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LỜI GIỚI THIỆU

Bước sang thế kỷ 21, kỷ nguyên của thông tin và tri thức. Giáo dục và
đào tạo đứng trước xu thế hội nhập và cạnh tranh sôi động. Sự bùng nổ thông
tin và tri thức mới đòi hỏi con người phải biết ứng xử và xử lý thông tin, biến
thông tin thành tri thức và vận dụng chúng trong cuộc sống, trong sự phát triển
kinh tế - xã hội của cộng đồng và đất nước. Thời gian học tập của mỗi cá nhân
không chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà trường, con người phải học tập suốt
đời để tiếp thu tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Xây dựng xã hội học tập hiện đang là một xu thế phát triển trên thế giới.
Ý tưởng chủ đạo về một xã hội học tập đó là :học tập suốt đời" và phải có một
nền giáo dục và đào tạo đáp ứng được những yêu cầu và thách thức của một thế
giới đang thay đổi nhanh chóng và có nhiều biến động hiện nay. Mỗi cá nhân
trong một xã hội năng động bên cạnh việc học kiến thức đòi hỏi mỗi con người
phải “học cách học” để thảo mãn các yêu cầu của thế giới hội nhập và toàn cầu
hóa. Ở Việt Nam, trước xu thế xây dựng xã hội học tập nói trên, Thủ tướng
chính phủ đã ban hành Quyết định 927/QĐ-TTg ngày 22/6/2010 về thành lập
Ban chỉ đạo quốc gia xã hội học tập giai đoạn 2011-2020 chuyển mô hình giáo
dục hiện nay sang mô hình xã hội học tập (Nghị quyết Đại hội X của Đảng
CSVN).

Hội thảo “Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và của một số quốc
gia trên thế giới” với mục tiêu cung cấp thông tin, kiến thức về học tập suốt
đời, xây dựng xã hội học tập của Việt Nam từ thực tiễn và những tham khảo về
vấn đề này ở một số quốc gia trên thế giới.

Với sự cộng tác, phối hợp của 02 trung tâm: Trung tâm Thông tin – Thư
viện và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Không chính qui thuộc Viện Khoa học
Giáo dục Việt Nam, hội thảo nội bộ này mong muốn cung cấp những thông tin
bổ ích, những trao đổi, thảo luận xung quanh vấn đề xây dựng xã hội học tập ở
Việt Nam đến đông đảo nghiên cứu viên, lãnh đạo, nhà quản lý và những người
quan tâm.

Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng xây dựng xã hội học tập được phản
ánh trong hầu hết các chính sách, chiến lược phát triển giáo d ục và đào tạo của
các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hội thảo rất mong nhận được nhiều ý kiến
đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức, cá nhân có quan tâm.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
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TẠO CƠ HỘI HỌC TẬP SUỐT ĐỜI THÔNG QUA CUNG CẤP
CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TƯƠNG ĐƯƠNG

Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

ThS.Nguyễn Thị Hương Lan,
ThS. Nguyễn Hoài Thu,
ThS. Hồ Huyền Trang,

Trung tâm nghiên cứu Giáo dục không chính quy

Trên thế giới, Học tập suốt đời (HTSĐ), Xây dựng Xã hội học tập đã trở
thành xu thế phát triển của nhiều quốc gia, nhất là tại những nước đã hoàn thành
công nghiệp hóa và chuyển sang thời đại kinh tế tri thức. Tại những nước này,
cùng với việc thường xuyên củng cố và phát triển giáo dục chính quy trong hệ
thống các trường học thì ngày càng phát triển giáo dục không chính quy
(GDKCQ) ngoài nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân
trong xã hội. GDKCQ đã ngày càng chứng tỏ vị trí và vai trò quan trọng trong
việc nâng cao dân trí và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các quốc gia
này.

Chương trình giáo dục tương đương (CTGDTĐ) là một trong những
chương trình của giáo dục (GD) thường xuyên, tạo cơ hội HTSĐ cho người học.
Theo UNESCO: CTGDTĐ là một loại chương trình giáo dục thường xuyên
thay thế, tương đương với chương trình hiện có trong giáo dục phổ thông hay
giáo dục nghề nghiệp chính quy. Ở nhiều nước trên thế giới, CTGDTĐ được
quan niệm rất linh hoạt rộng rãi, bao gồm tất cả những chương trình thay thế
tương đương với GD chính quy từ tiểu học đến trung học và đại học.

Xuất phát từ nhu cầu của người lao động và nhu cầu phát triển xã hội,
hiện nay ở nhiều nước đã và đang phát triển nhanh chóng các CTGDTĐ phù
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước mình. Các nước đều cho rằng
CTGDTĐ là cần thiết và cấp bách nhằm tạo cơ hội học tập bình đẳng cho thanh
thiếu niên và người lớn thiệt thòi không có điều kiện học ở các trường chính
quy.

Trong số các quốc gia trong khu vực Châu Á, Hàn Quốc, Thái Lan và
Philippines là những quốc gia có nhiều đặc điểm tương đồng với Việt Nam;
đồng thời các quốc gia này có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện
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CTGDTĐ cho các nhóm đối tượng người học đa dạng trong xã hội. Sau đây xin
giới thiệu CTGDTĐ của Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines.

1. Chương trình giáo dục tương đương Hàn Quốc

1.1. Đối tượng học

a. Thanh niên và người lớn không có cơ hội đến trường chính quy: Theo
kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và Hộ gia đình do Văn phòng Thống kê
quốc gia thực hiện, tại Hàn Quốc, số lượng người lớn trên 19 tuổi cần được GD
tiểu học là 2.418.055 người; những người cần được GD trung học là 4.225.257
người. Tổng số lượng của 2 đối tượng này chiếm 20,35% tổng dân số trưởng
thành. Nếu phân theo sự khác biệt về giới tính thì số lượng nam giới chưa có
GD tiểu học là 541.756 người và nữ giới là 1.876.299 người (1). Đến năm 2006,
8.370 người lớn đã ghi danh theo học tại các cơ sở HTSĐ, với 681 trường hợp
học để lấy bằng tốt nghiệp tiểu học, 8.370 người lớn đã ghi danh theo học tại
các cơ sở HTSĐ, với 7.689 trường hợp lấy bằng trung học (2).

b. Người cao tuổi: Tại Hàn Quốc, có hơn 33,5% người ở độ tuổi 65 trở
lên chưa được tham gia học tập. Với sự gia tăng nhanh chóng của tuổi thọ trung
bình, Hàn Quốc dự kiến sẽ mở rộng nhanh chóng các nhóm tuổi từ 65 tuổi trở
lên trong tương lai gần (dự kiến là 27% năm 2010, 44,4% năm 2020, và 66,6%
năm 2030), trong đó kêu gọi các biện pháp thích hợp để đáp ứng nhu cầu GD
của người cao tuổi (3).

Chính sách GD cho người cao tuổi đã liên tục đưa ra kể từ khi kế hoạch
cơ bản về GD cho người cao tuổi được thiết lập năm 1999. Hầu hết các CT mục
tiêu cho nhóm đối tượng này là xóa mù chữ, kĩ năng học tập c ơ bản, bởi vì số
lượng người chưa được GD tiểu học tập trung chủ yếu vào đối tượng người trên
60 tuổi và những người chưa được GD trung học phổ biến ở độ tuổi 50 và 60 (4).

c) Binh lính: Một loại đối tượng chiếm số lượng khá lớn trong các
CTGDTĐ là đội ngũ binh lính Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, nghĩa vụ quân sự là
bắt buộc và thiêng liêng đối với tất cả nam giới trong độ tuổi 18-35. Thời gian
thực hiện nghĩa vụ quân sự thường trùng với thời điểm ghi danh tại các cơ sở
GD CĐ, ĐH, do đó, các quân nhân có nhu cầu lớn trong việc tiếp tục học tập và
để chuẩn bị cho sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Theo số liệu của Báo cáo quốc gia về HTSĐ Hàn Quốc, tính đến năm
2004, 82% trong tổng số quân nhân là những sinh viên gia nhập quân sự từ các
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trường CĐ, ĐH, và họ sẽ tiếp tục việc học tập sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân
sự. Một cuộc khảo sát năm 2006 do Bộ Quốc phòng tiến hành cho thấy 39,5%
trong tổng số các quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự đã tìm cách tham gia
vào CT HTSĐ theo hướng tự phát triển. 19% tìm kiếm các CT thích ứng xã hội,
trong khi 5,8% có nhu cầu về các CT có thể hỗ trợ việc đạt được các văn bằng,
chứng chỉ (5).

1.2. Giáo viên

Luật GD suốt đời Hàn Quốc quy định các GV phải được đào tạo chuyên
nghiệp khi tham gia giảng dạy các CTGDTĐ (áp dụng với 2.221 cơ sở GD suốt
đời). Tuy nhiên, số lượng GV cho các cơ sở này vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ
khi 2.221 cơ sở này chỉ có 985 GV trong năm 2007, mà hầu hết là theo hợp
đồng bán thời gian (6).

Tại các cơ sở GD suốt đời được Chính phủ công nhận đủ điều kiện và
chất lượng để người lớn theo học lấy bằng cấp, GV dạy cấp tiểu học và THCS
là những người tốt nghiệp ĐH 4 năm và có chứng chỉ sư phạm. Tuy nhiên, hầu
hết các cơ sở GD cấp tiểu học và THCS không phải là tổ chức công lập mà có
rất nhiều tổ chức tư nhân, tình nguyện, do đó, không phải nơi nào trình độ GV
cũng đạt yêu cầu. Theo điều tra của Bộ GD, trình độ học vấn của GV làm việc
tại các cơ sở GD XMC là không cao: 25% tốt nghiệp THPT, 33,3% tốt nghiệp
THCS, 42% có bằng ĐH hoặc cao hơn (7). Trong khi đó, GV làm việc toàn thời
gian chiếm số lượng nhỏ, hầu hết họ là những sinh viên ĐH tình nguyện, trong
nhiều trường hợp họ làm việc mà không có thù lao. Các GV cũng được trả
lương thấp hơn và có địa vị xã hội kém hơn so với các GV ở các trường học
chính quy.

1.3. Hệ thống cơ sở giáo dục

a. Trường tiểu học và trung học: Hàn Quốc có loại hình trường học cận
chính quy (para-school) dành cho những người không dự được các lớp học
thường xuyên, gồm các trường dân sự (civic school - tương đương tiểu học)
trường trung học dân sự (THCS, THPT), trường trung học nghề (trade high
school - tương đương THPT), trường trung học ở xí nghiệp, trường trung học
phát sóng và hàm thụ, các trường công nghiệp, các trường hỗn hợp
(miscellaneous schools). CT giảng dạy tiểu học, trung học dựa trên CT chính
quy của quốc gia, nhưng được giám sát trên cơ sở xem xét nhu cầu của HV
người lớn.  Đối với cấp tiểu học và THCS, các HV theo học được nhận một nền
GD nằm trong GD phổ cập và được miễn học phí.
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b. Trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ: Tại Hàn Quốc, có các loại hình
trường ĐH, CĐ dành riêng cho người lớn muốn lấy bằng ĐH, CĐ, như các
trường ĐH từ xa, ĐH hàm thụ, ĐH công nghiệp (từ năm 1998 được gọi là ĐH
mở), ĐH kĩ thuật, ĐH Mở quốc gia Hàn Quốc. Ngoài việc cung cấp cơ hội học
tập cho người lớn, các trường ĐH còn có trách nhiệm đảm bảo một hệ thống
GV và đội ngũ chuyên gia về HTSĐ tại các cơ sở liên kết HTSĐ, cung cấp các
thông tin về hoạt động và các CT của trung tâm HTSĐ. Các khóa học cuối tuần,
lớp học ban đêm, được tăng cường để người học có thể tham gia vào các CT
học tập phù hợp với công việc và cuộc sống.

c. Trung tâm HTSĐ: Trung tâm HTSĐ, được thành lập tại các đơn vị
hành chính cơ bản của khu vực hỗ trợ việc học tập cho tất cả công dân, từ trẻ
em mầm non đến người cao tuổi, tại bất kì thời gian và địa điểm mà họ muốn.
Đề án khả thi sẽ được thiế t lập từ các nguồn tài nguyên của trung tâm dân cư địa
phương, thư viện, trung tâm bảo tàng và văn hóa, để phát triển CT định hướng
người học, đáp ứng nhu cầu thực tế.

d. Các Viện giảng dạy tư nhân: Từ năm 2007, khi Luật Viện giảng dạy tư
nhân được sửa đổi, nới lỏng giờ giảng dạy và mức học phí, các Viện giảng dạy
tư nhân mới tham gia vào cung cấp cơ hội học tập các CTGDTĐ cho người dân.
Đối tượng hưởng lợi của sự thay đổi này là HV người lớn và những người lao
động. Người lao động khi tham gia học tập tại các Viện giảng dạy tư nhân còn
được sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ GD được trích từ quỹ bảo hiểm việc làm.

1.4. Hình thức thực hiện

a. Tự học: Đối với những người có bằng tốt nghiệp THPT nhưng không
đủ các điều kiện về tài chính hay thời gian để học ĐH chính quy có thể tự học
lấy bằng ĐH qua các kỳ thi chuẩn do nhà nước tổ chức và công nhận. Quá trình
lấy bằng cử nhân thông qua tự học đòi hỏi HV phải trải qua 4 vòng thi. HV có
thể trực tiếp đến lớp tham gia các khóa học tập trung do các cơ sở GD tổ chức,
cũng như tự đăng kí các tín chỉ học tập tại các cơ sở GD thông qua hệ thống
Ngân hàng tín chỉ (The Credit Bank System). Hệ thống Ngân hàng tín chỉ giúp
cho những người không học ĐH mà vẫn có được các tín chỉ và bằng cấp bằng
cách hoàn thành các CT của các Viện đào tạo. Đến năm 2004, có 7.986 bằng cử
nhân, bao gồm 12 lĩnh vực chuyên ngành theo hình thức tự học đã được cấp (8).

b. Học hàm thụ, học từ xa, học qua hệ thống phát thanh, truyền hình, E-
learning: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Hàn Quốc đã có các trường trung
học thông qua phát sóng và hàm thụ mà HV bao gồm công nhân công nghiệp,
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viên chức nhà nước, binh lính và GV. Để phục vụ nhu cầu học từ xa của người
dân, tại Hàn Quốc có các trường THPT hàm thụ (Air and Correspondence high
school) và ĐH hàm thụ (Air and Correspondence University) với sự hỗ trợ của
các phương tiện truyền thông như truyền hình vệ tinh, Internet, đài phát thanh,
CD-room..., giúp HV truy cập vào một môi trường GD mở và linh hoạt, không
giới hạn bởi thời gian và không gian. Năm 1999 đã có 13.724 người học tại các
trường THPT hàm thụ, tương ứng với 308 lớp học và được giảng dạy bởi 1.188
GV (9).

c. Vừa học vừa làm: Tại Hàn Quốc , học sinh tốt nghiệp THPT và thanh
niên có thể lựa chọn hai con đường sự nghiệp, hoặc là tiếp tục học lên ĐH, CĐ
và sau đó tìm kiếm việc làm, hoặc vừa học vừa làm tại trường ĐH, CĐ. Để phục
vụ các đối tượng là lao động, tham gia học tập theo hình thức vừa học vừa làm,
từ năm 1992, các trường ĐH công nghiệp đã được thành lập và đến nay số
lượng ngày càng phát triển. Các trường này thường xuyên tổ chức các lớp học
vào buổi tối, hoặc cuối tuần cho phép HV tham gia đầy đủ các khóa học trong
khi vẫn đảm bảo làm việc toàn thời gian.

Cơ sở pháp lý được cung cấp từ năm 2007 cho HV tốt nghiệp CĐ đã có
việc làm ít nhất 1 năm để tham dự CT chuyên sâu do các trường CĐ cung cấp
theo các lĩnh vực chuyên môn của người học, để lấy bằng cử nhân. Các CT dự
kiến là sẽ cung c ấp một cách thức GD thay thế cho người lao động, những
người sẽ đạt bằng cử nhân bằng một cách khác, không phải thông qua học tập
chính quy tại trường ĐH.

1.5. Hệ thống kiểm tra đánh giá và công nhận bằng cấp

Đối với GD tiểu học và THCS, tức là giáo dục ph ổ cập cho người lớn,
Viện Phát triển GD Hàn Quốc đã tiến hành nghiên cứu về các phương tiện để
trao văn bằng chứng chỉ cho người lớn. Các nghiên cứu sẽ xem xét trình độ thực
tế của HV có đủ điều kiện cấp bằng hay không.Việc kiểm tra trình độ đối với
người lớn tham dự các trường trung học được quản lý bởi các văn phòng GD
của tỉnh/thành phố hoặc khu đô thị. Những người vượt qua kì kiểm tra sẽ có đủ
điều kiện học tại các trường trung học. Quá trình kiểm tra đủ điều kiện tham gia
học tập tại các trường THPT ch o người lớn yêu cầu 6 môn, bao gồm: Đạo đức,
Tiếng Hàn, Toán học, Tiếng Anh, Nghiên cứu xã hội, Khoa học và hai môn tự
chọn. Các HV tốt nghiệp trường dân sự THPT hệ 3 năm và trường hỗn hợp sẽ
nhận được bằng tốt nghiệp tương đương với trình độ THPT.
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Đối với cấp CĐ và ĐH, t rước đây, GD được coi là lĩnh vực độc tôn của
hệ thống trường học chính thức , do đó hình thứcGD ĐH không chính quy ở Hàn
Quốc không được công nhận hoặc trao bằng chính quy. Từ năm 1990, hệ thống
đánh giá trình độ cử nhân cho những người tự học CT ĐH được thiết lập, đáp
ứng nhu cầu về GD ĐH ngày càng gia tăng của người dân. Bất kể tuổi tác, một
cá nhân vượt qua được bốn vòng thiđược quản lý bởi Chính phủ thì người đó có
thể nhận bằng ĐH. 4 vòng thi bao gồm các nội dung về kiến thức cơ bản,
chuyên ngành cơ sở, chuyên ngành chuyên sâu và bài thi ngôn ngữ (10).

Từ năm 1997, Hệ thống ngân hàng tín chỉ ra đời đã công nhận kinh
nghiệm học tập đa dạng mà người học thu được ở trong và ngoài nhà tr ường, hỗ
trợ người học đạt được bằng cấp trong CTGDTĐ. Sau khi hoàn thành các yêu
cầu tín chỉ cần thiết (140 tín chỉ cho bằng cử nhân,80 tín chỉ cho trình độ liên
thông 2 năm, và 120 tín chỉ cho trình độ liên thông3 năm), ứng cử viên có thể
nộp đơn đề nghị cấp bằng (bao gồm Bản đăng kí HV và Bản phê duyệt tín chỉ )
tới Viện Phát triển GD Hàn Quốc hoặc Sở GD (của tỉnh/thành phố). Ban đánh
giá các tín chỉ học thuật của Viện Phát triển GD Hàn Quốc sẽ xem xét các đơn.
Các đơn này sẽ được chuyển tới Bộ GD để đánh giá lần cuối. Ứng viên có thể
nhận bằng từ Bộ GD hoặc nhận trực tiếp ở trường ĐH, CĐ. Việc công nhận các
CT GD được dựa trên một bộ các tiêu chí. Hệ thống Ngân hàng tín chỉ cung cấp
các khóa học lấy bằng cử nhân và liên thông dựa trên CT và môn học được
chuẩn hóa, là tiêu chuẩn để công nhận và cấp tín chỉ.

Như vậy, Hàn Quốc không xây dựng CTGDTĐ riêng mà thực hiện CT
theo chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ sở GD lại có
những điều chỉnh về nội dung, thời gian học tập, cách thức kiểm tra, đánh giá...
để phù hợp với đặc điểm học viên (HV) người lớn, đặc biệt là những người đã
đi làm. Đáp ứng nhu cầu của xã hội của các nhóm đối tượng người học muốn
đạt được bằng cấp nhưng không có điều kiện theo đuổi các CT đào tạo chính
quy, CTGDTĐ Hàn Quốc có hệ thống quản lý, kiểm tra đánh giá với sự hoạt
động linh hoạt của hệ thống Ngân hàng tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho
người học đạt được bằng cấp mong muốn.

