MODÂU
Nolwen Henaff

SI! xuât hi~n cùa chat h.nmg nhu là mët diéu ki~n cân thiét cho SI!

phàt trlên cùa giao duc
SI! xuât hiên cùa chat 1l/Ç1ng nhir là "nhu cau", n6i theo ter ngii dl/Ç1c sù
dl:mg trong "Bào cao giam sàt toàn cau vé chat 1l/Ç1ng Giao duc cho mol
ngl/èfi nam 2005 cûa UNESCO", vàn là rnôt hlên tl/Ç1ng rnôi me.
Vào th~p niên 1960, giao duc trô thành rnôt bién 50 c6 tfnh quyét dinh
51! phàt trién kinh té theo cac mô hlnh c6 tlnh Iy thuyét trong cac công
trlnh nghiên cûu cùa Mincer (1958), Schultz (1963) và Becker (1964)
vé von nhân 51!. Di1Ic trllng cùa thôi ky sau chién tranh là 51! phàt trién
bén VLmg và tang trl/àng rnanh chira tùng c6 cùa viëc di hoc tal cac
nuôc công nghi~p, trong khi cac quôc gia vïra dôc I~p xem giao duc
nhir là rnôt phl/C1ng tiên nhàm giài ph6ng dat rurôc, Trong thèfi ky này,
cüng nhu bào cao cùa Faure da nhân rnanh, "si: tang twang giao duc
dài hô! tht!c hi~n cac nhi~m VI,I cap bach khién cho ngLlèfi ta chu y dâu

tiên dén khia cenn sô' /ut;mg Iiên quan dén công suc phai bd ra, nhùng
kh6 khan phai vuot qua và nhùng mat cân bang phai diéu chlnh"
(Faure et al., 1972: 64)
Tuy nhiên, vào giiia th~p niên 1960, da xuât hiën nhiing han ché cùa
mô hinh phàt trién giâo duc vé 50 1l/Ç1ng. Tal Phàp, Bourdieu et
Passeron (1964) chl ra rnôt càch rô ràng 51! bat blnh dâng vé khà nang
tiép cân giao duc dal hoc cüng nhu nhLmg thành công cùa sinh viên
déu c6 liên quan dén nguôn goc kinh té và xâ hôl cùa ho cüng nhu vai
trà cûa h~ thong nhà trl/èfng trong vlêc tai tao I~j cac bat binh dâng
(1970). Theo hl/Ong này cüng c6 nhiéu nghiên cûu khàc nhân rnanh
dén 51! bat binh dâng trong viêc tiép càn giao duc, do dô, rnôt vài quôc
gia da dl/a ra chfnh sàch phân biêt dci xli tlch eue (discrimination
positive). Van dé chat 1l/Ç1ng giao duc cüng xuât hlên trong cac nghiên
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cûu cùa cac nhà kinh té, tuy nhiên su quan tâm này da vàp phàl kh6
khan khi do 111àng chat 111Ç1ng qiào duc, dàc biêt a tâm so sành toàn thé
qiôi.
Nam 1990, Hôi Ngh! Jomtien da dành dâu su tham gia cùa phan Ion
cac quôc gia vào vièc phàt triên giao duc, Tai dây, tuy chat 111Ç1ng qlào
duc dl1Ç1C dé càp dén VI vai tro quan tronq cùa n6 trong vlëc phàt trién
qiào duc, tang ty 1$ nhàp h9C van là van dé cap bach hon, và chat
111Ç1ng mai diroc xem xét d110i khïa canh hoàn thành qiào duc a bàc tiéu
hoc. Tuy nhiên, su phàt trién cùa vlëc nhàp hoc lai không mang I~i két
qua mong muon vé phironq diên tang trl1ang.
SI! phàt trién Iy thuyét vé kinh té lao dônq, d~c blêt "thuyét tin hiêu" (la
théorie du signal) cha rang qiào duc không co ành hirônq Ion dén sïrc
san xuàt - ca ban, né không c6 ành hl1ang gl - nhunq lai quan tronq VI
né cô thé chi cha cac ông chu thây rnôt hay nhiéu dàc tnmq không
nhân thày diroc rnôt càch tnrc tiép trên th! trl1àng lao â(>ng bai thiéu
thông tin, chânq han nhutharn vonq cùa ca nhân hoac nhCtng khà nang
riêng blèt cùa moi nqirôi. Theo xu h110ng do, rnôt trong nhCtng gia
thuyét diroc dua ra dé giai thich tac d(>ng không Ion cùa vlêc c6 nhiéu
ngl1ài di hoc dén tang tnrônq kinh té a Vùng Châu Phi ha Sahara là "co

thé viêc di hoc làm gia tang trên thuc té kha nang tu duy hay suc san

xuâf'. Nhl1thé, van dé a dây là chat 111Ç1ng qiào duc (Pritchett, 1999: 2).
Khi phân tfch vé "phép mau cùa Châu A", Birdsall et al. (1995) cûng
nhàn rnanh rnôt càch mâu thuàn vai tro cûa môt cung qlào duc ca ban,
cô chat 111çmg cô thé kich thich tang tnrônq qua su gia tang sïrc san
xuât và su qiàrn thiéu cac bat blnh dâng.
Trong djnh hl10ng nghiên cûu cùa Romer (1986) và Lucas (1988), nén
kinh té co dién mai së quan tâm dén moi nronq quan giÜ'a giao duc và
kién thïrc dong chi ra rnôt càch rô ràng târn quan tronq cùa chat 111Ç1ng
giao duc trong sI! tang tnrônq dài han (Lee & Barro, 2001). Môt nquôn
nhân hrc c6 qiào duc han, diroc dào tao tôt han sê c6 khà nang tiép thu
cac công nqhè tiên tién và c6 tfnh sang tao, cho dù cac diéu kièn khàc
c6 ngang bang nhau di nûa, SI! xuàt hlèn cac trac nqhlèm quôc té và
vlêc câi thiên dan dan cac ca ché théng kê cûng qiùp moi ngl1ài luu y
han dên chat 111Ç1ng giao duc, tuy nhiên ngl1ài ta cünq không hài long
vôi càch do 111àng chat 111Ç1ng qiào duc này.
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tuàn thuyét vé SI! phàt trién cùa con ngl1èli cùa Sen (1999) công nhàn
hiêu quà tfch eue cùa su phàt trién dâ dl1ÇlC cac mô hlnh tân co dién và
tang tnrônq nôi sinh (croissance endogène) dé càp dén, và con di xa
hon nua trong viêc dinh nghïa cac yéu té nqoai sinh (externalités) cùa
qiào duc, Ngoài nhO'ng ành h110ng dén su tang trl1ong, qiâo duc, trong
béi cành này, cô thé xem là rnôt yéu té giài phông con ngl1èli - qua khà
nang cô thé tl! do hra chen và nhu rnôt yéu té phàt trién - qua ành
h110ng cùa nô trên sïrc khôe, khà nang sinh sàn, vi trf, su tham gia cùa
phu nu vào th! tnrènq lac dÇ>ng, và nén dân chu.
Trong béi cành này, quan niêrn Giâo duc cho M9i ngl1èli dâ thay doi và
mue tiêu cùa Giào duc cho M9i ngl1èli diroc dinh nghïa lai tai Dakar vào
nam 2000. Véfi nhàn dinh rang "6 nam giao aue tiëu hoc kém chat
ILlÇJng co thé dan âën vtêc hoc t~p suy yéu va, ngLlÇJC lé{1i, cung câp môt
nén giao duc kém chat ILlÇJng se khién cha càng co ft trè em tot nghi~p

tiéu hoc, nhu thé là di ngLlÇJc lé{1i vol mue tiêu cùe Giao aue cha MÇJi
ngLlèli." (Carnoy, 2004: 4), khéi hành dÇ>ng tal Dakar "khuyén khfch cac
qu6c gia nên bac dam môt nén giao duc tiéu hoc co chat lL1ÇJng" (EFA,
2004: 31).
SI! xuàt hièn cûa chat 111Ç1ng, nhu rnôt diéu kièn cân thiét dé phàt trién
Giao duc cho M9i ngl1èli, VI thé, là két quà cùa sir tién bô vé Iy thuyét
cùng vôi su hop thïrc hôa vé thire hành và vlêc phàt trién cu thé cûa
cac hê théng qlào duc, Nhl1 v~y, quan niêrn vé chat 111Ç1ng qlào duc tai
Viêt Nam phài dl1Ç1c xem xét trong rnôt boi cành lich
vi hê théng qiào
duc Viêt Nam hièn tal cô nhO'ng d~c tnmq ké thlta tïr cac chfnh sàch
qlâo duc - trong qua khu và hiên tai - cüng nhir tïr cac tac nhân qiào
duc khac nhau. Cân nhln lal I!ch
dé co thé hiéu dl1Ç1c su phàt trién
cùa hè théng qiào duc Viêt Nam trong béi cành trong và ngoài mrôc,
tnrôc khi dé càp dén van dé tronq tâm cùa công trinh này, van dé chat
111Ç1ng giao duc 0 Vi~t Nam ngày nay.

