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LỜI NÓI ĐẦU

Chúng ta cần giáo dục nội dung gì cho thế kỷ XXI? Mục tiêu của giáo dục là gì trong
bối cảnh biến chuyển xã hội hiện nay? Việc học tập nên được tổ chức như thế
nào? Những câu hỏi này đã khơi nguồn cảm hứng cho những ý tưởng được trình
bày trong ấn phẩm này.
Dựa trên tinh thần hai tác phẩm then chốt của UNESCO, Học để khẳng định mình:
Thế giới giáo dục hôm nay và ngày mai (1972), (Báo cáo Faure) và Học tập: Kho
báu tiềm ẩn (1996), (Báo cáo Delors), tôi chắc chắn rằng chúng ta cần suy nghĩ lại
một lần nữa trên diện rộng về giáo dục.
Bởi đây chính là những khoảng thời gian khó khăn. Thế giới ngày càng trẻ hơn,
chúng ta ngày càng tham vọng về quyền con người và nhân cách con người. Các
xã hội trở nên kết nối hơn bao giờ hết nhưng sự bất hoà và các cuộc xung đột
vẫn còn hoành hành. Các khu vực quyền lực mới đang nổi lên, nhưng sự bất bình
đẳng đang ngày càng sâu sắc và hành tinh này đang phải chịu càng nhiều áp lực.
Những cơ hội cho phát triển hội nhập và bền vững là rất nhiều, nhưng thử thách
cũng rất cam go và phức tạp.
Thế giới đang thay đổi – giáo dục cũng cần phải thay đổi. Các xã hội ở khắp nơi
đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, và hiện tượng này yêu cầu những dạng
thức giáo dục mới để nuôi dưỡng những năng lực mà xã hội và nền kinh tế cần,
hôm nay và ngày mai. Điều này có nghĩa là cần vượt lên trên mức biết đọc, biết
viết và biết đếm, để tập trung vào học tập về các môi trường và tập trung vào
những cách tiếp cận học tập mới hướng tới bình đẳng hơn, công bằng xã hội hơn
và đoàn kết toàn cầu hơn. Giáo dục phải là việc học tập để sống trên địa cầu đang
chịu áp lực này. Giáo dục phải là hiểu biết văn hoá, dựa trên nền tảng sự tôn trọng
và phẩm hạnh công bằng, giúp ta kết nối những khía cạnh về xã hội, kinh tế và môi
trường của phát triển bền vững.
Đây là một tầm nhìn nhân văn về giáo dục, như là một hàng hoá chung thiết yếu.
Tôi tin rằng tầm nhìn này làm mới lại tầm nhìn của UNESCO, đã được thống nhất
70 năm trước đây, trong khi cũng phản ánh thời đại mới và nhu cầu mới.
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Giáo dục là chìa khoá mở ra một khung tổng hợp toàn cầu hướng tới mục tiêu
phát triển bền vững. Giáo dục là trọng tâm cho những nỗ lực của chúng ta vừa để
thích ứng với thay đổi vừa để thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống. Một nền
giáo dục cơ bản chất lượng tốt là nền tảng cần thiết để học tập suốt đời trong một
thế giới phức tạp và luôn luôn thay đổi.
Trên toàn thế giới, chúng ta đã nhìn thấy những tiến bộ to lớn trong việc mở rộng
cơ hội học tập cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta cũng cần rút ra những bài
học đúng đắn để đưa ra một phương án sắp tới. Tiếp cận là chưa đủ, chúng ta cần
tiếp tục tập trung vào chất lượng của giáo dục và tính thực tiễn của việc học tập,
tập trung vào việc trẻ em, người trẻ và người trưởng thành đang học gì trên thực
tế. Trường học và giáo dục chính quy là cần thiết, nhưng chúng ta cần mở rộng
góc nhìn, để nuôi dưỡng việc học tập suốt đời. Giúp trẻ em gái tới trường tiểu học
là cần thiết, nhưng chúng ta phải giúp các em học tiếp đến trung học và cao hơn
nữa. Chúng ta cần tập trung hơn bao giờ hết vào giáo viên và những nhà giáo dục
như những nhân tố thay đổi trên toàn bộ cục diện.
Không có một sức mạnh thay đổi nào mạnh mẽ hơn giáo dục – để củng cố quyền
lợi và phẩm chất con người, để xoá bỏ nghèo đói và nhấn mạnh thêm sự bền
vững, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, dựa trên nền tảng
các quyền bình đẳng và công bằng xã hội, tôn trọng đa dạng văn hoá, đoàn kết
quốc tế và chia sẻ trách nhiệm, tất cả những điều này là khía cạnh căn bản của
loài người chúng ta.
Đây là lý do vì sao chúng ta cần suy nghĩ lại trên diện rộng và định hướng lại giáo
dục trong một thế giới đang thay đổi. Để làm được điều này, chúng ta cần tranh
luận và đối thoại trên toàn cầu, và đó là mục tiêu của ấn phẩm này – vừa mang
tính tham vọng, vừa mang lại cảm hứng, để tương tác với thời đại mới.

Irina Bokova
Tổng Giám đốc UNESCO
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LỜI CẢM ƠN

Tôi rất vui mừng khi ấn phẩm này được xuất bản vào thời điểm nút giao lịch sử đặc
biệt này, khi giáo dục quốc tế và phát triển cộng đồng đang hướng tới khung toàn
cầu về Mục tiêu phát triển bền vững. Ấn phẩm này là kết quả của nhiều lần thảo
luận trước đây của tôi cùng bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO trong nhiệm
kỳ đầu tiên của bà. Bà rất ủng hộ ý tưởng nhìn nhận lại “Báo cáo Delors” nhằm
mục đích phát hiện ra những xu hướng tương lai của giáo dục toàn cầu. Một cách
rất thông minh, bà mong muốn thể hiện được, vượt lên trên vai trò chức năng
trong chiến dịch Giáo dục cho mọi người, rằng UNESCO luôn có vai trò lãnh đạo
về trí tuệ quan trọng trong giáo dục quốc tế.
Từ khía cạnh này mà Tổng giám đốc của UNESCO đã thành lập Nhóm Chuyên gia
Cấp cao để tư duy lại về giáo dục trong bối cảnh thế giới đang thay đổi. Nhóm
chuyên gia quốc tế này được giao nhiệm vụ chuẩn bị một báo cáo ngắn gọn nêu
rõ những vấn đề có thể ảnh hưởng tới việc tổ chức học tập và những vấn đề có thể
là chủ đề tranh luận về tầm nhìn cho giáo dục. Nhóm chuyên gia này được đồng
điều hành bởi bà Amina J. Mohammed, Cố vấn Đặc biệt cho Hội Tổng thư ký Liên
hợp quốc và Kế hoạch phát triển sau 2015, cùng giáo sư W. John Morgan, phụ
trách UNESCO tại trường Đại học Nottingham, ở Vương quốc Anh. Những thành
viên khác của Nhóm Chuyên gia cấp cao bao gồm: ngài Peter Ronald DeSouza,
giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển, New Delhi, Ấn Độ;
ngài Georges Haddad, giáo sư tại trường đại học Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pháp; Bà Fadia Kiwan, giám đốc của Viện Khoa học Chính trị Institut des
Sciences Politiques tại trường Đại học Université Saint-Joseph tại Beirut, Lebanon;
ngài Fred van Leeuwen, Tổng Thư ký của tổ chức Giáo dục Quốc tế; ngài Teiichi
Saito, giáo sư tại Trường đại học Quốc tế Sức khoẻ và Phúc lợi tại Nhật Bản và bà
Sylvia Schemelkes, Chủ tịch của Viện Quốc gia về Kiểm định Giáo dục tại Mexico.
Kể từ giai đoạn đầu, Tổng Giám đốc đã dành cho Bộ phận Giáo dục của UNESCO
sự ủng hộ mạnh mẽ để tiến hành dự án này. Được điều phối bởi đội Nghiên cứu và
Dự đoán Giáo dục, nhóm chuyên gia đã gặp mặt tại Paris vào tháng 2 năm 2013,
2014 và tháng 12 năm 2014 để phát triển những ý tưởng của mình và thảo luận
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những bản nháp phần của mình. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn chân
thành tới những thành viên của Nhóm Chuyên gia cao cấp vì những đóng góp quý
báu tới nỗ lực quan trọng này của tập thể. Bộ phận Giáo dục của UNESCO rất biết
ơn vì những nỗ lực và cống hiến của Nhóm Chuyên gia.
Ấn phẩm này có lẽ đã không thể thành công nếu không có sự đóng góp của rất
nhiều người, những chuyên gia bên ngoài cũng như những đồng nghiệp tại UNESCO.
Tôi muốn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của: Abdelialol Akkari (Đại học Geneva),
Massimo Amadio (Bộ Giáo dục Quốc tế của UNESCO), David Atchoarena (Ban
Chính sách và Hệ thống học tập suốt đời của UNESCO), Sylvain Aubry (Sáng kiến
toàn cầu về quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá), Néjib Ayed (Liên hiệp về Giáo dục,
Văn hoá và Khoa học của các nước Ả Rập), Aaron Benavot (Báo cáo Giáo dục toàn
cầu chiến dịch Giáo dục cho mọi người), Mark Bray (Đại học Hồng Kông), Arne
Carlsen (Viện học tập suốt đời UNESCO), Michel Carton (Mạng lưới chính sách và
hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo), Borhene Chakroun (Ban Phát triển Giới
trẻ, Văn hoá và Kỹ năng UNESCO), Kai-ming Cheng (Đại học Hồng Kông), Maren
Elfert (Đại học British Columbia), Paulin J. Hountondji (Ban Giáo dục Quốc gia của
Benin), Klaus Hüfner (Đại học Freie Universität Berlin), Ruth Kagia (Kết quả của
Phát triển), Taeyoung Kang (Viện nghiên cứu POSCO, Seoul), Maria Khan (Hiệp hội
Châu Á Thái Bình Dương về giáo dục cơ bản và giáo dục cho người trưởng thành),
Valérie Liechti (Đại diện Thuỵ Sỹ về Hợp tác Phát triển), Candy Lugas (Viện quốc
tế về lên kế hoạch giáo dục UNESCO), Ian Macpherson (Quỹ Xã hội mở), Rolla
Moumne Beulque (Ban chính sách giáo dục UNESCO), Renato Opertti (Bộ Giáo dục
Quốc tế UNESCO), Svein Osttveit (Văn phòng thường trực, Ban Giáo dục UNESCO),
David Post (Báo cáo giám sát toàn cầu chiến dịch Giáo dục cho mọi người), Sheldon Shaeffer (Chuyên viên về giáo dục trẻ nhỏ và quản lý nhà nước), Dennis Sinyolo (Giáo dục quốc tế), và Rosa-Maria Torres (Viện Instituto Fronesis, Quito).
Cuối cùng, tôi rất biết ơn tới Nhóm Nghiên cứu và Dự đoán Giáo dục UNESCO vì
đã đưa dự án này tới thành quả cuối cùng. Được khởi động bởi Georges Haddad,
Nguyên Giám đốc của Nhóm, quá trình lên ý tưởng được dẫn dắt và điều phối bởi
Sobhi Tawil, Chuyên viên chương trình cấp cao. Hỗ trợ cho dự án là Rita Locatelli
và Luca Solesin từ Uỷ ban về Nhân quyền và Đạo đức Hợp tác quốc tế của UNESCO
tại trường đại học Bergamo, Italy, cũng như Huong Le Thu, Chuyên viên chương
trình tại UNESCO. Những trợ lý nghiên cứu khác bao gồm Marie Cougoureux,
Jiawen Li, Giorgiana Maciuca, Guillermo Nino Valdehita, Victor Nouis, Marion
Poutrel, Hélène Verrue and Shan Yin.

Qian Tiang, Tiến sỹ
Trợ lý Tổng Giám đốc về Giáo dục
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TÓM TẮT

Những thay đổi trong thế giới ngày nay được nhận định là đã đạt tới tầm cao
mới về độ phức tạp và đối lập. Nhà trường cần chuẩn bị cho các em học sinh và
cho cộng đồng khả năng cần thiết để thích ứng và phản hồi lại với các áp lực mà
những thay đổi này tạo ra. Ấn phẩm này góp phần vào việc tư duy lại về giáo dục
và học tập trong bối cảnh nêu trên. Việc làm này dựa trên một trong những nhiệm
vụ chính của UNESCO là quan sát viên toàn cầu các biến chuyển xã hội nhằm mục
tiêu điều phối các tranh luận về chính sách công.
Đây cũng là lời kêu gọi đối thoại có sự tham gia của các bên chủ chốt. Ấn phẩm
lấy cảm hứng từ một tầm nhìn nhân văn về giáo dục và phát triển, dựa trên sự tôn
trọng cuộc sống, nhân cách con người, các quyền bình đẳng, công bằng xã hội, đa
dạng văn hóa, đoàn kết quốc tế và trách nhiệm chung về một tương lai bền vững.
Những điều trên là nền tảng cho tính nhân văn của chúng tôi. Cuốn sách làm rõ
hơn tầm nhìn được nêu trong hai ấn phẩm then chốt của UNESCO: Học để khẳng
định mình: Thế giới giáo dục hôm nay và ngày mai, (Báo cáo Faure) năm 1972, và
Học tập: Kho báu tiềm ẩn, (Báo cáo Delors) năm 1996.
Vấn đề trọng tâm: Phát triển bền vững
Tham vọng về phát triển bền vững yêu cầu chúng ta phải giải quyết những vấn
đề và áp lực chung cũng như nhận ra những chân trời mới. Sự phát triển kinh tế
và giàu có về vật chất đã giảm tỉ lệ nghèo toàn cầu, nhưng nội tại bên trong và
xuyên suốt tất cả các xã hội trên toàn thế giới là sự tăng lên về tính chất dễ bị
tổn thương, sự bất bình đẳng, sự loại trừ và bạo lực. Những khía cạnh không bền
vững trong sản xuất và tiêu dùng kinh tế góp phần vào sự nóng lên toàn cầu, sự
xuống cấp về môi trường và tăng nhanh đột xuất số lượng các thảm họa thiên
nhiên. Hơn thế nữa, khi những khung quy chuẩn về quyền con người trên toàn
thế giới đã được thắt chặt và nhấn mạnh trong những thập kỷ qua thì việc thi
hành và bảo vệ những quy chuẩn này vẫn còn là một thử thách. Ví dụ, mặc dù
việc trao quyền cho nữ giới liên tục diễn ra thông qua việc trao cơ hội tới trường
nhiều hơn, phụ nữ vẫn liên tục phải đối mặt với phân biệt đối xử trong đời sống
cộng đồng và trong công việc. Bạo lực phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là bé gái, tiếp tục
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xâm hại những quyền lợi của họ. Một ví dụ khác, khi phát triển công nghệ thông
tin góp phần vào việc kết nối toàn cầu tốt hơn và mang tới những cơ hội để trao
đổi, hợp tác và đoàn kết, chúng ta cũng thấy sự tăng lên về việc không khoan dung
với văn hóa và tôn giáo khác, các cuộc vận động và mâu thuẫn chính trị dựa trên
sự khác nhau về bản sắc.
Giáo dục cần tìm cách để phản đáp lại các thách thức nói trên, cân nhắc các quan
niệm và hệ tri thức khác nhau, cũng như các ranh giới mới trong khoa học và công
nghệ, ví dụ như các bước đột phá trong khoa học thần kinh và sự phát triển công
nghệ số. Suy nghĩ lại về mục tiêu của giáo dục và hình thức học tập chưa bao giờ
cấp bách như lúc này.
Khẳng định lại một cách tiếp cận giáo dục theo hướng nhân văn
Chỉ dựa vào giáo dục ta không thể hi vọng có thể giải quyết hết các thách thức
trong quá trình phát triển, nhưng một cách tiếp cận giáo dục nhân văn và toàn
diện có thể góp phần tạo nên một mô hình phát triển mới. Trong mô hình đó, sự
phát triển kinh tế phải được dẫn lối bởi sự quản lý môi trường hợp lý và chú trọng
hòa bình, sự bao trùm và công bằng xã hội. Trong sự tiếp cận phát triển một cách
nhân văn này, những quy chuẩn về đạo lý và quy tắc đạo đức sẽ chống lại bạo lực,
sự không khoan dung, phân biệt đối xử và loại trừ. Về khía cạnh giáo dục và học
tập, cách tiếp cận này hướng tới vượt qua chủ nghĩa thực dụng và kinh tế học chật
hẹp để kết hợp nhiều khía cạnh vốn có trong sự tồn tại của con người. Cách tiếp
cận này cũng nhấn mạnh sự bao trùm những cá nhân thường phải đối mặt với
phân biệt đối xử- phụ nữ và các bé gái, những người dân tộc bản địa, những người
khuyết tật, dân nhập cư, người già và những người sống tại các quốc gia đang có
tranh chấp. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận việc học tập cởi mở và linh hoạt,
vừa có tính lâu dài vừa có tính rộng khắp: một cách tiếp cận cho ta cơ hội nhận ra
tiềm năng của chúng ta về một tương lai bền vững và xã hội tự trọng. Cách tiếp
cận nhân văn này cũng bao gồm hàm ý về định nghĩa quá trình học tập kiến thức
và khả năng sư phạm, cũng như vai trò của giáo viên và các nhà giáo dục khác.
Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, cách tiếp cận này càng có vai
trò thực tiễn hơn nữa.
Xây dựng chính sách toàn cầu và tại địa phương trong một thế giới phức tạp
Tinh hình kinh tế và xã hội ngày càng đặt ra nhiều thách thức cho công tác xây
dựng chính sách giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Sự tăng cường
toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến sự tăng lên về tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp
trong lứa tuổi trẻ và lượng việc làm không ổn định. Một mặt những xu hướng trên
nới rộng khoảng cách giữa giáo dục và thế giới việc làm phát triển nhanh chóng,
mặt khác chúng cũng mở ra những cơ hội để ta cân nhắc sợi dây kết nối giữa giáo
dục và phát triển xã hội. Hơn nữa, sự di chuyển linh hoạt về địa lý của người học
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và người làm xuyên qua biên giới các nước và sự truyền thụ các kiến thức và kỹ
năng mới yêu cầu ta cần phải có cách tư duy mới để nhận biết, kiểm định và đánh
giá việc học. Nói về giáo dục công dân, thách thức của các hệ thống giáo dục quốc
gia là hình thành nhân cách cho các em, chú trọng giáo dục nhận thức và ý thức
của các em về trách nhiệm của mình với những người xung quanh, trong bối cảnh
thế giới liên kết và phụ thuộc lẫn nhau.
Sự mở rộng về tiếp cận trường học trong những thập kỷ qua đang đặt áp lực lớn
hơn nữa lên tài chính công. Thêm nữa, nhu cầu được góp ý kiến trong những vấn
đề công và nhu cầu của những tổ chức tư nhân tham gia vào giáo dục đang tăng
lên trong những năm gần đây, cả ở mức độ quốc gia và quốc tế. Sự đa dạng trong
các mối quan hệ hợp tác này đang làm mờ đi ranh giới giữa nhà nước và tư nhân,
đặt ra vấn đề về sự quản lý giáo dục một cách dân chủ. Tóm lại, đặc biệt cần thiết
phải hài hòa các đóng góp và đòi hỏi của 3 lực lượng điều chỉnh hành vi xã hội:
xã hội, nhà nước và thị trường.

Đặt lại bối cảnh giáo dục và tri thức như là dịch vụ chung toàn cầu
Trong điều kiện thực tế thay đổi nhanh chóng như thế này, ta cần suy nghĩ lại về
các nguyên tắc quy phạm điều chỉnh hoạt động quản lý giáo dục: cụ thể, quyền
được giáo dục và quan niệm về giáo dục như là một dịch vụ công. Chắc chắn,
chúng ta thường nhắc tới giáo dục là một quyền con người, là một dịch vụ công
trong các văn bản quốc tế về giáo dục. Tuy nhiên, mặc dù những nguyên tắc trên
được tuân thủ khá nghiêm ngặt ở mức giáo dục cơ bản, thì chưa có một sự thống
nhất nào trong tất cả các buổi thảo luận về thực tế áp dụng của quy tắc này ở cấp
độ giáo dục và đào tạo trên mức cơ bản. Ở những hình thức giáo dục ít được thể
chế hóa hơn như giáo dục không chính quy và không chính thức, quyền được giáo
dục và lợi ích dịch vụ công, nếu có, thì được áp dụng tới mức độ nào? Do đó, mối
quan tâm về kiến thức – được hiểu là thông tin, hiểu biết, kỹ năng, giá trị và thái
độ có được sau quá trình học tập – là trọng tâm trong bất cứ buổi thảo luận nào
về mục đích của giáo dục.
Nhóm tác giả đề xuất rằng cả kiến thức và giáo dục được coi là dịch vụ chung. Điều
này hàm ý rằng việc tạo ra kiến thức, cũng như việc thu nhận kiến thức mới, đánh
giá và sử dụng chúng, là chung cho tất cả mọi người dưới tư cách là thành quả từ
nỗ lực của cả tập thể cộng đồng. Quan niệm “dịch vụ chung” cho phép ta vượt
qua lý thuyết về kinh tế - xã hội riêng có của quan niệm về “dịch vụ công”. Quan
niệm này nhấn mạnh quá trình có sự tham gia của cộng đồng trong việc nhận diện
dịch vụ chung là gì, cân nhắc sự đa dạng về các ngữ cảnh, bối cảnh về hệ thống
liên thông kinh tế và tri thức. Tri thức là một phần kế thừa từ di sản chung của
loài người. Trong bối cảnh đòi hỏi sự phát triển bền vững trong một thế giới ngày
càng phụ thuộc lẫn nhau, việc coi giáo dục và tri thức là dịch vụ chung quốc tế là
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tối cần thiết. Lấy cảm hứng từ giá trị đoàn kết dựa trên tính nhân văn chung toàn
cầu, quy tắc về tri thức và giáo dục là dịch vụ chung toàn cầu có nhiều hàm ý về
vai trò và trách nhiệm của đa dạng các bên liên quan. Điều này cũng áp dụng với
những tổ chức quốc tế như UNESCO, một tổ chức có chức năng giám sát và làm
chuẩn toàn cầu, xứng đáng để đẩy mạnh và hướng dẫn các cuộc tranh biện toàn
cầu về chính sách công.
Cân nhắc cho tương lai
Khi chúng ta hài hòa mục đích và hình thức học tập là thành quả từ nỗ lực cộng
đồng, những câu hỏi sau là bước đầu tiên trong quá trình tranh luận: Mặc dù bốn
trụ cột của việc học - biết, làm, tự khẳng định và chung sống – vẫn còn thiết thực,
chúng liên tục bị đe dọa bởi toàn cầu hóa và bởi sự hồi sinh của chính trị bản sắc.
Làm thế nào để những trụ cột này được cải tiến và củng cố? Làm thế nào để giáo
dục phản hồi lại những thách thức để đạt được mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi
trường? Làm thế nào để đa dạng quan điểm trên thế giới có thể được hài hòa
thông qua một cách tiếp cận giáo dục đầy nhân văn? Làm thế nào để thể hiện
cách tiếp cận nhân văn thông qua chính sách giáo dục và cách áp dụng? Sự toàn
cầu hóa bao hàm những ẩn ý gì cho chính sách quốc gia và quá trình đưa ra quyết
định trong giáo dục? Tài chính giáo dục nên được thi hành như thế nào? Đâu là
những ẩn ý dành cho giáo dục, đào tạo, phát triển và hỗ trợ giáo viên? Hàm ý ẩn
sau các quan niệm khác nhau về giáo dục như là dịch vụ tư, dịch vụ công và dịch
vụ chung?
Đa dạng các bên liên quan với đa dạng những góc nhìn nên được tựu chung lại để
chia sẻ những nghiên cứu và nêu rõ những nguyên tắc quy phạm dưới sự hướng
dẫn của chính sách. UNESCO, với tư cách là một tổ chức trí tuệ và tư vấn, có thể
cung cấp một nền tảng chung cho những cuộc đối thoại và tranh biện như vậy, từ
đó tăng cường hiểu biết của chúng ta về những cách tiếp cận mới với chính sách
và việc cung cấp giáo dục, với mục tiêu duy trì bền vững tính nhân văn và sự thịnh
vượng chung.
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GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

“Giáo dục nuôi dưỡng sự tự tin. Sự tự tin nuôi dưỡng hi vọng. Hi vọng
nuôi dưỡng hòa bình.”
Khổng Tử, triết gia Trung Quốc (551 – 479 Trước Công nguyên)