2. Chương trình giáo dục tương đương Thái Lan

2.1. Cơ chế chính sách

Tại Thái Lan, các CTGDTĐ có lịch sử lâu đời, từ những năm 1940. Ngày
nay, các cấp học của CTGDTĐ bao gồm tiểu học, THCS và THPT.
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Thái Lan dành sự ưu tiên cao cho GD và công nhận tầm quan trọng của
nó đối với việc phát triển con người và xã hội. Do đó, có rất nhiều loại CT giáo
dục không chính quy (GDKCQ) được cung cấp trong những năm qua. Một số
lượng lớn các tổ chức đã hỗ trợ tích cực cho GDKCQ và con số đó không
ngừng tăng lên. Năm 1999, khi Luật GD Quốc gia ra đời, trong đó, điều 10 chỉ
rõ rằng, “mọi người đều có quyền và cơ hội bình đẳng để nhận được ít nhất 12
năm GD cơ bản” thì những hỗ trợ này càng tăng lên. Cũng theo Luật GD, Chính
phủ có nhiệm vụ đảm bảo tất cả các lĩnh vực GD và đối tượng người học, đồng
thời phải cung cấp một nền GD cơ bản có chất lượng.

2.2. Đối tượng người học

CTGDTĐ ở Thái Lan nhằm mục tiêu vào các nhóm đối tượng là những
người dân ngoài hệ thống nhà trường chính quy. Các HV có nguồn gốc khác
nhau, bao gồm các công nhân công nghiệp, những người hoạt động trong lĩnh
vực kinh doanh và dịch vụ, dân tộc ở miền núi, trẻ em vô gia cư và thanh thiếu
niên, lính nghĩa vụ, tù nhân, người khuyết tật, người Thái sống ở nước ngoài và
một số thành phần khác…. Những nhóm đối tượng này vì những lí do khác
nhau đã bỏ lỡ cơ hội GD tại trường học chính quy.

2.3. Giáo viên

GV, hỗ trợ viên của CTGDTĐ Thái Lan cũng khá đa dạng. Những người
này bao gồm các GV GDKCQ tình nguyện, cộng tác viên, các chuyên gia địa
phương (những người có kinh nghiệm đào tạo kĩ năng tại địa phương), GV của
hệ thống nhà trường GD chính quy và các chuyên gia từ các tổ chức khác nhau,
đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, công nghiệp và các chuyên gia y
tế công cộng.

2.4. Cấu trúc CT

Năm 2001, Chính phủ Thái Lan đã thông qua một Khung CT quốc gia
(National Curriculum Framework). CT GD chính quy và GDKCQ, đều phải
xây dựng dựa trên CT này. CTGDTĐ đang được hoạt động dựa trên CT
GDKCQ cơ bản (Non-formal Basic Education Curriculum) năm 2001. Đó là
CT giảng dạy tương tự như hệ thống trường học chính quy. Các tổ chức tham
gia vào việc thực hiện CTGDTĐ đều phải thực hiện theo CT này. Theo các nhà
nghiên cứu Thái Lan, điều đó có nghĩa rằng nó thiếu sự đa dạng và ít sự lựa
chọn cho các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội. Để khắc phục điều đó, Ủy
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ban GDKCQ (Non-Formal Education Commission) đã có những cải tiến để làm
cho các tài liệu phù hợp hơn với đối tượng người học..

CT phân loại đối tượng cho 3 cấp: tiểu học, THCS và THPT. Mỗi cấp
học đều chia thành 3 lĩnh vực chung:

- Môn học cơ bản (Fundamental): bao gồm các môn: tiếng Thái, To án
học, khoa học, Ngoại ngữ.

- Lĩnh vực kĩ năng sống (Experience-oriented): Phát triển xã hội và cộng
đồng, Phát triển kĩ năng sống và phát triển nghề nghiệp.

- Các hoạt động cải thiện chất lượng cuộc sống (Quality of life
improvement activities). Lĩnh vực này tập trung vào phát triển trí thông minh
(phát triển tư duy), coi học tập là niềm vui – theo triết lí “khit pen”. Lĩnh vực
này dành cho những người muốn được đào tạo nghề và áp dụng vào cuộc sống
lao động, sản xuất.

2.5. Mạng lưới cơ sở

Số lượng các tổ chức hỗ trợ cho các CT GDKCQ đã gia tăng trong những
năm qua. Trong đó bao gồm các Trung tâm GDKCQ, Trung tâm GDKCQ cấp
huyện, Trung tâm khoa học GD, Trung tâm xúc tiến nghề nghiệp, Trung tâm
GDKCQ dành cho các nhóm đối tượng đặc biệt; trường học GD ngư ời lớn và
các trung tâm học tập cộng đồng. HV có thể học tại các Trung tâm nguồn khác
nhau, bao gồm cả Viện bảo tàng và Trung tâm khoa học. Có khoảng 6.000 trung
tâm học tập cộng đồng được thành lập tại các làng xã trên cả nước. Không có cơ
cấu tổ chức riêng cho các CTGDTĐ. HV có thể liên hệ với Trung tâm GDKCQ
cấp huyện (có ở tất cả các quận/huyện) để đăng kí CT học. Các lớp học thường
được cung cấp tại trường học chính quy và Trung tâm học tập cộng đồng. Hoặc
người học có thể lựa chọn nơi học thích hợp và thuận tiện cho mình như ở nhà
máy, xí nghiệp,…

2.6. Hình thức học tập

Người học phải đăng kí cho toàn bộ khóa học. Mỗi khóa học bao gồm 4
học kì, mỗi học kì kéo dài 20 tuần. Ở tất cả các cấp học, HV phải đăng kí 4 môn
học cơ bản, 4 môn định hướng kinh ngh iệm và ít nhất 100 giờ học Các hoạt
động cải thiện chất lượng cuộc sống. Đối với trình độ THPT, HV phải đăng kí
nhiều hơn so với yêu cầu tối thiểu của các cấp học khác về các Môn cơ bản và
Định hướng kinh nghiệm.
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Đối với nhóm đối tượng cụ thể khác như nhân viên khách sạn và tù nhân
thì cần phải học một số môn học cụ thể và kĩ năng cần thiết để hỗ trợ cho HV và
HV cần cùng nhau xây dựng kế hoạch học tập để phù hợp với kinh nghiệm bản
thân và nền tảng GD của họ.

GD nghề nghiệp cũng có sẵn như phát triển nghề nghiệp cho HV học cấp
THCS. Đối với những HV là công nhân, những người có nhu cầu vừa học vừa
làm, việc học có thể tổ chức tại các nhà máy, xí nghiệp và thông qua GD từ xa.
Có 3 môn học bắt buộc là: các môn chung, Môn chuyên ngành (tùy theo nghề
nghiệp và thực tế) và các môn tự chọn.

Văn phòng Ủy ban GDKCQ phối hợp với Ban CT - Giảng dạy và GD
phổ thông (Departments of Curriculum and Instruction and General Education)
để vận hành CTGDTĐ cho những người không được học tại trường chính quy.
HV cần đăng kí như là một HV ngoài nhà trường từ khi bắt đầu kì học. Sau đó,
HV sẽ được tham gia các hoạt động nhóm và thường xuyên được gặp gỡ người
điều hành nhóm (cũng nằm trong nhóm đó) để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực
khác nhau, trau dồi kĩ năng và tham khảo ý kiến người điều hành nhóm khi cần
thiết. HV cũng phải đáp ứng các yêu cầu về học thuật cho mỗi môn học để hoàn
thành khóa học.

HV có thể lựa chọn trong 3 loại hình thức học tập: học từ xa, học tập
trung và tự học. Các chứng chỉ môn học được tích lũy và được chấ p nhận ở các
loại hình thức học tập. Tuy nhiên, giá trị của từng cách thức học tập có thể khác
nhau, do đó có thể ảnh hướng đến tiêu chuẩn hóa trong việc đánh giá kết quả
học tập của HV.

Hoạt động học tập tập trung vào quá trình tư duy phê phán, học thông qua
làm việc/thực hành, giải quyết vấn đề và phát triển kĩ năng từ đó khiến cho HV
thúc đẩy tư duy và ít phụ thuộc vào lối học vẹt. Phương pháp học cũng khác
nhau từ việc tự học đến các nhóm học tập (học ít nhất 3 giờ 1 tuần).

2.7. Công nhận và đánh giá kết quả học tập

Văn phòng Ủy ban GDKCQ đã phát triển công cụ đánh giá để đảm bảo
rằng  các tiêu chuẩn và chất lượng của CT GDKCQ được duy trì, có vai trò
trong việc đánh giá học tập. Có 21 trung tâm đánh giá ở cấp tỉnh ở tất cả 5 khu
vực của đất nước. Nếu HV vượt qua được kì thi, kết quả đánh giá của HV đó sẽ
được gửi đến Ủy ban Đánh giá Quốc gia.
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Trước khi nhận được chứng chỉ, HV phải tham gia quá trình đánh giá kết
quả học tập CTGDTĐ. Toàn bộ quá trình đánh giá mất khoảng 2 tháng. Năm
2006, Thái Lan đã phân cấp cho các Trung tâm GDKCQ để đánh giá hiệu quả
học tập của HV là những người không tham gia đánh giá ở cấp quốc gia. Bằng
tốt nghiệp của GD tương đương cũng có giá trị như bằng tốt nghiệp của GD
chính quy. Với bằng tốt nghiệp này họ có thể tiếp tục họ c tập trong các trường
CĐ, ĐH. Một số có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ. Họ có thể phát triển
học tập, năng khiếu, nghề nghiệp ở mức độ cá nhân, địa phương, đất nước.

Như vậy, cũng như Hàn Quốc, CTGDTĐ Thái Lan thực hiện theo
chương trình khung quốc gia nhưng Thái Lan lại rất chú trọng đến các môn kĩ
năng sống và các hoạt động cải thiện chất lượng cuộc sống, coi học tập là niềm
vui trong cuộc sống. Với mỗi đối tượng khác nhau, Thái Lan cũng có những yêu
cầu khác nhau trong việc lựa chọn môn học để phù hợp với kinh nghiệm bản
thân cũng như điều kiện nghề nghiệp, học tập. Từ đó, những hình thức học tập
và phương pháp học tập cũng được xây dựng đa dạng cho người học dễ dàng
tiếp cận.

3. Chương trình giáo dục tương đương Philippines

3.1. Cơ chế chính sách

Năm 1977, Chính phủ đã thể chế hoá GDKCQ thông qua việc thành lập
Văn phòng Thứ trưởng về GDKCQ, trực thuộc Bộ GD - Văn hóa và Thể thao
(nay là Bộ GD). Văn phòng Thứ trưởng về GDKCQ được giao trách nhiệm phối
hợp tất cả các CT của các cơ quan Chính phủ và phi Chính phủ tham gia vào
GDKCQ. Hiện nay tại Philippines có nhiều CT và dự án liên quan đến GDKCQ
để đáp ứng nhu cầu cụ thể và trực tiếp của nhiều nhóm đối tượng trong xã hội.

Hệ thống công nhận GDKCQ và CT tương đương The NFE Accreditation
and Equivalency (A&E) đã cung cấp các phương tiện thay thế, để người học có
thể chứng nhận việc học tập của mình dành cho người học từ 15 tuổi trở lên.
Các cơ quan khác của Chính phủ như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương
mại và Công nghiệp, Bộ Quốc phòng, Bộ Phúc l ợi xã hội và Phát triển đã triển
khai và tích hợp GDKCQ vào các hoạt động của mình.

3.2. Đối tượng người học

Hệ thống công nhận GDKCQ và CTGDTĐ dành cho người Philippines
từ 15 tuổi trở lên. Họ là những người không có điều kiện học tại trường lớp
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chính quy hoặc người đã bỏ học tiểu học hoặc trung học theo hình thức chính
quy. Hệ thống công nhận GDKCQ và CTGDTĐ có nhiệm vụ cung cấp cơ hội
học tập mà ở đó, thanh niên và người lớn ngoài nhà trường chính quy sẽ được
trao quyền để trở thành những thành viên tích cực trong xã hội; đồng thời hướng
tới một xã hội mà ở đó con người có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ
trợ cho sự phát triển đất nước.

3.3. Giáo viên

Các cán bộ chủ chốt trong việc cung cấp CT GDKCQ và CTGDTĐ là
người quản lý giảng dạy - instructional manager (IM), người chịu trách nhiệm
giám sát, tạo điều kiện cho quá trình học tập cho nhóm người học GDKCQ và
CTGDTĐ lên tới 25 người. Cán bộ chủ chốt thực hiện vai trò của một người
biết đọc biết viết thường xuyên hoặc thông thường ở cấp tiểu học, đặ c biệt là
trong giai đoạn dưới tiểu học. Vai trò của các cán bộ chủ chốt thay đổi ở cấp
tiểu học và trung học để giúp người học có trách nhiệm hơn trong việc tự học
thông qua các tài liệu học tập. Cán bộ chủ chốt có 3 chức năng chính: hướng
dẫn, phối hợp và quản lý. Nhiều cán bộ quản lý là GV tiểu học, trung học hoặc
những người có kinh nghiệm sư phạm.

Một loại cán bộ chủ chốt khác nữa là Điều phối viên GDKCQ. CT
GDKCQ và CTGDTĐ được đặt tại Văn phòng GDKCQ (Bureau of Non-
Formal Education), gần đây được đổi tên thành Văn phòng Hệ thống học tập
thay thế. Một trong những bộ phận của Văn phòng Hệ thống học tập thay thế là
Bộ phận phát triển nhân viên. CT đào tạo của Hệ thống GDKCQ và CTGDTĐ
được thiết kế chủ yếu để đáp ứng nhu cầu đào tạo và yêu cầu của Văn phò ng
GDKCQ và CTGDTĐ, cán bộ nhân viên và các bên liên quan tại trung ương và
các lĩnh vực khác.

3.4. Cấu trúc CT

Khung CT của hệ thống công nhận GDKCQ và CTGDTĐ được xây dựng
dựa trên định nghĩa mới của quốc gia về trình độ biết chữ và các chỉ số phát
triển cơ bản được thiết lập bởi Hội đồng đánh giá trình độ biết chữ (Literacy
Coordinating Council.

Biết chữ được định nghĩa là “một loạt các kĩ năng và năng lực – nhận
thức, thái độ và hành vi – cho phép cá nhân sống và làm việc như những con
người đích thực, phát triển tiềm năng của mình, đưa ra quyết định quan trọng và
phát huy vai trò trong xã hội tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân và
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trong cộng đồng lớn hơn như địa phương, vùng, quốc gia và toàn cầu. Những
khả năng đó nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân
nói riêng và chất lượng xã hội nói chung.

CTGDTĐ Philippines mang tính hành dụng cao, chú trọng kĩ năng/năng
lực chứ không cấu trúc theo môn học như ở trường học chính quy. CTGDTĐ
Philippines được thiết kế theo mođun và chia thành 5 lĩnh vực kĩ năng sống có
liên quan với nhau:

- Kĩ năng giao tiếp bao gồm kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ...
(Communication skills).

- Kĩ năng giải quyết vấn đề và tư duy phê phán bao gồm kĩ năng tính
toán, tư duy khoa học ... (Problem solving and critical thinking).

- Kĩ năng sử dụng các nguồn lực/khả năng lao động một cách bền vững,
bao gồm khả năng kiếm sống... (Sustanable use of resources/productivity).

- Phát triển bản thân và ý thức cộng đồng (Development of self and sense
of community).

- Mở rộng thế giới quan (Expanding one's world vision)

Mục đích của CTGDTĐ là phát triển các kĩ năng cơ bản, cần thiết của
người lớn để mỗi người đảm nhiệm thành công vai trò của mình trong từng mối
quan hệ xã hội như làm cha mẹ, làm người lao động và làm thành viên trong
cộng đồng. CTGDTĐ nhằm mục đích hỗ trợ người học để họ có thể có những
bước tiến liên tục trong việc học tập. Họ cũng được trao quyền để kiểm soát
việc học của chính mình. Các HV khi nắm vững những kĩ năng và năng lực
mới, họ sẽ tự tin hơn trong học tập, đồng thời họ cũng ít phụ thuộc vào sự hỗ trợ
và họ có trách nhiệm hơn trong việc học tập độc lập. Khung CTGDTĐ tập trung
vào nội dung, năng lực và phương pháp học tập, cũng như các không gian xã
hội học, tâm lý học và triết học của nó. Nó nhấn mạnh chức năng học tập và học
tập dựa trên năng lực; đồng thời kết hợp với 4 trụ cột của UNESCO: học để
biết, Học để làm, Học để trở thành người và Học để chung sống.

3.5. Mạng lưới cơ sở

Mạng lưới cơ sở hỗ trợ cho việc học tập của người lớn theo CTGD TĐ
được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và đa dạng của người học. Nó
cung cấp cho người học một loạt các biện pháp học tập để họ có thể phát triển



Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và của một số quốc gia trên thế giới

16 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

các yêu cầu tối thiểu của CTGDTĐ. Trong đó bao gồm kiến thức, thái độ, giá trị
và kĩ năng. Các CTGDTĐ được cung cấp chủ yếu thông qua các đơn vị đang
hợp tác với Bộ GD, bao gồm các Tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức Chính phủ
như trường cao đẳng và đại học, các tổ chức bảo trợ với mạng lưới quốc gia
hoặc khu vực có đủ kiều kiện để liên kết, phối hợp các thành viên trong cộng
đồng.

3.6. Công nhận và đánh giá kết quả học tập

Mục đích của hệ thống CTGDTĐ nhằm giúp người học có thể phát huy
các năng lực học tập từ khả năng biết chữ đến năng lực tự học bằng cách hỗ trợ
việc làm chủ các kĩ năng và năng lực cần thiết để có được sự công nhận quốc
gia về CTGDTĐ.

Sau khi đánh giá ban đầu nhu cầu học tập của mình, có những người học
xin được cấp giấy chứng nhận trước khi học tập bằng cách tham gia bài kiểm tra
của Hệ thống đánh giá. Như vậy, người học chỉ đăng kí cho tới tiểu học và trung
học tại Hệ thống đánh giá ở địa phương. Nếu học vượt qua được bài kiểm tra
này, họ sẽ được cấp chứng chỉ. Cũng có nhiều HV muốn lựa chọn tiếp tục học
tập để nâng cao kiến thức, kĩ năng và năng lực trước khi tham gia bài kiểm tra
của Hệ thống đánh giá để lấy chứng chỉ.

Hệ thống công nhận dưới hệ thống GDKCQ và CTGDTĐ có hai loại: -
Chứng nhận kết quả học tập của một cá nhân; - Chứng nhận các CT học tập.

Chứng nhận kết quả học tập của một HV bao gồm trong CT đánh giá sau
khi học tập được kiểm tra và cấp chứng chỉ tương đương. Đánh giá sau khi học
tập bao gồm việc sử dụng các phương pháp đánh giá không chính thức như
đánh giá hồ sơ học tập, cũng như là đánh giá trước và sau khi tham gia mô -đun
và các hình thức đánh giá khác.

