Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại
TS.Huỳnh Công Minh[1]
I/ Nhận thức về một thành phố văn minh hiện đại, người ta thường nghĩ đến sự tiến bộ về
khoa học kỹ thuật, về những tiện nghi tiên tiến của xã hội loài người được trang bị. Nhưng để
có một khái niệm bao quát nhất, có lẽ phải tiếp cận từ con người và điều kiện sống của họ,
hay nói đúng hơn, một thành phố văn minh hiện đại là một thành phố mà ở đó mọi người dân
đều có cuộc sống tốt cả vật chất lẫn tinh thần với những điều kiện phát triển tiên tiến và bền
vững về an ninh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, sức khỏe, việc làm, khoa học kỹ
thuật và môi trường.
Giáo dục của thế giới trong thế kỷ 21 đang tập trung thực hiện 4 mục tiêu cơ bản là học để
biết, học để làm, học chung sống và học để khẳng định mình.
Nhà trường hiện đại của thế giới ngày nay tổ chức dạy học với những phương pháp tiên tiến,
đảm bảo cho học sinh lĩnh hội tri thức qua biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh
giá.
Với mục tiêu và phương pháp dạy học như vậy, đòi hỏi nhà trường của một thành phố văn
minh, hiện đại (gọi tắt là nhà trường văn minh, hiện đại) phải có năng lực cung cấp cho xã
hội những người công dân mới có phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng, là người thừa
hưởng những giá trị phát triển của thành phố văn minh, hiện đại nhưng đồng thời họ cũng là
những chủ nhân tích cực có khả năng xây dựng và bảo vệ sự văn minh và hiện đại ấy.
Năng lực của nhà trường có thể đề cập ở 3 yếu tố cơ bản :
- Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học.
- Lực lượng sư phạm và điều kiện làm việc của họ.
- Nội dung chương trình giáo dục và cơ chế quản lý nhà trường, quản lý quá trình dạy học.
1/- Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học
Cơ sở vật chất trường lớp văn minh, hiện đại phải đảm bảo mọi yêu cầu học tập của người
dân trong xã hội theo tiêu chuẩn qui định về diện tích và qui cách hoạt động, sĩ số trong lớp
thấp (20 – 30 học sinh ở giáo dục phổ thông) và tổ chức học sinh học tập, hoạt động cả ngày
trong trường.
Mạng lưới trường lớp được qui hoạch cân đối giữa các cấp học, ngành học và phù hợp với
từng địa bàn dân cư, tiện lợi trong việc đi lại của học sinh và cha mẹ học sinh.
Thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ theo quan điểm dạy học “cá thể”, dạy học lấy học sinh
làm trung tâm, đảm bảo điều kiện cho học sinh tự học, phát huy được các phương tiện nghe,
nhìn và thực hành, vận dụng, kích thích niềm đam mê học tập, tìm tòi, nghiên cứu của học
sinh.
2/- Lực lượng sư phạm và điều kiện làm việc của họ
Lực lượng sư phạm bao gồm những thầy giáo, cô giáo đứng lớp và giáo dục ngoài lớp, từ lý
thuyết đến thực hành và cán bộ quản lý nhà trường. Với quan điểm giáo dục toàn diện, lực
lượng nhân viên phục vụ, bảo vệ nhà trường cũng có tác động giáo dục về nhân cách đối với
học sinh.
Yêu cầu đầu tiên của lực lượng sư phạm trong nhà trường văn minh hiện đại là đủ về số
lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuyên nghiệp về đào tạo.

