ó cấp nguvên tử.
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Vào những năm 1990 các nhà khoa học đã chê tạo ra 
được những thiết bị cho phép nắm giữ, giải phóng, sắp xếp, 
chất đông các nguyên tử hay phân tử, có nghĩa là đã thao tác 
các vật liệu ỏ mức nguyên tử, cấp nanô. Nhờ vậy có thể chê 
tạo được các vi mạch có độ phần giải ở cấp nguyên tử, khiến 
cho có thể tăng gấp nhiều lần mật độ bóng bán dẫn và tốc độ 
tính toán. Nếu làm chủ được công nghệ này thì các ngành 
hoá học, sinh học phân tử, khoa học công nghệ vật liệu... sẽ 
có những đột biến cực kì to lớn. Nhất là trong ngành điên tử, 
mật độ và tốc độ xử lí của các vi mạch sẽ tăng vọt lên một 
cách chưa từng thấy.

Có thể nói, công nghệ nanô sẽ mở ra cho nhân loại nhiều 
cuộc cách mạng công nghiệp mới nữa trong thế kỉ XXI. 
Nhiều ứng dụng có thể được đưa vào trong các lĩnh vực như 
hoá học, vật liệu, năng lượng và điện tử. Chẳng hạn tới đây 
nhò công nghệ nanô người ta có thể chế tạo ra các thiết bị có 
tốc độ nhanh hơn 1000 lần so với các thiết bị hiện có, tiêu 
thụ ít năng lượng hơn và rẻ hơn và có tính năng gấp 100 lần 
so vói những vật liệu hiện nay. Các máy tính kiểu mới hoạt 
động trên cơ sở AND với tốc độ nhanh hơn nhiều nghìn lần 
so vối các siêu máy tính.

Xét về mức độ đầu tư và hiệu quả kinh tê, công nghệ sinh 
học có thể làm lu mờ công nghệ thông tin sau năm 2010. Việc 
lập bản đồ gen người tạo ra những bước tiến có tính đột phá 
trong việc xác định môi liên hệ giữa gen và các pham chất 
của con người. Liệu pháp gen sẽ được phô cập, các tê bào 
thông thường có khả năng nhân đôi 50 lần hiện nay sẽ được 
điểu chỉnh đê có thể nhân đôi 200 lần hoặc hơn. Việc lập bản 
đồ gen của động thực vật sẽ phục vụ đắc lực cho nhu cầu của 
con người. Nông nghiệp sẽ biến đôi căn bản với năng suất 
cao hơn. thức ăn giàu dinh dưỡng hơn, khả năng phòng bệnh 
tôt hơn. Các loại cây trồng sẽ tăng khả năng chông chọi (hạn,
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úng, sâu bệnh...). Động vật biến đổi gen sẽ cung cấp prôtêin 
vói giá trị dược liệu quý có ngay trong thịt và sữa. Vi khuấn 
được dùng để làm sạch môi trường.

Đến năm 2025, việc nhân bản vô tính các cơ quan của 
con người có thể là hiện thực. Các tế  bào gốc của người và 
động vật hiện đang được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm 
để có thể chuyển thành bất kì kiểu tê bào cụ thê nào. Có thể 
lấy một mô riêng và chuyển AND sang tế  bào gốc đê tạo ra 
một mô ghép mà cơ thể sẽ không từ chối. Hiện nay các nhà 
khoa học đã tạo được các tế  bào tim chuột từ các tê bào gốc. 
Những phát triển này có thể làm tăng tuổi thọ trung bình 
của con người ít nhất là 85 tuổi trong vòng 25 năm tới. vể 
mặt lí thuyết, những ai sinh ra sau 2025 có thể chờ đợi một 
tuổi thọ trung bình cao đáng kể hơn thế. Trong vòng 20 năm 
tối, loài người sẽ chứng kiến sự bùng nố của công nghệ y học 
bắt nguồn từ nghiên cứu gen, cho phép phát hiện và chữa 
nhiều căn bệnh về gen trước khi chúng phát triển, thậm chí 
ngay từ trong tử cung.

Một loạt dược phẩm mới xuất phát từ nghiên cứu gen sẽ 
được đưa ra thị trường trong 20 năm tới, đáp ứng cho việc điều 
trị, chữa chạy và các biện pháp phòng ngừa cho những ngưòi 
ôm đau. Chúng bao gồm các loại dược phẩm đê điểu trị các căn 
bệnh nguy hiểm đến tính mạng, những rối loạn tâm lí...

Đáng ngạc nhiên là một số thuốc chữa bệnh sẽ được cá 
nhân hoá đê đáp ứng các yêu cầu độc đáo của cấu tạo gen cá 
nhân. Bác sĩ riêng sẽ có một bản đồ gen của bạn và từ đó sẽ 
chỉ định đơn thuôc, chê độ ăn uông, và các biện pháp điểu trị 
phù hợp. Trong vòng 20 năm tới những bộ phận cơ thế nhân 
bản vô tính sẽ được nuôi lớn trong phòng thí nghiệm và để 
cấy ghép cho những bộ phận con ngưòi bị hỏng, giải quyết 
những bệnh nan y.
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về công nghệ năng lượng, một sô' chuyên gia cho rằng các 
năng lượng truyền thông như than, dầu, điện ...hiện nay 
không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của 
sản xuất và đòi sông. Loài người đang đòi hỏi có những 
nguồn năng lượng mới tin cậy hơn để tránh những thiệt hại 
về kinh tế  do thiếu năng lượng gây ra. Một trong những 
nguồn năng lượng đó là điện có thể sản xuất ngay tại chỗ 
nhờ các tua bin cực nhỏ, động cơ đốt trong và pin nhiên liệu. 
Người ta sẽ tăng cường sử dụng khí tự nhiên và các nhiên 
liệu sạch, rẻ và sẵn có.

Các nhà khoa học dự báo sẽ phát triển các quá trình hoá 
học chuyển đổi các hợp chất hydrocacbon từ dạng khí sang 
dạng lỏng. Như vậy quá trình này sẽ cho phép sử dụng và 
tích trữ các nhiên liệu một cách linh hoạt hơn. Ví dụ như sự 
chuyền đổi khí tự nhiên thành nhiên liệu điêzen dùng trong 
giao thông vận tải. Công nghệ chuyển đổi từ dạng khí sang 
dạng lỏng mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là vận chuyến 
nguồn nguyên liệu này từ những vùng xa xôi hẻo lánh mà 
chúng lẽ ra đã bị bỏ đi thành những nguồn nhiên liệu sạch, 
dễ vận chuyển.

Thập kỉ tới ắc quy sẽ tiếp tục phát triển. Các thê hệ ắc 
quy mói tiếp theo dựa trên cơ sở công nghệ polyme liti và có 
điện dung cao gấp 3 lần các loại ắc quy hiện nay trên thị 
trường. Sẽ có những ắc quy tô't hơn cho máy tính xách tay và 
điện thoại di động.

Vấn đề năng lượng mặt trời cũng đã được đề cập từ lâu 
và hiện nay đang trong quá trình phát triển. Nguyên nhân 
là do năng lượng mặt tròi được coi là năng lượng bển vững. 
Năng lượng mặt trời khó thu gom và trữ những khối lượng 
lớn bằng một cách thức có hiệu quả. Tuy nhiên các chuyên 
gia dự báo sẽ có những cải tiến cơ bản trong thập kỉ tới.
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Những cải tiến sử dụng năng lứợng mặt trời để sưởi ấm và 
làm mát các toà nhà và những tiến bộ mới đây về hiệu quả 
của pin mặt tròi hứa hẹn làm cho việc ứng dụng rộng rãi 
năng lượng mặt tròi trên mặt đất có thể trở thành hiện thực. 
Hiện nay đang có những tiến bộ trong phát triển pin quang 
điện hiệu quả.

Công nghệ nanô được ứng dụng trong công nghệ năng 
lượng sẽ bảo đảm góp phần cung ứng đủ năng lượng cho 
nhân loại, đặc biệt trong việc tích góp năng lượng mặt tròi 
một cách có hiệu quả nhất. Trên thực tế  năng lượng mặt trời 
truyền xuống trái đất hàng năm có thể đáp ứng 10.000 lần 
nhu cầu năng lượng của thế  giới dự kiến vào năm 2050. 
Chúng ta có thể hình dung rằng, một ngày nào đó người ta 
sẽ nắm bắt được từng hạt phôton bay tới Trái Đất ngay cả 
khi thời tiết xấu nhò các thiết bị cảm biến năng lượng mặt 
trời siêu tính năng hoàn hảo.

Các nhà địa chất đã phát hiện ra những trầm tích giàu 
tinh thê khí tự nhiên đông lạnh ở đáy đại dương. Khai thác 
được nguồn tài nguyên này sẽ là một bước đột phá về khả 
năng cung cấp năng lượng trong tương lai. Mặc dù một 
chương trình mới của nhiều nước đang nghiên cứu các 
phương pháp thu hồi và các phương pháp khác có liên quan, 
song cho đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu thương mại 
nào để tìm hiểu nguồn dự trữ to lớn này. Dự báo nguồn năng 
lượng này sẽ phát triển trong thập kỉ tới để bô sung cho 
năng lượng khí tự nhiên.

Tương lai sẽ là sự hội tụ, đan xen nhiều công nghệ với 
nhau tạo ra nhiều sự đột biến. Ví dụ mĩ phẩm kết hợp với 
chữa bệnh... Điểu then chôt chính là phải quản lí và kết hợp 
chặt chẽ những di sản trí tuệ hết sức khác nhau này. Việc số 
hoá có tác động to lớn tới tất cả các ngành nghề. Sẽ không có
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ngành nghê nào xem thường sự cần thiết việc am hiếu và 
khai thác các lợi ích của công nghệ số. Do có sự hội tụ nêu 
trên, nhiều ranh giđi ngành ngày nay đã thay đôi. Ví dụ, 
ranh giới giữa ngành máy tính cá nhân và máy thu hình đã 
không còn rõ rệt nữa. Sự xoá nhoà ranh giới ngành có thế 
dẫn đến các đôi thủ cạnh tranh tiếp cận cơ hội bằng nhũng 
lợi thế của mình.

Các công cụ phân tích trước đây để xác định nơi tạo ra 
giá trị có thể không còn phù hợp trong môi trường công 
nghiệp mới. Quy mô không còn ảnh hưỏng nhiều tới thị 
trường. Mọi người sẽ không thể vạch ra ranh giới ngành một 
cách rõ ràng. Ranh giới giữa cung, cầu, các đối thủ cạnh 
tranh và người cộng tác trở nên rất thông thoáng. Không còn 
có những vị thê cạnh tranh lâu bền. Cấu trúc ngành ở tình 
trạng thay đổi liên tục. Vấn đề chiến lược không phải là tối 
ưu hoá mà là duy trì khả năng ứng phó nhanh và linh hoạt. 
Mục tiêu chính là tạo một thế cạnh tranh vững vàng. Vì 
nguồn nhân lực của từng doanh nghiệp sẽ không đáp ứng 
nhu cầu gia tăng và luôn thay đổi, nên giữa các ngành sẽ có 
những hợp tác thoả ước được kí kết. Các doanh nghiệp dù lớn 
hay nhỏ sẽ hình thành ra các liên minh. Nhiều liên minh có 
thể chỉ là tạm thòi. Khi cấu trúc ngành nghề thay đổi thì 
tầm quan trọng của các liên minh cũng thay đôi. Các doanh 
nghiệp sẽ hình thành các liên minh mổi và các liên minh cũ 
bị xoá bỏ.

3.3. Xu th ế  toàn cầu hoá
Xu thế toàn cẩu hoá đã tạo ra một động lực thúc đẩy nền 

giáo dục phát triển và có những biến đổi sâu sắc. Tương lai 
đến với chúng ta nhanh đến mức khó tin, sự hình thành một 
thị trường toàn cầu về việc làm, vôn, công nghệ và đặc biệt 
là thông tin... đã và đang trở thành hiện thực.
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Toàn cầu hoá là một cuộc phiêu lưu bắt buộc thật khó 
cưỡng lại, bởi đó là một xu thê khách quan. Thực ra toàn cầu 
hoá cũng không phải là hoàn toàn mới lạ bởi nó đã có từ rât 
lâu trong lịch sử loài người. Một số nhà nghiên cứu cho rằng 
kinh tế  thế giới đã có sự liên kết vê mặt thương mại ngay từ 
rất sóm. Thậm chí có người cho rằng vào thê ki IV trước 
Công nguyên, đế chế Alexandre đã là một dạng của toàn cầu 
hoá. Tuy nhiên quy mô của hiện tượng đang xảy ra hiện nay 
không giông vói những gì mà chúng ta từng biết trong quá 
khứ. Toàn cầu hoá hiện nay đụng chạm đến rất nhiều lĩnh 
vực của đời sông kinh tế  xã hội và trực tiếp ảnh hưởng đến 
mỗi quô"c gia, mỗi khu vực và thậm chí đến tận từng cá nhân 
con người.

Nếu hiện nay có khủng hoảng kinh tê thì chủ yếu là 
khủng hoảng thừa. Trong phần lớn các ngành kinh tê luôn 
luôn có tình trạng sản xuất thừa. Tuy nhiên khủng hoảng 
thừa không có nghĩa là đời sông của mọi người trên thế giới 
đã quá no đủ mà chính là sự phân biệt mức sông và khoảng 
cách giữa người giàu và ngưòi nghèo, giữa nưổc giàu và nước 
nghèo đang ngày càng tăng lên. Nếu như có chỗ nào đói kém 
thì vấn đê không phải là thế giới thiếu lương thực mà ở chỗ 
phân phối không công bằng, đồng thời nó phản ánh trình độ 
phát triển không đồng đều giữa các quốc gia. Bên cạnh 
những nước giàu có, trên thế giới vẫn còn tồn tại tình trạng 
nghèo khổ dai dẳng ở nhiều nước nghèo và ngav cả nước giàu 
cũng có một bộ phận người lao động sông rất nghèo khổ. Có 
người mô tả sự tương phản giàu nghèo trên thế giới hiện nay 
bằng hình ảnh “tủ chất đầy đồ ăn bên cạnh bát cháo bình 
dân”. Trước ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hoá. mối liên 
kêt quôc gia cho phép nhà nước đóng vai trò phân phối lại 
nhằm giảm bớt sự bất bình đảng xã hội và tránh rạn nứt xã 
hội. Nhưng từ khi diễn ra quá trình toàn cầu hoá. việc làm
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này đã bị giảm thiểu đáng kể, vì bất kì chính sách phân phôi 
lại nào cũng đều có tác động đến tính cạnh tranh. Do vậy, 
tầng lóp dưới ở các nước giàu đang chứng kiến thu nhập thực 
tế của họ giảm xuống một cách đáng kể từ hai thập niên qua.

Toàn cầu hoá, bên cạnh mặt tích cực của nó là tăng 
cường giao lưu văn hoá, học hỏi kinh nghiệm của nhau, cùng 
nhau chia sẻ thông tin vào kho tàng tri thức của nhân loại, 
cùng nhau chia sẻ rủi ro... thì mặt trái của nó là sự tương 
phản giàu nghèo, tình trạng thất nghiệp, tình trạng ô nhiễm 
môi trường sinh thái, bệnh tật... Hô'ngăn cách giàu nghèo và 
sự bất bình đảng ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
ngày càng tăng giữa một bên là lổp người ưu tú, có trình độ 
học vấn cao, còn bên kia là những người không được học 
hành, hay nói đúng hơn là không có cơ hội được học hành 
phải hứng chịu mọi hậu quả cạnh tranh khốc liệt trong thị 
trường lao động. Sự gia tăng của tiến bộ công nghệ, nhất là 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đòi hỏi phải thay đổi 
nhanh chóng với mọi thay đổi, khả năng thường xuyên cập 
nhật các tri thức mới. Bên cạnh đó, toàn cầu hoá đòi hỏi từng 
cá nhân phải năng động, linh hoạt, có khả năng làm việc 
theo êkíp, hoà hợp vối những người có tính cách và quy tắc 
xử sự khác nhau. Biết giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác cũng 
là có thêm một lợi thế. Những tiêu cực do toàn cầu hoá mang 
lại không phải tự thân nó mà do sự chi phôi của một sô' nước 
phát triển, đặc biệt là Mĩ, muôn làm bá chủ thế giới, muôn 
áp đặt một luật chơi riêng có lợi cho Mĩ và các nước tư bản 
phát triển, muốn đồng hoá các nền văn hoá khác theo văn 
hoá phương Tây trong khi các nước đang phát triển chưa kịp 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kinh tế, chính trị, pháp 
luật và cả tâm lí nữa. Nhân dân trên toàn thế giới đang đẩy 
manh cuôc đấu tranh chông lại mặt tiêu cực của toàn cầu 
hoá chông chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Chúng ta sẵn sàng
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và chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hoá nhưng kiên 
quyết chông lại mặt tiêu cực của nó.

Có thế nói toàn cầu hoá đang đặt ra cho các nước đang 
phát triển rất nhiều thách thức.

Về kinh tế: Toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới là sự 
chuyển hướng nền kinh tê các nưóc thành nền kinh tê thị 
trường, còn sự thị trường hoá nền kinh tế thê giới thì biểu 
hiện ở sự chuyển biến của cơ cấu kinh tê và cơ chê hoạt động 
kinh tế, biểu hiện ở sự tăng trưởng liên tục của kim ngạch 
mậu dịch thế giới và biểu hiện ở phương diện toàn cầu hoá 
phân bổ tài nguyên.

Tự do hoá thương mại được thể hiện trong việc giảm và 
bãi bỏ thuê quan, tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hoá, 
đồng thời cũng đặt các nước vào tình thế phải đôi mặt với 
cạnh tranh hàng hoá từ bên ngoài tràn vào. Đối vói các nước 
có trình độ quản lí kinh tế, trình độ khoa học và công nghệ 
thấp thì sức ép cạnh tranh này rất lớn. Khi chúng ta tham 
gia vào vào quá trình hội nhập, toàn cầu hoá nếu chúng ta 
không chuẩn bị kịp và kĩ nguồn nhân lực có trình độ cao đê 
làm chủ được những công nghệ, phương thức quản lí hiện đại 
thì phần thua thiệt là khó tránh khỏi.

