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LỜI TỰA

Vai trò chính của hệ thống giáo dục
Israel đó là đào tạo một đội ngũ học sinh
tốt nghiệp được chuẩn bị đầy đủ, có khả
năng thành công trong một thế giới đầy
biển đổi, tham gia lao động sản xuất một
cách hăng hái và có mục đích, góp phần
vào nền kinh tế Israel. Các lứa học sinh
sau tốt nghiệp sẽ là những người xây
dựng xã hội Israel dựa trên nền tảng của
tình đồng bào, sự đoàn kết và tinh thần
trách nhiệm đôi bên, công lý, việc xây
dựng và bảo vệ đất mẹ Israel, lòng nhân
ái và hòa bình.

Từ bốn năm nay, Bộ Giáo dục đã
được định hướng bởi một đề án trọng
điểm, từ đó những mục tiêu có thể định
mức và đánh giá đã được đặt ra, đồng
thời cũng tạo ra những chỉ tiêu phấn đấu
rõ ràng cho cả bộ máy giáo dục. Những
chỉ tiêu này gồm có: đẩy mạnh giáo dục
giá trị đạo đức, nâng cao thành tích của
học sinh, xây dựng môi trường học tập
tối ưu, giảm bớt những khác biệt về trình
độ học vấn, nâng cao chất lượng giáo
viên và vai trò của họ trong xã hội, tăng
cường đào tạo nghề và chuyển đổi hệ
thống giáo dục để thích ứng với những
yêu cầu của thế kỷ 21.

Trong giai đoạn này, ngân sách dành
cho giáo dục của Israel đã tăng thêm hơn
mười tỷ shekels (tương đương hơn 61
nghìn tỷ đồng – 2014) để giúp hoàn
thành những chỉ tiêu đã đề cập ở trên.
Một phần đáng kể của ngân sách cũng
được dùng để giảm gánh nặng học phí
cho phụ huynh. Điều này được thực hiện
bằng chính sách miễn học phí cho trẻ ba
và bốn tuổi, cung ứng trợ cấp cho các
chuyến đi thực tế hàng năm, tăng tiền

bồi dưỡng cho các đoàn đến Ba Lan
nghiên cứu và triển khai chương trình áp
dụng sách giáo khoa cho mọi nhóm độ
tuổi. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hai kế
hoạch cải cách Ofek Hadash và Oz
Litmurah, với nội dung bao gồm việc
kéo dài ngày học, thực hiện giảng dạy
trên một nhóm nhỏ học sinh mỗi tiết,
cùng với đó cải thiện đáng kể thu nhập
và điều kiện vật chất cho giáo viên khi
công tác tại trường.

Quả thực, tất cả những tiến triển trên
đã khiến tỉ lệ phần trăm học sinh trúng
tuyển đại học tăng lên, thêm vào đó
thành tích trong các kỳ thi quốc tế cũng
trở nên tốt hơn. Năm 2011, Israel đã có
bước nhảy ngoạn mục nhất từ trước đến
nay về thành tích học tập: trong giai
đoạn từ 2007 đến 2011, thứ hạng trình
độ toán của học sinh Israel đã được cải
thiện từ vị trí số 24 lên số 7 (tăng 53
điểm), trình độ khoa học từ vị trí số 25
lên số 13 (tăng đáng kể đến 48 điểm).
Thêm vào đó, Israel còn xếp thứ 2 trong
khối các nước OECD (Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh Tế) về tỉ lệ phần trăm
dân số được đào tạo trường lớp bài bản.

Bản giới thiệu này cung cấp một
chân dung mô tả hệ thống giáo dục
Israel, những nhiệm vụ và hoạt động của
Bộ Giáo dục, thêm vào đó là bản so sánh
với các nền giáo dục khác trên thế giới
và giới thiệu những đề án giáo dục tương
lai. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm này sẽ
nêu bật những khó khăn Israel gặp phải,
cùng với những nỗ lực lớn đã được thực
hiện để vượt qua những trở ngại đó.

Bà Dalit Stauber - Tổng Giám đốc



- 4 -

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁO DỤC ISRAEL

Hệ thống giáo dục Israel đã trải qua
một vài cuộc cải cách lớn từ khi nhà
nước được thành lập vào năm 1948.
Trong những năm 1950 – khoảng thời
gian aliyah1 diễn ra trên diện rộng –
Israel đối mặt với một nhu cầu giáo dục
lớn đến từ lượng dân số đang tăng
trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, cơ sở
vật chất của ngành lại kém phát triển: ít
trường lớp, thiếu lượng giáo viên có
bằng cấp, ngay cả bản thân phụ huynh
học sinh cũng ít được đào tạo với hoàn
cảnh kinh tế khó khăn lúc bấy giờ. Do
giai đoạn aliyah này, con số học sinh
tiểu học đã thay đổi rõ rệt.

Do hoàn cảnh trên, các cải cách đã
được áp dụng vào hệ thống giáo dục
trong những năm 1960 (ví dụ như việc
thành lập các trường đầu cấp trung học).
Những cải cách này tạo ra nhiều lựa
chọn hơn cả về trường học lẫn chương
trình giảng dạy, cùng lúc đó giúp hai yếu
tố này thích nghi với những nhu cầu
khác nhau của dân số đa sắc tộc.

Từ cuối những năm 1970 tới những
năm 1980, lượng học sinh trung học tăng
nhanh. Bắt đầu từ năm 1990, lại có một
đợt aliyah trên diện rộng nữa, và từ năm
1990 tới 2000 đã có gần một triệu người
nhập cư nhập cảnh vào Israel, khiến dân
số đất nước tăng hơn 20%. Tổng số học
sinh các cấp tăng khoảng 28%, với một
nửa số học sinh mới được cho là đến từ
aliyah. Từ những năm 1990, hệ giáo dục
cao học (các trường hậu trung học, cao
đẳng và đại học) đã phát triển nhanh
chóng, và từ năm 1990 đến 2012, số sinh
viên nhận được bằng đại học đã tăng gấp
2.9 lần.

1 Aliyah: sự nhập cư của người Do Thái trên thế giới
về Israel

Nhà nước Israel coi giáo dục là một
ưu tiên cấp quốc gia, và quan điểm này
có thể thấy rõ được từ tỷ lệ vốn dành cho
giáo dục so với  tổng ngân sách.  Ngân
sách cho giáo dục – trừ những khoản
dành để phát triển ngành – đã tăng 39%
trong khoảng từ năm 2000 tới 2012 (tính
cố định theo giá cả năm 2000), trong khi
đó tổng số học sinh tăng 23%.

Dân số Israel có điểm đặc trưng là sự
đa dạng về sắc tộc, tôn giáo, văn hóa và
xã hội. Ví dụ như trong năm 2011, riêng
dân số Do Thái ước tính có 73% được
sinh ra tại Israel, hầu hết là thế hệ thứ
nhất hoặc thứ hai của người Israel, trong
khi phần còn lại đến nhờ aliyah, với gốc
gác từ hơn 80 quốc gia khác trên thế
giới. Một ví dụ khác có thể thấy từ tổng
dân số học sinh vào cuối năm 2013, với
74,4% gốc Do Thái, 23,4% gốc A-rập
(chủ yếu theo Hồi Giáo), và 2,2% còn lại
là người Druze hoặc thuộc các sắc tộc
khác.

Hệ thống giáo dục Israel đã thành
công trong việc tiếp nhận hàng trăm
nghìn người nhập cư qua các năm, bao
gồm cả học sinh, sinh viên và giáo viên
từ nhiều nguồn gốc. Dân nhập cư thất
học tràn vào làm tăng thêm lượng người
có học vấn thấp vốn đã tồn tại trong
nước. Vào cuối năm 2010, có khoảng
3,5% dân số trên hoặc bằng 15 tuổi được
tính là ít học (có tối đa 4 năm được đào
tạo trường lớp). Tỷ lệ này với độ tuổi
trên hoặc bằng 65 là 13,2%.

Để giúp dân nhập cư học tiếng Do
Thái, hoàn thành quá trình đào tạo giáo
dục, tìm việc làm và hòa nhập vào xã hội
Israel, ngành giáo dục đã phát triển một
hệ giáo dục phi chính quy. Hiện nay, hệ
thống giáo dục Israel gồm cả cơ cấu
chính quy và phi chính quy. Hệ chính
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quy được phân thành các cấp: mẫu giáo,
tiểu học, trung học (gồm đầu cấp và cuối
cấp). Hệ phi chính quy gồm các hoạt
động xã hội và thanh niên ở nhiều mảng
mang tính giáo dục, cùng với giáo dục
thành niên.

Hệ chính quy gồm các trường sử
dụng tiếng Do Thái hoặc tiếng A-rập làm
ngôn ngữ giảng dạy. Cấu  trúc quản lý và
chương trình giảng dạy của các trường
này tương tự như nhau, trừ một vài hiệu
chỉnh để giúp tương thích với sự khác
biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo.

Hệ thống giáo dục quốc gia cho
nhóm nói tiếng Do Thái gồm hai hệ đào
tạo: hệ công lập thường và hệ công lập -
tôn giáo. Hệ tôn giáo nhằm vào một bộ
phận người dân muốn tín ngưỡng được
nhấn mạnh hơn nữa trong chương trình
giảng dạy. Ngoài ra có thêm một số
trường tư nằm ngoài hệ thống giáo dục
quốc gia; những trường này cũng được
“thừa nhận” và chủ yếu đi theo lối giáo
dục ảnh hưởng nặng bởi Chính Thống
giáo. Trong niên khóa 2011/12, khoảng
56% số học sinh trong hệ giáo dục bằng
tiếng Do Thái học trường công lập,
khoảng 19% theo học trường công lập –
tôn giáo và 25% ở các trường Chính
Thống giáo.

Trong niên khóa 2012/13, có khoảng
2.008.000 học sinh trong toàn hệ thống
giáo dục Israel, từ mẫu giáo đến lớp 12.
Có khoảng 415.000 học sinh mẫu giáo
(chỉ tính riêng các trường công), khoảng
934.900 học sinh tiểu học, 276.700 học
sinh đầu trung học và khoảng 381.500
học sinh cuối trung học. Theo luật pháp
Israel, giáo dục từ lứa tuổi mẫu giáo cho
đến hết lớp 10 là điều bắt buộc cho tất cả
trẻ em và thanh thiếu niên sống tại Israel.
Một điều luật mới sửa đổi đã kéo dài
thời gian đào tạo bắt buộc này đến hết
lớp 11 và 12, điều này sẽ chính thức
được đưa vào thực hiện trong niên khóa

2014/15. Thêm vào đó, một nghị quyết
gần đây của chính phủ đã quy định  việc
đào tạo bắt buộc này sẽ bắt đầu từ lứa
tuổi 3-4 tuổi. Quyết định này đã dần
được thực thi, bắt đầu từ tháng 8 năm
2012.