sa

sa

Boi cành I!ch

su

Sau Hi~p Dinh Genève nam 1954, và cha dén khi théng nhat dat nl1éfc
vào nam 1975, tinh Khanh Hoa, do nam 0 phfa Nam cua Vi tuyén 17,
thuÇlc vé Vi~t Nam CÇ>ng Hoa. Theo Hién Phap nam 1956 cua Vi~t
Nam CÇ>ng Hoa, "Nhà nLléJc se co gang cung cap cha moi công dân
mQt nén giao dl.}c can ban miên phf và Mt bUQc" (Secretariat of State
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for Information: 28), ngoài ra Nhà mtéJc cOng khâng dinh 51! ho trg cho
cac sinh viên gioi nhLtng không c6 diéu kiên kinh té, dong thèi dam bac
quyén tl! do cùa cha me trong vlèc hra chon trLtbng hoc cho con em và
quyén cùa cac ca nhân và hièp hôi trong vlèc ma trLtbng day hoc. Cac
nguyên tac này dLtÇ1C khâng dinh lal trong Hién Phàp nam 1967 (Office
of Civil Operations 1967: 2). NhLtthé, cung qlào duc a mién Nam dLtÇ1c
tô chïrc theo kiéu màu Tây pruronq, bac gom cac trLtbng công I~p, ban
công và tu thuc, chLtOng trinh day hoc do 8(> Giao duc dé ra.
Chién tranh dâ bat dâu trô lal vào nam 1957, gia tang cLtbng d(> vôi 51!
tham chién cùa Hoa Ky, và chi phi quân 51! ngày càng dLtÇ1c coi tronq
hon 50 véJi cac ngân sàch khàc, hàu qua là "su cêt giam hay ngllng tra
/tlong cho công chtJc" (De Vienne 1994: 89) dâ khién cho chfnh quyén
c6 xu hLtéJng tuyén dunq giao viên theo hçp dong (UNESCO 1961: 34).
Su tài tro cho qlào duc do Nhà rurôc (chu yéu là a cap dia phLtOng), do
gia âinh, nhât là trong khu vl!c nr nhân vi dLtÇ1c phép thu hoc phl, và
nquôn vlên trç qu6c té dam nhiêrn. Vào nam 1957-58,74% ngân sa ch
giao duc do ngân sàch tlnh chju trach nhlêrn, và 51! khàc blët gilia cac
t1nh là rat iôn.'
Sau khi th6ng nhât dat rurôc, nhling co gang ap dunq nén kinh té ké
hoach h6a tâp trung a mién Nam dâ giflp phài nhiéu 51! phan (mg, ngay
ca trong hàng ngü nhling ngLtbi dâ tranh dau vi 51! thong nhât dat rurôc
và dLtÇ1c công nhân vé mat chfnh tri. Ngoài ra, hê th6ng giao duc cùa
hai mién con nhiéu khàc blët, do dô, lïnh vue giao duc cOng cân phàl
xây dvng lat, phàt trién rnôt càch hài hoa trên toàn lânh thô, (Martin J.Y, 2000). Trong giai doan này h~ th6ng giao duc phàt trién môt càch
rnanh rnë dù phài thay thé gân nhLt toàn b(> cac qiào viên è1 mién Nam',
và tlnh tr~ng kinh té ngày cànq toi tê hon. Ngoài nhling kh6 khan kinh
té và xâ h(>i, cac chi phl cho viêc tai kién thiét và vlêc bi cô lâp trên
trLtbng quôc té do can thlêp vào Campuchia nam 1979 dâ ành hLtèJng
ni;lng né dén nén tài chfnh cùa Viêt Nam. Tuy nhiên, trong thâp niên
1976-1986, d(>i ngü giao viên và hoc sinh dâ gia tang hon 3% và 1,6%
trung binh moi nam. (Tông cl:lc Th6ng kê, 1985 & 1993).
1.Dai vài m(lt h(,lc sinh tiéu h(,lc, Tinh Binh Dinh chi tra không dén VN$ 200, trong khi doSài Gan chi tra
1200 (Republic ofVietnam, Ministry of éducation, s.d: 24).

2. Nhiéu giao viên, tri thûc vànguoi cotay nghé cao daroi bà Vi~t Nam ditan ranuàc ngoài trong nhiing
nam sau ngày thang nhat dat nuàc. Ngoài ra, vi mûc luong qua thap cûng da khién cha rat nhiéu cac
giao viên mién Nam roi bà ngành giao d~c.
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Do larn phàt, tién Il/Ong trong linh vvc qiào duc dl/àng nhu dl/Ç1c nâng
cao nhllng ngl/Ç1c lal, àp IVc cùa ganh n~mg tién Il/Ong I~i làm giam lol
Wc quôc gia. GÎlîa 1976 và 1984, tién Il/ong phàp d!nh cùa công chïrc
trong ngành giao duc và dào tao da tang 16,6% trung binh moi nërn'
(T6ng eue Thong kê 1985 : 353), nhllng dông thôi àp IVc tién Il/Ong
chung qiàm tlt 16% lÇ1i Wc quôc gia vào nam 1975 xuônq con 5% vào
nam 1984 (T6ng eue Thong kê 1985:22, 40, 352).
Vào gil/a thàp niên 1980, nén kinh té Vlêt Nam phàl dl/ong dâu vôl
CU9C khùng hoànq kinh té và tài chfnh n~mg né. Nham mue dlch tang
trl/ong trô lal và thoàt khôi tinh tr~ng b] cô lâp trên thé gioi, tal D~i h9i
Dang C9n9 san Viêt Nam lan thïr VI, vào nam 1986, rnôt loat càl càch
da dl/Ç1c dl/a ra trong khuôn kh6 Chfnh sàch D6i mai. Nham han ché
larn phàt, Chfnh phù da giam thiéu cac chi tiêu cùa Nhà rurôc và dl/a
ra rnôt loat càl càch dé huy d9n9 nguôn IVc mai cho giao duc và y té.
Khu vVc kinh té Nhà nuôc dl/Ç1c càl tao I~i dé tang hiêu qua, do d6 gil/a
nhllng nam 1989 và 1994, c6 khoànq rnët trlèu lac d9n9 da b] qiàm
biên ché, cac hop tac xâ nông nqhiêp da b! giai tan. Cùng vôl vlêc thire
hièn nhllng chfnh sàch càl càch và rut quân khôl Campuchia, qiûp huy
bô cam vàn cùa My doi vôi Viêt Nam vào nam 1994, larn phàt dl/Ç1C kim
ché. Vlêt Nam thoàt khôi su cô làp, bât dau xuât khâu g~o, và kinh té
tang trl/ong trô lal tlt gil/a thàp niên 1990.
Vào luc khôl Xl/ong Chfnh sàch D6i mai, hê thong qiào eue cüng dl/Ç1C
cau truc lai nhàrn dàp (mg nhllng yêu cau vé kinh té và xâ hôi cûa dat
nuôc. Van dé co ban là cân thiét nâng cao trinh d9 khoa hoc và công
ngh~ cùa dat rurôc dé phù hop vôi tiêu chuan quôc té nhàrn gia tang
su hop tac ky thuàt vôl quôc té và dào tao công nhân, nhân viên ky
thuàt, càn b9 quàn Iy c6 tay nghé cao.

Châm dut gtao duc miên phi và vi~c tlëp càn gtao duc
Chînh sàch D6i mai là rnôt tàp hop nhllng càl càch nhàrn mue dfch thay
d6i vé cau truc cho phù hÇ1p voi thVc tièn mai. VOi chînh sach này,
3. Mûc dql\im phal vào khoàng 20% vàcuoi nhûng nâm 1970 dâgia lâng dén Irên 70% vào nhûng nâm dâu
1980 và6 mûc 298,7% vào nhiing nâm cuoi. L\im phal chi dugc kiém soal bâldâu lù nâm 1989 (ngo\ii
Irùnâm 1998 vi bicuqc khùng khoàng lài chinh l\ii châu A) (Voir Van Arkadie & Mallon 2003: 295-298).
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Nhà nL/OC da bai bô tro cap trong khu vire xâ hôi, chàp nhàn su xuât
hiên cùa nhÜ'ng d6i tac moi ngoài khu vire công làp và hop tac xâ, cüng
nhu tfnh lô gich cùa th! tnrônq. Bay gid, ngLldi ta bat dâu dé cap dén
môt "Nén kinh té thi tnrônq theo dinh hLlong Xâ hôi Chu nghïa".
Quyét dlnh dua ché dô hoc phi vào nhà tnrènq diroc ky vào thang 4
nam 1989 và c6 hièu luc ngay tù' niên hoc 1989-90, trong khi dô, vlêc
bai bô ché d(> tàp théâa dira dén vièc ta chïrc lal toàn bô hÉfl th6ng qiào
duc rnârn non. Giüa nam 1988 và 1990, qiào duc rnârn non giam15%
tong s6 hoc sinh, tiéu hoc qiàrn 0,7%, trung hoc Cd sô 19% và trung
hoc pho thông 27% (Tong eue Th6ng kê 1993, 2005).
Không thé xem vlèc d6ng tién hoc phi là môt trong nhÜ'ng nguyên nhân
chïnh gây nên cuôc khùnq hoànq vé giao duc và sau dô, là su hôi phuc
cùa qiào duc tiéu hoc ngay tù' nam hoc 1990-91 và cùa cac bàc hoc
khàc tù' nhÜ'ng nam tiêp theo. Cac hQC sinh trô lal tnrènq hoc, tuy không
con dLl<;1c di hoc mièn phi nïra, chu yéu là vi cac gia dinh ky vonq vào
khà nang con em ho c6 diroc rnôt tLldng lai t6t dep han néu dLl<;1c di
hoc, và rnôt cach qian tiêp, chïnh ho cüng sê dLl<;1c hLldng nhünq loi lch
này. Vi theo truyén th6ng cùa dao Khong, con cài, nhât là con trai, phàl
cham 10 cha cha me rnôt khi dén tuai già. Diém thïr hal, là vi Nhà rurôc
da thành công trong chinh sàcn on dinh ddi s6ng. Và cuôl cùng, c6 thé
là sI! d6ng g6p cùa gia dinh cha giao duc không thay doi nhiéu vé rnïrc
dÇ'> mà chu yéu vé h1nh thïrc khi phàl trà tién hoc phi.'
Tuy nhiên, vlëc phàl d6ng tién hoc phi cüng c6 nghïa là su d6ng g6p
cha qiào duc, tnrôc dây là cùa tàp thé, nay da trô thành cùa ca nhân,
và su tham gia cùa moi ngLldi tùy theo khà nang da trô nên binh dâng
hon nhimq lal thiéu công bang. Mé)c dù da c6 qui dinh rnlên giam hoc
phi cha nhÜ'ng ngLldi nghèo nhàt và rnïrc hoc phi diroc tfnh toàn dua
trên tlnh h1nh kinh té cùa dia phuonq th1 rnôt nùa cac tnrônq hop bô hoc
ô tiêu hoc vào nam 1993-94 là do diéu kièn kinh té (Tong cl;Jc Th6ng
kê 1996 : 347-352), và ty IÉfl bD hQc cüng da giam m(>t nlia trong th<Itp
niên 1990 (UNESCO 2003). Tang trLldng kinh té da giup cha ngày
càng c6 nhiéu gia d1nh c6 thé chi tra dLl<;1c tién hQc phi, tuy nhiên c6 thé