Về khoa học công nghệ , quá trình toàn cầu hoá kinh tê đã 
thúc đấy sự cạnh tranh quyết liệt vê khoa học công nghệ 
giữa các nước và đặt ra thách thức lđn trong quá trình giành 
giật lợi ích kinh tê và chiếm lĩnh vị trí lãnh đạo trong nền 
kinh tế, chính trị thế giới.

Thách thức lổn nhất của các nước là phải đạt được tốc độ 
tăng trưởng cao và phát triển bền vững. Sự tảng trưởng và 
phát triển phụ thuộc vào ba yếu tô quan trọng, đó là nền văn 
hoá vì sự phát triển, môi trường cho phát triển và trình độ 
khoa học công nghệ. Trong quá trình toàn cầu hoá. khu vực
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hoá kinh tế  với sự tham gia ngày càng nhiều của các quốc 
gia lớn, nhỏ vào quá trình liên kết và hội nhập quốc tế  về 
kinh tê và thương mại, cuộc cạnh tranh để giành những lợi 
ích kinh tế, chính trị trên cơ sở những lợi thê so sánh càng 
trở nên quyết liệt hơn. Khoa học công nghệ là chìa khoá của 
sự phát triển, do đó côt lõi của cuộc cạnh tranh kinh tê là 
cuộc cạnh tranh gay gắt về khoa học, công nghệ, trí tuệ. 
Nước nào làm chủ được các ngành khoa học công nghệ mũi 
nhọn, nước đó sẽ có sức cạnh tranh kinh tế mạnh trên toàn 
cầu. Tuy nhiên để có được nền khoa học công nghệ phát 
triển, vấn đề cơ bản là phải đầu tư xứng đáng cho giáo dục 
và đào tạo. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, trong điều kiện 
toàn cầu hoá cao độ, sức cạnh tranh của một nền kinh tế  phụ 
thuộc chủ yếu vào mức độ và hiệu quả của việc đầu tư cho 
giáo dục và đào tạo, tức là đầu tư vào tài nguyên con ngưòi.

Trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều 
phía, các nước tư bản chủ nghĩa phát triển đều ra sức đầu tư 
vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học công 
nghệ với những chương trình cơ bản và dài hạn trong thê kỉ 
XXI. Nhật Bản, trước hết là bộ công nghiệp và thương mại 
quốc tê cho rằng chính phủ Nhật phải tiếp tục đóng vai trò 
chủ động thông qua việc khuyên khích phát triến các lĩnh 
vực khoa học quan trọng đôi với việc nâng cao khả năng 
cạnh tranh toàn cầu của các công ty Nhật. Các nước Tây Au 
cũng đang xúc tiến những chương trình khoa học công nghệ 
đầy tham vọng nhằm tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh 
của nước mình. Còn đôi với Mĩ, với tham vọng đóng vai trò 
lãnh đạo về kinh tế, chính trị và quân sự trên thê giới, chính 
phủ Mĩ đã tăng cường đầu tư nghiên cứu và làm chủ những 
công nghệ hiện đại và quan trọng nhất như công nghệ điện 
tử tin học và viễn thông, tự động hoá, vật liệu mới, công
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nghệ sinh học, khai thác đại dương, khám phá vu trụ và 
những công nghệ tương lai khác.

Các nưốc tư bản phát triển thường lợi dụng toàn cầu hoá 
trong lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính, thông tin...đê khống 
chế nền kinh tế thế giới. Vì vậy, các nước đang phát triến có 
nguy cơ phải hứng chịu những thua thiệt và bị tụt hậu xa 
hơn nữa. Đe tránh các nguy cơ nói trên, vấn đề đặt ra đối với 
các nước đang phát triển là phải tiến hành đối mổi toàn 
diện, mà trước hết là đổi mới tư duy, nhận thức, đổi mới vê 
giáo dục, đổi mới cách quản lí, đổi mới khoa học và công 
nghệ...để thích ứng với sự phát triển của thòi đại, đồng thời 
phải hoạch định chiến lược linh nhoạt để ứng phó với mọi 
bất trắc có thể xảy ra, nhất là sự biến động khó lưòng của thị 
trường thế giới.

Trong nền kinh tế  tri thức, chỉ có nâng cao khả năng tự 
mình sáng tạo mới có công nghệ hiện đại, tạo ra sức cạnh 
tranh cao. Nhật Bản luôn coi trọng khả năng sáng tạo và cho 
đó là yếu tô' quan trọng có thể thu lợi nhiều nhất thông qua 
các công ti xuyên quốc gia. 0  Trung Quốc, khu Phô” Đông 
(Thượng Hải) và khu khai phát kĩ thuật cao Bắc Kinh đã đạt 
được những khả năng mới trong cuộc cạnh tranh vổi các 
nước phát triển trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, công 
nghệ sinh học.

Phát huy tốt năng lực nội sinh tạo ra được khả năng 
sáng tạo công nghệ, làm cơ sở thu hút đầu tư và kĩ thuật bên 
ngoài. Khả năng sáng tạo của các nhà quản lí và các công ti 
xuyên quôc gia và khả năng sáng tạo của các nước đang phát 
triển cũng vô cùng quan trọng. Nếu không sẵn sàng và có đủ 
khả năng làm đôi tác hợp tác thì kết quả cuối cùng của mối 
quan hệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát
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triển chỉ là quan hệ chủ tớ hoặc bị tan vỡ và các nước đang 
phát triển luôn chịu phần thua thiệt.

Vê gin giữ  bản sắc văn hoá dân tộc, trong bôi cảnh thế 
giới đang diễn ra quá trình toàn cầu hoá một cách nhanh 
chóng, các cường quốc tư bản chủ nghĩa không những tìm 
mọi cách buộc các nước khác phải theo trật tự kinh tế do 
mình đặt ra, phải đi theo quỹ đạo của mình, sẵn sàng trừng 
phạt nếu không nghe theo mà còn ra sức áp đặt lối sống và 
nền văn hoá của mình vào các nước khác. Thông qua mạng 
internet và các phương tiện truyền thông khác, các loại 
thông tin, các sản phẩm văn hoá lan truyền hàng ngày, hàng 
giờ đến tận hang cùng ngõ hẻm trên khắp thế giới; phần lổn 
các thông tin là bổ ích và cần thiết, các nước nhò đó có thể 
tiếp thu các tri thức mới, công nghệ mới, các tinh hoa văn 
hoá của các nước khác; nhưng cũng không ít những sản 
phẩm văn hoá ca ngợi lối sông phương Tây, truyền bá lôi 
sông đồi truỵ trái vổi thuần phong mĩ tục của các dân tộc, 
làm xói mòn bản sắc văn hoá dân tộc.

Các nước đang phát triến đang đứng trưổc hoạ xâm lăng 
về văn hoá. Một nền văn hoá đã không còn bản sắc thì không 
thể phát triển được, kéo theo nhiều sự băng hoại khác và 
CUỐI cùng dân tộc đó sẽ không tránh khỏi bị suy vong và sẽ 
bị đô hộ. Đó là thách thức đang đặt ra đôi với các nước trong 
xã hội thông tin, trong quá trình toàn cầu hoá. Nhận thức rõ 
những tác hại mà toàn cầu hoá có thế đem lại, nhiều nước đã 
dùng hàng rào để ngăn chặn, nhưng cũng khó kiểm soát và 
ngăn chặn được hết những mặt tiêu cực có thể tràn vào. Chỉ 
có phát triển giáo dục, phát triển văn hoá dân tộc đi đôi với 
quá trình lành mạnh hoá xã hội mới là công cụ hữu hiệu 
nhất có thê chống lại những mặt tiêu cực của quá trình toàn 
cầu hoá.
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Toàn cầu hoá cũng tạo ra những cơ hội to lớn cho các 
nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách. Có thê thấy, cơ 
hội lớn nhất là thông qua cuộc cách mạng khoa học công 
nghệ, các nước đang phát triển có điều kiện tiếp thu và đón 
đầu công nghệ hiện đại để áp dụng ngay vào quá trình phát 
triển kinh tế  - xã hội mà không mất thời gian nghiên cứu và 
thử nghiệm. Các công nghệ, tri thức khoa học hiện đại mang 
đặc điểm là tác động nhanh chóng, xuyên suốt toàn bộ các 
lĩnh vực của đời sông xã hội; cho nên có thê tiếp cận mạng 
internet để tiếp cận, nắm bắt. Nếu có sự chuẩn bị tốt nguồn 
lực con người thì đây là một cơ hội to lớn giúp các nước đang 
phát triển có thể tạo ra những bứt phá trong một số lĩnh vực 
khoa học công nghệ hiện đại và tạo ra những bước tăng 
trưởng kinh tế  ở những ngành có lợi thế cạnh tranh, khắc 
phục khoảng cách giàu nghèo và sự tụt hậu vê trình độ phát 
triển so với các nưóc công nghiệp tiên tiến.

Toàn cầu hoá tạo điều kiện chuyên giao nhũng thành 
quả mới mẻ, những đột phá sáng tạo về khoa học công nghệ, 
về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh, đưa kinh 
nghiệm và kiến thức đến với các dân tộc, các gia đình và mọi 
người dân, mỏ đưòng cho quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá.

Xu thê toàn cầu hoá cho phép các nước chậm phát triển 
thực hiện chủ trương đa phương hoá quan hệ kinh tế và 
khoa học công nghệ vổi thê giới. Trên nền tảng quan hệ kinh 
tế, các nước chậm phát triển có khả năng chủ động khai thác 
các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của các cường 
quốc trên thế giới.

Xu hướng cấu trúc lại và chuyển dịch cơ cấu ngành đang 
diễn ra trong nền kinh tế thế giới tạo ra những khoảng trông 
mà các nước chậm phát triển có thể chen chân, hội nhập để
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tạo lập vị thế mới. Nhìn lại kinh nghiệm tiến hành công 
nghiệp hoá của các nước và lãnh thổ ở châu Á, có thể thấy rõ 
việc nắm bắt nhanh nhạy những điều kiện thuận lợi của bôi 
cảnh quốc tế  đã cho phép tạo ra những bước chuyển có tính 
chất quyết định để đi tới thành công trong quá trình thực 
hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hiện nay trên thế giới, sô 
người lao dộng có trinh độ cao ngày càng tăng, đồng thời 
những ngành nghề đòi hỏi có trình độ cao cũng tăng lên 
nhanh chóng. Xu thế chuyển dịch cơ cấu việc làm đang 
hướng tới khu vực dịch vụ, khu vực công nghệ cao, đồng thời 
với việc phân cực việc làm theo trình độ đang ngày càng gia 
tăng: một bên là các hoạt động có hàm lượng tri thức và công 
nghệ cao với mức lương cao, và một bên là các hoạt động có 
hàm lượng cơ bắp cao, mức lương thấp. Trong quá trình thực 
hiện đổi mới, ở Việt Nam cũng có nhiều việc làm được tạo ra 
trong khu vực dịch vụ và công nghệ cao như: các ngành ngân 
hàng, bảo hiểm, buôn bán bất động sản, dịch vụ cho các 
doanh nghiệp và ở một mức độ nhất định là giao thông, vận 
tải; các ngành bưu chính viễn thông, tin học điện tử, công 
nghệ vật liệu mới, hải dương học, khoa học vũ trụ, năng 
lượng mới...Tuy nhiên sô" lao động có trình độ cao vẫn chưa 
nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá.

Ngày nay, nhiều người vẫn thường nói sự phát triển của 
công nghệ thông tin và viễn thông là một trong những cuộc 
cách mạng kĩ thuật lớn chưa từng thấy trong lịch sử mà thế 
giới đã được chứng kiến. Cuộc cách mạng công nghệ này đã 
đưa đến hàng loạt sản phẩm mới với chất lượng ngày càng 
cao, làm giảm chi phí sản xuất và nâng cao đáng kể thành 
tựu kĩ thuật trong nhiều ngành. Ngành tin học và viễn thông 
ở các nưởc thuộc tồ’ chức các nước hợp tác và phát triển kinh
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tê (OECD) là ngành có việc làm tăng lên với tốc độ cao nhất 
từ năm 1980 trở lại đây, nhưng chủ yếu dành cho những 
người có trình độ cao. Nhiều công trình khảo sát cho thấy có 
sự tương hợp chặt chẽ giữa việc áp dụng công nghệ mới, nhất 
là tin học, với việc nâng cao trình độ học vấn và trình độ tay 
nghê ở người lao động. Trong ngành tài chính và vận tải, yêu 
cầu lao động có trình độ cao cũng đang tăng lên mạnh mẽ. 
Đồng thời việc làm của nhũng người có tay nghề ó trình độ 
thấp cũng có sự thay đổi theo hướng ngày càng giảm. Các 
doanh nghiệp, một sô nhiệm vụ đã được tin học hoá khiến 
cho việc làm giảm xuông.

Do các phương tiện và thiết bị tin học ngày càng được sử 
dụng rộng rãi, nên trình độ của người lao động cũng đòi hỏi 
phải tăng lên. Ngay trong sản xuất, có rất nhiều công việc 
truyền thống sử dụng lao động chân tay cũng dần dần được 
thay thế bằng máy móc, và hậu quả là sô’ việc làm giảm 
xuông tương ứng kéo theo sô" người lao động có tay nghề thấp 
không có việc làm. Hiện nay, nhiều người lao động cần được 
xác định lại vị trí làm việc và phải được đào tạo lại để đáp 
ứng yêu cầu công việc mới, có khả năng thích ứng nhanh 
trước sự biến đổi của khoa học và công nghệ.

ơ  các nưổc phát triển, công nghệ thông tin và viễn thông 
đang trở nên ngày càng phổ biến, được áp dụng trong tất cả 
các ngành công nghiệp và dinh vụ. Cơ cấu việc làm cũng có 
những thay đổi sâu sắc theo hướng sử dụng lao động có trí tuệ 
cao ngày càng tăng. Có nhiều việc làm mất đi do đổi mới công 
nghệ và sắp xếp lại sản xuất, nhưng lại có nhiều công việc 
mới được tạo ra do xuất hiện một sô" ngành sản xuất mới có 
hàm lượng trí tuệ cao hơn. VỊ trí làm việc ảo đã ra đời. đó là 
cách thức làm việc mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp trong 
công việc và giao dịch. Tuy chưa phô biến nhưng hình thức
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làm việc này sẽ mở rộng và trong tương lai đòi hỏi người lao 
động có một sô' phẩm chất mới cơ động và chủ động hơn.

Công nghệ thông tin và viễn thông chắc chắn còn tiếp tục 
phát triển, được phổ biến rất nhanh chóng trong những năm 
tới. Sự biến đổi thường xuyên và nhanh chóng đó sẽ làm cho 
trình độ của người lao động có nguy cơ bị lỗi thời sau một 
thòi gian ngắn. Do vậy, mọi người không ngừng học tập và 
học tập suôt đời.

Đó vừa là thời cơ nhưng cũng là nguy cơ tụt hậu xa hơn 
nếu các nước đang phát triển không có một chiến lược đúng 
đắn để phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao để làm chủ 
và sáng tạo những công nghệ mới, cách quản lí mới. Các 
nước và lãnh thổ NIC (các nước và lãnh thổ công nghiệp hoá 
mới) đã biết tận dụng cơ hội này đi ngay vào những công 
nghệ cao, tạo ra những sản phẩm mới có hàm lượng trí tuệ 
cao, từ đó đã tạo ra sức tăng trương và sức cạnh tranh cao 
của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, ở nhiều nưổc 

Đông Á, yêu cầu nhân lực có trình độ vê những công nghệ 
mũi nhọn đã tăng lên nhanh chóng. Công nghệ thông tin và 
viễn thông cũng có rấ t  nhiều tiến bộ ở các nước đang phát 
triển mặc dù trình độ của nguồn nhân lực còn thấp, đội ngũ 
chuyên gia làm công nghệ tin học còn ít. Tuy nhiên trong 
phương thức sản xuất mới, muôn áp dụng thành công các 
quy trình sản xuât mới, các loại hình tô chức mới thì vấn đề 
năng lực của nguồn lực ngưòi có trình độ cao là không thê 
thiếu được. Do đó trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là 
công nghệ thông tin, các nước đang phát triển phải nhanh 
chóng xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo 
nhân tài đáp ứng vêu cầu mổi trong nền kinh tế  tri thức.

Như đã trình bày, công nghệ mới và các hình thức tổ 
chức lao động mới kéo theo sự thay đổi về nhu cầu đôi với lao
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động có trình độ cao. Hiện nay các doanh nghiệp đêu cần 
những lao động biết học tập và biết thích nghi hữu hiệu với 
sự biến đổi của cơ chế thị trường. Trình độ học vấn cao là cần 
thiết, nhưng quan trọng hđn là người lao động phải làm chủ 
được tri thức, nhanh chóng áp dụng có hiệu quả những tri 
thức vào sản xuất, vào cuộc sông. Được chuẩn bị tôt vê mặt 
trí tuệ và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, đội ngũ khoa học và 
kĩ thuật có trình độ học vấn cao ngày càng thể hiện là khâu 
then chốt, là nòng cốt của nguồn nhân lực, là yếu tố quyết 
định sự phát triển đất nước nhanh và bền vũng. Thêm vào 
đó, xu hướng hiện nay là đa năng, tức là kết hợp giữa năng 
lực kĩ thuật, khả năng quản lí và khả năng kinh doanh. Đây 
chính là ba yếu tố tạo nên mô hình của người lao động mối.