Lời kêu gọi đối thoại
Ấn phẩm này góp phần vào việc nhìn nhận lại giáo dục trong môi trường thế giới
luôn thay đổi và cũng góp phần thực hiện một trong những chức năng chính của
UNESCO là một tổ chức quan sát toàn cầu các biến đổi xã hội. Mục đích của ấn
phẩm này là tạo điều kiện cho các cuộc tranh luận về chính sách công tập trung
đặc biệt vào giáo dục trong bối cảnh thế giới luôn thay đổi. Đây là lời kêu gọi đối
thoại được lấy cảm hứng từ góc nhìn nhân văn về giáo dục và sự phát triển, dựa
trên các nguyên tắc về sự tôn trọng cuộc sống và phẩm chất con người, quyền
bình đẳng và công bằng xã hội, tôn trọng đa dạng văn hóa và đoàn kết toàn cầu,
và sự chia sẻ trách nhiệm chung, tất cả các yếu tố này là những khía cạnh căn bản
của loài người chúng ta. Ấn phẩm này được mong chờ là sẽ vừa tham vọng vừa
gây cảm hứng, trò chuyện với những vấn đề của thời đại mới, với mọi người trên
toàn thế giới, với tiếng nói riêng trong giáo dục. Ấn phẩm được viết dựa trên cảm
hứng từ hai ấn phẩm cột mốc của UNESCO: Học để khẳng định mình: Thế giới
giáo dục hôm nay và ngày mai, (báo cáo Faure) năm 1972; và Học tập: Kho báu
tiềm ẩn, (báo cáo Delors) năm 1996.
Nhìn lại để hướng về phía trước
Khi nhìn nhận lại giáo dục và nhìn nhận lại việc học tập chuẩn bị cho tương lai,
chúng ta cần xây dựng dựa trên thành quả của những đánh giá trong quá khứ.
Ví dụ, báo cáo Faure năm 1972, đã nêu ra 2 khái niệm liên quan mật thiết với
nhau, đó là khái niệm xã hội học tập và khái niệm học tập suốt đời trong bối cảnh
các hệ thống giáo dục truyền thống đang liên tục bị thử thách. Bản báo cáo cho
rằng khi tiến bộ công nghệ và thay đổi xã hội tăng tốc, không ai có thể trông chờ
rằng nền giáo dục ban đầu mà một người được hưởng sẽ đủ để phục vụ họ trong
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suốt cuộc đời. Trong khi vẫn giữ vai trò chủ chốt trong việc truyền tải những kiến
thức đã được sắp xếp, trường học sẽ được hỗ trợ bởi những yếu tố khác trong
cuộc sống xã hội – các tổ chức xã hội, môi trường làm việc, các hoạt động giải trí,
truyền thông. Bản báo cáo ủng hộ quyền của mỗi cá nhân được học cho bản thân
mình và sự cần thiết phải làm điều đó để phát triển về xã hội, kinh tế, chính trị và
văn hóa. Báo cáo đã khẳng định khái niệm học tập suốt đời là một trong những
nguyên tắc cốt lõi trong việc xây dựng chính sách giáo dục tại cả các nước đang
phát triển và đã phát triển.
Báo cáo Delors năm 1996 đã đề xuất một tầm nhìn kết hợp về giáo dục, dựa trên
hai ý tưởng chính, “học tập trong suốt cuộc đời” và bốn trụ cột chính của học tập:
để biết, để làm, để chung sống và để tự khẳng định mình. Bản chất của báo cáo
này không phải một bản thiết kế cải cách giáo dục, mà đúng hơn là căn cứ để suy
ngẫm lại và tranh luận về những lựa chọn cần đưa ra để xây dựng các chính sách.
Bản báo cáo cho rằng những lựa chọn giáo dục được quyết định bởi những lựa
chọn về xã hội mà chúng ta muốn sống ở đó. Vượt trên mục tiêu tức thời của giáo
dục, bản báo cáo nhìn nhận sự hình thành của một chủ thể hoàn chỉnh là một phần
không thể thiếu trong mục tiêu giáo dục. Bản báo cáo Delors gần như đồng nhất
hoàn toàn với những nguyên tắc về đạo đức và trí tuệ làm nền tảng cho UNESCO,
và bởi vậy những phân tích và kiến nghị của bản báo cáo có tính nhân văn hơn,
ít tính công cụ hơn và định hướng thị trường hơn so với những nghiên cứu cùng
thời về đổi mới giáo dục.
Hai bản báo cáo Faure và Delors chắc chắn đã gây cảm hứng tới chính sách giáo
dục trên toàn thế giới, tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy, kể từ những năm 1970,
và 1990 tới nay, bối cảnh toàn cầu đã biến chuyển nhiều cả về khía cạnh vật chất
và tinh thần. Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI đánh dấu một cột mốc lịch sử với nhiều
thách thức và cơ hội mới cho việc học tập và phát triển của con người. Chúng ta
đang bước vào một giai đoạn lịch sử được nhận định bởi sự tương quan và sự phụ
thuộc lẫn nhau giữa các xã hội và bởi những sự phức tạp, bất định và căng thẳng
ở mức độ mới.
Bối cảnh toàn cầu về học tập đang phát triển
Tình hình thế giới hiện nay được đặc trưng bởi nhiều sự đối lập. Một mặt, sự tăng
trưởng trong toàn cầu hóa về kinh tế giúp đẩy lùi nghèo đói toàn cầu; mặt khác,
sự tăng trưởng này lại dẫn tới tăng trưởng chậm rãi trong cơ hội việc làm, sự tăng
lên về tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ và tình trạng việc làm trong điều kiện
tồi tàn, bị bóc lột. Sự toàn cầu hoá về kinh tế cũng đang nới rộng khoảng cách
về bất bình đẳng giữa các quốc gia và trong từng quốc gia. Nhưng hệ thống giáo
dục cũng góp phần vào những bất bình đẳng này do việc lờ đi nhu cầu giáo dục
của học sinh có hoàn cảnh khó khăn và của nhiều học sinh khác tại những quốc
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gia nghèo khó, trong khi đồng thời tập trung vào cơ hội giáo dục cho những học
sinh khá giả, từ đó khiến cho giáo dục và đào tạo có chất lượng cao trở nên độc
quyền. Những xu hướng phát triển kinh tế gần đây, kết hợp với đô thị hoá và tăng
trưởng về nhân khẩu học đang làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên
không thể tái tạo và gây ô nhiễm môi trường, gây ra biến đổi khí hậu và những tổn
thất không thể cứu vãn tới hệ sinh thái. Ngoài ra, cùng với sự ghi nhận ngày càng
rõ ràng về đa dạng văn hoá (do kế thừa lịch sử từ các quốc gia – dân tộc hoặc hệ
quả từ lượng dân số nhập cư và di cư tăng lên), ta cũng chú ý đến sự tăng lên kịch
tính về lòng yêu nước và sùng đạo thái quá, về sự chuyển dịch và bạo lực chính trị
dựa trên những bản sắc khác nhau. Khủng bố, bạo lực liên quan tới ma tuý, chiến
tranh và bất đồng nội bộ, và thậm chí trong từng gia đình, bạo lực học đường
cũng theo đó tăng lên dồn dập. Những vụ bạo lực này dấy lên câu hỏi đối với giáo
dục về khả năng có thể định dạng giá trị và thái độ chung sống. Thêm vào đó, hệ
quả của những khủng hoảng và đối lập này, gần 30 triệu trẻ em thiếu đi quyền
giáo dục cơ bản, tạo ra nhiều thế hệ người trưởng thành không được giáo dục,
những người thường bị lờ đi trong những chính sách phát triển. Những vấn đề này
là thách thức căn bản cho hiểu biết lẫn nhau của loài người, là thách thức cho sự
chung sức của cộng đồng trên toàn địa cầu.
Cùng lúc đó, chúng ta đang chứng kiến nhu cầu lớn hơn của người dân được
tham gia vào những quyết định cộng đồng trong bối cảnh quản lý toàn cầu và địa
phương cũng đang thay đổi. Tiến bộ xuất chúng về kết nối mạng, các công nghệ
di dộng và phương tiện truyền thông khác, kết hợp cùng với dân chủ hoá về tiếp
cận giáo dục công, sự phát triển các loại hình khác nhau trong giáo dục tư nhân
đang làm thay đổi các dạng thức gắn kết xã hội, chính trị và tư cách công dân.
Thêm nữa, sự linh hoạt về dịch chuyển của người lao động và người học giữa các
nước, giữa các công việc và giữa các không gian học càng đẩy mạnh nhu cầu phải
cân nhắc lại cách thức học tập và năng lực được nhìn nhận, đánh giá và kiểm tra.
Những thay đổi đang diễn ra có nhiều hàm ý dành cho giáo dục và báo hiệu sự
ra đời một bối cảnh quốc tế khác biệt cho việc học tập. Không phải tất cả những
thay đổi này yêu cầu phải có thay đổi về chính sách giáo dục, nhưng trong tất cả
các trường hợp, những sự thay đổi này đang tạo nên những điều kiện mới. Chúng
đòi hỏi không chỉ cách làm mới, mà cả góc nhìn mới mà từ đó ta có thể hiểu được
bản chất của việc học và vai trò của kiến thức và giáo dục trong sự phát triển con
người. Bối cảnh thay đổi xã hội mới này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại mục đích
của giáo dục và cách thức tổ chức học tập.
Kiến thức, học tập và giáo dục có nghĩa là gì?
Kiến thức là trọng tâm trong bất cứ cuộc thảo luận nào về học tập và có thể được
hiểu là cách thức mà trong đó các cá nhân và xã hội áp dụng ý niệm vào trải nghiệm.
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Từ đó, nó có thể hiểu là thông tin, sự hiểu biết, kỹ năng, giá trị và thái độ có được
thông qua việc học. Như vậy, kiến thức được gắn kết chặt chẽ với bối cảnh văn hoá,
xã hội, môi trường và trường học, nơi mà kiến thức được hình thành và tái tạo.
Học tập ở đây được hiểu là quá trình thu nhập những kiến thức như thế nào. Nó
vừa là quá trình vừa là kết quả của quá trình ấy; một phương tiện, nhưng cũng là
đích đến; một hành động cá nhân nhưng cũng là nỗ lực của tập thể. Học tập là
một thực tế đa phương diện được nhận diện bởi hoàn cảnh. Kiến thức nào được
học tập, vì sao kiến thức đó được sử dụng, ở đâu, khi nào và như thế nào đại điện
cho những câu hỏi căn bản về việc phát triển của cá nhân và xã hội.
Giáo dục ở đây được hiểu là học tập tự do, có chủ đích, có mục đích và có tổ chức.
Các cơ hội giáo dục chính quy và không chính quy hàm ý một mức độ nhất định về
tổ chức. Tuy nhiên, rất nhiều hoạt động lại ít tính tổ chức hơn nhiều, mặc dù vẫn
có tính tự do và có chủ đích. Các hình thức giáo dục không chính thức như vậy, ít
tính tổ chức và cấu trúc hơn giáo dục chính quy và không chính quy, có thể bao
gồm các hoạt động học tập diễn ra tại nơi làm việc (ví dụ, việc làm thực tập), trong
cộng đồng chung và trong cuộc sống hàng ngày, trên nền tảng tự định hướng, gia
đình định hướng hoặc xã hội định hướng.
Cuối cùng, cần chú ý rằng rất nhiều điều chúng ta học trong cuộc sống không phải
là tự do cũng không phải có chủ đích. Hình thức
học không chính thức đó được kế thừa từ những Kiến thức nào được tiếp
trải nghiệm trong quá trình xã hội hoá. Những thu, vì sao kiến thức đó
quan điểm dưới đây sẽ chỉ giới hạn trong việc học
được tiếp thu, ở đâu,
tập có chủ đích và được tổ chức.
Bố cục của ấn phẩm

khi nào và chúng được
sử dụng như thế nào đại
diện cho những câu hỏi
căn bản trong việc phát
triển cá nhân cũng như
xã hội.

Lấy cảm hứng từ mối quan tâm chủ yếu về phát
triển con người và xã hội bền vững, phần đầu
tiên chỉ ra một số xu hướng căng thẳng và đối lập
trong quá trình biến đổi xã hội toàn cầu ngày nay,
cũng như những chân trời kiến thức mới mà quá
trình này mang lại. Cùng lúc, phần đầu tiên nêu bật nhu cầu khám phá các khía
cạnh khác về sự vui sống của con người, bao gồm trân trọng sự đa dạng về quan
điểm toàn cầu và các hệ kiến thức và nhu cầu duy trì những điều đó.
Phần thứ hai khẳng định lại hướng tiếp cận nhân văn, nhấn mạnh nhu cầu cần
có một hướng tiếp cận giáo dục tổng hợp dựa trên những nền tảng đạo đức và
quy tắc ứng xử mới. Điều cần thiết là một quá trình giáo dục tích hợp và không
tiếp tục tạo ra những bất bình đẳng. Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu thay đổi,
vai trò của giáo viên và những nhà giáo dục khác là vô cùng thiết yếu trong việc
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phát triển tư duy phản biện và đánh giá độc lập, hơn là việc đơn thuần tuân theo
không phản biện.
Phần tiếp theo nghiên cứu những vấn đề liên quan tới xây dựng chính sách giáo
dục trong một thế giới phức tạp. Những vấn đề này bao gồm thách thức trong
việc phát hiện và ứng phó với khoảng cách giữa giáo dục chính quy và cơ hội việc
làm, trong việc phát hiện và đánh giá việc học tập trong thế giới mà sự di chuyển
giữa biên giới các quốc gia, các công việc chuyên môn và không gian học tập ngày
càng linh hoạt; và trong việc suy nghĩ lại về giáo dục công dân trong thế giới ngày
càng toàn cầu hoá, giữ cân bằng giữa sự tôn trọng đối với số đông với những giá
trị và mối quan ngại toàn cầu về cộng đồng chung. Cuối cùng, chúng ta xét đến
sự phức tạp về xây dựng chính sách quốc gia về giáo dục trong bối cảnh các dạng
thức quản lý toàn cầu có thể diễn ra.
Phần thứ tư khám phá nhu cầu đặt lại bối cảnh của các nguyên tắc cơ bản trong
quản lý giáo dục và nguyên tắc coi giáo dục là một dịch vụ công. Phần này đề xuất
cần chú ý nhiều hơn về các chính sách giáo dục đề cập đến tri thức và các cách mà
tri thức được tạo ra, đánh giá, học tập, kiểm nghiệm và sử dụng. Phần này cũng
gợi ý nhu cầu cần đặt lại bối cảnh của các nguyên tắc cơ bản trong quản lý cách
tổ chức giáo dục, cụ thể là nguyên tắc coi giáo dục như dịch vụ công. Phần này
đề xuất cân nhắc rằng việc coi giáo dục và kiến thức là hàng hoá quốc tế chung
có thể là một cách hữu ích để đồng nhất mục đích và cách tổ chức học tập nhưng
là nỗ lực của một tập thể cộng đồng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi. Phần
kết luận tóm tắt lại những ý tưởng chủ chốt và đưa ra những câu hỏi cho tranh
luận xa hơn.
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1. Phát triển bền vững:
Mối quan ngại
trọng tâm

1. Phát triển bền vững:
Mối quan ngại trọng tâm

“Chúng ta cần nghĩ rằng mình là những chiếc lá của một cái cây, và
cái cây chính là toàn thể loài người.
Chúng ta không thể sống thiếu nhau, thiếu cái cây.”
Pablo Casals, nhạc trưởng và nhạc công Vi-ô-lông người Tây Ban Nha

Trong quá trình nghiền ngẫm lại mục đích của giáo dục, tầm nhìn của chúng tôi
được định hướng bởi mối quan ngại trọng tâm về phát triển con người và xã hội
một cách bền vững. Sự bền vững được hiểu là hành động trách nhiệm của các
cá nhân và xã hội hướng tới một tương lai tốt hơn cho mọi người, tại địa phương
mình và trên toàn cầu – một tương lai mà ở đó công bằng xã hội và sự quản lý môi
trường dẫn đường phát triển kinh tế – xã hội. Những thay đổi trong thế giới liên
kết và phụ thuộc lẫn nhau ngày nay đã mang lại những mức độ mới về sự phức
tạp, những căng thẳng và những nghịch lý, cũng như những chân trời kiến thức
mới mà chúng ta cần cân nhắc. Những sự thay đổi này đòi hỏi nỗ lực khám phá
những cách tiếp cận khác nhau đối với sự phát triển và sự vui sống của con người.

Những thách thức và căng thẳng
Báo cáo Delors đã phát hiện rất nhiều căng thẳng được tạo ra bởi thay đổi về công
nghệ, kinh tế và xã hội. Những căng thẳng này bao gồm căng thẳng giữa cái quốc
tế và cái địa phương, giữa toàn cầu và cụ thể, giữa truyền thống và hiện đại, giữa
tinh thần và vật chất, giữa những cân nhắc dài hạn và ngắn hạn; nhu cầu cạnh
tranh và ý tưởng về công bằng các cơ hội; giữa sự lan rộng của kiến thức và khả
năng của chúng ta có thể nắm bắt được chúng. Bảy loại căng thẳng này cũng đóng
vai trò là những góc nhìn hữu ích để theo dõi những thay đổi xã hội sinh động
gần đây. Một vài căng thẳng đã có thêm những khía cạnh mới trong khi có những
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căng thẳng khác đã phát sinh. Những căng thẳng này bao gồm các dạng thức phát
triển kinh tế với những đặc điểm như: gia tăng tính chất dễ tổn thương, gia tăng
bất bình đẳng, gia tăng áp lực về hệ sinh thái, gia tăng bạo lực và sự không khoan
dung. Cuối cùng, tuy có những tiến bộ về quyền con người, việc thực thi những
quyền này vẫn còn là một thử thách.
Áp lực về hệ sinh thái và những dạng thức không bền vững trong sản xuất kinh
tế và tiêu dùng
Đảm bảo tăng trưởng đã luôn được hiểu là mục Chúng ta phải nhận ra
đích của phát triển, dựa trên tiền đề rằng tăng
sự đa dạng trong những
trưởng kinh tế tạo ra những ảnh hưởng tích cực
mà cuối cùng sẽ đảm bảo sự thoả mãn cho mọi sự thực quanh mình
người. Tuy nhiên, những dạng thức sản xuất và đồng thời cũng phải
tiêu dùng bền vững lại mang tới những điểm đối nhận thấy một bản chất
lập căn bản trong mô hình phát triển chủ yếu hiện chung trong những giá
nay, mô hình này tập trung vào tăng trưởng kinh trị toàn cầu đó.
tế. Hệ quả của việc phát triển không bị kìm hãm và
sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu đang liên tục dẫn
đến các thảm hoạ thiên nhiên, đặt các nước nghèo vào tình cảnh vô cùng rủi ro.
Chắc chắn rằng, đứng trước thách thức về biến đổi khí hậu và sự xuống cấp của
các nguồn tài nguyên thiết yếu như nước và sự biến mất của đa dạng sinh học, sự
bền vững là mối quan tâm trọng yếu trong quá trình phát triển.
Vào nửa sau của thế kỷ 20 (1960 – 2000), lượng tiêu thụ nước đã tăng gấp đôi,
tiêu dùng và sản xuất lương thực đã tăng gấp 2,5 lần và tiêu dùng gỗ tăng gấp 2.
Sự tăng lên đột ngột này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhân khẩu học. Dân
số thế giới gần như đã tăng gấp 3 trong nửa sau của thế kỷ 20, tăng từ khoảng
2,5 tỷ người năm 1950 lên hơn 7 tỷ người vào năm 2013, và được dự đoán là sẽ
tiếp tục tăng lên hơn 8 tỷ người vào năm 2025. Tới năm 2030, nhu cầu thực phẩm
được dự đoán là sẽ tăng ít nhất 35%, nhu cầu nước tăng 40% và nhu cầu năng
lượng tăng 50%.
Tuy nhiên, cũng lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa dân số thế giới sống tại
các khu vực thành thị. Tới năm 2050, con số sẽ lên tới hai phần ba dân số thế giới,
hay trên 6 tỷ người. Khi đó, ước tính rằng 80% dân số thành thị trên thế giới sẽ
tập trung tại các thành phố và thị trấn ở phía Nam địa cầu. Dân số thành thị toàn
cầu tăng lên, cùng với sự lan toả lối sống và hành vi tiêu dùng – sản xuất trung
lưu, đang tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng lên môi trường và biến đổi khí hậu, làm
tăng nguy cơ thảm hoạ thiên nhiên toàn cầu. Những người dân thành thị mới này
thường có tiếp cận hạn chế hoặc không được tiếp cận tới các chính sách an sinh
xã hội hoặc không có thu nhập ổn định như nhân viên được trả lương chính thức.
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Sự thiếu đi các bảo vệ xã hội căn bản tại nhiều quốc gia đang làm trầm trọng hơn
những vấn đề trên và góp phần vào việc làm tăng bất bình đẳng xuyên quốc gia
và trong phần lớn các quốc gia ở phía Bắc cũng như phía Nam bán cầu. Một phần
tư thế kỷ qua đã chứng kiến thực tế sự thịnh vượng ngày càng tập trung vào tay
của một số ít người. Sự thịnh vượng đó của thế giới được chia ra theo tỷ lệ: gần
một nửa tài sản vào tay 1% dân số giàu nhất, nửa còn lại thuộc về 99% còn lại. Bất
bình đẳng thu nhập tăng nhanh như vậy góp phần vào loại trừ xã hội và bào mòn
sự gắn kết xã hội. Tại tất cả các xã hội, những sự bất bình đẳng tuyệt đối chính là
nguồn của những căng thẳng xã hội và là chất xúc tác cho những bất ổn chính trị
và xung đột vũ trang.

Hộp 1. Bất bình đẳng lớn về thu nhập tại Mỹ La tinh mặc dù tăng trưởng kinh tế
Mỹ La tinh và vùng Caribe vẫn là một trong những khu vực có mức độ bất bình
đẳng thu nhập cao nhất mặc cho tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và những chỉ
số xã hội được cải thiện trong thập kỷ vừa qua. Báo cáo cho thấy: sự sụt giảm
trong tiền lương được cho là do tính năng tiết kiệm lao động của các thay đổi
trong công nghệ và do những chính sách và ban ngành quản lý lao động đang
dần suy yếu. Sự sụt giảm này sẽ ảnh hưởng tới những cá nhân ở mức giữa và
dưới trong thang phân phối thu nhập một cách không đồng đều, bởi họ là
những người sống chủ yếu dựa vào thu nhập trực tiếp từ lao động. Ngoài ra,
báo cáo cũng lưu ý rằng “sự phân chia đất không đồng đều ở mức độ cao đã
tạo nên căng thẳng về xã hội và chính trị, là một nguồn kinh tế không hiệu quả,
những chủ đất nhỏ thường thiếu tín dụng và những tài nguyên khác để tăng
năng suất lao động, trong khi các chủ lớn thường không có đủ động lực để làm
như vậy”.
Nguồn: Ban Các vấn đề Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, 2013. Bất bình đẳng
đáng để nhìn nhận, Báo cáo của Tổ chức Tình hình Xã hội thế giới 2013. New
York, Liên hợp quốc.

Kết nối tăng lên nhưng bạo lực và sự không khoan nhượng cũng tăng lên
Sự phát triển của những công nghệ kỹ thuật số mang lại lượng thông tin và kiến
thức tăng vọt, và cũng khiến cho lượng thông tin này trở nên dễ tiếp cận với nhiều
người hơn trên toàn thế giới. Do đó, công nghệ thông tin và truyền thông đóng vai
trò quan trọng trong chia sẻ kiến thức và chuyên môn, trong việc phát triển bền
vững và trên tinh thần hợp tác. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, thế giới đang

22

Tư duy lại về Giáo dục hướng tới một dịch vụ chung toàn cầu?

chứng kiến mức độ không khoan nhượng về dân tộc, văn hoá và tôn giáo liên tục
tăng lên, sự không khoan nhượng này thể hiện ở việc sử dụng chính những công
cụ giao tiếp nhằm chuyển dịch lý tưởng và quan điểm chính trị để ủng hộ các
quan điểm cực đoan. Sự chuyển dịch này thường dẫn tới những tội phạm nghiêm
trọng hơn, tới bạo lực chính trị và tới xung đột vũ trang.
Bạo lực phụ nữ và trẻ em gái thường tăng lên vào thời điểm khủng hoảng và bất
ổn, tình trạng thường diễn ra trong và sau quá trình biến động và hoán vị gây ra
bởi xung đột vũ trang. Trong những hoàn cảnh đó, bạo hành phụ nữ lan rộng và
trở nên có hệ thống do hãm hiếp, ép buộc bán dâm hoặc mua bán tình dục trái
phép được tiến hành bởi các nhóm vũ trang như là một chiến thuật chiến tranh.
Phụ nữ thường dễ bị thay đổi bên trong cơ thể hơn, dẫn tới tình trạng sức khoẻ
yếu và khả năng học tập yếu kém, điều này cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc
đối xử và điều kiện sinh sống của các gia đình và trẻ nhỏ.
Bạo lực – bao gồm cả những bạo lực liên quan tới sản xuất và buôn lậu thuốc
phiện (vấn đề nhức nhối tại một số khu vực trên thế giới như Trung Mỹ), bất ổn
chính trị và xung đột vũ trang – tiếp tục đe doạ mạng sống và ngăn chặn sự phát
triển xã hội và kinh tế. Ước tính có khoảng 500 triệu người sống tại các các quốc
gia đang gặp rủi ro về bất ổn và xung đột. Tác động kinh tế từ việc đối đầu với
hậu quả của bạo lực quốc tế được ước tính lên tới 10 nghìn tỷ đô la Mỹ: hơn 11%
GDP toàn cầu, hay gấp đôi tổng GDP của các nước Châu Phi năm 2013. Hơn nữa,
phần trích ra từ quỹ cộng đồng được đầu tư vào an ninh và quân đội đã chiếm
rất nhiều nguồn lực dành cho phát triển. Chi phí dành cho quân đội trên toàn cầu
đã liên tục tăng lên từ năm 2000, chạm mức 1,742 tỷ đô la Mỹ năm 2012, và rất
nhiều quốc gia đã đầu tư vào quân đội nhiều hơn so với phần dành cho giáo dục.
Tất cả những điều này có hàm ý quan trọng cho việc thiết kế và thực thi các chính
sách giáo dục có cân nhắc yếu tố xung đột. Những chính sách này cần phải bao
quát, từ việc hình thành đến việc thực thi, nếu giáo dục không chỉ đơn thuần tiếp
tục tạo ra những bất công và căng thẳng xã hội mà có thể là tác nhân cho bạo lực
và bất ổn chính trị. Giáo dục về quyền con người có một vai trò quan trọng trong
việc tăng nhận thức về các vấn đề gây ra xung đột và những cách để tháo gỡ xung
đột. Nội dung giáo dục này quan trọng trong việc thúc đẩy nguyên tắc chính là
không phân biệt và thúc đẩy sự bảo vệ cuộc sống cũng như nhân phẩm con người
trong mọi thời điểm bạo lực và khủng hoảng. Việc này đòi hỏi sự đảm bảo một
môi trường học tập an toàn, không có bạo lực, bao trùm và hiệu quả cho tất cả
mọi người.
Quyền con người: Thành tựu và thách thức
Quyền con người trên toàn cầu là một tham vọng của tập thể hướng tới một lý
tưởng chung mà ở đó loài người được tôn trọng về nhân phẩm bất kể những khác
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biệt và khoảng cách, và ở đó toàn bộ cơ hội được ban tặng để ta phát triển toàn
diện. Tuy nhiên, khoảng cách mà ta quan sát được giữa việc thu nhận các tiêu
chuẩn toàn cầu và việc thực thi đã thể hiện rõ sự căng thẳng tăng lên giữa sức
mạnh của quyền lực và những quyền con người được quy định trong luật. Tham
vọng ban hành những quy định về luật pháp và công lý, cả quốc gia và quốc tế, bị
vùi tắt trong nhiều tình huống bởi sự lãnh đạo của những nhóm lợi ích quyền lực.
Thách thức ở đây là làm thế nào đảm bảo quyền con người trên toàn cầu thông
qua quy định của pháp luật, cũng như thông qua các quy chuẩn xã hội, văn hoá
và dân tộc.
Giới tính luôn là một yếu tố chính trong phân biệt. Trong những thập kỷ qua,
quyền của phụ nữ đã được cải thiện, đặc biệt thông qua những nỗ lực nhằm lan
rộng ứng dụng của Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ
nữ (CEDAW) năm 1979 và sự thực thi khung hành động được đưa ra tại Hội nghị
quốc tế Bắc Kinh năm 1995. So với những tiến bộ trong bình đẳng giới ở khía cạnh
chăm sóc sức khoẻ và giáo dục, rất ít thành tựu đã đạt được trong việc cải thiện
tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ vào các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị.
Phần lớn những người sống trong nghèo đói là phụ nữ. Phụ nữ cũng chiếm lượng
lớn dân số mù chữ trên toàn thế giới, kể cả dân số trẻ và dân số trưởng thành.
Hơn nữa, phụ nữ lại có ít hơn 20% ghế ngồi trong các quốc hội trên toàn thế giới.
Hoàn cảnh dễ tổn thương ban đầu của phụ nữ trong thị trường lao động, đặc biệt
trong các ngành lao động không chính thức, đang trở nên càng bấp bênh khi phải
đối mặt với sự cạnh tranh khủng khiếp để kiếm việc làm, hệ quả từ việc các cơ hội
việc làm ít đi và từ ảnh hưởng của những khủng hoảng kinh tế và chính trị khủng
khiếp. Gần đây, một nửa số phụ nữ trong lực lượng lao động đang có những công
việc trong điều kiện tồi tàn, không được bảo đảm việc làm và không có biện pháp
bảo vệ trước các cú sốc kinh tế. Điều này làm tăng thêm những dạng thức phân
biệt phụ nữ trước nay trong việc trả lương và các cơ hội nghề nghiệp.

