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“Giáo dục” từ chữ La tinh “paidagos” có nghĩa là dắt dẫn ai qua đường.
Điều đó có nghĩa bóng là sự đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ kế tục nhau để duy trì
sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Do đó, ngay khi xã hội nguyên
thuỷ ra đời, các “hiện tượng giáo dục” đã xuất hiện. Trên cơ sở nền giáo dục dân
gian cùng với sự hình thành giai cấp, nhà nước, sự xuất hiện của chữ viết, sự
hình thành của khoa học, giáo dục nhà trường cũng ra đời. Trong xã hội có giai
cấp, không thể có giáo dục phi chính trị, mà bao giờ cũng phục vụ lợi ích của
một giai cấp. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển có sự giao lưu, trao đổi giữa
các dân tộc về nội dung và kinh nghiệm giáo dục. Từ thời cổ đại, đặc biệt từ thời
cận đại đến nay, sự giao lưu trên lĩnh vực giáo dục càng mạnh mẽ, và các quốc
gia, dân tộc ngày một xích lại gần nhau.
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (1945), sự tiến bộ như vũ bão
của khoa học - kĩ thuật, công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng làm
cho nhu cầu và nguồn nhân lực lao động có chất lượng tăng lên. Đây là nguyên
nhân phát sinh cuộc vận động cải cách giáo dục mới có tính chất thế giới diễn
ra vào 30 năm cuối thế kỉ và tiếp diễn vào những năm đầu của thiên niên kỷ
thứ III. Nếu giữa thế kỉ XX trở về trước, sự phát triển giáo dục gần như độc
quyền của các nước tư bản đế quốc, tỉ lệ học sinh, sinh viên chiếm trên 70%
học sinh, sinh viên thế giới, thì từ những năm 50 của thế kỷ này, số người đi
học trên thế giới tăng hơn trước nhiều, chiếm khoảng 20% dân số thế giới, mà
3/4 số học sinh sinh viên thuộc về các nước đang phát triển.
Sự phát triển của nền kinh tế tri thức trong xu thế toàn cầu hoá với sự
cạnh tranh gay gắt, hàm lượng chất xám “giữ vai trò quyết định nhất đối với sự
phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lược cuộc sống” (1). Vì vậy, giáo
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dục phải nhanh chóng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu
cầu về nhân lực của nền kinh tế tri thức.
Trong tình hình như vậy UNESCO đã đề ra chiến lược phát triển giáo
dục, gồm 21 điểm, trong đó tiến hành giáo dục suốt đời, giáo dục bằng mọi cách,
giáo dục cho mọi người, xây dựng một xã hội học tập. UNESCO cũng xác nhận
bốn cột trụ của giáo dục thế kỉ XXI: học để biết, học để làm, học cùng chung
sống, học cách sống với mọi người; học để tự khẳng định mình.
Dựa vào truyền thống của một nước “vốn xưng nền văn hiến đã lâu”
(Nguyễn Trãi - “Bình Ngô đại cáo”) và thành tựu giáo dục cách mạng theo tư
tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã tiến hành đổi mới giáo dục, như Đại hội Đảng
lần thứ X đã nêu, trên cơ sở phát triển quan điểm đổi mới giáo dục Đảng từ Đại
hội VI (1986): Về tiếp nhận thành tựu giáo dục thế giới, nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ X khẳng định: “Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào
tạo, tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát
triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới. Có cơ chế
quản lý phù hợp đối với các trường do nước ngoài đầu tư hoặc liên kết đào
tạo”(2).
Trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đang, chúng ta xác định nguyên tắc
tiếp nhận các bài học, kinh nghiệm của nước ngoài để xây dựng và phát triển
giáo dục nước ta.
- Giữ vững mục tiêu giáo dục của nước ta, thực hiện có hiệu quả tốt nhất.
- Đảm bảo độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia trên mọi lĩnh vực giáo
dục.
- Trong xu thế toàn cầu hoá, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt hạn chế, nên
cũng như trong mọi lĩnh vực khác của hội nhập quốc tế, trên lĩnh vực giáo dục
có mặt hợp tác và đấu tranh.
- Vận dụng một cách linh hoạt, cụ thể vào điều kiện, yêu cầu của đất nước
trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, không rập khuôn, công thức, hời
hợt.
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- Phân tích kỹ những bài học kinh nghiệm của nước ngoài, trên cơ sở nắm
vững tình hình, thực trạng của từng loại nước - phát triển, đang phát triển, chậm
phát triển, được lựa chọn những gì phù hợp nhất.