4. SI,I dong gop này này làrat Ion trang suôt thài kychien tranh, tuy kho cothé dành giàhet tam quan tr9ng
vi dasôlàbang hi$n v~t.
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nhân thay khoànq càch ngày càng IOn giÜ'a sô dông và nhltng tntàng
hop nqoai I~, vé ca hai phLtdng diên tiép càn và duy tri trong hê th6ng
qiào duc,
Diéu này không c6 nghïa là Nhà rurôc không tham gia vào h~ th6ng
qiào duc, nhLtng Nhà rnrôc da chuyén hLtOng dâu tu cho hê th6ng giao
duc ph6 thông, dàc biêt cho giao duc cd SC1 chïr không tàp trung vào
giao duc sau trung hoc, Nhà rurôc gia tang chi phf cho lïnh vl!c qlào duc
tù' 2,2% GDP vào nam 1992 lên 3,2% vào giÜ'a nam 1994 và 2004.
Ngân sàch qlào duc chiém 23,5% chi phf cùa Nhà NLtoc vào nam 2004,
và 12,6% t6ng chi phf vào nam 2003. (T6ng eue Th6ng kê 2006).
Nhltng thay d6i này diên ra rnôt phan do àp lire tù' bên ngoài. Viêt Nam
da tham gia vào ChLtdng trinh Glào duc cho M9i ngLtài sau Hôi Ngh!
Jomtien vào nam 1990, và Ngân hàng Thé gioi bat dâu hoat d('>ng tai
Viêt Nam tù' nam 1993. Giûa nhltng cam két qu6c té và khuôn kh6 cùa
su ho trç, Vlêt Nam da chon chfnh sàch phàt trién giao duc nhàrn phàt
trién nquôn nhân hrc cho su nqhiêp công nqhlêp h6a và hiên dai h6a
dat rurôc, Vièc phô càp giao duc tiéu h9C da tién hành rat tôt, và LIU tiên
hiên nay dành cho phô càp giao duc trung h9C cd SC1, dl! kién hoàn
thành vào khoànq nam 2015.
Cac c6 gang cùa Chfnh phu da giup cho cac gia dinh giam bot chi phf
giao duc C1 bàc trung h9C cd SC1 giÜ'a nhltng nam 1993 và 1998. Tuy
nhiên, su d6ng g6p cùa cac gia dinh da lai gia tang dang ké tù' khi c6
Chfnh sàch Cài càch vào nam 1986. Chi phf dành cho qiào duc trong
ngân sàch gia dinh không thuôc chi phf cho an u6ng da tang tù' 7,2%
vào nam 1994 (T6ng eue Th6ng kê 1999, p. 129) lên dén 14% vào
nam 2002 cho toàn thé ngLtài dân và 16% d6i vôl 20% nh6m ngLtài
nghèo nhât (General Statistical Office 2004:116). Chi phf cho con em
di h9C là khàc nhau giÜ'a cac tlnh. Tai moi tlnh, Uy ban I\lhân dân tlnh
quyét d!nh rnïrc chi phf cho vlëc di h9C C1 moi bàc h9C. Chi phf này bac
gom hoc phf, tién an tnra, phf xây dlfng và phf cd SC1 vàt chât." MU'c phf
này cüng khàc nhau ngay ca trong pham vi cùa rnôt tlnh và ngày càng
giam di néu so sành giÜ'a thành phô và cac vùng sâu. Uy ban Nhân

5. Luât giâa d~c 2005 dadon gian h6a cac chi phi giâa duc, chi giulaih9C phi vachi phi dang
dâu tù nam h9C 2006/2007.

ky thicùbat

17
Nolwen Henaff

dân tlnh cüng quy dinh rnïrc thu cao nhàt cûa cac trLtàng ban cônq,"
dân Iàp' hay tu thuc," h~ thong này xuât hièn vào nhùng nëm 1990,
trong tât ca cac bàc h9C cùa h~ thong giao duc, à tiéu h9C, dù không
phàl trà h9C phi nhu'ng h9C sinh vàn phàl trà phi xây dlfng ca sa vàt
chat. Néu h9C phi là chi phi dau tiên cac gia dînh dành cha giao duc,
chi phi ay lên dén 30% ngân sàch, thi chi phi dành cha vlêc h9C thêm
là chi phi thïr nhi trong chi phi giao duc vôi 20% ngân sàch gia dînh.
M~c dù chi phi c6 gia tàng doi vôl cac gia dinh, vièc di h9C vàn phàt

trién vôl toc dô nhanh a bàc tiéu h9C cüng nhLt a nhùng bàc h9C cao
han. Ngoài ra, phô càp giao duc tiéu h9C da giup h9C sinh kéo dài thêm
thài gian di h9C a nhà trLtàng,

Xa hOi h6a giao duc
D~i hôi Dang Cônq san Viêt Nam kh6a VIII nam 1996, da dua ra chïnh

sàch "Xâ hôi h6a giao duc, y té và van hôa"." Theo rnôt tuyên bo gan
dây cùa TOng bl thLt Dang: "Xa hQi h6a giao duc c6 nghïa là Nhà nuàc
phai nâng cao vai tro cùe minh trang su huy dQng và phân phai tài

nguyên dành cha st! phat tridn giao aue. Xa hQi hoa giao duc se
khuyén khfch ngUèJi dân dong gop vé véi chat cüng nnu tién bec cha
giao duc và tham gia vào cac truèJng h9C cùa con em ho. St! tham gia
này se git1p cho nguèJi dân hidu auoc ding giao aue phat xuë: ta dân,
do dân tnuc hi{jn và vi dân". (Vietnam News, 16 November 2004).

su hep Iy h6a sau quyét dinh bai bô giao duc
mièn phi ban hành trong tinh tranq khan cap cùa cuôc khùng hoànq
nhùng nam cuôi thàp niên 1980, và trên hét, n6 khién cha nhùng hiên
tLtÇ1ng ca ban thuôc Iïnh vl!c kinh té c6 thé c6 rnôt vi tri chién ILtÇ1c và y
thïrc hë. D6 cüng là no Il!c cûa Nhà rurôc nhàrn hop phàp h6a chïnh
sàch giao duc cùa minh. Ly thuyét Xâ hÇ>i h6a, su trô lal cùa cac phong
"Xâ hôi h6a giao duc" là

6.Quy ché co sô ban công - cosècông I$p hoat dçmg Iheo nguyên tâc chiu tràch nhlëm véchi phi- dâbi
bâi bô ké tù dâu nàm hçc 2006, cac Iruàng này Ir6Ihành Iruàng lu thuc,
7. cac co sè"dân làp" thuôc quyén sô hüu cua càc 16 chuc phi chinh phu (Công doàn, hqp làcxâ, H9i Phl,l
nühay H9i Thanh niên...) Irên co s6chiu Iràch nhi~m hoàn loàn véchi phi ho~1 d9ng.

8. Càc Iruàng lu Ihl,lc ho~1 d9ng voi ml,lc dich sinh Iqi, dodophài dong Ihué Irên Iqi nhu$n. Van déIhu Ihué
Irên càc Iruàng lu Ihl,lc Irong khi cocàc nuoc khàc lài Irq cha giào dl,lc lu Ihl,lc làdélài Ihào IU$n I~i Vi~1
Nam và6 Quoc h9i.
9. Khung vàml,lc liêu cua "xâ h9i hoa" dâduqc xàc dinh vào nâm 1997 (Quyél Dinh 90/CP ngày 21/8) và
khâng dinh vào nâm 1999 (Quyél Dinh 7311999/ND-CP ngày 19/8).
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trào thi dua Cçmg san cüng nhu sI! hào hûng di hoc, là nét d~c tnmq
cùa thèli ky sau chién tranh, da mang lai niém tin cho ngl1èli dân vào khà
nang Chfnh phu c6 thê dam bào su phàt trlên cùa h~ thong giao duc,

Xâ hôi h6a cüng da biên minh cha vlêc thu hoc phf và vièc mo rÇ>ng h~
thong qiào duc dan dén sir xuât hièn cac loai hlnh dân làp, ban công
và tl1 thuc b6 sung cha sir thiéu hut cùa cung qiào duc. Cac loai tnrènq
này phàt triên chu yéu 0 bac rnâm non, trung hoc và dao tao nghé 0
cac vùng thành thi, nol c6 rnôt cau qlào duc c6 khà nang chi trà. à bàc
tiêu hoc, không khuyén khfch mo tnrènq tu thuc, và su phàt triên cûa
cac trl1èlng tu thuc cüng con yéu 0 cac bàc hoc khàc do su dè dàt cûa
cac cap lành dao qiào duc cüng nhu rnïrc chi phi con khà cao trong rnôt
dat rurôc côn rat nghèo. Tat ca cac trl1èlng déu phài tuân thù cac quy
ché vé giang day, trlnh dô cùa qlào viên và vé chironq trlnh giao duc,
SI! da danq h6a cùa cung giao duc da nâng cao khà nang lua chon cùa
cac gia dinh cüng nhu da danq h6a cac chién 111Ç1C qlào duc cha con
em, trong chùng rmrc ho c6 thê chi trà. D6i vôi nhùng ngl1èli khà gia
nhât, su mo mang cùa dat rurôc cha phép con em ho hoc trong nhùng
tnrônq rurôc ngoài mo tai Viêt Nam ngay tü mau qiào hay di du hoc (dôi
khi ngay tù trung hoc cd SO). Tù dây, chat 111Ç1ng giao duc 0 cac trl1èlng
công I~p sê dl1Ç1c do 111èlng bôi thành tfch cùa cac tnrônq, d~c biêt là
khà nang hoc sinh do d~i hoc hay thâm nhàp th! trl1èlng lao dÇ>ng. Chat
111Ç1ng qiào duc này cüng khién cac gia dlnh ngày càng trô nên ban
khoàn hon.