Các công nhân trực tiếp sản xuất là những người chịu 
ảnh hưởng của việc phát triển công nghệ mỏi và các hình 
thức tổ chức lao động mối. Hiện nay chưa có sô” liệu đầy đủ 
để nói chính xác trong lĩnh vực nào phải giảm bớt việc làm, 
nhưng bản chất chung của việc làm đang thay đoi và xu 
hưống là nâng cao trình độ và đa năng. Việc nâng cao trình 
độ tay nghề kéo theo sự thay đôi về cơ cấu việc làm đang 
diễn ra theo xu hướng: việc làm có trình độ thấp dần dần bị 
thay thế việc làm có trình độ cao. Trong hệ thôYig sản xuất 
mới, người công nhân vừa trực tiếp sản xuất. v.ừa đàm nhiệm 
chức năng của nhà phân tích, nhà quản lí, do đó đòi hỏi khả 
năng trí tuệ của họ ở mức độ cao hơn nhiều so với chức năng 
khi họ là người thừa hành. Đôi với khu vực hành chính, 
người ta không thấy nổi lên xu hướng rõ nét về sự khác biệt 
trong công việc ở nước này so với nước kia, nhưng trong một 
sô" doanh nghiệp, nhất là khu vực dịch vụ. người ta nhận 
thấy có sự thay đổi về bắn chất lao động, bên cạnh năng lực 
kĩ thuật còn đòi hỏi khả năng phán đoán và quan hệ.
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Nói tóm lại, thị trường việc làm hiện nay đã có nhiều thay 
đổi theo hướng tăng nhanh sô' lượng việc làm đòi hòi có trí tuệ 
cao và tập trung nhiều ở khu vực dịch vụ và khu công nghệ 
cao. Đây là thách thức rất lớn đối với nền giáo dục của bất kì 
một quốc gia nào khi đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

3.4. S ự  h ìn h  th àn h  n ền  k in h  t ế  tri thức
Trong thập kỉ cuối cùng của thế kỉ XX, hình thành một 

nền kinh tê mới của thời đại thông tin, đó là kinh tế  tri thức. 
Nền kinh tế  này hình thành đã tạo ra những biến đổi to lốn 
trong mọi mặt hoạt động của con người và xã hội: tạo ra cơ 
sỏ hạ tầng của xã hội mới - xã hội thông tin, khác hẳn nền 
kinh tế  sức ngưòi và nền kinh tê tài nguyên trong xã hội 
nông nghiệp và xã hội công nghiệp. Kinh tê tri thức là nển 
kinh tế  dựa trên công nghệ cao, dựa vào tri thức, đó là nét 
đặc trưng rất tiêu biểu của nên văn minh thông tin - sản 
phẩm của cách mạng thông tin, cách mạng tri thức. Nói đến 
tri thức - sáng tạo tri thức, phô biến, truyền thụ tri thức, học 
tập và lĩnh hội tri thức, ứng dụng tri thức không thể không 
nói đến giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, vì đó 
chính là phương tiện để truyền đạt tri thức, sáng tạo ra tri 
thức, ứng dụng tri thức vào cuộc sống.

OECD định nghĩa kinh tế  tri thức là nền kinh tế  được 
xây dựng trên cơ sở sản xuâ't, phân phôi, sử dụng tri thức và 
thông tin. Nói đơn giản đố là nền kinh tế  dựa vào tri thức. 
Các ngành sản xuâ't và dịch vụ mới do công nghệ cao tạo ra 
như các dịch vụ khoa học công nghệ, các dịch vụ tin học, các 
ngành công nghiệp công nghệ cao... được coi là ngành kinh tế 
tri thức. Các ngành truyền thông như nông nghiệp, công 
nghiệp nếu được cải tạo bằng công nghệ cao, giá trị do tri 
thức mới, công nghệ mới đem lại chiếm trên hai phần ba 
tổng giá trị, thì những ngành ấy cũng gọi là ngành kinh tế
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tri thức. Nền kinh tê gồm chủ yếu các ngành kinh tê tri thức 
gọi là nền kinh tế  tri thức.

Trong nền kinh tế  tri thức thì tri thức là vốn quý nhất, 
quyền sở hữu trí tuệ trở thành quan trọng nhất. Ai chiếm 
được tri thức thì người đó chiến thắng trong sự cạnh tranh. 
Tri thức là nguồn lực hàng đầu tạo ra sự tăng trưởng, nó 
quan trọng hơn cả vốn, tài nguyên, đất đai. Vì vậy, người ta 
cho rằng chiếm hữu nhân tài và tri thức còn quan trọng hơn 
nhiều so với chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên. Chiến lược 
đầu tư mới là mua khái niệm mới và khả năng tạo ra chúng 
chứ không phải mua máy móc thiết bị mới.

Những năm cuối thế kỉ XX, một số nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển đã có những bước tiến mạnh mẽ về khoa học công 
nghệ hiên đại, nhờ đó đã duy trì tốíc độ tăng trưởng kinh tế 
tương đôi cao trong một thời gian dài. Một sô’ nước đang phát 
triển như: Extonia, Mali... cũng đang tận dụng nhanh tốic độ 
phát triển nhanh công nghệ thông tin để đẩy nhanh tốíc độ 
phát triển khoa học công nghệ làm đòn bẩy cho việc phát 
triển kinh tê xã hội. Thực tế  hiện nay, khoảng cách của các 
nước đang phát triển so với các nước tư bản phát triển rất 
cách xa nhau, báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy sự bất 
bình đẳng và sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nước phát 
triển và các nước đang phát triển trên toàn th ế  giới đang gia 
tăng nhanh chóng: Năm 1997 chênh lệch giữa 20% người 
giàu nhất với 20% người nghèo nhất th ế  giới là 74 lần (chỉ số 
này năm 1990 là 60, năm 1960 là 30, năm 1913 là 11, năm 
1870 là 17. năm 1820 là 3). Thu nhập bình quân đầu người 
của nước giàu nhất là Thuỵ Điển (40.800 USD) so với nưốc 
nghèo nhất là Êtiôpia (100 USD) chênh lệch 400 lần (đầu thế 
ki XX chênh lệch này không quá 10 lần), đầu tư trực tiếp 
68% trong tay 20% người giàu, 20% người nghèo chi chiếm 
1%, 20% sô' dân th ế  giói sông trong các nước giàu chiếm 86%
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GDP của th ế  giới, đại diện cho 93% sô' người sử dụng 
Internet, 82% thương mại th ế  giới, trong khi đó 20% sô dân 
sông ở nưốc nghèo chỉ chiếm 1% GDP thu nhập của thê giới,
0,2% ngưòi được sử dụng Internet và 0,1% thương mại. 
Nguyên nhân chủ yếu là do các nước phát triển nắm vôri, 
nắm tiềm lực khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại, do đó 
đã không ngừng phát triển lực lượng sản xuất, tạo ra nhiều 
sản phẩm có giá trị cao, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường 
thê giới, khai thác tôi đa và bóc lột nguồn nhân lực và tài 
nguyên ở các nước đang phát triển. Những đặc trưng của 
kinh tê tri thức là thị trường chất xám mà con người là vốn 
quý nhất, nhiều hoạt động kinh tê đã được sô hoá và vận 
hành trên các xa lộ thông tin, sự chu chuyển thông tin trên 
các mạng máy tính sẽ trở thành nguồn sống của sự tăng 
trương kinh tê đôi vdi tất cả các nước, những sản phẩm làm 
ra ngày càng có hàm lượng trí tuệ cao. Khoa học công nghệ 
hiện đại phát triển sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển 
lên một tầm cao mới (khi đó khoa học và công nghệ sẽ trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp như Mác đã dự báo), kéo 
theo quan hệ sản xuất cũng thay đổi, quan niệm về sơ hữu 
cũng thay đổi (trước kia chúng ta quan niệm sở hữu là sở 
hữu vật châ't về tư liệu sản xuất, nay là cả sở hữu trí tuệ), 
làm thay đổi cả quan niệm về quản lí (trưóc kia là quản lí 
theo thứ bậc, nay là cả quản lí theo mạng). Trong kinh tế  tri 
thức, nguồn lực con người là yếu tô" chủ yếu cạnh tranh trong 
thị trường, ưu thê về tri thức ỏ mỗi quốc gia sẽ dần thay thê 
cho quan niệm ưu thê vốn, nguồn nguyên liệu và nhân công 
rẻ. Khi đó các nưốc chậm phát triển thiếu vốn, thiếu tri thức 
tiên tiến sẽ ngày càng tụt hậu xa hơn so với các nước phát 
triển. Để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tụt hậu. các 
nước đang phát triển cần sóm có một chiến lược đúng đán để
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phát triển nguồn lực con ngưòi có trí tuệ cao và phát triển 
các công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin.

Dự báo thế kỉ XXI cách mạng khoa học và công nghệ còn 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thể hiên rõ nét trong các lĩnh 
vực: công nghệ thông tin, công nghệ gen, công nghệ nanô, 
công nghệ lượng tử, công nghệ vật liệu mới, công nghệ viễn 
thông, năng lượng mới, hàng không vũ trụ, hải dương học... 
Sự phát triển các công nghệ mói này sẽ làm cho thê giới biến 
đổi nhanh chóng, tạo ra năng suất lao động rất cao, lực 
lượng sản xuất phát triển mạnh không ngừng kéo theo quan 
hệ sản xuất cũng thay đổi theo hưống quô’c tế  hoá ngày càng 
tăng để phù hợp với xu hướng quốc tế  hoá về lực lượng lao 
động và tư liệu sản xuất. Lúc đó của cải vật chất sẽ làm ra 
dào dạt, y học hiện đại phát triển cao sẽ giải quyết được 
nhiều bệnh nan y như AIDS, ung thư, tim... và tuổi thọ của 
con người sẽ được nâng cao. Các phương tiện và điều kiện 
phục vụ con người ngày càng tiện lợi và hiện đại, có the đáp 
ứng nhu cầu cho mỗi cá nhân. Khái niệm về không gian và 
địa điểm của thị trường sẽ mất dần và tiến tới toàn thê giới 
sẽ là một thị trường. Cơ cấu ngành nghề, tỉ trọng trong các 
lĩnh vực kinh tế  sẽ có bước thay đổi theo hướng ngành dịch 
vụ ngày càng tăng.

Trong những năm gần đây, thế giới đang tập trung chú ý 
nhiều đến phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông thôn, 
cùng nhau đấu tranh chông bệnh tật, nghèo đói, bảo đảm an 
toàn xã hội và bảo vệ môi trường, đây là những xu hướng hết 
sức tiến bộ nhằm tiến tới một thê giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Kinh nghiệm của một sô' nước đang phát triển đã thu 
được nhiều thắng lợi trong quá trình phát triển kinh tế-xã 
hội những năm qua (các nước NIC) cho thấy: khi biết tận 
dụng cơ hội để phát triển công nghệ thông tin và các công
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nghệ hiện đại, đi ngay vào những ngành kinh tê mũi nhọn 
mà các nước đó có lợi thế thì sẽ nhanh chóng hội nhập vào 
nền kinh tê thê giói, biết phát huy nội lực của cả dân tộc để 
phát triển kinh tế  xã hội thì sẽ đưa đất nước nhanh chóng 
hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, rút 
ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển.

Kinh tê tri thức đã bắt đầu xuất hiện từ rất sớm và ngày 
càng hình thành và phát triển rõ nét, tri thức và công nghệ 
trở thành yếu tô' quyết định nhất của sản xuất, quan trọng 
hơn so với vôri, tài nguyên và lao động. Nhiều khái niệm đã 
thay đổi, nhiều quy tắc hoạt động kinh tế trước đây không 
còn phù hợp nữa, đã hình thành những luật chơi mới đòi hỏi 
tốc độ, sự linh hoạt, sự đổi mới và sức sáng tạo. Nền kinh tế 
tri thức là nền kinh tê trong đó sự sản sinh, phố cập và sử 
dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát 
triển kinh tế, tạo ra việc làm và của cải, nâng cao chất lượng 
cuộc sống.

Kinh tê tri thức dựa trên nền khoa học công nghệ tiên 
tiến và mạng xa lộ thông tin hiện đại, có năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao. tốc độ tăng trưởng cao, dịch chuyển 
nhanh nhiều loại cơ cấu: kinh tế, lao động, việc làm, cơ cấu 
giai cấp... và xã hội không ngừng đổi mói. Song đây cũng là 
nền kinh tế  mang nhiều tính rủi ro, luôn đặt ra nhiều thách 
thức mới. Cơ cấu lao động thay đổi rất lớn, người lao động 
trực tiếp bằng cơ bắp giảm đi, người làm công việc xử lí 
thông tin, điều khiển, kiểm soát, làm việc ở cơ sở nghiên cứu, 
phòng thí nghiệm tăng lên, công nhân áo trắng, nhất là công 
nhân trí thức sẽ chiếm đa sô" trong lực lượng lao động. Sản 
xuất công nghệ cao, công nghệ phần mềm sẽ trỏ thành loại 
hình sản xuất quan trọng nhất. Các doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh công nghệ - doanh nghiệp tri thức mọc lên như
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nấm. Các khu công nghệ cao phát triển nhanh trở thành 
những trụ cột của nền kinh tế.

Trong kinh tế  tri thức mọi ngưòi đểu học tập, học thường 
xuyên, không ngừng trau dồi kĩ năng, thường xuyên bố túc, 
cập nhật tri thức, chủ động theo kịp sự đổi mối. Mô hình 
giáo dục truyền thông theo giai đoạn sẽ chuyển sang mô 
hình giáo dục thường xuyên, học suốt đời và hình thành một 
xã hội học tập. Đầu tư vô hình (cho con người, cho giáo dục, 
cho các giá trị văn hoá phi vật thể...) cao hớn nhiều so với 
đầu tư hữu hình (đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật...). 
Phát triển con người trở thành nhiệm vụ trung tâm và quan 
trọng nhất của xã hội.

Sáng tạo, đổi mới trở thành động lực chủ yếu của sự phát 
triển. Công nghệ đối mới rất nhanh, chu kì công nghệ được 
rút ngắn. Cái cũ mất đi thay thế bằng cái mối; nền kinh tế, 
xã hội thay đổi không ngừng. Trong quá trình toàn cầu hoá, 
nếu không có năng lực sáng tạo, trì trệ, không đổi mới thì sẽ 
bị thất bại, bị đè bẹp trong cuộc cạnh tranh. Hiện nay, sự 
phát triển của kinh tê tri thức đang khơi sâu những mâu
thuẫn vô'n có của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã
buộc phải thực hiện đại điều chỉnh các quan hệ xã hội, quan 
hệ sản xuất đế thích nghi với sự phát triển, đê tiếp tục củng 
cô' vị trí, lũng đoạn toàn thế giới, nhưng chỉ có thể điều chỉnh 
trong phạm vi cho phép của chủ nghĩa tư bản, chứ không thể 
giải quyết được mâu thuẫn cơ bản vốn có giữa trình độ xã hội 
hoá rất cao của lực lượng sản xuất với chê độ chiếm hữu tu 
nhân về tư liệu sản xuất.

Trong nền kinh tê tri thức, việc khai thác tài nguvên
mang một ý nghĩa và một nét đặc trưng hoàn toàn mới
Quan niệm mới về tài nguyên được xác lập và ngưòi ta đang 
rất chú trọng đến việc khai thác, sử dụng thứ tài nguyên mớ
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là trí tuệ. Để có thể thoát khỏi tình trạng lạc hậu, các nước 
đang phát triển với xuất phát điểm thấp kém phải đồng thời 
tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá, phải khai thác có 
hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động có kl 
thuật, khoa học và công nghệ, thị trường và kinh nghiệm 
quản lí tiên tiến, cùng vói ba nguồn tài nguyên mới là: thông 
tin, giáo dục và tri thức của nhân loại. Bước vào kinh tế  tri 
thức, sự phát triển của lực lượng sản xuất biểu hiện tập 
trung ở hai mặt: thứ nhất, trí lực của người lao động sẽ 
chiếm vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao 
động trí óc đông đảo hợp thành chủ thể trong đội ngũ những 
người lao động. Đặc trưng nổi bật của công cụ sản xuất và 
đôi tượng lao động biểu hiện chủ yếu ở sự gia tăng hàm 
lượng khoa học và công nghệ, cuối cùng là hàm lượng tri 
thức được kết tinh trong sản phẩm ngày càng nhiều. Thứ  
hai, những yếu tô" mới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển 
sẽ được phát huy rộng khắp. Từ khái niệm về tài nguyên mới 
có thể hình thành một khái niệm mới đó là lực lượng sản 
xuất tri thức.

Kinh tế  tri thức làm biến đổi căn bản cuộc cách mạng 
công nghiệp. Cùng với việc nâng cao hàm lượng tri thức 
trong các sản phẩm hàng hoá là một loạt các thay đổi về lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mới. Nếu so sánh với 
nền kinh tế  công nghiệp thì cuộc cách mạng công nghiệp 
trong thòi kì kinh tế  tri thức được thể hiện chủ yếu là cách 
mạng tri thức chứ không phải đơn thuần chỉ có cách mạng 
công nghệ. Công nghiệp dựa trên cơ sở của cách mạng tri 
thức làm cho nội dung và hình thức của các ngành công 
nghiệp phải chuyến hướng. Lúc đó giáo dục được coi như một 
ngành sản xuất. Các ngành kinh tế  chủ yếu sẽ được thay thế 
bằng các ngành công nghiệp phần mềm với hàm lượng tri 
thức cao. Do vậy, ngưòi ta phải xác định một chính sách ưu
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tiên cho các ngành công nghệ cao như xây dựng và phát 
triển các khu công nghệ cao, phát triển các ngành công nghệ 
mũi nhọn, phát triển các ngành công nghiệp phần mềm trên 
cơ sở hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thông tin, đầu tư cho phát 
triển giáo dục... Các yếu tô' thông tin, giáo dục, tri thức được 
coi là ngành công nghiệp mới và ngày càng phát huy vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế  tri thức, làm biến đổi kết cấu 
và cơ cấu của các ngành công nghiệp truyền thông và công 
nghiệp phần mềm sẽ dần dần phát triển tách ra khỏi công 
nghiệp truyền thông để trở thành ngành công nghiệp tri 
thức. Như vậy, có thể cơ cấu kinh tế  lúc này không chỉ có ba 
khu vực, nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ mà thêm một 
lĩnh vực công nghiệp phần mềm hay còn gọi là công nghiệp 
tri thức - ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức cao. Đến 
lúc đó tỉ trọng của nông nghiệp và công nghiệp chỉ chiếm 
một phần rất nhỏ so với tỉ trọng dịch vụ và công nghiệp phần 
mềm. Và cơ cấu lao động cũng phải chuyển đổi cho phù hợp 
với cơ cấu của nền kinh tê mới. Đây là nhu cầu và cũng là 
đòi hỏi bức thiết đôi với việc xây dựng một chiến lược giáo 
dục hiện đại hướng tới tương lai.