Điều kiện làm việc của lực lượng sư phạm bao gồm chế độ chính sách nhà giáo, đảm bảo đời
sống giáo viên để thầy giáo, cô giáo an tâm công tác, toàn tâm toàn ý cho ngành, cho học sinh
thân yêu với tư cách là những “kỹ sư tâm hồn” của trẻ. Bên cạnh đó, lực lượng sư phạm rất
cần chế độ tu nghiệp, thường xuyên cập nhật tri thức và kỹ năng ngành nghề trước sự tiến hóa
rất nhanh chóng của thời đại. Sách, báo, tài liệu, phương tiện nghiên cứu, thực hành, tham
quan, trao đổi kinh nghiệm, thời gian tiếp xúc với học sinh và gia đình cha mẹ học sinh, sự
phối hợp tốt từ xã hội đối với giáo dục cũng là những yêu cầu cần thiết của giáo viên.
3/- Nội dung chương trình giáo dục và cơ chế quản lý nhà trường, quản lý quá trình dạy
học.
Nếu nói giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường thì nội dung
chương trình giáo dục quyết định hiệu quả của mục tiêu đào tạo. Mục tiêu của nhà trường văn
minh, hiện đại là đào tạo những người công dân mới, có đạo đức, có năng lực làm chủ xã hội
mới. Người công dân mới ấy phải có tâm hồn, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, năng
động, sáng tạo, có sức khỏe, có năng lực hợp tác lao động và giao tiếp quốc tế (ngoại ngữ, tin
học),… Từ đó, nội dung chương trình giáo dục phải đáp ứng trực tiếp và cụ thể đến các yêu
cầu của mục tiêu đào tạo, vừa súc tích, vừa phong phú và kích thích được niềm say mê học
tập của học sinh.
Có thể nêu một số yêu cầu cơ bản của nội dung chương trình nhà trường văn minh, hiện đại
như sau :

- Chương trình giáo dục đạo đức, nhân cách.
- Chương trình giáo dục khoa học (tự nhiên, xã hội).
- Chương trình giáo dục sức khỏe, môi trường.
- Chương trình giáo dục Luật pháp, kỹ năng sống.
- Chương trình ngoại ngữ, tin học.
Hình thức thể hiện nội dung chương trình giáo dục phải được thiết lập bậc thang và đồng tâm
từ cơ bản đến chuyên sâu, từ ít đến nhiều với tỉ lệ lý thuyết và thực hành phù hợp theo từng
đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, làm cho học sinh thấy gần gũi, nhẹ nhàng, dễ học và khắc sâu.
Công tác quản lý quá trình dạy học của nhà trường phải đảm bảo tính thoáng mở, phát huy
cao độ vai trò chủ động sáng tạo của giáo viên trước học sinh. Cơ chế đánh giá thi cử gọn nhẹ
trên cơ sở tôn trọng quyết định của giáo viên đi đôi với công tác thanh tra giám sát nghiêm
khắc của người quản lý. Từ đó, nhà trường văn minh, hiện đại vừa phát huy được sự chủ động
sáng tạo của giáo viên vừa rất kỷ cương trong công tác quản lý.
Xã hội văn minh, hiện đại trong các mối quan hệ tạo nên môi trường giáo dục tốt cho thế hệ
trẻ - những người công dân mới - về ý thức chấp hành pháp luật, ý thức quan tâm đến sự
nghiệp trồng người.
II/ Những khoảng cách của giáo dục - đào tạo hiện nay và giáo dục – đào tạo thành phố
Hồ Chí Minh văn minh hiện đại
Ở đây, không phải là sự phủ nhận về những thành tựu của giáo dục và đào tạo hiện nay so với
sự nỗ lực to lớn của thầy giáo, cô giáo và sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đảng,
chính quyền, Đoàn thể trong thời gian qua đã vượt qua bao thử thách khó khăn, mà là một sự
phân tích để làm rõ hơn đặc điểm của một nền giáo dục và đào tạo trong tương lai, nền giáo
dục và đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.