Những quan tâm ngày một nhiều này
về giáo dục mầm non là do những quan
ngại về các vấn đề phát triển ở trẻ em
cùng với những vấn nạn xã hội của
Israel. Vì vậy, ngành đã cho rằng giáo
dục phải được bắt đầu càng sớm càng
tốt, vì điều này giúp bảo đảm cho mọi trẻ
được cung cấp những điều kiện cần thiết
và cơ hội để hoạt động hiệu quả và đạt
thành tích cá nhân. Mục đích của việc
giáo dục từ lúc nhỏ như vậy là để đặt nền
móng cho việc đào tạo sau này, bằng
những cách như phát triển kỹ năng ngôn
ngữ và nhận thức, khuyến khích tính học
hỏi và sáng tạo, nuôi dưỡng những kỹ
năng xã hội và hoạt động.

Từ khi thành lập nhà nước, một vài
cải cách đã có ảnh hưởng lớn đến nền
giáo dục. Hai trong số đó là chương trình
Ofek Hadash (Chân trời mới) bắt đầu từ
2008 và được thực hiện ở các cấp mẫu
giáo, tiểu học và đầu trung học; cùng với
chương trình Oz Litmurah, được thực thi
từ 2011 ở bậc cuối trung học.

Mục đích của Ofek Hadash là cải
thiện thu nhập và chỗ đứng của giáo viên
trong xã hội, thi tuyển những giáo viên
giỏi, đẩy mạnh thành tích trong hệ thống
giáo dục và nuôi dưỡng cả những học
sinh có hoàn cảnh và học sinh tài năng.
Một trong những điều kiện chính cải
cách này đặt ra đó là tất cả giáo viên
công tác trong hệ thống phải có bằng đại
học hàn lâm và bằng sư phạm. Chương
trình Ofek Hadash đã triển khai thêm
hàng trăm ngàn giờ dạy, áp dụng cho các
nhóm nhỏ chỉ từ 1-5 học sinh. Điều này
tạo điều kiện cho giáo viên giúp đỡ
những học sinh yếu, phát triển các nhóm
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học đặc biệt hay chăm sóc dạy dỗ những
học sinh khá giỏi hoặc có kỹ năng đặc
biệt.

Đề án Oz Litmurah sẽ dần được thực
thi trên các khối cuối trung học trong
năm 2014. Đề án này nhằm đẩy mạnh
thành tích của nền giáo dục, nâng cao vị
trí của giáo viên và tăng đáng kể thu
nhập của họ. Oz Litmurah cũng bao gồm
việc kéo dài tuần làm việc của giáo viên,
nâng cao chất lượng dạy học bằng cách
thăng chức và tặng thưởng cho giáo viên
dựa vào kết quả thi cử, thưởng thêm cho
giáo viên các trường giỏi, tăng quyền
hạn và chỗ đứng cho hiệu trưởng, cải
thiện điều kiện công tác cho giáo viên và
điều chỉnh để những điều kiện vật chất
tại trường phù hợp hơn với cấu trúc tuần
làm việc mới.

Một bậc đào tạo đáng đề cập đó là
hậu trung học và đại học. Cơ cấu giáo
dục hậu trung học (phi học thuật) gồm
các trường giảng dạy kiến thức và kỹ
năng trong rất nhiều ngành khác nhau, ví
dụ như công nghệ, hành chính hay nghệ
thuật. Các cơ sở đào tạo đại học gồm đại
học, đại học mở, cao đẳng và các trường
sư phạm.

Điều cuối cùng cần nói đó là nền
giáo dục Israel được xây dựng dựa trên
một hệ thống luật lệ, với mục đích bảo
vệ học sinh và duy trì trình độ học vấn
trên toàn quốc. Dưới đây là bản tóm tắt
một số luật chính:

Luật Giáo dục Bắt buộc (1949)
Luật này quy định lứa tuổi phải đến

trường cho trẻ em sống tại Israel và còn
quản lý một số điều sau:

- Sắp xếp thủ tục đăng ký tuyển
sinh bắt buộc tại các cơ sở giáo dục và
quy định vùng tuyển sinh.

- Cấp phép cho việc thành lập và
duy trì các cơ sở giáo dục.

- Chia sẻ kinh phí hoạt động trường
giữa chính phủ trung ương và địa
phương và quyền miễn phí giáo dục bắt
buộc.

Luật Giáo dục Công lập (1953)
Theo luật này, nhà nước có trách

nhiệm thành lập cơ cấu giáo dục công
lập và quyết định những mục tiêu thống
nhất cho cả hệ thống. Điều này gồm:

- Xác định các chương trình giảng
dạy chính thống, chương trình bổ sung,
chương trình phụ trợ và chương trình
thực nghiệm; đề ra quy định về cách sắp
xếp và điều kiện để thừa nhận các cơ sở
giáo dục chính thức hoặc không chính
thức.

- Quản lý giám sát các cơ sở giáo
dục công lập và bổ nhiệm thanh tra, hiệu
trưởng, giáo viên.

- Giới thiệu chương trình giảng dạy
chính.

- Điều chỉnh các điều khoản luật để
phù hợp với nhu cầu giáo dục của những
học sinh không phải người Do Thái.

- Quyết định thủ tục tuyển sinh và
thuyên chuyển.

Luật Giáo dục Đặc biệt (1988)
Dưới đạo luật này, nhà nước có trách

nhiệm cung cấp chương trình giáo dục
đặc biệt, phụ đạo miễn phí cho trẻ em có
nhu cầu đặc biệt, để giúp trẻ khó thích
nghi có thể phát triển khả năng của
mình, thu thập kiển thức và kỹ năng
sống.

Luật Ngày học dài và Học bổ túc
(1997)

Luật này xác định những trách nhiệm
về việc áp dụng ngày học dài tại các khu
dân cư đã được định rõ trong lệnh của bộ
trưởng. Điều luật này nhằm giúp tất cả
trẻ em ở Israel đều có cơ hội được học
hành. Việc thêm giờ học giúp làm sâu
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sắc thêm lượng kiến thức học sinh đã có
được, cùng lúc đó tạo cơ hội cho việc
giảng dạy thêm về các giá trị đạo đức
hay tham gia hoạt động xã hội. Đây nằm
trong những mục tiêu của giáo dục công
lập như đã xác định ở bộ Luật Giáo dục
Công lập năm 1953.

Luật Quyền học sinh (2000)
Luật này nhằm xác định những

nguyên tắc về quyền hạn học sinh, trên
cơ sở tôn trọng phẩm giá con người và
tuân theo đạo luật về quyền trẻ em của
Liên Hiệp Quốc cũng như luật giáo dục
Israel. Theo bộ luật này, việc đuổi học
chỉ được thi hành dựa trên những quy tắc
hiện hành trong bộ luật. Luật này cũng
định nghĩa quyền được thi, xét tuyển đại
học của học sinh, quyền được tôn trọng
riêng tư cá nhân và quyền được đối xử
bình đẳng.

Ví dụ như theo luật, những hành
động dưới đây với trẻ em sẽ bị tính là
phạm pháp:

- Phân biệt đối xử dựa theo chủng
tộc, giai cấp, kinh tế - xã hội hoặc chính
trị.

- Sự trừng phạt bằng cách hành hạ
thể xác hoặc làm nhục.

- Trừng phạt học sinh vì những
hành động hoặc sự thiếu hành động của
phụ huynh.

- Đuổi học sinh khỏi trường khi
học sinh đó và phụ huynh chưa trình bày
lý lẽ của họ, nộp đơn khiếu nại hay lập
luận biện hộ trước một hội đồng nghe
xử.

Luật ăn bán trú (2005)
Luật này quản lý việc cung cấp bữa

ăn tại trường cho học sinh tiểu học. Luật
được thực thi ở các khu dân cư nơi luật
Ngày học dài được áp dụng, chỉ vào
những ngày học có ca chiều.

CHƯƠNG 1. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO. NHỮNG MỤC TIÊU CHÍNH
VÀ HOẠT ĐỘNG THEO CÁC CẤP HỌC

Giới thiệu
Nền giáo dục Israel có hệ đào tạo

chính quy và hệ đào tạo không chính
quy.

Hệ chính quy gồm những cấp học
chính sau: mẫu giáo, tiểu học, trung học
(gồm đầu và cuối cấp), hậu trung học và
giáo dục hàn lâm.

Hệ phi chính quy gồm các hoạt động
xã hội ở nhiều mảng mang tính giáo dục
cho thanh niên và thiếu niên.

Chương này cung cấp những thông
tin chi tiết về hệ giáo dục chính quy. Hệ
phi chính quy sẽ được đề cập trong
chương 5.



- 8 -

Cấu trúc hệ thống giáo dục, niên khóa 2012/13

Tổng: 2.008.100
Nguồn: Bộ Giáo Dục & Cục Số liệu Trung ương

Biểu đồ trên diễn tả cấu trúc hệ giáo
dục niên khóa 2012/13, từ bậc mẫu giáo
đến hậu trung học (gồm cả lớp 13 và 14).

Trong niên khóa 2012/13, tổng số
học sinh được đăng ký trong hệ thống
(dưới sự giám sát của Bộ Giáo Dục) là
khoảng 2.008.100 từ mẫu giáo cho đến
hết trung học.

1.1. Giáo dục mầm non
Giới thiệu
Những năm đầu đời của trẻ em đóng

vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến
sự hình thành và củng cố nhân cách về
sau. Bậc mẫu giáo xây dựng một nền
tảng giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi và tạo điều
kiện phát triển để chúng đáp ứng những
nhu cầu ở độ tuổi này. Cơ cấu này đánh
dấu bước đầu tiên của trẻ vào hệ thống

giáo dục công lập và cũng là một phần
không thể thiếu được của hệ thống này.
Trải nghiệm đầu tiên này cần phải khích
lệ cả trẻ em và phụ huynh, kiến tạo niềm
tin và cảm giác an tâm, cùng với đó đồng
hành cùng trẻ từ bậc mầm non cho tới
hết những bậc học trong tương lai.

Trẻ em học hỏi ở mọi lúc, mọi nơi.
Chúng học từ những trải nghiệm ngẫu
nhiên và trực tiếp; và mỗi sự kiện xảy ra
đều đóng góp vào quá trình phát triển.
Khi đang hoạt động, trẻ thu được cả kỹ
năng nhận thức và xã hội, những hiểu
biết và khả năng học hỏi mới. Một
chương trình giảng dạy tích hợp hiệu
quả, thú vị và mang tính thử thách sẽ
thúc đẩy sự học hỏi về nhiều lĩnh vực và
làm giàu hiểu biết về thế giới của trẻ.