Đánh giá CTGDTĐ sử dụng công cụ đánh giá dựa trên khung CT giảng
dạy CTGDTĐ và tài liệu học tập dành cho 2 loại/2 cấp độ chứng chỉ, có trình độ
tương đương với GDCQ. Đánh giá CTGDTĐ được quản lý bởi NETRC theo
hướng dẫn quản lý kiểm tra được phát triển bởi Văn phòng GDKCQ. Các ứng
viên sau khi vượt qua kì thi sẽ được cấp bằng, có chữ kí của Bộ trưởng Bộ GD.
Việc công nhận CT học tập cũng bao gồm việc công nhận chính thức của các tổ
chức, cơ quan cung cấp các CT GDKCQ.
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Nó liên quan đến sự hợp tác với các cơ quan tổ ch ức GDKCQ để thuận
lợi cho sự vận hành của CT, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và đánh giá tổng kết
để đảm bảo chất lượng CT GDKCQ và CTGDTĐ được cung cấp bởi các nhà
cung cấp GDKCQ độc lập. Trước khi một người học đạt tới một giai đoạn nhất
định, người đó cần phải trải qua hệ thống đánh giá GDKCQ và CTGDTĐ với
nhiều con đường để đạt được mục tiêu học tập. Có 3 bước trong quá trình học
tập như sau: Bước 1 : Tuyển sinh, sàng lọc và định hướng; Bước 2 : Quá trình
học tập; Bước 3 : Đánh giá , Tốt nghiệp – bằng cấp tương đương.

Điểm đặc biệt trong CTGDTĐ Philippines là việc xây dựng CT riêng, tập
trung vào 5 lĩnh vực kĩ năng sống chứ không cấu trúc theo môn học như trường
học chính quy. CT phản ánh sự tập trung vào một chủ thể/năng lực nhất định,
đồng thời được rút ra từ kinh nghiệm của người học GDKCQ để trang bị cho họ
những kĩ năng và kiến thức hữu ích cho việc giải quyết các vấn đề gặp phải
trong cuộc sống thường ngày và cải thiện chất lượng sống.

Như vậy, qua việc nghiên cứu CTGDTĐ của ba nước Hàn Quốc, Thái
Lan, Phillipnies cho thấy: Việc thực hiện CTGDTĐ ở các nước khá đa dạng.
Nếu như Hàn Quốc và Thái Lan thực hiện theo CT chuẩn quốc gia thì
Philippines lại xây dựng CTGDTĐ riêng. Tuy nhiên, t rong quá trình tổ chức
thực hiện, các nước đều có điểm giống nhau là chú trọng đến đặc thù của người
học thường là HV người lớn, vừa học vừa lao động sản xuất để thiết kế những
hình thức học tập phù hợp nhất.

Với hình thức, thời gian, địa điểm học tập mềm dẻo, linh hoạt với hệ
thống kiểm tra đánh giá linh hoạt,  CTGDTĐ đã góp phần quan trọng trong việc
tạo cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, HTSĐ. CTGDTĐ đã đáp
ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng người học để đạt được bằng cấp
mong muốn. Đồng thời, CTGDTĐ góp phần mang lại sự bình đẳng trong việc
lựa chọn, tiếp nhận cơ hội học tập, nâng cao tri thức, kĩ năng và thái độ cần thiết
cho người dân để có một cuộc sống hạnh phúc, đồng thời góp phần làm tăng giá
trị kinh tế và văn hoá của toàn xã hội.
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VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY
TRONG VIỆC THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở CỘNG ĐỒNG

ThS. Nguyễn Lê Vân Dung,
Phòng Nghiên cứu Giáo dục Cộng đồng,

Trung tâm nghiên cứu Giáo dục không chính quy

Mở đầu

Trước những thay đổi không ngừng của cuộc sống, của công việc và
những tiến bộ vũ bão của khoa học – công nghệ, học tập suốt đời (HTSĐ) đã trở
thành nhu cầu cần thiết của mỗi người. Người học không chỉ đặt mục tiêu có
bằng cấp, chứng chỉ mà quan trọng hơn là “học để biết, để làm, để cùng chung
sống và để làm người” 1. HTSĐ giúp mỗi cá nhân có ý thức đầy đủ về bản thân
và môi trường xung quanh; có vai trò xã hội trong xác định việc làm, trong nghề
nghiệp và trong cộng đồng. Nhiều quốc gia ở châu Á hiện nay, việc xây dựng xã
hội học tập (XHHT) là một trong những ưu tiên quan trọng trong chương trình
nghị sự của quốc gia. Ở Việt Nam, việc xây dựng XHHT càng trở nên bức thiết
khi mà một trong các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục được quy định trong Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) là “Hoàn thiện hệ
thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, HTSĐ và xây dựng
XHHT”. Với đặc trưng về truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc và nền
văn hóa làng xã, xây dựng XHHT ở Việt Nam cần thiết phải được xây dựng từ
cơ sở (xã, phường, thị trấn) – đơn vị hành chính Nhà nước thấp nhấp. Ở cộng
đồng, ngoài các thiết chế văn hóa – giáo dục chính quy cung cấp các cơ hội học
tập thì các thiết chế giáo dục không ch ính quy cũng đóng góp một phần không
nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân ở cộng đồng.

1. Trung tâm học tập cộng đồng

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là thiết chế giáo dục đã được
Luật hóa để góp phần xây dựng xã hội học tập (XHHT) từ cơ sở. Năm 2008, Bộ
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 09 về Quy chế tổ chức hoạt
động của TTHTCĐ, đã xác định chức năng của TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt
đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc
sống góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc

14 trụ cột của UNESCO về giáo dục được trích từ báo cáo “Learning: The Treasure Within” của Jacques Dulors
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làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng; là nơi
thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người
dân.

Nhiệm vụ của TTHTCĐ cũng được quy định như sau:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục
sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức
và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng; phối hợp triển
khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các dự án,
chương trình tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc
sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương, phòng
chống tệ nạn xã hội.

- Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình
thức học tập  phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng.

Sau quá trình xây dựng và phát triển, TTHTCĐ đã đóng vai trò nòng cốt,
quan trọng trong việc xây dựng XHHT ở cơ sở xã, phường, thị trấn. TTHTCĐ
góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nên các trung tâm này cần phải đặc
biệt quan tâm tới các chuyên đề giáo dục có nội dung thiết thực trong việc nâng
cao chất lượng sống thông qua chuyển giao khoa học và công nghệ, mở các lớp
dạy nghề ngắn hạn.

Để có được những nội dung học tập phong phú và đa dạng, TTHTCĐ cần
phối kết hợp với các ban ngành, tổ chức xã hội, cá nhân trên địa bàn dân cư, cụ
thể là với các đơn vị:

- Trường tiểu học xã/phường để tổ chức các lớp Xóa mù chữ, sau xóa mù
chữ.

- Trường Trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện để
mở các lớp bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

- Trạm y tế xã/phường/thị trấn để tuyên truyền kiến thức phòng chữa
bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

- Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư xã, Hội nông dân,
Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên của xã...
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để tổ chức các lớp tập huấn kĩ thuật, các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật, các
câu lạc bộ cho học viên.

- Phòng văn hóa thông tin, ban văn hóa xã tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghê, thể dục, thể thao.

- Các nghệ nhân, những người sản xuất, kinh doanh giỏi của xã để truyền
nghề hoặc trao đổi kinh nghiệm làm ăn.

- Phòng pháp chế của xã để phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước.v.v…

Sự phối, kết hợp phải được tiến hành thường xuyên liên tục, trong suốt
quá trình từ xây dựng kế hoạch, cho đến tổ chức thực hiện các hoạt động và
kiểm tra đánh giá.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ trong việc
tạo cơ hội học tập cho mọi người dân, nên thành lập hệ thống mạng lưới vệ tinh
là các câu lạc bộ học tập cộng đồng. Mỗi xã có một TTHTCĐ được hiểu như là
“trung tâm mẹ”. Dưới các thôn, xóm, bản, ấp sẽ có hệ thống chân rết là các
“trung tâm con” có thể gọi là các câu lạc bộ học tập cộng đồng. Những câu lạc
bộ này cũng có bộ máy quản lý do cộng đồng đảm trách theo phương thức tự
nguyện, do cộng đồng dân cư khu vực đó bầu ra. Các câu lạc bộ học tập cộng
đồng được hiểu là cánh tay nối dài của TTHTCĐ cấp xã, phường, thị trấn, giúp
cho trung tâm mẹ hoạt động phủ khắp được đến tận từng người dân ở cộng
đồng. Mô hình câu lạc bộ học tập cộng đồng này sẽ phát huy được quyền làm
chủ của cộng đồng dân cư; phát huy được tính năng động, sáng tạo của cộng
đồng cũng như đáp ứng được nhiều nhu cầu đa dạng, thiết thực của cộng đồng
mà vẫn giữ được những quy định mang tính nguyên tắc theo quy chế hoạt động
của TTHTCĐ hiện hành.

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã

Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã là một thiết chế văn hóa – giáo dục
mang tính tổng hợp. Trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã
phát triển rộng khắp trong cả nước. Hình thức sinh hoạt của Trung tâm Văn hóa
– Thể thao xã khá đa dạng và phong phú với nhiều nội dung phù hợp với từng
đối tượng cụ thể.

Theo Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy
định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao
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xã thì chức năng nhằm: Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui
chơi gải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc;
bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức
hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho
các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các
nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã bao gồm:

- Đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã; thực hiện chủ trương xã hội
hóa các lĩnh vực văn hóa – thể thao trong phạm vi xã.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã để tổ chức các hoạt động
văn hóa – thể thao trên địa bàn; hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ
cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao ở các khu dân cư xã;

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể ở xã để tổ chức các hoạt động văn hóa
– thể thao trên địa bàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí
cho trẻ em.

Những năm qua, hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã ngoài
các buổi sinh hoạt Chi bộ, họp thôn, sinh hoạt của các đoàn thể thì nơi đây còn
tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ tiêu, kế hoạch, các giải pháp
phát triển kinh tế xã hội của địa phương đến tận người dân; tổ chức các hoạt
động truyền thông, hướng dẫn các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng
khoa học kĩ thuật trong phát triển kinh tế, tuyên truyền giáo dục kĩ năng sống,
về đạo đức, lối sống, về sức khỏe và giới tính, về dân số và kế hoạch hóa gia
đình; tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỉ niệm các  ngày lễ của dân tộc
cũng như địa phương; tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ, các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, nói chuyện chuyên đề, giao
lưu học hỏi giữa các xã trong tỉnh.

Ở những vùng địa bàn xã (nhất là các xã miền núi) quá rộng, người dân
thường xây dựng và tổ chức nhà văn hóa ở các thôn, xóm, ấp, cụm dân cư. Chức
năng của Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn cũng giống với Trung tâm Văn hóa –
thể thao xã nhưng ở mức độ cấp thôn, xóm, bản, ấp. Nhiệm vụ của Nhà văn hóa
– Khu thể thao thôn theo Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/03/2011
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Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa – Khu thể thao
thôn bao gồm:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ
chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở thôn.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; các cuộc
giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu, thi đấu các môn thể thao; duy
trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng
khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho
trẻ em.

- Tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, tiếp nhận thông tin
và hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân trên địa bàn thôn.

- Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa,
xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các cuộc hội họp của thôn và thực hiện các nhiệm vụ khác do
lãnh đạo địa phương giao.

Nội dung sinh hoạt của Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn thôn cũng rất
phong phú và đa dạng. Đây là một trong những nơi góp phần tru yền bá và giữ
gìn phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa của các địa phương. Tại đó
những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ cho mọi đối tượng như
thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, phụ lão… nhằm giúp cho người dân phát triển các
nhu cầu tinh thần và năng lực thụ hưởng văn hóa.

3. Bưu điện - Văn hóa xã, phường

Đây là mô hình gắn kết giữa hai ngành Văn hóa và Bưu chính viễn thông.
Theo Thông tư số 17 /2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 08 năm 2013 Quy định
về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã có hai nhiệm vụ chính đó là cung
ứng dịch vụ bưu chính viễn thông và tổ chức hoạt động đọc sách, báo; tổ chức
triển khai các chương trình, dự án về nông thôn.

Như vậy, mô hình này tích hợp hai chức năng là cung cấp các dịch vụ
bưu chính viễn thông cơ bản và cung cấp tài liệu, phục vụ người dân địa phương
đọc sách báo miễn phí. Bộ Bưu chính viễn thông đã phối hợp, liên kết với Bộ
Văn hóa Thông tin trong việc chỉ đạo hệ thống thư viện (thuộc ngành văn hóa
thông tin) cung cấp, luân chuyển sách báo từ các thư viện sang các Điểm Bưu



Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và của một số quốc gia trên thế giới

25 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

điện - Văn hóa xã. Nhờ đó, đến Bưu điện - Văn hóa xã, người dân không chỉ
được tiếp cận với các loại hình dịch vụ thông tin liên lạc tiện ích một cách thuận
lợi, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần mà còn được thụ hưởng nguồn thông
tin, trí thức, nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của nhà nước. Các điểm Bưu điện - Văn hóa đã trở thành trung tâm
giao dịch, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Người dân tới gửi thư, bưu kiện, bưu
phẩm, gọi điện thoại, tranh thủ đọc sách báo, trao đổi kinh nghiệm đọc được từ
những cuốn sách báo, tài liệu để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, phát triển kinh
tế gia đình. Sách báo của thư viện cũng đã được sử dụng tối đa, phát huy được
giá trị của mình trong đời sống xã hội.

Trong năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã kí kết một chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ
trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu
điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 – 2020. Đây được coi là một chủ trương đúng
đắn và kịp thời bởi vì đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin, văn
hóa hữu ích, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện
nay và có khả năng phát triển bền vững. Chương trình phối hợp này là cơ sở
quan trọng để hình thức phục vụ ngoài thư viện được duy trì và phát triển.

Điểm Bưu điện - Văn hóa xã gắn liền với đơn vị hành chính cấp xã – đơn
vị hành chính thấp nhất. Việc đưa sách báo xuống phục vụ người dân tại tại đây
đã thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, tạo sự bình đẳng trong việc
thụ hưởng thông tin của người dân vùng sâu, vùng xa. Nó tạo điều kiện cho mọi
người dân có cơ hội được dễ dàng tiếp cận với sách báo, thông tin được cập
nhật thường xuyên; các tiến bộ khoa học kĩ thuậ t được thâm nhập vào cuộc sống
một cách nhanh chóng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được
triển khai kịp thời. Việc đưa sách báo xuống cơ sở không chỉ khai thác triệt để
vốn sách báo của thư viện tỉnh phục vụ cộng đồng, giúp tăng vòng quay của
sách, nâng cao hiệu quả sử dụng sách báo, mà còn góp phần tạo cho người dân
thói quen đọc sách báo, giúp phát triển và bảo tồn văn hóa đọc một cách sâu
rộng, tiến tới xây dựng XHHT, xây dựng xã hội đọc sách.

Bưu điện - Văn hóa xã, phường đã tạo ra một hệ thống điểm dịch vụ rộng
khắp trong cộng đồng dân cư và được coi là điểm sáng văn hóa ở khu vực nông
thôn, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, việc phát triển các điểm Bưu điện - Văn hóa
xã, phường đã mở rộng mạng lưới thông tin liên lạc, trở thành kênh thông tin
chính thống để phục vụ đắc lực cho những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tư tưởng
ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Vì vậy, có thể nói nói rằng trong thời gian qua
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các điểm Bưu điện - Văn hóa xã đang góp phần xóa “nghèo” thông tin, tạo ra
môi trường thuận lợi cho việc nâng cao dân trí ở nông thôn. Trong thời gian tới
mô hình này cần phải được cải tiến, đổi mới toàn diện từ nâng cao cơ sở vật
chất, mở rộng dịch vụ cho đến nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ nhân
viên làm công tác này.

4. Các loại hình câu lạc bộ

Nổi bật ở ở cấp xã hiện nay có loại hình Câu lạc bộ Khuyến nông -
Khuyến lâm -Khuyến ngư (Gọi tắt là Câu lạc bộ Khuyến nông). Câu lạc bộ
Khuyến nông được coi là cánh tay nối dày của tổ chức khuyến nông từ Trung
ương đến tận cơ sở.  Câu lạc bộ Khuyến nông được hiểu là một tổ chức quần
chúng tự nguyện của những người sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp đoàn kết
giúp đỡ nhau nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật nhằm đưa năng suất, sản
lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày một tăng, tạo công ăn việc làm, cải
thiện đời sống gia đình, cộng đồng, xây dựng một nền nông nghiệp bền vững
theo hướng công nghiệp hóa, nông thôn ngày một văn minh và tri thức hóa nông
dân. Mỗi Câu lạc bộ khuyến nông cấp xã đều có đội ngũ khuyến nông viên cơ
sở chuyên trách từ 1 -2 người/xã; mỗi thôn, bản, ấp có 01 cộng tác viên khuyến
nông (bán chuyên trách). Các câu lạc bộ được lập nên đều xuất phát từ nhu cầu
thực tế sản xuất của người dân ở từng vùng, miền, cộng đồng trong từng giai
đoạn cụ thể. Các câu lạc bộ thường sinh hoạt theo chuyên đề về sản xuất nông
nghiệp, kỹ thuật nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, bảo quản nông sản… Do nội
đung chuyên đề khá thiết thực và bổ ích, cộng thêm với lực lượng cán bộ
khuyến nông hầu hết đã được đào tạo về chuyên môn, được bồi dưỡng về kỹ
năng hoạt động khuyến nông, có kinh nghiệm thực tiễn và rất tâm huyết với
nghề, thường xuyên gắn bó với sản xuất, với nông dân nên các câu lạc bộ này
được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Các câu lạc bộ Khuyến nông,
khuyến lâm, khuyến ngư bên cạnh việc hỗ trợ đối tượng nông dân nghèo để xoá
đói giảm nghèo, nội dung hoạt động của các câu lạc bộ cũng chú trọng hỗ trợ
các đối tượng nông dân sản xuất hàng hoá, nông dân khá giả áp dụng các kỹ
thuật, công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng giá trị
thu nhập.

Câu lạc bộ Khuyến nông đã phối hợp với các trung tâm Khuyến nông,
trạm Khuyến nông trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác Khuyến
nông tại cụm dân cư và hộ nông dân. Đây là tổ chức không thể thiếu ở địa bàn
sản xuất. Trong những năm qua, mô hình này đã tập hợp được nông dân theo
nhóm sở thích, nhóm ngành nghề, tạo điều kiện cho các cơ quan như Khuyến
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nông, Bảo vệ thực vật, Thú ý, các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu…
chuyển giao những thông tin khoa học kĩ thuật, dự tính dự báo về dịch bệnh trên
cây trồng – vật nuôi, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao trình độ nuôi
trồng của nông dân trong sản xuất nông nghiệp; giúp người dân mạnh dạn
chuyển đổi cơ cấu vật nuôi – cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng
vùng miền cụ thể cũng như đầu tư tái sản xuất.

Ngoài ra, ở các vùng nông thôn hiện nay cũng đã và đang duy trì rất
nhiều loại hình câu lạc bộ tự quản ở cộng đồng như  Câu lạc bộ học tập cộng
đồng của TTHTCĐ, Câu lạc bộ của người cao tuổi, Câu lạc bộ của hội Cựu giáo
chức, Câu lạc bộ của hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ thể thao của thanh niên,
Câu lạc bộ các bà mẹ trẻ, câu lạc bộ thơ ca truyền thống, câu lạc bộ dưỡng sinh,
câu lạc bộ sức khỏe vượng, câu lạc bộ người yêu sách…. Các câu lạc bộ này
được tổ chức ở ngay các thôn, bản, xóm, ấp, cụm dâm cư và sinh hoạt theo từng
chuyên đề cụ thể. Nội dung sinh hoạt ở các câu lạc bộ sẽ hộ trợ và nâng cao tri
thức, kĩ năng và cả đời sống tinh thần cho các cá nhân khi tham gia.

5. Thư viện xã và các mô hình tủ sách ở cộng đồng

Đọc sách là sở thích cá nhân của mỗi người, nhưng nếu không được
khuyến khích, không có cơ hội tiếp cận thì người dân ở cộng đồng sẽ không ý
thức được nhu cầu đọc – một trong những kỹ năng quyết định hình thành khả
năng tư duy và phát triển trí tuệ của con người, một kênh quan trọng để cập nhật
thông tin và nâng cao hiểu biết. Lịch sử phát triển dài lâu của văn hóa đọc đã
chứng minh sách có vai trò to lớn trong việc truyền bá tri thức một cách hệ
thống, khoa học. Thư viện hoặc tủ sách rất có tác dụng đối với những cá nhân
muốn mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ học vấn, nhất là những người tự
học. Ở cộng đồng cấp xã hiện nay đã tồn tại hai loại mô hình để phục vụ người
đọc, đó là thư viện xã và các mô hình tủ sách ở cộng đồng.