- Về cơ sở vật chất trường lớp và trang thiết bị dạy học đã vượt qua với chính mình về chỗ
học cho con em nhân dân và điều kiện thực hành tối thiếu cho học sinh theo chuẩn đổi mới
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng sĩ số trong lớp còn cao ( 40, 50 học sinh / lớp) ; tỉ lệ học
sinh học tập và hoạt động cả ngày trong trường đang còn rất ít (20% - 30%); thiết bị học tập

cho từng học sinh còn nhiều giới hạn, phương tiện nghe nhìn đang còn mang tính trình diễn
hơn là sử dụng thường xuyên cho toàn bộ học sinh. Trong khi đó, học sinh nhập cư rất đông,
tiến độ xây dựng mới thêm trường lớp đang gặp rất nhiều khó khăn về đất đai qui hoạch và về
thủ tục xây dựng.

- Về lực lượng sư phạm của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, có thể nói là rất mạnh so với
cả nước nhưng lịch sử để lại chưa đồng bộ, cơ cấu nhân sự trong nhà trường chưa rõ; công tác
đào tạo chưa bắt kịp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (gần 50% năng lực sử dụng hiện
nay là do giáo viên tự học tập trao đổi nghề nghiệp). Điều kiện làm việc của thầy giáo, cô giáo
đang còn nhiều cách biệt về đời sống, về chế độ tu nghiệp, về trang thiết bị dạy học và nghiên
cứu.
- Về nội dung chương trình giáo dục hiện hành, dù đã có sự đổi mới tích cực nhưng so với
thực tế của yêu cầu phát triển và hội nhập của một thành phố văn minh, hiện đại, sự bất cập
của chương trình rất rõ rệt. Vừa thừa, vừa thiếu; tính hàn lâm quá tải, tính hiện đại mờ nhạt;
đặc biệt phần sức khỏe, môi trường, kỹ năng sống … chưa được đề cập đúng mức hoặc chưa
đề ra trong chương trình giảng dạy. Mặt khác, phương pháp dạy học từ chương, phải thuộc
lòng nhiều hơn là thực hành vận dụng đã làm nặng nề thêm chương trình học tập cho học
sinh.
Công tác quản lý trong hệ thống giáo dục và đào tạo hiện nay, tuy đã có những chuyển biến
bước đầu đổi mới nhưng không ít ảnh hưởng của cung cách quản lý hành chánh, quan liêu
nặng nề mà hiệu quả chưa cao.
Môi trường xã hội đang còn nhiều bất cập từ cơ sở hạ tầng đến hệ thống luật pháp và nếp
sống văn minh đô thị… làm ảnh hưởng không ít đến công cuộc hiện đại hóa nhà trường.
III/ Quán triệt đường lối công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và thành phố Hồ Chí Minh
của Đảng và Nhà nước, giáo dục và đào tạo đã có những bước đi tích cực trong gần 10 năm
qua, từ năm Giáo dục (1999). Những việc làm ấy là :
1. Qui hoạch mạng lưới trường học đến năm 2010 và 2020 nhằm mở rộng trường học 2
buổi/ngày và giảm sĩ số/lớp theo chuẩn 20 – 30 học sinh, tăng cường trang thiết bị dạy học
theo định hướng hiện đại hóa nhà trường.
2. Xây dựng và củng cố đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ
về cơ cấu và không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực – thực hiện thành thạo phương pháp
dạy học hiện đại.
3. Đổi mới nội dung chương trình giáo dục và phương pháp dạy học theo quan điểm dạy học
cá thể, dạy học hướng vào người học.
4. Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động tốt các nguồn lực xã hội - trong và
ngoài nước - để tăng suất đầu tư, tăng cường điều kiện làm việc cho đội ngũ và xây dựng xã
hội học tập, mở rộng hợp tác quốc tế và khu vực.
5. Đổi mới quản lý, xây dựng những mô hình giáo dục hiện đại để nhân rộng, phối hợp tốt 3
môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội.
Hướng về thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, giáo dục và đào tạo đang tích cực góp
phần vào sự phát triển thành phố nói chung với những chương trình cụ thể và khả thi. Tuy
vậy, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền giáo dục và đào tạo văn minh, hiện đại, cần thiết
thành phố Hồ Chí Minh phải được Trung ương cho phép một cơ chế hoạt động phù hợp.
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