Những chân trời kiến thức mới
Thế giới mạng
Một trong những đặc điểm nổi trội của sự phát triển ngày nay là sự ra đời và lan
rộng của thế giới mạng, được điều khiển bởi sự phát triển vượt bậc trong kết nối
mạng và sự xâm nhập di động. Chúng ta sống trong một thế giới kết nối. Ước tính
40% dân số thế giới hiện nay sử dụng mạng và con số này đang tăng lên với mức
độ chóng mặt. Trong khi có những khác biệt lớn về kết nối mạng giữa các nước và
khu vực, số lượng những hộ gia đình có kết nối mạng ở phía Nam bán cầu nhiều
hơn so với phía Bắc bán cầu. Hơn nữa, hơn 70% hợp đồng điện thoại di động trên
thế giới đang ở phía Nam bán cầu. Ước tính 5 tỷ người sẽ đi từ không kết nối cho
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tới kết nối hoàn toàn trong vòng 20 năm nữa. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng
cách đáng kể giữa các quốc gia và khu vực, ví dụ giữa khu vực nông thôn và thành
thị. Tốc độ mạng giới hạn và thiếu kết nối đã cản trở việc tiếp cận tri thức, hoạt
động tham gia vào xã hội và phát triển kinh tế.
Mạng internet đã thay đổi cách mà con người tiếp cận thông tin và tri thức, cách
học tương tác và phương hướng quản lý cộng đồng cũng như doanh nghiệp. Kết
nối kỹ thuật số hứa hẹn những lợi ích về sức khoẻ, giáo dục, truyền thông, giải trí
và sự tận hưởng. Trí tuệ nhân tạo phát triển, máy in 3D, giải trí 3 chiều, phiên mã
tức thì, phần mềm nhận diện giọng nói và nhận diện cử chỉ chỉ là một số ví dụ của
những công nghệ đang được kiểm tra. Công nghệ kỹ thuật số đang tái định hình
hoạt động của con người từ trong đời sống thường ngày tới các mối quan hệ quốc
tế, từ công việc cho tới giải trí, định nghĩa lại nhiều mặt trong cuộc sống cá nhân
và cộng đồng.
Những công nghệ như vậy đã mở rộng cơ hội cho tự do thể hiện và cho sự chuyển
dịch về xã hội, quyền công dân và chính trị, nhưng chúng cũng dấy lên những
quan ngại quan trọng. Ví dụ như, sự sẵn có về thông tin cá nhân trên thế giới
mạng dẫn đến những vấn đề lớn về bảo mật và quyền riêng tư. Những không gian
mới cho giao tiếp và xã hội hoá đang thay đổi những định nghĩa về “xã hội” và
những không gian này đòi hỏi những quy định và biện pháp bảo vệ khác để ngăn
chặn việc sử dụng quá đà, lạm dụng và sử dụng sai mục đích. Những ví dụ về sử
dụng sai cách mạng internet, công nghệ di động và mạng xã hội có thể kể đến từ
việc bắt nạt trên mạng cho tới hành vi tội phạm, và thậm chí khủng bố. Trong thế
giới mạng mới này, các nhà giáo dục cần chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ mới là những
“công dân kỹ thuật số” để đối đầu với những khía cạnh dân tộc và xã hội, những
khía cạnh không chỉ có sẵn trong công nghệ kỹ thuật số mà còn ở những công
nghệ chưa được phát minh ra.
Những tiến bộ về khoa học thần kinh
Những tiến bộ gần đây về khoa học thần kinh đang ngày càng thu hút sự quan
tâm của cộng đồng giáo dục nhằm tìm cách hiểu rõ hơn sự liên hệ giữa những quá
trình sinh học và việc học tập của con người. Trong khi những tiến bộ này còn khá
non để có thể định hướng cho các chính sách giáo dục, khả năng chúng có thể cải
tiến việc giảng dạy và học tập rất có tiềm năng. Ví dụ, những quan điểm mới nhất
về việc não phát triển và hoạt động như thế nào ở các giai đoạn khác nhau đang
góp phần vào việc chúng ta tìm hiểu nên học khi nào và như thế nào.
Một trong số những quan điểm nổi trội nhất đề cập đến “giai đoạn nhạy cảm” cho
các hoạt động học tập chỉ ra rằng việc học ngôn ngữ đạt hiệu quả tối đa khi ở độ
tuổi nhỏ. Điều này hàm ý tầm quan trọng của giáo dục lứa tuổi nhỏ và tiềm năng
của việc học đa ngôn ngữ trong những năm đầu đời. Những phát hiện khác chỉ ra
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sự “đàn hồi” của não bộ và khả năng của não có thể thay đổi để phản ứng với nhu
cầu môi trường trong suốt cuộc đời. Điều này ủng hộ quan điểm về học tập suốt
đời và ủng hộ việc cung cấp những cơ hội học tập phù hợp bất kể ở độ tuổi nào.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần ghi nhận ảnh hưởng của những yếu tố môi trường
như dinh dưỡng, giấc ngủ, thể thao và giải trí đối với việc vận hành não có hiệu
quả. Quan trọng không kém, chúng ta cũng cần ghi nhận nhu cầu cần có những
cách tiếp cận toàn diện để nhận ra mối phụ thuộc chặt chẽ giữa sức khoẻ thể chất
và trí tuệ, cũng như sự tương tác giữa cảm xúc và nhận thức, giữa bộ não phân
tích và sáng tạo. Những hướng nghiên cứu mới trong khoa học thần kinh sẽ thêm
vào ý hiểu của chúng ta về mối quan hệ tự nhiên – nuôi dưỡng, từ đó giúp chúng
ta kết hợp hài hoà các phương pháp giáo dục.
Biến đổi khí hậu và những nguồn năng lượng thay thế
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức nổi cộm của thế kỷ này, vừa theo
nghĩa làm thế nào để giải quyết vấn nạn này, vừa theo nghĩa làm thế nào để đối
mặt với những hậu quả khủng khiếp mà biến đổi khí hậu mang lại. Những nỗ lực
nhằm giảm nhẹ hậu quả kêu gọi sự gắn kết phối hợp để chứa lượng khí thải và
ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng về sau trên hành tinh này; sự thích nghi
đòi hỏi ta phải giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương và xây dựng sự bền bỉ trước
những tác động của biến đổi. Giáo dục đóng vai trò tối thượng trong việc nâng
cao ý thức và cổ vũ việc thay đổi hành vi nhằm hướng tới giảm thiểu và thích nghi
với biến đổi khí hậu.
Giáo dục là nhân tố chủ chốt trong việc cổ vũ và tạo môi trường cho sự chuyển
sang sử dụng các nguồn nguyên liệu khác có thể tái tạo được và không chứa khí
các bon, sự chuyển dịch này có thể giảm thiểu tác động nguy hại của biến đổi khí
hậu. Để tạo ra sự thay đổi từ nguồn năng lượng chứa các bon sang không chứa
các bon, chúng ta cần thay đổi niềm tin và quan niệm, nuôi dưỡng những tư duy
mà ủng hộ cho sự thay đổi đó. Chỉ riêng cơ sở hạ tầng về năng lượng sẽ không thể
tạo ra những thay đổi thích hợp.
Cùng lúc đó, giáo dục đại diện cho một yếu tố quan trọng là khả năng thích ứng,
bởi lẽ kiến thức, kỹ năng và hành vi cần thiết để tự thích nghi lối sống và cách sinh
kế cho phù hợp với thực tế hệ sinh thái, xã hội và kinh tế trong môi trường thay
đổi cần được truyền dạy tới thế hệ hiện nay và tương lai. Tuyên bố Bộ trưởng về
Giáo dục và Nâng cao nhận thức của Bộ trưởng Lima năm 2014 động viên “các
chính phủ phát triển chiến lược giáo dục cần kết hợp các vấn đề của biến đổi khí
hậu vào trong chương trình học và bao gồm nội dung nâng cao nhận thức về biến
đổi khí hậu vào trong việc thiết kế và thực thi các chính sách phát triển quốc gia,
các chiến lược và chính sách chống biến đổi khí hậu, đồng nhất với các ưu tiên và
năng lực quốc gia”.
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Sức sáng tạo, đổi mới văn hoá và tuổi trẻ
Những hình thức mới để thể hiện văn hoá và nghệ thuật đã xuất hiện trong những
năm gần đây. Đó là kết quả của sự giao thoa văn hoá thúc đẩy bởi sự phát triển
của kết nối và giao lưu văn hoá toàn cầu. Quá trình này phần lớn được đẩy mạnh
bởi những người trẻ. Chúng ta nhìn thấy những tác phẩm được thể hiện nơi công
cộng, rất giàu có về tính đại chúng vốn có, và chúng ta bắt gặp sự sẵn lòng sáng
tạo trong từng lãnh địa của giới trẻ, từ thời trang tới ẩm thực, âm nhạc và các mối
quan hệ cá nhân. Hơn một tỉ người trẻ độ tuổi từ 15 đến 24 trên toàn thế giới
ngày nay là thế hệ được cập nhật nhất, năng động nhất, kết nối và di động nhất
mà thế giới từng chứng kiến. Ước tính có hơn 90% người trẻ lứa tuổi từ 18 đến
24 trên thế giới ngày nay đang sử dụng một số loại hình mạng xã hội, ví dụ như
Facebook và Twitter. Họ dành rất nhiều thời gian trên các trang mạng xã hội để
khám phá và chia sẻ kết quả của những cuộc khám phá đó. Điều này đã tạo ra một
môi trường có nhận thức cao hơn và hiểu biết nhiều hơn về những nền văn hoá
khác cũng như sự gắn kết với những vấn đề về tính thẩm mỹ trên toàn thế giới,
dẫn tới sự ghi nhận tầm quan trọng của những hệ kiến thức khác nhau. Đa dạng
văn hoá ngày càng trở nên phổ biến như là một nguồn phát minh và đổi mới; ngày
nay đó là một nguồn tài nguyên có giá trị đối với phát triển con người bền vững.

Khám phá những cách tiếp cận khác nhau
Trân trọng sự đa dạng về quan điểm toàn cầu trong thế giới đa dạng
Đứng trước sự phức tạp trong những xu hướng
phát triển gần đây, điều quan trọng là chúng ta cần Những hệ kiến thức
khám phá đa dạng cách tiếp cận tới sự vui sống và thay thế cần phải được
phát triển của con người. Cần phải làm nổi bật lên ghi nhận và ghi công
sự đa dạng của các xã hội, cả ở Bắc và Nam bán
xứng đáng, thay vì bị
cầu. Đa dạng văn hoá là nguồn sáng tạo và là tài
sản lớn nhất của loài người. Nó đòi hỏi những cách cho là một sự tồn tại
nhìn khác nhau về thế giới. Nó cung cấp những ngoài rìa.
cách tiếp cận khác nhau để giải quyết các vấn đề
có ảnh hưởng tới tất cả chúng ta và cách tiếp cận để trân trọng những giá trị căn
bản trong cuộc sống: hệ sinh thái tự nhiên, cộng đồng, cá nhân, tôn giáo và tín
ngưỡng. Chúng ta cần nhận ra sự đa dạng trong những sự thực quanh mình đồng
thời cũng phải nhận thấy một bản chất chung trong những giá trị toàn cầu đó. Bởi
đa dạng khiến cho mọi định nghĩa và cách tiếp cận trên thế giới khó mà đạt được,
những góc nhìn mới vượt lên trên quan niệm truyền thống về sức khoẻ, giáo dục
và thu nhập rất được chào đón. Tuy nhiên, bản thân những quan niệm về sự vui
sống của loài người có những góc độ chủ quan và tuỳ thuộc vào bối cảnh tiếp tục
khiến cho những chính sách tiếp cận gần đây trở nên phiến diện và thiếu hụt.
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Hộp 2. Sự gặp gỡ giữa các hệ tri thức đa dạng
Văn hoá Châu Âu đem lại cho chúng ta khối lượng tri thức khổng lồ với tốc độ ánh
sáng. Mặc dù cách chúng ta bị đồng hoá là không hoàn hảo và hệ quả là vô vàn các
sai trái, bằng cách mạng lại những sự đối lập với suy nghĩ truyền thống của chúng ta,
văn hoá Châu Âu không ngừng đưa năng lực trí tuệ của chúng ta từ quán tính tập hợp
những thói quen trở thành sự có chủ đích rõ ràng. Cái mà tôi phản đối là cách thức hời
hợt mà nền giáo dục ngoại quốc này định xâm chiếm tất cả trí tuệ của dân tộc chúng
ta và từ đó, giết chết, hoặc ngăn cản cơ hội tuyệt vời để chúng ta tạo ra một sức mạnh
suy nghĩ mới từ sự kết hợp những điều chúng ta tin. Đây chính là lý do khiến tôi thúc
giục các yếu tố trong văn hoá của riêng chúng ta cần phải được tiếp thêm sức mạnh,
không phải để chống lại văn hoá phương Tây, mà để thực sự chấp nhận và đồng hoá
nó, và sử dụng nó để làm ra lương thực chứ không phải chịu đựng nó như gánh nặng,
để có thể nắm rõ nền văn hoá này, không sống ở ngoài rìa của nó như những thợ đục
chữ và những ngăn bàn đựng sách.
Nguồn: Tagore, R. 1996. Trung tâm của văn hoá Ấn Độ, Sisi Kumar Des (ed.), Tác phẩm
bằng tiếng Anh của Rabindranah Tagore, quyển 2, Vở kịch, Câu chuyện, Bài văn. New
Delhi, Sahitya Akademi, trang 486.

Kết hợp các hệ kiến thức khác
Chúng ta cần phải khám phá những cách nhìn khác về mô hình kiến thức nổi bật
nhất hiện nay. Những hệ kiến thức thay thế cần phải được ghi nhận và ghi công
xứng đáng, thay vì bị cho là một sự tồn tại ngoài rìa. Những xã hội ở bất cứ đâu có
thể học hỏi được rất nhiều lẫn nhau bằng cách cởi mở hơn với những phát hiện và
hiểu biết về những quan điểm khác trên thế giới. Ví dụ như, có rất nhiều điều có
thể học hỏi từ những xã hội ở vùng quê trên toàn thế giới, đặc biệt là những người
bản địa, về mối quan hệ giữa xã hội loài người và môi trường tự nhiên. Trong rất
nhiều văn hoá bản địa, Trái đất được coi là mẹ. Trái đất hay bất cứ sản phẩm nào
mà nó tạo ra đều không thể bị phá hoại với bất cứ lý do nào, trừ lý do sinh tồn.
Trong rất nhiều văn hoá, con người được coi là một phần của tự nhiên, bình đẳng
về quyền và không cao cấp hơn bất cứ sinh vật nào khác. Rất nhiều xã hội nông
thôn có quan niệm luân hồi về thời gian, không phải thời gian tuyến tính; những
mốc thời gian này gắn với việc sản xuất nông nghiệp, sự thay đổi các mùa, những
lễ hội và tập tục nhằm nuôi dưỡng tín ngưỡng của cộng đồng. Tương tự như thế,
cách tiếp cận để đưa ra quyết định tập thể cũng rất khác nhau. Một vài xã hội có
chế độ dân chủ và thực hiện việc bầu chọn để đưa ra các quyết định tập thể, thậm
chí trong các nhóm nhỏ; những xã hội khác thì lại tìm kiếm sự đồng thuận, cũng
có nghĩa là tranh luận, thảo luận và thuyết phục. Một loạt vô vàn các quan điểm
thế giới khác nhau làm cho kho tàng thêm phong phú, chỉ cần chúng ta sẵn sàng
dẹp bỏ những niềm tin chắc chắn của mình và mở rộng lòng cho những khả năng,
những sự giải thích khác về thực tế.
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Cũng cần phải nhớ lại – như những nhà tư tưởng Frants Fanon, Aime Cesaire,
Rabindranath Tagore và những nhà tư tưởng khác đã làm – rằng khi ta trao đặc
quyền cho một dạng kiến thức, chúng ta thực ra đang trao đặc quyền cho một
hệ sức mạnh. Tương lai của giáo dục và phát triển trong thế giới ngày nay đòi hỏi
ta phải nuôi dưỡng một cuộc đối thoại giữa nhiều quan điểm khác nhau với mục
đích kết hợp các hệ tri thức xuất phát từ đa dạng thực tiễn, và từ đó đưa ra một
gia tài chung cho mọi người. Tiếng nói từ người dân phía Nam bán cầu cần được
lắng nghe tại các cuộc tranh luận quốc tế về giáo dục. Ví dụ, ở các cộng đồng
Andean tại Mỹ La tinh, sự phát triển được thể hiện thông qua quan niệm: sumak
kawsay, tiếng Quechua dùng từ “buen vivir”, hay “sống tốt”. Bắt nguồn từ văn
hoá và quan điểm bản địa, sumak kawsay đã được đề xuất là một quan điểm thay
thế cho sống tốt, và đã được kết hợp vào trong hiến pháp của Ecuador và Bolivia.
Chúng ta cũng có thể cân nhắc quan niệm của Mahatma Gandhi về “sự uỷ thác”,
theo đó chúng ta nắm trong tay sự thịnh vượng của trái đất với danh nghĩa là
những người được uỷ thác, chứ không phải chủ nhân, có nhiệm vụ chăm sóc các
sinh vật và thế hệ tương lai.

Hộp 3. Sumak Kawsay: Một góc nhìn khác về phát triển
Quan niệm sumak kawsay được bắt nguồn từ quan điểm của người Quechua ở vùng
Andes của Ecuador. Có nghĩa như là “buen vivir” trong tiếng Tây Ban Nha, quan điểm
sumak kawsay tạm dịch sang tiếng Anh có nghĩa là “sống tốt” (good living) hoặc “sống
thoải mái” (well living). Nó hàm ý một sự phát triển tập thể hài hoà mà trong đó con
người được đặt trong bối cảnh cộng đồng xã hội và văn hoá, cũng như trong môi
trường tự nhiên của họ. Bắt nguồn từ hệ tư tưởng bản địa cuả người Quechua, quan
niệm này bao gồm những chỉ trích của phương tây về những mô hình phát triển nổi
trội gần đây để đưa ra một thế giới quan mới dựa trên sự hài hoà giữa con người với
nhau, cũng như sự hài hoà giữa con người và thế giới tự nhiên của họ.
Quan niệm này đã gợi cảm hứng cho những điều chỉnh gần đây trong hiến pháp của
Ecuador, khi nhắc tới “một dạng thức mới của chung sống, trong sự đa dạng và hài hoà
với thiên nhiên, để đạt tới một cách sống tốt (sumak kawsay). Hiến pháp này đã dựa
trên sự ghi nhận “quyền của công dân được sống trong môi trường lành mạnh và hệ
sinh thái cân bằng, đảm bảo sự bền vững và cách sống tốt (sumak kawsay). Hiến pháp
này còn nêu thêm trách nhiệm sau này thuộc về Nhà nước: “Cần cổ vũ sự sản sinh và
sản xuất tri thức, cần nuôi dưỡng các nghiên cứu khoa học và công nghệ, cần áp dụng
sự thông thái của tổ tiên để xây dựng thành quả là cách sống tốt (sumak kwasay)”.

Sửa đổi giáo dục trong một thế giới đa dạng
Từ những điều trên, mục đích của giáo dục cần được nhìn nhận lại dưới góc nhìn
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mới về phát triển con người và xã hội bền vững, sự phát triển khả thi và công
bằng. Góc nhìn về sự bền vững cần phải cân nhắc những khía cạnh xã hội, môi
trường và kinh tế của phát triển con người và những cách thức mà những khía
cạnh này liên quan tới giáo dục: “Một nền giáo dục tạo ra sức mạnh là nền giáo
dục xây dựng những nguồn nhân lực năng suất cao, có thể tiếp tục học, có thể giải
quyết vấn đề, có thể sáng tạo và có thể chung sống với tự nhiên trong hoà bình
và sự hoà hợp. Khi những quốc gia đảm bảo một nền giáo dục như thế, tất cả mọi
người đều có thể tiếp cận được thì một cuộc cách mạng ngầm đã được khởi động:
giáo dục trở thành động cơ cho phát triển bền vững và là chìa khoá dẫn tới một
thế giới tốt đẹp hơn.” Giáo dục có thể, và phải, đóng góp vào một tầm nhìn mới
về phát triển toàn cầu bền vững.

Hộp 4. Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua giáo dục
“Giáo dục, bao gồm giáo dục chính quy, ý thức cộng đồng và đào tạo, nên được nhận
định là một quá trình mà qua đó con người và xã hội có thể chạm tới tiềm năng lớn
nhất của họ. Giáo dục rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và cải
thiện khả năng của con người trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển.
Khoản 21, Điều 36, Đoạn 3. 1992.
Tuyên bố giáo dục về phát triển bền vững năm 2014 của Aichi-Nagoya lôi cuốn các
chính phủ “tăng cường lồng ghép ESD (giáo dục vì sự phát triển bền vững) vào các
chính sách giáo dục, đào tạo và phát triển bền vững.”

Tất cả các dạng thức của học tập có tổ chức nên vừa dễ thích nghi, vừa dễ chuyển
đổi. Giáo dục cơ bản chất lượng cao và việc học tập, đào tạo chuyên sâu là cần
thiết để mỗi cá nhân và cộng đồng thích ứng với thay đổi về thiên nhiên, xã hội và
kinh tế ở cấp độ địa phương và toàn cầu. Nhưng
Những quan niệm tiện việc học cũng quan trọng trong việc trao quyền
dụng và phổ biến ngày và phát triển các năng lực để ảnh hưởng tới biến
nay về giáo dục phải chấp chuyển xã hội. Tất nhiên, giáo dục có thể đóng
nhận những cách hiểu góp vào một nhiệm vụ thách thức hơn là thay
khác nhau về loài người, đổi tư duy và thế giới quan của chúng ta. Giáo
dục là trọng tâm trong việc phát triển các khả
và từ đó, chấp nhận tập
năng cần thiết để mở rộng cơ hội cho con người
trung vào tính thực tiễn sống một cuộc sống có ý nghĩa và giữ được
của giáo dục như là một phẩm hạnh như nhau. Một góc nhìn mới về giáo
dịch vụ chung. dục nên bao gồm phát triển tư duy phản biện,
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đánh giá và tranh luận độc lập. Những tiến bộ trong chất lượng giáo dục, và trong
việc cung cấp nội dung học tập liên quan trực tiếp tới kinh tế và xã hội theo tiêu
chuẩn của cá nhân và cộng đồng là tất yếu để tạo ra những chuyển đổi nói trên.
Quyền được tiếp cận giáo dục có chất lượng là quyền được học tập có ý nghĩa và
thực tiễn. Tuy nhiên, nhu cầu học tập lại thay đổi giữa các cộng đồng trong một
thế giới đa dạng. Do đó, việc học tập thực tiễn phải phản ánh được từng nền văn
hoá, từng nhóm người, vạch rõ những tiêu chí để sống đường hoàng, có phẩm
giá. Chúng ta phải chấp nhận rằng có rất nhiều cách khác nhau để định nghĩa chất
lượng cuộc sống, và do đó, rất nhiều cách để chỉ ra điều gì cần học hỏi. Những
quan niệm tiện dụng và phổ biến ngày nay về giáo dục phải chấp nhận những
cách hiểu khác nhau về loài người, và từ đó, chấp nhận tập trung vào tính thực
tiễn của giáo dục như là một dịch vụ chung. Điều này hàm ý rằng cần lắng nghe
tiếng nói âm thầm của những người chưa được lắng nghe. Giá trị to lớn mà sự đa
dạng mà những tiếng nói đó mang lại có thể thắp sáng chúng ta trên con đường
chung hướng tới hạnh phúc. Một góc nhìn nhân văn là một nền tảng cần thiết để
đưa ra những hướng tiếp cận khác đối với giáo dục và sự vui sống của con người.
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“Nhân loại của tôi gắn liền với của anh,
Bởi lẽ chúng ta chỉ có thể tồn tại khi cùng nhau.”
Descomd Tutu, Giám mục và nhà hoạt động quyền xã hội người Nam Phi.

Duy trì và củng cố nhân phẩm, năng lực và an sinh của mỗi con người trong mối
quan hệ với những người khác và với thiên nhiên nên là mục đích căn bản của giáo
dục trong thế kỷ XXI. Một khát vọng như vậy có thể coi là chủ nghĩa nhân văn định
sẵn, điều đó nên là nhiệm vụ của UNESCO cả trong lý thuyết và thực tiễn. Quan
niệm về chủ nghĩa nhân văn đã luôn là một truyền thống lâu đời tại UNESCO. Từ
năm 1953, UNESCO đã xuất bản các chuỗi báo cáo của một hội nghị bàn tròn
quốc tế được tổ chức tại New Delhi về “Chủ nghĩa nhân văn và giáo dục ở phương
Đông và phương Tây”.
Quan niệm về chủ nghĩa nhân văn cũng có truyền thống lâu đời trong nhiều nền
văn hoá và truyền thống tôn giáo, cũng như trong vô vàn diễn giải triết học khác
nhau. Ví dụ, một diễn giải phổ biến về chủ nghĩa nhân văn đã gắn liền chủ nghĩa
này với chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy lý thế tục. Quan điểm trên tiếp nối
cho nhiều quan điểm triết học khác, ví dụ như chủ nghĩa hiện sinh và thuyết hiện
tượng học. Tuy nhiên, cũng có những diễn giải tôn giáo khác rất được tin tưởng
cho rằng, thành tựu của loài người – về giáo dục, văn hoá và khoa học – chính là
những ví dụ vững chắc về mối quan hệ của loài người với tự nhiên, vũ trụ và đấng
tạo hoá. Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, những phê phán về thuyết nhân chủng học
và thuyết nhân chủng thần học đều tới từ những người theo chủ nghĩa hậu hiện
đại, những nhà hoạt động nữ quyền, những nhà sinh thái học, và gần đây hơn,
những phê phán đến từ những cá nhân coi mình là người theo chủ nghĩa siêu
nhân học hoặc thậm chí hậu nhân học, với lời kêu gọi cá nhân cần chọn lọc lại về
sinh học và những cải cách triệt để.
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Mỗi diễn giải trong số trên đều dấy lên những suy nghĩ căn bản về đạo đức và quy
chuẩn mà rõ ràng chúng đều là những vấn đề giáo dục quan tâm tới.

Một cách tiếp cận giáo dục nhân văn
Một góc nhìn nhân văn sẽ tái khẳng định bộ giá trị đạo đức căn bản trên toàn cầu,
bộ giá trị này nên là nền tảng cho một cách tiếp cận tích hợp để tìm hiểu mục đích
và cách tổ chức giáo dục cho tất cả mọi người. Cách tiếp cận đó sẽ có hàm ý cho
việc thiết kế quá trình học tập mà tập trung nhấn mạnh vào việc thu nhận những
kiến thức liên quan và sự phát triển các kỹ năng để phục vụ xã hội loài người.
Một cách tiếp cận nhân văn đòi hỏi một cuộc tranh luận giáo dục vượt lên trên
vai trò thực dụng của nó trong phát triển kinh tế. Cách tiếp cận này sẽ lấy sự bao
trùm làm trọng tâm, hướng tới một nền giáo dục không loại trừ và không bỏ rơi
ai ngoài lề. Phương pháp này sẽ là chỉ dẫn để ta giải quyết các vấn đề thay đổi về
môi trường học tập toàn cầu, môi trường mà ở đó vai trò của giáo viên và những
nhà giáo dục tiếp tục là trung tâm điều phối việc học tập để có sự phát triển bền
vững cho tất cả học sinh.
Vấp phải những tranh luận về phát triển
Khi chúng ta bàn tới những câu hỏi lớn về mục tiêu và mục đích của giáo dục, hình
thái xã hội mà chúng ta khát khao, chúng ta cần cân nhắc những khía cạnh về văn
hoá, xã hội, kinh tế, đạo đức và công dân. Những chức năng kinh tế của giáo dục
rõ ràng là quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần vượt lên khỏi những góc nhìn sẵn
có cứng nhắc đó và vượt lên khỏi cách tiếp cận về vốn con người mà vốn dĩ đã tạo
nên những tranh luận toàn cầu về phát triển. Giáo dục không chỉ là việc thu nhận
kiến thức, nó cũng là những giá trị của sự tôn trọng cuộc sống, tôn trọng nhân
cách con người, điều rất cần thiết để hướng tới hoà hợp xã hội trong môi trường
đa dạng ngày nay. Sự hiểu biết về những vấn đề đạo đức là quan trọng đối với quá
trình phát triển có thể đi ngược lại những tranh luận phổ biến gần đây. Sự hiểu
biết đó củng cố vai trò của giáo dục trong việc phát triển những năng lực cần thiết
để con người sống một cuộc sống có ý nghĩa và phẩm hạnh, đồng nhất với quan
điểm về phát triển của Amertya Sen.
Cách tiếp cận bao quát dựa trên những nền tảng đạo đức và quy chuẩn đúng đắn
Từ những lý do trên, rất cần thiết việc tái khẳng định lại một hướng tiếp cận nhân
văn tới việc học tập suốt đời, hướng tới sự phát triển về xã hội, kinh tế và văn hoá.
Một cách tự nhiên, việc đặt trọng tâm vào khía cạnh nhất định nào đó có thể thay
đổi tuỳ vào môi trường học tập và từng giai đoạn trong cuộc đời. Nhưng muốn tái
khẳng định vai trò của học tập suốt đời như là một nguyên tắc tổ chức giáo dục,
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chúng ta cần kết hợp các khía cạnh văn hoá, kinh tế và xã hội. Một cách tiếp cận
giáo dục nhân văn sẽ vượt qua khái niệm chủ nghĩa nhân chủng học khoa học, chủ
nghĩa được coi là nguyên tắc dẫn đường cho UNESCO từ báo cáo Faure năm 1972,
được đưa ra bởi Giám đốc điều hành đầu tiên Julian Huxley. Như đã lưu ý ở trên,
khái niệm nhân chủng học đã đưa ra nhiều diễn giải, thậm chí đối nghịch nhau,
mỗi diễn giải này lại đưa ra những vấn đề về đạo đức và quy chuẩn mà rõ ràng
là vấn đề cần quan tâm của giáo dục. Cũng có thể
Duy trì và củng cố phẩm cho rằng, mục tiêu căn bản của giáo dục trong thế
chất, năng lực và phúc kỷ XXI nên là duy trì và củng cố nhân cách, khả năng
lợi của mỗi cá nhân và phúc lợi cho con người trong mối tương quan
với những người khác và với tự nhiên. Những giá trị
trong mối quan hệ với nhân văn nên là nền tảng và mục tiêu của giáo dục
những cá nhân khác và hội nhập: tôn trọng cuộc sống và nhân phẩm con
với tự nhiên, nên là mục người, những quyền bình đẳng và công bằng xã hội,
tiêu căn bản của giáo đa dạng văn hoá và xã hội, và một tinh thần đoàn
dục trong thế kỷ XXI. kết và chia sẻ trách nhiệm toàn cầu hướng tới tương
lai chung. Ví dụ như, cần có cách tiếp cận mang tính
đối thoại tới việc học tập như được gợi ý bởi Martin Buber và Paulo Freie. Chúng
ta cũng phải từ chối những hệ thống học tập mà chúng gạt bỏ một số cá nhân, coi
họ nhưng hàng hoá, và những hệ thống chia rẽ và hạ thấp con người. Bắt buộc
phải giáo dục theo những giá trị và nguyên tắc tốt đẹp nếu như chúng ta muốn
đạt được sự bền vững và hoà bình.
Bằng việc mở rộng phạm vi theo những cách trên, giáo dục sẽ mang tính thay đổi
và đóng góp vào tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Dựa vào nền tảng đạo
đức này, những kỹ năng như tư duy phản biện, đánh giá độc lập, giải quyết vấn
đề, kỹ năng thông tin và truyền thông là chìa khoá để nuôi dưỡng tư duy thay đổi.
Một cách tiếp cận tích hợp và nhân văn tới giáo dục, như được trình bày trong
báo cáo Delors năm 1996, là vô cùng thiết thực trong bối cảnh thế giới mà ở đó
mối quan tâm về phát triển tập trung vào sự bền vững. Những khía cạnh của sự
phát triển bền vững, mà ở đó phát triển kinh tế được dẫn đường bởi sự quản lý
môi trường và quan tâm về công bằng xã hội, đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp
có thể nhìn nhận nhiều khía cạnh về văn hoá, đạo đức, xã hội, kinh tế, công dân
và tín ngưỡng.
Chúng ta cần một cách tiếp cận toàn diện tới giáo dục và học tập để có thể vượt
qua những phân cách giữa trí tuệ, cảm xúc và đạo đức. Vượt qua sự phân cách
giữa trí tuệ và những dạng thức học tập khác ngày càng được chú trọng trong giáo
dục. Điều này cũng áp dụng với những người tập trung vào việc đo lường thành
tích học tập trong giáo dục. Ví dụ, gần đây, nhiều khung đánh giá kết quả toàn
diện đã được đưa ra, vượt lên những tiêu chuẩn đánh giá học thuật truyền thống
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để thêm vào thành tích học tập xã hội, cảm xúc hoặc văn hoá và nghệ thuât.
Những nỗ lực này cho thấy nhu cầu vượt lên học tập học thuật truyền thống đã
được ghi nhận, mặc cho những e dè của xã hội về khả năng có thể đo lường việc
học những giá trị quan trọng như cảm xúc, xã hội và đạo đức hay không, đặc biệt
là ở tầm quốc tế.
Diễn giải lại và bảo vệ bốn trụ cột của giáo dục
Một trong những quan niệm có ảnh hưởng nhất trong báo cáo Delors năm 1996
đó là quan niệm về 4 trụ cột của việc học tập. Bản báo cáo cho rằng, giáo dục
chính quy thường nhấn mạnh vào một số loại kiến thức trong khi loại bỏ những
thứ khác mà những thứ đó lại cần thiết để duy trì sự phát triển của loài người. Bản
báo cáo khẳng định rằng cần tập trung đồng đều vào mỗi trong bốn trụ cột, trong
tất cả các loại hình học tập có tổ chức:
•

Học để biết – một khối lượng kiến thức chung đủ rộng để có cơ hội tìm hiểu
sâu hơn trong một số chủ đề nhỏ.