Kinh tê nước ta chủ yếu vẫn là nền kinh tê sức người và 
bắt đầu có một sô yêu tô của nền kinh tê tri thức. Trong 
tương lai không xa, chúng ta chắc chắn sẽ tham gia vào kinh 
tê tri thức. Chiến lược phát triển giáo dục, phát triển con 
người của chúng ta phải đáp ứng yêu cầu của cả ba nền kinh 
tê: kinh tê lao động, kinh tế  tài nguyên và kinh tê tri thức. 
Chúng ta phát triển giáo dục, phát triển con ngưòi, phát 
triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát 
triên kinh tê xã hội.
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CÂU HỎI
Câu 1: Phân tích vai trò của giáo dục đôi với sự phát 

triển xã hội.
Câu 2: Hãy phân tích và chứng minh nhận định sau: 

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có hiệu quả kinh tế  cao nhất, 
tạo ra sự phát triển bển vững và lâu dài.

Câu 3: Nêu và phân tích những tư tưởng chủ đạo trong 
chính sách phát triển giáo dục - đào tạo ở nước ta.

Câu 4: Trong định hướng phát triển giáo dục - đào tạo, 
Đảng và Nhà ta xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. 
Hãy phân tích nội dung của quan điểm này, ở góc độ giáo 
dục học, quan điểm này ra đòi dựa trên những cơ sở nào?.

Câu 5: Phân tích một sô" dặc điểm cơ bản của thời đại, 
các đặc điểm này ảnh hưởng như th ế  nào đến sự phát triển 
giáo dục.
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Chương 5

MỤC ĐÍCH, TÍNH CHAT VÀ NGUYÊN LÍ GIÁO DỤC

1. Mục đích, mục tiêu giáo dục

1.1. K h á i n iêm  vê m u c đ ích , m u c tiêu  g iá o  d ụ c

Trong Giáo dục học, mục đích giáo dục là phạm trù then 
chốt và cốt lõi nhất. Vì thế, nó là phạm trù phải được xác định 
rõ ràng, nhất quán trước nhất. Phạm trù mục đích có tác 
dụng quy định tất cả các phạm trù khác trong Giáo dục học. 
Mục đích như thế nào thì sẽ có nội dung, phương pháp, hình 
thức tố chức... như thế ấy. Nói một cách cụ thể, các phạm trù 
khác của Giáo dục học như nội dung, phương pháp, hình thức 
tố chức... đều phải x u ấ t  p h át  từ  p h ạm  trù  m ục đích.

Hơn thế  nữa, mục đích giáo dục còn có tác dụng định 
hướng cho hệ thông giáo dục, cho mọi hoạt động giáo dục từ 
giảng dạy, đánh giá, đến nghiên cứu, quản lí... Mục đích giáo 
dục là tiêu chí, là thước đo đánh giá hiệu quả các hoạt động 
giáo dục cụ thê và toàn bộ quá trình giáo dục.

Theo nghĩa thông thường, mục đích giáo dục được hiểu là 
cái đích cuôi cùng cần đạt tới của sự nghiệp giáo dục. Mục 
đích giáo dục là mô hình dự kiến về sản phẩm giáo dục được 
xây dựng theo đơn đặt hàng của xã hội, nó phản ánh sản 
phẩm dự kiến của quá trình giáo dục, là mô hình lí tưởng 
mang tính chất dự báo về sản phẩm trong tương lai của nền 
giáo dục một quốc gia, một thể chê chính trị...

Nói một cách cụ thể, mục đích giáo dục là mô hình nhân 
cách mà quá trình giáo dục phải xây dựng cho học sinh để 
đáp ứng yêu cầu của xã hội.
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Tóm lại, mục đích giáo dục là một phạm  trù cơ bán của 
Giáo dục học phản ánh trước kết quả mong muốn trong 
tương lai của quá trình giáo dục.

Nếu mục đích giáo dục được xác định đúng thì sức mạnh 
của con người được đào tạo sẽ được phát huy đầy đủ và tôi 
đa, nó sẽ được thể hiện trong sự phát triển kinh tế, chính trị, 
văn hoá... của đất nước. Do đó khi xây dựng mục đích giáo 
dục cần căn cứ vào một sô" vấn đề sau:

- Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, văn 
hoá, khoa học - kĩ thuật của đất nước trong mỗi giai đoạn 
lịch sử cụ thể.

- Dựa vào yêu cầu của đất nước, của thời đại đôi với 
nhân cách các thế  hệ tương lai.

- Căn cứ vào xu thê phát triển giáo dục của quôc gia và 
quốc tế. Dựa vào trình độ và khả năng thực hiện của hệ 
thông giáo dục quô'c gia.

- Tính đến những điều kiện kinh tế, văn hoá xã hội, 
những kinh nghiệm và truyền thông giáo dục và khả năng 
của xã hội thực hiện mục đích giáo dục.

Nếu như giáo dục mang tính lịch sử và tính giai cấp thì 
mục đích giáo dục là phạm trù bộc lộ tính lịch sử và tính giai 
cấp rõ rệt nhất. Mục đích giáo dục là tụ điểm những đòi hỏi 
nhiều mặt của sự phát triển xã hội (sức sản xuất, quan hệ 
sản xuất, sự phát triển văn hoá, khoa học kĩ thuật...). Con 
người được đào tạo ra không chỉ có khả năng thích ứng vói 
các lĩnh vực của đời sông xã hội hiện tại mà còn phải tạo ra 
những bước phát trien mới của xã hội. Mỗi giai cấp đều có lợi 
ích kinh tế, chính trị riêng, đều có nhũng quan điểm riêng về 
lí tương xã hội, về hạnh phúc... Tất cả những cái đó sẽ chi 
phối mục đích giáo dục. Cuộc đấu tranh giai cấp trong lĩnh 
vưc giáo dục là cuộc đấu tranh vê hệ tư tưởng trong giáo dục
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được thể hiện trước hết và tập trung nhất ở mục mục đích 
giáo dục.

Trong xã hội có giai cấp, mục đích giáo dục được giai cấp 
thông trị đê' ra riêng cho con em mình và con em nhân dân lao 
động. Mục đích giáo dục được phân biệt đầy rẫy sự bất công 
và ích kỉ. Con em giai cấp thống trị được giáo dục phát triển 
toàn diện còn con em nhân dân lao động được giáo dục để trở 
thành một bộ phận trong guồng máy sản xuất của xã hội.

Trong Giáo dục học, mục đích giáo dục thường được hiểu 
một cách hết sức khái quát và trừu tượng. Khi nói về mục 
đích giáo dục một cách cụ thể, người ta thường nói đến mục 
tiêu giáo dục. Nói cách khác, mục đích giáo dục được cụ thể 
hoá thông qua hệ thông mục tiêu giáo dục trong từng hoạt 
động, từng ngành học, cấp học, loại hình trường lóp... Mục 
tiêu giáo dục là thành phần, là các bộ phận cấu thành của 
mục đích giáo dục.

1.2. M uc tiêu g iá o  d ụ c  Viêt N am

Mục tiêu giáo dục được thể hiện ở các cấp độ khác nhau. 
Có thê là mục tiêu tổng quát đôi với toàn xã hội. mục tiêu cụ 
thế đôi với các cá nhân trong xã hội, mục tiêu của từng 
nhiệm vụ giáo dục, từng mặt giáo dục, từng ngành học, cấp 
học, lớp học, môn học... thậm chí từng bài học, từng hoạt 
động giáo dục.

Trước hết mục tiêu tổng quát của giáo dục đôi với toàn 
xã hội là nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi 
dưỡng nhân tài.

Trình độ dân trí của mỗi nước, mỗi khu vực phụ thuộc 
vào nhiều yếu tô', giáo dục xã hội, giáo dục nhà trường, giáo 
dục gia đình... đều có thể góp phần nâng cao dân trí nhưng 
trong đó giáo dục nhà trường là nòng cốt. Mặt bằng dân trí 
của mỗi nưốc còn chịu sự quy định của trình độ phát triển
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kinh tê - xã hội. Xã hội càng phát triển, chất lượng cuộc sông 
được cải thiện thì mặt bằng dân trí càng có điều kiện được 
nâng cao. M ặt bằng dân tr í thường được tính bằng sô năm đi 
học trung bình của người dân và chất lượng giáo dục. Hiện 
nay nước ta đang phổ cập TH CS và phấn đâ'u đến năm 2010 
thì phô cập xong, tạo điều kiện để đến năm 2020 chúng ta 
phổ cập xong THPT. Phải có mặt bằng dân trí như vậy con 
người Việt Nam mới tiếp cận được xu thế  phát triển chung 
của th ế  giới, có đủ năng lực để tiếp thu khoa học công nghệ 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nưổc, mới có khả năng giao lưu quốc tê và hội nhập thành 
công, tạo ra sự phát triển nhảy vọt... Đê nâng cao dân trí, 
giáo dục cần phải liên tục đổi mới, thực hiện xã hội hoá giáo 
dục, nâng dần trình độ phổ cập cho toàn xã hội, phải có 
chính sách ưu tiên cho giáo dục, coi giáo dục là quô’c sách 
hàng đầu... Nâng cao dân tr í  là cơ sở đê đào tạo nhân lực và 
bồi dưỡng nhân tài.

Đào tạo nhân lực cũng là một mục tiêu hết sức quan 
trọng của giáo dục. Năng suất lao động trong thời đại cách 
mạng khoa học kĩ thuật phụ thuộc vào trình độ được đào tạo 
của lực lượng lao động. Việc đào tạo nguồn nhân lực trước 
hết thông qua hệ thông giáo dục quốc dân mà trực tiếp là các 
trường dạ)' nghề, các trường trung học chuyên nghiệp, các 
trường cao đẳng và đại học. Hệ thông các nhà trường này sẽ 
cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, đó là những công nhân 
lành nghề, những cán bộ kĩ thuật, kĩ sư, bác sĩ, những nhà 
nghiên cứu... Hệ thông các trường còn là nơi đào tạo lại, bồi 
dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.

Để có thể thực hiện tốt chức năng của mình nhà trường 
không chỉ chú ý đến số lượng và chất lượng mà còn phải chú 
ý đến việc phân phôi và sử dụng sau khi đào tạo cho phù hợp 
với sự phát triển của đất nước, của từng vùng, miền... Hệ
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thống giáo dục phải nhạy bén, linh hoạt và đa dạng, phải 
thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức 
đào tạo...

Bồi dưỡng nhân tài cũng là một mục tiêu lớn của hệ 
thống giáo dục, là một mục tiêu quan trọng nhằm tạo ra sự 
phát triển nhảy vọt cho xã hội, tạo ra những bước đột phá 
trong văn hoá, khoa học kĩ thuật. Muốn bồi dưỡng nhân tài 
phải dựa trên nền kinh tê xã hội vững chắc và một hệ thông 
giáo dục khoa học.

Việc bồi dưỡng nhân tài phải dựa trên cơ sở phổ cập giáo 
dục rộng rãi, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có 
năng khiếu. Nhà nước phải có chính sách phù hợp, phải có 
hệ thông trường lớp đặc biệt đế bồi dưỡng nhân tài. Song 
song với chính sách bồi dưỡng là chính sách thu hút và sử 
dụng nhân tài hợp lí...

Nhân tài là nguyên khí của quốc gia. Việc phát hiện và 
bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ quan trọng và cao cả của 
ngành giáo dục đào tạo. Nhân tài thời nào cũng quan trọng 
nhưng trong nền kinh tê tri thức, nhân tài lại càng quan 
trọng hơn. Tri thức là tài nguyên quan trọng nhất và nhân 
tài là người tạo ra tri thức cho xã hội.

Về mục tiêu đào tạo con người cụ thể, trong Điều 2, 
Chương 1, Bộ Luật Giáo dục nước ta chỉ rõ: Mục tiêu giáo 
dục là dào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có 
đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung 
thành với lí tưởng dộc lập dăn tộc và chủ nghĩa xã hội; hình 
thành và bồi dưỡng nhăn cách, phẩm  chất và năng lực của 
công dân, đáp  ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng là  bảo vệ 
Tô quốc.

Như vậy, đôi với mục tiêu phát triển của từng cá nhân 
thì mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người phát triển
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toàn diện, những con người vừa có đức, vừa có tài vừa có sức 
khoẻ, th iết  tha yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quôc.

P hát triển toàn diện nhân cách tức là phát triển tấ t  cả 
các mặt của nhân cách (đạo đức, tr í  tuệ, thể chất, thẩm mĩ). 
Phát trien toàn diện và hài hoà nhân cách vừa là ước mơ 
vươn tới của loài người vừa là yêu cầu vê con người của xã 
hội mới (một quy luật của nền sản xuất hiện đại -  c .  Mác). 
Chĩ có nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mới hướng tới phát 
trien toàn diện nhân cách cho toàn thể mọi người.

Mục tiêu giáo dục còn được thể hiện trong từng cấp học, 
ngành học, từng môn học, bài học, từng hoạt động giáo dục. 
Luật Giáo dục nước ta quy định rất  cụ thể mục tiêu giáo dục 
từ mầm non, đên phô thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy 
nghề, đại học và cao đang... Điều 22, Mục 1, Chương 2 quy 
định mục tiêu giáo dục mầm non là: “...giúp trẻ phát triển vể 
thể chất, tình cảm, tr í  tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu 
tô’ đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một”.

Điều 27, Mục 2, Chương 2 quy định về mục tiêu giáo dục 
phô thông như sau:

1. Mục tiêu của giáo dục phố' thông là giúp học sinh phát 
triển toàn diện về đạo đức, tr í  tuệ, thế chất, thẩm mĩ và các 
kĩ năng cơ bản, phát triển  năng lực cá nhân, tính năng động 
và sáng tạo, hình thành  nhân cách con người Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; 
chuẩn bị cho học sinh tiêp tục học lên hoặc đi vào cuộc sông 
lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành 
những cơ sỏ ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài 
về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản 
để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.
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3. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố 
và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học 
vấn phổ thông â trình độ cơ sở và nhũng hiểu biết ban đầu về 
kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ 
thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sông lao động.

4. Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh 
củng cô và phát triển những kết quả của giáo dục trung hoc 
cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết 
thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát 
huy năng lực cá nhân để lựa chọn hưóng phát triển, tiếp tục 
học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc 
sông lao động.

Điều 33. Mục 3, Chương II quy định mục tiêu giáo dục 
nghề nghiệp là “...đào tạo ngưòi lao động có kiến thức, kĩ năng 
nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức. lương tâm 
nghề nghiệp, ý thức ki luật, tác phong công nghiệp, có sức 
khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm 
việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế
- xã  hội, củng C<D quốc phòng, an ninh”.

Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo con người lao 
động có kiến thức, kĩ năng thực hành cơ bản của một nghề, 
có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo. ứng dụng 
công nghệ vào công việc.

Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kĩ thuật trực tiếp trong 
sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với 
trình độ đào tạo.

Đôi với giáo dục đại học. trong điều 39, Mục 4. Chương II 
đã quy định rõ mục tiêu như sau:

1. ...Đào tạo người học có phẩm chất chính trị. đạo đức, 
có ý thức phục vụ nhân dân. có kiến thức và năng lực thực
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hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức 
khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiên thức 
chuyên môn và kĩ năng thực hành cơ bản để giải quyết những 
vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo.

3. Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến 
thức chuyên môn và có kĩ năng thực hành thành thạo, có 
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn 
đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

4. Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lí 
thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc 
độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những 
vấn đê thuộc chuyên ngành được đào tạo.

5. Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình 
độ cao về lí thuyết và thực hành, có năng lực nghiên cứu độc 
lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới vê 
khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và 
hoạt động chuyên môn.

Ngoài ra, mục tiêu giáo dục còn được thê hiện trong các 
hoạt động giáo dục cụ thế như dạy học, lao động sản xuất, 
vui chơi giải trí, thê dục thê thao, văn hoá văn nghệ, sinh 
hoạt tập thể... Mỗi một hoạt động đều có một mục tiêu giáo 
dục riêng và cùng hướng vào mục tiêu chung của giáo dục là 
nhằm phát triển toàn diện và hài hoà nhân cách cho các thê 
hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Mục tiêu giáo dục 
còn được thế hiện cụ thê trong từng môn học, từng bài học vê 
tri thức về kĩ năng, về thái độ. Tất cả các mục tiêu giáo dục 
tập hợp lại thành cây mục tiêu, thành mục tiêu tổng quát là 
mục đích giáo dục.
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Tính chất của một nền giáo dục phản ánh bản chất, nội 
dung và phương thức giáo dục của một giai cấp, một xã hội. 
Cùng với mục đích giáo dục, tính chất giáo dục cho biết nền 
giáo dục đó phục vụ ai, phục vụ cho giai cấp nào. vì quyền lợi 
của ai...Vì thế, mỗi nền giáo dục đều có tính chất đặc trưng.

Trong Khoản 1, Điều 3, Chương I, Luật Giáo dục nước ta 
quy định: tính chất nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục 
xã hội chủ nghĩa, có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện 
dại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng.

Giáo dục luôn luôn chịu sự quy định của xã hội. Chính sự 
quy định của xã hội đã làm cho giáo dục mang tính lịch sử và 
tính giai cấp. Do đó, giáo dục bao giờ cũng phục vụ cho một 
thể chế chính trị nhất định. Nhà nước ta là nhà nưốc xã hội 
chủ nghĩa. Mục đích, lí tưởng phấn đâu của cả dân tộc ta là đi 
lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, vì vậy, trước hết 
nền giáo dục của chúng ta phải là nền giáo dục xã hội chủ 
nghĩa, phục vụ cho thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa.

Sau Cách mạng tháng Tám, nền giáo dục nước ta được 
xác định là nền giáo dục dân chủ mới. Từ năm 1960 (sau Đại 
hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III), miền Bắc và sau 30 
tháng 4 năm 1975 trên phạm vi cả nước, nền giáo dục nưốc 
ta được xác định là nên giáo dục xã hội chủ nghĩa. Nền giáo 
dục của chúng ta có trách nhiệm đào tạo ra những con người 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bác Hồ từng nói: Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con 
ngưòi xã hội chủ nghĩa. Vì thế, đào tạo con người xã hội chủ 
nghĩa là trách nhiệm cao cả và thiêng liêng của ngành giác 
dục đào tạo. Chính mục tiêu giáo dục được quy định trong 
Luật Giáo dục cũng xác định là:... Đào tạo con người Việt

2. T ín h  c h ấ t  c ủ a  n ền  g iáo  d ụ c  V iệ t N am
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Nam... trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
1 xã hội... Tính chất xã hội chủ nghĩa đó trước hết được thể 
hiện ở tính nhân dân.