Mẫu giáo Tiểu học Trung học

Mầm non
công lập

3-6 tuổi

Trường cấp 1
(Lớp 1-6, 1-9)

Trường
đầu cấp 2
(Lớp 7-9)

Trường cuối
cấp 2 (Lớp

9-12, 10-12)

Kỹ sư & kỹ
thuật viên
đang hành

nghề

415000 934900 276700 381500

Độ
tuổi

M
ẫu

 g
iá

o

Ti
ểu

 h
ọc

Tr
un

g 
họ

c
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Mục đích chính
Khi ở tuổi mầm non, trẻ được tiếp

xúc với việc giao tiếp với cán bộ giảng
dạy và bạn đồng trang lứa, và sẽ có
những mối quan hệ xã hội khác nhau.
Mỗi đứa trẻ sẽ phát triển một tính cách
riêng, cùng lúc đó xây dựng được tinh
thần tập thể. Chúng sẽ nhận thức được
những giá trị đạo đức và công lý, học hỏi
về những tiêu chuẩn xã hội và nắm bắt
được các quy tắc ứng xử được xã hội
chấp nhận, với sự nhạy cảm và cảm
thông với những người xung quanh.

Trẻ sẽ lĩnh hội kiến thức về thế giới,
và với bản chất hiếu kỳ chúng sẽ khám
phá, giải quyết tình huống và phát triển
khả năng ở mọi lĩnh vực.

Để đạt được những mục tiêu này, Bộ
Giáo Dục có trách nhiệm hướng dẫn và
xúc tiến quá trình học hỏi và khám phá
của trẻ mẫu giáo bằng những hoạt động
được quản lý, với sự liên hệ mật thiết với
những trải nghiệm ngẫu nhiên của trẻ với
những vấn đề xung quanh, và từ các
chương trình đào tạo chính được điều
chỉnh để phù hợp với độ tuổi, khả năng
phát triển và sở thích của chúng.

Các mục tiêu của giáo dục mầm non:
- Nuôi dưỡng tính độc lập, thái độ

tôn trọng, khoan dung và chấp thuận với
những người giống và khác chúng.

- Phát huy những giá trị đạo đức và
di sản văn hóa dân tộc.

- Phát triển một môi trường đào tạo
tối ưu, truyền cho trẻ những kỹ năng
sống dựa trên những quy tắc hành vi
được xã hội chấp nhận, khuyến khích
một lối sống lành mạnh.

- Phát triển tính hiếu kỳ, ham học
hỏi và sáng tạo để tạo nền tảng khuyến
học và nuôi dưỡng tình yêu học tập.

- Truyền những kỹ năng suy nghĩ
cơ bản và khả năng tự giác học tập, trong

khi đó tăng vốn hiểu biết ở những lĩnh
vực phù hợp với quá trình phát triển và
sở thích của trẻ.

- Khuyến khích các hoạt động thể
chất; phát triển học vấn, khả năng suy
nghĩ  logic, giải quyết tình huống.
Khuyến khích khả năng vận dụng ý
tưởng trong việc sử dụng công nghệ,
máy tính và các công cụ giao tiếp; sự
nhạy bén của óc thẩm mỹ và ý thức bảo
vệ môi trường, sự hiểu biết về nhiều môn
nghệ thuật và các cách khác nhau để thể
hiện chúng.

Các hoạt động giáo dục mầm non
Bậc mầm non – bước đầu tiên đi vào

hệ thống giáo dục – đóng góp vào việc
hình thành nhân cách của trẻ từ lúc nhỏ.
Các hoạt động giáo dục ở bậc này nhằm
củng cố hệ thống giá trị đạo đức, tư
tưởng và cách cư xử phù hợp với quy tắc
xã hội và cộng đồng nơi đứa trẻ thuộc
về.

Giáo viên mầm non có nhiệm vụ lên
kế hoạch hoạt động cho học sinh và sắp
xếp chúng cho phù hợp với các mục tiêu
giáo dục đã đặt ra. Chương trình giảng
dạy gồm cả phần sư phạm và phần quản
lý.

- Kế hoạch công tác quản lý: được
phân bố đều trong cả năm, gồm những
việc như xác định lịch họp viên chức
định kỳ, lịch họp phụ huynh, báo cáo kết
quả thi cử; lên kế hoạch cho các hoạt
động, sự kiện trong phạm vi cộng đồng,
các buổi gặp mặt với các bên liên quan.

- Kế hoạch công tác sư phạm: Chi
tiết những phần kiến thức, nhân cách, kỹ
năng và khả năng trẻ cần phát triển, và
lên kế hoạch các bước để đạt được
những mục tiêu này.

Kế hoạch công tác sẽ xác định những
giải pháp khác nhau cho các nhu cầu của
trẻ, dựa trên quan sát và nhận định của
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giáo viên; điều này còn dựa trên nền tảng
văn hóa – giáo dục (hay những nhu cầu
của cộng đồng và gia đình của trẻ).

Một điều quan trọng cần nhấn mạnh
đó là giáo viên mẫu giáo phải biết thật rõ
mỗi trẻ, để từ đó nhận thức được khả
năng, sở trường, ý thích và hoàn cảnh xã
hội – gia đình và kiến tạo một điểm khởi
đầu tốt cho chương trình dạy học.

Kế hoạch sư phạm gồm các nhóm
chương trình giảng dạy về mỹ thuật, kỹ
năng sống, toán học, khoa học và công
nghệ; và nhóm chương trình ngôn ngữ.
Trong tất cả các chương trình này, giáo
viên cần tích hợp những mảng kiến thức
cụ thể, nhân cách, kỹ năng và khả năng
trẻ cần phát triển; thêm vào đó lên kế
hoạch thực hiện bằng các trải nghiệm
khác nhau phù hợp với độ tuổi của trẻ, ví
dụ như chơi, các cách biểu hiện khác
nhau, hay học về các lĩnh vực trẻ mẫu
giáo thích tìm hiểu.

Tầm quan trọng của việc cung cấp
một môi trường giáo dục tối ưu cũng
được nhấn mạnh. Điều này nhằm thúc
đẩy những yếu tố cần thiết như tinh thần
cộng đồng, năng lực và sự độc lập trong
quá trình phát triển của trẻ. Một môi
trường tối ưu được dựa trên một môi
trường xã hội – sư phạm an toàn, có tính
ủng hộ, công bằng và mang tính thẩm
mỹ, để từ đó khuyến khích sự phát triển
của trẻ. Nó phải tạo cảm giác an tâm ở
trẻ và cho phép giáo viên chăm sóc mỗi
cá nhân học sinh một cách tận tình nhất.
Một môi trường tối ưu gồm 3 yếu tố
chính:

- Tổ chức: các thủ tục, hoạt động
thường lệ, lịch hoạt động hằng ngày và
thiết kế của môi trường học tập.

- Sự tương tác: việc đối thoại giữa
các nhân viên của hệ thống giáo dục
mầm non, giữa người lớn và trẻ em, với

phụ huynh học sinh và giữa bản thân các
em.

- Sự chú ý: chăm sóc đến những
khía cạnh tình cảm, đạo đức và xã hội
của các hoạt động thuộc cấp mẫu giáo.

Công việc của đội ngũ giáo viên
được dựa trên cơ sở trao đổi trực tiếp; và
sự hợp tác đóng vai trò quan trọng bởi
điều này thúc đẩy:

- Kiến tạo môi trường học tập tối
ưu.

- Đạt được những mục tiêu giáo
dục, đào tạo và khuyến khích sự phát
triển của trẻ.

- Sự trao đổi và hợp tác với phụ
huynh học sinh

- Nâng cao hiểu biết và tính chuyên
nghiệp của đội ngũ nhân viên.

Các hoạt động chính từ 2012-2015
- Triển khai đề án Ofek Hadash tại

tất cả các trường mầm non thuộc tất cả
các nhóm tuổi.

- Phát triển mối quan hệ với phụ
huynh và cộng đồng – chuẩn bị các dự
thảo và kế hoạch triển khai cho nội dung
này.

- Phát triển một đội ngũ nhân viên
chuyên nghiệp: thanh tra, điều phối viên,
hướng dẫn viên từ trụ sở Bộ và các quận,
bằng cách chuẩn bị và áp dụng những kế
hoạch làm việc có mục đích rõ ràng,
cùng với các công cụ để khảo sát hiệu
quả của việc phát triển tính chuyên
nghiệp.

- Xúc tiến các kế hoạch để giảm sự
khác biệt, ngăn bạo lực trường học ở lứa
tuổi mầm non, giúp trẻ có hoàn cảnh đặc
biệt (mới nhập cư vào Israel, có tài năng,
bệnh tật hay cần được giáo dục đặc biệt
ở mọi nhóm tuổi) hòa nhập.
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- Phát triển lực lượng nhân viên tư
vấn trong khối các trường nói tiếng A-
rập, gồm một kế hoạch 5 năm để khuyến
khích việc áp dụng và dịch – chuyển đổi
chương trình giảng dạy thành tiếng A-
rập.

- Phát triển độ chuyên nghiệp cho
giáo viên, ở trụ sở Bộ và các quận, tiếp
sức và huấn luyện để họ có thể áp dụng
những cách giảng dạy đổi mới, sử dụng
các hệ thống công nghệ tối tân, phát triển
một đội ngũ cán bộ quản lý của tương
lai.

- Ủng hộ việc áp dụng các chính
sách giáo dục – sư phạm và khảo sát
hiệu quả của các đường lối hành động đã
áp dụng trong bậc học này (ví dụ như
ngày học dài, trường học trong ngày, các
hoạt động cho phụ huynh, hệ thống tư
vấn cho học sinh trong trường, hòa nhập
học sinh trong chương trình ngày học dài
(Sahlab), và việc áp dụng luật giáo dục
hòa nhập.

- Tạo điều kiện cho những kế
hoạch công tác có mục đích rõ ràng của
trụ sở Bộ và công tác thanh tra.

- Tăng cường trao đổi giữa các đơn
vị trong Bộ và các ban ngành ngoài Bộ,
với Trung tâm Chính quyền Địa phương,
chủ nhiệm các đơn vị địa phương và các
bên liên quan như JDC, Keren Karev và
nhiều đơn vị khác.

1.2. Giáo dục tiểu học – cách
thức giảng dạy, các công cụ và chương
trình

Các quy tắc tạo cơ sở cho cách thức
giảng dạy ở bậc tiểu học

- Phát triển một cấu trúc chương
trình học linh hoạt, có khả năng thích
nghi với quá trình biến đổi văn hóa xã
hội, kinh tế và công nghệ và cho phép
việc áp dụng các giá trị dân tộc, dân chủ
và đa nguyên vào hệ thống giáo dục.