5.1. Thư viện xã

Quy chế mẫu về tổ chức hoạt động của Thư viện xã, phường, thị trấn đã
được quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày
28 tháng 08 năm 2008. Trong đó có nêu rõ chức năng và nhiệm vụ của Thư viện
xã là:

- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều ki ện thuận lợi cho người dân sử dụng
vốn tài liệu thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ đọc tại chỗ, cho mượn về
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nhà, mở cửa thư viện theo ngày, giờ nhất định phù hợp với điều kiện lao động
và sinh hoạt của nhân dân địa phương.

- Xây dựng vốn tài liệu mang tính chất tổng hợp phù hợp với trình độ và
nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã
hội của địa phương.

- Tăng cường vốn tài liệu thông qua việc tiếp nhận sách, báo luân chuyển
từ thư viện tỉnh, huyện, sách, báo do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài
trợ, biếu, tặng hoặc trao đổi với các thư viện, phòng đọc sách khác trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu
sách báo để thu hút người dân đến sử dụng thư viện; tổ chức các đợt vận động
đọc sách, báo, xây dựng phong trào đọc, hình thành thói quen đọc sách, báo của
nhân dân địa phương.

- Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới tủ sách, phòng đọc sách ở
cơ sở.

Trong những năm qua, mô hình thư viện công cộng cấp xã đã tiến hà nh
phục vụ cho người dân ở nhiều hình thức như đọc tại chỗ, đưa sách luân chuyển
về cơ sở, biên soạn các bản thư mục chuyên đề, phục vụ thông tin theo chế độ
hỏi/ đáp… Có thể nói các thư viện đã tích cực tham gia cung cấp sách, báo,
thông tin cho người dân, giúp họ nâng cao đời sống tinh thần, giảm “mù” giảm
“đói” thông tin.

5.2. Các mô hình tủ sách ở cộng đồng

Nhìn vào một số mô hình tủ sách hiệu quả hiện nay ở cộng đồng sẽ thấy
một số quy tắc chung trong về xác định đối tượng phục vụ chính của tủ sách, địa
điểm đặt tủ sách, người quản lý, vấn đề bổ sung nguồn sách và hiệu ứng nhân
rộng của các mô hình tại từng địa phương cụ thể. Tùy theo đối tượng phục vụ
chính của tủ sách và điều kiện kinh tế - xã hội của từng cộng đồng cụ thể mà
xây dựng những mô hình tủ sách phù hợp. Đối với cộng đồng có tổ chức như
dòng họ, trường học thì việc xác định và nhân rộng mô hình sẽ dễ dàng hơn.

- Mô hình Tủ sách dòng họ do dòng họ quản lý, đặt ngay tại nhà thờ họ
hoặc một hộ có điều kiện trong họ. Nguồn sách được quyên góp và bổ sung bởi
quỹ của dòng họ hoặc từ những người con xa quê gửi về. Đối tượng phụ vụ tủ
sách không chỉ dành cho người trong dòng họ mà còn phục vụ cho bà con xóm
giềng thuộc dòng học khác.
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- Với trường học, mô hình Tủ sách phụ huynh được đặt ngay tro ng mỗi
lớp học để phục vụ việc đọc sách của học sinh trong giờ ra chơi hoặc những giờ
nghỉ. Những tủ sách này rất thuận tiện để học sinh tự quản lý và mượn sách.
Nguồn sách và nguồn kinh phí để mua sách do các phụ huyng đóng góp với sự
hỗ trợ của nhà trường. Đối với các bậc cha mẹ, đây là một cách thiết thực để họ
chăm lo đến đời sống tinh thần của con cái. Còn các em học sinh có thể mượn
sách dễ dàng hơn, do đó lượng đọc cũng nhiều hơn thư viện trường.

- Đối với cụm dân cư, thôn, bản, ấp, nhất là những nơi thuộc vùng sâu
vùng xa, việc xây dựng tủ sách gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xác định mô
hình vởi thường khó tìm được người quản lý tủ sách có tâm huyết. Vấn đề bổ
sung nguồn sách cũng gặp nhiều thách thức khi nhận thức của người dân ở cộng
đồng về văn hóa đọc còn thấp và thiếu nguồn kinh phí xã hội hóa huy động
được từ cộng đồng.

- Mô hình Tủ sách giáo xứ: Tủ sách được đặt trong nhà thờ nơi các tín đồ
đi lễ, do cộng đồng trong giáo xứ xây dựng và duy trì.

- Mô hình Tủ sách hậu phương: Các tủ sách hậu phương được đặt trong
gia đình có vợ là giáo viên, chồng là quân nhân. Thông qua giáo viên, sách sẽ
được đưa đến học sinh và đây được coi như một mô hình kiểu mẫu cho việc xây
dựng hệ thống tủ sách gia đình.

- Thư viện lưu động (Xe sách lưu động): Mô hình này nhằm nâng cao
năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng lưới thư viện cơ sở, đáp ứng nhu cầu
học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi người dân tại cộng đồng. Loại mô hình
này thường do các dự án tài trợ. Tuy chỉ được thiết kế trên một xe tải nhưng xe
sách lưu động đã được trang bị đầy đủ kệ sách, bàn, ghế, máy phát điện, tivi với
đầy đủ các loại hàng hóa, chủ yếu là sách và đồ dùng học tập. Không chỉ là bán
sách giảm giá, tại những vùng sâu, vùng xa, buổi tối, thư viện hay xe sách lưu
động còn tổ chức chiếu phim hoạt hình, phim tài liệu phục vụ bà con và các em
học sinh; tổ chức những buổi giao lưu với các ban, ngành, đoàn thể tại địa
phương; trao những phần quà để tạo niềm vui và động lực để phấn đấu cho các
gia đình có con em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng có nhiều cố
gắng trong học tập.

6. Mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học của Hội Khuyến học

Ở nước ta, trong hàng nghìn năm qua, người dân luôn khát khao sự học
với ý thức học để làm người, học để có được những tri thức và năng lực hoạt
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động, đẩy mạnh sản xuất, học để thoát cảnh đói nghèo. Khát vọng đó đã tạo nên
truyền thống hiếu học lâu đời của dân tộc. Truyền thống hiếu học đã được từng
gia đình gìn giữ và phát huy.

Ngày 02 tháng 10 năm 1996, Hội Khuyến học Việt Nam chính thức được
thành lập và đi vào hoạt động. Các chi hội Khuyến học được thành lập khắp các
tỉnh thành trên cả nước. Để thực hiện tốt chức năng khuyến khích và hỗ trợ sự
học hành trong nhân dân, Hội chủ trương thi đua xây dựng các gia đình hiếu
học, dòng họ khuyế n học ở dưới tận cơ sở nhằm tạo nên một nội lực quan trọng
thúc đẩy nhân dân tham gia các hình thức học tập. Xây dựng gia đình hiếu học,
dòng họ hiếu học, về thực chất, là phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc,
làm cho mỗi người dân thấy được tầm quan trọng của việc học hành. Phong trào
thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học do Hội Khuyến học Việt
Nam phát động đã được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Để đạt được danh hiệu gia đình hiếu học ở cơ sở cần thực hiện ba tiêu chí
sau:

- Tất cả con em trong gia đình đều phải được đến trường, lớp học tập
đúng độ tuổi, kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên, không lưu ban bỏ học;

- Người lớn tuổi trong gia đình (trừ người già ốm yếu) đều phải có nội
dung học tập thích hợp để không ngừng nâng cao học vấn, hoàn thiện tay nghề,
nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng cuộc sống;

- Các thành viên trong gia đình tích cực tham gia công tác khuyến học,
xây dựng gia đình hòa hợp, hạnh phúc, giáo dục cho con em về đạo đức, có
quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, không vi phạm pháp luật.

Để đạt được danh hiệu dòng họ hiếu học ở cơ sở cần thực hiện ba tiêu chí
sau:

- Trong dòng họ có trên 50% gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học;

- Dòng họ quan tâm giúp đỡ những gia đình khó khăn để tất cả con em
trong dòng họ đếu được đến trường;

- Dòng họ có quỹ khuyến học. Quỹ của dòng họ phải hoạt động có hiệu
quả;

- Trong dòng họ có Chi hội khuyến học (hoặc Ban khuyến học);
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- Mọi gia đình trong dòng họ đều thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Sau này, phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học và dòng họ
khuyến học phát triển rầm rộ hơn, lôi cuốn đông đảo nhiều người tham gia hơn.
Nội dung thi đua cũng mang nhiều nét mới hơn. Về gia đình hiếu học, nhân dân
tại nhiều địa phương đã chia gia đình hiếu học thành nhiều loại như gia đình
thành đạt, gia đình cử nhân, gia đình tiến sĩ. Về dòng họ, ở những nơi không có
những gia đình trong họ tộc quần tụ, nhân dân đã tôn vinh những tổ dân phố,
những thôn bản, phum sóc có thành tích khuyến học và đề xuất những danh
hiệu mới như thôn khuyến học, tổ dân phố khuyến học, v.v…Nhiều tổ chức tôn
giáo cũng bị lôi cuốn vào phong trào này để trở thành xứ đạo khuyến học, nhà
chùa khuyến học.

Có thể thấy rằng, gia đình Việt Nam luôn gắn liền với dòng họ. Dòng họ
có tác dụng gắn kết mọi gia đình trong việc duy trì và phát huy những truyền
thống tốt đẹp của họ tộc; động viên các gia đình giữ gìn gia phong, thực hiện
gia giáo. Trong lịch sử dân tộc ta đã có biết bao gia đình vinh hiển, dòng họ
khoa bảng lưu danh mãi mãi. Hiện nay, rất nhiều dòng họ đang thúc đẩy các gia
đình trong họ, chi họ thi đua với nhau và thi đua với các dòng họ khác, ra sức
học tập trau dồi kiến thức, đóng góp nhiều cho sự phát triển của cộng đồng. Thi
đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học hiện đã, đang và sẽ là một
phong trào rộng khắp trong cả nước, là một nét văn hóa lành mạnh trong các
cộng đồng dân cư. Cuộc vận động xây dựng gia đình hiế u học, dòng họ khuyến
học đã góp phần làm cho giáo dục nhà trường gắn kết hơn với giáo dục gia đình
và giáo dục xã hội, tạo được sự đồng thuận trong từng cộng đồng dân cư và góp
phần thúc đẩy phong trào thi đua học tốt, dạy tốt trong nhà trường hiện nay .
Việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học để xây dựng XHHT từ cơ
sở là một cách làm độc đáo ở Việt Nam, có ý nghĩa lớn trong việc động viên
mọi người HTTX, HTSĐ.

7. Sự phối hợp, kết hợp giữa các mô hình giáo dục không chính quy

Để triển khai các hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng,
ngày càng đa dạng của mọi người dân trong cộng đồng, các mô hình giáo dục
không chính quy ở xã, phường, thị trấn không thể chỉ trông chờ vào nguồn kinh
phí ít ỏi từ ngân sách nhà nước. Điều kiện tiên quyết đ ể các mô hình trên phát
triển một cách lâu dài và bền vững chính là việc phát huy quyền làm chủ của
cộng đồng để những nội dung học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí thực sự là của
cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng và vì cộng đồng. Mỗi mô hình trên, dù cho
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có phát triển đến đâu cũng không thể tự bảo đảm đủ nguồn nhân lực, vật lực, tài
lực và tin lực để phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng. Chính vì thế, việc phối,
kết hợp giữa các mô hình với nhau, giữa các mô hình với các ban, ngành, đoàn
thể, tổ chức, cán nhân, chương trình, dự án… trong và ngoài cộng đồng được
coi là phương thức hoạt động sống còn của các mô hình giáo dục không chính
quy. Chỉ có phối, kết hợp với có thể phát huy, tận dụng được mọi nguồn lực để
duy trì các hoạt động tại các mô hình. Tuy nhiên vệc phối kết hợp như thế nào
và ra sao thì cần phải có một cơ chế liên kết chặt chẽ trên nguyên tắc hỗ trợ lẫn
nhau, các bên đều có lợi, đều thực hiện được nhiệm vụ của mình. Cụ thể như
sau:

- Sử dụng chương trình đào tạo: Thay vì các hoạt động riêng rẽ thì có thể
chung nhau về chi phí cho một lần đào tạo.

- Tránh sự trùng lặp vì các mô hình giáo dục không chính quy đều có mục
tiêu, mục đích chung nhất định.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của cộng đồng và phát huy được sức
mạnh tập thể trong cộng đồng để giúp giảm thiểu sự lãnh phí và tăng giá trị sử
dụng các loại nguồn lực; Các bên đối tác sẽ đảm bảo được giá trị các nguồn lực
cao hơn thông qua việc bổ sung cho nhau.

Để việc liên kết, phối hợp có hiệu quả cao nhất, các mô hình giáo dục
không chính quy cần xác định rõ phạm vi và mức độ phối hợp và cách thức phối
hợp một cách cụ thể chi tiết.

- Về phạm vi và mức độ phối hợp: Có thể dùng chung một chương trình
huấn luyện, hoặc cán bộ huấn luyện; dùng chung một địa điểm cho nhiều hoạt
động; chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu.

- Về cách thức phối hợp: Cần xác định những nguồn lực cần thiết đối với
từng mô hình giáo dục không chính quy ở cộng đồng. Sau đó, xác định xem
nguồn lực này có thể huy động từ nguồn nào là phù hợp nhất bằng cách khuyến
khích các đối tác chia sẻ nguồn lực thông qua các lợi ích mà họ có thể nhận
được thông qua việc cùng phối kết hợp. Để công việc phối kết hợp được thuận
lợi và bền lâu, đội ngũ lãnh đạo các mô hình cần tiếp xúc thường xuyên với đơn
vị đối tác cần phối kết hợp; xây dựng các dữ liệu về các tổ chức có liên quan
bao gồm cả sự hiểu biết về điểm mạnh, điểm yếu, các chương trình hoạt động
và khả năng phối kết hợp của từng tổ chức; trao đổi, thảo luận với các tổ chức,
ban, ngành, đoàn thể về vấn đề phối kết hợp; lên kế hoạch về sự phối kết hợp.
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TTHTCĐ – mô hình hiệu quả trong việc phối kết hợp với các ban, ngành,
đoàn thể, đơn vị tại cộng đồng.

Hiện nay ở cộng đồng, mô hình TTHTCĐ được đánh giá là một công cụ
có hiệu quả trong việc tạo cơ hội học tập cho tất cả mọi người dân tron g cộng
đồng, đặc biệt là những người thiệt thòi ở nông thôn, những người nông dân,
người nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người lớn không có điều học học tập trong các
nhà trường chính quy. TTHTCĐ được coi là mô hình đầu mối, điều phối tổ
chức các hoạt động trên cơ sở huy động, phối hợp và tận dụng nguồn lực của tất
cả các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, đơn vị tại cộng đồng địa phương
một cách có hiệu quả và hợp lí nhất.

TTHTCĐ đã phối kết hợp với các ban ngành, tổ chức xã hội, cá nhân trên
địa bàn dân cư, cụ thể là với các đơn vị:

- Trường tiểu học xã/phường để tổ chức các lớp Xóa mù chữ, sau xóa mù
chữ.

- Trường Trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện để
mở các lớp bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

- Trạm y tế xã/phường/thị trấn để tuyên truyền kiến thức phòng chữa
bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

- Câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư xã, Hội nông dân,
Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên của xã...
để tổ chức các lớp tập huấn kĩ thuật, các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật, các
câu lạc bộ, nhóm sở thích…

- Trung tâm văn hóa – thể thao xã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghê, thể dục, thể thao.

- Hội, chi hội Khuyến học cấp xã trong việc vận động người học và tham
gia giảng dạy tại các trung tâm học tập cộng đồng.

- Các nghệ nhân, những người sản xuất, kinh doanh giỏi của xã để truyền
nghề hoặc trao đổi kinh nghiệm làm ăn.

- Phòng, ban pháp chế của xã để phổ biến đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. v.v…
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Sự phối, kết hợp đã được tiến hành thường xuyên liên tục, trong suốt quá
trình từ xây dựng kế hoạch, cho đến tổ chức thực hiện các hoạt động và kiểm tra
đánh giá tại TTHTCĐ.

Thông qua quá trình hoạt động, TTHTCĐ đã có nhiều cách thức th ực
hiện để tăng cường sự liên kết, phối hợp. Cụ thể như:

- Lập danh sách tất cả các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, chương
trình, dự án trong và ngoài cộng đồng có khả năng phối kết hợp với trung tâm.

- Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, chương trình dự án
hiện có của các tổ chức, cá nhân thông qua nghiên cứu tài liệu hoặc gặp gỡ, trao
đổi; xây dựng mối quan hệ khăng khít, bền chặt với các tổ chức ở cộng đồng.

- Tổ chức tuyên truyền cho các các nhân, tổ chức hiểu rõ được vai trò,
chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động chủ yếu của TTHTCĐ thông qua các hội
thảo, hội nghị, tham quan các hoạt động của TTHTCĐ.

- Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tại địa phương được tham gia phối hợp
trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá các hoạt động của
trung tâm.

- Chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn và thách thức của trung tâm gặp
phải trong quá trình hoạt động của trung tâm với lãnh đạo địa phương và các
ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ở cộng đồng để nhận được sự  ủng hộ, đồng thuận
của các tổ chức ở cơ sở.

Kết luận

Trên đây chỉ là một số mô hình giáo dục không chính quy ở cơ sở trong
việc tạo cơ hội cũng như thúc đẩy HTSĐ cho mọi người. Ngoài ra, ở cộng đồng
còn có nhiều loại hình khác như các lớp dạy nghề, truyền nghề tại các cơ sở sản
xuất, các cơ sở nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, các cơ sở từ
thiện, các các dự án của các tổ chức phi chính phủ… Tất cả tạo nên một bức
tranh đa dạng về các loại hình, phương thức tạo cơ hội học tập cho người dân ở
cộng đồng. Thực tế hiện nay, không phải xã, phường, thị trấn nào cũng có đầy
đủ các mô hình học tập trên nhưng đây có thể coi là những mô hình giáo dục –
học tập phổ biến cần được phát huy và nhân rộng để việc xây dựng xã hội học
tập từ cơ sở được triển khai một cách sâu rộng tron g cuộc sống.
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VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
TRONG VIỆC THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

ThS. Trần Thị Vân
Trung tâm Nghiên cứu GD Không chính quy

1. Đặt vấn đề

Trong xu thế hiện nay, Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế
giới ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò to lớn của công tác thúc đẩy học tập
suốt đời (HTSĐ) và xây dựng xã hội học tập (XHHT). Mặc dù cách thức thúc
đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT ở mỗi quốc gia là khác biệt, nhưng rất nhiều
quốc gia đã xem HTSĐ là một trong những biện pháp để khắc phục những khó
khăn về đói nghèo, tăng dân số, ô nhiễm môi trường và trở thành mục tiêu quan
trọng trong việc hoạch định chính sách, là một cách thức để đạt được sự phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội. XHHT là xã hội trong đó mọi người đều được
học tập, học tập thường xuyên, HTSĐ bằng nhiều hình thức và phương tiện
khác nhau tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của mỗi cá nhân. Đồng thời ,
XHHT là xã hội trong đó mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi địa phương đều phải có
vai trò, trách nhiệm trong việc tạo cơ hội thúc đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT.
Do đó, sự nghiệp xây dựng XHHT không phải trách nhiệm của một cá nhân,
một tổ chức hay một Bộ, ngành nào đó, mà mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi bộ
ngành đều có vai trò, trách nhiệm trong việc thúc đẩy HTSĐ và xây dựng
XHHT nhằm tiến tới mục tiêu xây dựng cả nước trở thành XHHT, mỗi cá nhân
trở thành công dân học tập, mỗi gia đình trở thành gia đình học tập, mỗi cơ
quan, doanh nghiệp phải là các đơn vị/tổ chức học tập và mỗi xã/phường/thị
trấn/quận/huyện phải là những cộng đồng học tập.