•

Học để làm – để có không chỉ kỹ năng chuyên môn mà còn là khả năng ứng
phó với nhiều tình huống và làm việc theo nhóm.

•

Học để tự khẳng định mình – để phát triển tính cách cá nhân và có thể hành
động độc lập, phán đoán cá nhân và có trách nhiệm.

•

Học để chung sống – bằng việc phát triển ý hiểu về những người xung quanh
và trân trọng sự phụ thuộc lẫn nhau.

Bốn trụ cột học tập này cũng đưa ra một hướng tiếp cận tích hợp đến giáo dục,
có ảnh hưởng lớn tới các cuộc tranh luận về chính sách, đào tạo giáo viên và xây
dựng chương trình học tại rất nhiều nước trên thế giới. Một ví dụ gần đây: bốn trụ
cột này đã được sử dụng như là điểm khởi đầu tạo cảm hứng cho chương trình
dạy tiếng Basque ở Bồ Đào Nha và được sử dụng để tiếp tục phát triển chương
trình. Bốn trụ cột học tập này luôn liên quan tới cách tiếp cận tích hợp trong giáo
dục. Bản chất bao quát của những giá trị này cho phép ta lý giải được việc học tập
tích hợp là cần thiết để phù hợp với điều kiện và bối cảnh khác nhau. Bản thân
những trụ cột này có thể cần những cách lý giải mới mẻ hơn, bởi mối quan tâm
về sự bền vững đang ngày càng tăng lên. Ví dụ như, học để chung sống cần phải
vượt lên những khía cạnh xã hội và văn hoá của giao tiếp con người để bao rộng
tới mối quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên.
Đáng quan ngại hơn nữa là bốn trụ cột học tập này đang đứng trước thách thức
của bối cảnh xã hội hiện tại, đặc biệt là trụ cột Học để tự khẳng định mình và Học
để chung sống, những trụ cột phản ánh tốt nhất chức năng xã hội hoá của giáo dục.
Để bảo vệ những trụ cột này trong góc nhìn nhân văn về giáo dục, ta cần đẩy mạnh
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học nguyên tắc đạo đức và các giá trị trong quá trình học tập.
Học để học và sự phát triển năng lực
Rất nhiều cuộc tranh luận quốc tế đang diễn
ra về những loại kỹ năng và năng lực cần thiết
trong bối cảnh phức tạp và bất ổn gần đây. Tuy
nhiên, những định nghĩa đa dạng và thường
trung lập về kỹ năng và năng lực, và nhiều cách
phân loại chúng thường dẫn đến sự bối rối.
Mặc dù những thuật ngữ như năng lực và khả
năng thường được sử dụng thay đổi lẫn nhau,
có sự khác biệt rõ nét giữa 2 điều này. Xét về phạm vi thì năng lực rộng hơn. Năng
lực nhắc tới việc sử dụng kiến thức – hiểu nghĩa rộng ở đây là bao gồm thông tin,
hiểu biết, kỹ năng, giá trị và thái độ – trong những hoàn cảnh cụ thể và đạt được
yêu cầu đề ra.

Bốn trụ cột học tập này
đang đứng trước thách thức
của bối cảnh xã hội hiện
tại, đặc biệt là trụ cột Học
để tự khẳng định mình và
Học để chung sống.

Hộp 5. Kỹ năng nền tảng, kỹ năng có thể chuyển đổi, kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp
Báo cáo toàn cầu của EFA năm 2012 đã đưa ra một hướng tiếp cận hữu ích về những
loại kỹ năng cần thiết khác nhau trong thế giới việc làm. Báo cáo đưa ra 3 loại kỹ năng
mà tất cả các người trẻ đều cần phải có – kỹ năng nền tảng, kỹ năng có thể chuyển đổi,
kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp – và những bối cảnh đòi hỏi các kỹ năng này:
Kỹ năng nền tảng: Về cơ bản, kỹ năng nền tảng là kỹ năng về biết chữ (literacy) và số
học (numeracy) cần thiết cho công việc để có thể chi trả cho nhu cầu hàng ngày. Những
kỹ năng này cũng là yêu cầu tiên quyết để tham gia vào giáo dục và đào tạo sau phổ
thông, để thu nhận những kỹ năng có thể chuyển đổi, kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp.
Kỹ năng có thể chuyển đổi: Tìm kiếm và đảm bảo việc làm đòi hỏi nhiều kỹ năng có thể
chuyển đổi và thích ứng hợp với yêu cầu và môi trường làm việc khác nhau. Những kỹ
năng có thể chuyển đổi bao gồm phân tích vấn đề và đạt tới những giải pháp phù hợp,
giao tiếp các ý tưởng và thông tin hiệu quả, sáng tạo, thể hiện khả năng lãnh đạo và sự
tận tâm, và thể hiện được khả năng kinh doanh. Những kỹ năng này được nuôi dưỡng
ở một mức độ nào đấy ngoài môi trường trường học. Tuy nhiên, những kỹ năng này có
thể được phát triển hơn nữa thông qua giáo dục và đào tạo.
Kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp: Rất nhiều công việc đòi hỏi những hiểu biết kỹ thuật
đặc thù, có thể là liên quan đến trồng rau, sử dụng máy khâu, xếp gạch, chế biến gỗ,
hoặc làm việc máy tính trong văn phòng. Kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp có thể được
tích luỹ thông qua các chương trình sắp xếp việc làm liên kết với các trường trung học
hoặc các hình thức giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp chính quy, hoặc thông qua đào
tạo trong công việc, bao gồm thực tập truyền thống và các hợp tác nông nghiệp.
Nguồn: UNESCO. 2012. Tuổi trẻ và Kỹ năng: Đưa giáo dục vào công việc. Báo cáo toàn
cầu của EFA 2012. Paris, UNESCO.
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Sự tập trung vào tầm quan trọng của các kỹ năng “mềm”, “có thể chuyển đổi”,
“không thuộc về nhận thức” hoặc “thế kỷ 21” đã làm giàu có thêm suy nghĩ gần
đây về nội dung và phương pháp giáo dục. Lý luận ngầm ở đây chính là nhu cầu
cần sự sáng tạo và khả năng kinh doanh để tăng tính cạnh tranh. Mặc dù lý luận
này là then chốt trong chức năng kinh doanh của giáo dục, nó không thể làm lu
mờ các năng lực khác mà cá nhân và xã hội cần có cho các khía cạnh khác của sự
tồn tại – những khả năng đóng góp vào sự trao quyền cho cả 2 đối tượng. Năng
lực nâng cao khả năng sử dụng những kiến thức phù hợp (thông tin, hiểu biết, kỹ
năng và giá trị) một cách sáng tạo và có trách nhiệm trong những trường hợp nhất
định để tìm ra giải pháp và gây dựng mối quan hệ với những người khác.
Kiến thức đòi hỏi ở đây không phải được chỉ ra sẵn bởi một nhà cầm quyền nào,
mà được xác định thông qua trường học, giáo viên và cộng đồng. Đó là những
kiến thức không chỉ đơn thuần được truyền dạy mà
phải được khám phá, nghiên cứu, thử nghiệm và tạo ra Việc học để học
theo nhu cầu của con người. Đó là kiến thức được sử chưa bao giờ quan
dụng để phát triển khả năng ngôn ngữ và giao tiếp cơ trọng như ngày nay
bản, để giải quyết vấn đề, để phát triển những kỹ năng
cao cấp hơn như tư duy logic, phân tích, xử lý, gợi nhắc, tiến hành, hướng dẫn và
suy nghĩ một cách giả thuyết. Trong quá trình phấn đấu đạt được những kiến thức
đó, ta cũng đã nuôi dưỡng kỹ năng, có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất: khả năng
tiếp cận và xử lý thông tin một cách sắc bén. Việc học để học chưa bao giờ quan
trọng như ngày nay.
Khối lượng thông tin có sẵn trên Internet ngày nay là không vững chắc. Thách
thức giờ đây là dạy cho người học có thể hiểu được khối lượng thông tin khổng lồ
họ được tiếp cận mỗi ngày, phát hiện ra những nguồn đáng tin cậy, đánh giá độ
tin cậy và chính xác của những gì họ đọc, đặt câu hỏi về độ thuần tuý và chính xác
của thông tin, liên kết thông tin mới này với những gì đã được học và xác định tầm
ảnh hưởng của kiến thức đó với thông tin mà họ đã hiểu.
Suy nghĩ lại về việc phát triển chương trình
Từ góc nhìn xây dựng nội dung chính sách, một chương trình học nhân văn sẽ
như thế nào? Về nội dung và phương pháp học tập, một chương trình học có tính
nhân văn chắc chắn phải là chương trình đưa ra những câu hỏi hơn là một chương
trình cung cấp những câu trả lời. Nó củng cố sự tôn trọng những điểm đa dạng và
từ chối mọi hình thức lãnh đạo, định kiến và thiên vị văn hoá. Đó là một chương
trình học dựa trên giáo dục đa văn hoá, cho phép sự đa dạng của nhiều xã hội, đồng
thời đảm bảo sự cân bằng giữa sự đa dạng và những giá trị toàn cầu. Về mặt chính
sách, chúng ta cần nhớ rằng khung chương trình học là cầu nối tới những mục tiêu
giáo dục rộng lớn và là quá trình đạt được những mục đích đó. Để cho những khung
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chương trình này được hợp pháp, quá trình đối thoại chính sách để xác định mục
tiêu giáo dục cần phải có sự tham gia và bao trùm các đối tượng. Chính sách và
nội dung chương trình học cần được hướng dẫn với cả những nguyên tắc công
bằng kinh tế và xã hội, sự bình đẳng và trách nhiệm môi trường mà trách nhiệm
này góp phần vào những trụ cột của sự phát triển bền vững.

Đảm bảo nền giáo dục hội nhập tốt hơn
Tiến bộ, nhưng vẫn có bất công kéo dài trong giáo dục cơ bản
Chúng ta đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đảm bảo quyền được tiếp cận
giáo dục cơ bản từ năm 2000, một phần được thúc đẩy bởi khung Giáo dục cho
mọi người (EFA) và Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG). Sự tiến bộ này được
phản ánh trong tỷ lệ đăng ký nhập học tại các trường, ít trẻ em bỏ học hơn, tỷ lệ
biết chữ tăng mạnh trong lứa trẻ, và khoảng cách về giới được thu hẹp lại về số
lượng đăng ký nhập học và tình trạng biết chữ ở người trưởng thành trên toàn
thế giới.
Mặc dù đã có những tiến bộ kể trên, lời hứa từ những năm 1990 của các chính
phủ và những đối tác phát triển toàn cầu về việc “đáp ứng nhu cầu học tập cơ bản
cho tất cả trẻ em, người trẻ và người trưởng thành” vẫn chưa được thực hiện. Gần
60 triệu trẻ em và 70 triệu người trẻ trên toàn thế giới vẫn bị coi là chưa được
đánh giá có đủ trình độ biết chữ. Thậm chí đối với những người đã có tiếp cận
với giáo dục cơ bản chính quy, việc không hoàn thành chương trình học, hoặc học
trong nền giáo dục kém chất lượng cũng góp phần vào việc làm cho những người
này không tiếp nhận đủ kỹ năng cơ bản, với quan ngại chính là chất lượng giáo dục
kém và nội dung học tập không thực tiễn. Ít nhất 250 triệu trẻ em vẫn không thể
đọc, viết hoặc đếm thành thạo sau thậm chí 4 năm đi học.
Hơn nữa, những bất bình đẳng lớn giữa các quốc gia vẫn tồn tại và những chỉ số
trung bình ghi nhận tại nhiều quốc gia đã che giấu đi những bất bình đẳng lớn
nội tại trong quốc gia đó về mức độ duy trì và thành tích trong giáo dục cơ bản.
Những yếu tố truyền thống về loại trừ trong giáo dục như giới tính và dân thành
thị hay nông thôn kết hợp với yếu tố thu nhập, ngôn ngữ, dân tộc thiểu số và
người khuyết tật tạo ra “những bất lợi củng cố lẫn nhau”, đặc biệt tại các quốc gia
có thu nhập thấp và bị ảnh hưởng bởi xung đột.
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Hộp 6. Trẻ em bị khuyết tật thường không được quan tâm đầy đủ
Trẻ em khuyết tật thường bị từ chối quyền được tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, ta chưa
biết đủ nhiều về tình hình chuyên cần của những trẻ này. Số liệu về trẻ em khuyết tật
không được thống nhất, nhưng có thể chắc chắn rằng đã có những chính sách để giải
quyết những trở ngại mà các em học sinh này gặp phải.
Theo một ước tính, năm 2004, 93 triệu trẻ em dưới 14 tuổi, hay 5,1% số trẻ em toàn
cầu, đang sống trong tình trạng khuyết tật trung bình cho tới nghiêm trọng. Theo Điều
tra sức khoẻ thế giới, tại 14 trên 15 quốc gia thu nhập thấp và trung bình, một phần
ba dân số khuyết tật trong độ tuổi lao động chưa hoàn thành chương trình tiểu học. Ví
dụ, tại Bangladesh, 30% người khuyết tật đã hoàn thành chương trình tiểu học, so với
con số 48% những người không bị khuyết tật. Tỷ lệ tương tự là 43% và 57% ở Zambia,
56% và 72% ở Paraguay.
Thực tế cho thấy rằng những trẻ em khuyết tật có khả năng bị từ chối cơ hội tới trường
cao hơn rất nhiều. Tại Bangladesh, Bhutan và Iraq, trẻ em bị suy giảm thần kinh gần
như sẽ bị từ chối quyền tới trường. Ví dụ, tại Iraq, năm 2006, 10% trẻ em 6 đến 9
tuổi không tàn tật chưa từng tới trường trong khi 19% những trẻ khiếm thính và 51%
những trẻ có rủi ro cao hơn về khuyết tật thần kinh chưa từng được tới trường. Tại
Thái Lan, năm 2005/06, gần như tất cả những trẻ em từ 6 đến 9 tuổi không có khuyết
tật đã tới trường, nhưng vẫn còn 34% những trẻ khiếm khuyết về vận động và đi lại
chưa từng được tới trường.
Nguồn: UNESCO, 2014. Dạy và Học: Chất lượng giáo dục cho mọi người. Báo cáo Toàn
cầu EFA 2013 – 2014: Paris, UNESCO.

Bình đẳng giới trong giáo dục cơ bản
Bình đẳng giới trong giáo dục thường bị giới hạn trong sự cân bằng về giới ở các
mức độ khác nhau của giáo dục chính quy. Giới tính là một yếu tố truyền thống
mang tính bất bình đẳng và khác biệt trong giáo dục, ảnh hưởng bất lợi phổ biến
nhất là tới các em gái và phụ nữ. Tuy nhiên, ta cũng để ý đến một tiến bộ đáng
kể trong việc thu hẹp khoảng cách này trên toàn thế giới kể từ năm 2000, với tỷ
lệ các em gái và phụ nữ được tiếp cận các mức độ khác nhau của giáo dục chính
quy tăng lên. Chắc chắn rằng, cân bằng giới trong giáo dục tiểu học là đã đạt được
tại khu vực Trung và Đông Âu, Trung Á, Nam Á và khu vực Thái Bình Dương, Mỹ
La Tinh, và khu vực Caribbean, Bắc Mỹ và Tây Âu. Ngoài ra, từ năm 2000, những
tiến bộ đáng kể cũng được tạo ra trong việc thu hẹp khoảng cách giới, đặc biệt là
ở Nam và Tây Á, ở mức độ thấp hơn có Châu Phi cận Sahara và các quốc gia Ả Rập.
Mặc dù nhiều tiến bộ đã được ghi nhận, phần lớn những học sinh nghỉ học giữa
chừng vẫn là các em gái, trong khi đó hai phần ba số người trẻ và người trưởng
thành có học thức thấp trên thế giới là phụ nữ. Để đảm bảo việc trao quyền cho
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nữ giới, các bé trai và những người đàn ông cũng cần tham gia vào cuộc chiến
chống lại bất bình đẳng giới. Điều này phải bắt đầu bằng giáo dục cơ bản.

Hộp 7. Lắng nghe tiếng nói của những bé gái không được tới trường
Giáo dục là một trong những món quà của cuộc sống – cũng là một trong những điều
thiết yếu.
Ngày hôm nay…tôi không phải là một tiếng nói cô độc, tôi là tiếng nói của nhiều người.
Tôi là 66 triệu cô gái không được tới trường.
Và hôm nay tôi đang không nói lên tiếng nói của mình. Đây là tiếng nói của 66 triệu cô
gái đó.
Phát biểu nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình của Malala Yousafzai, Oslo, 10 tháng 12, 2014

Cân bằng giới trong giáo dục trung học và giáo dục đại học
Ở giáo dục trung học, mục tiêu của cân bằng giới đã đạt được tại nhiều khu vực
bao gồm Trung Á, Đông Á, Mỹ La tinh và khu vực Caribbean, cũng như Bắc Mỹ và
Tây Âu. Ở những khu vực khác, khoảng cách giới đã được thu hẹp, đặc biệt là ở
Nam và Tây Á và ở mức độ thấp hơn ở các quốc gia Ả Rập. Khoảng cách giới trong
việc đăng ký giáo dục trung học là rõ ràng nhất tại khu vực Châu Phi cận Sahara,
Tây Á và Nam Á, nơi tỷ lệ đăng ký nhập học trung bình là thấp nhất. Tuy nhiên,
xét về giáo dục sau trung học phổ thông, tỷ lệ sinh viên nữ tại các trường đại học
tại khu vực châu Phi cận Sahara vẫn còn thấp và mục tiêu của cân bằng giới trong
giáo dục sau trung học phổ thông, vì thế, cũng là một thách thức quan trọng. Tại
những nơi khác trên thế giới, tiến bộ đã được ghi nhận ở hầu hết các khu vực,
tiến bộ đáng kể nhất là tại các quốc gia Ả Rập, Đông Á và Thái Bình Dương, Nam
và Tây Á. Tại một số khu vực, ví dụ như Trung và Đông Âu, khu vực Caribbean, Bắc
Mỹ, Thái Bình Dương và Tây Âu, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào giáo dục đại học thực
tế lại cao hơn tỷ lệ nam giới. Điều này không chỉ do sự tăng nhanh trong số lượng
học sinh nữ đăng ký vào giáo dục phổ thông, mà còn do thành tích học tập kém
của học sinh nam, như quan sát thấy tại nhiều khu vực. Tình trạng học sinh nam
bỏ học trung học nhiều tại một số khu vực trên thế giới như khu vực Caribbean
và Mỹ La tinh là một vấn đề quan ngại khác vì nó đặt ra thêm những áp lực cho
sự gắn kết xã hội.
Giáo dục như là một bộ cân chỉnh tiềm năng
Giáo dục thường tái tạo hoặc thậm chí làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng,
nhưng giáo dục cũng có thể thực thi chức năng cân chỉnh. Các quá trình giáo dục
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hoà nhập là vô cùng cần thiết cho phát triển công bằng, và điều này đúng ở nhiều
cấp độ của giáo dục.
Giáo dục mầm non: Điều này cũng đúng ở cấp độ giáo dục mầm non, giai đoạn
mà gần đây ta càng thấy tầm quan trọng nền tảng của những can thiệp sớm giúp
trẻ học tập trong tương lai và có những cơ hội trong cuộc sống. Kết quả nghiên
cứu cho thấy những can thiệp sớm đối với trẻ nhỏ là cần thiết, không chỉ vì lợi
ích riêng của các em: những can thiệp này còn có tác dụng bền vững và lâu dài
đến sự phát triển của nguồn nhân lực, đoàn kết xã hội và thành tựu kinh tế. Các
minh chứng đã cho thấy những trẻ em bị thiệt thòi nhất – đặc biệt là thiệt thòi
do nghèo đói, dân tộc và ngôn ngữ thiểu số, phân biệt giới tính, vị trí địa lý xa xôi,
khuyết tật, bị bạo hành và có HIV/AIDS – được hưởng những thành tựu rõ rệt nhất
từ những chương trình phát triển giáo dục mầm non, tuy nhiên chính những trẻ
em này lại ít có khả năng nhất để tham gia những chương trình như thế. Kết quả
những cuộc đánh giá về can thiệp sớm phát hiện ra một lý do cho hiệu quả này:
Khi trẻ càng lớn, khác biệt giữa quỹ đạo phát triển trung bình và quỹ đạo bị trễ
càng rộng ra. Tới lúc đó ta nhận ra việc can thiệp từ sớm đòi hỏi ít nguồn lực và
nỗ lực hơn, trong khi đó, lại hiệu quả hơn. Những can thiệp này có hiệu quả rõ rệt
đặc biệt là khi được sử dụng cho các em có khuyết tật đặc biệt và có nhu cầu đặc
biệt, ví dụ như những em tự kỷ hoặc có hội chứng tự kỷ nhẹ (asperger).
Hộp 8. Senegal: Trải nghiệm “Case des Tout – Petis”
Tình trạng sức khoẻ và cuộc sống xã hội của trẻ em ở Senegal là vô cùng bất lợi và mặc
cho những nỗ lực nghiêm túc thì việc bảo vệ trẻ em vẫn còn là một mối quan ngại lớn.
Những nhà chức trách quốc gia Senegal giờ đây đã đặt giáo dục mầm non là ưu tiên
cho phát triển. Kể từ năm 2002, trải nghiệm “Case des Tout-Petis” (tạm dịch là “Lớp
học Tout-Petis”) một mô hình mới về phát triển trẻ em trong những năm đầu đời đã
tồn tại song song cùng nhiều mô hình giáo dục mầm non chính quy, không chính quy
và không chính thức. Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần làm để cải thiện, chương trình
này là một trải nghiệm dựa trên cộng đồng rất có giá trị, và những truyền thống văn
hoá của địa phương.
“Case des Tout-Petis” là một cấu trúc cộng đồng nhằm giúp đỡ các trẻ em từ 0 đến 6
tuổi. Lớp học này, hoặc một ngôi nhà truyền thống, thường hàm ý một lối sống, một
cách sống và suy nghĩ, và tượng trưng cho sự gắn bó với những giá trị của của Châu
Phi. Lớp học này được coi là nơi khởi điểm cho quá trình học tập của trẻ trong cuộc
sống, vừa là nơi sống, nơi sinh hoạt cộng đồng và nơi học tập.
Những “lớp học” này chủ yếu được thiết kế dành cho những cộng đồng khó khăn ở
nông thôn để đảm bảo người dân được tiếp cận những dịch vụ đầy đủ và tích hợp.
Những lớp học này được quản lý bởi người dân ở đây và đại diện cho khoảng 20%
những mô hình giáo dục mầm non ở Senegal. Về mặt kiến trúc, “Case des Tout-Petis”
là một kiến trúc hình lục giác, bao gồm 2 phòng, 1 phòng cho hoạt động giáo dục trẻ
nhỏ và phòng kia là giáo dục cho cha mẹ. Những mô hình này đã tạo ra một hướng
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tiếp cận tích hợp và toàn diện tới chăm sóc trẻ nhỏ bao gồm các chương trình giáo
dục, sức khoẻ và dinh dưỡng.
Mặc dù việc tham gia các chương trình này không miễn phí, các khoản phí thấp hơn
các mô hình chăm sóc trẻ mầm non khác trong cùng mảng chính quy. Sự đóng góp về
tài chính có ý nghĩa tượng trưng và giúp cho các gia đình hợp lực xây dựng một thành
tựu chung thuộc về cộng đồng và cộng đồng có nghĩa vụ giữ gìn nó.
Nguồn: Trích từ Turpin Bassama, S., 2010. Lacse des tout-petis au Senegal. Reveu
Internationale d’education de Sevres. No. 53 -2010, pp. 65-75.\