- Phát triển một chương trình chính
như là hạt nhân cho chương trình giảng
dạy của nhiều môn học và lĩnh vực khác
nhau.

- Thúc đẩy việc làm chủ những kỹ
năng cơ bản và việc tiếp tục hoàn thiện
chúng trong tương lai.

- Khuyến khích khả năng tự quản
của các trường.

- Thúc đẩy những hoạt động xã hội
– giáo dục ngoài phạm vi trường học và
trong phạm vi cộng đồng.

- Tăng cơ hội cho học sinh tự đề
xướng chương trình hay giải pháp, tăng
khả năng lựa chọn.

- Giúp tất cả học sinh tiến bộ thay
vì đơn thuần phân loại theo năng lực.

- Tích hợp một loạt các quá trình
thu thập ý kiến góp ý và kiểm tra vào
chương trình giảng dạy – học tập.

- Tạo dựng một môi trường học tập
công nghệ cao.

- Các quy tắc trên đòi hỏi những
thay đổi trong cách điều hành và sắp xếp
tại các trường học hiện nay:

Giáo viên
Giáo viên không còn là những “hộ vệ

trấn giữ cánh cửa tri thức” nữa, thay vào
đó họ sẽ như những người trung gian,
với nhiệm vụ tạo cơ hội và khuyến khích
việc học hỏi của học sinh. Giáo viên là
bộ phận nhân viên ngành có nhiệm vụ
giúp học sinh chủ động đề xuất sáng
kiến, lựa chọn, nghiên cứu, khám phá và
thử nghiệm. Thầy cô giáo phải xây dựng
một môi trường học tập linh hoạt và đa
dạng, trong đó cân nhắc những khác biệt
giữa các học sinh (về sức học, độ yêu
thích, tài liệu học tập và cách biểu đạt
kiến thức). Giáo viên cần tham gia hết
sức mình vào các hoạt động trau dồi bản
thân mang tính chuyên nghiệp trong suốt
sự nghiệp dạy học.
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Hiệu trưởng – Đứng đầu bộ máy
nhân viên trong trường và có trách
nhiệm tạo ra một cơ cấu công việc
chung, nhằm tạo điều kiện cho các cách
làm việc khác nhau. Người hiệu trưởng
luôn cố gắng hoàn thiện bộ máy nhân
viên và cho phép giáo viên, trên quy mô
cá nhân, phát triển khả năng của bản
thân trên mọi phương diện. Hiệu trưởng
cần phát triển một ban cán bộ đoàn kết,
hành động dựa trên sự am hiểu lẫn nhau
và các mục tiêu chung, thêm vào đó cho
phép chuyên môn hóa các lĩnh vực hiểu
biết cụ thể.

Bản thân mô hình tự quản đã khiến
hiệu trưởng có trách nhiệm lên kế hoạch,
chọn lựa và điều hành dựa vào khả năng
và nguồn tài sản có sẵn, phù hợp với nhu
cầu của trường và cộng đồng cùng lúc đó
tuân thủ các chính sách của Bộ.

Công cụ
Bộ Giáo Dục đã phát triển một bộ

công cụ xúc tiến việc quản lý trường lớp
một cách tối ưu (lưu ý chỉ một công cụ
được trình bày dưới đây, các phần còn
lại đã được lược bỏ):

Kế hoạch công tác
- Một kế hoạch công tác hàng năm

được dựa trên số liệu, được phát triển
bởi toàn thể bộ máy cán bộ trong trường
và căn cứ vào 3 nguồn:
 Dữ liệu cấp trường (từ GEMS và

các nguồn khác);
 Các chính sách của Bộ Giáo Dục;
 Đặc điểm của trường (nêu rõ thế

mạnh về khoa học, mỹ thuật, …)
- Các cách để thu hút phụ huynh và

gia đình học sinh.
- GEMS – Thước đo độ Phát triển

và Hữu hiệu – là một công cụ kiểm soát
và làm việc cho trường học, bằng cách
cung cấp một thước đo địa vị của trường

và cho phép các trường tự khảo sát về
nhiều phương diện (thành tích, điều kiện
học tập, mức độ áp dụng máy tính trong
trường, quan hệ nhà trường – phụ huynh,
…). Kết quả GEMS phải được cân nhắc
trong kế hoạch công tác.

- Chương trình giảng dạy chính –
Cung cấp những hiểu biết, kỹ năng và
giá trị đạo đức được chia sẻ bởi tất cả
học sinh ở mọi trường trong nhiều lĩnh
vực.

- Tiêu chuẩn – định rõ những mốc
thành tích học sinh cần đạt được trong
mọi môn học, và thay đổi phương pháp
dạy học để thích nghi với những mục
tiêu này.

- Quản lý việc đánh giá và phát
triển chuyên nghiệp của giáo viên để
thúc đẩy giảng dạy – học tập và đảm bảo
trường hoạt động như một tổ chức đoàn
kết.

1.3. Giáo dục trung học
Cơ sở đào tạo cấp trung học có trách

nhiệm cho mọi hoạt động giáo dục liên
quan đến cấp trung học, trong tất cả các
nhánh:

- Giáo dục tư thục đầu cấp 2 (lớp 7-
9).

- Giáo dục tư thục cuối cấp 2 (lớp
10-12).

- Các trường 4 năm (lớp 9-12).
- Các trường 6 năm (lớp 7-12) và

các lớp 13-14 liên kết với các trường
này.

Cơ sở đào tạo cấp trung học có trách
nhiệm quản lý các thực thể như: hiệu
trưởng, giáo viên và học sinh trong mọi
cơ sở trường lớp cấp trung học. Tổng số
lượng học sinh dưới quyền quản lý lên
đến khoảng 560.000 và theo học tại
khoảng 1.240 cơ sở đào tạo. Cơ sở hoạt
động dưới Ban Quản lý Sư Phạm và phối
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hợp các hoạt động sư phạm cùng với các
cơ sở giáo dục liên quan, các đơn vị khác
phụ trách cùng nhóm tuổi này của Bộ, và
các đơn vị chuyên nghiệp khác.

Cơ sở có nhiệm vụ xúc tiến các hoạt
động giáo dục, thêm vào đó hợp tác thực
hiện điều này với các sơ sở đào tạo khác
của Bộ, với các quận huyện và ban
ngành khác có trách nhiệm với các
trường lớp, cơ sở đào tạo tổ chức các
hoạt động nói trên. Ngoài ra, cơ sở còn
tham gia xây dựng một mạng lưới dạy và
học chuyên nghiệp, với sự quan tâm, cân
nhắc đến những khác biệt của học sinh
và giúp các em hoàn thiện bản thân hết
sức có thể.

Vì những mục đích này, cơ sở đào
tạo đã tập trung xúc tiến các mục tiêu
sau:

- Giảm những khác biệt về trình độ
và nâng cao thành tích học tập.

- Tăng phần trăm học sinh trúng
tuyển đại học.

- Xử lý bạo lực trường học và các
vấn đề trong cách cư xử của học sinh.

- Cải thiện phương pháp học tập –
dạy và phát triển: nuôi dưỡng các kỹ
năng học vấn và phương pháp giảng dạy.

- Phát triển hệ thống thi cử cấp
trường

- Lưu ý những khác biệt của học
sinh và cải thiện điều đó.

- Dạy và truyền cho học sinh những
giá trị đạo đức như một phần quá trình
giảng dạy.

- Phát triển một hệ thống sư phạm,
giáo dục – đạo đức và tổ chức sắp xếp
liên hoàn.

- Khuyến khích các ngôn ngữ Do
Thái và A-rập.

- Khuyến khích việc học tập các
môn toán học và khoa học, lưu ý những
khác biệt ở học sinh.

- Phát triển nhiều con đường học
vấn khác nhau để xây dựng và duy trì sự
ưu tú trong học tập và giảng dạy.

Các quá trình giáo dục
Mảng sư phạm
Thiết kế một hệ thống sư phạm, giáo

dục – đạo đức và tổ chức sắp xếp liên
hoàn giữa  nhiều cấp học khác nhau và
ngay trong cấp trung học (lớp 7-12), đặc
biệt nhấn mạnh những năm chuyển tiếp
(giữa lớp 6 và 7, giữa lớp 9 và 10). Quá
trình sẽ được thực hiện như sau:

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm
của đội ngũ nhân viên trong trường để
dẫn học sinh tới thành công.

- Thiết kế quá trình giảng dạy, học
tập và thi cử (chú ý tới những nhu cầu cá
nhân riêng của mỗi học sinh), dựa vào
việc lập lược đồ chiến lược, kế hoạch,
các phương án làm việc mang tính thích
nghi, giám sát, kiểm soát và thẩm tra.
Mục đích của việc này là xây dựng năng
lực và khuyến khích học sinh thi đua học
tập.

- Giúp học sinh xử lý các tình
huống có thể dẫn tới việc hỏ học.

- Chia sẻ quá trình công việc ở cấp
đầu và cuối trung học, áp dụng giải pháp
hỗ trợ học sinh và theo dõi sát các tiến
bộ (sử dụng hệ thống quản lý cấp trường,
lược đồ chiến lược và dự đoán sử dụng
các công cụ lược đồ).

- Áp dụng các kỹ thuật đánh giá và
theo dõi thành tích học sinh (sử dụng hệ
thống quản lý cấp trường, lược đồ chiến
lược và dự đoán sử dụng các công cụ
lược đồ).

- Xây dựng chỉ tiêu đánh giá thành
tích học sinh.
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- Phát triển tính chuyên nghiệp cho
đội ngũ nhân viên trong trư ờng (gồm
hướng dẫn và huấn luyện), lưu ý những
mục tiêu của trường và nhấn mạnh việc
giúp các giáo viên ghi nhớ những kỹ
năng liên quan tới cách giảng dạy và
kiểm tra nhiều môn học, xử lý những
khác biệt giữa các học sinh.

- Theo dõi việc áp dụng các bài học
từ các lớp huấn luyện và hướng dẫn tại
chức.

- Thiết kế quy trình cải thiện giao
tiếp giữa giáo viên và học sinh.

Mảng giáo dục đạo đức
- Kiến tạo một hệ thống luật lệ và

quy trình được chấp thuận cho cả
trường; hệ thống này phải rõ ràng, dễ
hiểu và được công khai cho tất cả mọi
người.

- Xây dựng lòng tin của giáo viên
vào khả năng thành công của học sinh.

- Tạo dựng ở học sinh tinh thần
trách nhiệm cho chính thành công của
các em.

- Thiết kế nội dung cho các lớp
học.

- Thiết kế chương trình kèm phụ
đạo cho học sinh, bởi chính học sinh và
bởi giáo viên.

- Áp dụng chương trình tư vấn tại
trường và theo dõi sát việc ứng dụng
chúng.