Cải cách giáo dục ở các nước xuất hiện từ lâu, vào đầu thế kỉ XX, với
những tầng bậc khác nhau, có những mức độ mạnh yếu khác nhau, song sôi nổi
nhất vào những năm cuối thế kỉ XX - đầu thế kỉ XXI, tiếp tục những cuộc cải
cách giáo dục vào đầu và giữa thế kỷ. Việc tiến hành những cuộc cải cách giáo
dục này nảy sinh về sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ
của lực lượng sản xuất. Hơn nữa, sự phát triển của các nước mới giành được độc
lập, đang xây dựng vững mạnh, nhanh chóng cần phải phát triển giáo dục, đào
tạo và khoa học công nghệ. Các nước phát triển cũng cần phải tiến hành cải cách
giáo dục cho phù hợp với sự bùng nổ cách mạng khoa học - công nghệ, đẩy
mạnh “kinh doanh giáo dục” ở các nước đang phát triển.
Cải cách giáo dục như vậy là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn kém
“thậm chí có thể làm thay đổi hoàn toàn hệ thống giáo dục cũng nhằm tạo ra sự
đổi mới về chất trong hệ thống giáo dục mới về những sản phẩm của nó. Sự bắt
đầu của mỗi cuộc cải cách mới là sự báo hiệu rằng hệ thống giáo dục cũ, chương
trình cũ… đã lỗi thời, lạc hậu, không còn đủ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Vì vậy, tuỳ tình hình của mỗi nước mà cuộc cải cách có thể được tiến hành cục
bộ toàn phần”(3).
Đối chiếu tình hình của các nước trên thế giới, chúng ta nhận thấy rằng,
từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, đến năm 1950 chúng ta mới tiến hành cuộc
cải cách giáo dục thứ nhất, nhằm xây dựng nền giáo dục dân chủ nhân dân. Cuộc
cải cách giáo dục lần thứ hai (1956) phục vụ cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 1979, Bộ chính trị Ban
chấp hành Trung ương (khoá III) quyết định tiến hành cuộc cải cách giáo dục lần
thứ ba, để xây dựng nền giáo dục chuyển từ dân chủ nhân dân sang xã hội chủ
nghĩa khi cả nước thống nhất.
Phải khẳng định rằng, các cuộc cải cách giáo dục này đã đưa đến những
thành tựu to lớn trong việc đào tạo các thế hệ trẻ kháng chiến chống Pháp, kháng
chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc rồi cả nước;
(3)
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đưa nền giáo dục nước ta sánh vai được với nhiều nước ở khu vực và đạt một số
mặt ở trình độ quốc tế về khoa học tự nhiên. Đồng thời, do tác động của nhiều
nguyên nhân, trong đó có ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, giáo dục
Việt Nam cũng mắc phải những căn bệnh của “thương mại hoá”, chất lượng
giảm sút cần báo động.
Việc đổi mới giáo dục một cách toàn diện về hệ thống, nội dung, phương
pháp và chủ yếu đổi mới phương pháp dạy học mang tính chất một cuộc cải cách
giáo dục, đúng hơn là sự chuẩn bị cho một cuộc cải cách giáo dục mới, lần thứ
tư.
Qua đó, thấy rõ rằng, cũng như nhiều nước trên thế giới, nhất là ở khu
vực, việc cải cách giáo dục ở nước ta cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, phải tiến
hành từng bước thận trọng, có chuẩn bị kỹ, không thể vội vàng được.
Thử nhìn qua việc tiến hành cải cách giáo dục ở một số nước để thấy rõ
điều này:
Ở Thái Lan, vào cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI, đã tiến hành một cuộc
cải cách giáo dục triệt để, ở các cấp học về nội dung chương trình và tổ chức
theo đạo luật giáo dục quốc gia tháng 8-1999. Cuộc cải cách giáo dục lần này
nổi lên các điểm sau:
- Bảo đảm cho mọi người được học xong giáo dục cơ bản (Từ lớp 1 - 9).
- Cải cách chương trình học từ mẫu giáo đến đại học, dạy nghề kỹ thuật
với các loại hình học chính quy, phi chính quy và phi trường quy.
- Khuyến khích các lực lượng xã hội, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng,
gia đình tham gia vào công tác giáo dục.
- Xây dựng cơ cấu quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền.
- Tăng cường thực hện chuẩn giáo dục về đánh giá chất lượng giáo
dục.
- Cải cách công tác đào tạo,bồi dưỡng giáo viên phổ thông, giảng viên đại
học và cán bộ quản lý giáo dục.
- Huy động các nguồn lực và đầu tư cho giáo dục.
- Sử dụng các công nghệ mới cho giáo dục.
Ở Trung Quốc, việc cải cách giáo dục được tiến hành ở các cấp, song đặc
biệt chú ý đến giáo dục đại học theo hướng: điều chỉnh cơ cấu các trường đại
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học và cao đẳng, cải cách chế độ thi cử và mở rộng quy mô tuyển sinh đại học,
như mở rộng giới hạn tuổi thí sinh, tăng số môn thi vào đại học.