Giáo dục trung học: Điều này cũng đúng với giáo dục trung học và giáo dục sau
trung học. Việc mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình học cơ bản trên toàn
thế giới đã tăng nhu cầu học trung học và sau trung học, cũng như quan tâm tới
phát triển kỹ năng nghề, đặc biệt trong bối cảnh mà tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ
đang tăng lên và trong bối cảnh có các chương trình đào tạo và đào tạo lại. Ví dụ,
tại một số quốc gia ở Mỹ La tinh và khu vực Caribbean, sự mở rộng các cơ hội giáo
dục sau cơ bản kết hợp với các chính sách cộng đồng đã thể hiện hiệu quả trong
việc giảm bất bình đẳng: “Đầu tư vào giáo dục, các thiết chế và các quy định về thị
trường lao động có thể thay đổi sự bất bình đẳng. Ở các nước Mỹ La tinh - nơi bất
bình đẳng đã giảm xuống, hai yếu tố chủ chốt đã góp phần vào sự sụt giảm đó: sự
mở rộng của giáo dục và sự chuyển dịch quan tâm sang cho những người nghèo…
Ví dụ, mức chi tiêu dành cho giáo dục tăng lên tại Mỹ La tinh và Caribbean đang
giúp tăng số lượng đăng ký nhập học tại giáo dục trung học và tỷ lệ hoàn thành
chương trình, đây chính là yếu tố quyết định chính làm giảm sự bất bình đẳng.”
Giáo dục đại học: Tiếp cận giáo dục đại học được xem là một trong những sự mở
rộng đáng lưu ý trong vòng 15 năm qua. Tỷ lệ đăng ký giáo dục sau trung học toàn
cầu đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000 với khoảng 200 triệu học sinh trên toàn thế
giới tại thời điểm hiện tại, một nửa trong số đó là phụ nữ. Tuy nhiên, khoảng cách
do thu nhập và những yếu tố khác về loại trừ xã hội vẫn còn lớn và rộng khắp,
mặc dù đã có nhiều biện pháp chính sách trong những năm gần đây. Người học
từ những nhóm có thu nhập cao hơn có được lợi thế nhất định trong việc tiếp cận
giáo dục sau trung học trên toàn thế giới. Thậm chí tại những nước có tỷ lệ đăng
ký cao, lượng tham gia của học sinh tại các khu vực thiểu số vẫn còn thấp hơn
nhiều so với mức trung bình quốc gia. Cần chú ý rằng, ở khía cạnh này, phần lớn
sự phát triển trong giáo dục đại học thường tiếp tục tăng ở mảng tư nhân. Tỷ lệ
các cơ sở giáo dục tư nhân lớn và xu hướng tư nhân hoá lĩnh vực công trên toàn
thế giới có hàm ý cho việc tiếp cận và bình đẳng. Những chi phí học tập trực tiếp
và gián tiếp trong giáo dục đại học vẫn là nguyên nhân chính cho việc loại trừ.
Mặc dù những chương trình cho vay khá hấp dẫn nhưng chưa phổ biến rộng rãi.
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Hộp 9. Những trường đại học đa văn hoá tại Mexico
Trong khi ước tính 10% dân số Mexico là người bản địa, đây là nhóm người đăng ký
giáo dục đại học ít nhất. Theo ước tính, chỉ 1% tới 3% lượng đăng ký giáo dục đại học
tại Mexico là người dân bản địa.
Năm 2004, đáp lại sự bất bình đẳng này, Ban điều phối chung về giáo dục đa văn hoá
và song ngữ tại Bộ Giáo dục đã thành lập Liên hiệp những Trường đại học Đa văn hoá
với sự tham gia tích cực của các tổ chức bản địa và những trường học thuật trong khu
vực. Những thiết chế này được đặt tại những khu vực tập trung đông người dân bản
địa, và cho đăng ký rất đa dạng. Những thiết chế này được thiết kế đặc biệt cho dân
số bản địa. Được thành lập dựa trên nguyên tắc giáo dục đa văn hoá, những thiết chế
này nhằm nuôi dưỡng sự đối thoại giữa các nền văn hoá khác nhau và đại diện cho một
cách thức có thể đáp ứng lại nhu cầu về giá trị lịch sử và các nhu cầu khác của người
dân bản địa.
Cùng với ghi nhận sự đa dạng, những Trường đại học Đa văn hoá không đề ra một cách
tiếp cận cố định về những hoạt động giáo dục. Một mặt đảm bảo sự tôn trọng những
nguyên tắc căn bản, một mặt mỗi trường đại học sẽ quyết định chương trình học của
mình tuỳ theo nhu cầu và tiềm năng của khu vực mà trường đóng tại. Học sinh tham
gia vào các hoạt động gắn kết họ với cộng đồng xung quanh thông qua các dự án nghiên cứu và phát triển, với mục đích làm việc và đóng góp vào sự phát triển của khu
vực, con người và văn hoá của họ.
Mười hai Trường đại học Đa văn hoá đang hoạt động với tổng số học sinh đăng ký học
khoảng 7000 và một phần lớn trong đó là học sinh nữ. Mặc dù vẫn còn thách thức về
tài chính, về điều kiện sống của học sinh, sự dễ tổn thương về chính trị, những trường
đại học này đại diện cho một sự đóng góp quan trọng vào thành tựu của bình đẳng
giáo dục.
Nguồn: Trích từ: Schemelkes, S. 2009. Những Trường đại học Đa văn hoá ở Mexico:
Tiến bộ và khó khăn. Giáo dục đa văn hoá, Quyển 20, Số 1, trang 5-17.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675980802700649 (Truy cập tháng Hai năm 2015)

Sự thay đổi trong môi trường giáo dục
Môi trường giáo dục trong thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi căn bản
về phương pháp, nội dung và không gian học tập. Điều này đúng với cả giáo dục
phổ thông và giáo dục đại học. Những nguồn tri thức có sẵn và dễ dàng truy cập
đang mở rộng các cơ hội học tập, có thể sẽ ít tính cấu trúc hơn, cải tiến hơn, ảnh
hưởng tới lớp học, nghiệp vụ sư phạm, quyền của giáo viên và quá trình học tập.
Về phạm vi, biến chuyển gần đây về môi trường học tập được so sánh giống như
bước chuyển dịch lịch sử từ mô hình giáo dục truyền thống tiền công nghiệp sang
mô hình nhà máy được khởi xướng từ thế kỷ XIX. Trong mô hình truyền thống tiền
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công nghiệp, phần lớn những gì con người học được đều đến từ những hoạt động
trong đời sống và công việc hàng ngày của họ. Ngược lại, mô hình giáo dục hàng
loạt được ra đời trong cách mạng công nghiệp lại đánh đồng việc học – gần như
là hoàn toàn – với việc tới trường. Tuy nhiên, mô hình trường học tiếp tục gắn liền
việc học với việc giảng dạy trong lớp học, trong khi rất nhiều hoạt động học tập
(kể cả trong môi trường giáo dục truyền thống) lại diễn ra ở nhà và ở những nơi
khác. Dẫu thế, không gian vật lý giới hạn bởi lớp học là trọng tâm của hoạt động
học tập vẫn là một trong những nét chính của các hệ thống giáo dục chính quy tại
tất cả các cấp độ học tập.
Mô hình trường học đã lỗi thời?
Hiện nay một số người cho rằng mô hình trường
học sẽ không có tương lai trong thời đại kỹ thuật
số, nó được thay thế bởi các cơ hội học tập qua
e-learning, học di dộng và các công nghệ kỹ thuật
số khác. Khía cạnh này đáng để ta nhìn nhận lại
những cuộc tranh luận về việc bỏ trường học vào
những năm 1960, 1970, đặc biệt là công trình
của Paul Goodman và Ivan Illich. Đúng là mô hình
trường học công nghiệp gần đây được thiết kế
để đáp ứng nhu cầu của hơn một thế kỷ trước
và hình thức học tập đã thay đổi rất nhiều trong
vòng 2 thập kỷ qua, những nguồn kiến thức đã
thay đổi, cũng như cách mà chúng ta trao đổi và
tương tác với chúng. Một sự thật khác: những hệ
thống giáo dục chính quy khá chậm thay đổi và vẫn còn rất giống với chính nó
trong suốt 2 thế kỷ qua. Tuy nhiên, trường học vẫn quan trọng như trước. Nó là
bước đầu tiên trong quá trình học tập được hệ thống hoá và hội nhập với xã hội,
vượt lên không gian gia đình; và đó là yếu tố thiết yếu trong việc tìm hiểu xã hội:
học để tự khẳng định mình và học để chung sống. Học tập không nên là quá trình
riêng của một cá nhân. Như một trải nghiệm xã hội, việc học tập xã hội này đòi hỏi
học với và học thông qua những người khác – thông qua những cuộc thảo luận và
tranh luận với cả bạn bè và giáo viên.

Cái chúng ta cần là một
cách tiếp cận linh hoạt
hơn cho việc học như
một chuỗi liên tục, ở đó
trường học và các cơ sở
giáo dục chính quy tương
tác mật thiết hơn với
những trải nghiệm giáo
dục ít chính quy hơn từ
khi trẻ nhỏ và trong suốt
cuộc đời.

Hướng tới những mạng lưới của không gian học tập
Tuy nhiên, sự chuyển đổi về môi trường học tập trong thế giới ngày nay đã cho ta
thấy tầm quan trọng và thực tiễn của việc học tập ngoài những môi trường chính
quy. Có một bước tiến từ các cơ sở giáo dục truyền thống sang những môi trường
học đa dạng, phức tạp và pha trộn hơn mà ở đó học tập chính quy, không chính
quy và không chính thức diễn ra thông qua các hoạt động học tập và hoạt động
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do bên thứ ba cung cấp. Cái chúng ta cần là một cách tiếp cận linh hoạt hơn, coi
việc học như một chuỗi liên tục, ở đó trường học và các cơ sở giáo dục chính quy
tương tác chặt chẽ hơn với những trải nghiệm giáo dục ít chính quy hơn từ khi trẻ
còn nhỏ và trong suốt cuộc đời. Những thay đổi về không gian, thời gian và những
mối tương quan mà ở đó việc học tập diễn ra đòi hỏi một mạng lưới những không
gian học tập không chính quy và không chính thức sẽ tương tác với và hỗ trợ cho
những cơ sở giáo dục chính quy.
Những không gian học tập đang mở ra
Việc tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn và sự xuất hiện của những không gian học tập
ngoài lớp học, nhà trường, trường đại học và các cơ sở giáo dục khác đang thách
thức mô hình học tập lấy lớp học làm trọng tâm. Ví dụ, truyền thông xã hội có thể
mở rộng các nhiệm vụ lớp học bằng cách cung cấp các hoạt động như hợp tác và
cùng sáng tác. Những thiết bị di động cho phép người học tiếp cận với các nguồn
giáo dục, kết nối với những người khác hoặc tạo ra nội dung, cả trong và ngoài
lớp học. Tương tự như thế, những khoá học mở online siêu lớn (MOOCs) tại các
trường đại học- nơi một nhóm các trường đại học hợp tác để cung cấp các nguồn
lực và nội dung khoá học, đã mở ra những địa điểm mới để tiếp cận đối tượng
khán giả rộng hơn ở các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Bối cảnh chuyển
đổi môi trường giáo dục hiện nay mở ra một cơ hội để đồng nhất tất cả các không
gian học tập bằng cách tạo ra nguồn hợp lực giữa giáo dục truyền thống, các cơ sở
đào tạo và những trải nghiệm giáo dục khác. Sự chuyển đổi này cũng mở ra những
cơ hội cho thử nghiệm và cải tiến mới.

Hộp 10. Thí nghiệm “Lỗ ở trên tường”
Tiến sĩ Sugata Mitra, Nhà khoa học tại NIIT, được ghi nhận với thí nghiệm “Lỗ ở trên
tường”. Từ năm 1982, tiến sĩ đã thử nghiệm với các ý tưởng về việc học tập không cần
giám sát và những chiếc máy tính. Cuối cùng, vào năm 1999, nhóm của tiến sĩ Mitra
đã khoét một “lỗ ở trên tường” ngăn cách khuôn viên của NIIT với khu vực ổ chuột kề
bên tại Kalkaji, New Delhi. Qua chiếc lỗ này, người ta đặt một chiếc máy tính để người
dân tự do truy cập.
Chiếc máy tính này đã chứng tỏ mình là một cú hích lớn đối với những người dân ở
khu ổ chuột, đặc biệt là những đứa trẻ. Mặc dù không có trải nghiệm nào trước đó,
những đứa trẻ tự học cách sử dụng máy tính. Điều này dẫn tới một giả thuyết sau:
việc nắm bắt các kỹ năng máy tính cơ bản bởi bất cứ nhóm trẻ nào có thể đạt được
thông qua việc học tập không chủ ý với điều kiện người học được cho tiếp cận một
thiết bị máy tính hợp lý, với nội dung giải trí và động viên, cùng với sự hướng dẫn tối
thiểu (của người khác).
Được khích lệ từ thành công của thí nghiệm Kalkaji, những chiếc máy tính tự do truy
cập đã được đặt ở Shivpuri (một thành phố ở Madhya Pradesh) và ở Madantusi (một
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làng ở Uttar Pradesh). Những thí nghiệm này được biết tới là thí nghiệm Lỗ ở trên
tường. Kết quả từ Shivpuri và Madantusi đã khẳng định kết quả của thí nghiệm Kalkaji. Có vẻ rằng những đứa trẻ ở hai khu vực này đã tự nắm bắt được kỹ năng sử dụng
máy tính. Cách học mới này đã được biết tới là Giáo dục can thiệp tối thiểu.
Chú thích: NIIT Limited là một công ty Ấn Độ có trụ sở tại Gurgaon, Ấn Độ, điều hành
một số cơ sở giáo dục đại học vì lợi nhuận.
Nguồn: Trích từ: www.hole-in-the-wall.com (Truy cập tháng Hai năm 2015)

Học tập di động
Ngày càng có nhiều người quan tâm về việc sử dụng các công nghệ di động phục
vụ việc học tập. Có thể thấy học trên thiết bị di động, chỉ học trên thiết bị đó hay
kết hợp cùng các công nghệ thông tin và giao tiếp khác, cho phép học tập ở mọi
lúc và mọi nơi. Những công nghệ này đang liên tục phát triển, và gần đây công
nghệ này bao gồm các thiết bị như điện thoại di động và điện thoại thông minh,
máy tính bảng, máy đọc, thiết bị nghe cầm tay và thiết bị điều khiển cầm tay.
Sự xuất hiện của những công nghệ mới đã thay đổi đáng kể quá trình giáo dục.
Những thiết bị nhỏ nhẹ và có thể cầm theo – từ điện thoại di đông, máy tính bảng
tới máy tính cầm tay – đã giải phóng việc học khỏi bất cứ địa điểm cố định và định
trước nào, thay đổi bản chất của kiến thức trong những xã hội hiện đại. Học tập
từ đó đã trở nên ít chính thức hơn, riêng tư hơn và phổ biến hơn. Những công
nghệ di động đã trở nên đặc biệt thú vị cho những nhà giáo dục bởi giá thành
thấp so với máy tính để bàn và có thể kết hợp với những nguồn học liệu giàu có
trên mạng Internet.
Ngày càng được chú ý trong nhiều mảng giáo dục, học tập di động đã mở rộng
ranh giới của việc giáo dục cơ bản và giáo dục đại học, cũng như kết nối giáo dục
chính quy và không chính quy. Với tính năng có thể mang theo và chi phí thấp,
những thiết bị học tập di động không đắt đỏ có khả năng tăng tính tiếp cận và
tính hiệu quả của giáo dục cơ bản. Những công nghệ di động: “nắm giữ chìa khoá
để biến chuyển những phép chia kỹ thuật số ngày nay thành ra kỹ thuật số làm
phép chia mang lại bình đẳng và chất lượng giáo dục cho tất cả mọi người”. Đáng
chú ý là, sự phát triển của các công nghệ di động đã mở ra nhiều khả năng về học
tập xoá mù chữ và học ngôn ngữ. Nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của công nghệ di
động trong việc nâng cao khả năng biết chữ của người học. Bởi công nghệ di động
có thể vươn tới lượng khán giả lớn hơn, nó cũng hứa hẹn có thể biến đổi giáo dục
cho trẻ em và người trẻ tuổi sống trong điều kiện thiếu thốn và cô độc.
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Hộp 11. Khả năng dùng điện thoại di động của trẻ em gái tại Pakistan
Dự án Hướng dẫn sử dụng công nghệ di động của UNESCO đã sử dụng điện thoại di
động để bổ sung và hỗ trợ những khoá học chữ trực tiếp truyền thống tại những vùng
hẻo lánh của Pakistan, giúp đỡ 250 học sinh nữ. Mù chữ là một vấn đề trầm trọng ở
ở Pakistan và có những ảnh hưởng khác nhau tới phụ nữ và trẻ em gái. Tính trên cả
nước, tỷ lệ nam giới biết chữ là 69% trong khi tỷ lệ nữ giới chỉ là 40%. Bởi các nghiên
cứu giáo dục cho thấy khả năng biết chữ vừa mới được học sẽ nhanh chóng biến mất
nếu như không được luyện tập thường xuyên, những người quản trị dự án muốn tìm
một cách có thể hỗ trợ học sinh gái từ xa sau khi các em hoàn thành khoá học.
Cách duy nhất để liên lạc với những học sinh tham gia chương trình và sống tại những
làng quê không có máy tính và không có kết nối Internet ổn định là thông qua điện
thoại di động. Những người hướng dẫn của chương trình gửi tin nhắn tới các em học
sinh để nhắc các em luyện kỹ năng viết chữ và đọc lại những đoạn văn trong sách giáo
khoa. Những người hướng dẫn cũng đưa ra những câu hỏi với học sinh, và sau đó học
sinh gái trả lời qua tin nhắn. Tất cả những hoạt động và giao tiếp nhằm thúc đẩy khả
năng đọc – viết của các học sinh gái đã hoàn thành khoá học trực tiếp. Trước khi dự án
này kết hợp sử dụng điện thoại di động, chỉ 28% học sinh gái hoàn thành khoá học có
thể đạt điểm A trong bài kiểm tra sau đó. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của công nghệ di
động, hơn 60% học sinh gái đã đạt điểm A. Dựa trên những thành công ban đầu, dự án
đang tiếp tục được mở rộng và giờ đây đã tiếp cận hơn 2500 học sinh.
Nguồn UNESCO. 2013. Hướng dẫn chính sách cho học tập di động. Paris, UNESCO,
trang 15.

Những khoá học mở online khổng lồ (MOOCs) - Hứa hẹn và hạn chế
Các khoá học online khổng lồ cũng đang thay đổi môi trường học đại học ở một
mức độ nhất định. Những khoá học này đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ các
chính phủ, các cơ sở giáo dục và các tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên khi MOOCs đã trở
thành một không gian quan trọng cho việc mở rộng tiếp cận giáo dục và là một
cải cách trong giáo dục online, thì các khóa học này cũng dấy lên những quan ngại
về việc nhấn mạnh vào các bất bình đẳng và rất nhiều mối quan ngại về phương
pháp giảng dạy, quản lý chất lượng và tỷ lệ hoàn thành khoá học thấp, cũng như
việc cấp chứng chỉ và công nhận quá trình học tập. Chất lượng là mối quan ngại
lớn bởi MOOCs yêu cầu nhiều phần tự học và thiếu đi cấu trúc của những khoá
học online khác. Phương pháp giảng dạy bị phê phán là đã cũ bởi phần lớn các
MOOCs đều dựa trên “truyền đạt thông tin, những bài tập được chấm bởi máy
tính và bạn bè tự chữa cho nhau”. Thiếu hụt đi phần tương tác con người và thảo
luận trực tiếp khiến việc đáp ứng lại nhu cầu cá nhân của học sinh thêm khó khăn.
Tương tự như thế, việc đánh giá và trao bằng cho học sinh trong MOOCs thường
thiếu sót và không đủ tốt. Mặc dù những cơ sở giáo dục cũng bắt đầu trao tín chỉ
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MOOCs và những hình thức trao bằng trang trọng như trao huy hiệu, những hình
thức vinh danh này vẫn bị nhìn nhận là những kết quả học tập kém hơn và là một
dấu hiệu chưa đủ mạnh để minh chứng giáo dục có chất lượng. Những chỉ trích
này có thể thực tế hơn tại các trường đại học tại phía Bắc bán cầu, bởi MOOCs ở
các trường phía Nam bán cầu có thể phục vụ các mục đích khác.

Hộp 12. Hướng tới các dạng thức đào tạo mới cho giáo dục đại học
Hình ảnh chúng ta thường nghĩ tới về giáo dục đại học là một nơi mà người ta chỉ tới
một lần trong đời, thường là từ 18 đến 22 tuổi, dịch chuyển theo một đường tịnh tiến
trong suốt 4 năm. Chúng ta nghĩ về lớp học và giảng viên như là nguồn thông tin chính
và khuôn viên trường chính là trung tâm học tập.
Tuy nhiên, hình ảnh đó đang thay đổi nhanh chóng. Nơi công sở đang đòi hỏi những kỹ
năng như là giao tiếp và tư duy phản biện mà chúng ta có thể học được dễ dàng thông
qua những trải nghiệm học tập không chính quy hơn là trong các trường. […] Tương tự
như thế, những phương pháp giáo dục từ xa và học online mới đang thay đổi những
trải nghiệm của học sinh, kể cả là trong khuôn viên của nhà trường.
Nguồn: Butcher, N. và Hoosen, S. 2014. Hướng dẫn về Chất lượng trong đào tạo đại
học online hậu truyền thống. Dallas, TX, Academic Partnerships.

Thách thức tới mô hình đại học truyền thống
Một trong những thách thức chính cho giáo dục đại học ngày nay là làm thế nào
nó có thể đáp ứng được nhu cầu khổng lồ về những bằng đào tạo chuyên nghiệp
trên toàn thế giới trong khi duy trì vai trò chính là đào tạo cho nghiên cứu và
thông qua nghiên cứu. Bản hợp đồng xã hội buộc những cơ sở giáo dục đại học có
trách nhiệm xã hội nói chung cần được định nghĩa lại trong môi trường cạnh tranh
toàn cầu ngày càng tăng lên. Điều này đặt ra những
Giáo viên nên là người câu hỏi căn bản về tương lai của mô hình trường
hướng dẫn để học sinh, đại học như chúng ta đã biết. Chắc chắn rằng, bối
thông qua quá trình cảnh giáo dục đại học đang được thay đổi bởi sự
học tập từ khi còn nhỏ, đa dạng các cơ sở và mô hình, sự toàn cầu hoá của
giáo dục đại học, sự phát triển của các MOOCs, sự
có thể phát triển và tiến xuất hiện của văn hoá đánh giá chất lượng và độ
bộ nhờ việc liên tục mở liên quan của nội dung học tập, và những đối tác
rộng ma trận kiến thức. công – tư ngày càng nhiều. Bối cảnh thay đổi này có
ý nghĩa lớn cho nguồn nhân lực và vấn đề tài chính,
thực tế này đặt câu hỏi cho việc quản lý những thể chế giáo dục đã được thành
lập, và nó dấy lên lo ngại về nguyên tắc tự chủ và tự do học thuật đang là nền tảng
của mô hình trường đại học truyền thống.
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Xếp hạng các trường đại học: Cách sử dụng đúng và không đúng
Sự phát triển của các bảng xếp hạng trường đại học phản ánh một xu hướng quan
trọng trong việc quốc tế hoá giáo dục đại học và sự quan tâm ngày càng tăng lên
về việc so sánh chất lượng các cơ sở giáo dục đại học. Khi quan tâm về bảng xếp
hạng các trường đại học tăng lên thì cũng có nhiều chỉ trích từ giới học thuật, sinh
viên, những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, những người làm chính sách và các
cơ quan phát triển. Về mặt tích cực, những bảng xếp hạng này đáp ứng được nhu
cầu ngày càng tăng lên, nhu cầu có được những thông tin dễ dàng tiếp cận, sắp
xếp khoa học và tương đối đơn giản về chất lượng của các cơ sở giáo dục. Nhu
cầu này được thúc đẩy hơn nữa bởi nhu cầu đưa ra quyết định đúng đắn về các
trường đại học, trong bối cảnh giáo dục đại học mở rộng và có vô cùng đa dạng
những trường có thể cung cấp dịch vụ này. Đối với nhiều người, bảng xếp hạng
cũng đã thúc đẩy việc công khai thông tin và tính tự chịu trách nhiệm của những
cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, những nhà phê bình cho rằng bảng xếp hạng
có thể làm cho các trường không còn tập trung vào việc giảng dạy và trách nhiệm
xã hội mà chuyển sang loại hình nghiên cứu khoa học vì nó được đánh giá cao
thông qua các chỉ số được sử dụng trong các bảng đánh giá. Cũng có quan ngại
cho rằng việc áp dụng một số hữu hạn những tiêu chí vào các trường đại học trên
thế giới đã làm cho họ có một tham vọng mạnh mẽ là được vào top 200 trường
đại học, việc xếp hạng này thực chất đang cổ vũ sự đồng nhất của các cơ sở giáo
dục, khiến cho những cơ sở này ít phản ứng lại và ít thực tế hơn với những điều
kiện trực tiếp xung quanh. Sự thực rằng những bảng xếp hạng này cũng ủng hộ lợi
thế của 200 trường được xếp hạng tốt nhất, điều đó cũng có những hàm ý quan
trọng về sự bất bình đẳng.

Vai trò của nhà giáo dục trong xã hội tri thức
Công nghệ kỹ thuật số không thay thế giáo viên
Khối lượng thông tin và kiến thức có sẵn tăng lên choáng ngợp cần được tiếp cận
có chất lượng trong quá trình truyền tải, truyền bá và thu nhận, ở cả mức độ cá
nhân và tập thể. Trong bối cảnh công nghệ thông tin và giao tiếp có tiềm năng
phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giáo viên nên là người hướng dẫn để học sinh,
thông qua quá trình học tập từ khi còn nhỏ, có thể phát triển và tiến bộ nhờ việc
liên tục mở rộng ma trận kiến thức. Trong những tình huống này, một vài người
ban đầu đã suy đoán nghề giáo sẽ đi tới đường cùng và dần dần biến mất. Những
ý kiến đó khẳng định rằng những công nghệ kỹ thuật số mới sẽ dần dần thay thế
giáo viên, mang lại sự truyền bá kiến thức rộng lớn hơn, tăng cao tính tiếp cận
thông tin và, trên tất cả, tiết kiệm nguồn lực và phương tiện học tập. Tuy nhiên,
chúng ta phải nhận ra rằng, những dự đoán như thế sẽ không còn tính thuyết
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phục nữa: một giáo viên chuyên nghiệp vẫn phải được coi là trọng tâm hàng đầu
trong những chính sách giáo dục tại mọi quốc gia.
Đảo ngược tình hình làm kém chuyên nghiệp hoá nghề giáo viên
Nếu như giáo dục đóng góp vào việc nhận thức đầy đủ của một cá nhân và tìm ra
một mô hình mới để phát triển thì giáo viên và những nhà giáo dục khác chính là
những nhân tố chính. Tuy nhiên, mặc dù rất nhiều văn bản quan trọng đã nhấn
mạnh nhiều lần tầm quan trọng của giáo viên, rất nhiều xu hướng đã chỉ ra quá
trình làm kém chuyên nghiệp hoá nghề giáo viên ở cả phía Bắc và Nam bán cầu.
Những xu hướng này bao gồm sự tăng lên ồ ạt của những giáo viên chưa được
đào tạo, một phần cũng là để đáp lại sự thiếu hụt giáo viên, nhưng một phần cũng
do những lý do tài chính, sự xuề xoà trong việc lựa chọn giáo viên thông qua hình
thức giáo viên hợp đồng, đặc biệt là ở giáo dục đại học, nơi ngày càng phải dựa
vào trợ giảng, để lấp đầy khối lượng giảng dạy, cơ chế tự chủ của giáo viên bị hạn
chế, sự sụt giảm về chất lượng giảng dạy như là hệ quả của những đánh giá giáo
viên thông qua những bài kiểm tra tiêu chuẩn và những bài kiểm tra có rủi ro cao;
sự lấn chiếm quyền quản lý tư nhân trong những cơ sở giáo dục; và khoảng cách
về chế độ đãi ngộ giữa giáo viên và những ngành nghề khác tại nhiều quốc gia.

Hộp 13. Giáo viên được đào tạo tới trình độ cao và được kính trọng tại Phần Lan
Theo Chương trình Đánh giá học sinh toàn cầu (PISA) của Tổ chức hợp tác và phát triển
kinh tế (OECD), Phần Lan là một trong những quốc gia có thành tích cao nhất trong các
môn đọc hiểu, toán và khoa học cho lứa tuổi 15. Những thành công này có thể đến
từ nhiều lý do, nhưng phần lớn thành công đến từ đội ngũ giáo viên được đào tạo tới
trình độ cao, chuyên nghiệp và được kính trọng. Tại Phần Lan, dạy học là một nghề cao
quý và xã hội Phần Lan đặt niềm tin vào giáo dục và giáo viên. Họ được đào tạo tới
trình độ cao (công việc toàn thời gian yêu cầu ít nhất một bằng thạc sĩ) và quá trình
tuyển chọn vô cùng gắt gao với những ứng viên sáng giá nhất được chọn cho đào tạo
giáo viên. Những giáo viên có khả năng về kiến thức cao và chuyên môn giảng dạy tốt,
họ tự chủ trong công việc và là những chuyên gia học thuật luôn tư duy phản biện cao.
Nguồn: Niemi, H., Toom, A. và Kallioniemi A. (eds). 2012. Điều kỳ diệu của Giáo dục:
Những nguyên tắc và thực tế dạy và học tại những trường học Phần Lan. Rotterdam,
Sense Publishers.