- Nuôi dưỡng tính lãnh đạo ở học
sinh và xã hội.

- Thiết kế các chương trình vì cộng
đồng (hoạt động tình nguyện).

- Khuyến khích sự tham gia của
phụ huynh.

Mảng tổ chức sắp xếp
- Xây dựng một tầm nhìn cho

trường, với sự hợp tác từ cán bộ hệ thống

giáo dục đi cùng phương hướng với mục
tiêu của Bộ Giáo dục, quận huyện và
chính quyền địa phương.

- Chuẩn bị kế hoạch công tác cả
năm.

- Thiết kế một cấu trúc sắp xếp linh
hoạt và hiệu quả cho nhà trường, lưu ý
liên hệ tới kế hoạch công tác:
 Bổ nhiệm cán bộ vào các vị trí,

xác định vai trò và xây dựng kế hoạch
công tác cho họ.
 Tạo điều kiện cho các diễn đàn

bàn luận – các cuộc họp cán bộ định kỳ
thường xuyên trong lịch công tác của
nhà trường.
 Sắp xếp lớp và lịch học sao cho

phù hợp với mục tiêu của trường.
 Theo dõi và quản lý:
o Việc góp quỹ và sử dụng tài sản

một cách hiệu quả
o Việc có mặt của giáo viên và học

sinh (điểm danh sĩ số).
o Việc thi hành các mục tiêu của

nhà trường.
Phụ lục: Kỳ thi đại học (Bagrut) tại

Israel
Trong niên khóa 1997/98, Bộ Giáo

Dục và Thể Thao như mọi năm có nhiệm
vụ chuẩn bị hệ thống thi cử đại học. Số
liệu năm 1996/97 đã cho thấy quy mô
của nỗ lực này. Ví dụ như tính riêng đợt
thi hè năm 1997, tổng cộng đã có
1.100.200 bài thi được xử lý.

Thi đại học được tiến hành theo
nhiều cách, bổ trợ thêm cho cách thi viết
thông thường. Các ví dụ gồm cách thi
nói, thi thực hành trong phòng thí
nghiệm, đánh giá dự án cuối năm và các
kỳ thi đặc biệt được tiến hành bởi nhà
trường. Tổng cộng đã có 203.000 đầu
điểm được cho trong năm 1997.
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Vào mùa thi hè 1997, hai trung tâm
thi cử linh hoạt đã cho phép thí sinh lỡ
hai ngày đăng ký thi (ngày thường và
ngày hoãn) đăng ký sớm tối thiểu trước
giờ thi 24 giờ được tham gia thi. Lựa
chọn này được sử dụng bởi khoảng 520
thí sinh trung học và thí sinh ngoài.

Các phương thức thi tuyển đặc biệt
được xác định và thay đổi cho phù hợp
với học sinh có khó khăn trong học tập.
Hè 1997 đã có khoảng 141.500 kỳ thi
được thực hiện dưới những điều kiện đặc
biệt này.

Hệ thống thi tuyển sinh được thực
hiện vào cùng một thời điểm trên cả
nước bởi Trung tâm thi cử, một đơn vị
gồm các chuyên gia trong ngành thông
tin liên lạc và điều khiển, với mục đích
kiểm soát các khâu cung ứng phục vụ thi
và giám thị.

Các số liệu liên quan đến thí sinh dự
thi và những thí sinh trúng tuyển sẽ được
đề cập trong phần 7.

1.4. Hệ Giáo dục đặc biệt
Trong niên khóa 1998/99, Cơ sở

Giáo dục Đặc biệt đã hoàn tất việc áp
dụng Luật Giáo dục Đặc biệt (1998)
trong các chương trình hoạch định ngân
sách có liên quan. Trong năm 2003/04,
Cơ sở bắt đầu áp dụng luật này rộng rãi
với mục đích “cho trẻ có nhu cầu đặc
biệt được hưởng chương trình giáo dục
phổ thông”.

Đối tượng được nhắm đến là học sinh
từ 3 đến 21 tuổi đã đư ợc cho phép học
trong điều kiện đặc biệt bởi các hội đồng
chỉ định, và học sinh từ 5 đến 18 tuổi

thích hợp kể cả cho chương trình trong
hệ giáo dục phổ thông và việc sắp đặt,
tuân theo quyết định của tòa án, gồm cả
trẻ 3-4 tuổi từ các vùng có trong sắc
lệnh.

Hội đồng Khảo sát Hệ thống Giáo
dục Đặc biệt của Israel

Một hội đồng công khai để giám sát
hệ giáo dục đặc biệt được thành lập năm
2007 và nộp báo cáo vào tháng 1 năm
2009. Một chương trình thử nghiệm
được bắt đầu vào năm 2011/12 để khảo
sát việc thực thi các quyết định của Hội
đồng.

Mục tiêu của Hội đồng là nhìn nhận
đánh giá các chính sách của Bộ liên quan
tới trẻ có nhu cầu đặc biệt, nghiên cứu
các dự thảo ngân sách giáo dục có liên
quan, đề đạt các bước xử lý và xác định
những ưu tiên cần được hành động.

Tất cả các điều trên sẽ được thi hành
trong giới hạn ngân sách của Bộ.

Các đề tài đã thảo luận được gộp
thành 5 nhánh chính:

- Miêu tả hoạt động chức năng và
khuyết tật của học sinh có nhu cầu đặc
biệt.

- Xác định cơ cấu dự thảo ngân
sách để phục vụ các nhu cầu đặc biệt.

- Lĩnh vực sư phạm.
- Quan hệ giữa các Bộ trực thuộc

chính phủ trong việc thực thi Luật Giáo
dục Đặc biệt.

- Luật Giáo dục Đặc biệt.
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CHƯƠNG 2. KINH PHÍ GIÁO DỤC

Giới thiệu
Chương này trình bày các dữ liệu ở 3

lĩnh vực:
- Ngân sách của Bộ Giáo dục và

việc tham dự của Bộ vào ngân sách của
các thực thể khác.

- Kinh phí quốc gia dành cho giáo
dục.

- Kinh phí dành cho giáo dục tính
theo thu nhập hộ gia đình của từng tầng
lớp (khi chia dân số theo bậc 5) của thu
nhập.

Ngân sách thông thường của Bộ Giáo dục theo từng kế hoạch công tác năm
2012*

Nguồn: Bộ Giáo dục, Kinh tế và Ngân sách
Tổng ngân sách – NIS 36.3 tỷ *****

Phân loại ngân sách theo mục đích công tác cho thấy khoảng 70% vốn
được dành cho giáo dục tiểu học và trung học.

* Phí dự trù cho việc tăng lương và tăng giá được chia đều cho tất cả các
hạng mục ngân sách.

** Bao gồm việc đào tạo tái định cư.
*** Bao gồm Truyền hình Khoa giáo, trung tâm cộng đồng, giáo dục văn hóa và

giáo dục thành niên.
**** Bao gồm: Ban Liên lạc Vi tính và Hệ thống Thông tin, Cục Quản lý Quốc

gia về Đo đạc và Đánh giá Chất luợng Giáo dục (RAMA – vt tiếng Anh),
lương cho nhân viên Bộ, phí bảo trì Bộ, vân vân.

****** Không bao gồm ngân sách phát triển.
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CHƯƠNG 3. THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU
VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Giới thiệu
Phần lớn thông tin trình bày trong

chương này là thông tin định tính về hệ
giáo dục, bao gồm số liệu và khuynh
hướng từ bậc mẫu giáo đến trung học,
theo ngành.

Thông tin về ngành đào tạo sử dụng
tiếng A-rập còn bao gồm nhóm học sinh
người Druze và Bedouin (trừ khi có chú
thích khác). Số liệu được trình bày cũng
bao gồm thông tin về học sinh ở các cấp
hậu trung học, cao đẳng và đại học;

trong khi đó không bao gồm học sinh
theo học tại các cơ sở đào tạo như tiểu
học hệ tôn giáo, trường dạy nghề, trường
hướng nghiệp, các cơ sở tế bần và nuôi
dạy trẻ. Một vài biểu đồ trong chương
này diễn tả những đặc điểm của vị trí
giảng dạy trong hệ giáo dục Israel.

Chương này trình bày những số liệu
chính về hệ giáo dục và cung cấp thông
tin về những tiến triển đã diễn ra trong
hệ thống.

3.1. Sinh viên trong hệ giáo dục đại học
Sinh viên chương trình cử nhân tại các trường đại học và cao đẳng*

Nguồn: Dữ liệu từ Cục Số liệu Trung ương
Số sinh viên chương trình cử nhân đã

tăng dần trong những thập kỷ trở lại đây
và đạt ngưỡng 194.000 năm 2012. Trong

năm 2009, có một mức giảm đáng chú ý
trong số sinh viên cử nhân đại học, cùng
lúc đó là việc số sinh viên cao đẳng tăng
lên.
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Các trường cao đẳng học thuật bắt
đầu đi vào hoạt động trong những năm
1980 và trở thành một lựa chọn phổ biến
hơn đại học. 2003 là năm đầu tiên lượng
sinh viên các lớp cử nhân tại trường cao

đẳng vượt qua lượng sinh viên cử nhân
theo học đại học.

Phần nhiều sự tăng trưởng của số
sinh viên cử nhân được cho là do các
trường cao đẳng.

* Không bao gồm sinh viên Đại học Mở hoặc các sinh viên thuộc chương trình
giáo dục thường xuyên. Dữ liệu về hệ cao đẳng bao gồm cả cao đẳng sư phạm
đào tạo giáo viên.

** Số liệu được dựa trên phân tích sơ bộ các dữ liệu cấp cơ quan được chuẩn bị
ngay sau khi thu thập.

3.2. Giáo viên trong hệ thống giáo dục
Vị trí giảng dạy có biên chế trong cấp đào tạo mẫu giáo và tiểu học của hệ thống

giáo dục*

Nguồn: Bộ Giáo Dục
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*  Chỉ tính các vị trí trong biên chế
tại trường học có học sinh; không bao
gồm giáo viên trong cơ cấu của Bộ
nhưng không trực tiếp tham gia giảng

dạy học sinh, ví dụ như ở các trung tâm
sư phạm, điều hành, trụ sở địa phương
hoặc vùng, ...

Vị trí giảng dạy có biên chế trong hệ giáo dục*, theo cấp học
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Dữ liệu về giáo viên được dựa trên
biên chế tương đương (FTE); không gồm
giáo viên không trực tiếp giảng dạy tại
các trung tâm sư phạm, trụ sở quản lý và
tương tự (trung bình khoảng 5.400 giáo
viên trong vòng 3 năm qua). Bao gồm
giáo viên tại các trường chính thức và

được thừa nhận và các cơ sở đào tạo đặc
biệt.