Từ khi giành được độc lập năm 1945, trải qua hai cuộc 
chiên tranh chông Pháp, chống Mĩ, đến xây dựng đất nưốc, 
Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng phát triển một nền 
giáo dục của dân, do dân và vì dân, thực hiện chủ trương 
“giáo dục cho mọi người”. Tư tưởng đó được thể hiện trong 
các đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nưóc. Những 
chủ trương, chính sách đó được các ngành, các cấp và toàn 
thể bộ máy chính trị xã hội thực hiện nghiêm túc và có hiệu 
quả. Hệ thông trường lớp được mở mang khắp nơi từ thành 
thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ biên giới 
hẻo lánh đến hải đảo xã xôi để phục vụ cho việc học hành 
của con em nhân dân. Thực tiễn đó minh chứng cho tính ưu 
việt của chê độ xã hội ta trong giáo dục. Hệ thông giáo dục 
nước ta đã từng bưốc tiến hành xoá mù, phổ cập tiểu học, 
trung học cơ sở và tiến tới là trung học phổ thông ...nhằm  
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. 
Thực chất, đây là thực hiện tư tưởng, nguyện vọng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh “ai cũng được học hành”. Trung thành vói 
tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta đã “...đẩy mạnh phong 
trào học tập trong nhân dân... thực hiện giáo dục cho mọi 
người, cả nước thành một xã hội học tập...” (Trích Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX).

Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là quô’c sách hàng đầu. 
Vấn đê phát triển giáo dục hiện nay đang được toàn xã hội 
quan tâm, đặc biệt là những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng 
xa. Một mặt là để đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp 
công nghiệp hoá. hiện đại hoá, một mặt là để thoả mãn nhu 
cầu học tập của con em nhân dân.
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Tính nhân dân của nền giáo dục nước ta không chi thê 
hiện ở mục đích mà còn thể hiện rõ rệt trong nội dung, trong 
phương pháp, trong cách thức tổ chức giảo dục... Tất cả 
nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ có ý thức quý trọng người lao 
động, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân... Giáo dục 
phải gắn liền với thực tiễn lao động, sản xuất và chiên đấu 
của nhân dân.

Tính nhân dân không chỉ thể hiện ở góc độ mọi người 
dân được thừa hưởng nền giáo dục xã hội mà còn được quyền 
tham gia góp phần phát triển giáo dục. Giáo dục là sự 
nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Mọi ngưòi 
đểu có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm lo phát triển giáo dục, 
chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Chủ trương xã hội hoá giáo dục, 
xây dựng một xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng 
và Nhà nước ta. Các trường tư thục, trường bán công, trung 
tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên 
ngày càng phát triển. Mọi công dân có đủ các điều kiện cần 
thiết đều có thể mở trường, lớp, đóng góp cho sự nghiệp phát 
triển giáo dục - đào tạo.

Tính dân tộc của nền giáo dục nưóc ta đã được thê hiện 
sâu sắc trong các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước 
về giáo dục. Tính dân tộc của nền giáo dục được thể hiện 
trước hết ở nội dung giáo dục. Các nội dung giáo dục trước 
hết phải phù hợp với truyền thông văn hoá của dân tộc, hết 
sức coi trọng giáo dục truyền thông dân tộc cho thế  hệ trẻ. 
Các môn học, các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà 
trường phải tiến hành bằng tiếng Việt. Đặc biệt, các môn học 
đã chú ý việc giảng dạy và học tập ngôn ngữ. địa lí. lịch sử 
của nước nhà.

Ngay sau khi giành được chính quyển, tiếng Việt trỏ 
thành ngôn ngữ chính thức dạy trong các nhà trường. Điều
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i này đã được luật pháp quy định. Trong Khoản 1, Điều 7,
Ị Chương 1 Luật Giáo dục nưóc ta đã chỉ rõ: Tiêng Việt là 
ị ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo 

dục khác. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ the về 
nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy 
và học bằng tiêng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở 
giáo dục khác.

Tính dân tộc còn được thể hiện ỏ Khoản 2 trong điều luật 
nói trên: Nhà nước tạo điểu kiện để người dân tộc thiểu sô' 
được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình nhằm giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giúp cho học sinh 
người dân tộc thiểu số  dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập 
trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và học 
tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu sô" được thực hiện theo 
quy định của Chính phủ.

Ngay từ các lổp tiểu học, nội dung, chương trình giáo dục 
đã tính đến tính địa phương, sau đó dần dần nâng lên tính 
dân tộc, giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước gắn liền 
với giáo dục ý thức công dân.

Tính dân tộc được hiểu là tính dân tộc Việt Nam chứ 
không phải tính dân tộc cụ thể l i ỉo  (nước ta có 54 dân tộc 
anh em), vì thế phải giáo dục tinli thần đoàn kết và bình 
đăng giữa các dân tộc cùng sông t ”611 đất nước Việt Nam. 
Thực hiện đoàn kết dân tộc, tươn ; irợ lẫn nhau cùng nhau 
xây dựng và bảo vệ Tố’ quốc.

Tính dân tộc là một trong nhũng nguyên tắc dể xây dựng 
và phát triển giáo dục. Chính vì vậy, chúng ta không bao giờ 
được phép bắt chưốc hoàn toàn một nền giáo (lục của đất 
nước nào, cho dù nền giáo dục đó có hiện đại đến đâu đi 
chăng nữa. Nhận thức được vấn đề này, Đảng và Nhà nưốc 
ta đã học tập và tiêp thu những tinh hoa và tiến bộ giáo dục
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của các nưóc khác để xây dựng một nền giáo dục Việt Nam 
đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với phong tục tập quán và 
truyền thông văn hoá của dân tộc ta.

Tính khoa học và tính hiện đại của nền giáo dục nước ta 
đã được thể hiện trên một số mặt cụ thể là:

Thứ nhất, nội dung, chương trình, sách giáo khoa cho tất 
cả các cấp học, bậc học đều mang tính khoa học, phản ánh 
những quy luật của tự nhiên, của xã hội, của tư duy một 
cách rõ ràng, phù hợp vói từng độ tuổi, từng cấp học, từng 
loại hình đào tạo và lôgic phát triển của một khoa học. Các 
hiện tượng khoa học, các định nghĩa, các khái niệm, các định 
lí, định luật, quy luật về sự vận động của thê giới đều dựa 
vào kết quả nghiên cứu khoa học chính xác, nhằm hình 
thành cho học sinh thế giới quan, nhân sinh quan duy vật 
biện chứng.

T hứ hai, trong chương trình, sách giáo khoa... Nhà nước 
cấm truyền bá mê tín, dị đoan cũng như những điều chưa có 
kết luận khoa học chính xác. Điều 19, Chương 1, Luật Giáo 
dục nước ta quy định: Không truyền bá tôn giáo, tiến hành 
các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, các cơ sở giáo dục... 
Điều 20, câ'm lợi dụng giáo dục để... truyền bá mê tín...

Thứ ba, tính khoa học của giáo dục đặt ra cho giáo dục 
nhà trường, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội phải giáo dục 
thê hệ trẻ tư duy khoa học (tư duy có căn cứ khoa học, có lí 
lẽ), hình thành cho trẻ một phong cách khoa học, phương 
pháp khoa học để vận dụng và xử lí các tình huống trong 
cuộc sông đặt ra, khắc phục lốì sông kinh nghiệm hoặc ỷ lại 
vào sự thần diệu của một sức mạnh siêu nhiên nào đó.

Mặt khác, tính khoa học còn thể hiện ỏ nội dung và 
phương pháp giáo dục, tổ chức và quản lí giáo dục phù hợp 
với các điều kiện, hoàn cảnh cụ thế, có chất lượng và hiêu
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quả cao. Giáo dục phải trở thành cầu nối giữa quá khứ, hiện 
tại và tương lai. Giáo dục có hiện đại mối có thể phục vụ kịp 
thòi cho sự phát triển kinh tế  xã hội. Tính hiện đại thể hiện 
ở sự cập nhật thông tin mới mẻ, tiên tiến trên th ế  giới. Cụ 
the là, giáo dục phải đào tạo ra được nguồn lực lao động có 
trình độ cao, có khả năng ứng dụng và sáng tạo ra những 
thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát 
triển xã hội. Nội dung giáo dục phải truyền đạt những tinh 
hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, đồng thòi phản ánh 
được các thành tựu mới nhất của các khoa học và kĩ thuật. 
Tính hiện đại của giáo dục còn thể hiện ở nội dung và 
phương pháp, cách thức tổ chức, các phương tiện phục vụ 
công tác giáo dục đào tạo. Giáo dục phải ứng dụng những 
thành tựu mới nhâ't của văn hoá, khoa học kĩ thuật cho công 
việc giáo dục, đào tạo thê hệ trẻ.

Nền giáo dục nưóc ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Những tư tưởng giáo dục, 
nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục... đều xuất phát từ 
cơ sở triết học, tâm lí học m ácxít và được tư tưởng Hồ Chí 
Minh soi rọi. Đó là tư tưởng nhân văn cao cả, coi con người là 
vôri quý nhất, giáo dục phải xuất phát từ lòng yêu thương 
con người, vì tương lai của con người. Nhiều tư tưởng của 
Bác trùng hợp với tư tưởng của tổ chức U N ESC O  ngày nay. 
Chẳng hạn, khẩu hiệu U N ESC O  đưa ra là: Giáo dục cho tấ t  
cả và tất cả cho giáo dục (All for education, Education for 
all), thì trước đây Bác cũng từng mong ước: Ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành... Nền giáo dục nước ta 
nhằm phục vụ cho con em nhân dân lao động, vì lợi ích của 
đại đa số nhân dân. Giáo dục nhằm đào tạo con em nhân dân 
lao động trở thành những người phát triển toàn diện, có ích 
cho dân, cho nước, có khả năng làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
xã hội và làm chủ bản thân. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng
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Hồ Chí Minh luôn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt việc xây 
dựng và phát triển nền giáo dục nước ta, từ việc xác định 
mục tiêu, xây dựng nội dung, lựa chọn phương pháp, phương 
tiện, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá...

3. Nguyên lí giáo dục
Nguyên lí giáo dục đã được Đảng ta khẳng định từ Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ I I I  năm 1960. Từ đó đến nay 
mặc dù lịch sử đã có nhiều thay đổi, các thành  tựu về văn 
hoá, giáo dục, khoa học kĩ thuật không ngừng phát triển 
vượt bậc nhưng những nội dung của nguyên lí vẫn còn 
nguyên giá trị. Các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà 
nước ta đã khẳng định lại nhiều lần nguyên lí ấy. Trong 
Khoản 2, Điều 3, Chương 1, L u ật Giáo dục nước ta đã ghi: 
Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lí học đi 
đôi với hành, giáo đục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận 
gắn  liền với thực thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với 
giáo dục gia  đình và giáo dục xã hội.

Trong giáo dục, nguyên lí giáo dục được xem là nguyên 
tắc giáo dục cơ bản nhất. Nguyên lí giáo dục chỉ đạo việc xác 
định những nhiệm vụ giáo dục cụ thể, việc lựa chọn nội dung 
giáo dục, việc lựa chọn phương pháp và phương tiện giáo 
dục. Nội dung trọng tâm của nguyên lí giáo dục là giáo dục 
kết hợp với lao động sản xuất. Bởi vì thực hiện tr iệ t  để nội 
dung này là cơ sở để học đi đôi vổi hành, lí luận gắn liền với 
thực tiễn, nhà trường gắn liền với đời sông xã hội.

Nguyên lí giáo dục còn đóng vai trò là cái cốt lõi của 
phương pháp giáo dục xã hội chủ nghĩa, là một trong nhũng 
phạm trù cơ bản của giáo dục học. Mục đích giáo dục quy 
định phương pháp giáo dục, trong đó nguyên lí giáo dục là 
nội dung cơ bản. Phương pháp giáo dục mà cốt lõi là nguyên 
lí giáo dục bảo đảm việc thực hiện mục đích giáo dục. Muc
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đích và nguyên lí giáo dục phản ánh lập trường, quan điểm 
giai cấp trong giáo dục, phản ánh lợi ích của giai câ'p.

Nguyên lí giáo dục ra đời trên cơ sở triết học duy vật biện 
chứng, những thành tựu mới nhất của tâm lí học, giáo dục học 
mácxít. Trước hết là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về 
sự hình thành và phát triển nhân cách. Đó là, tâm lí con 
người, ý thức con người, nhân cách con người với tư cách là 
hình thái phản ánh hiện thực khách quan của con người, là 
sản phẩm hoạt động tích cực của con người.

Tâm lí học mácxít cũng coi hoạt động và giao lưu vừa là 
nguồn gốc, vừa là động lực của sự hình thành và phát triển 
tâm lí, ý thức con người. Nhân cách của trẻ chỉ hình thành 
và phát triển trong khi trẻ hoạt động. Trẻ em chỉ trở thành 
nhân cách khi bắt đầu thực hiện các hoạt động xã hội của 
loài người. Phạm trù hoạt động là phạm trù có tính xuất 
phát, đồng thời là phạm trù có tính quyết định đôi với tâm lí 
học và giáo dục học mácxít. Hoạt động là hình thái chuyên 
biệt của con người, là mối quan hệ của con người với th ế  giới 
xung quanh. Đó là quá trình nhằm cải biến hiện thực phục 
vụ cho lợi ích của con người. Hoạt động còn là nơi đế con 
người bộc lộ nhân cách. Vì thế, để đánh giá con người phải 
đánh giá qua hoạt động. Trong các loại hình hoạt động của 
con người thì lao động là hình thái cao nhất và trọng tâm 
nhất. Do đó, nói đến giáo dục, nói đến sự hình thành và phát 
triển nhân cách con người, trước hết là nói đến việc người lớn 
tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động đa dạng, đặc biệt là 
hoat đông hoc tập, lao động sản xuất. Chính thông qua hoạt 
đông con người không chỉ cải tạo thê giới mà còn nhận thức 
thế giới và qua đó phát triển nhân cách của mình. Một nền 
giáo dục trong đó coi trọng và tiến hành đồng thòi hoạt động 
hoc tâp với hoạt động lao động sản xuất của học sinh, nền 
giáo dục đó sẽ có khả năng to lớn trong việc đào tạo những
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người lao động phát triển toàn diện và hài hoà nhân cách. 
Lao động còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc uôn 
nắn và sửa đổi nhân cách, có khả năng cải tạo những nhân 
cách phát triển lệch lạc để trả lại cho xã hội những con người 
có ích.

Trong quá trình lao động sản xuất cũng như học tập, học 
sinh được tham gia vào các mối quan hệ xã hội đa dạng. 
Trong quá trình giao lưu đó, nhân cách của học sinh được 
hình thành và phát triển. Như Mác đã từng khẳng định: 
Trong tính hiện thực, bản chất của con người là tông hoà các 
môi quan hệ xã hội. Lao động sản xuất tạo ra cho các em các 
môi quan hệ xã hội phong phú, vì thế có tác dụng hình thành 
nhân cách mạnh mẽ. Sự phát triển nhân cách của con người 
không chỉ phụ thuộc vào nội dung và khôi lượng của hoạt 
động mà nó tham gia, mà còn phụ thuộc vào các môi quan hệ 
xã hội được thiết lập trong quá trình hoạt động. Giáo dục học 
sinh trong hoạt động và giao lưu là một tính quy luật của 
Giáo dục học. Sau đây chúng ta sẽ phân tích nội dung cụ thể 
của nguyên lí giáo dục.

- Học đi đôi với hành có nghĩa là học lí thuyết p h ả i  kết 
hợp với thực hành. Mục đích của học là để hành, để sống, để 
phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: Học phải 
kết hợp với hành, chống lôi học vẹt. Bác nói: “Các cháu học 
sinh không nên học gạo, không nên học vet... Học phải suy 
nghĩ, phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực 
hành. Học và hành phải kết hợp với nhau”.

Nguyên lí học đi đôi với hành vừa phản ánh yêu cầu của 
xã hội vừa phản ánh mục tiêu của người học. Thực hành 
chính là quá trình vận dụng những lí thuyết đã học. Có thực 
hành trôi chảy mới nắm chắc kiến thức, mới có khả năng vận 
dụng chúng. Học không có thực hành sẽ hiểu không sâu sắc.
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dễ quên. Hơn nữa, đó là lối “hư văn khoa cử” không phù hợp 
với xã hội hiện nay. Hành còn giúp cho học sinh thấy được 
nguồn gốc và bản chất khoa học của các tri thức. Chúng ta 
đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
hơn bao giờ hết giáo dục phải quán triệt thấu đáo nguyên lí 
học đi đôi với hành. Tuy nhiên, để thực hiên được nguyên lí 
này, ở một sô" môn học, bài học phải có điều kiện mới thực 
hiện được. Chang hạn phải có các thiết bị dạy học, phòng thí 
nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, thực hành, sân tập... Cùng với 
sự phát triến của kinh tê xã hội, dần dần các điểu kiện đó sẽ 
được đáp ứng ngày càng đầy đủ để thực hiện nguyên lí “học 
đi đôi với hành”. Nhưng chúng ta không phải đợi đến khi có 
đủ mọi điều kiện chúng ta mới làm. Ớ mọi nơi, mọi lúc, từ 
trang sách đến cuộc đời đều có thể dạy và tiếp thu tinh thần 
học kết hợp với hành. Trong tương lai, khi sự cách biệt giữa 
nơi học tập và nơi sản xuât bị rút ngắn lại thì học cũng chính 
là hành và hành là học, chúng hoà quyện vào nhau trong 
một thể thông nhất. Trong học có hành, trong hành có học.