"Xâ hôi h6a qiào duc" dài hai sir huy dÇ>ng cùa ca toàn thê xâ hôl cha
giao duc, Tînh chat cu thê cùa "Xâ hÇ>i h6a giao duc" van con diroc bàn
cài VI cac phuonq thLtc huy dÇ>ng này van thiéu rô ràng. Dông h6a "Xâ
hÇ>i h6a qiâo duc" vôi tu hÜ'U h6a su tài tro cha giao dl,lc, nhl1 mÇ>t vài
ngl1èli nghï, c6 thê là qua giai h~n, nhllng nhùng no Il!c cùa cÇ>ng dông
nham dl1a con em dén trl1èlng cüng nhl1 kéo chung tro I~i trl1èlng sau
khi da ba hÇlc van là khfa cé;lnh Cd ban cùa sI! xa hÇ>i hoa này.
Tà nam 2000, moi xa trong s6 9.069 xa trên toàn lanh th6 déu c6 mÇ>t
can bÇ> phl,l trach ph6 c~p, thông thl1èlng d6 là mÇ>t giao viên dl1Ç1c bi~t
phai qua. Can bÇ> này së theo dôi tlnh tr~ng di hÇlc cùa tre em trong dÇ>
tu6i t~i xa, phl1èlng vai sI! ho trÇ1 cua cac cd quan chfnh quyén co giù
I~i trl1èlng nhùng hÇlc sinh c6 nguy Cd ba hÇlc, dông thèli v~n dÇ>ng cac
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em da bô hoc trô lai tnrènq hoac ghi tên vào cac lôp phô C~p.10 Nhu thé

cô cà rnôt h~ th6ng thàt su dé kiém soàt nhàrn bào dàrn không rnôt trè
em nào bi lang quên.
S6 111Ç1ng hoc sinh tiép tuc hoc trong cac lélp pho càp không phài là ft.
Vào nam 2003-2004, tal Tinh Khành Hoa, cac lélp phô càp giao duc
tiéu hoc cô dén 3.864 hoc sinh và phô câp qiào duc trung hoc cd sô cô
6.114 hoc sinh, ty I~ là 3% và 6,4% trong tong s6 hoc sinh tiéu hoc và
trung hoc cd sô (Sà Giào duc Dào tao Khành Hoa, 2004).

Sl,l xuât hièn van dé chat h.n;mg giao duc tal Vi~t Nam
TCl khi th6ng nhât dat mrôc, Chfnh phù Viêt Nam theo duoi rnôt chfnh
sach n6i tiép véli chfnh sàch cùa chfnh phù mién Bac Viêt Nam tnrôc
dé: l1U tiên phàt trién s6111Ç1fl9, kèm theo nhùng no I,!c nhàrn nâng cao
tClng buôc chat 111Ç1ng; thôi gian di hoc da diroc kéo dài dan dan, vlêc
bôi dl1ông qlào viên diroc to chïrc và trinh dô dào tao cùa ho cünq da
dl1Ç1c nâng cao; dau tu xây dlJng tnrènq hoc, nâng cao cd sô vàt chat
nhà tnrônq và bào dàrn viêc bào dl1ông; nôl dung chironq trlnh giàng
day da thl1dng xuyên dl1Ç1c xem xét và câp nhàt, Pho càp qlào duc tiéu
hoc là rnôt nhiêrn VI,I hàng dâu cùa chfnh sach phàt trién qiào duc trong
giai doan 1991-2000,11 trong giai doan 2001-2010, Chfnh phù da bat
dau nhân rnanh vào pho càp qlào duc trung hoc cd Sà.12
Tuy nhiên, véli su rnô mang ra thé giéli, vtëc so sanh vôi cac h$ th6ng
qiào duc cûa nhùng rnrôc tiên tién nhât da làrn lung lay niém tin cùa
Chfnh phù và ngl1di dân vào h~ th6ng giao duc cùa minh, dù da giflt hâi
nhiéu thành công rat ra ràng vé mat s6 111Ç1ng. Vlêc d~t lai van dé chat
111Ç1ng qlào duc do tac d(>ng nhiéu nguyên nhân bên trong và bên ngoài.

10. Cac hoc sinh cùa cac lép pho dUQC phân phôi dodùng hoc tâp và sàch giào khoa vàdi hoc mien phi.
Viêc tài tro cac lop pho câp mot phan do ngân sach Tinh và mât phan do Chuong trinh tàp trung cho
giào duc.
11. l.uàt vépho cap giào d~c tiéu hçc (1991) dUQc ban hành sau H(>i Nghi Jomtien.
12. Lu~t Giào d~c (1998) vàSac I~nh 8812001INf)·CP ngày 2211112001 vé vi~c th~c hi~n pho c~p giào d~c
trung hçc cos6.
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NhÜl1g nguyên nhân bên trong cùa ~ d~ I~i van dé chât lut;JI1g giao dl,lc
Vlêc bai bô dan dan kinh té ké hoach h6a tàp trung da làm bién mat
moi liên quan tl,! dç>ng gilta dào tao và viêc làm, khién cho ngLtài dân 10
lang trLtéfc nhltng kh6 khan khi tlrn rnôt viêc làm tot (cüng c6 nghïa là
c6 dong hronq tLtong xïmq) dù da qua dào tao. Bên canh dô, theo
gLtong cac rurôc khàc trong khu vue (chu yéu là Singapore và Hàn
Ouôc), Viêt Nam da xây dl,fng chién ILtÇ1c phàt trién dua vào nquôn von
nhân lire. Diéu dô già dinh là hê thong qiào duc và dao tao phài du sïrc
cung cap nhltng ngLtài lac d(>ng c6 tay nghé và cô tay nghé cao dé
guong may sàn xuât cüa Vièt Nam c6 thé phàt trién trong lïnh vl,fc c6
tri gia gia tang cao và c6 nquôn von dôl dào. NhLt thé, Viêt Nam phài
theo kjp cac nuôc tiên tién nhât vé phLtcmg diên chat ILtçmg cûa nquôn
nhân ure, dù van biét rang dong ILtong con thâp cûa nquôn nhân hrc là
lÇ1i thé chu yéu trong su canh tranh cûa Viêt Nam vôi cac rurôc lang
giéng trong khu vl,fc.
Sl,f chuyén tiép tù viêc d6ng g6p cho qiào duc bang hièn vàt qua viêc
d6ng g6p bang tién cùa cac gia dinh da dira dén két quà là cac yêu cau
cùa ho da gia tang, d~c blèt doi vôl nhltng ngLtài d6ng g6p nhiéu nhêt
và dLtong nhiên là nhltng ngLtài khà già nhât, Và, vôi toc dô tang trLtàng
rnanh më cùa Viêt Nam trong mLtài lam nam gan dày, sô ILtÇ1ng cac gia
dinh khà già da gia tang rat nhiéu, và chfnh nhltng gia âinh này danq
tao ap Il,fc vôl h$ thônq qiào duc, tlrn càch làch nhltng quy djnh cûa h$
thônq bang nhiéu càch thïrc rat da d<:lng dé lua chen rnôt chat ILtÇ1ng
qiào duc tot hon (không di hoc theo dung tuyén, gùi con ra rurôc ngoài,
di hoc thêm ... ).
Khi chuyén qua nén kinh té th! tnrônq và hôl nhàp thé gioi, Chfnh phu
bat buôc phài xây dl,fng môt khung phàp Iy, diéu này khién cho ouôc
Hôi c6 vai tro quan tronq hon vi dô là co quan soan thào và ban hành
luàt, Ouôc h(>i da ban hành t.uàt Giào eue sau khi trao doi rat nhiéu vôi
Chfnh phu, và già dây cac thành viên cùa Ouôc h(>i không ngan nqal
chat van Chfnh phu vé van dé này.
Ngoài ra, nhltng nam gan dày, lïnh VllC giao dl;Jc da bi phê phan kha
nhiéu vé sl,f thiéu minh b<:lch, thiéu hi$u quà, cüng nhLt thiéu khà nang
dap (mg nhu cau cua thi trLtàng lao d(>ng. Giao dl;Jc cüng b! chi trfch vé
cac chLtOng trinh giao dl;Jc không phù hÇ1p, vé cac phLtOng phâp giàng
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day quâ lac hàu và n6i chung vé su yéu kém cùa chat 1l1Ç1ng day h9C.
TÙ' nam 2000, Chfnh phu da no hrc dua nhùng phironq phâp day hoc
mai, tâp trung vào ngl1ài h9C cüng nhu tàp huân cho câc giâo viên vé
phironq phàp day h9C mai này (j mol bàc hoc, Tuy nhiên, chat 1l1Ç1ng
giâo duc van rat cân phài dl1Ç1c nâng cao. Nam 2001, rnôt cuôc nghiên
cùu vé két qua h9C tàp cùa môn Tâp d9C và môn Toàn (j lôp 5 da chûng
minh rang, tai nhiéu Mi, dl10i 40% h9C sinh c6 ky nang h9C tàp rnôt
càch dôc lâp (The World Bank, 2004). Tuy cô thê n6i là vlëc bôi dl1àng
giâo viên khà thành çông vé khfa canh tham gia cùa chfnh quyén trung l10ng và d!a phl10ng - cüng nhu cùa cac giâo viên, nhllng van dé
d~t ra là nhùng thay dôi thât su trong cac lôp h9C.
S,! phàt trlën cùa giâo duc phô thông da làm sïrc canh tranh giÜ'a cac
h9C sinh, trong khi dô vlèc buôc vào giâo duc dal h9C lal b] han ché do
càc ky thi tuyën kién cac phu huynh bat dâu cha rang giâo duc công
làp không dam bac thành công vé rnët h9C van và ho cân phàl c6
nhùng no hrc khâc dê con em cô nhiéu hy v9'n9 thành công hon. Ngoài
ra, dong ll10ng ft ai cùa giâo viên, sô 1l1Ç1ng thôi gian h9C trên lôp không
du so vôi tiêu chuân quôc té, nhùng han ché khi birôc vào giâo duc d~i
hoc da khién cho rnôt hê thong giâo duc khâc ton tai dong thài vôi hê
thong chfnh mïrc, cô thê 99i dô là "cal b6ng" (Bray M., 2004). M(>t trong
nhùng yéu tô khién cho "cài b6ng" này c6 thê hoat d(>ng là càc giâo viên
chl Iàrn vièc nlta ngày,13 do dô mà dong ll10ng cüng ft ai, và giâo viên
c6 thôi gian ranh dÊ! day vOi tu càch riêng nr.
Vào giÜ'a thàp niên 2000, hE';! thong dong thôi, "càl b6ng" này da cô quy
mô khà IOn. Ban bào cao vé két qua h9C tâp môn Toàn và môn ViE';!t à
lôp 5 (lôp cuôl cùa tiÊ!u hoc) da nhân rnanh "van dé dé;lY thêm là môt
van dé nhey cam vé mët chinh trî' (The World Bank 2004: 80). Ban bào
cao này cüng ghi nhàn rang 38% cac hoc sinh IOp 5 déu di hoc thêm,
và hoc vôi chfnh cac giâo viên cùa minh trong 96% câc trl1àng hÇ1p (tr.
81-82).