Trong năm 2012/13, có khoảng
132.000 vị trí giảng dạy có biên chế ở tất
cả các bậc đào tạo. Trong số đó, 76%
giáo viên thuộc hệ tiếng Do Thái. Từ
năm 2009 đến 2013, số vị trí giảng dạy
trong cả 2 hệ đào tạo đã tăng 12%.

CHƯƠNG 4. SO SÁNH VỚI GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Giới thiệu
OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát

triển Kinh tế) là một tổ chức kinh tế
quốc tế gồm 34 thành viên trên khắp thế
giới. Israel là quốc gia đối tác của tổ
chức này trong vài năm, trước khi được
mời trở thành thành viên chính thức vào
tháng 5 năm 2010.

Theo như trang mạng chính thức của
tổ chức, mục tiêu của OECD là “tập hợp
chính phủ của các quốc gia có chung sứ
mệnh mang đến nền dân chủ và kinh tế
thị trường tự do trên thế giới, với mục
đích:

- Thúc đẩy việc phát triển kinh tế
bền vững.

- Tăng tỷ lệ lao động.
- Cải thiện tiêu chuẩn sống.
- Duy trì ổn định tài chính.
- Hỗ trợ phát triển kinh tế toàn cầu.
- Xúc tiến sự phát triển của thương

mại quốc tế.
OECD cung cấp những điều kiện cho

phép các chính phủ so sánh trải nghiệm
khi hoạch định chính sách, tìm câu trả
lời cho những vấn đề chung, xác định
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những cách xử lý tốt và làm việc để phối
hợp sắp xếp các chính sách trong nước
và quốc tế.”

Giáo dục là một trong những công cụ
quan trọng để hiểu và lý giải nền dân chủ
và tiến bộ kinh tế. Vì lý do này, qua rất
nhiều năm OECD đã công bố những số
liệu chỉ thị của ngành giáo dục, dựa trên
các báo cáo từ tất cả các nước thành viên
và đối tác.

4.1. Hệ thống giáo dục Israel so
sánh với thế giới, từ ấn phẩm
Education at a Glance 2012 (EAG -
Tổng quan Giáo dục)

Thu nhập của giáo viên
PPP – Thay đổi về cách thức
Năm 2010, chỉ số sức mua tương

đương (PPP) dùng cho mục đích so sánh
đã được thay đổi. Cho tới năm 2010,
nhóm hàng được sử dụng để tính toán
cho EAG là nhóm hàng hóa – dịch vụ
cấu thành Tổng Sản phẩm Quốc nội
(GDP) của Mỹ - 3.66 = PPP; năm nay tỷ
giá hối đoái, sức tiêu dùng cá nhân
PPP=4.45, được tính dựa trên sức tiêu
dùng cá nhân của người dân trong năm
2010. Sự thay đổi này rất quan trọng để
hiểu những đánh giá mới phục vụ cho
việc so sánh Israel và các nước OECD.

Thay đổi về PPP của Israel do cách
tính mới của OECD là thay đổi lớn nhất
trong nhóm tất cả các quốc gia OECD
(trừ Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh hưởng của PPP
mới được phản ánh trong các báo cáo,
cho thấy được ở việc giảm thu nhập giáo
viên theo cách tính PPP. Tính theo đơn
vị tiền tệ địa phương, Israel xếp thứ 4
trong số các nước OECD về lượng tăng
trưởng của thu nhập giáo viên tiểu học.

Ảnh hưởng của cải cách OFEK
HADASH đến thu nhập giáo viên

Cải cách Ofek Hadash đã giúp tăng
lương giáo viên (bảng 3.2D trong báo

cáo EAG cho thấy lương giáo viên đã
tăng trong khoảng từ 2000 tới 2010). Từ
năm 2005, lương giáo viên tiểu học đã
tăng 32%, so với mức trung bình 5% của
nhóm các nước OECD. Thu nhập của
giáo viên cấp đầu trung học cũng đã tăng
ở mức vừa phải hơn là 8%. Tuy vậy,
mức tăng này cũng đã gấp đôi mức trung
bình của OECD. Những số liệu này chỉ
cho thấy một phần mức tăng được cho là
sẽ xảy ra sau khi cải cách được thực
hiện, bởi báo cáo năm 2010 chỉ nghiên
cứu các giáo viên tiểu học (chiếm 65%
tổng số giáo viên) và đầu trung học
(16% tổng số giáo viên) tham gia
chương trình Ofek Hadash.

Thu nhập giáo viên so với thu nhập
của dân số có bằng cao học tại Isrel -
Một lợi thế tương đối

Năm 2010, tỷ lệ giữa lương giáo viên
và thu nhập bình quân của dân số Israel
có bằng cao học đã cao hơn so với các
nước OECD, trong hoàn cảnh cải cách
Ofek Hadash và Oz Litmurah vẫn chưa
được áp dụng hoàn chỉnh. Điều này có ý
nghĩa quan trọng, do tỷ lệ giữa sức mua
của giáo viên so với sức mua của công
chức có điều kiện tương tự trong một
quốc gia. Mức lương trung bình của giáo
viên cấp đầu trung học dưới chương
trình Ofek Hadash bằng 97% lương của
công chức Israel có bằng cao học. Trong
khi đó, tỷ lệ này chỉ là 85% trong bình
quân các nước OECD, và cũng tương tự
với các cấp học khác.

Giờ học và chương trình giảng dạy
Học sinh Israel dành nhiều thời gian

trong lớp hơn và các lớp học đông hơn
- Số tuần trong một niên khóa tại

Israel cũng tương tự như bình quân
OECD. Tuy nhiên, số giờ học trong lớp
tại Israel nhiều hơn bình quân OECD
đến 18% ở cấp tiểu học, 6% ở cấp đầu
trung học và 16% ở cấp cuối trung học.
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Sự khác biệt này lên đến 3 giờ một tuần
với nhóm tuổi từ 7 đến 14.

- Giờ học tại Israel được phân bố
khác so với trung bình OECD. Học sinh
tiểu học từ 7 đến 8 tuổi dành nhiều thời
gian học các chủ đề như Kinh Thánh,
khoa học và nghiên cứu xã hội, trong khi
nhóm tuổi từ 9 đến 11 dành nhiều thời
gian hơn cho tiếng Anh, toán, đọc và
viết. Ở cấp đầu trung học, trọng tâm lại
nằm ở việc học tiếng Anh và tiếng Do
Thái.

- Lớp học trong trường công tại
Israel có sĩ số lớn hơn bình quân OECD
đến 35% ở cấp tiểu học, với 28,7 học
sinh mỗi lớp so với trung bình 21,3 của
OECD. Ở cấp đầu trung học, sĩ số lớp đã
giảm xuống 31 học sinh vào năm 2011,
tuy vậy so với con số 23,3 của OECD, số
học sinh một lớp tại Israel vẫn hơn trung
bình OECD đến 33%.

Thời gian giảng dạy
Giáo viên Israel dành ít thời gian tại

trường và ít thời gian giảng dạy (ở cấp
trung học) hơn trung bình OECD

- Số tuần và ngày trong một năm
học tại Israel cũng tương tự như bình
quân OECD. Tuy nhiên ở phần lớn các
quốc gia được so sánh, giáo viên phải
dành nhiều tuần và ngày dạy hơn so với
những người đồng nghiệp Israel. Tính
theo số giờ dạy, giáo viên Israel cũng
dành ít thời gian làm việc hơn bình quân
OECD, cả khi trực tiếp so sánh với giáo
viên từ phần lớn các nước OECD. Trong
vài năm gần đây, giáo viên ở cấp tiểu
học đã dành nhiều thời gian ở trường
hơn, với sự khác biệt giữa số giờ làm
việc tại trường của giáo viên Israel và
các đồng nghiệp cùng cấp tại các nước
OECD nghi nhận mức giảm đáng kể 4%.

Tuy nhiên với các nhóm tuổi khác, sự
chênh lệch vẫn hiện hữu: ở cấp đầu trung
học, giáo viên Israel dành ít hơn đến

29% thời lượng giờ dạy so với bình quân
OECD, trong khi con số này ở cấp cuối
trung học là 38%.

- So với các năm trước, bắt đầu từ
năm 2008 thời lượng giờ dạy và lương
giáo viên tiểu học tại Israel đã tăng, đáng
chú ý là do cải cách Ofek Hadash: từ 981
giờ làm việc một năm vào năm 2008 lên
1.126 giờ năm 2010.

Tỷ lệ học sinh - Giáo viên ở bậc mẫu
giáo tại Israel cũng tương tự như bình
quân OECD

Tỷ lệ học sinh – giáo viên ở các
trường mẫu giáo công lập tại Israel cao
hơn so với cả trung bình OECD và với
quốc gia so sánh cụ thể. Bình quân
OECD cho mọi trường mẫu giáo là 14,4
học sinh mỗi giáo viên, trong khi đó con
số ở Israel là 24,6 cho trường công. Điều
này là do giáo viên mẫu giáo tại Israel
cùng làm việc với trợ lý giáo viên tại các
trường mầm non. Khi cân nhắc tỷ lệ học
sinh – nhân viên mẫu giáo, mức trung
bình của Israel lại tương tự như của
OECD, với 12,5 học sinh mỗi nhân viên
so với 12,3, và con số của Israel thực
chất còn cao hơn con số của một số nước
dùng để so sánh. Chú ý là số liệu của
Israel chỉ nói đến bộ phận trường công,
trong khi số liệu các nước khác bao gồm
cả các trường tư. Hơn nữa, phần trăm
học sinh Israel so với tổng dân số cao
hơn đáng kể so với các quốc gia được so
sánh, với phần trăm học sinh mẫu giáo
khá cao. Cả hai yếu tố này đều đóng vai
trò quyết định trong sĩ số và tỷ lệ học
sinh – giáo viên.

Giáo viên Israel trẻ hơn
Độ tuổi giáo viên Israel trẻ hơn trung

bình OECD. 52% giáo viên tiểu học
Israel nằm ở độ tuổi 39 hoặc trẻ hơn, so
với mức bình quân 42% của OECD.
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Đội ngũ giảng dạy của Israel gồm
phần lớn là phụ nữ

- Phần trăm giáo viên nữ ở Israel
cao hơn đáng kể so với nam ở mọi cấp
học. Hiện tượng này hiện hữu ở tất cả
các nước OECD đặc biệt là ở bậc mầm
non, nhưng ở Israel điều này đặc biệt
đáng chú ý. Tuy nhiên phần trăm giáo
viên nam đang tăng trưởng ở các cấp học
cao hơn (trung học), từ 0,6% giáo viên
nam ở bậc mầm non lên 15% ở bậc tiểu
học và 30% ở bậc trung học. Sự tăng
trưởng này là tiêu biểu cho gần như tất
cả các quốc gia liên quan; ở Nhật Bản
75% giáo viên trung học là nam.