2.  Chủ trương của Đảng và Nhà nước v ề vai trò, trách nhiệm của các
Ban ngành, đoàn thể trong việc thúc đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định trách nhiệm của các
Bộ, ngành và công tác phối hợp liên ngành trong việc thúc đẩy HTSĐ và xây
dựng XHHT, Đảng và Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp lý nhằm huy
động sự tham gia của toàn xã hội vào sự nghiệp xây dựng XHHT . Văn kiện Đại
hội Đảng lần thứ IX (2001) đã nhấn mạnh: “ Đẩy mạnh phong trào học tập
trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và giáo dục không
chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học
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tập”, đồng thời Đảng và Nhà nước xác định đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và
đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là trách nhiệm của toàn dân.

Căn cứ vào mục t iêu chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010
và nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong việc mở rộng lực lượng tham
gia giáo dục cho mọi người , Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số
112/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2005-
2010. Đề án xác định một trong các giải pháp thực hiện đó là: “Tăng cường sự
lãnh đạo của các tổ chức Đảng các cấp đối với các cơ sở giáo dục thường
xuyên. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phân công trách nhiệm rõ ràng, có cơ
chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức
từ trung ương tới các cơ sở chỉ đạo tổ chức, triển khai phong trào “ Cả nước trở
thành một xã hội học tập”. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị,
tổ chức xã hội, đặc biệt cần phát huy vai trò quan trọng của Hội khuyến học
Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động khuyến học và tham gia tích cực vào
các hoạt động khác… Ngay sau khi quyết định của chính phủ, nhiều tổ chức xã
hội như Hội Khuyến học Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam, Hội Cựu giáo
chức Việt Nam,…đã có chương trình hành động đẩy mạnh khuyến học, khuyến
tài, huy động lực lượng tham gia xây dựng XHHT.

Ngày 13/04/2007, Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc:
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tá c khuyến học khuyến tài, xây
dựng XHHT”. Chỉ thị nêu rõ: 1/ Xây dựng XHHT là nhiệm vụ của toàn Đảng
toàn dân là mục tiêu cơ bản trong chiến lược trấn hưng giáo dục; 2/Tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan đơn
vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động
khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT.

Tháng 09/2012, Thủ tướng chính phủ đã tổng kết 5 năm thực hiện đề án
xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010 và nêu phương hướng, mục tiêu, biện
pháp xây dựng XHHT đến năm 2020. Báo cáo tổng kết nêu rõ những thành tựu
bước đầu đạt được rất đáng khích lệ, song vẫn còn không ít những khó khăn,
một trong số đó là nhận thức của nhiều Bộ, ngành về giáo dục cho mọi người và
xây dựng XHHT còn hạn chế. Một trong những bài học kinh nghiệm được Bộ
Giáo dục và Đào (GD&ĐT) rút ra là: cần phát huy vai trò nòng cốt của Hội
Khuyến học, Hội Cựu giáo chức,…trong việc liên kết, phối hợp các tổ chức, lực
lượng xã hội tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng XHHT.
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Trên cơ sở phát huy những thành quả và khắc phục những khó khăn, hạn
chế trong đề án xây dựng giai đoạn 2005-2010, ngày 9/1/2013 Thủ tướng chính
phủ ban hành Quyết định 89/2013/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng XHHT
giai đoạn 2012-2020. Quan điểm chỉ đạo thực hiện Đề án cũng nhấn mạnh đến
vai trò của các Ban, Ngành đoàn thể trong việc thúc đẩy HTSĐ và xây dựng
XHHT: “Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ
trang nhân dân, cộng đồng dân cư  và gia đình có trách nhiệm cung ứng các cơ
hội học tập và tạo điều kiện để mọi người được HTSĐ”. Một trong sáu nhiệm
vụ giải pháp được đề ra là: “Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các
ngành, các tổ chức doanh nghiệp với HTSĐ, xây dựng XHHT”,cụ thể quy định
trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, cơ chế tham gia,
phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức doanh nghiệp với HTSĐ, xây
dựng XHHT;Củng cố, xây dựng bộ phận làm đầu mối quản lý về HTSĐ, xây
dựng XHHT ở các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành tiếp tục được khẳng định trong Đề
án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020 khi một hệ thống Đề án thành phần
được xây dựng và quy định rõ ràng về mục tiêu của đề án, đơn vị chủ trì và đơn
vị phối hợp thực hiện Đề án. Để triển khai Đề án đạt hiệu quả, Thủ tướng chính
phủ đã ban hành Quyết định 927/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc
gia xây dựng XHHT bao gồm 21 thành viên là đại diện của các Bộ, ngành, các
tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp do phó Thủ tướ ng làm
trưởng ban.

Nhìn chung, các văn bản đã được ban hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu
thực tế. Các văn bản nêu trên là cơ sở pháp lý cho việc khuyến khích, huy động,
tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục, xây dựng XHHT.
Đồng thời, qua đây khẳng định rằng sự nghiệp xây dựng XHHT không phải
trách nhiệm, sứ mệnh của riêng ngành giáo dục mà là trách nhiệm của toàn xã
hội.
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3.  Vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, đoàn thể trong việc thúc
đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT

3.1. Vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành

Xuất phát từ bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc triển khai đề án xây
dựng XHHT giai đoạn 2005-2010, Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020
đã quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo : là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào
tạo. Trong công tác thúc đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT, Bộ GD&ĐT đóng vai
trò là đơn vị chủ trì, nòng cốt và có vai trò, trách nhiệm sau: 1/ Chủ trì, phối hợp
với các Bộ, ngành liên quan điều phối hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ
xây dựng XHHT, xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến XHHT; 2/ Chủ
trì xây dựng và thực hiện Đề án phát triển đào tạo từ xa; Đề án Xóa mù chữ; 3/
Chủ trì, phối hợp với hội khuyến học Việt Nam xây dựng bộ chỉ số đánh giá
việc thực hiện xây dựng XHHT của Bộ, ngành, địa phương; 4/ Tổ chức hoạt
động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực HTSĐ; 5/ Kiểm tra, giám sát tổng hợp tình
hình thực hiện Đề án.

Bộ Thông tin và truyền thông :1/ Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tổ
chức tuyên truyền về xây dựng  XHHT; 2/ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành
liên quan xây dựng, triển  khai đề  án truyền thông về xây dựng XHHT.

Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính: 1/ Bố trí kinh phí để thực hiện Đề
án từ năm 2013 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; 2/ Chủ trì, phối
hợp với Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài
chính, đầu tư đối với các hoạt động của Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực
hiện Đề án.

3.2. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã
hội - nghề nghiệp

Các tổ chức chính trị xã hội có vai trò, trách nhiệm quan trọng trong lĩnh
vực giáo dục người lớn như mở các lớp chuyên đề về kỹ thuật hoặc công nghệ
sản xuất, tổ chức các lớp xóa mù cho phụ nữ nghèo không có điều kiện đi học,
bổ túc văn hóa cho nông dân, các lớp tập huấn với nhiều nội dung cho các đối
tượng khác nhau. Theo Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020, vai trò,
trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội được quy định cụ thể như sau:
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- Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tham gia tuyên truyền,
vận động nhân dân tích cự tham gia học tập, đưa nội dung xây dựng XHHT vào
phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam: 1/Chủ trì với cơ quan chỉ đạo, động
viên, theo dõi việc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ người lao động trong các
doanh nghiệp; 2/Chủ trì xây dựng đề án đẩy mạnh các hoạt động HTSĐ cho
công nhân.

- Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 1/Chủ trì, tổ
chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng XHHT cho
các đoàn viên thanh niên; 2/ Phối hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng  phong trào
thanh niên tình nguyện.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 1/Tổ chức phối hợp, lồng ghép các
hoạt động tuyên truyền về xây dựng XHHT trong các phong trào của Hội; 2/
Phối hợp với Bộ GD&ĐT tuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái ở những
vùng khó khăn chưa biết chữ ra học các lớp xóa mù chữ.

Các tổ chức xã hội ởViệt Nam khá đa dạng và có nhiều hoạt động trong
công cuộc xây dựng XHHT như tổ chức các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ tài chính
cho thanh niên đảm bảo việc học, tiến hành nhiều hình thức khuyến học, khuyến
tài. Theo Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020, vai trò, trách nhiệm của
các tổ chức xã hội trong việc xây dựng XHHT được c ụ thể hóa như sau:

- Hội Khuyến học Việt Nam: 1/ Chủ trì tổ chức đánh giá công nhận “đơn
vị học tập”, “cộng đồng học tập”; 2/ Chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án Đẩy
mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; xây dựng
các mô hình học tập phù hợp để thực hiện các mục tiêu của Đề án. Chủ trì tổ
chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng XHHTthông qua hệ
thống mạng lưới hội khuyến học các cấp, các trang website của Hội, Báo
Khuyến học và dân trí, Báo Dân trí điện tử.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,
Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam phối hợp với các
đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã hội học tập phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội

- Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp: Bao gồm các hội làm công tác khoa
học như Hội toán học Việt Nam, Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam,...và
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có rất nhiều hội khác như Hội làm vườn, Hội nuôi ong, Hội bảo vệ người tiêu
dùng...Những tổ chức này có vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu lý
luận và thực tiễn xây dựng XHHT cũng như mở các lớp dạy nghề ngắn hạn,
nâng cao tri thức của người dân qua các chuyên đề khoa học, tổ chức hướng
nghiệp cho thanh niên.

- Các tổ chức từ thiện, nhân đạo: Có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy
HTSĐ ở những nhóm đối tượng có hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn, khuyết tật.
Các tổ chức này thường là các trung tâm như: Trung tâm dạy nghề cho trẻ
khuyết tật; Trung tâm hỗ trợ và giáo dục trẻ lang thang, cơ nhỡ; Trung tâm nuôi
dạy trẻ bị chất động mầu da cam; Mái ấm tình thương...

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng XHHT, thúc đẩy HTSĐ, phải kể đến
vai trò của các Quỹ với mục tiêu hỗ trợ, phát triển xã hội trong việc hỗ trợ, can
thiệp các vấn đề về tài lực, xật lực như: Quỹ vì người nghèo , Quỹ dành cho trẻ
bị chất độc mầu da cam, Quỹ xóa đói giảm nghèo...

Như vậy, có một lực lượng rất lớn các tổ chức có thể tham gia thúc đẩy
HTSĐ và xây dựng XHHT. Các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội – nghề
nghiệp, các tổ chức nhân đạo phần lớn hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự
giác và luôn đảm bảo tính công bằng trong nhân dân. Do đó, cần phải có những
chính sách phù hợp để huy động sự đóng góp của các tổ chức cho sự nghiệp xây
dựng XHHT.

3.3. Vai trò của các doanh nghiệp

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp không chỉ tập trung
phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước nhà mà
các doanh nghiệp còn có vai trò, trách nhiệm tham gia các công tác, hoạt động
xã hội khác phù hợp với chức năng của mình. Tr ong lĩnh vực giáo dục, với tinh
thần xây dựng cả nước trở thành XHHT các doanh nghiệp nước ta có những vai
trò nhất định trong việc đóng góp nhân lực, tài lực và vật lực.

Trước hết phải nói đến trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước
thông qua việc chia sẻ, phối hợp đào tạo kỹ thuật giữa doanh nghiệp với ngành
giáo dục như mở trường dạy nghề, rất nhiều doanh nghiệp đã thành lập các
trường dạy nghề trực thuộc doanh nghiệp như Tập đoàn dầu khí Việt Nam có
trường Cao đẳng nghề, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam có trường
Công nhân kỹ thuật khai thác than và trường Cao đẳng nghề; Mở các lớp có tính
chất liên kết đào tạo thông qua việc phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng,
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Trung cấp kỹ thuật, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng
đồng để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ nhân
viên, công nhân và người dân tại cộng đồng; Tổ chức các lớp dạy văn hóa cho
công nhân; Tổ chức hội thi thao diễn kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật. Ngoài ra, các doanh nghiệp thường có sự đóng góp cho các loại quỹ
khuyến học tại địa bàn, có các phần thưởng cho học sinh nghèo, học sinh có
thành tích cao trong học tập; Nhiều doanh nghiệp đã đóng góp bằng hiện vật
như thẻ bảo hiểm, sổ tiết kiệm, phương tiện học tập.

Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao,
trong khi điều kiện đất nước còn nhiêu khó khăn thì việc liên kết giữa doanh
nghiệp với các cơ sở giáo dục là một trong những giải pháp phù hợp. Nhờ đó,
nhiều lượt sinh viên đã tiếp cận được với các nguồn học bổng, sinh viên có cơ
hội gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao năng lực thực hành, có cơ hội việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp, người dân tại cộng đồng được trang bị thêm những kiến
thức về sản xuất nông, lâm, nghư nghiệp giúp nâng cao chất lượ ng sản phẩm,
cải thiện đời sống, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc thúc
đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT

Bên cạnh việc xác định vai trò, trách nhiệm của các Bộ /Ban/Ngành, việc
tăng cường công tác phối hợp giữa các bên liên quan rất quan trọng, là điều kiện
đảm bảo để xây dựng XHHT. Công tác phối hợp phải được tiến hành thường
xuyên từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đến việc giám sát, đánh giá.
Để thực hiện tốt công tác này cần phải có những điều kiện nhất định. Thứ nhất
là phải có văn bản pháp lý quy định về cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành;
Thứ hai, các bên liên quan phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác
phối hợp, coi đó là vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi Bộ, mỗi ngành.
Khi đã có sự phối hợp chặt chẽ thì đem lại hai lợi ích rất lớn: 1 / Huy động được
nhiều nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng XHHT; và 2/ Tăng cường sức
mạnh trong toàn bộ quá trình thực hiện từ việc xây dựng kế hoạch, triển khai và
công tác giám sát, đánh giá.

Thực tế cho thấy, công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành đã được Đảng và
Nhà nước cụ thể hóa trong các chính sách, đặc biệt là trong Đề án xây dựng
XHHT giai đoạn 2012-2020. Trong quá trình triển khai Đề án XHHT giai đoạn
2012-2020, bước đầu đã có sự phối hợp giữa các Bộ, ban ngành, thông qua việc
thực hiện các Đề án thành phần: Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt
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đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, “Đẩy mạnh phong
trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư”; Phối hợp với
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng “Chương trình phối hợp nâng
cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, người lao
động giai đoạn 2012-2020”…

Tuy nhiên, hiện nay sự phối hợp giữa các Bộ, ngành vẫn chưa thường
xuyên. Do đó, để đạt được mục tiêu xây dựng XHHT, công tác phối hợp giữa
các Bộ, ngành phải thực hiện chặt chẽ, lâu dài. Trên cở sở thực tiễn xây dựng
XHHT ở nước ta và kinh nghiệm xây dựng XHHT của các nước trên thế giới,
một số giải pháp sau cần được tiến hành:

- Thể chế hóa vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của các Bộ, Ngành, các tổ
chức bằng việc xây dựng và ban hành Luật HTSĐ, tạo hành lang pháp lý đầy đủ
cho việc xác định trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan
chặt chẽ và lâu dài, huy động và bảo đảm sự tham gia của các tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

- Tăng cường vai trò của các lượng lượng nòng cốt, chủ trì trong quá trình
xây dựng XHHT cụ thể là Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam: 1/ Bộ
GD&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, là đơn vị chủ trì
trong việc thực hiện Đề án xây dựng XHHT. Do đó, cần có những chính sách
tạo điều kiện, hỗ trợ cho các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia HTSĐ và
xây dựng xã hội. Biểu dương, khen thưởn g, khuyến khích kịp thời các cá nhân,
các lực lượng xã hội có những đóng góp và thành tích xuất sắc trong sự nghiệp
xây dựng XHHT. Ban hành những chính sách, công văn hướng dẫn kịp thời tới
các ban ngành tại địa phương, từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng XHHT tại
cơ sở; 2/ Hội Khuyến học có vai trò quan trọng trong việc thực hiện, đề án xây
dựng XHHT, Hội đã được Đảng, Nhà nước giao trọng trách làm nòng cốt liên
kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học,
khuyến tài xây dựng XHHT.

5. Kết luận

Quá trình xây dựng XHHT chỉ có thể thực hiện thành công nếu có sự
phối hợp liên ngành, vì vậy vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các Bộ,
ngành trong công tác thúc đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT là vô cùng quan
trọng. Bên cạnh những Bộ, ngành nêu trên, sự nghiệp xây dựng XHHT cần phải
có sự tham gia góp sức của các ban ngành đoàn thể ở cấp cơ sở, các cơ sở giáo
dục chính quy, không chính quy... Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban,
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ngành từ Trung ương tới địa phương, tăng cường phối kế t hợp đa chiều, đẩy
mạnh quan hệ hợp tác quốc tế là những yêu cầu, điều kiện tất yếu để có thể đạt
được mục tiêu xây dựng cả nước trở thành XHHT.
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KINH  NGHIỆM XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
CỦA SINGAPORE VÀ HÀN QUỐC

Bùi Thanh Xuân,
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Không chính qui

1. Đặt vấn đề

Thúc đẩy HTSĐ và tiến tới xây dựng XHHT đã và đang trở thành một xu
thế chung trên toàn cầu. XHHT đã không còn là một mục tiêu chung chung, mà
được cụ thể hóa trong các chương trình nghị sự, kế hoạch phát triển quốc gia
của nhiều nước. Với các đặc điểm kinh tế - xã hội, văn hóa, chính trị, cũng như
nhu cầu đặc thù của mình, mỗi quốc gia lại có những cách tiếp cận, con đường
riêng trong quá trình xây dựng XHHT nhằm khai thác một cách tốt nhất những
lợi ích, lợi thế quốc gia, đồng thời hội nhập theo những định hướng, quan điểm
mang tính quốc tế về lĩnh vực HTSĐ và XHHT. Trong khu vực châu Á, kinh
nghiệm xây dựng XHHT của Singapore và Hàn Quốc có thể cung cấp những
bài học và gợi ý hữu ích cho Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa các mục
tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

2. Kinh nghiệm xây dựng XHHT của Singapore

2.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội, chính trị và văn hóa đối với việc xây
dựng XHHT

Là một quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên hay lợi thế tuyệt đối,
Chính phủ Singapore đã nhận thức sâu sắc rằng vốn con người là nguồn lực duy
nhất của họ. Để duy trì đà phát triển nền kinh tế, người dân Singapore phải được
trang bị các kỹ năng và kiế n thức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, làm
cho nguồn nhân lực quốc gia thích ứng và phát triển theo sự tiến bộ toàn cầu,
góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức. Một nền kinh tế tri thức sẽ tôn vinh vốn
trí tuệ và chú trọng đến nhu cầu phải học tập không ngừng trong suốt cuộc đời.
Đồng thời, việc hướng tới mục tiêu HTSĐ đồng nghĩa với việc nuôi dưỡng
những kỹ năng cần thiết để tồn tại, làm “liều thuốc giải độc cho nạn thất
nghiệp” (Ng, 2012). Do vậy, xây dựng XHHT sẽ tạo nên một văn hóa HTSĐ, có
ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của Singapore và củng
cố hơn nữa vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của quốc gia này trong nền kinh tế toàn
cầu.
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Về mặt chính trị, xây dựng XHHT giúp củng cố hoạt động của mọi công
dân, nâng cao nhận thức, đồng thời khích lệ công chúng tìm hiểu và tham gia
vào các nghị sự chính trị. Việc chú trọng đến học tập sẽ khích lệ sự tham gia
vào hệ thống chính quyền, bởi lẽ HTSĐ nâng cao quyền năng và nuôi dưỡng
một ý thức về mục tiêu ở công dân. Từ góc độ văn hóa, xây dựng XHHT là yếu
tố sống còn để thúc đẩy sự gắn kết xã hội và hài hòa về văn hóa, điều vô cùng
quan trọng trong lịch sử phát triển của Singapore. Mặc dù Singapore hội tụ
nhiều nhóm dân tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng thay vì nảy sinh nhiều mâu
thuẫn hay chia cách xã hội, các nhóm này lại tồn tại một cách hài hòa, nhờ vào
các chiến lược của Chính phủ trong việc thúc đẩy sự thống nhất xã hội trong
môi trường học tập.