Từ đó, chúng ta phải suy nghĩ lại về nội dung và mục tiêu của việc giáo dục và việc
đào tạo giáo viên. Giáo viên cần được đào tạo để có thể điều phối việc học tập, để
hiểu được sự đa dạng, để luôn đón nhận sự hoà nhập, để phát triển năng lực, để
cùng sống và để bảo vệ cũng như phát triển môi trường. Họ phải nuôi dưỡng môi
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trường lớp học được an toàn và đầy sự kính trọng, động viên sự tự chủ và tự tin ở
học sinh và sử dụng nhiều phương pháp và chiến lược dạy học. Họ phải đồng cảm
một cách hiệu quả với cha mẹ học sinh và cộng đồng. Họ cần làm việc theo nhóm
với những giáo viên khác để phục vụ mục tiêu của nhà trường. Giáo viên cũng nên
biết học sinh và gia đình của học sinh để có thể gắn việc giảng dạy của mình vào
những tình huống cụ thể. Giáo viên nên sử dụng công nghệ cùng với những tài
liệu khác như là công cụ cho việc học tập. Giáo viên nên được động viên để tiếp
tục học tập và phát triển chuyên môn.
Chúng ta cũng phải mang lại cho giáo viên những điều kiện làm việc và điều kiện
sống ổn định hơn, hấp dẫn hơn và tạo nhiều động lực hơn, bao gồm lương và
những cơ hội nghề nghiệp. Điều này là cần thiết nếu như chúng ta muốn tránh
viễn cảnh mối quan tâm về nghề giáo biến mất hoàn toàn, làm suy yếu đi nghề
nghiệp mà chúng ta coi là quan trọng cơ bản bậc nhất trên thế giới. Giáo viên cần
liên tục nghiền ngẫm và cân nhắc lại những nhiệm vụ và sự nghiệp cho phù hợp
với những yêu cầu mới và thách thức mới trong ngành giáo dục khi thế giới liên
tục hội nhập và thay đổi. Để đạt được điều này, việc đào tạo giáo viên ở các cấp
độ - từ cấp độ chung nhất tới cấp độ cụ thể nhất – cần tích hợp bản chất của một
tinh thần liên ngành, đó là một hướng tiếp cận đa ngành cho phép giáo viên và
giáo sư dẫn dắt chúng ta theo suốt con đường đi đến sự sáng tạo và tư duy hợp
lý, hướng tới tính nhân văn trong sự phát triển và tiến bộ cộng đồng, với sự kính
trọng cho những di sản tự nhiên và văn hoá chung.
Thách thức cho nghề học thuật
Địa vị xã hội và điều kiện làm việc cho nghề học thuật trên toàn thế giới còn gặp
nhiều khó khăn do giới hạn và sự tiếp cận ngân sách. Trong khi nghề nghiệp nói
chung còn gặp nhiều thách thức ở những vùng miền khác nhau, bản thân các giáo
sư cũng phải đối diện với những khó khăn ở khắp nơi. Việc tiếp cận giáo dục đại
học được mở rộng dẫn tới nhu cầu khổng lồ về giảng viên đại học, nhưng những
nhà chuyên môn được đào tạo tốt thì không thể được đào tạo đủ nhanh để đáp
ứng nhu cầu này. Có thể nói rằng phân nửa những giảng viên đại học trên toàn
cầu mới chỉ có bằng cử nhân. Tại phần lớn các quốc gia, phân nửa những nhân
viên học thuật lại sắp về hưu. Chỉ có một số ít tiến sỹ mới được đào tạo để thay
thế những người nghỉ việc, bởi lẽ có nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ đã bỏ học hoặc
muốn làm ngoài giới học thuật hơn vì đãi ngộ trong nghề là không đủ. Tại nhiều
quốc gia Mỹ La tinh, tới 80% giáo viên trong các trường đại học được thuê bán
thời gian. Hiện tượng này bào mòn chất lượng giảng dạy bởi lẽ giáo viên không
thể cống hiến toàn bộ tâm trí của mình vào việc giảng dạy, chưa nói đến nghiên
cứu. Hơn nữa, trong những năm gần đây thị trường học thuật toàn cầu đã phát
triển: những chuyên gia có thể di động toàn cầu. Nếu như mức lương cao hơn
là yếu tố động lực chính để giải thích sự dịch chuyển này, thì còn có những yếu
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tố quan trọng khác bao gồm điều kiện làm việc được cải thiện, đặc biệt là cơ sở
vật chất cho hoạt động nghiên cứu, cũng như cơ hội cho sự tự do nghiên cứu và
phát triển. Hiện tượng “chảy máu chất xám” và “tuần hoàn chất xám”, những hiện
tượng sẽ được cân nhắc chi tiết hơn ở phần sau, đặt ra những thử thách cho việc
xây dựng chính sách và cung cấp giáo dục đại học.
Các nhà giáo không chỉ làm nhiệm vụ giáo dục chính quy
Cuối cùng, chúng ta phải nhớ rằng nhiệm vụ thiết yếu của nhà giáo dục là đảm
bảo việc học tập được xuyên suốt trong cuộc đời và vượt ra ngoài những hệ
thống giáo dục chính quy. Tầm quan trọng của vai trò này là rõ ràng, thể hiện
trong sự phát triển của những chương trình đào tạo
Chúng ta phải nhớ rằng trên toàn cầu dành cho những nhà giáo làm việc tại
nhiệm vụ thiết yếu của các môi trường không chính quy và không chính thức.
nhà giáo dục là đảm Những nhà giáo này mang đến cơ hội học tập thông
bảo việc học tập được qua các trung tâm cộng đồng, các tổ chức tôn giáo,
xuyên suốt trong cuộc các trung tâm đào tạo nghề và kỹ thuật, những nhóm
đời và vượt ra ngoài trẻ, những chương trình thể thao và nghệ thuật. Giá
trị của những cơ hội học tập này đối với sự phát triển
những hệ thống giáo và sống vui khoẻ của những cá nhân và cộng đồng là
dục chính quy. vô cùng to lớn.
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Hiện tượng toàn cầu hoá đang thách thức quyền tự chủ của các quốc gia và khiến
cho việc xây dựng chính sách trở nên phức tạp hơn. Ví dụ, mặc dù hoạt động kinh
tế đang ngày càng toàn cầu hoá, việc đưa ra quyết định chính trị và hành động
vẫn chủ yếu dừng tại mức độ quốc gia. Những người xây dựng chính sách quốc
gia, do đó, cảm thấy ngày càng khó khăn để có thể đáp lại và điều chỉnh những
kết quả mà sự toàn cầu hoá mang lại cho phát triển trong nước. Ví dụ, ảnh hưởng
của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 hoặc sự tăng tỷ lệ thất nghiệp trong
giới trẻ ở các quốc gia phía Bắc bán cầu là minh chứng cho sự thực này. Tương tự
như vậy, việc người học và người lao động ngày càng di chuyển linh hoạt giữa các
quốc gia, các dòng chảy khác của tuần hoàn chất xám, cũng như nhiều hình thức
gắn kết công dân khác đang đặt ra những thử thách mới cho việc xây dựng chính
sách quốc gia. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét những ví dụ về ảnh hưởng của
những tình hình trên đến việc xây dựng chính sách giáo dục.

Khoảng cách giữa giáo dục và việc làm ngày càng lớn
Tăng trưởng lao động thấp và số lượng những công việc trong điều kiện xấu
tăng lên
Việc toàn cầu hoá ngày càng rõ nét tạo ra những hình thái mới của tăng trưởng
lao động thấp, tăng tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ và tăng tỉ lệ việc làm trong điều
kiện xấu, ảnh hưởng tới những xã hội ở cả phía Bắc và Nam bán cầu. Tăng trưởng
lao động thấp đã ảnh hưởng tới một phần của Châu Âu, nơi mà một thế hệ giới
trẻ đang chuẩn bị bước vào thế giới đi làm hoặc sẽ chẳng thể bước vào thế giới
này. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng, việc đáp ứng những bộ kỹ năng được
yêu cầu bởi công việc thông qua giáo dục và đào tạo không phải là mới. Chúng
ta cũng nên nhớ thêm rằng, mặc dù tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ báo hiệu một
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sự lệch lạc giữa giáo dục, đào tạo và việc làm, tỉ lệ này cũng liên quan tới cách
lựa chọn chính sách kinh tế và trách nhiệm chính trị. Tuy nhiên, những xu hướng
tuyển dụng gần đây đang đặt câu hỏi về mối quan hệ lâu nay giữa giáo dục chính
quy và việc làm, dựa trên nền tảng những lí thuyết và thực tế phát triển quốc tế
nào để lý giải cho việc đầu tư vào vốn con người.
Giới trẻ ngày càng chán chường
Sự thực rằng những công việc phù hợp đang ngày càng trở nên hiếm hoi đang
gây ra sự chán chường cho các gia đình và cho những sinh viên trẻ mới tốt nghiệp
trên toàn thế giới. Trình độ học vấn cao trong giới trẻ và những người đi làm dẫn
tới sự cạnh tranh trong công việc ngày càng tăng lên. Đặc biệt tại rất nhiều quốc
gia ở phía Nam bán cầu, việc tham gia vào một thị trường lao động eo hẹp với
số lượng lớn những người trẻ, thường là những người đầu tiên hưởng thành tựu
từ việc tiếp cận giáo dục được mở rộng, đang làm trầm trọng thêm khoảng cách
giữa những tham vọng được tạo nên bởi giáo dục chính quy và thực tế khan hiếm
việc làm. Một số lượng lớn những người đã tham gia vào giáo dục chính quy lần
đầu sẽ không đạt được kỳ vọng về lợi ích mà những chứng chỉ giáo dục mang
lại, đó là: việc làm và lời hứa một tương lai tốt
Ảo tưởng ngày càng tăng
đẹp hơn. Ảo tưởng ngày càng tăng lên ở một
số bộ phận xã hội và ở một số quốc gia mà giáo lên ở một số bộ phận xã
dục là phương tiện hiệu quả để tiến xa hơn hội và ở một số quốc gia
trong xã hội và để sống vui vẻ, thoải mái hơn. mà giáo dục là phương tiện
Hi vọng tiến lên trong xã hội được dấy lên bởi hiệu quả để tiến xa hơn
sự tiếp cận giáo dục được mở rộng vào những trong xã hội và để sống vui
năm 90 đang dần biến mất, không chỉ ở những
vẻ, thoải mái hơn.
quốc gia phía Nam bán cầu, mà ở cả phía Bắc.
Những người trẻ đang dần đặt câu hỏi “lợi ích từ đầu tư” vào việc theo đuổi con
đường học thuật cao cấp truyền thống.
Tuy nhiên cũng cần phải nhìn kĩ hơn và hiểu rõ hơn về sự đa dạng của những dịch
chuyển từ giáo dục và đào tạo sang việc làm trong giới trẻ. Khoảng cách chuyển
tiếp dài ra có thể do nhiều lý do, không hẳn là sự bất tương quan giữa hồ sơ kiến
thức của bản thân và nhu cầu của thị trường lao động, mặc dù sự chuyển tiếp này
có thể được coi là không có hiệu quả kinh tế, đối với một người trẻ đó cũng là
giai đoạn học tập quan trọng thông qua gắn kết xã hội, làm tình nguyện, du lịch,
hưởng thụ, nghệ thuật và các hoạt động khác. Những người trẻ được giáo dục tốt,
mặc dù không làm một công việc cụ thể nào, có thể là nhân tố trực tiếp tham gia
gắn kết xã hội, công dân và chính trị.
Cân nhắc lại mối quan hệ giữa giáo dục và thế giới việc làm thay đổi nhanh chóng
Rất nhiều phương án đã được đề xuất để giải quyết vấn đề thiếu kết nối giữa giáo
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dục và đào tạo chính quy với thế giới việc làm, bao gồm việc đào tạo lại lao động,
những chương trình cơ hội thứ hai và hợp tác tích cực hơn với ngành công nghiệp
việc làm. Chúng ta cũng nhận thấy mối quan tâm lớn hơn về những năng lực phục
vụ cho việc làm. Rõ ràng, tốc độ phát triển khoa học và công nghệ nhanh chóng
đang khiến cho việc dự đoán những kỹ năng cần thiết, những việc làm mới sẽ xuất
hiện ngày càng khó khăn hơn. Điều này đã thôi thúc những nỗ lực xây dựng thêm
những chương trình phát triển kỹ năng và giáo dục có thể nhanh chóng đáp ứng
lại những nhu cầu này, bao gồm nhiều dạng thức và cách thức linh hoạt hơn, cho
phép ta có thể ứng dụng linh hoạt những kỹ năng này theo nhu cầu thị trường.
Điều này hàm ý một sự đảm bảo rằng những cá nhân đã trở nên bền bỉ hơn, có
thể phát triển và áp dụng những kỹ năng phục vụ cho nghề nghiệp một cách hiệu
quả nhất. Trong số những kỹ năng này, người ta thường nhấn mạnh vào những
kỹ năng có thể chuyển giao, những kỹ năng thế kỷ 21, và những kỹ năng không
thuộc về nhận thức, bao gồm giao tiếp, trình độ sử dụng công nghệ kỹ thuật số,
giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và khả năng kinh doanh.

Hộp 14. Tăng cơ hội việc làm cho giới trẻ
Trong bối cảnh những vấn đề về việc làm cho giới trẻ tương đối phức tạp, cần lưu ý
rằng những phương pháp đưa ra vẫn chỉ sẽ là nhỏ lẻ và manh mún nếu như những
nhân tố có ảnh hưởng lớn không hợp tác lại cùng nhau để đưa ra những chính sách rõ
ràng, toàn diện và quyết tâm thực hiện những chính sách này. Hướng tiếp cận tập thể
để hướng tới kết quả và tác động tốt hơn này đã thể hiện là có tác dụng tại nhiều nền
công nghiệp và ở những vị trí địa lý khác nhau.
Tại Nam Phi, nơi mà hai phần ba số dân trong độ tuổi từ 18 đến 28 thất nghiệp, thì
Hội Thúc đẩy việc làm giới trẻ Harambee đang giúp đỡ một nhóm người trẻ Nam Phi
thu nhập thấp kiếm được công việc đầu tiên của họ trong lĩnh vực tư nhân. Mặc dù
những động thái này có quy mô còn nhỏ, nó đã đưa ra một mô hình tích cực để tham
gia vào lĩnh vực tư nhân. Một số công ty lớn nhất Nam Phi về bán buôn, nghỉ dưỡng
và du lịch đang hợp tác để đưa ra những cam kết việc làm. Ngân hàng Phát triển Nam
Phi đã thành lập Quỹ việc làm để cung cấp các nguồn lực, tài trợ bởi những nhà đầu
tư tư nhân. Chi phí họ dùng để tuyển dụng, để giúp đỡ Harambee đã mở rộng quy mô
chương trình.
Tại Costa Rica, CAMTIC, Hội những công ty công nghệ đang tiến hành chương trình
Chuyên gia để trang bị các kỹ năng công nghệ thông tin (IT) mà họ đòi hỏi cho những
người trẻ dễ bị tổn thương để lấp đầy khoảng trống mấy ngàn công việc chưa có người
làm trong ngành IT. Các cơ sở giáo dục nhận được thông báo thường xuyên từ những
công ty IT như Cisco, Microsoft và những công ty khác, đã thiết kế những khoá học trao
chứng chỉ kết hợp kỹ năng mềm, ngôn ngữ và đào tạo kỹ thuật để học viên có thể có
những công việc với mức lương gấp từ 3 đến 5 lần thu nhập trung bình của quốc gia đó.
Nguồn: A., Lopez, V., McAuliffe, J., Rosen, A., và Salazar-Xirinachs, J.M., cùng Ahluwalia,
P., Habib, M., và Milberg, T. 2014. Một ‘E.Y.E.’ – góc nhìn nhìn về tương lai: Tăng tỷ lệ
lao động trẻ. Giáo dục và kỹ năng 2.0: Mục tiêu mới và những cách tiếp cận sáng tạo.
Geneva, Diễn đàn kinh tế thế giới.
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Từ đó, một số câu hỏi then chốt được đưa ra. Làm thế nào để mối liên hệ giữa
giáo dục và việc làm có thể được củng cố. Làm thế nào để những giá trị kinh tế và
xã hội của giáo dục và đào tạo được cải tiến trong bối cảnh hiện này? Làm thế nào
để sự liên quan của giáo dục, đặc biệt tại cấp giáo dục trung học, được cải tiến để
khiến nội dung đáp ứng được cuộc sống của những học sinh trẻ tốt hơn và đáp lại
yêu cầu của những công việc trong tương lai tốt hơn? Những biện pháp hiện nay
liệu đã đầy đủ chưa? Cuối cùng, đáp án là tạo ra cơ hội việc làm, hàm ý việc thúc
đẩy trách nhiệm của nhà nước xây dựng các chính sách việc làm tốt hơn. Riêng
giáo dục không thể giải quyết vấn đề thất nghiệp. Điều này đòi hỏi cân nhắc lại
những mô hình phát triển kinh tế phổ biến, mà có thể là cơ hội, để suy nghĩ lại về
mối quan hệ giữa giáo dục và thế giới việc làm. Cuối cùng, cũng phải để nhận ra
tầm quan trọng của học tập và học lại tiếp tục sau
cả hệ thống giáo dục và đào tạo chính quy. Những Riêng giáo dục không
kỹ năng cần thiết cũng được phát triển thông qua thể giải quyết vấn đề
việc tự học, học từ bạn bè, học tại cơ quan (bao thất nghiệp.
gồm thực tập và quá trình học việc), học qua công
việc hoặc thông qua những trải nghiệm học tập và phát triển kỹ năng vượt lên
trên giáo dục và đào tạo chính quy. Vì thế chúng ta cũng cần hình dung ra những
hướng tiếp cận giáo dục và phát triển kỹ năng mà có thể tận dụng hết tiềm năng
của những cơ hội học tập.

Ghi nhận và kiểm định chất lượng việc học tập trong một thế
giới động
Những hình thái mới của di chuyển nhân lực
Việc di chuyển nhân lực, cả ở phạm vi quốc tế và quốc gia, đã đạt đến tầm cao
nhất trong lịch sử. Một trong bảy công dân trên thế giới, hoặc khoảng 1 tỷ người,
có thể được coi là liên lục di chuyển trong thế giới ngày nay. Trong khi luồng di cư
từ Nam lên Bắc vẫn tiếp tục, thì luồng di cư Nam – Nam còn nhanh chóng hơn
và có thể còn tăng nhanh hơn trong tương lai. Tuy nhiên, sự “thay đổi địa lý của
phát triển kinh tế”, cùng với kết quả của việc làm và phúc lợi, đang động viên ngày
càng nhiều hơn những người sống ở phía Bắc chuyển tới phía Nam. Những hình
thái dịch chuyển nhân lực này dẫn tới các kết quả quan trọng cho giáo dục và cho
việc làm.
Từ chảy máu chất xám sang tiếp máu chất xám
Do xu hướng nhân khẩu học toàn cầu, phần lớn nguồn nhân lực trên thế giới được
tập trung tại phía Nam bán cầu. Ước tính rằng tới năm 2030, 25% lực lượng lao
động thế giới, hay “bể nhân tài toàn cầu” sẽ được cung cấp bởi riêng đất nước Ấn
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Độ. Những hình thái tuần hoàn chất xám này dấy lên mối quan ngại về quỹ công
dành cho giáo dục và phát triển kỹ năng, cần cân nhắc rằng một phần lớn nguồn
nhân lực được đào tạo đó sẽ di cư để làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Ước
tính vào năm 2012, chi phí cho những chuyến bay nguồn nhân lực đó từ Ấn Độ
đã lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý rằng chảy máu chất xám
có thể dẫn tới tiếp máu chất xám, bởi những người nhập cư sẽ hình thành mạng
lưới người di cư và hoạt động như là nguồn của dòng vốn và dòng công nghệ chảy
về đất nước quê nhà.

Hộp 15. Dòng di cư ngược về Bangalore và Hyderabad
Bangalore và Hyderabad được coi là những thành phố dẫn đầu thế giới với mảng ngách
riêng trong ngành công nghệ thông tin (IT) trên toàn cầu. Trong những năm 1970 và
1980, có quan ngại cho rằng Ấn Độ đang dần mất lực lượng lao động được đào tạo tốt
về các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, thông qua một hiện tượng khi đó được biết
tới là chảy máu chất xám. Gần đây hơn, những chứng cứ chỉ ra rằng những dòng chảy
máu chất xám đang theo chiều người lại, một số lượng lớn những chuyên gia người Ấn
Độ được đào tạo tại Mỹ đang quay trở lại quê nhà để tận dụng những cơ hội việc làm
và cơ hội phát triển. Những lực lượng lao động có kỹ năng và hoạt động xuyên quốc
gia này có ảnh hưởng lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng và
xã hội tại Bangalore và Hyderabad, và ảnh hưởng tới việc tạo dựng và làm vững chắc
thêm mối liên hệ giữa Ấn Độ và Mỹ.
Nguồn: Chacko, e., 2007. Từ chảy máu đến tiếp máu chất xám: di cư ngược về Bangalore và Hyderabad. Những thành phố công nghệ cao đang toàn cầu hoá của Ấn Độ.
GeoJournal, 68 (@), trang 131-140.

Người học và người làm dịch chuyển ngày càng linh hoạt
Ngoài việc những nhân lực có tay nghề di chuyển liên tục giữa biên giới các quốc
gia, chúng ta cũng thấy được sự dịch chuyển linh hoạt hơn giữa các ngành nghề.
Để đáp ứng lại sự dịch chuyển địa lý và ngành nghề này, hơn 140 quốc gia đã phát
triển bộ Khung chứng chỉ quốc gia (NQFs). Tương tự như thế, cũng xuất hiện một
số Khung chứng chỉ vùng, thường được lấy cảm hứng từ bộ khung chứng chỉ Châu
Âu (EQFs). Nhưng phạm vi rộng mở và những hình thái di cư luôn thay đổi khiến
cho hiện tượng dịch chuyển những lao động có tay nghề ngày càng phức tạp trên
khắp thế giới, trên mọi vùng miền.
Tương tự như thế, số lượng những học sinh, sinh viên dịch chuyển quốc tế cũng
đã tăng vọt trong suốt thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI và được dự đoán là sẽ tiếp
tục tăng cao. Kết quả là những thông lệ vùng miền thường dùng để ghi nhận các
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ngành học, các bằng cấp và chứng chỉ giáo dục đại học đã không còn đủ để đáp
ứng lại sự toàn cầu hoá của giáo dục đại học và số lượng sinh viên dịch chuyển
ngày càng tăng lên.
Hơn nữa, sự dịch chuyển của người học không bị giới hạn trong vòng tuần hoàn
những sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục chính quy. Lực lượng này bao gồm cả
những người học thuộc nhiều không gian học tập chính quy, không chính quy và
không chính thức. Điều này dấy lên câu hỏi về sự kiểm định và đánh giá chất lượng
kiến thức và kỹ năng, bất kể là họ thu nhận những kiến thức, kỹ năng này qua con
đường nào.
Mối quan tâm về đánh giá học tập quy mô lớn: Lợi ích và rủi ro
Từ quan điểm truyền thống tập trung vào nội dung
Những phát triển xã
của những chương trình giáo dục và đào tạo, chúng
ta đang chuyển sang tập trung vào việc vinh danh, hội đang tiếp thêm sức
đánh giá và kiểm định những kiến thức đã được mạnh cho tính thiết
thu nhận. Vượt lên trên những khung chứng chỉ địa thực của giáo dục suốt
phương và quốc gia dựa trên kết quả người học, đời và giáo dục trong
những bài đánh giá kỹ năng lớn dành cho người cuộc sống.
trưởng thành đang được quan tâm hơn, ví dụ như
Chương trình đánh giá toàn cầu năng lực người trưởng thành (PIAAC) của Tổ chức
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Về phía người học, quan tâm về chất lượng
giáo dục đã dẫn tới sự phát triển đáng kể số lượng và quy mô của những bài kiểm
tra quy mô lớn trong vòng hai thập kỷ vừa qua. Những bài kiểm tra quy mô lớn
này có thể là công cụ đáng quý để cân nhắc những khoản đầu tư công và tư nhân
vào giáo dục, đặc biệt bằng cách giám sát kết quả học tập của những người bất
lợi nhất theo từng hệ thống giáo dục. Nhưng những bài kiểm tra này thường là
nguồn gốc của sự lo lắng. Chúng có rủi ro bào mòn chất lượng giáo dục, tính thực
tế và sự đa dạng của những trải nghiệm giáo dục bằng cách khích lệ việc giảng
dạy theo hướng bài kiểm tra và từ đó, tham gia vào việc xây dựng chương trình.
Những chú ý về mặt chính sách thường tập trung vào một lượng ít những thành
quả giáo dục. Những rủi ro gắn với những bài kiểm tra quy mô lớn này là tương
đối đáng kể khi những bài kiểm tra được sử dụng cho những mục đích khác ngoài
tham vấn cho những chính sách giáo dục, ví dụ như quyết định tiền lương cho
giáo viên hay là xếp hạng trường học.
Hướng tới những hệ thống học tập suốt đời mở và linh hoạt
Việc ghi nhận và đánh giá những kiến thức và kỹ năng học được thông qua nhiều
con đường học tập không gì khác là một phần của khung học tập suốt đời. Như đã
chỉ ra, những phát triển xã hội đang tiếp thêm sức mạnh cho tính thiết thực của
giáo dục suốt đời và giáo dục trong cuộc sống. Khái niệm giáo dục suốt đời không
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mới, nhưng vẫn luôn giữ được tầm quan trọng như là một cách hệ thống hoá
và sắp xếp quá trình học tập theo một cách toàn diện và công bằng. Quan niệm
này đặt sự trao quyền cho người học tại mọi lứa tuổi ở vị trí trọng tâm, trong bối
cảnh những thách thức do phát triển công nghệ và khoa học mang lại, cũng như
sự tăng vọt về lượng thông tin và kiến thức mà chúng ta thấy được, việc học tập
suốt đời là vô cùng quan trọng trong việc đối mặt với những hình thái lao động
mới và để đạt được những trình độ, những loại hình năng lực được yêu cầu bởi
cá nhân và xã hội.

Vai trò của giáo dục
chính quy trong việc
xã hội hoá quyền
công dân và chính trị
đang bị thách thức
bởi ảnh hưởng của
những không gian
mới, mối quan hệ
mới và những yếu tố
biến động mới xuất
phát từ truyền thông
kỹ thuật số.

Sự quy trình hoá các hoạt động học tập suốt đời mở
và linh hoạt phụ thuộc vào những chế tài cho việc
vinh danh, đánh giá và kiểm định kiến thức cũng như
kỹ năng trên nhiều không gian làm việc và giáo dục.
Kết nối những khung chứng chỉ dựa trên kết quả
một cách minh bạch
Dựa trên tinh thần này mà Diễn đàn Quốc tế lần
thứ 3 về giáo dục và đào tạo nghề kỹ thuật (Thượng
Hải 2012) đã đưa ra những kiến nghị sau: “Ủng hộ
những cách học linh hoạt và ủng hộ việc thu nhận
kiến thức, ghi nhận và chuyển giao học tập cá nhân
thông qua các hệ thống chứng chỉ dựa trên kết quả
đầu ra được tiến hành minh bạch và có hiệu quả”.

Hướng tới “Các mức độ tham chiếu thế giới” cho việc công nhận các chương
trình học
Xu hướng di chuyển xuyên vùng miền của lực lượng lao động tăng lên đáng kể
đang thúc đẩy các nghiên cứu gần đây về việc phát triển “Các mức độ tham chiếu
thế giới” để ghi nhận kiến thức và kỹ năng ở mức độ toàn cầu.
Hướng tới một chế tài quốc tế cho việc ghi nhận giáo dục đại học
Vượt lên trên những chế tài vùng miền về việc ghi nhận giáo dục đại học, UNESCO
gần đây đã bắt đầu nghiên cứu khả năng tiến hành một chế tài quốc tế cho việc
ghi nhận giáo dục đại học.