- Học tập kết hợp với lao động sản xuất là nội dung cơ 
bản, là hạt nhân của toàn bộ nguyên lí giáo dục. Mác đã từng 
khẳng định: Học tập kết hợp với lao động sản xuất không chỉ 
là phương thức tổng quát của sản xuất xã hội mà còn là 
phương pháp duy nhất để hình thành con người toàn diện. 
Học tập và lao động sản xuất tạo ra nhân cách con người. Lao 
động vừa là phương tiện giáo dục đồng thời cũng là mục đích 
của giáo dục. Nhà trường chúng ta phải giáo dục - đào tạo ra 
những con người lao động chân chính, và vì thê chúng ta phải 
lấy lao động để giáo dục con người. Những con ngưòi này sẽ 
đóng góp quyết định vào sự phát triển kinh tế  xã hội. Một con 
người trong xã hội nào củng phải lao động để sống, để đóng 
góp cho sự phát triển của gia đình và cộng đồng.
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Lao động sản xuất là điều kiện để gắn học với hành, lí 
luận với thực tiễn, nhà trường với gia đình và xã hội. Tuy 
vậy sự kết hợp này phải tuỳ vào độ tuổi của học sinh, tuỳ vào 
điều kiện hoàn cảnh cụ thể và phải có một tỉ lệ kết hợp hợp 
lí. Mục tiêu cuối cùng của sự kết hợp là để giáo dục chứ 
không phải để tạo ra của cải vật chất, tạo ra lợi nhuận kinh 
tế. Chính vì vậy, một sô' nhà trường, một số cơ sở giáo dục 
cho học sinh đóng tiền để thay thế cho lao động là không 
hiểu mục đích của nguyên lí giáo dục. Thậm chí, có một số 
giáo viên còn dùng lao động như một thứ hình phạt đê kỉ 
luật học sinh. Chúng ta dùng lao động để giáo dục học sinh 
trên cơ sở tinh thần tự nguyện, tự giác. Khi đứa trẻ chưa 
nhận thức được vấn đề đó thì ý nghĩa giáo dục của lao động 
không cao, thậm chí có tác dụng ngược lại. Ngay từ các lớp 
mẫu giáo, nhà trường, các nhà giáo dục phải luôn luôn giáo 
dục thái độ yêu lao động, cần cù trong lao động, giữ gìn kỉ 
luật lao động, tôn trọng người lao động, giáo dục động cơ lao 
động vì lợi ích của bản thân và toàn xã hội.

Yêu cầu giáo dục lao động phải tăng dần theo lớp học, 
cấp học. Các nội dung và giờ lao động phải tăng dần từ giờ 
thủ công, đến lao động kĩ thuật..., trên cơ sỏ đó để hình 
thành tư duy kĩ thuật tổng hợp, làm quen với các nguyên lí 
sản xuất, hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh. Học sinh 
càng lớn thì lao động càng phải gắn với các nghề nghiệp 
tương lai, bước đầu giáo dục ý thức, thái độ, đạo đức nghề 
nghiệp. Một xã hội văn minh, phát triển phải bắt nguồn từ 
những con người lao động có ý thức, có tố chức, có lương tâm 
và trách nhiệm vối nghê nghiệp của mình.

Trong giáo dục. chúng ta phải chông lại các biểu hiện 
xem lao động như một thứ hình phạt hoặc như một thứ 
trang sức cho nhân cách. Chúng ta phải tố chức cho học sinh 
tham gia lao động như một phương thức quan trọng nhất để
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giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. Có như vậy, chúng ta 
mổi thực hiện được mục đích giáo dục là đào tạo ra những 
con người lao động chân chính.

- Lí luận gắn liền với thực tiễn, tức là lí luận phải được 
đúc kết từ thực tiễn và do thực tiễn kiểm nghiệm. Những 
khái niệm, những quy luật, định luật... trong khoa học đều 
phản ánh thực tiễn khách quan. Vì vậy, thực tiễn là tiêu 
chuẩn đê kiêm tra chân lí. Quá trình học tập lí luận (học tập 
tri thức trong các môn học) phải lấy thực tiễn làm ví dụ 
minh hoạ. Thực tiễn minh hoạ cho lí luận, làm sáng tỏ lí 
luận, nhất là các lí luận có tính chất trừu tượng. Ngược lại, 
khi lí luận đã định hình thì lại có tác dụng soi sáng thực 
tiễn, làm phong phú thực tiễn, cải tạo thực tiễn... Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chỉ ra môi quan hệ biện chứng chặt chẽ giữa 
lí luận và thực tiễn. Đó là: lí luận không có thực tiễn là lí 
luận suông, thực tiễn không có lí luận là thực tiễn mù 
quáng. Hiện nay trong các nhà trường của chúng ta đang còn 
có tình trạng quá coi trọng lí thuyết và xem nhẹ thực hành, 
thực tiễn, dẫn đến việc giáo dục ra nhũng con người “nói thì 
hay, cày thì dở”, những con người có năng lực hoạt động thực 
tiễn yếu. Trong khi đó xã hội ta đang cần những con người 
dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Thực chất, các nội dung trên của nguyên lí giáo dục gần 
như có nội hàm trùng nhau, chứa đựng lẫn nhau. Học đi đôi 
với hành hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí 
luận gắn liền với thực tiễn đều phản ánh một vấn đề là: giáo 
dục nhà trường phải gắn liền với cuộc sông lao động, sản 
xuất và chiến đấu của nhân dân. phục vụ cho thực tiễn, vì sự 
phát triển của thực tiễn xã hội và phản ánh được thực tiễn.

- Giáo dục nhà trường kết hợp vói giáo dục gia đình và 
giáo dục xã hội là điều kiện để thực hiện các nội dung nói
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trên. Con người sinh ra và lớn lên trong môi trường gia đình, 
nhà trường và xã hội. Mỗi môi trường đều diễn ra quá trình 
giáo dục con người. Vai trò của từng môi trường là không 
giống nhau vì chúng đều có pương pháp và cách thức riêng. 
Vì thế, mỗi môi trường đều có thế  mạnh riêng, trong đó nhà 
trường giữ vai trò đặc biệt quan trọng và là trung tâm của sự 
phôi hợp này. Nhà trường là thiết chê xã hội có chức năng 
chuyên trách về giáo dục con người. Do đó, nhà trường tiên 
hành giáo dục mang tính khoa học cao, có nội dung, có 
chương trình, có kế hoạch, có tổ chức, có phương pháp, có 
kiểm tra đánh giá... do những người được đào tạo về chuyên 
môn, nghiệp vụ giáo dục đảm nhận (giáo viên).

Gia đình là môi trường xã hội đầu tiên, cha mẹ là người 
thầy giáo đầu tiên của đứa trẻ. Những bài học giáo dục từ 
gia đình bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho trẻ. Thê 
mạnh của gia đình là mối quan hệ thân tình máu mủ, là thời 
gian gần gũi, là không gian ấm cúng... Những tác động của 
gia đình đến đứa trẻ không chỉ tác động vào nhận thức mà có 
tác động sâu sắc về mặt tình cảm. Tình cảm của ông bà, cha 
mẹ, anh chị em bao giờ cũng là ấn tượng sâu sắc trong suốt 
thời gian thơ ấu và mãi mãi sau này trong cuộc đời của mỗi 
con ngưòi. Gia đình có vai trò hết sức quan trọng đôi với sự 
hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, nhất là việc 
giáo dục lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, lương tâm, 
nghĩa vụ...

Các tổ chức xã hội, bộ máy chính quyền, cộng đồng địa 
phương, các cơ sở sản xuất, các tố chức chính trị, thư viện, câu 
lạc bộ, các phương tiện truyền thông... cũng có vai trò to lớn 
trong công tác giáo dục học sinh. Giáo dục xã hội cộng hưởng 
với giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường tác động vào trẻ 
em, tạo nên một sức mạnh tống hợp để nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giáo dục. Giáo dục xã hội cũng có những thế mạnh

156



riêng mà các lực lượng giáo dục khác không có như có thiết 
chê xã hội, có phương tiện kĩ thuật, có tiêm lực kinh tế...

Sự phôi hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong 
giáo dục sẽ làm cho quá trình giáo dục thê hệ trẻ thông nhất 
vê mục tiêu, nội dung, phương pháp..., tránh hiện tượng 
chồng chéo, mâu thuẫn, tr iệ t  tiêu lẫn nhau... Sự kết hợp này 
còn làm cho quá trình giáo dục bảo đảm hệ thông, tính liên 
tục, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thông nhất nhiều chiều. 
Đây không chỉ là phương cách giáo dục mà còn thể hiện một 
quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục. Đó là 
xem giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, ai cũng 
có trách nhiệm chăm lo giáo dục thê hệ trẻ.

Đe quán triệt nguyên lí giáo dục trong toàn bộ hoạt động 
giáo dục, nhà trường, các nhà giáo dục phải có ý thức trong 
từng hoạt động giáo dục cụ thể, từ việc đạt ra mục tiêu đến 
việc lựa chọn nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức... 
đều phải bám sát vào nguyên lí. Đặc biệt là phải làm cho 
nhà trường gắn chặt vổi đời sông thực tiễn của xã hội, phản 
ánh đòi sông xã hội, đáp ứng kịp thời các yêu cầu đòi hỏi của 
xã hội. Muôn như vậy, nhà trường phải mỏ rộng cánh cửa đê 
hoà nhập với cuộc sông, tạo mọi cơ hội và điểu kiện đê học 
sinh tham gia vào các hoạt động xã hội và tạo điều kiện cho 
xã hội (các nhà chính trị, các nhà kinh doanh, sản xuất, 
quân đội, công an...) tham giao vào quá trình giáo dục trong 
nhà trường...
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CÂU HỎI
Câu 1: Hãy phân tích khái niệm mục đích, mục tiêu giáo 

dục. Việc xác định đúng đắn mục đích, mục tiêu có ý nghĩa gì 
trong công tác giáo dục.

Câu 2: Mục đích giáo dục là sự phản ánh tập trung nhất 
tính lịch sử và tính giai cấp của giáo dục. Nhận định như 
vậy là đúng hay sai, tại sao?

Câu 3: Phân tích tính chất của nền giáo Việt Nam. Theo 
anh (chị) nội dung nào là quan trọng nhất, tại sao?

Câu 4: Tính chất của một nền giáo dục phản ánh bản 
chất giai cấp thông trị xã hội. Hãy bình luận nhận định trên.

Câu 5: Tại sao nói: Nguyên lí giáo dục là nguyên tắc giáo 
dục cơ bản và quan trọng nhâ't.

Câu 6: Phân tích nội dung: Học đi đôi với hành trong 
nguyên lí giáo dục.

Câu 7: Phân tích nội dung: Giáo dục kết hợp vói lao động 
sản xuất. Tại sao nói đây là nội dung quan trọng nhất của 
nguyên lí giáo dục.

Câu 8: Phân tích nội dung: Lí luận gắn liền vổi thực tiễn 
trong nguyên lí giáo dục.

Câu 9: Phân tích nội dung: Giáo dục nhà trường kết hợp với 
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Nội dung này phàn ánh xu 
thê xã hội hoá giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, 
toàn dân. Nhận định như vậy là đúng hay sai, tại sao?
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Chương 6

HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUÔC DÂN

Như phần mục đích giáo dục đã giới thiệu, quá trình giáo 
dục vừa được tố chức theo câ'p độ cá nhân vừa được tổ chức 
theo câ'p độ toàn xã hội. Quá trình giáo dục theo cấp độ xã hội 
được tiến hành chủ yếu trong hệ thông giáo dục quốc dân.

Phát triển giáo dục nói chung và hoàn thiện hệ thống 
giáo dục nói riêng là môi quan tâm đặc biệt của mỗi quốc 
gia, mỗi dân tộc và toàn th ế  giới trong thời đại ngày nay. 
Những yêu cầu và đòi hỏi mới của xã hội hiện đại đang đòi 
hỏi phải hoàn thiện hệ thống giáo dục.

Căn cứ vào xu thè chung của thòi đại, Chiến lược phát 
triển giáo dục Việt Nam 2 0 0 1 -2 0 1 0  đã vạch ra một trong các 
phương hưống phát triển giáo dục là: hoàn thiện cơ cấu hệ 
thống giáo dục quốc dân theo hướng đa dạng hoá, chuẩn  
hoá, liên thông, liên kết từ giáo dục p h ổ  thông, giáo dục nghề  
nghiệp đến cao đăng, đại học và sau dại học. Hoàn thiện hệ 
thông giáo dục được xem là một trong những giải pháp chiến 
lược phát triển giáo dục nước ta trong những thập niên đầu 
thế kỉ XXI.

Có hệ thống giáo dục khoa học mới có khả năng đào tạo 
nguồn nhân lực kịp thòi phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

1. Khái niệm  vể hệ thông giáo dục quốc dân

1.1. K h á i n iệm

Mỗi quốc gia đều có một hệ thống giáo dục đặc trưng 
tương ứng với trình độ phát triển kinh tế  xã hội và các điều
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kiện văn hoá, phong tục tập quán của nước mình, có nhiệm 
vụ chăm lo việc học hành cho mọi công dân, đặc biệt là thê 
hệ trẻ. Hệ thông giáo dục là một tổ chức bộ máy nhà nước có 
môi quan hệ, liên kết chặt chẽ vói nhau theo thứ bậc cả 
chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc là sự liên kết các cơ 
quan trong ngành giáo dục - đào tạo từ trung ương đến địa 
phương. Chiểu ngang là môi quan hệ liên ngành giữa ngành 
giáo dục - đào tạo với các ngành khác tạo thành một hệ 
thông xã hội hoàn chỉnh.

Hệ thông giáo dục quốc dân của mỗi nước bao gồm hệ 
thông giáo dục nhà trường (schooling education) và hệ thôYig 
các cơ quan giáo dục ngoài nhà trường (beyond schooling 
education).

Hệ thông nhà trường là thành phần cơ bản nhất của hệ 
thôYig giáo dục quốc dân, được chia thành từng ngành học, 
cấp học, từng loại trường... Nói đến hệ thống giáo dục quốc 
dân của một nước chủ yếu là nói về hệ thông nhà trường. 
Nhà trường có chức năng chuyên trách việc chăm sóc, giáo 
dục, dạy dỗ thê hệ trẻ trở thành những người có ích cho xã 
hội, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của một xã hội cụ thế. 
Đặc trưng cơ bản của giáo dục nhà trường là tiến hành có 
mục đích, có tổ chức, có nội dung, có chương trình, có kế 
hoạch, có phương pháp... Vì thế, không một môi trường giáo 
dục nào có hiệu quả giáo dục cao như môi trường nhà trường. 
Giáo dục nhà trường thường được gọi là giáo dục chính quy, 
trình độ học tập được sắp xếp từ thấp đến cao, có sự phân 
hoá học tập theo ban, ngành nghê của từng trình độ, tô chức 
học tập theo loại hình trường lớp.

Hệ thông các cơ quan giáo dục ngoài nhà trường như các 
cơ quan quản lí giáo dục đào tạo, các cơ quan nghiên cứu 
khoa học về giáo dục và đào tạo, các câu lạc bộ, thư viện, rạp
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chiêu phim... Hệ thông giáo dục ngoài nhà trường được chia 
theo các loại hình hoạt động như: khoa học, kĩ thuật, thể dục 
thê thao, văn hoá văn nghệ, văn học nghệ thuật... Các cơ 
quan giáo dục ngoài nhà trường cũng là một thể chế do Nhà 
nước quản lí và điều hành. Các cơ quan này góp phần đáng 
kể vào việc chăm sóc giáo dục thế  hệ trẻ như bồi dưỡng chính 
trị, đạo đức, phát triển năng khiếu...

Hệ thông giáo dục ngoài nhà trường với đôi tượng là 
những người chưa vào hoặc đã ra khỏi hệ thông giáo dục nhà 
trường, họ là những người lao động... Hình thức giáo dục này 
thường được gọi với cái tên là giáo dục không chính quy hay 
giáo dục thường xuyên. Giáo dục ngoài nhà trường về cơ bản 
được tổ chức trên nguyên tắc khác với giáo dục nhà trường: 
cần gì học nây, cần đến đâu học đến đó, học để làm ngay, vừa 
học vừa làm, học để mở rộng hiểu biết...

Hệ thông giáo dục quốc dân của một nưóc phản ánh chê 
độ chính trị xã hội, trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, 
khoa học kĩ thuật... của nước đó. Vì vậy, hệ thông giáo dục 
quốc dân của mỗi nước đều có những điểm khác nhau về mục 
tiêu, cơ cấu, quy chế, tô chức... Khi các điều kiện kinh tế, 
chính trị - xã hội của đất nưóc có những thay đổi lớn thì hệ 
thông giáo dục cũng phải có những cải cách, thay đổi theo 
cho phù hợp.

Tóm lại, hệ thống g iáo  dục quốc dân của một nước là 
toàn bộ các cơ quan chuyên trách việc giáo dục và học tập 
cho thanh thiếu niên và công dân của một nước. Hệ thông 
giáo dục quôc dân là một thể thông nhất gồm nhiều hệ thông 
thành phần được sắp xếp theo một trật tự nghiêm ngặt, có 
nhiệm vụ và chức năng riêng. Do đó các thành phần phải 
liên kết với nhau để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính 
tri do một xã hội cụ thê yêu cầu.
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1.2. Các nguyên tắc xăy d ự n g  hệ thống giáo dục quốc 
dân của một nước

Mặc dù hệ thông giáo dục của mỗi nước khác nhau thì 
khác nhau, nhưng trong quá trình xây dựng và phát triên hệ 
thông giáo dục quốc dân của mỗi nước đề có một sô' nguyên 
tắc chung sau:

a. Hệ thống giáo dục quốc dân phải phù  hợp với các điều 
kiện kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của đất nước và đáp 
ứng các yêu cầu phát triền mọi mặt của xã hội

Chúng ta biết rằng, giáo dục luôn luôn chịu sự quy định 
của xã hội, đó là các điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá, 
khoa học... của một nước. Sự phát triển của hệ thống giáo 
dục phải dựa trên những mục tiêu phát triển của xã hội. 
Giáo dục bao giờ cũng phục vụ cho một thể chê chính trị, một 
giai cấp thông trị xã hội nhất định. Vì vậy, giáo dục trước 
hết phải phản ánh được thực trạng của xã hội và sau đó phải 
phục vụ, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ do xã hội đặt ra. Đó 
là các mục tiêu về phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, 
khoa học kĩ thuật...