2.2. Mục tiêu xây dựng XHHT

Mục tiêu dài hạn của việc xây dựng XHHT của Singapore không chỉ bao
hàm quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức không ngừng của mỗi công dân, mà
còn phải ngấm sâu vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống, tạo sự tiến bộ trong
những vấn đề có vẻ như không liên quan trực tiếp đến học tập, như kéo dài tuổi
thọ, hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng mức sống. Do đó, đối với chính phủ
Singapore, kết quả kỳ vọng của việc xây dựng XHHT, từ góc nhìn tổng thể,
chính là việc nâng cao chất lượng cuộc sống nói chung. Trong bài phát biểu của
Thủ tướng Goh Chok Tong về “Các nhà trường tư duy, một quốc gia học tập”
(1997), Thủ tướng Goh Chok Tong đã xác định mục tiêu dài hạn của Singapore
là phải biến việc học tập trở thành một “văn hóa quốc gia” đồng thời thừa nhận
rằng giáo dục là một “quá trình liên tục, tiếp diễn” trong suốt cuộc đời cũng như
trong đời sống nghề nghiệp của mỗi một người lao động.

2.3. Các chính sách quốc gia quan trọng về xây dựng XHHT

2.3.1. Các nhà trường tư duy, một quốc gia học tập (Thinking schools,
learning nation)

Với phương châm “Các nhà trường tư duy, một quốc gia học tập”, ước
mơ của Thủ tướng Goh Chok Tong là hướng tới việc thúc đẩy tính sáng tạo và
nuôi dưỡng một khát khao HTSĐ ở học sinh, sinh viên. Sự chú trọng vào tính
mới, tính sáng tạo là một chuyển biến so với các chiến lược trước đây liên quan
đến học tập và giáo dục.

Đối với lĩnh vực học tập tại nơi làm việc và bồi dưỡng chuyên môn cho
người lao động, tầm nhìn xuyên suốt là tăng cường năng lực và các kỹ năng cơ
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bản của tất cả mọi người trên phạm vi cả nước, theo đó nâng cao năng lực hành
nghề và mức thu nhập tổng thể. Trong Bộ Nhân lực, Cơ quan Phát triển lực
lượng lao động (WDA) đã nêu bật tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào
tạo thường xuyên (CET) thông qua các nỗ lực về mặt chính sách như xây dựng
Kế hoạch tổng thể về Giáo dục & Đào tạo Thường xu yên, thành lập Viện học
tập người lớn (IAL), Chương trình Củng cố và Nâng cao Kỹ năng (SPUR) ,…
(WDA 2011).

2.3.2. Định hướng trong chính sách xây dựng XHHT và công dân học tập

Mặc dù không phải là một định nghĩa cụ thể về XHHT, nhưng kịch bản
về “quốc gia học tập” mà Thủ tướng Goh Chok Tong đã đề cập trong bài phát
biểu của ông vào năm 1997 mô tả quốc gia học tập là một môi trường học tập
tổng thể, toàn diện, nơi mọi người dân đ ều được khuyến khích phát triển mọi
khả năng của mình để tìm đến cái mới, phát huy sự sáng tạo.

Về định hướng hình thành những công dân học tập, Bộ Giáo dục đã thiết
kế một khung lý thuyết vào năm 2010 với tên gọi “Những kết quả mong muốn
của giáo dục”, trong đó phác thảo những năng lực, giá trị cần được nuôi dưỡng
và phát triển cho thanh thiếu niên Singapore. Khung lý thuyết này chú trọng đến
việc hình thành, phát triển ở thanh thiếu niên các “giá trị cốt lõi” cần thiết đối
với mọi công dân thế kỷ 21, như khả năng quản lý bản thân, tự nhận thức, ra
quyết định có trách nhiệm, khả năng quản lý các mối quan hệ, tư duy phản biện
và sáng tạo, kĩ năng CNTT, kĩ năng liên văn hóa …Những giá trị này cần phải
được thấm nhuần trong mỗi công dân, đảm bảo cho người đó có đủ năng lực
hành động trong bối cảnh toàn cầu ngày càng thay đổi trong tương lai.

2.3.3. Một số công cụ pháp lý cơ bản

Singapore đã áp dụng nhất quán các chính sách và chiến lược quốc gia
bằng việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để thúc đẩy xây dựng
XHHT, bao gồm:

Đạo luật quỹ cống hiến HTSĐ (2001): tạo điều kiện cho việc lĩnh
hội, phát triển, củng cố các kỹ năng và chuyên môn ở mỗi cá nhân, tăng
cường năng lực hành nghề của họ.

Đạo luật cơ quan phát triển lực lượng lao động (2003): nhằm cải
thiện, nâng cao năng lực hành nghề và hiệu suất lao động của lực lượng
lao động Singapore, cụ thể là 1/ cập nhật nội dung đào tạo, bồi dưỡng
thường xuyên để duy trì sự phù hợp, 2 / phát triển mở rộng khung GD-ĐT
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thường xuyên (CET), và 3/ giúp các cá nhân tìm được việc làm.

Đạo luật giáo dục bắt buộc (2001): quy định về độ tuổi bắt đầu
tham gia giáo dục bắt buộc (6 tuổi), và trách nhiệm của cha mẹ, cộng
đồng, xã hội trong việc thực hiện qui định này.

Đạo luật về Tiết kiệm & Cống hiến cho giáo dục (1993; sửa đổi
năm 2009): thành lập Quỹ cống hiến giáo dục EEF (Edusave Endowment
Fund) và Quỹ tiết kiệm giáo dục dành cho học sinh (Edusave Pupils
Fund), nhằm cải thiện chất lượng giáo dục bằng cách trích lập kinh phí
(chủ yếu do Chính phủ và các nguồn bên ngoài đóng góp) để tặng thưởng
cho những học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Đạo luật thu thuế để phát triển kỹ năng (1979; sửa đổi năm 2012):
qui định về đóng góp bắt buộc của các đơn vị sử dụng lao động dựa trên
mức thù lao hàng tháng của người lao động với mức thuế suất 0,25% trên
tổng thù lao, được chuyển vào Quỹ phát triển kỹ năng (SDF), và sử dụng
làm kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai đào tạo, bồi dưỡng
cho nhân viên.

Đạo luật về nghỉ hưu và thuê tuyển lại (1993; sửa đổi năm 2012):
đảm bảo sự linh hoạt, mềm dẻo cho các cá nhân từ 62 tuổi trở lên có thể
tái nhập lực lượng lao động, được hưởng lợi về mặt tài chính và trí tuệ,
đồng thời mang lại lợi ích cho đội ngũ người lao động trẻ tuổi bằng kinh
nghiệm và kiến t hức của mình.

(Lee & Yang, 2013)

2.4. Các chiến lược và kế hoạch hành động cho việc xây dựng XHHT

2.4.1. Các cơ chế phối hợp ba bên trong thúc đẩy GD-ĐT

Các cơ chế phối hợp 3 bên trong giáo dục và đào tạo là một trong những
điểm mạnh trong quá trình hiện thực hóa XHHT của Singapore. Sự sẵn lòng và
cam kết của tất cả các bên liên quan trong việc phối hợp với nhau không những
mang lại kết quả mong muốn, mà còn là một chỉ báo về sự đồng lòng trên mọi
lĩnh vực cũng để tạo nên những thành tựu to lớn. Sự tham gia ba bên đặc biệt
thể hiện rõ nét trong lĩnh vực học tập và lao động, và thực tế đã chứng tỏ là một
cơ chế phối hợp rất hiệu quả.

Hệ thống giáo dục vận hành trong một mối quan hệ ba bên rất chặt chẽ
giữa Bộ Giáo dục, Viện Giáo dục quốc dân (NIE), và các nhà trường. Bộ Giáo
dục chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, trong khi NIE thực hiện nghiên cứu,
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và sau cùng tất cả đều chuyển biến thành hành động ở cấp nhà trường (OECD
2010).

Đối với lượng lao động, hệ thống Quỹ Phát triển kỹ năng (SDF) là một ví
dụ khác về hợp tác ba bên bao gồm các đơn vị sử dụng lao động, đoàn thể và
các thành viên của Chính phủ. SDF là một hội đồng chuyên phụ trách tài trợ và
đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đều sử dụng tối đa năng lực của mình để làm
việc. Theo luật, các đơn vị sử dụng lao động phải đóng góp 0,25% mức thù lao
của tất cả các nhân viên có thu nhập dưới 1,000 đô la Singapore mỗi tháng vào
SDF để Quĩ này tài trợ trở lạ i cho việc thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng người lao
động.

Một ví dụ khác về sự đồng lòng và phối hợp xã hội là Hội đồng Chuyên
môn và Kỹ thuật (CPTE). CPTE là một tổ chức tự chủ có trách nhiệm đảm bảo
rằng nhu cầu về kỹ năng trong nền kinh tế được đáp ứng bởi vốn con người sẵn
có. Ở cấp vĩ mô, CPTE xây dựng nội dung bồi dưỡng kỹ năng để giảng dạy ở
nhiều cơ sở đào tạo khác nhau. Theo đó, Chính phủ phối hợp với khu vực tư
nhân trong việc nuôi dưỡng những trung tâm và chương trình đào tạo này cho
người lao động. Sự cùng tham gia này là một kịch bản cùng có lợi cho tất cả các
bên liên quan: người lao động, cơ sở GD-ĐT, và chính phủ.

2.4.2. Đầu tư tài chính cho xây dựng XHHT

Nhờ có sự hiện diện 3 bên mạnh mẽ trong cơ cấu hệ thống của Singapore,
nên sự đầu tư từ các ngành xã hội được dồi dào hơn so với các quốc gia khác.
Ngoài ra, giáo dục được hưởng 20% ngân sách hàng năm của Chính phủ, đưa
ngành này là ngành nhận được tỷ lệ phân bổ kinh phí ngân sách lớn thứ hai.
Những cơ chế tài chính chủ yếu để thúc đẩy HTSĐ và XHHT bao gồm:

Quỹ cống hiến HTSĐ (LLEF): được hình thành nhằm trích lập kinh
phí cho HTSĐ, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển kỹ năng cá nhân, thúc
đẩy sự tham gia vào chương trình giáo dục và đào tạo thường xuyên (CET),
và hỗ trợ kinh phí cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng người lao động.
Quỹ có nguồn dự trữ kinh phí là 3,6 tỷ đô la Singapore dành riêng cho sự
nghiệp HTSĐ.

Thu thuế phục vụ phát triển kỹ năng (SDL): các đơn vị sử dụng lao
động bắt buộc phải đóng góp vào SDL thay mặt cho tất cả những người lao
động mà họ thuê vào làm việc, với một tỷ lệ bằng 0,25% tổng mức thù lao
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hàng tháng của một nhân viên, hoặc 2 đô la, tùy vào giá trị nào cao hơn.

Quỹ phát triển kỹ năng (SDF): Được thành lập vào năm 1979, SDF là
tập hợp các SDL nhằm khích lệ các đơn vị sử dụng lao động tiến hành thực
hiện đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động bằng việc tổ chức các khóa đào
tạo được trợ cấp về kinh phí thông qua tiền thuế. Điều này được thực hiện
bằng việc hoàn thanh toán một phần hoặc toàn phần chi phí đào tạo cho đơn
vị sử dụng lao động, thường rơi vào khoảng 30 -70% tất cả các khoản mục
chi. Năm 2007, SDF đã thu được 108 triệu đô la Singapore từ tiền thuế và
năm 2008 tăng lên 121 triệu đô la Singapore.

Hỗ trợ tài chính của WDA cho các khóa đào tạo lao động: Cơ quan
phát triển lực lượng lao động (WDA) thường xuyên cung cấp hỗ trợ chi phí
khóa học cho các cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong khuôn khổ WDA,
Chương trình Củng cố và Nâng cao Kỹ năng (SPUR) đã cải thiện đáng kể
lực lượng lao động, khi tạo ra cơ chế mức lương trần vắng mặt (Absentee
Payroll cap), để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sử dụng lao động trong khi
nhân viên của họ vắng mặt để tham gia chương trình SPUR.

(Lee & Yang, 2013)

Với những cơ chế hỗ trợ, cung cấp tài chính đa dạng và linh hoạt này, các
công dân Singapore thuộc nhiều tầng lớp khác nhau đều được hưởng lợi, tạo
điều kiện cho họ trong việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kĩ năng, nâng cao
trình độ lao động, làm cho lực lượng lao động quốc gia ngày càng có chất lượng
cao hơn và góp phần thực hiện tầm nhìn về ‘một quốc gia học tập’.

2.4.3. Mở rộng cơ hội học tập chính quy, không chính quy và phi chính
quy

Trong giáo dục chính quy, những đối tượng người học chuyên biệt đ ược
rà soát và xác định ngay ở cấp lớp đầu tiên nhằm tránh những khó khăn và trở
ngại đối với họ có thể phát sinh trong tương lai. Những trẻ em thuộc đối tượng
này còn được hỗ trợ bổ sung và chú ý thêm nhằm đảm bảo rằng tất cả học sinh
đều được  hưởng chất lượng giáo dục như nhau.

Hệ thống nhà trường ngày càng nỗ lực đáp ứng tất cả các loại hình học
tập và bối cảnh học tập khác nhau. Bổ sung cho giáo dục chính quy, Liên hiệp
các tổ chức phúc lợi tự nguyện (VWO) đang vận hành 20 trường giáo dục
chuyên biệt, cung cấp dịch vụ giáo dục cho khoảng 5.000 học sinh có nhu cầu
đặc biệt (MOE, 2010). Ngoài việc đảm bảo rằng học tập là một quyền hòa nhập,
bất luận đối tượng người học là ai, lĩnh vực học tập chính quy hiện nay cũng
đang được mở rộng xét về kỹ năng và nội dung chương trình được đưa vào lớp
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học. Giáo viên hiện nay dành 10-20% thời lượng ở nhà trường cho “không gian
trắng” một khoảng thời gian để thiết kế kế hoạch bài giảng theo nhu cầu của
người học. Giáo dục chính quy cũng đã bắt đầu tích hợp các cơ hội h ọc tập
không chính quy bằng việc dựa các thang đo năng lực vào cả thành tích ngoại
khóa của người học, chứ không chỉ riêng điểm kiểm tra, thi cử.

Lĩnh vực học tập không chính quy cũng đạt được những bước tiến to lớn
trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tới tất cả các cá nhân. WDA luôn chú
trọng đến việc đào tạo nhân lực tại chỗ để nâng cao năng lực hành nghề và phát
triển chuyên môn. Chính phủ cũng nỗ lực cung cấp thêm các kênh phát triển và
bồi dưỡng cho người lớn, như Sáng kiến Đào tạo cho Nhân viên lớn tuổi
(TIME) chú trọng đến các đối tượng dân số lớn tuổi bằng việc cho phép những
nhân viên từ 40 tuổi trở lên có thể học lấy Chứng chỉ ITE quốc gia để tái hòa
nhập lực lượng lao động.

2.4.4. Tăng cường CNTT và truyền thông (ICT) trong hỗ trợ xây dựng
XHHT

ICT trong nhà trường

Trong nhiều năm trở lại đây, Singapore đã chú trọng và hành động mạnh
mẽ trong việc thúc đẩy ICT trong tất cả các lĩnh vực học tập. Trong học tập
chính quy, Chương trình giáo dục 2015 (Curriculum 2015) đặc biệt chú trọng
đến việc thúc đẩy ứng dụng ICT trong nhà trường. Chương trình giáo dục 2015
cam kết sử dụng 2 tỷ đô la Singapore cho mục đích cung cấp một máy tính cho
2 học sinh ở cả cấp tiểu học và trung học. Đồng thời, các máy tính này phải
được sử dụng và tích hợp vào 30% thời lượng chương trình. Ngoài ra, giáo viên
được đào tạo về IT và được trang bị kiến thức để thúc đẩy việc ứng dụng ICT
(Lee & Yang, 2013) .

ICT ở nơi làm việc

Cơ quan Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Singapore
(IDA) đã đề ra mục tiêu nâng số lượng việc làm ngành thông tin và truyền thông
từ 55.000 lên tổng số 170.000 đến năm 2015 (IDA 2010). IDA không chỉ tăng
thêm số lượng việc làm, mà còn tăng cư ờng đào tạo về ICT trong môi trường
làm việc hiện hữu. Chẳng hạn, Chương trình Đào tạo do Công ty chủ trì cho
những cán bộ chuyên môn mới vào nghề (CLT) có trách nhiệm đào tạo và hỗ
trợ những cán bộ chuyên môn mới về công nghệ hiện đại, với việc IDA cung
cấp kinh phí đào tạo hàng tháng và phụ cấp đi lại. Một chiến lược rất sáng tạo là
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Khung Năng lực Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc gia (NICF), một
công cụ tham khảo để các công ty đánh giá kỹ năng ICT của chính mình, từ đó
có kế hoạch phát triển các kỹ năng và năng lực ICT dựa vào những chương
trình do IDA khuyến nghị tương ứng với từng ngành.

ICT và hộ gia đình

Singapore đã đạt được những thành tựu to lớn liên quan đến tỷ lệ sử dụng
máy tính và truy cập Internet ở hộ gia đình. Chỉ trong vòng 4 năm 2005-2009,
tỷ lệ hộ gia đình sử dụng mạng băng thông rộng (broadband) tăng từ 54% lên
tới 80%. Đáng chú ý là trong khi tỷ lệ hộ gia đình có con cái trong độ tuổi đến
trường sở hữu máy tính tăng lên (92% năm 2007; 95% năm 2009), thì đồng thời
cũng đã có sự cải thiện đáng kể trong việc sử dụng máy tính ở nhà của các hộ
gia đình không có con cái trong độ tuổi đến trường, từ 69% năm 2007 lên 76%
năm 2009.

Việc tăng tỉ lệ sử dụng ICT trong cả ba môi trường gia đình, nơi làm việc,
và học đường có vai trò quan t rọng trong việc thúc đẩy nhu cầu học tập, tìm
kiếm thông tin, lĩnh hội tri thức mới của mọi hộ gia đình, người lao động, cũng
như học sinh nhà trường.

2.4.5. Nâng cao chất lượng giáo dục và học tập

Việc nâng cao chất lượng giáo dục và học tập của Singapore được thực
hiện chủ yếu trên bốn phương diện: hệ thống giáo dục được xây dựng theo định
hướng năng lực, tăng cường đào tạo giáo viên, cải cách chương trình, và đổi
mới phương pháp dạy – học.