Cấp bậc học
Dân số Israel là một trong những

dân số có học nhất trên thế giới
- Israel là đất nước giàu truyền

thống học hành, với phần trăm dân số
được đào tạo cao học cao hơn nhiều so
với mức trung bình của OECD (46% so
với 30%); và cũng cao hơn so với các
nước được so sánh trực tiếp. Cùng lúc
đó, phần trăm dân số ít qua đào tạo cũng
khá thấp: 18% so với mức trung bình
26% của OECD.

Tuy việc tăng tỷ lệ người dân có
bằng cấp khi dân số đã được coi là có
học thức cao là khá khó, hệ thống giáo
dục Israel vẫn thành công trong việc
nâng số phần trăm dân số có bằng cao
học và giảm mạnh phần trăm dân số thất
học.

- Phần trăm dân số ít qua trường
lớp đào tạo hoặc chỉ học đến cấp đầu
trung học đã giảm trong khoảng từ 2002
đến 2010, từ 20% xuống còn 18%. Sức
giảm này nhẹ hơn so với các quốc gia
được so sánh, trừ Mỹ. Tỷ lệ bình quân số
dân ít qua đào tạo trường lớp trong khối
OECD là 26% - một con số bị ảnh hưởng
bởi các quốc gia giống Israel về nhiều

mặt khác như Tây Ban Nha, với tỷ lệ này
giảm từ 59% xuống 47%.

Tỷ lệ người có bằng cấp trong nhóm
dân số trẻ đã tăng

Phần trăm người có bằng cấp trong
nhóm dân số trẻ (từ 25 đến 34) đã tăng
trong thời gian từ 2009 đến 2010, từ
43% lên 44% tổng dân số trong nhóm
tuổi này. Số liệu này là minh chứng của
sự tăng nói chung về tỷ lệ người có bằng
cấp trong tổng dân số - một xu hướng có
vẻ không bị ảnh hưởng bởi số lượng ít
dân nhập cư những năm gần đây. Một
nguyên nhân chính là do nghĩa vụ quân
sự, dẫn tới sự chậm trễ từ 3-7 năm và vì
vậy, trễ mất 6-11 năm trong việc hoàn
thành quá trình đào tạo (3-4 năm học).
Bối cảnh riêng này của Israel giải thích
cho việc nhóm dân số trẻ thứ nhì từ 35
đến 44 lại lớn hơn; và trong khoảng
2009 đến 2010 tỷ lệ người có bằng cao
học trong nhóm này đã tăng từ 47% lên
49%.

Kinh phí quốc gia
Tỷ lệ phần trăm kinh phí giáo dục so

với GDP giống với trung bình của
OECD, đều ở mức 4% ở cả bậc tiểu học
và trung học.

Kinh phí giáo dục cho mỗi học sinh
Israel bằng khoảng 60% cho đến 67%
bình quân của OECD

EAG báo cáo tổng kinh phí quốc gia,
của cả nhánh công lập và tư thục, cho
các cơ sở đào tạo giáo dục. Lượng kinh
phí này không bao gồm phí quản lý hành
chính (nhân sự và cung ứng hậu cần) cho
các đơn vị chính phủ và ban ngành lãnh
đạo địa phương; và cũng không bao gồm
kinh phí cho việc đào tạo ngoài khuôn
khổ bởi cả nhánh tư thục và công lập. Ở
cấp tiểu học và đầu trung học, kinh phí
trung bình cho mỗi học sinh Israel thấp
hơn so với các nước OECD – bằng 60%
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ở bậc tiểu học, 67% ở bậc đầu trung học
và 63% ở bậc cuối trung học.

Kinh phí giáo dục cho mỗi học sinh
bị ảnh hưởng bởi thu nhập thấp của giáo
viên và số học sinh lớn

Lý do chính cho kinh phí thấp dành
cho mỗi học sinh đó là đồng lương thấp
của giáo viên so với mức trung bình của

OECD, cùng với lượng học sinh đông
đảo (dẫn đến sĩ số lớp lớn). Trong khi
đó, thời lượng giờ học dài tại trường ở
mọi cấp học cho học sinh, cộng với thời
lượng giảng dạy ngắn cho giáo viên, lại
tạo một khuynh hướng ngược lại và góp
phần tăng kinh phí dành cho mỗi học
sinh.

CHƯƠNG 5. GIÁO DỤC VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN VÀ XÃ HỘI

5.1. Giáo dục vị thành niên
Giáo dục vị thành niên có trách

nhiệm truyền đạt kiến thức và giáo dục,
giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Do Thái,
cho phép nhóm người trưởng thành mở
rộng hiểu biết và nhận thức để hoàn
thành những vai trò khác nhau trong gia
đình và xã hội. Chính sách của Bộ trong
lĩnh vực này nhằm mục tiêu xử lý những
nhu cầu xã hội và giáo dục của các phân
nhóm dân số khác nhau trong nước.

Giáo dục vị thành niên đã phát triển
trong hoàn cảnh những biến đổi về xã
hội xảy ra trong suốt lịch sử Israel, gồm
những thay đổi đáng kể về kinh tế, khoa
học kỹ thuật, với tính dân chủ nâng cao
và tuổi thọ người dân tăng cao.

Các mục tiêu của giáo dục vị thành
niên

- Phát triển một văn hóa học hỏi
trọn đời, mở rộng hiểu biết và nhận thức
của lớp tuổi trưởng thành, tạo cơ hội cho
họ tăng vốn kiến thức trong mọi lĩnh vực
được quan tâm khi nhàn rỗi.

- Giảm sự khác biệt về trình độ
giáo dục trong dân số trưởng thành tại
Israel, nhấn mạnh vào nhóm dân số A-
rập.

- Xử lý những nhu cầu hiện hữu và
tiếp nối của mọi người nhập cư mới về
Israel, về việc học tiếng và văn hóa Do
Thái, đẩy mạnh việc hòa nhập về ngôn
ngữ, văn hóa và giáo dục đào tạo với
người nhập cư từ Ethiopia bằng cách sử
dụng các biện pháp và cơ cấu khác nhau.

- Tăng cường việc hướng dẫn và
bồi dưỡng tại chức trong lĩnh vực giáo
dục vị thành niên, phát triển hợp tác
quốc tế với các cơ quan chuyên nghiệp
trên tòan thế giới.

- Tăng chất lượng cuộc sống của cá
nhân, gia đình và cộng đồng tập thể bằng
cách truyền dạy kiến thức và cải thiện
các kỹ năng, đặc biệt liên quan đến nuôi
dạy trẻ.

- Thiết kế các hệ thống đánh giá sử
dụng bài sát hạch và vấn đáp để ghi lại
các hoạt động của Cơ sở đào tạo.
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Thu nhập bình quân hàng tháng (theo Shekel) của viên chức, theo số năm được
đào tạo trường lớp

Nguồn: Cục Số liệu Trung ương
Từ biểu đồ trên, viên chức được đào tạo giáo dục nhiều năm hơn có thu nhập cao

hơn.
Tỷ lệ thất nghiệp theo số năm được đào tạo, 2010

Từ biểu đồ, có thể thấy sự tương quan giữa việc được đào tạo lâu năm và tỷ lệ thất
nghiệp thấp (cho công chức nhà nước).
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5.2. Ban Quản lý Thanh niên và
Xã hội

Bộ Giáo dục đã thành lập một ban
quản lý riêng để xác định và thi hành
giáo dục xã hội ở cả hệ giáo dục chính
quy và phi chính quy.

Nhiều chương trình đã đư ợc ban
quản lý xây dựng, với mục đích xử lý
các lĩnh vực thuộc phạm trù xã hội và
giá trị đạo đức mà Bộ đã nhận định là
quan trọng với sự phát triển của thanh
thiếu niên. Điều này sẽ giúp tuổi trẻ
Israel chuẩn bị cho cuộc sống trong một
xã hội dân chủ và đa nguyên, trở thành
những công dân có trách nhiệm và tích
cực trong cộng đồng và xã hội Israel.

Các chương trình nhằm giúp các cá
nhân tích cực tham gia các hoạt động
trong phạm vi nhận thức và xúc cảm.
Các hoạt động này giúp thanh niên khám
phá những tài năng cá nhân và định
hướng giá trị đạo đức, cải thiện sự tự tin
và thúc đẩy sự trưởng thành về cá nhân,
vì vậy thúc đẩy việc học hỏi mang tính
xã hội.

Ban Quản lý cung cấp các chương
trình và dịch vụ giáo dục, với sự hợp tác
của chính quyền địa phương và các tổ
chức tình nguyện trong lĩnh vực thanh
thiếu niên, các tổ chức và phong trào
thanh niên.

Ban Quản lý gồm 4 đơn vị:
a. Đơn vị hoạt động, chương trình

giảng dạy và huấn luyện
Đơn vị này cung cấp dịch vụ thiết kế

chương trình giảng dạy và huấn luyện
chuyên nghiệp. Đây là một lĩnh vực liên
ngành nghề, giúp hỗ trợ các hoạt động
huấn luyện tại chức và tiền tại chức.

Các chương trình khuyến học được
phát triển cho một loạt lĩnh vực gồm thời
sự định kỳ, “Theo bước các giá trị đạo
đức – xác định bản ngã cho bản thân, xã

hội và đất nước”, “Văn hóa Thanh niên”,
v.v... Đơn vị này chuyên phát triển và
thay đổi các phương pháp và công cụ
giáo dục để phù hợp với các hoàn cảnh
khác nhau, cho cả đời sống học đường
và cơ cấu cộng đồng, được định nghĩa là
“trải nghiệm giáo dục phi chính quy”.

Trung tâm Hướng dẫn Quốc gia và
Trung tâm Giáo dục Công nghệ cũng
cung cấp các dịch vụ cho thanh tra và
hướng dẫn viên của Đơn vị. Cơ sở vật
chất gồm một trang mạng năng động và
được cập nhật thường xuyên, cùng với
một trung tâm tư liệu. Trung tâm gồm
một thư viện học thuật được trang bị đầy
đủ với nhiều đầu sách, sẵn sàng phục vụ
hướng dẫn viên và giám sát viên của các
hoạt động giáo dục xã hội và phi chính
quy, cùng các chương trình, công trình
nghiên cứu, sách và các công cụ hữu ích.