13. f)~c bi$t CI giâa d~c tiéu hCiC. à b$c trung hCiC, câc giâa viên d~y 20tiét (45 phut) CI THes(tuang duong
vai 15già) và 18tiétCI THPT (13già 30phut). Trang quâ khù vi$c sap xép tiét d~y cha giâa viên nham
m~c dlch moi ph6ng hCic càthé sùd~ng cha 2 haâc 3 cahCic, câc hCic sinh chî hCiC nùa buoi trong ngày.
Buai hCic thù nhi, d6i val giâa viên dUCiC xem nhu d~y thêm.
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Lgi ïch mà ca hai bên thu dl1gc không thé không dua dén su larn dunq
và da c6 rat nhiéu phàn nàn tù phla chfnh quyén cüng nhu tu gioi bào
chf vé ép hrc cùa cac giao viên doi vôi cac h9C sinh nam trong târn kiém
soàt cùa ho. NhÜ'llg larn dyng này khién cha lành dao ngành giao duc
cüng phan ltng rnanh vôi vièc day thêm, h9C thêm. Tuy nhiên, ho cüng
nhin nhàn rang chfnh dong 1110ng qua ft ai da khién cho cac giao viên
tim thêm nquôn thu nhâp bô sung. Tinh hinh này càng n~ng né thêm
do Nhà rnrôc muon giam 51! tyt hàu cùa Vlêt Nam trong Iïnh vlfc giao
duc nên dlf kién kéo dài thêm thôl gian hoc 0 tnrônq bang càch dan
thay thé vlèc hoc rnôt buôl bang h9C hai buôl moi ngày. Tuy nhiên, kinh
phi cùa Nhà rurôc không du tài tro dl1gc buôi hoc thïr hai này, vi thé h9C
phf buôi tbïr hai sê do cac phu huynh dam tràch, Không thé xem dô là
buôi h9C phu dao, mà là rnôt ca ch làm khôn ngoan dé tang rnïrc d6ng
g6p.
Trong bai cành h~ thong giao duc bi chi trfch vi chira mang lai 51! thành
công, nam 2005, bc? Luàt Olào duc rnôi da dl1gc ban hành, dong thôl
rnôt 50 quyét dinh và chfnh sa ch nhàrn nâng cao tlnh minh bach, hiêu
qua trong ngành giao duc da dl1Ç1c công bô, trortq dô c6 rnôt 50 quyét
dinh nhàrn han ché rnïrc thu tÙ' cac phu huynh. Công khai h6a trô thành
diéu bât buôc và cac trl1è1ng h9C c6 tràch nhiêrn phài thông bào cha
phu huynh biét vào dâu nam h9C chi tiét vé cac khoàn phi mà ho phàl
d6ng cha nhà trl1è1ng.

Nhüng yéu t6 bên ngoài cùa su xuat hlën quan niêm chat h.n;mg
Bên canh dô, CJ rurôc ngoài càt nhin vé giao duc cüng da bién chuyén.
Néu thèi gian tnrôc, tal cac hôl ngh! lôn, ngl1è1i ta thl1è1ng chu y dén khfa
canh 50 111Ç1ng trong su phàt trién giao duc, thi nay chat 111Ç1ng da trô
thành yéu ta chlnh khi dé càp dén hlêu qua cùa giao duc, Vlêt Nam,
cüng nhu da 50 cac rurôc dang phàt trién, da tham gia vào Chl10ng
trinh Giào duc cha M9i ngl1è1i trong linh vlfc giao duc và Ch110ng trinh
này dé cao viêc nâng cao chat 111Ç1ng giao duc, Thang 6 nam 2003, Viêt
Nam da dua ra: Ké hoach hành dc?ng quôc gia vé Giào duc cha M9i
ngl1è1i 2003-2015. "Ké boecti này, mô: mët là phLlong tiêr, d€ Chinh phu

co th€ diéu chinh

chinh sach à tém vi mô trang khuôn khô Giao dl,lc
cha M9i ngLlài, m(lt khac là khung dé phat trién cac ké hOéjlch Giao dl,lc
cha M9i ngLlài téjli cac tinh và thành pho. Ngoài ra, no cüng là khuôn
khô dinh hLlong cha cac t6 chuc quoc té, cha cac st! vi~n trq hai chiéu,
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st! ho tro ky thuë: và tài chfnh cua cac ta cnuc phi chfnh phu, nnëm
tang toc và âém bào chfft 111çng cùe cac hoe: dçmg cua Giéo duc cha
MÇJi ngl1àr (lôi gié1i thiêu cùa Ông Nguyen Minh Hiên, luc dô là Be?
Tnrônq Be? Giào duc và Dào tao).
Toàn thé cac tô chïrc qu6c té, dong thèl cüng là nhÜ'ng nhà tài tro chïnh
trong lïnh vl!c qiào duc, tà dây hirônq su chu y vào nhÜ'ng van dé Iiên
quan dén chat ILlqng qiào duc, chat ILl<;1ng này không thé b] "hy sinh"
cha 56 ILlqng. Tuy chira nhàt tri vé dinh nghïa chat ILlqng giao duc và
nhÜ'ng biên phàp cân phài tién hành dé dam bào chat ILlqng, nhLtng moi
ngLlài déu dong y rang nâng cao chat ILlqng giao duc là môt trong
nhÜ'ng diéu kiên Cd ban dam bào cho hê th6ng qiào duc hoat dc?ng t6t
và bén vÜ'ng.
Tuy không nghi ngà nhÜ'ng dành gia cùa Nhà rurôc và cac gia dinh vé
vai tro quan tronq cùa qiào duc, nhLtng cüng không thé ch6i câl là
nhÜ'ng yéu kém cùa hê th6ng giao duc da khién cha cac gia dinh phàl
nghï dén nhiéu biên phàp nhàrn thay thé hay bô sung hê th6ng giao
duc hiën hành. Tuy nhiên cô rat nhiéu gia dinh không c6 khà nang làm
diéu dô, hoàc phài châp nhân hy sinh rat nhiéu dé thire hièn nhÜ'ng
biên phap này. D6i vôi ho, giai phàp duy nhât là nâng cao hê th6ng nhà
tnrônq và chat ILlqng cùa qiào duc công làp. NhLl vé%!y, ngày càng thây
cân phài trurc hièn "su chuyén doi co tfnh quyét dinh
111çng sang

ur so

chfit Ming, viëc này doi hoi su nâng cao mot ca ch ra ràng cac nô!
dung, phl1dng phBp giàng dfily, két quà hoc t(ip, cua h~ thong th! cà,
cua tné! dO dfily và hoc và cùe h~ thong quàn Iy giao duc" theo van ban
"Ké hoach hành dc?ng qu6c gia vé Giao duc cha MÇ>i ngLlài 2003-2015".

Dl! an nghiên cüu vé chat h.n;mg giao duc
"Ké hoach hành dc?ng qu6c gia vé Giào duc cha lVIÇ>i ngLlài 2003-2015"
cùa Vlèt Nam da xac dinh b6n nh6m d6i tLlqng cha Giào duc cha MÇ>i
ngLlài, dô là, bào vE';! và giao duc rnârn non, tiéu hoc, trung hoc cd sô
và qiào duc không chïnh quy.
Ml,lc tiêu và chLldng trinh hành dc?ng cha b6n nh6m d6i tLlqng này liên
quan dén viE';!c tiép cé%!n, chat ILlqng và s~r phù hqp cüng nhLl quan 1'1.
Trong Iïnh vl!c mam non, dl! kién bao dam mÇ>i tre em tà 0 tuôi dén 5 tuôi
déu c6 thé vào trLlàng hÇ>c, dành Ltu tiên cha tre em thuc?c cac dân tc?c ft
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ngl/è1i và tre em nghèo, cha phép tât ca tre em dl/gc hl/àng tron môt nam
h9C mâm non c6 chat Il/gng truôc khi vào tiéu h9C. Ké hoach hành dônq
cüng xac d!nh à bàc hoc này cân nâng cao chat Il/gng nôi dung và
chl/Ong trinh hoc, phàt trién và dào tao giao viên, dl/a ra rnôt chtronq
trinh hoat dÇ>ng day du dé càl thlèn su tang trl/àng và phàt trién cùa tre
em.