Với hệ thống giáo dục dựa trên nền tảng giáo dục định hướng năng lực
(ADE), thay vì chỉ chú trọng đến các khóa học chính quy chuẩn tắc, việc tích
hợp năng lực sáng tạo vào chương trình giáo dục tạo ngày càng được chú ý
nhằm điều kiện cho sự phát triển và khám phá cá nhân theo định hướng tài năng
và những năng lực bẩm sinh của mỗi cá nhân. Ba lý do chính mà chính phủ
Singapore đưa ra nhằm thúc đẩy một nền giáo dục định hướng năng lực là
nhằm: 1/ đảm bảo rằng tất cả người dân Singapore đều được tiếp cận giáo dục
cơ bản, 2/ công nhận các điểm mạnh của mỗi cá nhân, sử dụng và hưởng lợi từ
một tập hợp các tài năng, và 3/ cung cấp một hệ thống giáo dục mềm dẻo, linh
hoạt hơn để có thể đảm bảo khả năng tiếp cận của mọi học sinh thông qua nhiều
kênh học tập khác nhau (Taib, 2008).
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Về khía cạnh đào tạo giáo viên, song song với tầm nhìn “Các nhà trường
tư duy, một quốc gia học tập”, Singapore nhận thức rõ rằng sức mạnh của ngành
giáo dục nằm ở giá trị và sự kính trọng xứng đáng dành cho những người dạy
học. Chính phủ luôn chú trọng thực hiện những chế độ và sự khích lệ phù hợp
để thu hút sự quan tâm và nhiệt tình dành cho vị trí gi ảng dạy. Giáo viên được
lựa chọn từ một phần ba số người tốt nghiệp có điểm cao nhất, được trả lương
và phụ cấp hàng tháng rất hấp dẫn tương xứng với mức thù lao ở các ngành
cạnh tranh khác. Họ cũng được nhận các phần tiền thưởng cho khả năng làm
việc của mình như một sự thu hút để họ không ngừng làm việc chăm chỉ và tự
đào tạo, bồi dưỡng bản thân. Hơn nữa, Singapore là một trong số ít những quốc
gia thực hiện trả thù lao cho giáo viên dựa trên năng lực làm việc thực tế
(performance-based), thay vì dựa trên chức ngạch (Lee & Yang, 2013). Quan
trọng nhất, chính phủ đề cao sự phát triển và hạnh phúc của giáo viên, thông
qua các mô hình như GROW – bao gồm các yếu tố Phát triển, Công nhận, Cơ
hội, và Phúc lợi.

Cùng với việc quan tâm tới đội ngũ GV, cải cách chương trình và đổi mới
phương pháp dạy học là những điểm nhấn quan trọng nhằm giúp Singapore
nâng cao chất lượng của quá trình dạy và học. Chương trình giáo dục quốc dân
ban đầu chỉ chú trọng đến giáo dục chính quy, hay các môn học truyền thống,
thì nay ở Chương trình 2015 đã quan tâm hơn đến những hoạt động giáo dục,
dạy học đa dạng cả trong và ngoài trường để giúp HS khai thác khả năng sáng
tạo, tìm tòi cái mới. Chương trình được thiết kế để tích hợp thêm thời gian nhằm
phát triển kỹ năng sáng tạo, lập luận của học sinh, đồng thời giúp các em có
điều kiện tìm hiểu nghệ thuật, âm nhạc, thể thao. Từ năm 2016, tất cả các
trường tiểu học dự định sẽ được chuyển thành trường học một buổi nhằm giúp
học sinh dành nhiều thời gian hơn vào buổi chiều cho các hoạt động ngoại khóa.

Phương pháp dạy học trong các nhà trường được đổi mới theo quan điểm
đề cao tầm quan trọng của chất lượng thay vì số lượng, tức là đề cao chiều sâu
kiến thức thay vì phạm vi rộng, hẹp của học liệu. Ý tưởng “dạy ít, học nhiều” do
Thủ tướng Lý Hiển Long đề xuất cũng khuyến khích GV tìm những cách thức
sáng tạo hơn để tạo ra môi trường học tập hấp dẫn, hiệu quả cho HS. Mục đích
ở đây là dành ít thời gian hơn cho việc nỗ lực đạt được điểm số cao trong các kỳ
thi cũng như việc giảng dạy lặp đi lặp lại, và thay vào đó, GV chú trọng hơn đến
việc phát triển các phong cách và kỹ năng giảng dạy hấp dẫn, nhằm thực sự
mang lại môi trường HTSĐ hữu ích (OECD 2010).
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2.4.6. Đánh giá và công nhận kết quả học tập

Ở cấp phổ thông, các trường học của Singapore được khích lệ không
ngừng nỗ lực và hoạt động hiệu quả thông qua các cơ chế đánh giá, chẳng hạn
như Kế hoạch tổng thể về giải thưởng và Mô hình nhà trường xuất sắc (SEM).
Được triển khai thực hiện vào năm 2000, SEM là một cuộc đánh giá trên phạm
vi toàn quốc trong đó các trường tự đánh giá và giám sát tiến độ của bản thân
nhà trường. Sau đó, cứ 5 năm một lần, nhà trường được thanh tra độc lập đánh
giá và cho điểm theo những lĩnh vực cụ thể. Đối với HS, các em sẽ tham gia kỳ
thi Đánh giá Tốt nghiệp trường tiểu học (với HS tiểu học), và sau đó là các kỳ
thi có giá trị quốc tế với cấp độ “O” hay “N” dành cho bậc trung học
(Singapore-Cambridge GCE O-level, hoặc N-level).

Đối với lực lượng lao động, Khung Trình độ Kỹ năng Lao động (WSQ)
được áp dụng trên toàn quốc để đánh giá và hướng dẫn những kỹ năng của
người lao động trong các doanh nghiệp. 90% người lao động đã từng tham gia
WSQ cho biết họ nâng cao được năng lực và khả năng làm việc, và 65% người
lao động cảm thấy đã nâng cao được năng suất lao động (Lee & Yan g, 2013).
WDA đã xây dựng 30 Khung Trình độ Kỹ năng Lao động cho các ngành nghề
khác nhau, trong đó liệt kê những kỹ năng mà mỗi cá nhân cần phải có theo
ngành tương ứng.

2.4.7. Hệ thống giám sát và đánh giá về xây dựng XHHT

Theo cách tiếp cận của chính phủ Singapore, sự thành công của một
XHHT phần nhiều được đo lường bằng những nhân tố bên ngoài, chẳng hạn
như thực trạng nền kinh tế, chất lượng cuộc sống nói chung, và tuổi thọ trung
bình. Những chỉ số này cho thấy mức độ quan trọng của việc xây dựng XHHT,
bởi vì chúng có ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống và niềm hạnh
phúc của con người. Việc giám sát một XHHT một cách tổng thể đòi hỏi phải
xem xét các yếu tố như đầu tư nước ngoài, tỷ lệ tăng năng suất, và tăng trưởng
kinh tế tổng thể. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, Singapore vẫn còn
thiếu một cơ chế giám sát, đánh giá quá trình xây dựng XHHT một cách hệ
thống, toàn diện và đáng tin cậy.
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3. Kinh nghiệm xây dựng XHHT của Hàn Quốc

3.1. Bối cảnh KT-XH, chính trị, văn hóa cho việc xây dựng XHHT

Theo Kế hoạch Quốc gia Thúc đẩy GDSĐ lần thứ hai của Hàn Quốc,
những lý do cơ bản về bối cảnh KT -XH, chính trị và văn hóa dẫn tới chủ trương
xây dựng xã hội học tập bao gồm những thay đổi về 1/ cơ cấu kinh tế - xã hội,
2/ cơ cấu dân số, 3/ chính sách phúc lợi, 4/ hệ thống giáo dục và 5/ cơ cấu toàn
cầu (Jo, 2013)

Về kinh tế - xã hội, Hàn Quốc đã chuyển dịch và tăng cường trọng tâm
ngành nghề từ chỗ dựa vào giáo dục đại học sang chú trọng đến các ng ành nghề
mang tính sáng tạo và giàu hàm lượng tri thức. Theo đó, nhằm thúc đẩy việc
hình thành, trao đổi và sử dụng chất xám, mục tiêu đặt ra là phải tạo nên được
một môi trường họp tập tại nơi làm việc và hình thành được một hệ thống
GDSĐ có tính mềm dẻo, linh hoạt.

Về cơ cấu dân số, Hàn Quốc hiện đang nhanh chóng bước vào một xã hội
có tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa, do vậy cần có các chính sách mới, bao gồm
chính sách về cơ cấu dân số và hệ thống giáo dục nhằm tăng cường nguồn lực
con người và các biện pháp khắc phục tình trạng dân số già hóa. Về chính sách
phúc lợi, người dân Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những vấn đề xã hội như
thiếu cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, trách nhiệm ngày một lớn
đối với việc chăm sóc người già, tình trạng nhữn g người có trình độ giáo dục
thấp bị loại ra khỏi thị trường lao động, và các nhóm yếu thế bị bỏ mặc thông
qua việc tư nhân hóa hệ thống an ninh xã hội. Đề cập đến lĩnh vực giáo dục,
ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng giáo dục giờ đây không phải là điểm kết
thúc khi người học có trong tay tấm bằng tốt nghiệp, mà là một hoạt động suốt
đời sẽ còn duy trì mãi cả ở gia đình lẫn nơi làm việc. Sau cùng, với việc toàn
cầu hóa và sự ra đời thị trường giáo dục, thúc đẩy sự trao đổi các hoạt động giáo
dục xuyên biên giới và làm tăng nhu cầu về một hệ thống giáo dục mềm dẻo,
linh hoạt, nên đã đến lúc cần phải thiết lập và vận hành mạng lưới rộng khắp về
nguồn lực cho GDSĐ, tạo cơ hội học tập đa dạng, có chất lượng cho tất cả mọi
đối tượng (MEST, 2008).

Như vậy, xây dựng XHHT là con đường tất yếu để Hàn Quốc đối phó
hiệu quả và thích ứng được với những thay đổi về mọi mặt KT -XH, chính trị,
văn hóa cả ở góc độ quốc gia và quốc tế.
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3.2. Mục tiêu xây dựng XHHT

Theo Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (MEST), mục tiêu
của việc xây dựng XHHT là thúc đẩy phát triển bền vững cho các cá nhân, cộng
đồng và quốc gia. MEST đã theo đuổi mục tiêu này thông qua ba bản Kế hoạch
Quốc gia Thúc đẩy GDSĐ từ năm 2002 đến nay (5 năm một lần).

Trong tầm nhìn về XHHT được đề ra ở b ản Kế hoạch Quốc gia Thúc đẩy
GDSĐ lần thứ hai, một xã hội HTSĐ gồm ba trụ cột chính: mọi người được
phát triển đầy đủ tiềm năng của chính mình; tăng khả năng tìm kiếm việc làm;
và thúc đẩy hòa nhập xã hội (Jo, 2013). Do đó, mục tiêu xây dựng XHHT suốt
đời của Hàn Quốc cũng xoay quanh ba trụ cột này.

Trụ cột thứ nhất bao gồm hỗ trợ giáo dục cơ bản cho người lớn và giáo
dục văn hóa, nghệ thuật. Trụ cột thứ hai, tăng khả năng tìm kiếm việc làm , liên
quan tới việc cải thiện khả năng tạo việc làm trong suốt cu ộc đời của mỗi công
dân, bởi lẽ năng lực cạnh tranh về mặt kinh tế của họ sẽ định đoạt các cơ hội
cũng như chất lượng cuộc sống của chính bản thân, và trụ cột này cũng bao gồm
các chính sách nhằm phát triển năng lực làm việc. Trụ cột thứ ba, thúc đẩy hòa
nhập xã hội, liên quan tới việc hình thành một xã hội hòa nhập và toàn diện
bằng cách nâng cao khả năng hòa nhập xã hội và phát triển các công dân trưởng
thành cũng như các chính sách giáo dục liên quan đến giáo dục công dân và
giáo dục cộng đồng.

3.3. Các chính sách quốc gia chủ chốt về xây dựng XHHT

3.3.1. Luật GDSĐ

Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành Luật GDSĐ từ năm 1999 (và sửa đổi
2007). Đạo luật (2007) quy định các vấn đề cụ thể về phạm vi áp dụng của
GDSĐ, hệ thống GDSĐ từ cấp trung ương đến chính quyền vùng và địa
phương; việc thành lập Viện GDSĐ với tư cách cơ quan điều phối cấp quốc gia;
và vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp từ trung ương đến vùng và địa
phương trong việc thúc đẩy GDSĐ.

Luật GDSĐ cũng đưa ra những qui định về hệ thống cơ quan quản lý
HTSĐ các cấp, các cơ quan tham vấn HTSĐ như Ủy ban Thúc đẩy HTSĐ cấp
trung ương, cấp tỉnh/thành phố, và cấp huyện hay cộng đồng, và hệ thống tổ
chức chuyên môn về HTSĐ bao gồm Viện GDSĐ quốc gia, các Viện GDSĐ cấp
tỉnh/thành phố và huyện, cộng đồng.
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3.3.2. Các kế hoạch quốc gia 5 năm về thúc đẩy HTSĐ

Xây dựng XHHT là một tầm nhìn xuyên suốt luôn được đề cao trong
chính sách GDSĐ của Hàn Quốc, và được thể hiện thông qua các Kế hoạch
Quốc gia Thúc đẩy GDSĐ lần thứ nhất (2002~2006) lần thứ hai (2008~2012),
và lần thứ ba (2013-2017). Các kế hoạch hành động này được xây dựng và triển
khai 5 năm một lần nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một XHHT và vạch ra
những nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn đó.

Theo Kế hoạch 5 năm lần thứ hai, các chính sách GDSĐ ở cấp trung
ương hiện nay đang hướng đến 3 mục tiêu chính. Thứ n hất, các chính sách chú
trọng đến việc xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất về GDSĐ nhằm nâng cao
khả năng cạnh tranh của cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Thứ hai, các chính
sách này cung cấp sự hỗ trợ cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã
hội với khẩu hiệu “GDSĐ cho mọi người”. Thứ ba, các chính sách này cho phép
xây dựng công cụ thay thế cho giáo dục và bằng cấp chính quy.

Nhóm chính sách xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất về GDSĐ bao
gồm Dự án Trường Đại học GDSĐ, Dự án thành phố HTSĐ và Dự án Thành
lập Viện GDSĐ cấp vùng. Nhóm chính sách về GDSĐ cho mọi người bao gồm
Chương trình GDSĐ cho các nhóm thiệt thòi và giáo dục xóa mù chữ cho người
lớn. Nhóm chính sách về xây dựng công cụ thay thế cho giáo dục và bằng cấp
chính quy bao gồm Hệ thống Ngân hàng Tín chỉ Học tập và Tài khoản học tập.

3.4. Các chiến lược và kế hoạch hành động cho mục tiêu xây dựng
XHHT

3.4.1. Xây dựng mạng lưới các Thành phố HTSĐ

Các chiến lược xây dựng thành phố hay cộng đồng học tập có thể được
tóm lược như sau: Trước hết, chính phủ chỉ định chính quyền vùng làm đơn vị
đầu mối về GDSĐ của vùng tương ứng; phân công nhiệm vụ thúc đẩy GDSĐ
trong vùng; đồng thời thiết lập một mạng lưới chặt chẽ giữa chính phủ trung
ương, chính quyền vùng và địa phương trong việc hỗ trợ sự nghiệp GDSĐ trong
vùng.

Nhằm thúc đẩy hoạt động của các thành phố HTSĐ, chính quyền trung
ương hiện nay đang xúc tiến các dự án hỗ trợ nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ
giáo dục và mức độ hài lòng của người học thông qua việc chia sẻ và hợp tác về
các chương trình GDSĐ giữa các bên với nhau, chẳng hạn như chính quyền
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vùng, nhà trường, thư viện công cộng và trung tâm cộng đồng. Những dự án
này được hỗ trợ kinh phí của chính phủ trung ương, và chính quyền vùng được
yêu cầu đóng góp vốn đối ứng không dưới 50% trong năm đầu tiên và 100% kể
từ năm thứ hai. Những chính quyền vùng nào được chỉ định là thành phố HTSĐ
sẽ sử dụng kinh phí hỗ trợ của chính phủ để sắp xếp lại tổ chức nhằm xây dựng
một thành phố HTSĐ, thành lập trung tâm, bố trí nguồn nhân lực, chỉ đạo ủy
ban và tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn vào năm đầu tiên. Ngoài ra, họ sẽ sử
dụng kinh phí GDSĐ để tổ chức các chương trình đặc thù của thành phố kể từ
năm thứ hai. Họ cũng cố gắng ổn định thành phố HTSĐ thông qua một dự án tư
vấn thành phố GDSĐ, dự án thiết lập mạng lưới và dự án chuẩn hóa kết quả học
tập.

Các dự án thành phố HTSĐ được đề cao nhờ có những đóng góp của họ
đối với việc ban hành các sắc lệnh cấp vùng liên quan tới GDSĐ, chuẩn bị cơ sở
pháp lý cho các dự án GDSĐ, khuyến khích các cơ quan quản lý sắp xếp lại các
tổ chức chuyên về GDSĐ, đồng thời giúp thiết lập và vận hành các cơ quan
chuyên trách ở mỗi vùng (MEST, 2008). Được hậu thuẫn bởi tính hiệu quả mà
nó mang lại, thành phố HTSĐ được xem là một dự án tiên phong cho chính
sách GDSĐ của Hàn Quốc. Kể từ khi khởi động dự án vào năm 2001, đã có 90
thành phố HTSĐ được lựa chọn trên khắp cả nước tính đến năm 2012 . Các tiêu
chí để lựa chọn được cụ thể hóa trong Khung số 1.

3.4.2. Tăng cường vai trò của gia đình trong  xây dựng XHHT

Trong vòng vài năm trở lại đây, các chính sách HTSĐ của Hàn Quốc chủ
yếu chú trọng đến vai trò của chính phủ trung ương và địa phương theo nguyên
tắc mang lại lợi ích cho công chúng. Gia đình không được xem là một hạt nhân
quan trọng trong các chính sách HTSĐ. Tuy nhiên, tình trạng tự sát liên tục xảy
ra ở giới học sinh, sinh viên Hàn Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về sự xuống
cấp của giáo dục học đường và dẫn tới quan niệm xã hội rằng nhà trường giờ
đây không nên chịu hoàn toàn trách nhiệm về giáo dục công, khiến người ta
phải đặt trọng tâm chính sách vào việc phục hồi giáo dục cộng đồng địa phương
bằng cách tăng cường vai trò của gia đình đối với giáo dục .

Một ví dụ rõ nét về mối quan tâm chính sách này là Trung tâm Quốc gia
Hỗ trợ Phụ huynh, thuộc Viện GDSĐ quản lý và hoạt động kể từ năm 2011.
Trung tâm này hiện nay đang tích cực tạo nên những thay đổi trong các chính
sách hỗ trợ phụ huynh trên phạm vi toàn quốc, theo đó phụ huynh có thể tham
gia công cuộc thay đổi cơ cấu giáo dục và trở thành những đối tác chính sách
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tích cực. Trung tâm cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến giáo
dục trẻ em bằng cách xúc tiến các dự án nhằm hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh
vào nhà trường và tập huấn cho phụ huynh một cách toàn diện và có hệ thống.
Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp hệ thống hỗ trợ phụ huynh, xây dựng các
chính sách về phụ huyn, cung cấp các hỗ trợ cụ thể để phụ huynh tham gia vào
công tác giáo dục nhà trường một cách hiệu quả hơn (NILE, 2012).

3.4.3. Đầu tư tài chính trong xây dựng XHHT

Mặc dù Luật GDSĐ có quy định về việc hỗ trợ từ phía chính phủ trung
ương và chính quyền vùng cũng như các tổ chức khác để đảm bảo cơ hội bình
đẳng về GDSĐ, song một trong những thách thức lớn nhất của chính sách
GDSĐ của Hàn Quốc là tăng cường đầu tư cho GDSĐ, tiếp đó là đảm bảo ổn
định nguồn lực đầu tư. Mặc dù ngân sách cho GDSĐ (bao gồm dạy nghề) đã
tăng liên tục từ 427 tỷ won (năm 2008) và 453,5 tỷ won (năm 2009) lên 537,8 tỷ
won (năm 2010), nhưng tỷ trọng ngân sách chỉ chiếm 1,19% tổng ngân sách của
MEST vào năm 2010 (MEST, 2011). Tuy nhiên, rất khó để tăng đầu tư cho
GDSĐ ngang bằng với mức đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục khác, do vẫn còn
tồn tại quan niệm xưa nay rằng GDSĐ là vấn đề ít quan trọng hơn so với các
vấn đề khác, như cắt giảm học phí đại học hay xử lý vấn đề bạo lực học
đường…

Bộ Việc làm và Lao động áp dụng các chương trình phụ cấp đào tạo trong
khuôn khổ Quỹ Bảo hiểm Việc làm, đây là hệ thống bảo hiểm xã hội nhằ m ngăn
ngừa thất nghiệp và thúc đẩy phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao
động. Đồng thời, Quỹ cũng có mục đích hỗ trợ sinh kế bền vững và làm việc trở
lại của những người thất nghiệp. Quỹ hỗ trợ dưới hình thức phụ cấp đào tạo, ăn
lương nghỉ phép tham gia đào tạo, vay vốn để học tập và một hệ thống cấp thẻ
xây dựng năng lực lao động. Quỹ đã đầu tư 452.554 triệu won vào 238.310
doanh nghiệp và 4.208.310 cá nhân vào năm 2010 (Bộ Việc làm và Lao động,
2011).