Ví dụ, hệ thông giáo dục quốc dân nước ta hiện nay ra 
đòi từ sau Cách mạng tháng Tám và phát triển cùng với sự 
phát triển của lịch sử xã hội nưổc ta, phục vụ cho nhiệm vụ 
cách mạng cụ thể của từng giai đoạn. (Giai đoạn (1946-1954) 
phục vụ cho công cuộc “kháng chiến kiến quốc”. Giai đoạn 
(1954-1975) phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miên Bắc và đấu tranh thông nhất đất nước. Trong giai 
đoạn hiện nay, giáo dục nhằm phục vụ cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp công nghiệp hoá. hiện đại 
hoá đất nước cũng như hội nhập thành công...).
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b. H ệ thống giáo dục quốc dân phải dược xây d ự n g  đồng  
bộ về cơ câu và các loại hình giáo dục

Hệ thông giáo dục quốic dân của một nước phải có cơ câ'u 
phù hợp để có thể tiêp nhận mọi trẻ em trong độ tuổi đến 
trường và đào tạo nguồn nhân lực. Cơ cấu hệ thông giáo dục 
đồng bộ phải có đầy đủ tấ t  cả các ngành học. Theo ISCED  
năm 1997 (International Standard Classification of Education 
-  Hệ thông chuẩn phân loại quốc tể) thì hệ thông giáo dục 
được phân thành 7 bậc, từ bậc 0 đến bậc 6.

- Bậc 0: giáo dục tiền tiểu học (Pre-school) (giáo dục 
trước tuổi đi học).

- Bậc 1: giáo dục tiểu học (Prim ary education).

- Bậc 2: giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education).

- Bậc 3: giáo dục trung học bậc cao (Uper secondary education).

- Bậc 4: giáo dục sau trung học và trước đại học (Post secondary 
and non-university).

- Bậc 5: giai đoạn đầu của giáo dục đại học không hướng 
đến các trình độ nghiên cứu ứng dụng (F ist  stage of tertiarry  
education).

- Bậc 6: giai đoạn 2 của giáo dục đại học (Second stage of 
tertiarry education).

Căn cứ vào hệ thông giáo dục nói trên  thì nền giáo dục 
nước ta đã xây dựng được một cơ cấu hệ thông giáo dục 
hoàn chỉnh từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 
dục nghê nghiệp đến giáo dục đại học và sau đại học. Trong 
các ngành học lại có sự đồng bộ về các cấp học, lớp học. Ví 
dụ ngành giáo dục mầm non chúng ta có nhà trẻ và mẫu 
giáo- giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông; giáo dục đại học có cao đẳng, đại học và sau 
đại học...
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Hệ thông giáo dục còn phải đồng bộ về các loại hình giáo 
dục. Phát triển giáo dục không chính quy, giáo dục cho người 
lổn là một xu thế của thòi đại. Tổ chức UNESCO đã đưa ra 
một sô’ khuyến nghị đáng lưu ý là: giáo dục thường xuyên 
phải là một nét chủ đạo của mọi chính sách giáo dục. Giáo 
dục thường xuyên qua mọi lứa tuổi trong suốt cuộc đòi... 
Giáo dục phải được tiến hành và tiếp thu bằng nhiều cách 
khác nhau. Nhanh chóng phát triển giáo dục cho người lớn 
cả trong và ngoài trường học phải là một mục tiêu ưu tiên 
của chiến lược giáo dục. Khi xây dựng hệ thông giáo dục cần 
tính đến những khả năng do các kĩ thuật mới đem lại...

Nói một cách cụ thể, hệ thông giáo dục ngày nay phải có 
sự đồng bộ giữa giáo dục chính quy và giáo dục phi chính 
quy. Chính sự đồng bộ này mới đáp ứng được nhu cầu học 
tập của người dân, tạo ra một xã hội học tập, tạo cơ hội và 
điêu kiện cho mọi người được học liên tục và học suốt đời.

c. Hệ thống giáo dục phải bảo đảm tính liên tục, tính liên 
thông, tính k ế  thừa giữa các cấp học, ngành học, các loại 
hình giáo dục

Các cấp học, ngành học trong hệ thông giáo dục phải có 
sự liên thông, liên tục, trên cơ sở kế thừa nhau.

Liên thông là nhằm bảo đảm tính phân hoá. hệ thông 
giáo dục có nhiều ngành, nhiều loại hình giáo dục và có khả 
năng thuyên chuyên từ loại hình này sang loại hình khác, 
liên thông từ cấp học thấp đến cấp học cao... Đào tạo liên 
thông cho phép chuyển đổi kết quả học tập từ cấp trình độ 
này sang cấp trình độ khác trong hệ thông giáo dục quốc 
dân. tạo điều kiện thuận lợi cho người học ra vào hợp lí trong 
hệ thông. Đào tạo liên thông với một cơ chế hợp lí sẽ tạo điều 
kiện cho việc phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở, 
giúp người học nhận thấy rõ hướng đi, nhìn thấy tương lai
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vươn lên ở trình độ cao hơn, người hục có thể yên tâm học 
nghề, học trung cấp... khi chưa có điều kiện học đại học. Mặt 
khác liên thông còn tạo điều kiện, cho phép ngưòi học tiêp 
tục học, nghỉ cách quãng và quay trở lại học khi có điều kiện.

Liên tục và kê thừa, nhằm giúp cho người học dễ dàng 
trong việc tiêp thu nội dung kiến thức trong chương trình và 
chủ động học tập. Người học có thể học tích luỹ theo lớp học, 
c ấ p  học theo k h ả  n ă n g  của m ì n h  v à  n h ằ m  mục t i ê u  CUCÜ cùng 
là học vấn ở các cấp học cao. Liên tục còn làm cho giáo dục 
mang tính hệ thông chặt chẽ và mđi có khả năng kế thừa. 
Nội dung kiến thức, kĩ năng kĩ xảo của lớp trước được các lớp 
sau kê thừa và phát triển. Tính liên thông, liên tục và kê 
thừa của hệ thông giáo dục quô’c dân là điều kiện đê xây 
dựng một xã hội học tập, mọi ngưòi có thê học liên tục và học 
suô't đời, làm cho mọi người ai cũng tìm thấy ở hệ thống một 
con đưòng phù hợp đế học tập.

1.3. Các nhân  tô ảnh hưởng đến quá trình  p há t trien  
hê thống giáo duc quốc dân  của môt nước

Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, một hoạt 
động đặc trưng cơ bản của xã hội loài người. Từ khi sinh ra 
cho đến khi hình thành một hệ thông giáo dục đa dạng, giáo 
dục luôn luôn có môi quan hệ qua lại biện chứng với các quá 
trình xã hội khác như các điều kiện về kinh tế, chính trị xã 
hội, khoa học kĩ thuật, văn hoá... của một nước, một khu vực 
và toàn thế giới. Hệ thông giáo dục của một nước luôn luôn 
vận động và phát triển cho phù hợp với nhu cầu và trình độ 
phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

Hệ thông giáo dục của một nước được xây dựng trước hết 
phải xuất phát từ trình độ và nhu cầu phát triển kinh tế xã 
hội của quốc gia. Thông qua quá trình tổ chức giáo dục. hệ 
thống giáo dục nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo
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nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát tnên  
kinh tế  xã hội. Ngược lại, sự phát triển kinh tế  xã hội cũng 
tạo ra điều kiện, nguồn lực cho sự phát triển hệ thống giáo 
dục quốc dân. Ví dụ, sự ra đời của các trường đại học ở châu 
Au thê kỉ XIV- XV vừa là con đẻ của cuộc cách mạng khoa 
học kĩ thuật thòi bấy giờ, vừa là nhân tố  quan trọng thúc đẩy 
sự hình thành và phát triển cuộc cách mạng khoa học kĩ 
thuật thế  kỉ XVII -  XVIII và các cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ sau này.

Hệ thông giáo dục và hoạt động giáo dục của các nước 
đều dựa trên nền tảng văn hoá, phong tục tập quán của quốc 
gia mình. Hệ thông giáo dục vừa chịu sự chi phôi của các yếu 
tô văn hoá vừa phản ánh chúng. Ví dụ, những nước theo đạo 
Phật có hệ thông trường chùa, một sô" nước theo đạo Hồi có 
trường dành riêng cho trẻ em Hồi giáo...

Trong quá trình phát triển, hệ thông giáo dục của các 
nước còn chịu sự chi phôi, tác động qua lại của quá trình 
giao lưu, hợp tác văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế...giữa 
các quô'c gia, các khu vực, đặc biệt là quá trình toàn cầu hoá. 
Nhiều mô hình giáo dục tiên tiến của Anh, Mĩ, Liên Xô (cũ) 
đã chi phôi và có ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thông giáo dục 
của nhiều nước.

Nói tóm lại, hệ thông giáo dục của mỗi nước vừa là sản 
phẩm của quá trình phát triển chính trị, kinh tế  - xã hội, 
văn hoá của nước đó vừa là sản phẩm của sự hợp tác giao lưu 
quốc tê đồng thời là nhân tô quan trọng thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế  xã hội.

Chúng ta có thê thấy môi quan hệ đó qua sơ đồ sau:
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Truyén thống vãn hóa 
thể chế nhá nước

Tiến bộ khoa học 
cóng nghệ

Hợp tác và giao 
►  lưu quốc tế toàn 

cắu hóa

Trình độ phát triển 
kinh tế -  xã hôi

2. Xu thê phát triển  và hoàn thiện hệ thống giáo dục  
một sô” nước trên  th ế  giới

Tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh tế  - xã hội, chế độ chính trị, 
truyền thông văn hoá, phong tục tập quán... mà hệ thông giáo 
dục quốc dân của mỗi nước đều có cấu trúc với các thành tố  và 
loại hình khác nhau. Tuy vậy, hệ thông giáo dục quốc dân của 
các nưổc vẫn có một số’ đặc điểm chung sau đây.

2.1. Vê cá u  trú c

Hệ thông giáo dục quốc dân của hầu hết các nước trên 
thê giới nhìn chung đều có 4 bậc cơ bản là:

- Mầm non (trước tuổi học - Kindergarten)
Bậc mầm non nhằm chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 đến 5 

tuổi. Đây là bậc học đòi hỏi có sự chăm sóc, nuôi dưỡng đặc 
biệt của gia đình, nhà trường và xã hội.

- Tiểu học (Prim ary level)

Tiểu học là bậc học nhằm cung cấp cho mọi người trong 
xã hội một trình độ học vấn ban đầu, tối thiểu, cơ bản nhưng 
có tính chất nền tảng để có thế học lên bậc học cao hơn hoặc
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tham gia vào đời sống xã hội. Đối tượng của bậc tiểu học chủ 
yếu là trẻ em từ 6 đến 10, 11 tuổi. Đây là bậc học phổ cập 
đầu tiên về giáo dục ở tất cả các nước trên thế giới.

- Trung học (Secondary level)
Đối tượng chủ yếu của bậc trung học là học sinh từ 12 

đến 18 tuổi. Đây là bậc học nhằm đưa đến cho người học nền 
học vấn phổ thông hoàn chỉnh (trung học phổ thông) hoặc 
học vấn phổ thông cơ bản (trung học cơ sở). Đây là bậc bản 
lề, tạo cơ sở để người học có định hướng phân luồng vào bậc 
cao hơn và tham gia vào thị trường lao động. Với đặc trưng 
này, bậc trung học là bậc có nhiều loại hình trường, nhiều 
loại hình đào tạo nhất trong hệ thống giáo dục các nước.

- Đại học (Higher Education)
Bậc đại học là bậc học cao nhất trong hệ thông giáo dục 

các nước. Đôi tượng của bậc học chủ yếu là thanh niên từ 18 
đến 25 tuổi. Đây là bậc học nhằm trang bị cho người học nền 
học vấn cao theo nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ với 
nhiều loại hình đào tạo chuyên gia cao cấp ở nhiều trình độ : 
cao đắng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ...

2.2. Các loai h ìn h  trư ờ n g  lớp tro n g  h ệ th ô n g  giá o  dục 
quốc d â n

Dù nước giàu hay nước nghèo, nước phát triển hay nước 
đang phát triển, dù nước ở châu Âu, châu Á hay châu Phi, 
châu Mĩ trong hệ thông giáo dục quổc dân đểu có các loại 
hình trường chủ yếu sau: trường mẫu giáo, trường tiểu học, 
trường trung học, trường cao đẳng và đại học, các loại trường 
chuyên biệt, các loại hình trường hỗn hợp, trường mớ. trường 
của lực lượng quân đội, công an,

Đe đáp ứng nhu cầu vể nguồn nhân lực của xã hội và 
nhu cầu của người học sau bậc phô cập bắt buộc, phần lớn hê
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thông giáo dục quốc dân của các nước đều có nhiều loại hình 
trường đa dạng, đặc biệt là bậc trung học cơ sở và bậc trung 
học phổ thông. Các loại trường trung học phổ thông đểu có 
xu hưđng phân luồng thành hai hướng chính. Luồng hàn lâm 
(academic) nhằm hướng ngưòi học vào đại học nhằm đào tạo 
thành các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao trong 
các lĩnh vực của đời sông xã hội. Luồng nghề nghiệp 
(professional) nhằm đào tạo công nhân lành nghề, cán bộ kĩ 
thuật, hướng vào nghề nghiệp từ trình độ trung học đến cao 
đẳng và đại học.

Các nước trên thê giới đều phân chia các bậc học, các loại 
hình trường theo ba tiêu chí là: độ tuổi, số  năm học và đặc 
trưng về đào tạo (mục tiêu, nội dung, hình thức chứng chỉ-văn 
bằng...). Tổng sô’ năm học liên tục từ tiểu học lên đến thạc sĩ, 
tiến sĩ là khoảng 23-25  năm, với độ tuổi tương ứng là từ 6 tuổi 
đến trên dưới 30 tuổi. Các văn bằng, chứng chỉ được cấp cho 
người học tương ứng với loại hình và trình độ được đào tạo. 
Văn bằng (degree) được cấp cho các loại hình đào tạo cơ bản 
(tiểu học, trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ). Hệ thông chứng 
chỉ (certificate) dùng để cấp cho các khoá đào tạo chuyên biệt, 
ngắn hạn hoặc theo những nội dung, mục tiêu hẹp, hạn chế. 
Nếu như văn bằng phản ánh thứ bậc của trình độ giáo dục, 
học vấn thì hệ thông chứng chỉ phản ánh trình độ và năng lực 
chuyên sâu, theo một lĩnh vực hẹp nào đó.

2.3 . N h ữ n g  n ét k h á c  biệt tro n g  h ệ  th ố n g  g iá o  d ụ c  
q uốc d à n  củ a  c á c  n ư ớ c

Giáo dục bao giò cũng chịu sự chi phôi của các điều kiện 
xã hội như kinh tế, chính trị, văn hoá, trình độ phát triển 
khoa học công nghệ... của một nước. Chính vì vậy, hệ thống 
giáo dục quốc dân của một nước ngoài những điểm chung 
giống nhau với hệ thống giáo dục của nhiều nước khác thì
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đều có những điểm riêng, đặc thù. Những nét riêng, đặc thù 
chủ yếu thể hiện trong các loại hình đào tạo, loại hình 
trường. Cụ thể là, mặc dù có sự thông nhất cơ bản về các bậc 
học trong hệ thông giáo dục của các nước, nhưng sự phân 
chia các bậc học theo độ tuổi, sô" năm học và tên gọi lại rất 
khác nhau. Phần lớn các nước bậc tiểu học bắt đầu từ 6 tuổi 
và sô' năm học là 6 năm (từ lớp 1 đến lóp 6) thì một số nước 
như Ân Độ bậc tiểu học chỉ có 5 năm. Trong hệ thông giáo 

dục Ân Độ có cấp sau tiểu học (upper primary) từ lớp 6 đến 
lớp 8 cùng với bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 tạo thành bậc 
giáo dục sơ đẳng (elementary education). Một sô" nước như 
Trung Quốc, Hàn Quốc, ngay sau bậc tiểu học đã có hướng 
phân luồng phổ thông và nghê nghiệp. Bậc tiểu học của 
NiuDilân bắt đầu từ 5 tuổi với 6 năm. Một sô" nước như 
Xinhgapo chia bậc tiểu học thành 2 giai đoạn: giai đoạn cơ 
bản 4 năm, giai đoạn định hướng 2 năm để đáp ứng yêu cầu 
phân luồng ngay sau bậc tiểu học.

Tên gọi ở các nước khác nhau cũng khác nhau, thuật ngữ 
phô biến theo tiếng Anh là primary (đầu tiên, quan trọng 
nhất) thì một số nước sử dụng tên khác là elementary (giáo 
dục sơ đắng, tối thiểu, cd bản, mang tính bắt buộc).

Bậc trung học là bậc học thể hiện rõ nét nhất tính đa 
dạng của hệ thông giáo dục các nưốc. Ngoài hai cấp phổ biến 
là trung học bậc thấp (Lower secondary level và upper 
secondary level) thì một sô" nước như Hàn Quốc bậc trung 
học phổ thông gồm hai loại hình trường chính là trường 
trung học bậc trung (middle school) và trường trung học bậc 
cao (high school). Ngoài các loại hình trường này còn có các 
trường đào tạo theo hướng kĩ thuật - nghề nghiệp như các 
trường dạy nghề, trung học kĩ thuật, trung tâm đào tạo...
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Một sô" nước lại hình thành loại hình trường sau trung 
học được cấu thành như một phân hệ của bậc giáo dục đại 
học (như Xinhgapo chẳng hạn), loại hình này có tên là Post- 
secondary education. Việc hình thành loại hình sau trung 
học phản ánh trình độ phổ cập cao và nhu cầu đào tạo nhân 
lực kĩ thuật có trình độ cao đẳng ở một số  nước có trình độ 
phát triển cao.

Một loại hình trường chuyển tiếp liên tục giữa bậc trung 
học và đại học khá độc đáo ở Nhật Bản là trường cao đẳng 
công nghệ 5 năm với lứa tuổi từ 15 đến 20. Loại hình này 
tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung 
học phổ thông, đào tạo kĩ thuật viên công nghệ từ 2 đến 5 
năm. Đây là một cách thức bảo đảm liên thông và phân 
luồng học sinh phổ thông theo hướng công nghệ tạo nguồn 
nhân lực dồi dào cho các ngành công nghiệp.

0  bậc giáo dục đại học, phần lớn các nước đều có ba loại 
hình cơ bản là cao đẳng, đại học và sau đại học. Tuy nhiên, 
mô hình các trường đại học ở một số  nước có sự khác biệt 
giữa đại học đa lĩnh vực và đại học chuyên ngành, đại học 
nghiên cứu nặng theo hướng hàn lâm có trình độ cao. Điển 
hình của kiểu này là hệ thông đại học ở Mĩ.