a

bàc tiéu h9C, l/U tiên dam bào cha tât ca cac tré em, ké ca tré em
thuôc dân tôc ft ngl/è1i, tre em nghèo và con gai, déu c6 thé tiép càn
rnôt nén qlào duc tiéu h9C c6 chat Il/gng. Cân phàl theo dôi dé tat ca
cac em không chi h9C hét 5 nam tiéu hoc, mà thành công trong h9C

tàp, và nhir thé da bat dau bang rnôt chat Il/gng co ban trong tat ca cac
trl/è1ng h9C. Cac tronq tâm l/U tiên à bàc trung h9C co sô cüng giong
nhu à bàc tiéu hoc, nhân rnanh vé nâng cao chat Il/gng và su phù hop
cûa vlêc h9C tàp,
Ké hoach hành dÇ>ng này cüng khuyén ngh!, trong thôi gian dâu, cân
phân tfch tinh tranq hièn tai cûa bon nh6m doi tl/gng và xàc djnh nhÜ'llg
van dé mà hê thong giao duc phâi giai quyét trong tl/ong lai. Ké hoach
dl/a ra 5 mue tiêu chién Il/gc, d6 là viêc chuyén tiép tlt sô Il/gng sang
chat Il/gng, vlêc pha càp qiào duc tiéu h9C và trung h9C co sô, khà
nang co thé hoc tàp suôt cuôc dè1i, vân dÇ>ng su tham gia cûa cônq
dong, quàn Iy rnôt càch hlèu qua và sù dl,lng tot nhât cac nquôn luc.
Tai cac tlnh, Ké hoach hành dÇ>l1g quôc gia vé Giào duc cha M9i ngl/è1i
se là nôl dung tham khào khi cân xac d!nh nhÜ'llg chfnh sàch và cac
doi tl/gng l/U tiên t 9i dia phironq. Sl! chuan b] và viêc vàn hành cac Ké
hoach Giao duc cha M9i ngl/è1i tal dia phl/Ong se trô thành co ché chu
yéu cha vlëc vàn hành Ké h09Ch này à târn quôc gia.
Dl! an nghiên CÛIJ vé chat Il/gng qlào duc này ra dè1i trong boi cành nhu
v~y. Nh6m nghiên CÛIJ da tham gia phân tich tinh hinh giao duc tal rnôt
sô tlnh, thành phô và nhÜ'llg don vi hành chfnh phu thuôc. Qua trinh
nghiên cÛIJ bat dâu bang rnôt lo~t cac cUÇ>c diéu tra dé co thé nam bat
dl/gc nhÜ'llg yéu to quyét d!nh dén chat Il/gng giao dl,lc, tlt giao dl,lc tuai
tho dén cuoi b~c trung h9C cO sà thông qua cac chi so phan anh nhÜ'llg
d~c trllng chfnh yéu cua cung giao dl,lc mà van Il/U y dén nét d~c thù
riêng cua tCtng dia phl/Ong. Nghiên CÛIJ cüng xem xét thai dÇ> cua cac
doi tac tham gia nham xac d!nh nhu cau và cach ûng xl! cua nhÜ'llg tac
nhân này t~i dia phl/Ong, bên cung cüng nhl/ bên cau.
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vé rnàt Iy thuyét, tuy tâm quan tronq cùa chat ll1çlng cüng nhir soll1Çlng
trong qua trinh tang trl1ang và phàt trién qiào duc chua dat diroc rnôt
51! thôa thuàn giÜ'a cac nhà nghiên CÛ'U, nhunq vé mat tuyêt doi ho déu
nhât tri vé târn quan tronq cùa chat Il1Çlng, vi nhÜ'ng Iy do vé hlèu qua
cüng nhu vé tinh công bàng.
Trên thire té, van dé chat Il1Çlng qiào duc ngày càng quan tronq doi vdi
chfnh phu cùa cac rurôc dang phàt trién, cac t6 chïrc quôc té, cac nhà
tài tro hai chiéu, cac t6 chïrc phi chfnh phu, d~c biêt trong khuôn kh6
"Chl1dng trinh Ciào duc cho MQi nqirôi" cùa UNESCO. Chat ll1çlng qiào
duc cüng là chu dé quan târn cùa cac phu huynh vi ho ngày càng phàl
dOllg gap nhiéu hon trong vièc tài tro cho qlào duc cùa con em. Vi thé,
vlêc nâng cao chat Il1Çlng dl1ÇlC xem nhir là môt phironq tlên nhàrn cùnq
co 51! tham gia cùa cac gia dinh và qua do vân dçng cha vlêc phàt trién
qlào duc.

à Vlêt Nam,

ph6 câp qiào duc tiéu hoc dl1èlng nhir da hoàn thành cd
ban và dang tiép tuc ph6 càp qiào duc trung hQC cd sa. Ngoài nhûnq
chi sa vé soll1Çlng liên quan dén viêc phàt trién hê thong qiào duc, van
ton tai nhiéu van dé Iiên quan dén chat Il1Çlng cûa hê thong giao duc
hiên hành. Dày là van dé mà Chfnh phu cüng nhu Ouôc Hôi Viêt Nam
dang rat quan târn vôi mong muon càl thiên chat Il1Çlng qiào duc, Tuy
nhiên cac dû liêu hiên co chua du dé dành gia cac thïr tl! l1U tiên vé
phironq diên dia Iy, xàc dinh mue tiêu tal cac tlnh và dành gia tac dçng
cûa vlëc thi hành cac chfnh sàch trong linh vl!c này. Vlëc ma rçng ra
bên ngoài cûa hè thong giao duc cüng d~t ra van dé dành gia cùa Nhà
rurôc doi vôi chat Il1Çlng cûa hê thong giao duc tl1 thuc,
Sa Il1Çlng cünq nhu két qua cùa cac nghiên cÛ'U nhàrn do ll1èlng chat
Il1Çlng giao duc da chûng minh ràng co nhiéu diém khàc biêt quan tronq
trong cac càch tiép càn khàc nhau vé van dé này. Nhàn thïrc vé târn
quan tronq cùa chat Il1Çlng giao duc và khô khan gii\p phâi trong viêc
do ll1èlng chat Il1Çlng, dàc blêt trong bai cành qua ft dÜ' liêu và không thé
tin tl1ang t1nh chfnh xac hoàn toàn cua cac dÜ' li~u da co da khién cha
cai nhin cua cac t6 chûc quoc té vé chat Il1Çlng giao dl,lc kha tl1dng
phan nhau. Châng h~n, cai nhin vé chat Il1Çlng giao dl,lc do UNESCO
dé ngh! phûc t~p mçt cach d~c bi~t 50 vdi quan ni~m cua Ngân hàng
Thé gidi trong khuôn kh6 Dé Xl1dng mçt 51! phat trién tang toc (Fast
Track Initiative), mà Vi~t Nam dl1Çlc xem nhl1 du tl1 cach dé tham gia
vào nam 2004.
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Dl,J' an nghiên cÛ'U này nhàt trf vôi quan niêrn
diroc dinh nghïa trong "Bào cao qlàrn sàt toàn
duc cha moi ngLtài nam 2005 cùa UNESCO".
tinh tranq cùa chat ILtÇlng và su tién trién cùa

vé chat ILtçlng qiào duc
cau vé chat ILtÇlng Giào
Theo dô, cân dành gia
n6 "thông qua viêc hoc

t~p da dL1CJc nhln nh~n và co thé xac âintï" dL1CJC là két qua - hay ph ai
là két qua - cua viëc di hoc, mue tiêu cùe vlêc di hoc này là pbé: trién
tL1 duy cùe hoc sinb, truyén ba nhùng gia tri và
ch LIng xÎl cua môt
công dân t6t, âue ra nhùng diéu ki~n tnuën ICJi dé pné: trién vé tlnh cam
cüng nhu tinh sang teo. viëc danh gia này dL1CJc tbuc biën dl/a trên
nhùng chi s6 vé két qua hQC t~p cùe hoc sinh trang
ba lïnh vue trên
và nhùng yéu t6 tac d(Jng âën két qua này, til ph fa cung và cau giao
duc, trang nhùng b6i cént: dia phL10ng di)c tf/mg".

ca

ca

Khi nghiên cÛ'U cac yéu ta c6 tfnh quyét dinh dén chat ILtÇlng giao duc,
cac yéu tô llên quan, nhÜ'l1g diéu klên vàt chat cüng nhu thai dô ûng xl!
và sl,J'tLtong tac cùa tàt ca cac yéu ta này, ngLtài ta mai c6 thé hiéu diroc
càch vân hành cùa n6 và sau d6 mai co khà nang tac dÇ>ng dén chat
ILtÇlng qlào duc, Dl,J' an nghiên cÛ'U cùa chùnq tôi da lua chen cac van
dé, tâp trung vào nhÜ'l1g yéu ta c6 ành hLtang dén két qua hoc tàp,
ngoài khà nang cùa tUng ca nhân hoc sinh, trong nhûnq bai cành dia
phLtong d~c tnmq, vé phfa bên cung và cau qlào duc,

Ll,Ia che)" phuong phép nghiên cüu
Theo Hién phàp cûa Viêt Nam, giao duc tiéu hoc c6 tfnh chat bat bUÇ>C,
chfnh sàch Phô càp giao duc tiéu hoc càng khâng dlnh sir bat bUÇ>C d6,
trong khi vlëc hoc a bàc trung hoc càn tùy thuôc vào vlèc thi do hay
không ô cac ky thi tuyén (TCt nam 2006 da bô thi tuyén dâu vào trung
hoc co sa). Bàc mau qlào không bat bUÇ>C và, so vôl cac bàc hoc khàc,
cung và cau qiâo duc công lâp con khiêm tan vi hoc phf tLtong dai cao.
Tuy nhiên, theo Soo-Hyang Choi, trLtang Khoa thiéu nhi và qiào duc hôi
nhâp (Phân khoa giao duc co sa UNESCO, Paris) "Giéo duc mém non
là cénh cÎla di vào giao duc tl/ nbiën nhfit cùe tuô! thiéu nhi. Giéo duc
mért: non phai dL1CJc L1U tiên vot diéu ki~n t~p trung vào sl/ phat trién
toàn di~n (holistique) cua dtJa tre, dL1CJc tô chtJc trang m(Jt môi trL1àng
tuân theo cac tiêu chuân dé,iy hQc can ban và ph ai di cùng v(Ji m(Jt ké
14. Theo lù ngCI cua N. Burnett, nguài kéIhùa cua C. Colclough khi gi6i Ihi$u bào cào 2005.
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hoect: dan dan cha cac tre em it tuôi nhâ't. Néu hêli ôu cac ôiéu ki~n
trên thi giao aue mêm non là phllàng tiêt: thiét tnuc nhat ôê? tuên theo
Tuyên bD vé Giéo duc cha MQi ngllài, ban tuyên bD cha ràng viêc hoc
tép bat ôau to khi mai sinh ra ôàf' (2006). Thèli gian h9C tàp 0 màu giao