Cho tới cuối năm học 2009/2010,
ước tính khoảng 19.500 giáo viên đã
được huấn luyện tại các trung tâm hướng
dẫn nói trên.

b. Ban giáo dục xã hội, cộng đồng
và thanh niên

Đơn vị này triển khai các chương
trình giáo dục thúc đẩy sự phát triển cá
nhân, giúp thanh niên phát triển những
mối quan tâm, sở thích cá nhân và đóng
góp cho cộng đồng. Mục đích của một
chương trình giáo dục xã hội và đạo đức
là gây ảnh hưởng đến văn hóa và môi
trường học đường, từ đó tạo điều kiện
cho đối thoại và hợp tác giữa học sinh,
giáo viên và phụ huynh trong một không
khí hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.

Giáo dục xã hội coi tập thể học sinh
như một cơ cấu trong đó học sinh có thể
thực hành các nguyên tắc dân chủ trong
cuộc sống, đóng một vai trò tích cực và
mang tính lãnh đạo trong phạm vi trường
lớp và cộng đồng.
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Mục đích của giáo dục là chuẩn bị
học sinh cho cuộc sống sau này bằng
cách thúc đẩy việc học hỏi về xã hội; kết
hợp những hội dung đạo đức với việc
phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội
theo khả năng nhận thức và nội tâm của
từng học sinh. Để đạt các mục tiêu trên,
với tiêu chí “học bằng cách trải nghiệm”,
Đơn vị đã đi đầu và tham gia phát triển
các chương trình giáo dục đạo đức bằng
cách cho học sinh tham gia các hoạt
động xã hội liên quan đến chương trình
dạy học, diễn ra trong khuôn khổ trường
hoặc cộng đồng.

Các cơ sở giáo dục sẽ thúc đẩy nhiều
phương hướng hành động cho mục đích
này. Các ví dụ gồm: giờ dạy tại phòng
học chính và các giờ học khác cho
những vấn đề cụ thể như trách nhiệm cá
nhân hay chuẩn bị phục vụ nghĩa vụ
quân sự. Chương trình giáo dục xã hội
là bắt buộc cho học sinh lớp 7 đến 12 và
được giảng dạy bởi giáo viên chủ nhiệm
tại phòng học chính của một lớp.

Các chủ đề được xây dựng với độ
khó tăng dần, với mục đích nuôi dưỡng
sự phát triển của xã hội và cá nhân, việc
giao thiệp xã giao, bản sắc dân tộc, cộng
đồng và cá nhân, nhận thức và tinh thần
trách nhiệm. Cũng có các hoạt động liên
quan đến cộng đồng học sinh, ví dụ như
chương trình hội đồng học sinh, ủy ban
thường trực cấp học sinh, vị thế trường
lớp, báo trường, các lễ kỷ niệm và sự
kiện trong lịch hoạt động của trường,
truyền thống trường và nhịp sống của
thanh thiếu niên, các ngày trọng điểm
đặc biệt, tiệc và hoạt động giải trí, hội
nghị chuyên đề, chương trình ngoại
khóa, các hoạt động văn hóa và công tác
cộng đồng.

Khoảng 1.200 điều phối viên giáo
dục xã hội đã và đang tham gia vào các
hoạt động trên. Thêm vào đó, có khoảng
200 khóa huấn luyện tại chức tại cơ quan

sẵn sàng cho cả giáo viên chủ nhiệm và
giáo viên bộ môn. Mỗi quận cũng
thường xuyên tổ chức họp giữa các điều
phối viên và cộng tác viên hội đồng học
sinh.

Bộ Giáo Dục thi hành các chương
trình khuyến khích thanh thiếu niên phát
triển sở thích cá nhân và đóng góp cho
cộng đồng, cùng lúc đó phát triển chính
bản thân mình. Các hoạt động học hỏi
này diễn ra trong trường, trong bối cảnh
giáo dục phi chính quy.

c. Các chương trình phát triển lãnh
đạo trong giới thanh niên

- Chương trình cố vấn cấp dưới,
trong đó học sinh từ lớp 9 đến 12 tình
nguyện làm cố vấn cho học sinh nhóm
tuổi nhỏ hơn ở địa phương. Phần lớn
chính quyền địa phương tổ chức các
khóa huấn luyện, với 1.700 học sinh
tham gia mỗi năm.

- Ủy ban thanh niên - ủy ban là một
tập thể học sinh được bầu chọn để đại
diện tất cả học sinh lớp 7 đến 12 trong
trường công lập và công lập hệ tôn giáo.
Ủy ban hoạt động trên các quy mô toàn
quốc, quận huyện, địa phương và trường
lớp. Mục đích là tạo điều kiện cho giới
trẻ thực hành các nguyên tắc đại diện
dân chủ, phát triển một kênh đối thoại và
xây dựng khuôn mẫu cho việc hợp tác
giữa các thành viên ủy ban, giữa ủy ban
và các cơ quan đoàn thể của những thành
viên trưởng thành trong xã hội. Ủy ban
hoạt động theo một “quy tắc đạo đức”
riêng, nhấn mạnh giá trị của việc có đại
diện, tinh thần trách nhiệm, tích cực
trong việc tham gia các hoạt động và tôn
trọng lẫn nhau. Trong năm 2010, ước
tính có 30.000 thành viên ủy ban học
sinh trên toàn quốc.

- Chương trình Cộng đồng Cá nhân
– một chương trình tình nguyện phục vụ
cộng đồng ở 300 trường học. Hơn 4.000
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học sinh lớp 10 tham gia các hoat động
này tại phạm vi trường học và cộng
đồng.

- Trung học cộng đồng – Israel có
80 trường đặt mục tiêu giảng dạy các giá
trị cộng đồng và quy ước giao tiếp; xúc
tiến việc hợp tác giữa giáo viên, học sinh
và các cơ quan xã hội; ứng dụng điều
kiện vật chất của trường cho lợi ích của
mọi người.

- Phong trào thanh niên – Như một
phần của các hoạt động thanh niên và
cộng đồng, Bộ trợ giúp cho giới trẻ
Israel một cách trực tiếp và gián tiếp,
định hướng cho hoạt động giáo dục và
khuyến khích đối thoại và hợp tác trong
giới thanh niên. Khoảng 250.000 thanh
thiếu niên Israel là thành viên của phong
trào, được lãnh đạo bởi 33.000 cố vấn ở
1.500 địa điểm.

- Tuân theo Luật Cấp phép Cắm
trại và Luật Thanh tra, Bộ cấp giấy phép
và kiểm định các nhà giáo dục hoạt động
trong toàn hệ thống trại hè tư nhân và
công lập, phục vụ khoảng 400.000 người
tham gia. 16.000 nhân viên được đào tạo
mỗi năm và công tác tại 4.000 trại.

d. Ban Hỗ trợ Phát triển Thanh niên
trong nhóm có “nguy cơ cao”

Ban này có nhiệm vụ phát triển và
cung cấp dịch vụ hỗ trợ đào tạo cho
nthanh niên bị cô lập, với nguy cơ rời bỏ
hệ giáo dục chính quy. Ban trợ giúp cho
thanh thiếu niên ở mọi nhóm trong xã
hội, bao gồm cả dân nhập cư. Sự giúp đỡ
nói trên được cung cấp bởi tất cả các đơn
vị của Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Thanh
niên, hoạt động tại 162 địa phương và 35
cơ sở cải tạo (nhà tù/ trung tâm giáo dục
thường xuyên/ trung tâm cải tạo).

Trong tháng 1/2013, khoảng 17.000
thanh niên, trong đó khoảng 11.560 được
nhận định đang ở tình trạng cô lập (“bên
lề xã hội”), đã trải qua Dịch vụ Hỗ trợ.
Trong số 11.560 đó, có 6.585 học sinh
nằm trong chương trình Learning in Hila
– một chương trình giúp học sinh trong
nhóm có nguy cơ hoàn tất chương trình
giáo dục12 năm .

Các số liệu bổ sung
Tại Israel, có hơn 40 cơ sở trên toàn

quốc tổ chức các hoạt động đặc biệt cho
thanh niên nhập cư trong nhóm có nguy
cơ. Những trung tâm này đã hỗ trợ 1.770
học sinh từ liên bang Xô-viết cũ và
1.045 từ Ethiopia, cùng với đó 4.427 học
sinh từ phân nhóm nói tiếng A-rập trong
nước.

Các dịch vụ hỗ trợ gồm điều trị cá
nhân, các công tác tập thể theo nhóm và
chương trình học (trong cả điều kiện
nhóm và riêng biệt) để học sinh có thể
hoàn thành chương trình giáo dục chính
quy. Khẩu hiệu của Ban là “kết nối thanh
niên lại với xã hội đương thời”.

Nguồn: Yoav Azulay, Assaf Ashkenazi,
Livnat Gabrielov, Daniel Levi-Mazloum,
Ran Ben Dov. Facts and figures in the
education system. Ministry of Education
- State of Israel, 2013.
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Phụ lục. Cấu trúc Bộ Giáo Dục Israel

Bộ Giáo Dục
Cục Quản lý Quốc gia về
Đo đạc và Đánh giá Chất
luợng Giáo dục (RAMA)

Hội đồng
cao học

Tổng Giám
Đốc

Đơn vị A – Kiểm
toán Nội bộ

Cố vấn pháp lý Phát ngôn viên
của Bộ

Nghiên cứu
viên trưởng

Phó tổng
giám đốc

Thi hành &
đồng hóa cải
cách giáo dục

(“Chân trời
mới”)

Phó tổng giám đốc &
Chủ nhiệm ban Phối hợp
và Kiểm soát Giáo viên

Phó tổng giám
đốc & Chủ nhiệm
ban Quản lý Sư

phạm

Phó tổng
giám đốc cấp

cao Hành
chính & Nhân

sự

Kế toán trưởng

Chủ tịch
Ban Bí thư
Sư phạm

Phó tổng giám
đốc & Chủ
nhiệm ban
Huấn luyện
Giáo viên &
Phát triển
Nghiệp vụ

Ban Quản lý
Khoa học &
Công nghệ

Ban Quản lý
Giáo dục Tín

ngưỡng

Ban Quản lý Xã
hội & Thanh

niên

Phó tổng giám đốc cấp cao –
Ngoại giao, UNESCO & các sự

kiện đặc biệt

Giáo dục nông
thôn & Quản lý

Thanh niên
“Aliyah”

Truyền hình
Khoa giáo

Israel

Đơn vị bổ trợ

Quận
Nam

Quận Tel-
Aviv

Quận
Trung

Quận
Haifa

Quận
Bắc

Đơn vị A (cơ sở đào tạo phi chính
thức được thừa nhận - hệ giáo dục

Haredi - Chính Thống Giáo)

Ban Liên lạc Vi
tính và Hệ thống

Thông tin

Phó tổng giám
đốc & Giám

đốc Ban Kinh
tế Ngân sách

Ban Phát triển

Ban Quản lý
Giáo dục

Jerusalem
(MANHI)

Quận
Jerusalem
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