Suy nghĩ lại về giáo dục công dân trong một thế giới đa dạng và
liên kết
Những cách thể hiện mới về quyền công dân
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Giáo dục công luôn có một chức năng quan trọng trong giáo dục về xã hội, công
dân và chính trị, chức năng này liên quan tới bản sắc quốc gia, là nơi khởi nguồn
những nhận thức về một định mệnh chung và sự hình thành quyền công dân.
Quan niệm về quyền công dân muốn nói tới tính thành viên của một cá nhân
trong cộng đồng chính trị được giới hạn trong một quốc gia. Như vậy, quyền công
dân có thể là một quan niệm gây tranh cãi, tuỳ theo các diễn giải khác nhau, đặc
biệt là ở trong những xã hội bị chia cắt. Những nguồn căn bản liên quan đến
quyền công dân có thể bị từ chối cho những nhóm thiểu số, bao gồm những
nhóm người di cư và người tị nạn. Ngày nay định nghĩa về quyền công dân vẫn còn
đặt trọng tâm vào tính quốc gia, nhưng khái niệm và thực tế của quyền này đang
thay đổi dưới sự ảnh hưởng của toàn cầu hoá. Những cộng đồng xã hội và chính
trị xuyên quốc gia, xã hội dân sự và hoạt động xã hội (activism) là những cách khác
nhau để thể hiện dạng thức công dân hậu chủ nghĩa dân tộc. Bằng cách tạo ra
những không gian kinh tế, xã hội và văn hoá vượt qua mức độ nhà nước, toàn cầu
hoá đang góp phần vào sự khai sinh ra những mẫu mới về bản sắc và dịch chuyển
vượt qua giới hạn của các quốc gia.
Thách thức cho giáo dục quốc gia
Sự xuất hiện những hình thái chuyển đổi mới của quyền công dân đang thách
thức vai trò của nhà nước trong việc định nghĩa và xây dựng khái niệm quyền công
dân. Điều này là đúng kể cả khi nhà nước vẫn luôn là nơi quan trọng nhất để xác
định quyền công dân, vừa là “tình trạng pháp lý chính thức vừa là một đại từ quy
phạm hay một khát vọng”. Những công nghệ giao tiếp và truyền thông xã hội là
chất xúc tác cần thiết cho sự chuyển đổi quyền công dân này, đặc biệt là trong
giới trẻ. Chắc chắn rằng, giới trẻ ngày nay đại diện cho một tiềm năng khổng lồ
bởi họ là thế hệ được giáo dục tốt nhất, hiểu biết nhất và kết nối nhất trong lịch
sử loài người. Giới trẻ đang ngày càng gắn kết mình vào những dạng thức khác
của quyền công dân, hoạt động xã hội và chính trị được dấy lên bởi công nghệ và
truyền thông xã hội là những nền tảng cho phép họ được dịch chuyển, hợp tác và
sáng tạo. Vai trò của giáo dục chính quy trong việc xã hội hoá quyền công dân và
chính trị đang bị thách thức bởi ảnh hưởng của những không gian mới, mối quan
hệ mới và những yếu tố biến động mới xuất phát từ truyền thông kỹ thuật số. Hơn
nữa, thế giới kỹ thuật số mới với Blogs, Facebook, Twitter và những phương tiện
truyền thông xã hội khác đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại những khái niệm chính
về sự khác biệt giữa những cái chung và những cái riêng.
Nhận thức đa dạng văn hoá và khước từ lòng yêu nước thái quá
Con người ngày càng nhận thức được về đa dạng văn hoá, cả những yếu tố thuộc
về quốc gia (bao gồm nhóm văn hoá và ngôn ngữ thiểu số cùng người dân tộc
bản địa) và cả những yếu tố do dòng nhập cư mang lại. Đặc biệt, trong phạm vi hệ
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thống giáo dục, tại các công sở và trong xã hội nói chung, dân số nhập cư đã đóng
góp rất nhiều những nét đa dạng văn hoá. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang chứng
kiến sự tăng lên về lòng yêu nước thái quá và những dịch chuyển chính trị bản
sắc, một hiện tượng đại diện cho những thách thức nghiêm trọng tới đoàn kết xã
hội trên toàn thế giới. Trong khi đa dạng văn hoá là một nguồn xây dựng văn hoá
giàu có, đa dạng văn hoá cũng dẫn đến những xung đột nhất định khi sự đoàn kết
xã hội gặp nhiều căng thẳng.
Nuôi dưỡng tinh thần công dân trách nhiệm và sự đoàn kết trong một thế giới
toàn cầu
Giáo dục luôn có vai trò quan trọng trong việc củng cố những kiến thức chúng
ta cần phát triển: đầu tiên, khái niệm về một sứ mệnh chung với môi trường văn
hoá, xã hội và chính trị tại địa phương, của quốc gia và của nhân loại nói chung;
thứ hai, ý thức về những thách thức đặt ra với sự phát triển các cộng đồng, hiểu
biết về sự phụ thuộc lẫn nhau của các thay đổi xã hội, kinh tế và môi trường tại
cấp độ địa phương và toàn cầu; và thứ ba, sự quyết tâm được gắn kết vào các hoạt
động công dân và xã hội dựa trên ý hiểu về trách nhiệm cá nhân với cộng đồng, ở
mức độ địa phương, quốc gia và toàn cầu.
Trân trọng những đa dạng văn hoá trong giáo dục
Giáo dục nên trân trọng sự đa dạng văn hoá. Sự đa dạng trong giáo dục có thể
cải thiện chất lượng giáo dục thông qua cả người dạy và người học nhờ sự đa
dạng trong sự nhìn nhận về thế giới của họ. Khía cạnh văn hoá của giáo dục nên
được nhấn mạnh theo tinh thần của Tuyên ngôn toàn cầu về Đa dạng văn hoá của
UNESCO năm 2001 và Quy ước về Bảo vệ và Phát triển đa dạng biểu hiện văn hoá
năm 2005.
Cổ vũ việc xây dựng chính sách hội nhập
Sự đa dạng tăng lên cũng mang lại những thách thức trong việc đạt tới sự đồng
thuận về lựa chọn chính sách giáo dục, những chính sách ảnh hưởng trực tiếp và
tạo nên bản sắc. Khía cạnh này thể hiện rõ ràng nhất trong việc lựa chọn ngôn
ngữ dạy học và là bản chất của giáo dục công dân, bao gồm việc học lịch sử, địa
lý, khoa học xã hội và những tôn giáo tại các xã hội đa văn hoá. Quá trình tư vấn
xây dựng những chính sách chủ chốt cần mang tính hội nhập hơn để xây dựng nội
dung giáo dục công dân hiệu quả trong thế giới đa dạng ngày nay.

Quản lý giáo dục toàn cầu và xây dựng chính sách quốc gia
Những dạng thức mới của quản lý toàn cầu
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Hệ thống các quy chuẩn và cách thức phục vụ các hàng hoá, dịch vụ toàn cầu như
giáo dục không phải là mới nhưng chúng ngày càng trở nên phức tạp. Trước kia,
những hệ thống này thuộc trách nhiệm của chính phủ các quốc gia và các tổ chức
phi chính phủ, tuy nhiên chúng ta đang thấy nhiều thành phần khác đang tham
gia ngày càng tích cực hơn. “Ngày nay có nhiều đơn vị trực thuộc hoặc không trực
thuộc chính phủ, hoạt động vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận tham gia – và thậm chí
cạnh tranh với các chính phủ - vào các chương trình ở cấp độ quốc tế”. Cũng do
đó, trọng tâm của các đơn vị chức năng giờ đây đã chuyển từ cấp độ nhà nước
sang cấp độ toàn cầu, nơi những hoạt động được tiến hành không chỉ bởi các tổ
chức liên chính phủ mà còn bởi các tổ chức xã hội công dân, các tập đoàn, các tổ
chức và các viện nghiên cứu. Việc sắp xếp quản lý ở mức độ toàn cầu cũng trở nên
phức tạp hơn khi được quản lý bởi nhiều bên, ví dụ như Liên hiệp quốc tế về Giáo
dục (GPE). Cách quản lý toàn cầu như thế nào có thể có ảnh hưởng gây tranh cãi
đến giáo dục và đào tạo kỹ năng nhiều hơn so với các lĩnh vực phát triển khác, ví
dụ như sức khoẻ. Điều này là bởi bản chất chính trị của chính sách giáo dục quốc
gia và những khía cạnh đa dạng và liên hệ chặt chẽ với nhau về đạo đức, văn hoá,
kinh tế, xã hội và quyền công dân có trong giáo dục.
Khả năng chịu trách nhiệm và nhu cầu về dữ liệu
Trong giáo dục ở cấp độ quốc gia và quốc tế, dữ liệu là vô cùng cần thiết trong việc
quản lý và trong việc chịu trách nhiệm giữa nhiều bên liên quan. Ở cấp độ quốc
gia, các cơ quan có chức năng giáo dục có vai trò chịu trách nhiệm việc quyết định
nên chi trả bao nhiêu phần trong quỹ công (được đóng góp bởi một phần đầu tư
tư nhân) được đảm bảo cho quyền đi học của trẻ em, người trẻ và người trưởng
thành, để việc đi học này được hiệu quả và thực tiễn. Tương tự như vậy, các cơ
quan cấp nhà nước cần có trách nhiệm đảm bảo công bằng cho việc tiếp cận giáo
dục và đào tạo sau giáo dục cơ bản. Ở cấp độ quốc tế, những dữ liệu đang ngày
càng được chuẩn hoá và có thể định lượng được dưới dạng những số liệu có thể
so sánh quốc tế, những chỉ số và những biến hỗn hợp, cũng như đánh giá dữ liệu
trên quy mô lớn, tất cả những công đoạn này nhằm giám sát, so sánh và xếp thứ
hạng. Những dữ liệu này ngày càng được sử dụng nhiều hơn để tư vấn, cũng như
hợp lý hoá quá trình xây dựng chính sách và đầu tư trong giáo dục.
Dựa trên những lập luận này, đã có lời kêu gọi về “cuộc cách mạng dữ liệu” liên
quan tới những khía cạnh đa dạng của phát triển. Chắc chắn rằng, kinh nghiệm
trong việc thiết lập các mục tiêu quốc tế trong MDG và EFA đã thôi thúc việc báo
cáo những dữ liệu tổng hợp quốc gia, những dữ liệu này thường che khuất mức
độ bất bình đẳng và khoảng cách giữa các nước. Nếu chúng ta đặt mối quan tâm
về yếu tố bình đằng trong việc cung cấp cơ hội giáo dục công bằng và thực tiễn
cho mọi người, thì các báo cáo phục vụ cho việc đặt mục tiêu quốc gia cũng cần là
những số liệu chi tiết hơn. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu nên vượt lên trên các
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yếu tố truyền thống về phân biệt, ví dụ như giới tính, dân số nông thôn hay thành
thị, và sẽ bao gồm cả thu nhập, và nếu có thể, cả yếu tố dân tộc thiểu số. Việc
làm này có thể thực hiện tương đối dễ dàng thông qua các số liệu từ khảo sát về
sức khoẻ, lao động và thói quen sinh hoạt hộ gia đình, những khảo sát vốn không
dành riêng cho mục đích tìm hiểu về sự công bằng trong giáo dục.
Những thay đổi về tài chính trong giáo dục
Khả năng tiếp cận cả giáo dục cơ bản và sau cơ bản tăng lên, chúng ta nhận thức
được rõ gánh nặng tăng lên về tài chính trong hệ thống giáo dục và đào tạo chính
quy. Điều này dẫn tới nhu cầu tìm kiếm cách sử dụng hiệu quả hơn những nguồn
lực có giới hạn; để đảm bảo sự chịu trách nhiệm tốt hơn trong việc đầu tư các
nguồn lực công cho giáo dục; và để tìm những phương thức hỗ trợ những nguồn
lực này thông qua khả năng tài chính, chào đón sự hỗ trợ phát triển chính thức
và hợp tác với các đơn vị không phải nhà nước. Những nhà tài trợ từ trước tới nay
đã luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chi tiêu công, chủ yếu trong lĩnh
vực giáo dục cơ bản. Cũng có thể nói rằng “Chi tiêu công đến từ nhiều nguồn lực
thể hiện một sự quyết tâm lớn đối với giáo dục. Ngoài ra, khảo sát các đơn vị liên
quan trong chính phủ, xã hội dân chủ và lĩnh vực tư nhân tại các nước đang phát
triển cho thấy nhu cầu mạnh mẽ về ủng hộ giáo dục rộng rãi hơn nữa. Tuy nhiên,
mặc dù có nhu cầu và ưu tiên là vậy, có minh chứng cho rằng, sự hỗ trợ cho giáo
dục đến từ các đơn vị này đang dần giảm đi so với đầu tư cho các lĩnh vực khác.”
Sự sụt giảm tài chính diễn ra trong lúc ở một số quốc gia có nhu cầu cao nhất.
Chắc chắn rằng, phần hỗ trợ quốc tế dành cho giáo dục công luôn có vị trí quan
trọng với nhiều nước thu nhập thấp. Tại 9 quốc gia, tất cả đều ở khu vực Châu Phi
cận Sahara, cứu trợ quốc tế chi tiêu cho giáo dục chiếm hơn một phần tư số chi
tiêu công. Hơn nữa, càng nhận thức rõ về việc tuần hoàn chất xám giữa biên giới
các quốc gia, càng cần những hành động tập thể ở tầm quốc tế, đặc biệt dành cho
việc kêu gọi gây quỹ nhằm mục đích hỗ trợ chi tiêu công dành cho giáo dục như là
một hàng hoá dịch vụ công quốc tế.
Ảnh hưởng của các nhà tài trợ trong việc xây dựng chính sách quốc gia
Các nhà tài trợ không chỉ hỗ trợ những nguồn lực rất thiếu ở trong nước, mà còn
mang lại những ảnh hưởng to lớn tới chính sách giáo dục. Điều này có cả những
ảnh hưởng tiêu cực và tích cực. Ví dụ, Quỹ Giáo dục Xã hội Công dân (CSEF) và
Quỹ Hợp tác Quốc tế vì Giáo dục (GPE) đã thúc đẩy sự tham gia của xã hội công
dân vào Nhóm giáo dục địa phương (LEG). Sáng kiến này đã cho phép xã hội công
dân tham gia vào việc phát triển các chương trình giáo dục cùng với các chính phủ
và các nhà tài trợ và để theo dõi những tiến bộ hướng tới mục tiêu của EFA. Tuy
nhiên, khi những nhà tài trợ này đưa ra các điều kiện hoặc quy định về việc cứu
trợ, chính phủ có thể bị bắt buộc phải thay đổi chính sách theo đó. Xu hướng đầu
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tư theo kết quả mà nhiều nhà đầu tư áp dụng gần đây có thể giúp họ đạt được
những mục tiêu đề ra. Nhưng nó cũng có thể không đúng với chính sách của từng
quốc gia, và họ sẽ phải đánh đổi những phương án phát triển bền vững, phù hợp
với hoàn cảnh địa phương được đưa ra và phát triển tại chính quốc gia đó. Do đó,
những nhà tài trợ nên ủng hộ các chính phủ, các xã hội công dân địa phương và
các đơn vị liên quan trong quá trình phát triển và thực thi các chính sách, cân nhắc
điều kiện, hoàn cảnh, ưu tiên và tham vọng của các quốc gia này.
Những yếu tố thay đổi trong hợp tác quốc tế
Kể từ khi Báo cáo Delors (1996) xuất bản và các nước hướng tới mục tiêu thiên
niên kỷ MDGs (2000), đã có những biến chuyển rõ rệt trong cứu trợ quốc tế. Khi
dòng chảy từ Bắc về Nam bán cầu vẫn là xu hướng chính, thì hợp tác Nam – Nam
và hợp tác ba bên cũng đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong phát triển
quốc tế. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự xuất hiện những lực lượng
kinh tế mới cũng góp phần vào việc thay đổi mối quan
hệ giữa các quốc gia và dựng lên kiến trúc cứu trợ Kể từ khi Báo cáo
quốc tế mới. Việc các quốc gia đang đối mặt với các Delors (1996) xuất
khó khăn tương tự nhau (thất nghiệp, bất bình đẳng,
bản và các nước
thay đổi khí hậu,…) kêu gọi sự hợp tác toàn cầu, là
hướng tới mục tiêu
nhân tố chính cho kế hoạch phát triển sau năm 2015.
Sự toàn cầu này chắc chắn hàm ý các quốc gia cần thiên niên kỷ MDGs
thay đổi đường hướng phát triển của mình, mỗi nước (2000), đã có những
có một cách tiếp cận riêng và tuân theo hoàn của của biến chuyển rõ rệt
nước đó. Sự thay đổi cách nhìn này buộc chúng ta trong cứu trợ quốc tế.
phải suy nghĩ về những trách nhiệm chung hướng tới
một tương lai chung.
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“Bằng việc coi giáo dục là đích đến của bản thân nó, chúng ta nhận
ra rằng kiến thức chính là một trong những giá trị cốt lõi”.
Abul Kalam Azad, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ (1947 – 1958)

Khi nhìn nhận lại giáo dục trong bối cảnh toàn cầu mới, chúng ta cần cân nhắc
không chỉ những mục đích của giáo dục mà còn cần cân nhắc việc học tập được tổ
chức như thế nào. Trong bối cảnh các hợp tác phát triển ngày càng đa dạng, biên
giới giữa lĩnh vực nhà nước và tư nhân ngày càng xoá nhoà, chúng ta cần suy nghĩ
lại về những nguyên tắc dẫn lối sự quản lý giáo dục và đặc biệt, nguyên tắc tiêu
chuẩn coi giáo dục như một dịch vụ chung và nguyên tắc này nên được thay đổi
như thế nào trong bối cảnh thay đổi về xã hội, nhà nước và thị trường.

Nguyên tắc coi giáo dục như dịch vụ công bị thách thức
Lời kêu gọi về sự hội nhập, minh bạch và nhận trách nhiệm
Các cá nhân và cộng đồng đang được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự dân chủ được
củng cố tại rất nhiều quốc gia và thông qua sự tiếp cận dễ dàng hơn tới kiến thức
thông qua giáo dục chính quy và thông qua các công nghệ kỹ thuật số. Sự tiếp cận
dễ dàng hơn này đang thúc đẩy nhu cầu được có tiếng nói trong các quyết định
công cộng và tiếng nói muốn thay đổi các mô hình quản lý địa phương và toàn cầu
ngày càng tăng lên. Chúng ta cũng yêu cầu cao hơn về sự nhận trách nhiệm, sự
cởi mở, tính công bằng và bình đẳng trong các vấn đề công. Mặc dù phần lớn dân
số yêu cầu tiếng nói ở các cấp độ địa phương và quốc gia, đây cũng là hiện tượng
ngày càng thấy nhiều ở mức độ liên quốc gia và toàn cầu. Một vai trò không nhỏ
được hàm ý ở đây là vai trò của các đơn vị không thuộc chính phủ, họ là các tổ
chức xã hội công dân, là các tập đoàn, có trách nhiệm quản lý vấn đề công cộng
tại địa phương, quốc gia và toàn cầu. Điều này cũng đúng với các chính sách giáo
dục mà ở đó cả lĩnh vực nhà nước và tư nhân đều có quyền lợi và trách nhiệm
trong việc xây dựng xã hội kiến thức hội nhập. Chúng ta thấy được tiếng nói đó có
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ảnh hưởng tới các khung chương trình, sách giáo
khoa và các chính sách nâng đỡ các thành phần
bị thiệt thòi.
Sự gắn kết của khu vực tư nhân với giáo dục

Chúng ta cũng yêu cầu
cao hơn về sự nhận
trách nhiệm, sự cởi
mở, tính công bằng và
bình đẳng trong các
vấn đề công.

Xu hướng tư nhân hoá giáo dục đang phát triển
mạnh tại tất cả các cấp độ trên toàn thế giới.
Trong thập kỷ vừa qua, số lượng học sinh đăng
ký vào những cơ sở giáo dục tư nhân đã tăng lên, đặc biệt ở cấp tiểu học tại các
quốc gia thu nhập thấp, và ở giáo dục sau trung học không phải đại học tại các
nền kinh tế phát triển hơn tại Trung Á. Hiện tượng tư nhân hoá giáo dục có thể
được hiểu là quá trình chuyển đổi hoạt động, tài sản, quản lý, chức năng và trách
nhiệm liên quan tới giáo dục từ nhà nước hoặc các cơ sở công sang các cá nhân
hoặc đại lý tư nhân. Trong trường hợp giáo dục tại trường học, quá trình này diễn
ra dưới nhiều dạng thức, bao gồm các trường đức tin, các trường tư chi phí thấp,
các trường được quốc tế tài trợ hoặc các trường quốc tế được quản lý bởi các tổ
chức phi chính phủ, trường công đặc cách, trường hợp đồng và chương trình sử
dụng lợi ích giáo dục công cho giáo dục tư nhân, giáo dục tại nhà và gia sư, những
trường theo định hướng thị trường và những trường hoạt động vì lợi nhuận. Sự
phát triển của nhóm tư nhân trong giáo dục không phải là mới, cái mới ở đây là
quy mô, phạm vi và sự thâm nhập của hiện tượng này vào các khía cạnh của nỗ
lực giáo dục.
Ảnh hưởng của hiện tượng tư nhân hoá tới quyền giáo dục
Hiện tượng tư nhân hoá giáo dục có thể có ảnh hưởng tích cực tới một số nhóm
xã hội, dưới góc độ là mang tới nhiều cơ hội học tập hơn, nhiều sự lựa chọn cho
phụ huynh hơn và có nhiều chương trình học hơn. Tuy nhiên, hiện tượng này có
thể có tác động tiêu cực bởi việc thiếu đi sự giám sát và quản lý chặt chẽ như đối
với các đơn vị công (trường học không có chứng chỉ, tuyển dụng giáo viên không
được đào tạo và thiếu đi quản lý chất lượng), bởi những rủi ro tiềm ẩn về đoàn
kết xã hội. Đặc biệt được quan tâm là: Những nhóm bên lề không được hưởng
những tác động tích cực trong khi vẫn phải chịu gánh nặng nhất định từ những
ảnh hưởng tiêu cực của tư nhân hoá. Hơn nữa, việc thu phí không được quản lý
bởi các nhà cung cấp tư nhân có thể bào mòn sự tiếp cận phổ cập giáo dục. Bao
quát hơn, hiện tượng này có thể có ảnh hưởng tiêu cực tới sự tận hưởng quyền
được giáo dục có chất lượng và ảnh hưởng tới nhận thức về các cơ hội giáo dục
bình đẳng.
Gia sư bổ trợ, hoặc “dạy kèm”, một hoạt động đại diện cho một khía cạnh cụ thể
của tư nhân hoá giáo dục, đang phát triển trên toàn thế giới. Thường được coi
là một biểu hiện của hệ thống trường học hoạt động kém; gia sư, giống như các
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dạng thức khác của tư nhân hoá giáo dục, có thể có cả tác động tiêu cực và tích
cực tới giáo viên và học sinh. Một mặt, việc dạy học có thể được thay đổi theo nhu
cầu của những học sinh nhận thức chậm và giáo viên có thể kiếm thêm thu nhập
ngoài lương ở trường. Mặt khác, chi phí cho gia sư có thể chiếm một phần không
nhỏ trong chi tiêu gia đình, đặc biệt là các gia đình nghèo, và từ đó dẫn tới sự bất
bình đẳng trong cơ hội học tập. Và thực tế là có nhiều giáo viên dồn tâm sức vào
việc việc dạy gia sư và lơ là trách nhiệm tại trường có thể ảnh hưởng xấu tới chất
lượng dạy và học tại trường. Sự phát triển của dạy kèm, những nguồn lực tài chính
được chuyển động bởi cá nhân và gia đình, và mối quan ngại giáo viên có thể hành
xử không đúng hoặc tham nhũng đang dẫn tới việc nhiều Bộ giáo dục tại các quốc
gia đang nỗ lực để quản lý tình trạng này.

Hộp 16. Gia sư đang gây tổn thất tới cơ hội giáo dục của người nghèo tại Ai Cập
Tại Ai Cập, chi phí học tư chiếm một phần lớn trong chi tiêu gia đình, trung bình chiếm
47% chi tiêu tại các khu vực nông thôn và 40% tại các khu vực thành thị. Theo báo cáo,
năm 2011 tổng chi phí dành cho gia sư chạm mức 2,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 27%
chi tiêu chính phủ dành cho giáo dục.
Khoản đầu tư này được coi là gánh nặng dành cho các gia đình, mặc dù có thể chi trả.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người có thể chi trả khoản này: trẻ em từ các gia đình
giàu có cơ hội gấp đôi để đi học tư nhân. Những đứa trẻ mà gia đình không thể chi trả
cho gia sư phải chấp nhận những hậu quả của nền giáo dục chính quy kém chất lượng
do giáo viên thường dành sức lực và nguồn lực của họ ở các lớp gia sư hơn là trong
lớp học.
Một lý do quan trọng cho việc giáo dục tư nhân phổ biển như vậy là do địa vị xã hội
của giáo viên ở Ai Cập đã sụt giảm trong những thập kỷ gần đây, do chính phủ bắt
đầu tuyển dụng những giáo viên kém chất lượng hơn để đáp ứng nhu cầu giáo dục
công ngày càng tăng lên. Những học sinh tốt nghiệp thường trở thành giáo viên như
là phương án cuối cùng, chứ không phải lựa chọn đầu tiên. Sự đánh giá thấp giáo viên
tại xã hội Ai Cập đã khiến cho việc giảng dạy là một trong những công việc nhà nước
được trả lương thấp nhất. Giáo viên do đó trở thành các gia sư để có thể kiếm thêm
thu nhập cùng với lương tại trường.
Nguồn: UNESCO, 2014. Dạy và học: Đạt tới chất lượng cao cho tất cả. Báo cáo Giám
sát toàn cầu EFA 2013 – 2014. Paris, UNESCO.

Hiện tượng bất bình đẳng trong cơ hội học tập như là hệ quả từ tư nhân hoá ngày
càng trầm trọng thêm và lan rộng trong tất cả các loại hình giáo dục dấy lên những
câu hỏi quan trọng về khái niệm giáo dục như là dịch vụ công và về vai trò của nhà
nước trong việc đảm bảo quyền được giáo dục.
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Sắp xếp lại bối cảnh cho quyền được giáo dục
Những văn bản về phát triển toàn cầu
thường nhắc tới giáo dục vừa là quyền con
người vừa là dịch vụ công. Nguyên tắc coi
giáo dục như quyền cơ bản của con người
đã giúp ta nhận ra những quyền con người
khác được giới hạn trong những khung tiêu
chuẩn quốc tế. Điều này chỉ ra vai trò của
nhà nước trong việc đảm bảo tôn trọng,
hành động và bảo vệ quyền được giáo dục.
Vượt lên vai trò cung cấp giáo dục, nhà
nước cần hành động như là người bảo hộ
quyền được giáo dục.

Hiện tượng bất bình đẳng
trong cơ hội học tập như là hệ
quả từ tư nhân hoá ngày càng
trầm trọng thêm và lan rộng
trong tất cả các loại hình giáo
dục dấy lên những câu hỏi
quan trọng về khái niệm giáo
dục như là dịch vụ công và
về vai trò của nhà nước trong
việc đảm bảo quyền được
giáo dục.

Hộp 17. Tôn trọng, hành động và bảo vệ quyền được giáo dục
46. Quyền được giáo dục, như tất cả các nhân quyền khác, bao gồm ba loại hay cấp độ
về trách nhiệm bắt buộc của Nhà nước: trách nhiệm phải tôn trọng, bảo vệ và hành
động. Theo đó, trách nhiệm phải hành động bao gồm cả trách nhiệm điều phối và trách
nhiệm cung cấp.
47. Trách nhiệm tôn trọng yêu cầu nhà nước phải chống lại các biện pháp nhằm kìm
hãm hoặc ngăn cản sự hưởng thụ quyền được giáo dục. Trách nhiệm bảo vệ yêu cầu
nhà nước thực hiện các biện pháp ngăn cản bên thứ ba can thiệp vào sự hưởng thụ
quyền được giáo dục. Trách nhiệm hành động (điều phối) yêu cầu nhà nước thực hiện
những biện pháp tích cực cho phép và hỗ trợ cá nhân và cộng đồng trong việc hưởng
thụ quyền được giáo dục. Cuối cùng, Nhà nước có trách nhiệm hành động (cung cấp)
thực hiện quyền được giáo dục. Như là quy tắc chung, trong Thoả thuận, Nhà nước
có trách nhiệm cung cấp một cơ hội đặc biệt theo như Hiệp ước này cho một cá nhân
hoặc tập thể, vì lý do vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, không thể được hưởng quyền
được giáo dục, theo nhu cầu của họ. Tuy nhiên, mức độ của trách nhiệm này sẽ được
quy định theo Hiệp ước.
Nguồn: Hội đồng Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá UN (CESCR), 1999. Điều khoản
chung số 13: Quyền giáo dục (Khoản 13 của Hiệp Ước), ngày 8 tháng 12 năm 1999,
E/D. 12/1999/10 (46/47), tại www.refwworld.org/docid/4538838c22.html [Truy cập
ngày 6 tháng 3 năm 2015]

Mặc dù đã có những quy định về pháp luật cụ thể liên quan tới việc cung cấp
quyền được giáo dục, phần lớn các cuộc thảo luận về quyền được giáo dục, cho
tới gần đây, đều tập trung vào trường học, và có thể còn hẹp hơn, về giáo dục
4. Giáo dục như là một dịch vụ chung?