dôl khi mang tfnh quyét dinh su phàt trién cùa trè, và theo do dén chat
Il1Çlng cùa viêc h9C tàp trong tironq lai. Ngoài ra, vièc bac v$ và qiào
duc thiéu nhi là mue tiêu hàng dâu cùa Giào duc cha M9i ngl1èli. Cuôi
cùng, ngl1èli ta cüng thây rang, ngay tù' màu qiào, cha rne da c6 thé c6
d!nh hl1élng lua chon van dé di h9C cùa con em (tuoi di h9C, hra chon
tnrènq, dôi khi ca vlèc di h9C thêm, trong tnrènq hop c6 cung qiào duc
thi cung qiào duc này c6 da danq hay khônq, de dàng tiép càn hay
không ... ). NhÜ'l1g su lua chon này c6 thé quyét d!nh toàn bô qua trinh
h9C tâp sau này cùa dLta tré.
Vi nhÜ'l1g Iy do này mà vlêc nghiên cùu sê tàp trunq vào ba bàc dâu
tiên cùa hê thong qiào duc - rnârn non, tiéu h9C và trung h9C Cd sô.
Nhàm mue dich quan sàt nhÜ'l1g yéu tô ành hl10ng dén chat Il1Çlng giao
duc cd ban trên bon phtronq diên da dl1ÇlC UNESCO dl1a ra. Don v!
diroc chon hra nghiên cùu là cap xâ vi dô là don v! hành chinh thàp nhat
trong quàn Iy qlào duc, Nhir v~y, chunq ta c6 thé nghiên cûu ca ba bàc
h9C này trong rnôt khung cành tl1dng doi dong bô, dong thèli c6 thé luu
Ydén su Iinh hoat trong van dé chuyén tiép tù' bàc h9C này sang bàc
h9C khâc,
Bé xac d!nh d!a diém nghiên cïni, dâu tiên nh6m nghiên cuu chon cac
huyèn d~i diên cha su da danq vé phironq diên kinh té xâ hôi cüng nhu
vé tinh hinh giao duc cùa tlnh Khành Hoà. Sau dô, trong huyèn lai lua
chon rnôt xâ, mang nhÜ'llg d~c tnmq cho cac van dé nghiên cïni, dua
trên nhÜ'l1g thônq kê da c6 và dl1Çlc thào luân ky vôi Sa Giào duc và
Bào tao,
Huy~n V~n Ninh là rnôt huyên nông nqhiêp ven bién bac gom cac dao
và ban dao, phan léln ngl1èli dân song bang ngl1 nqhiêp, HUY$n c6 13

xâ, moi xâ déu c6 it nhat m(>t tnlèlng màu giao, m(>t trl1èlng tiéu h9C và
m(>t trl1èlng trung h9C Cd sa (tni m(>txa chl1a c6). Cüng nhl1 HUY$n V~n
Ninh, xa V~n Long là m(>t xa ven bién, xa trung tâm th! tCt, ngl1èli dân
làm nghé nông hay danh bat cà T~i xa này, nh6m nghiên CLtu da ch9n
trl1èlng màu giao dân I~p (càn c6 m(>t trl1èlng màu giao tl1 thl,lc khac),
trl1èlng tiéu h9C công I~p V~n Long và trl1èlng trung h9C Cd sa công I~p
Tran Quoc Tuan.
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Huy~n Diên Khanh là rnôt huyën nông nqhiêp a dông bàng, da 50 dân
chùnq song vé nghé nông, tuy cüng c6 rnôt 50 ngl1èJi dân làm san xuàt
công nqhiêp, Huyèn c6 21 xâ, trong d6 nh6m nghiên cùu chon xâ Suai
Tân VI là xâ xa th! trân nhât và c6 rnôt khu công nqhièp, TCt nam 2007,
xâ Suai Tân dâ thay d6i d!a gidi và hièn nay thuôc vé Huyèn Cam
Lâm. 15 Tai xâ, nh6m nghiên cùu cüng dâ lua chon tnrènq mau giao dân
lâp (xâ cüng c6 rnôt trl1èJng mau giao tu thuc), trl1èJng tiéu hoc công I~p
Suai Tân và trl1èJng trung hoc ca sa công làp Phan Dinh Phùng.

Thành pho Nha Trang là trung tâm hành chînh quan tronq nhât cùa
Tlnh. NhÜ'l1g nam gan dây cac ngành kinh té san xuât và dich vu rat
phàt trién, d~c biêt là du lich. Nha Trang c6 27 phl1èJng và trên 100
trl1èJng hoc, VI thé, tai dây, vlêc hra chon chu yéu hl1dng dén nhÜ'l1g
tnrônq dl1çJc trang b! day du nhât vé ca sa vàt chat và c6 khà nang hâp
dan cac hQC sinh. Nh6m nghiên cùu dâ hra chon Trl1èJng Mam non
công I~p Hl1ang Sen, tnrônq Ph6 thông Hermann Gmeiner, rnôt trl1èJng
do t6 chïrc phi chînh phu rurôc ngoài thành lâp và do Sa Lao d(>ng
Thl1ang binh và Xâ h(>i cùa tlnh quàn Iy, và trl1èJng Trung hoc Ph6 thông
Nguyen Van Troi, nol duy nhât a thành phô c6 chl1ang trlnh song nglt
Phàp - Viêt a bàc trung hoc,

Cuôc nghiên cûu tàp trung vào cac trl1èJng hQC VI d6 là dan vi ca ban
trong h~ thong qiào duc, Môt xâ c6 thé c6 nhiéu trl1èJng rnârn non, tiéu
hoc, hay trung hoc ca sa thuôc công làp, dân I~p hay tl1 thuc, moi khi
phài ilIa chon, thl1èJng thl nh6m nghiên cùu së chon trl1èJng công I~p dé
nghiên cïni, VI cung qiâo duc công lâp là de tiép càn nhàt doi vôl da 50
ngl1èJi dân.

15. Huyên Cam Lâm, thânh I~p nàrn 2007, bac gôm rnôt s6 xâ truoc d6 thuôc cac huy~n Diên Khành và
Cam Ranh.
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Vi~c thu thâp cac thông tin san co

aVi(lt Nam, ngành giao duc da to chïrc thu thàp cac thông tin dlnh ky
vé tinh hlnh giao duc cùa cac t1nh/ thành phô, huyèn, xâ, phirônq theo
nhûnq cap d9 khàc nhau, nhûnq 50 liêu thong kê này chu yéu là vé
cung qiào duc.

Sa Giào duc và Dào tao thtrc hiên cac bào cao thong

kê vé tinh hlnh
qiào duc cùa tlnh theo tùng bàc hoc cha 89 Giào duc và Dào tao vào
dâu, girta và cuôi nam h9C theo biéu mau cùa 89 Giào duc quy dinh.
Tturc té, tal tlnh Khành Hàa,
Giao duc và Dào tao c6 hai loal phiéu
thong kê qiào duc, Phiéu thïr nhât dira theo mau cùa 89 nhàrn thu thàp
cac thông tin chung cha ca tinh, và phiéu thïr hai do
Giào duc - Dào
tao thiét ké nhàrn thu thàp nhûnq 50 lièu riêng cùa moi trl10ng và moi
huyên cha tlnh minh.

Sa

Sa

Sa

Giào
Tai Phàng qiào duc, dé thire hièn cac bao cao hàng nam cha
duc và Dào tao, càn bô tong hop sê tàp hop thông tin tlt cac trl10ng dé
trinh lên cap cao hon.
Tai cac tnrônq, hièu tnrônq và cac hiêu ph6 c6 tràch nhiêrn thu thàp
cac sô llêu qiào duc, ngoài ra nhân viên ké toàn, qlào viên chu nhiêrn
và can bô phu tràch phô càp qiào duc cüng tham gia thu thàp cac 50
liêu Iiên quan dé glti lên Phàng Giéo duc,
Nhl1 v~y, da c6 rnôt h(l thong thu thàp sô lièu thônq kê khà hoàn chlnh,
Tuy nhiên d6 mai chu yéu là thông tin vé 50 111Ç1ng. Nghiên cÛ'U này c6
khai thàc nhÜ'l1g 50 lièu thong kê hlën c6, dong thôi thu thàp thông tin
theo phl1dng phàp nghiên cÛ'U d!nh tînh dé bo sung cac thông tin vé
chat 111Ç1ng.

NhÜ11g doi tUT;Jng phong v~n
Nhàrn thu thàp thông tin vé bôl cành xâ h9i dé xàc djnh tlnh hlnh qiào
duc tal cac xâ dl1Ç1c hra chon nghiên cÛ'U 50 vôi cac huyên và tinh khàc,
nh6m nghiên cÛ'U da tién hành nhiéu cuôc ph6ng van càn bô cac
phàng chuyên môn cùa
Giao duc và Dào tao Khành Hàa cüng nhir
vôi cac can b9 phu tràch qiào duc tai cac huyên và xâ.

Sa
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Tai huyên Diên Khành và Van Ninh, nhôrn nghiên cûu da phong van
cac can phu tràch Phàng Glào duc huyén nhàrn thu thàp thông tin vé
nhùng dàc tn..tng giao duc cùa xâ 50 vôi cac xâ khàc trong huyên, và
50 vôl cac huyên trong t1nh. NhLtng tal Nha Trang, VI cac tnrônq dLtÇ1C
hra chon không cùng 0 trong rnôt phLtèfng nên cac thông tin liên quan
dén tinh hlnh giao duc dLtÇ1c thu thàp qua sô Giào duc và Dào tao cüng
nhu Phàng Giào duc Nha Trang.
Hi~u trut1ng

cac trLfèmg. Do vai trà dàc biêt cùa minh, cac hièu trLtong

là nhùng nhân vât chu chat trong vièc quàn Iy tnrônq. HÇl co thé cung
cap nhùng thông tin quan tronq vé diéu kiên hoc tâp tal tnrônq, vé moi
quan hê cùa trLtàng vôi môi trLtàng xung quanh, dông thôi, ho cüng là
rnôt yéu ta tac dÇlng rnanh rnë dén chat ILtÇ1ng qlào duc,

hiêu trLtong déu dLtÇ1c phong van trong khuôn khô rnôt cuôc nôi
chuyên phan nào co tînh d,nh hLtOng, qua do co thé thu thàp thông tin
Moi

vé diêu kièn vàt chat, phuonq thïrc vàn hành cùa nhà tnrônq, cüng nhLt
co gang tlrn hiéu bang càch nào cac trLtàng co thé diéu chlnh cung giao
duc, Boi VI cac tnrônq da phài tl,f tlrn ca ch làrn cùa minh phù hop vôi
phLtC1ng diên chat ILtÇ1ng qiào duc dira trên cac tac dÇlng hay àp Il,fC rnà
cac trLtàng phài qành chiu, cüng nhLt trên nguôn tài chfnh và nhân Il,fC
co thé co dLtÇ1c.