Nói tóm lại, tuỳ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế  xã 
hội, truyền thông văn hoá... mà mỗi nước đều có những đặc 
điểm khác nhau vể cơ cấu hệ thống, loại hình đào tạo, phân 
chia thời gian các bậc học... trong hệ thông giáo dục. Song 
nhìn chung hệ thông giáo dục các nước đều đã và đang phát 
triển theo hướng hiện đại hoá, hội nhập với xu thê phát triển 
chung của th ế  giới nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi cho 
sư phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đào 
tao và kinh tế  xã hội giữa các nước.
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3. Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam 
trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá

3.1. Đôi nét vê thưc trang kinh tê xã hôi nước ta và 
m uc tiêu phá t triển kỉnh t ế  xã hôi đến năm  2010

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), đất nưốc 
ta bước vào thời kì đổi mới. Tình hình kinh tê xã hội nước ta 
đã có những bước chuyển biến căn bản. Từ một nưốc thiêu 
ăn quanh năm đã vươn lên trở thành nước xuất khau gạo 
đứng thứ 2 thê giới. Mỗi năm nước ta xuất khẩu chừng 3-4 
triệu tấn gạo. Tô’c độ tăng trưởng kinh tế  liên tục trong hơn 
mười năm qua từ 7,5 đến 8% năm. GDP bình quân đầu người 
năm 2000 tăng 1,8 lần so với năm 1990. Chỉ sô' phát triển 
con người (HDI) năm 1990 là 0 ,456 đến năm 2001 tăng lên 
0.682, tăng lên khoảng 20 bậc trong bảng xếp hạng các quốc 
gia trên thê giới. Cơ cấu kinh tê đã chuyên dịch căn bản theo 
hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng 
nông nghiệp. Một sô' ngành công nghiệp, công nghệ cao đã 
hình thành và phát triển với nhịp độ nhanh như viễn thông, 
dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin...

Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được nói trên, nước ta còn 
phải đôi mặt vối nhiều khó khăn và thách thức như nền kinh 
tế  phát triển chưa vững chắc, chuyển đôi cơ cấu kinh tế  còn 
chậm, chất lượng và sức mạnh cạnh tranh của các sản phẩm 
chưa cao, năng suất lao động thấp, lao động thiếu việc làm, 
trình độ tay nghề, chuyên môn thấp... Do thu nhập GDP còn 
thấp nên nước ta vẫn bị xếp vào nhóm các nước nghèo. Tâm 
lí của của người dân nói chung và nhiều thanh niên nước ta 
còn kém sự năng động...

Một sô chỉ tiêu phát triển kinh tê xã hội nước ta đến năm 
2010 là:
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- Tăng GDP lên gấp đôi so với năm 2000. Tích luỹ nội bộ 
nền kinh tê đạt trên 30% GDP. Nhịp độ tăng xuất khẩu gấp 
trên 2 lần nhịp độ tăng GDP. Mỗi năm tạo thêm từ 1,4 đến 
1,5 triệu việc làm mới. Tỉ trọng GDP nông nghiệp giảm 
xuống còn khoảng 16-17% , công nghiệp tăng lên từ 40-41% . 
Tăng tỉ trọng lao động công nghiệp lên 23-24%  và lao động 
dịch vụ lên 26-  27%.

- Nâng lên đáng kể chỉ số  phát triển người, xoá hộ đói, 
giảm hộ nghèo. Giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông 
thôn, n ân g 't ỉ  lệ người được đào tạo nghê' lên khoảng 40%. 
Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, hoàn thành phổ 
cập trung học. Cải thiện đáng kể đời sông vật chất và tinh 
thần cho nhân dân.

3.2. T h ự c  t r ạ n g  h ệ  th ô n g  g iá o  d ụ c  q u ố c d â n  Việt N am

Hệ thông giáo dục quốc dân Việt Nam hiện nay được 
hình thành trên cơ sở Nghị định 90/CP của Chính phủ năm 
1993, Luật Giáo dục 1998 và được sửa đổi bồ sung năm 2005. 
Hệ thông giáo dục quốc dân Việt Nam có đầy đủ các ngành 
học từ mầm non đến đại học và sau đại học, ngày càng phát 
triến cả vê quy mô, mạng lưới và các loại hình giáo dục đào 
tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tê xã 
hội và nguồn nhân lực của nước ta trong sự nghiệp đỏi mới 
và hội nhập quốc tê vê giáo dục đào tạo.

Theo quy định của Chương II Lu ật Giáo dục nước ta, hệ 
thông giáo dục quốc dân Việt Nam có 4 ngành học sau:

- G iáo  d u c  m ầ m  n o n . thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm 
sóc, giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi. Cơ sở giáo dục mầm 
non bao gồm:

+ Nhà trẻ, nhận trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi.

+  Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi.
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+ Trường mầm non là cơ sỏ giáo dục kết hợp nhà trẻ và 
trường mẫu giáo.

- Giáo d u c p h ô  th ô n g , bao gồm các cấp học sau:
+ Giáo dục tiểu học, là cấp học bắt buộc đôi với mọi trẻ 

em từ 6 đến 14 tuổi, được thực hiện trong 5 năm học, từ lốp 1 
đến lớp 5. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là 6 tuổi. Những 
trường hợp đặc biệt khác có quy định riêng.

+  Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm 
học, từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh vào học lớp 6 phải học xong 
tiểu học và có độ tuổi là 11 tuổi.

+ Giáo dục trung học phố thông được thực hiện trong 3 
năm học, từ lớp 10 đến lớp 12. Học sinh vào lớp 10 phải có 
bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và có độ tuổi là 15 tuổi.

- Giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 2 loại hình:
+ Trung cấp chuyên nghiệp, được thực hiện từ 3-4 năm 

đôi với có bằng tôt nghiệp trung học phô thông.
+ Dạy nghề, dành cho những người có trình độ học vấn và 

sức khoẻ phù hợp phù hợp vói nghề cần học, được thực hiện 
dưới 1 năm đôi với những chương trình dạy nghề ngắn hạn và 
từ 1 đến 3 năm đối với chương trình dạy nghê dài hạn.

- Giáo dục đại học và sau đại học bao gồm:
+ Cao đẳng: đào tạo 3 năm đôi với những người có bằng 

tôt nghiệp trung học phố thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
+ Đại học: đào tạo từ 4 đến 6 năm tuỳ theo ngành nghề 

đối với những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 
hoặc trung cấp chuyên nghiệp, từ 1 đến 2 năm đối với những 
người đã có bằng cao đẳng cùng chuyên ngành.

+ Sau đại học: gồm có đào tạo trình độ thạc sĩ được đào 
tạo trong 2 năm đối với những người có bằng tốt nghiệp đại 
học. Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong 4 năm đối

174



vói những người có bằng đại học và từ 2-3  năm đôi vổi những 
người đã có bằng thạc sĩ.

Song song với hệ thông giáo dục chính quy là các loại hình 
và phương thức giáo dục không chính quy bao gồm nhiêu 
chương trình đào tạo khác nhau. Từ chương trình xoá mù, 
chương trình đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kì, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, chương trĩnh học để lấy 
bằng trong hệ thông giáo dục quốc dân theo hình thức vừa học 
vừa làm, học từ xa... Vê loại hình trường thì có trường công 
lập, trường bán công, trường tư thục, trường dân lập, trường 
liên kết với nước ngoài... Ngoài ra trong hệ thông giáo dục 
nước ta còn có các trường quân đội, các trường năng khiếu, các 
trường chuyên biệt cho người tàn tật, các trường giáo dưỡng... 
cho nhiều đối tượng khác nhau. Chúng ta sẽ thấy hệ thông 
giáo dục quốc dân Việt Nam qua sơ đồ dưới đây.
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Sơ đồ 1: Câu trúc hệ thông giáo dục quốc dân Việt Nam
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4 . C á c  g iả i p h á p  p h á t t r iể n  g iáo  d ụ c  v à  h ệ  th ố n g  g iáo  
d ụ c  n ư ớ c ta

4 .1 . Đ ô i m ớ i m ụ c  tiêu , n ộ i d u n g , p h ư ơ n g  p h á p ,  
c h ư ơ n g  t r ìn h  g iá o  d u c

Mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục được đổi mới 
theo hưống chuẩn hoá, hiện đại hoá, tiếp cận với trình độ 
tiến tiến của khu vực và trên thê giới, đồng thời thích ứng 
với nhu cầu nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tê xã hội 
của đất nước và của địa phương. Đổi mới chế độ thi cử, kiểm 
tra đánh giá. Hiện đại hoá trang thiết bị dạy học, phòng thí 
nghiệm, cơ sở thực hành...

4 .2 . P h á t  t r iể n  d ô i n g ủ  n h à  g iá o , đ ô i m ớ i p h ư ơ n g  

p h á p  d ạ y  h o c

Phát triển đội ngũ nhà giáo, đảm bảo đủ vê sô lượng, hợp 
lí về cơ cấu và chuẩn về chất lượng, đáp ứng nhu cầu vừa tăng 
quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Đổi mới và hiện đại hoá phương pháp dạy học, phát huy 
được tính chủ động và sáng tạo của học sinh, nâng cao năng 
lực tự học.

Đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, 
giảng viên, chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao 
phẩm chát đạo đức nhà giáo.

4 .3 . Đ ô i m ớ i q u ả n  lí g iá o  d ụ c

Đổi mới cơ bản phương thức và tư duy quản lí giáo dục 
theo hướng nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước, phân cấp 
mạnh mẽ nhằm phát huy tính chủ động và tự chịu trách  
nhiệm của các địa phương, của các cơ sỏ giáo dục, giải quyết 
một cách có hiệu quả các vấn đề bức xúc, ngăn chặn và đẩv 
lùi các hiện tượng tiêu cực hiện nay.
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4.4. Tiếp  tuc h oà n  ch ỉn h  h ê  th ố n g  g iá o  d u c  q u ố c d â n  
và p h á t triển m ạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục

Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quôc dân theo 
hưổng đa dạng hoá, chuẩn hoá, Hên thông, liên kết từ giáo 
dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến cao đẳng, đại học 
và sau đại học. Tổ chức phân luồng sau trung học cơ sở và 
trung học phổ thông.

Phát triển mạng lưới trường, lốp, cơ sở giáo dục theo 
hướng khắc phục các bất hợp lí về cơ cấu trình độ, ngành 
nghề và cơ cấu vùng miền, gắn nhà trường với xã hội, gắn 
đào tạo VỚI nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Ưu 
tiên phát triển các trường cao đẳng kĩ thuật công nghệ. Đảm 
bảo công bằng xã hội về cơ hội học tập cho mọi người. ưu tiên 
các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.

4.5. T ă n g  cư ờ n g  n g u ồ n  tài ch ín h , cơ  sở vật ch á t cho  
g iá o  d u c

Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước, huy động mọi nguồn 
lực trong xã hội để phát triển giáo dục, đổi mới quản lí tài 
chính. Chuẩn hoá và hiện đại hoá trường sở, trang thiết bị 
giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

4.6. Đ ẩy m a n h  xã  hội hoá g iá o  d u c

Khuyến khích, huy động và tạo điều kiện đê toàn xã hội 
tham gia phát triển giáo dục. Tạo điều kiện cho mọi người, 
mọi lứa tuôi. mọi trình độ được học thường xuyên, học suôt 
đời, tiến tới xây dựng một xã hội học tập.

4.7. Đấy m a n h  hơp tác quốc tê vê g iá o  d u c

Khuyên khích mở rộng và đẩy mạnh các quan hệ hợp tác 
vê đào tạo, nghiên cứu với các trường, các cơ quan nghiên 
cứu khoa học có uy tín và chất lượng cao trên thê giới, đặc
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biệt là tiếp thu những kinh nghiệm tốt, chương trình và 
phương pháp giáo dục hiện đại, tiên tiến.

5. Một số giải pháp cụ th ể  hoàn thiện  cơ cấu  hệ 
thống giáo dục quốc dân nước ta

5.1. Cơ cả u  la i h ệ  th ô n g  g iá o  d u c  phù hợp với nhu cầu
đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá; tiếp thu có chọn lọc các mô hình tố chức hệ thông 
giáo dục tiên tiến trên thê giới phù hợp vối điều kiện Việt 
Nam. Cơ câu lại các trình  độ đào tạo theo chuẩn quôc tế. Cải 
tiến học chế, đổi mới tuyển sinh, đa dạng hoá phương thức 
đào tạo, xây dựng các quy chuẩn về liên thông, chuyên tiếp 
giữa các cấp bậc học, trình  độ đào tạo, giữa các cơ sở đào tạo, 
thực hiện các giải pháp khác hỗ trợ cho việc cơ cấu lại hệ 
thông giáo dục - đào tạo.

5.2. M ở thêm  cá c  cơ sở g iá o  d ụ c  m ầm  non, đặc biệt ỏ 
nông thôn và những vùng khó khăn. Khuvến khích phát 
triển các trường mầm non ngoài công lập, các trường mầm 
non ở các đơn vị sản xuất kinh doanh.

5 .3 . P h á t  t r iể n  m a n g  lư ớ i t r ư ờ n g  p h ô  t h ô n g  r ộ n g  
k h ắ p  t r ê n  to à n  q u ố c .  Xây dựng trên mỗi địa bàn xã, 
phường hoặc ỏ nơi thưa dân thì cụm xã, phường ít nhất một 
trường tiểu học và một trường trung học cơ sở đạt chuẩn 
quốc gia. Mỗi tỉnh xây dựng ít nhẩt một trường trung học 
phổ thông trọng điểm. Củng cố và mở thêm các trường phổ 
thông dân tộc nội trú. Liên kêt các trường trung học phổ 
thông với các trung tâm  kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, các 
cơ sở đào tạo nghề ở các địa bàn để tăng thời lượng hoạt động 
của học sinh tại đó trong quá trình tiến tới học và hoạt động 
cá ngày tại trường.
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5.4. Thưc hiên  p h â n  ban ở cấp tru n g  hoc p h ô  thong
trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản. toàn 
diện và hướng nghiệp cho mọi học sinh, có nội dung nâng cao 
ở một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện 
vọng của học sinh. Hoàn thiện mô hình trường trung học phổ 
thông chuyên ở các địa phương hoặc ở các trường đại học đê 
bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong các lĩnh vực khoa 
học, nghệ thuật, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... 
Nghiên cứu thí điểm và từng bước hình thành các trường 
trung học phổ thông kĩ thuật công nghiệp hoặc nông, lâm, 
ngư nghiệp và dịch vụ phù hợp với đặc điểm kinh tế  - xã hội 
của từng vùng dân cư.

5.5 . C ủ n g  cô và m ở th êm  c á c  lớp day n g h ê ,  đặc biệt là 
cac cơ sở gắn vối địa bàn dân cư, đào tạo theo các ngành 
nghề phù hợp với nhu cầu lao động ở địa phương. Phát triên 
đào tạo nghề tại doanh nghiệp, kèm cặp, truyền nghề tại 
làng nghề, đào tạo nghề tư nhân. Củng cô"các trường đào tạo 
nghê dài hạn. Xây dựng và quy hoạch mạng lưới các trường 
trung cấp chuyên nghiệp.

5.6 . T riể n  k h a i th ư c  h iê n  quy  h o a ch  m a n g  lư ớ i cá c  
trư ờ n g  d a i hoc, cao đ ẳ n g

Tập trung xây dựng và phát triển 10 trường trọng điểm 
bao gồm hai trường đại học quốc gia, hai trường đại học sư 
phạm và một sô’ trường đại học vùng miền khác. Theo nhu 
cầu phát triển sẽ nghiên cứu thành lập mỏi một sô trường 
đại học phù hợp VỚI quy hoạch khi đầy đủ các điều kiện.

Xây dựng các trường đại học. cao đắng thành các trung 
tâm vừa đào tạo vừa nghiên cứu khoa học, ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ.

Xây dựng các viện, trung tâm. bộ môn nghiên cứu khoa 
học. công nghệ mạnh ở các trường đại học, đưa một sô viện
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nghiên cứu khoa học, trước hết là các viện nghiên cứu khoa 
học cơ bản vào các trường đại học.

Chủ động nghiên cứu tìm ra các hình thức, cơ chê kết 
hợp hữu cơ giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, 
lấy hiệu quả ứng dụng thực tiễn làm đích để định hướng và 
gắn kết đào tạo với nghiên cứu, làm cho công tác đào tạo và 
nghiên cứu thích ứng với cơ chê thị trường, trực tiếp góp 
phần làm tăng sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam.

5 .7 . C ủ n g  cô và m ở  th êm  c á c  cơ  sở  g iá o  d u c  t h ư ờ n g  
x u y ên  như trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
giáo dục cộng đồng, trường bổ túc văn hoá đáp ứng nhu cầu 
học tập thường xuyên của mọi người, ở mọi lứa tuổi và trình 
độ. Tăng cường cho hai Viện đại học mở về phương tiện, thiết 
bị, tài liệu để mở rộng hình thức giáo dục thường xuyên.

Nói tóm lại, hệ thông giáo dục quôc dân có vai trò và vị 
trí quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển  giáo dục
- đào tạo Việt Nam trong thòi kì công nghiệp hoá - hiện đại 
hoá. Hệ thông giáo dục quốc dân là cơ sở hạ tầng giáo dục, 
tạo cơ sở, nền tảng để phát triển quy mô, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả giáo dục, bảo đảm quyền và nghĩa vụ học 
tập của mọi công dân Việt Nam. Do đó, việc hoàn thiện và 
phát triển hệ thông giáo dục quốc dân nói chung và cơ cấu 
đào tạo nhân lực nói riêng là một trong những giải pháp cơ 
bản trong chiến lược phát triển  giáo dục Việt Nam giai đoạn 
2001 - 2010 .
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CÂU HỎI
Câu 1: Phân tích khái niệm hệ thông giáo dục quốc dân.
Câu 2: Tai sao khi xây dựng hệ thông giáo dục phải bảo 

đảm tính liên tục và liên thông?
Câu 3: Phân tích những điểm chung nhất giữa hệ thông 

giáo dục các nước.

Câu 4: Nêu và phân tích cấu trúc của hệ thông giáo dục 
quốc dân Việt Nam.

Câu 5: Phân tích những giải pháp cơ bản để hoàn thiện 
hệ thống giáo dục quôc dân nước ta.
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