73

tiểu học. Khái niệm về giáo dục cơ bản được đưa ra vào năm 1990 tại Diễn đàn
Giáo dục Thế giới (WEF) tại Jomtien, Thái Lan khá bao quát. Khái niệm này bao
gồm những công cụ học tập cơ bản, ví dụ như học chữ và học đếm, và những kiến
thức, kỹ năng và giá trị cơ bản để phản ứng theo tình huống. Từ góc nhìn của giáo
dục chính quy, giáo dục cơ bản thường được đánh đồng với giáo dục bắt buộc.
Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều có luật quốc gia quy định một khoảng thời
gian đi học là bắt buộc. Nhìn từ góc độ này, nguyên tắc về quyền giáo dục cơ bản
là chưa được công nhận, cũng như là chức năng của nhà nước trong việc bảo vệ
nguyên tắc này và đảm bảo cơ hội công bằng là chưa được công nhận.
Tuy nhiên, khi những nguyên tắc này nhìn chung còn chưa được công nhận ở mức
độ giáo dục cơ bản, không có một thoả thuận chung nào về việc áp dụng những
nguyên tắc này vào giáo dục sau cơ bản. Sự tiếp cận giáo dục cơ bản trở nên phổ
cập hơn cũng dẫn đến nhu cầu giáo dục trung học và sau trung học tăng lên,
cũng dẫn tới mối lo ngại tăng lên về đào tạo nghề, đặc biệt trong bối cảnh thất
nghiệp trong giới trẻ tăng lên, cùng với quá trình đào tạo và đào tạo lại liên tục.
Trong hoàn cảnh nhu cầu đào tạo sau cơ bản tăng lên và nhu cầu học tập suốt
đời, những nguyên tắc về quyền được giáo dục nên được hiểu và áp dụng như thế
nào? Quyền được giáo dục cơ bản (bắt buộc) khác như thế nào khi nhìn từ góc độ
quyền lợi của người được hưởng quyền và nhìn từ góc độ trách nhiệm của người
có trách nhiệm? Đâu là những trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà nước ở cấp độ
giáo dục sau bắt buộc, có thể là cấp trung học phổ thông, giáo dục đại học, hoặc
giáo dục kỹ thuật, giáo dục nghề sau giáo dục phổ thông? Làm thế nào để chia sẻ
trách nhiệm trong khi vẫn giữ được những nguyên tắc không phân biệt và công
bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục và đào tạo sau giáo dục cơ bản?
Xoá nhoà biên giới giữa lĩnh vực nhà nước và tư nhân
Giáo dục thường được nhắc tới như là dịch vụ công trong các văn bản giáo dục
quốc tế. Báo cáo viên của Liên hợp Quốc về Quyền được giáo dục đã nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc duy trì quan tâm của xã hội tới giáo dục, trong khi duy
trì quan điểm về giáo dục như là dịch vụ công. Tuy nhiên, trách nhiệm chính của
nhà nước trong việc cung cấp giáo dục công ngày càng bị thách thức bởi nhu
cầu giảm chi tiêu công cộng và sự tham gia tích cực hơn của các đơn vị không
thuộc chính phủ. Sự đa dạng các thành phần liên quan, bao gồm các tổ chức xã
hội công dân, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức, cũng như đa dạng các
nguồn lực tài chính, đang xoá nhoà khoảng cách giữa giáo dục tư nhân và giáo
dục công . Giờ đây khái niệm “công” không còn rõ ràng trong bối cảnh toàn cầu
mới về học tập, được nhận ra bởi đa dạng các đơn vị liên quan, bởi năng lực yếu
dần của nhiều nhà nước trong việc đưa ra các chính sách công, bởi sự xuất nhiện
của các mô hình quản lý quốc tế mới. Bản chất và mức độ của gắn kết tư nhân
trong việc cung cấp giáo dục đang xoá nhoà biên giới giữa giáo dục công và tư.
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Ví dụ như, điều này là rõ ràng khi cân nhắc mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa
các cơ sở giáo dục đại học công sử dụng nguồn gây quỹ tư nhân, sự phát triển
của các cơ sở hoạt động vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận, và sự ra đời của các
phương thức kinh doanh trong việc vận hành các cơ sở giáo dục đại học. Những
dạng thức mới của giáo dục tư – nơi mà giáo dục cơ bản và sau cơ bản đang rộng
mở nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận, kinh doanh, thiết lập chương trình nghị sự bởi mối Làm thế nào để bảo vệ
quan tâm thương mại – đang thay đổi bản nguyên tắc cốt lõi coi giáo
chất của giáo dục từ dịch vụ công sang dịch dục là một dịch vụ công trong
vụ (tiêu dùng) tư nhân. Mối quan hệ thay bối cảnh toàn cầu mới?
đổi nhanh chóng về xã hội, nhà nước và thị
trường đang tạo ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Làm sao để bảo vệ nguyên tắc
cốt lõi coi giáo dục là một dịch vụ chung trong bối cảnh toàn cầu mới?

Giáo dục và kiến thức như là dịch vụ chung toàn cầu
Giới hạn của lý thuyết về dịch vụ công
Lý thuyết về dịch vụ công đã có lịch sử lâu đời và có nền tảng từ kinh tế học thị
trường. Vào những năm 1950, dịch vụ công (public goods) được định nghĩa là
những dịch vụ “tất cả mọi người cùng tận hưởng, mà sự sử dụng của cá nhân
này không dẫn tới sự giảm bớt việc sử dụng của các nhân khác”. Sự áp dụng
của một khái niệm thuần kinh tế sang lĩnh vực giáo dục có vẻ vẫn tồn tại một số
vấn đề. Dịch vụ công thường được coi là liên hệ trực tiếp tới chính sách của nhà
nước và chính sách công cộng. Thuật ngữ “công” (public) thường dẫn tới một sự
hiểu nhầm rằng “dịch vụ công” là dịch vụ được cung cấp bởi công chúng. Mặc
khác, dịch vụ chung (common goods) được định nghĩa là những dịch vụ hàng hoá,
không kể là có nguồn gốc công hay tư, được xác định bởi một đích đến ràng buộc
và cần thiết để hiểu về những quyền căn bản của tất cả mọi người.
Từ khía cạnh này của quan niệm “dịch vụ chung” (common goods) thì thuật ngữ
này có thể là một lựa chọn phù hợp hơn. Dịch vụ chung có thể được định nghĩa
là “được tạo thành từ những dịch vụ mà con người chia sẻ với nhau một cách tự
nhiên; từ những dịch vụ mà con người trao đổi thông tin với nhau để cùng sử
dụng, ví dụ như các giá trị, các phẩm chất công dân và sự công bằng. Dịch vụ đó
được sử dụng bởi sự hợp tác đoàn kết của mọi người hơn là việc chiếm hữu của
từng cá nhân nói chung”. Đó là dịch vụ của một cộng đồng – “dịch vụ được nhận
ra trong mối liên hệ chung của loài người và qua đó, loài người đạt được trạng thái
vui sống của họ”. Do đó, dịch vụ chung (common goods) hiện hữu trong những
mối quan hệ tồn tại xung quanh những thành viên của một xã hội, gắn kết với
nhau bằng một nỗ lực tập thể. Những dịch vụ thuộc loại này vì thế thường có sẵn,
không cần phải “sản xuất” giống hư là lợi ích vốn có của nó. Từ góc độ này, khái
niệm “dịch vụ chung” (common goods) cho phép ta đi vượt lên trên giới hạn của
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khái niệm “dịch vụ công” (public goods) ở ít nhất ba góc độ:
1. Khái niệm “dịch vụ chung” vượt lên trên khái niệm mang tính phương tiện của
“dịch vụ công” mà ở đó, sự vui sống của con người bị giới hạn bởi lý thuyết kinh
tế - xã hội mang tính cá nhân. Từ góc độ “dịch vụ chung”, dịch vụ không chỉ hàm ý
“cuộc sống tốt đẹp” của những cá nhân là quan trọng, mà quan trọng hơn là cuộc
sống tốt đẹp mà những cá nhân cùng chia sẻ. Dịch vụ này không phải của riêng
ai hay thuộc về tôn giáo nào. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng sự dịch chuyển từ
“giáo dục” sang “học tập” trong các văn bản quốc tế báo hiệu một sự bỏ mặc khía
cạnh tập thể và mục đích của giáo dục như là một nỗ lực cộng đồng. Sự bỏ mặc
này cũng thể hiện tại cả những kỳ vọng mà xã hội đặt lên giáo dục, cũng như cách
những cơ hội giáo dục được tổ chức. Khái niệm về giáo dục như “dịch vụ chung”
đã tái khẳng định khía cạnh tập thể của giáo dục, như là một nỗ lực cộng đồng
cùng nhau đóng góp (chia sẻ trách nhiệm và quyết tâm đoàn kết).
2. Khái niệm về “dịch vụ chung” chỉ có thể nhận rõ trong đa dạng các bối cảnh
khác nhau, những quan niệm khác nhau về vui sống và cuộc sống chung. Những
cộng đồng khác nhau do đó sẽ có những ý hiểu khác nhau về những bối cảnh cụ
thể của “dịch vụ chung”. Trong bối cảnh mỗi văn hoá khác nhau lại diễn giải khái
niệm này khác nhau, chính sách công cần nhận định và nuôi dưỡng sự đa dạng
trong bối cảnh, quan điểm và các hệ thống giáo dục, trong khi vẫn tôn trọng
những quyền cơ bản, chỉ cần những khái niệm riêng đó không bào mòn sự vui
sống của loài người.
3. Khái niệm này nhấn mạnh quá trình tham gia, bản thân quá trình này cũng
là một dịch vụ chung. Hành động cùng nhau làm là thiết yếu, cũng mang tính
phương thức đối với dịch vụ đó vì các lợi ích bắt đầu đạt được từ trong quá trình
hình thành. Do đó, giáo dục với danh nghĩa là dịch vụ chung (common goods) cần
có một quá trình hoà nhập trong việc xây dựng và thi hành chính sách giáo dục với
trách nhiệm các bên rõ ràng. Đặt dịch vụ chung lên trên sự phân biệt công (public)
hoặc tư (private) hàm ý khát vọng hướng tới những hình thức mới, những cơ sở
mới trong việc tham gia một cách dân chủ. Những hình thức và cơ sở mới này cần
vượt lên trên những chính sách hiện tại về tư nhân hoá mà không cần quay lại
những hình thức quản lý công truyền thống.
Nhận định giáo dục và kiến thức là những dịch vụ chung toàn cầu
Giáo dục là quá trình thu nhận kiến thức một cách cẩn trọng và phát triển những
năng lực cần thiết để áp dụng kiến thức đó vào những tình huống liên quan. Sự
phát triển và sử dụng kiến thức là mục đích cuối cùng của giáo dục, được dẫn lối
bởi những nguyên tắc của loại hình xã hội mà chúng ta mong muốn. Nếu giáo dục
được nhìn nhận là quá trình học tập có chủ ý và được tổ chức, thì bất cứ cuộc
thảo luận nào về giáo dục không thể chỉ tập trung vào quá trình thu nhận (và kiểm
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định) kiến thức. Chúng ta cần phải cân nhắc không chỉ cách kiến thức được thu
nhận và kiểm duyệt như thế nào, mà cần phải cân nhắc cả việc tiếp cận những
kiến thức đó được quản lý như thế nào và từ đó, làm thế nào để việc tiếp cận đó
trở nên phổ biến.

Hộp 18. Hình thành, quản lý, thu nhận, kiểm định và sử dụng kiến thức
Kiến thức có thể được hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm thông tin, hiểu biết, kỹ năng,
giá trị và thái độ. Năng lực là khả năng sử dụng những kiến thức đó vào trong trường
hợp cụ thể. Những cuộc thảo luận về giáo dục (hay học tập) thường theo thói quen
tập trung vào quá trình thu nhận kiến thức có chủ ý và phát triển năng lực để sử dụng
kiến thức đó. Những nỗ lực giáo dục nhằm kiểm định những kiến thức được thu nhận
cũng đang ngày càng được quan tâm.
Sử dụng
Kiểm định
Thú nhận
Quản lý
Hình
thành

Tuy nhiên, những cuộc thảo luận về giáo dục và học tập trong thế giới thay đổi ngày
nay cần phải vượt lên trên quá trình thu nhận, kiểm định và sử dụng kiến thức: Những
cuộc thảo luận đó cũng nên đề cập tới những vấn đề cốt lõi về việc hình thành và quản
lý kiến thức.

Kiến thức là một di sản chung của loài người.
Do đó, kiến thức, giống như giáo dục, cần được
coi như một hàng hoá chung. Nếu như kiến
thức chỉ được coi như hàng hoá công trên toàn
cầu, tiếp cận tới kiến thức sẽ bị hạn chế. Xu
hướng gần đây về tư nhân hoá việc hình thành
kiến thức, tái hình thành và truyền bá kiến thức
là nguyên nhân dẫn tới một mối quan ngại

Giáo dục và kiến thức nên
được coi là dịch vụ chung
toàn cầu. Điều này có nghĩa
là việc hình thành kiến thức,
sự quản lý, thu nhận, kiểm
định và sử dụng kiến thức, là
chung dành cho mọi người
như một nỗ lực xã hội.
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nghiêm trọng. Những kiến thức chung dần được tư nhân hoá thông qua luật pháp
và cụ thể hơn, thông qua chế tài sở hữu trí tuệ, một chế tài thống trị việc hình
thành kiến thức. Sự tư nhân hoá ngày càng mạnh mẽ trong việc hình thành và
tái hình thành kiến thức là rất rõ ràng trong những sản phẩm của các trường đại
học, các viện nghiên cứu, các công ty tư vấn và nhà xuất bản. Kết quả là, phần lớn
những kiến thức mà chúng ta coi là hàng hoá công, những kiến thức mà chúng ta
tin là thuộc về những kiến thức chung, thì trên thực tế đang được tư nhân hoá.
Hiện tượng này thực sự rất khó chịu, đặc biệt khi đó là những kiến thức về hệ sinh
thái và y dược học của những cộng đồng bản địa mà đang bị chiếm đoạt bởi các
tập đoàn quốc tế. Tập thể những người bản địa cũng đang thể hiện sự phản đối
xu hướng này. Xu hướng này cũng dẫn tới những xu hướng chia sẻ đi theo chiều
ngược lại trong thế giới kỹ thuật số, ví dụ như phần mềm Linux cho người dùng
thoải mái sử dụng, sao chép, phân phối, nghiên cứu, sửa đổi và nâng cấp bản ban
đầu.
Với mối quan ngại trọng tâm là sự phát triển bền vững trong một thế giới ngày
càng phụ thuộc lẫn nhau, giáo dục và kiến thức nên được coi là dịch vụ chung
toàn cầu. Điều này có nghĩa là việc hình thành kiến thức, sự quản lý, thu nhận,
kiểm định và sử dụng kiến thức là chung dành cho mọi người như một nỗ lực xã
hội. Sự quản lý giáo dục không thể bị chia cách khỏi sự quản lý kiến thức.
Bảo vệ những nguyên tắc căn bản
Cần chú ý rằng những cuộc thảo luận về giáo dục quốc tế đi kèm theo khả năng sẽ
bào mòn những nguyên tắc căn bản đã dẫn đường chỉ lối các chính sách và thực
tiễn giáo dục tại các quốc gia và trên toàn cầu lâu nay. Chắc chắn rằng, những
cuộc thảo luận toàn cầu gần đây về giáo dục xoay quanh việc học tập luôn đặt
trọng tâm vào kết quả của giáo dục mà thường bỏ quên quá trình học tập. Bằng
việc tập trung vào kết quả, chúng ta cũng thường phải nhắc tới kết quả học tập:
đó là, tập trung vào kiến thức và kỹ năng mà có thể dễ dàng đong đếm nhất. Trọng
tâm này, do đó, thường bỏ quên một khía cạnh rộng hơn về kết quả của học tập,
bao gồm những kiến thức, kỹ năng, giá trị và thái độ mà được coi là quan trọng
cho phát triển cá nhân và xã hội, bởi lẽ những yếu tố này không thể được đong
đếm dễ dàng. Hơn nữa, việc học được nhìn nhận như là một quá trình thu nhận
kỹ năng của cá nhân, và ít cá nhân nào để ý đến những câu hỏi về mục đích của
giáo dục và sự tổ chức các cơ hội học tập như là một nỗ lực chung của cộng đồng.
Bài thảo luận này do đó có lẽ đã đánh giá thấp nguyên tắc coi giáo dục như một
dịch vụ chung.
Vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý dịch vụ chung
Lấy cảm hứng từ những giá trị đoàn kết và công bằng xã hội là những giá trị gốc rễ
của loài người chúng ta, nguyên tắc của kiến thức và giáo dục với tư cách là dịch
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vụ chung cũng có những hàm ý nhất định cho vai trò và trách nhiệm của những
bên liên quan trong một cuộc tìm kiếm cộng đồng về hướng phát triển bền vững
và hội nhập cho loài người và cho xã hội.
• Nâng cao vai trò của xã hội công dân và những đối tác khác
Trong bối cảnh hiện nay, một điều vô cùng cần thiết là thúc đẩy vai trò của xã hội
công dân trong giáo dục rõ rệt hơn và cụ thể hơn. Xu hướng hàng hoá hoá giáo
dục công gần đây nên được phản bác lại bởi một liên hệ hợp tác mạnh mẽ hơn
với những tổ chức cộng đồng và các tổ chức không lợi nhuận. Chắc chắn rằng,
giáo dục – mang theo những chức năng của mình – không chỉ là trách nhiệm của
chính phủ, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Sự quản lý tốt trong lĩnh vực giáo
dục đòi hỏi những mối liên kết trong cộng đồng liên chính phủ và chính sách giáo
dục quốc gia nên là kết quả của việc thăm dò và nhận tư vấn rộng rãi trong xã hội.
Những chính sách sáng tạo nhằm xây dựng tài chính cho các dự án phát triển
được đưa ra bởi các tập đoàn và các quỹ đã được thử nghiệm trong những năm
gần đây, đặc biệt là ở lĩnh vực giáo dục. Sự thử nghiệm này đã góp phần vào việc
mở rộng những hợp tác hiệu quả và sáng tạo giữa những đối tác cùng mong muốn
phát triển – các quốc gia, khu vực tư nhân, xã hội công dân, giới học thuật, những
công dân – để từ đó, tận dụng chuyên môn, khả năng và nguồn lực của các bên.
Có nhiều ví dụ về những lần hợp tác thành công, mang lại kết quả khổng lồ, thậm
chí đối với một hàng hoá dịch vụ vốn được coi là dịch vụ công như giáo dục.
Những doanh nghiệp tư nhân cũng có thể góp phần quan trọng bằng cách đầu tư
vào giáo dục, vượt lên trên những nhu cầu tuyển dụng trước mắt như là một phần
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ví dụ, ở Ấn Độ, nhà nước đang động viên
các công ty tư nhân đầu tư 2% lợi nhuận hàng năm vào giáo dục. Những quỹ trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp có thể được sử dụng để đóng góp cho nhu cầu về
giáo dục và xã hội của những cộng đồng thiệt thòi. Luật pháp quy định về lợi ích
thuế cho những doanh nghiệp này có thể gây dựng những quỹ bổ sung như trên.
• Đẩy mạnh vai trò của nhà nước trong việc quản lý dịch vụ chung
Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế và tự do hoá thị trường gần đây, nhà nước vẫn
giữ vai trò là đảm bảo tiếp cận tới dịch vụ và điều khiển những dịch vụ này, đặc
biệt là lĩnh vực giáo dục. Không thể nhượng lại giáo dục hoàn toàn cho thị trường,
bởi giáo dục là mắt xích đầu tiên trong chuỗi công bằng về cơ hội. Từ góc nhìn này,
nhà nước có hai nghĩa vụ:
1. Cải cách giáo dục công và chuyên nghiệp hoá giáo dục công, bao gồm thông
qua việc xử lý tham nhũng trong lĩnh vực này, sử dụng những quy trình trong sạch,
công khai với xã hội trên diện rộng.
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2. Giám sát và điều chỉnh sự can thiệp của lĩnh vực tư nhân trong giáo dục. Việc
giám sát không nên chỉ là nghĩa vụ hành chính và quan liêu, nó nên thuộc về chức
năng xây dựng chính sách. Chức năng giám sát của nhà nước cần đảm bảo sự áp
dụng của các tiêu chuẩn được đưa ra bởi các chuyên gia giáo dục làm việc tại cả
lĩnh vực tư nhân và nhà nước, cũng nhưng những khung tiêu chuẩn trên thế giới.
• Đẩy mạnh vai trò của những tổ chức liên chính phủ trong việc quản lý dịch
vụ chung toàn cầu
Cộng động quốc tế có trách nhiệm giám sát hàng hoá dịch vụ chung toàn cầu.
Sự giám sát dịch vụ toàn cầu là một vấn đề cho hệ thống Liên hợp quốc và các tổ
chức quốc tế khác, những tổ chức cần đẩy mạnh sự hợp tác với nhau cả về chính
sách và thực hành. Vượt lên trên những chức năng chuyên môn của mình, những
đại diện Liên hợp quốc có vai trò trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế để
dẫn dắt sự quản lý của dịch vụ chung trên toàn cầu như kiến thức, giáo dục, di
sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Ở khía cạnh này, cần phải nhớ tới hai mảng
chính mà UNESCO đã luôn có vai trò điều phối chính và chức năng khơi dậy cảm
hứng: chiến dịch Giáo dục cho mọi người và sự triển khai kỹ lưỡng các mục tiêu
tiêu chuẩn của giáo dục.

Các cân nhắc cho con đường sắp tới
Cuộc thảo luận này lấy cảm hứng từ mối quan ngại trọng tâm về sự phát triển bền
vững cho loài người và cho xã hội, đã chỉ ra những xu hướng, căng thẳng và những
sự đối lập trong sự chuyển mình của xã hội trên toàn cầu, cũng như những chân
trời kiến thức mới mà sự chuyển mình này mang lại. Cuộc thảo luận cũng đã nêu
bật sự quan trọng của việc khám phá những cách tiếp cận khác nhau đến sự vui
sống của con người và sự đa dạng của các quan điểm trên thế giới, của những hệ
thống tri thức và nhu cầu cần phải duy trì những điều này. Cuộc thảo luận đã tái
khẳng định quan điểm về giáo dục nhân văn, kêu gọi một cách tiếp cận tổng hợp
dựa trên những nền tảng đạo đức và quy chuẩn mới. Cuộc thảo luận hướng tới
một quy trình giáo dục vừa hội nhập và không thể tiếp tục tạo ra thêm bất bình
đẳng, hướng tới một quy trình mà ở đó đảm bảo sự công bằng và trách nhiệm rõ
ràng. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng vai trò của giáo viên và những nhà giáo dục
khác tập trung vào việc nuôi dưỡng tư duy phản biện, sự đánh giá độc lập, thay vì
sự tuân theo máy móc.
Ấn phẩm này đã nghiên cứu những vấn đề của việc xây dựng chính sách giáo dục
trong một thế giới phức tạp. Thứ nhất, chúng ta cần nhận định và phản ứng lại
với khoảng cách giữa giáo dục chính quy và yêu cầu việc làm. Thứ hai, chúng ta
cần đối mặt với thách thức cần nhận diện và kiểm định việc học tập trong thế giới
ngày nay, nơi ta có thể dịch chuyển dễ dàng giữa biên giới các nước, thay đổi linh
hoạt giữa các công việc và các không gian học tập. Thứ ba, chúng ta cần suy nghĩ
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lại về giáo dục công dân, cân bằng giữa sự
tôn trọng số đông với những giá trị toàn
cầu và mối quan tâm cho loài người nói
chung. Cuối cùng, chúng ta cân nhắc sự
phức tạp về việc xây dựng chính sách giáo
dục quốc gia, cùng với những dạng thức
tiềm năng của quản lý toàn cầu. Khi chúng
ta đặt ra những vấn đề này, vẫn còn nhiều
câu hỏi chưa được trả lời.

Có nhu cầu đặt lại bối cảnh
cho những nguyên tắc nền tảng
của việc quản lý giáo dục, đặc
biệt là quyền được giáo dục và
nguyên tắc coi giáo dục như là
dịch vụ chung.

Cuộc thảo luận này cũng khám phá nhu cầu cần đặt lại bối cảnh cho những nguyên
tắc căn bản về quản lý giáo dục, đặt biệt là quyền được giáo dục và những nguyên
tắc coi giáo dục là dịch vụ chung. Cuộc thảo luận kêu gọi sự chú ý nhiều hơn cho
kiến thức trong quá trình xây dựng chính sách, và chú ý về những cách thức mà
kiến thức được hình thành, thu nhận, kiểm định và sử dụng. Cuộc thảo luận đề
xuất rằng coi giáo dục và kiến thức như những dịch vụ chung toàn cầu có thể là
cách tiếp cận hữu ích để đồng nhất mục tiêu và tổ chức của việc học tập như là
một nỗ lực của xã hội trong thế giới liên tục thay đổi.
Khi suy ngẫm về hướng đi phía trước, như một lời kêu gọi đối thoại, có một số câu
hỏi được đặt ra cho những cuộc thảo luận tiếp theo:
Trong khi bốn trụ cột của học tập – để biết, để làm, để tự khẳng định mình, để
chung sống – ngày càng trở nên thiết thực, chúng cũng bị đe doạ bởi hiện tượng
toàn cầu hoá và sự hồi sinh của chính trị bản sắc. Làm thế nào để cải cách và đẩy
mạnh những trụ cột này?
Làm thể nào để giáo dục có thể phản ứng tốt hơn với những thách thức để đạt
được sự bền vững trong kinh tế, xã hội và môi trường? Làm thế nào để thể hiện
hướng tiếp cận nhân văn này trong các chính sách giáo dục và qua thực tế thực
hiện?
Tài chính giáo dục nên được tiến hành thế nào? Có những hàm ý gì dành cho đào
tạo, giáo dục, phát triển và hỗ trợ giáo viên? Có những hàm ý gì dành cho giáo
dục khi nhìn nhận từ các quan điểm khác nhau là dịch vụ tư nhân, dịch vụ công
và dịch vụ chung?
UNESCO, với tư cách là đại diện đặc biệt
của Liên hợp quốc về giáo dục, cùng với
những lĩnh vực liên quan về khoa học, văn
hoá và giao tiếp, nên đẩy mạnh vai trò
của mình như là “phòng thí nghiệm các ý
tưởng” giám sát các xu hướng phát triển

Những bên liên quan cần ngồi
lại với nhau để trao đổi rõ ràng
những nguyên tắc quy chuẩn
để dẫn đường chính sách.
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toàn cầu và những hàm ý của sự phát triển này dành cho học tập. Việc làm này là
đồng nhất với trách nhiệm giáo dục của UNESCO và vai trò của UNESCO là đại diện
cho tri thức và là một tổ chức tư vấn. Thay vì chính sách đơn lẻ không còn hiệu
quả, các bên liên quan cùng với những góc nhìn đa dạng của mình nên ngồi lại
cùng nhau, chia sẻ những kết quả nghiên cứu và diễn giải rõ ràng những nguyên
tắc quy chuẩn để dẫn đường chính sách.
Cũng nên chú ý rằng UNESCO là đơn vị đặc biệt trong hệ thống Liên hợp quốc khi
xét về mạng lưới toàn cầu gồm các Uỷ ban Quốc gia, Giám đốc UNESCO và những
viện nghiên cứu chuyên môn. Mạng lưới này có thể được sử dụng chuyên biệt
như một phương tiện để đánh giá lại mục tiêu và đánh giá lại thực tiễn của giáo
dục một cách thường xuyên, bởi lẽ bối cảnh và nhu cầu liên tục thay đổi. Điều này
có thể thực hiện được thông qua chính sách giám sát vĩnh viễn mà đánh giá và
báo cáo về những xu hướng phát triển và hàm ý của những xu hướng này dành
cho giáo dục.
Loài người đã bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử với những tiến bộ nhanh
chóng trong khoa học và công nghệ. Những tiến bộ này vừa có khả năng là xã hội
trong mơ vừa có khả năng là một xã hội địa ngục. Để chúng ta có thể đạt được
lợi ích trong quá trình này, theo một cách đúng đắn và bền vững, chúng ta cần
hiểu và quản lý được các cơ hội và rủi ro. Điều đó phải là mục tiêu nền tảng của
giáo dục và của học tập trong thế kỷ XXI. Đó cũng nên là nhiệm vụ căn bản của
UNESCO, như là một phòng thí nghiệm ý tưởng toàn cầu, để nâng cao hiểu biết
của những khả năng này với mục đích phát triển loài người bền vững và những
giá trị vui sống của loài người. Ấn phẩm này có mục đich đóng góp vào việc bắt
đầu cuộc thảo luận.
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