Giao viên. Cac qiào viên là rnôt thành phan chfnh yéu cùa hê thong
qiào duc và rnoi công trlnh viét vé qiào duc déu khâng dinh vai tro cùa
ho doi voi chat ILtÇ1ng giao duc, Do do, diéu klên sinh song và làm vlêc,
viêc tiép càn thông tin cüng nhLt qua trinh dao tao co tac dÇlng IOn dén
giàng day cùa ho, Oiào viên cüng c6 quan niêrn riêng vé chat ILtÇ1ng
giao duc, qua dô ho dien dat và thire hành nhùng chi th, cùa cac cap
lành dao vé pruronq phap day hoc, nÇli dung day hoc cüng nhLt viêc
dành gia hoc sinh.
Nhùng thông tin do Ban giam hiêu nhà tnrônq cung cap vé trlnh dÇl
chuyên môn, si sa, hoàc viêc tuyén dunq dLtÇ1c bô sung bang cac thông
tin co dLtÇ1c tù nhùng cuôc phong van nhom (tlt 8 dén 10 giao viên t~i
moi trLtàng). Nhùng ngLtài tham gia phong van nhom dLtÇ1c chÇln trong
sa cac giao viên, co chu y dén 51! da d~ng vé gioi tînh, trlnh dÇl dào t~o,
thâm niên giàng d~y, cac môn d~y, giao viên dia phLtC1ng hay t1nh
ngoài. Dai voi cac trLtàng mam non hay tiéu hÇlC, phan IOn giao viên
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tham gia là nCt VI ho chiém ty I~ rât Ion trong nhà tnJàng.

Hçc sinh. Hoc sinh là tre.>ng tâm cùa qua trinh day hoc vi cac em là dai
tl1Çlng cùa vlëc hoc tàp và, tùy theo d~c fnmq ca nhân và gia dinh, hoc
sinh cüng chfnh là tac nhân cùa vlèc hoc tâp. Cüng nhu "Bào cao qiàrn
sàt toàn cau vé chat 111Çlng Giâo duc cha mol ngl1ài nam 2005 cùa
UNESCO", da nhàn rnanh, néu nhCtng dàc tnmq ca nhân cùa hoc sinh,
nhu cac ky nang, su kiên tri hay su thfch Ltng, cüng nhu nhCtng kh6
khan chunq g~p phàl déu tac dçmg dén chat 111Çlng cùa vlèc hoc tàp, thl
nhCtng dàc tnmq này phài diroc chu y trong bai cành chung.

Nhàrn c6 thé hiéu târn quan tronq này, nh6m nghiên cùu da tién hành
ba cuôc thào luân nh6m vôi cac hoc sinh lôp 4, lôp 8 và hoc sinh cac
lôp phô C~P. Dai vôi hoc sinh mau qlào, phironq phàp dl1Çlc lua chon là
quan sàt tre trong sinh hoat. Cac nh6m hoc sinh dl1Çlc lua chen rnôt
ca ch da danq vé phl1dng diên két qua hoc tàp và cân bang vé gioi tfnh.

Ban d{!i di~n cha me nçc sinh. Luàt qlào duc 2005 không dé càp
nhiéu dén cac ban dai diên cha me hoc sinh, chi qui dinh trong Diéu
96 rang: "Ban oéjJi diên cha me hoc sinh OLlÇ1C ta cnuc trang m8i nam
hoc ci bëc mém non và giao duc pha thông, do cha me ho~c qiém hé)
noe sinh tùng lop, tùng trLlàng cù ra od phai hÇ1p vo! nhà truonq thuc
hi~n cac noe: oé)ng giao duc. Không ta chue ban oéjJi diên cha me hoc
sinh liên trLlàng và ci cac cap hành chinh".
Trên thire té, cac ban dal diên này giCt vai tro trung gian giCta cha me
hoc sinh và nhà tnrônq, ho tro rnôt sa hoat dç,ng cùa nhà tnrènq, quàn
1'1 sa tién thu diroc cùa cac cha me, tham gia vào vtèc huy dç,ng phô
càp qtào duc à tiéu hoc và trung hoc cd sô. Theo xu h110ng này, ho
cüng tham gia vào viêc diéu hành nhà tnrônq. Vi dây là rnôt trong cac
yéu ta dam bac chat 111Çlng qlào duc nên tat ca cac tnrônq ban d~i di~n
cha me hoc sinh cùa cac tnrènq nghiên cùu déu dl1Çlc ph6ng van trong
qua trinh diéu tra.

Cha me nçc sinh. Cac cha me hoc sinh giCt rnôt vai tro quyét dinh
trong viëc hoc tâp cùa con em minh VI chfnh ho xàc dinh nhCtng diéu
kiên hoc tàp cùa cac em trong và ngoài pham vi nhà tnrônq,
Cai nhln cua cac gia dlnh vé chat 111Çlng giao dl;Jc mà con em he.> dl1Çlc
hl1àng quyét dinh sl,l Il,la che.>n cua he.> và ngl1Çlc I~i chat 111Çlng này cüng
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dl1c,1c do 111àng dira trên rrurc dô chô mong cùa cac gia dlnh, Tuy nhiên,
không phài tât ca cac gia dinh déu c6 khà nang nhu nhau trong vlêc
Ilia chen, VI thé, dôi khi ho tlrn càch làch cac quy d!nh. Chûng ta se co
gang tlrn hiéu nhÜ'llg càch thïrc này, xem nhÜ'llg gia dînh nào àp dunq
n6, nhÜ'llg kh6 khan mà ho qành chiu khi àp dl:lI1g cac càch thïrc dô
cüng nhu co gang phân tfch cac quan niërn cùa ho vé chat 111c,1ng qlào
duc/dào tao, von là nén tang cùa nhÜ'llg Ilia chen này.
Nh6m nghiên cùu da ph6ng van cha me hoc sinh theo trlnh dÇ> di hoc
cùa con em ho, theo nh6m di hoc dûng tuyén hay tràl tuyén, cüng nhu
ph6ng van cha me cùa cac em trong dÇ> tuai di hoc nhimq chua dén
trl1àng (mau qlào) hoac da bô hoc (tiéu hoc và trung hoc co sô). Cac
thành viên tham gia ph6ng van déu dl1c,1c cac càn bô phu tràch qlào
duc d xâ hay cac hiêu trl1dng Ilia chon nhàrn gidi thiêu tlnh hlnh da
danq vé mat kinh té, xâ hôi d d!a phironq.

Chinh quyên dia phLlC1ng và cac tô' chUt cpng dông tlfli xa. Viêc
ph6ng van chfnh quyén d!a phironq cüng nhir cac ta chire cÇ>ng dong là
rat cân thiét VI ho chfnh là nquôn thông tin chfnh vé tlnh tr~ng kinh té,
xâ hôl và van h6a cùa dia phironq. Dong thôi, ho cüng c6 vai trè hàng
dau trong vlêc dÇ>ng viên ngl1ài dân tham gia su nqhlêp giao duc và dau
tranh chang bô hoc trong khuôn kha chfnh sàch Xâ hôi h6a giao duc,

Bo C!,lC cùa cuon sach
Cuon sàch này trlnh bày két qua nghiên CU'u thire té vé qlào duc cùa
tinh Khành Hoà, dl1c,1c tién hành vào thang 3 nam 2007. Tinh hlnh qlào
duc cùa tlnh dl1Ç1c Bà Lê Th! Hoa, Ph6 qiàrn doc Sa Glào duc và Dào
tao tlnh Khành Hoa gidi thiêu trong Phan ma dâu,
Ba chuonq tiép theo, trlnh bày két qua nghiên CU'u ta: ba d!a pluronq,
moi d!a ph110ng rnôt cluronq. Cac chironq này déu c6 cau truc giong
nhau.
Phan thïr nhât gidi thiêu dàc diém chung, tlnh hlnh giao duc cùa
cac trl1àng dl1c,1c khào sàt.

xâ và

Phan thïr hai se phân tfch nhÜ'llg diéu kiên di hoc tai xâ - hoàc don v!
phù hop nhât, theo cac tù' ngÜ' dl1c,1c sil dl,lng trong "Bao cao giam sat
chat 111c,1ng giao dl,lc cha me;>i ngLfài nam 2005 cua UNESCO" (2004: 38).
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Dau tiên là CCI sô vât chat và trang thiét bi day hoc, nhû'ng yéu ta này
co tfnh quyét dinh doi vôi vlêc di hoc, Sau do, phân tfch tài chfnh cùa
vlèc di hoc dé xac dinh xem dây co phàl là rnôt trô nqal trong vlêc di
hoc hay tiêp tuc di hoc không. Cac tac gia cüng chu y dén cac diéu kièn
giang day và hoc tàp nhu dé dùng day hoc, sa hoc sinh trong rnôt lôp
hoc, qua trinh dào tao và tién IlfClng cùa qiào viên, phironq phàp day
hoc và chlfClng trinh giao duc, sinh hoat chuyên môn cùa qiào viên và
su dành gia hoc sinh.
Do nam diroc dlfÇ1C tinh hinh cu thé 0 d!a phtronq, nên phan viét vé cac
xâ Van Long và Suai Tân, con trinh bày nghiên cÛ'U van dé trè em di
làm sôrn, viêc bac toàn h~ thong qiào duc, trong khi chlfClng vé Nha
Trang së dé càp dén nhû'ng quan niërn khàc nhau vé chat IlfÇ1ng qiào
duc, van dé nôi bàt lên sau nhû'ng cuôc thào luàn vôi cac doi tac khàc
nhau trong lïnh vire qiào duc,
Phan thïr ba là nhû'ng van dé két luàn cùa nghiên cÛ'U này, dua ra
nhû'ng nhàn dinh chung và khuyén nqh],
Véli cac dia diém nghiên cÛ'U da dlfÇ1C hra chen nhàrn dam bac tfnh da
danq vé cac dàc tnmq kinh té xâ hôi và cac két qua nghiên cÛ'U dat
dlfÇ1C cha thây gia thuyét ban dâu, quan niêm cha rang chat IlfÇ1ng giao
duc là rnôt khài niêrn tlfClng doi, hoàn toàn da dlfÇ1C chU'ng minh.
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