Ở Hàn Quốc, chú trọng mục tiêu giáo dục, được ghi trong Điều 2 của
Luật Giáo dục với các điểm chủ yếu sau:
- Phát triển kiến thức và thói quen cần thiết cho sự phát triển.
- Giáo dục tinh thần bất khuất, tinh thần yêu nước, bảo vệ độc lập dân tộc
và sự nghiệp hoà bình thế giới, gìn giữ về phát triển văn hoá dân tộc.
- Trau dồi tinh thần tìm chân lý và năng lực tự do khoa học.
- Phát triển lòng yêu tự do, tình cảm thẩm mỹ, đức tính cần cù và tận tuỵ
với công việc…
Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc nhằm giảm nhẹ cho học sinh việc học quá
tải và không phải qua các kỳ thi, xây dựng “Cộng đồng nhà trường tự chủ”, tăng
ngân sách giáo dục lên 5% GNP.
Ở Liên bang Nga, sau khi Liên Xô sụp đổ, chế độ chính trị - xã hội Nga
cơ bản thay đổi, kéo theo sự thay đổi về giáo dục. Luật giáo dục của Liên bang
Nga bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, dành sự ưu tiên cho các giá trị chung
của con người, sự phát triển tự do của cá nhân, bồi dưỡng tinh thần công dân,
lòng yêu nước, giữ gìn tính chất truyền thống của giáo dục, song bảo đảm sự tự
do và đa nguyên trong giáo dục, phát triển dân chủ và củng cố tinh thần dân tộc.
Điều được khẳng định ở Liên bang Nga hiện nay là “hiện đại đất nước phải dựa
vào hiện đại hoá giáo dục, đổi mới néi dung và cấu trúc giáo dục.
Ở Hoa Kỳ, cải cách và chiến lược giáo dục khi bước vào thế kỷ XXI là cố
gắng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, tăng cường kết quả học tập của học
sinh nhằm cung cấp một lực lượng lao động có trình độ, có khả năng cạnh tranh
và thích ứng tốt nhất trong nền kinh tế của Mỹ và toàn cầu.
Chiến lược giáo dục của Hoa Kỳ hiện nay là hiện đại hoá các trường học,
tăng cường chất lượng giáo dục, mở rộng các chương trình mở rộng trường học.
Từ việc tiến hành cải cách và phát triển của một số nước trên, chúng ta có
thể rút ra một số kết luận - khái quát bổ sung để tham khảo khi phát triển và xây
dựng nền giáo dục có định hướng xã hội chủ nghĩa, song có thể hoà nhập vào
giáo dục thế giới và khu vực.
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- Cải cách và phát triển giáo dục là yêu cầu tất yếu, khách quan của việc
xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực, trước hết phát triển kinh tế - xã hội. Sự
phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi phải có những con người có trình độ văn hoá,
mặt khác lại tạo điều kiện và sự hấp dẫn cho “ai cũng được học tập” và “có thể
học tốt, học giỏi”. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng, cải cách giáo dục có quan hệ
chặt chẽ với các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá của đất nước, có sự tương
ứng tác động lẫn nhau.
- Cải cách và phát triển giáo dục là một quá trình khó khăn, phức tạp, gian
khổ, luôn luôn tiềm ẩn những sai lầm thất bại, nếu không nắm vững quan điểm,
đường lối chính trị, mục tiêu giáo dục đã được xác định, hoặc vận dụng một cách
giáo điều, thiếu sáng tạo.
- Cải cách giáo dục ở bất cứ nước nào đều phải có định hướng chính, kinh
phí, điều kiện, phương tiện vật chất về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có chất
lượng giáo dục cao.
- Việc cải cách và phát triển giáo dục đòi hỏi có tư duy sáng tạo; bởi vì
bản thân giáo dục đã mang tính chất sáng tạo, đổi mới, để đào tạo những con
người thông minh sáng tạo.
- Việc xây dựng giáo dục phải gắn liền với phát triển khoa học - công
nghệ. Về vấn đề này Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (2006) đã
khẳng định phải coi trọng cả giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ. Giáo dục
và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và
động lực phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Cần phải đầu tư đúng mức các nguồn lực, đặc biệt chú trọng đến các
trường sư phạm, công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
- Tiến hành có hiệu quả xã hội hoá giáo dục một cách có hiệu quả và toàn
diện.
- Coi trọng kinh nghiệm và xu thế quốc tế trong hội nhập thế giới về
giáo dục song phải giữ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trên lĩnh vực
này.
Qua một số cuộc cải cách giáo dục của các nước, chúng tôi rút ra vài kinh
nghiệm và bài học cho Việt Nam trong việc cải cách và phát triển giáo dục nước
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nhà, đáp ứng yêu cầu của đất nước và điều kiện cụ thể theo quan điểm, đường lối
giáo dục của Đảng.
Nghiêm Đình Vỳ
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