3.4.4. Kết hợp giáo dục công lập và tư thục trong xây dựng XHHT

Sự kết hợp vai trò của giáo dục công lập và tư thục thể hiện qua hai khía
cạnh: vai trò của Sở GD với tư cách cơ quan phụ trách hệ thống giáo dục công,
và việc triển khai các chương trình GDSĐ ở nhà trường công lập thông qua sử
dụng nguồn lực vật chất và con người của bản thân nhà trường (Jo, 2013).
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Dưới cấp trung ương, hệ thống HTSĐ của Hàn Quốc được quản lý theo
các cấp vùng, thành phố, và quận huyện. Mặc dù trách nhiệm và quyền hạn liên
quan đến GDSĐ trong một vùng được trao cho người đứng đầu chính quyền
vùng đó, nhưng trách nhiệm chính liên quan đến việc chỉ đạo trung tâm GDSĐ
địa phương lại được đặt lên vai lãnh đạo Sở GD. Đồng thời, Luật GDSĐ cũng
quy định, thị trưởng/chủ tịch tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Chánh thanh tra
Sở GD trong việc chỉ đạo Ủy ban Thúc đẩy GDSĐ cấp tỉnh/thành phố hoặc
thành lập và triển khai các kế hoạch thực thi chính sách GDSĐ hàng năm. Như
vậy, mặc dù không phải tất cả các chương trình, hoạt động GDSĐ đều thuộc hệ
thống giáo dục công, song Sở GD vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi,
giám sát các chương trình này cùng với chính quyền địa phương, và làm cầu nối
giữa GDSĐ và hệ thống nhà trường công lập.

Sự thể hiện vai trò của cơ sở giáo dục công đối với GDSĐ có thể chia
theo 4 nhóm: 1) các nhà trường có trọng tâm về GDSĐ, 2) nhà trường cộng
đồng, 3) các chương trình ngoài giờ lên lớp và 4) nhà trường liên kết với các dự
án cộng đồng trong vùng. Sự kết hợp giữa trường công và GDSĐ cũng được qui
định rõ trong Đạo luật Giáo dục Tiểu học & Trung học và Đạo luật Giáo dục đại
học, theo đó các CSGD công có trách nhiệm trực tiếp cung cấp dịch vụ GDSĐ
đáp ứng nhu cầu của người học, phụ huynh, người dân địa phương, và sử dụng
cơ sở vật chất của trường mình (phòng học, thư viện, …) vào mục đích GDSĐ ở
cơ sở đó (Jo, 2013).

Các đơn vị GD-ĐT tư thục ở Hàn Quốc có vai trò to lớn trong việc cung
ứng những cơ hội học tập nâng cao, bổ sung kiến thức kĩ năng, hoàn thiện tay
nghề cho người lao động, giúp họ có khả năng duy trì việc làm và cạnh tranh tốt
hơn trong bối cảnh thị trường lao động luôn thay đổi.

3.4.5. Tạo cơ chế linh hoạt trong việc cung cấp cơ hội học tập chính qui
và không chính qui

Một nét đặc thù của hệ thống HTSĐ Hàn Quốc là gắn kết các chứng chỉ
HTSĐ với bằng cấp giáo dục chính quy, và tạo cơ hội c ho người học tích lũy
các kiến thức học được tại bất kỳ thời điểm nào để sau đó chuyển đổi thành các
loại văn bằng tương ứng. Hệ thống Ngân hàng Tín chỉ Học tập và Chương trình
thi lấy bằng Cử nhân thông qua tự học là những điển hình của phương thức này.

Hệ thống Ngân hàng Tín chỉ Học tập là một chương trình giúp học viên
lấy được bằng cấp thông qua việc công nhận các trải nghiệm học tập đa dạng.
Chính phủ thông qua Đạo luật về công nhận tín chỉ vào năm 1998 để công nhận
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tất cả các loại hình học tập ngoài nhà trường, phân theo lĩnh vực học tập hay trải
nghiệm học tập. Người học có thể tích lũy các tín chỉ học tập bằng cách 1) hoàn
thành các khóa học trong danh sách được duyệt, 2) lấy chứng chỉ quốc gia, 3)
vượt qua kỳ thi lấy bằng cử nhân thông qua tự học hoặc tham gia các khóa học
được miễn thi, 4) tham gia khóa học tại các trường cao đẳng đã qua kiểm định,
5) hoàn thành việc đăng ký theo số giờ học và 6) là thợ học nghề tại các cơ sở di
sản văn hóa phi vật thể. Hiện nay, Viện GDSĐ quốc gia đang thực hiện vai trò
vận hành Hệ thống Ngân hàng Tín chỉ Học tập.

Tính đến năm 2012, có 527 cơ sở được phép cung cấp dịch vụ Hệ thống
Ngân hàng Tín chỉ Học tập, 694.133 người học tham gia chương trình, và
311.468 người học được cấp bằng (NILE, 2012).

Chương trình thi lấy bằng Cử nhân thông qua tự học là một chương trình
được thiết kế nhằm khích lệ người học khởi xướng và làm chủ việc học của
mình, đồng thời tham dự kỳ thi để xác nhận kết quả học tập. Khi người học vượt
qua kỳ thi, họ sẽ được cấp bằng. Đây là một chương t rình lấy bằng cấp tương
đương theo quy định của Đạo luật Công nhận Bằng cấp thông qua tự học nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày một lớn về bằng cấp và giáo dục sau trung học.

Chương trình thi lấy bằng Cử nhân thông qua tự học cấp bằng cử nhân
cho những người học nào vượt qua được 4 cấp độ của cuộc thi: kiểm tra các học
phần đại cương (cấp độ thứ nhất), kiểm tra chuyên ngành cơ bản (cấp độ thứ
hai), chuyên ngành mở rộng hoặc nâng cao (cấp độ thứ ba) và kiểm tra toàn
diện để lấy bằng (cấp độ thứ tư). Tính đến năm 2011, có 13.434 học viên đã
được cấp bằng cử nhân thông qua chương trình này, và số lượng thí sinh tham
dự tăng dần theo năm (NILE, 2012).

Nhờ có những cơ chế linh hoạt trong việc mở rộng cơ hội học tập không
chính qui, sự tham gia của người lớn Hàn Quốc vào loại hình này trong thời
gian gần đây đạt tỉ lệ vượt trội so với GDCQ: 25,3% so với 4,3% (Jo, 2013).

3.3.6. Bảo đảm cơ hội học tập cho những nhóm thiệt thòi về mặt xã hội

Các nhóm thiệt thòi về mặt xã hội được xem là những đối tượng rất quan
trọng Họ được hỗ trợ để có những năng lực cơ bản phục vụ cho HTSĐ: đọc,
viết, tính toán. Giáo dục xóa mù chữ được đưa vào Đạo luật GDSĐ như một
trong những lĩnh vực chính của GDSĐ và hiện đang được hỗ trợ tích cực ở cấp
trung ương. Tính đến 2012, tổng số 189 cơ sở giáo dục xóa mù chữ tại 107 vùng
trên cả nước đã được tài trợ kinh phí, với 127.630 học viên được hỗ trợ thông
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qua Dự án Hỗ trợ Giáo dục Xóa mù chữ Người lớn kể từ năm 2006 đến 2011
(NILE, 2012).

Các cơ hội để tích lũy tín chỉ học tập đang được đa dạng h óa và tính linh
hoạt của hệ thống kiểm định giáo dục cũng góp phần đảm bảo rằng sẽ không có
bất kỳ sự hạn chế nào đối với việc tham gia HTSĐ, kể cả với các nhóm thiệt
thòi. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương của mỗi vùng được khuyến khích
mở và tổ chức các chương trình GDSĐ cho những nhóm đối tượng thiệt thòi về
mặt xã hội, như Dự án Hỗ trợ GDSĐ cho người thiệt thòi về mặt xã hội, hoặc
Dự án Hỗ trợ Giảng dạy nhân văn, do MEST và Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn
Quốc đồng tài trợ, hướng tới những người nhập cư t ừ nước ngoài, người vô gia
cư, tù nhân và tầng lớp thu nhập thấp (Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc,
2012).

3.3.7. Tăng cường sử dụng ICT

Một điều dễ nhận thấy là Hàn Quốc là một trung tâm toàn cầu về công
nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Do đó, trong lĩnh vực GDSĐ, những
chính sách ứng dụng công nghệ để hỗ trợ cho người học được cũng đã được ban
hành.Trước hết, các cơ hội học tập hiện đang được mở rộng thông qua học tập
trực tuyến. Những minh chứng rõ nét bao gồm các Trường trung học qua sóng
phát thanh (ACHS), Trường Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc và nhiều trường
đại học trực tuyến khác. Hiện nay, có tới 15.072 học sinh nhập học hệ ACHS tại
40 trường vào năm 2011 (MEST, NILE, 2011). Ở ĐH Mở quốc gia, các lớp học
được tổ chức thông qua các kênh truyền thông giáo dục công nghệ cao khác
nhau như kênh truyền hình riêng của trường, các bài giảng tương tác từ xa, hệ
thống Học tập theo Nhu cầu (LOD), các bài giảng trên internet...Tính đến năm
2011, có 268.561 sinh viên theo học tại Trường Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc
(MEST, KEDI, 2011).

Thứ hai, các dịch vụ thông tin GDSĐ được cung cấp nhằm đảm bảo rằng
những người muốn học tập có thể truy cập thông tin học tập bất kỳ khi nào và
nơi đâu họ muốn thông qua Mạng lưới thông tin GDSĐ. Ngoài ra, dịch vụ tìm
kiếm bản đồ về GDSĐ cũng được đáp ứng nhằm đảm bảo cho người học có thể
tiếp cận thông tin một cách dễ dàng.
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3.3.8. Chiến lược kết nối giữa các hệ thống học tập thông qua Tài khoản
HTSĐ

Tài khoản HTSĐ là một hệ thống trực tuyến trong đó các trải nghiệm học
tập của một cá nhân có thể được tích lũy và quản lý một cách toàn diện trong
suốt cuộc đời của mỗi người. Bằng việc ghi lại các trải nghiệm, các quá trình
học tập khác nhau trong cùng một tài khoản học tập, một cá nhân có thể lên kế
hoạch một cách hệ thống các hoạt động học tập và kết nối các kết quả của mình
để đạt được một bằng cấp/ chứng chỉ, hoặc dùng cho mục đích công việc. Tài
khoản cũng bao gồm việc đánh giá và công nhận quá trình học tập, hệ thống
quản lý trải nghiệm học tập và sử dụng kết quả học tập. Việc đánh giá và công
nhận một quá trình học tập sẽ giúp đánh giá chương trình học tập tại cơ sở
GDSĐ và công nhận chương trình đó trong tài khoản học tập của người học.
Người học có thể nhập các thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm
việc, giấy phép hoặc chứng chỉ, mức độ hoàn thành các chương trình GDSĐ, và
những thông tin khác có liên quan. Các chứng chỉ kết quả học tập đư ợc nhập
vào hệ thống có thể được xuất ra và sử dụng làm bằng chứng về trình độ giáo
dục, đồng thời để cung cấp thông tin việc làm.

Các tín chỉ trong Tài khoản HTSĐ được kết nối với các chương trình giáo
dục xóa mù chữ ở cấp tiểu học, các cuộc thi xác nhận trình độ, và hệ thống ngân
hàng tín chỉ học tập ACBS, theo đó người học sẽ được miễn một số giờ học tín
chỉ nhất định hoặc các kì thi học phần cần có để được cấp bằng. Ngoài ra, trong
công việc, việc sử dụng số điểm tín chỉ trong Tài khoản HTSĐ làm minh chứng
về số giờ học nghề hoặc những thông tin cơ bản để phục vụ công việc và bố trí
nhân sự hiện đang được áp dụng. Tính đến năm 2012, có 510 cơ sở và 1.311
chương trình đã được đánh giá và công nhận bởi Hệ thống Tài khoản HTSĐ.
Đến năm 2012, tổng số 3.086 học viên đã tạo tài khoản và đăng ký 8.995 trải
nghiệm học tập trong các tài khoản đó (NILE, 2012).

4. Nhận xét và kết luận

Từ kinh nghiệm xây dựng XHHT của hai quốc gia trong cùng khu vực
châu Á là Singapore và Hàn Quốc, có thể thấy một số điểm tương đồn g và cả
những nét đặc thù trong cách tiếp cận và thực tiễn xây dựng XHHT của mỗi
nước. Cả hai quốc gia đều hướng mục tiêu xây dựng XHHT vào việc phát triển
đầy đủ tiềm năng mỗi cá nhân, mang lại lợi ích cuối cùng là nâng chất lượng
cuộc sống và hạnh phúc của mỗi con người. Tạo lập khung pháp lý cho HTSĐ,
tăng nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự phát triển CNTT đều là những điểm
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nhấn quan trọng trong chiến lược và kế hoạch hành động cho việc xây dựng
XHHT ở cả hai quốc gia. Phương châm ‘Nhà trường tư duy, quố c gia học tập’
làm cho XHHT Singapore mang đậm màu sắc của một xã hội tri thức, nơi vốn
con người luôn được coi trọng hàng đầu và ưu tiên phát triển, trong khi sự phát
triển mạng lưới các thành phố HTSĐ của Hàn Quốc là một minh chứng cho tầm
quan trọng của việc xây dựng XHHT ngay từ cấp địa phương, làm nền tảng và
động lực cho những nỗ lực tầm quốc gia. Hệ thống hợp tác ba bên trong cơ chế
phối kết hợp các lực lượng xã hội của Singapore đã chứng tỏ tính hiệu quả trong
việc huy động sự tham gia và sức mạnh t ổng hợp cho xây dựng XHHT, trong
khi Hàn Quốc tạo ấn tượng mạnh mẽ với những cơ chế, phương thức linh hoạt
trong việc cung ứng cơ hội học tập, chuyển đổi bằng cấp, kết nối các trình độ
cho mọi đối tượng người học như Ngân hàng tín chỉ học tập, Bằng cử nhân tự
học, Tài khoản HTSĐ… Bên cạnh đó, cả hai quốc gia cũng đều phải đối mặt
với những vấn đề tồn tại và thách thức như còn thiếu vắng một hệ thống giám
sát, đánh giá quá trình xây dựng XHHT một cách toàn diện, đủ độ tin cậy và có
tính khả thi; vai trò của GDKCQ hay các hình thức HTSĐ còn chưa được coi
trọng và đánh giá đúng mức…

Những chính sách, sáng kiến và thực tiễn đa dạng về xây dựng XHHT ở
Singapore và Hàn Quốc có thể cung cấp thêm các thông tin và bài học kinh
nghiệm hữu ích cho mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, góp phần mở ra những
góc nhìn mới, toàn diện hơn về quá trình thúc đẩy HTSĐ và xây dựng XHHT.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRONG GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY

ThS. Nguyễn Minh Tuấn,
Nguyễn Duy Long,

Vũ Thị Phương Thảo,
Trung tâm nghiên cứu Giáo dục không chính quy

Trong những thập kỷ vừa chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ
của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đặc biệt là ứn g dụng vào trong
giáo dục. Đến nay, ICT được xem là một công cụ quan trọng để phát triển giáo
dục không chính quy để thúc đẩy học tập suốt đời ở các nước phát triển. Việc
ứng dụng ICT ở các nước đang phát triển giúp cho giáo dục trở nên dễ tiếp cận
hơn, linh hoạt hơn trong việc cung cấp cơ hội học tập cho mọi người. Bài viết
này đề cập đến những vấn đề về ứng dụng ICT trong giáo dục không chính quy
như: vai trò của ICT đối với giáo dục nói chung và giáo dục không chính quy
nói riêng; kinh nghiệm một số nước về ứng dụng ICT trong giáo dục không
chính quy; ứng dụng ICT ở Việt Nam và một số đề xuất nhằm thúc đẩy ứng
dụng ICT trong giáo dục không chính quy.

1. Vai trò của ICT đối với GDKCQ

1.1. Mở rộng cơ hội tham gia GD cho mọi người

Sử dụng ICT trong việc cung ứng GD làm tăng sự lựa chọn, linh hoạt và
tăng tính đa dạng có nghĩa là làm tăng cơ hội cho mọi người có thể tham gia vào
GD, những người không có cơ hội hoặc không đủ điều kiện tham gia vào các
khóa học chính quy. Trong trường hợp học tập thông qua sử dụng ICT giúp cho
người học thuận tiện hơn trong việc bố trí thời gian khóa học, chi phí, công việc
trong gia đình và trong xã hội. Trong quá trình học tập, người học còn có thể
gặp những trở ngại khác về: cách làm việc, cách sống, hiểu biết cá nhân và động
cơ học tập,.., những vấn đề đó giờ có thể giải quyết thông qua ICT.

1.2. Cá thể hóa quá trình học tập

ICT cho phép mỗi cá nhân có thể làm việc trực tiếp với thiết bị và nội
dung học tập, có thể tiến hành học tập vào bất cứ thời gian, địa điểm nào phù
hợp với điều kiện của mình. Đặc biệt, với sự trợ giúp của ICT mỗi người có thể
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nghiên cứu, học tập theo tiến độ phù hợp với trình độ tiếp thu kiến thức của
mình.

1.3. Tạo môi trường tương tác mới

ICT có thể tạo ra môi trường học tập mới. Trong môi trường đó, mọi
người có thể làm việc với tài liệu học tập một cách linh hoạt, có sự tương tác,
phản hồi cần thiết và đúng lúc. Người học có thể chủ động học tập ở bất cứ chỗ
nào miễn là nó phù hợp với trình độ kiến thức của người học.

1.4. Tích cực hóa quá trình học tập

GD thông qua sử dụng ICT đặt người học vào trung tâm của quá trình
dạy học, tạo điều kiện cho người học có thể tự tổ chức hoạt động học theo nhu
cầu, hoàn cảnh, điều kiện học tập của mình. Từ đó, ICT làm tăng tính dân chủ
trong quá trình học tập của người học, đặc biệt giúp kích thích những động cơ
học tập.

1.5. Thống nhất chất lượng

Nếu nội dung, chương trình học tập được thiết kế với chất lượng tốt, thì
chất lượng phân phát đến người học là như nhau. Họ có thể giàu, có thể nghèo,
ở nông thôn, ở thành thị nhưng chất lượng là như nhau và giá thành thấp như
nhau.

2. Kinh nghiệm một số nước

2.1. Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục đặc biệt và giáo dục không chính thức được cung cấp
bởi cơ sở giáo dục đặc biệt và các tổ chức khác, từ giáo dục tiểu học đến trung
học; giáo dục đại học được cung cấp bởi trường đại học mở quốc gia Hàn Quốc,
hệ thống ngân hàng tín chỉ cũng giúp mọi người có thể tự học để đạt bằng cử
nhân. Các trường đại học mở và tại chức cung cấp cơ hội học tập cho những ai
không vào trường  đại học vì vấn đề tài chính và các lý do cá nhân khác.

Trường đại học mở KNOU từ năm 1972, cho đến nay đã có nhiều đóng
góp cho giáo dục đại học. Các nội dung giảng dạy và học tập được cung cấp
thông qua tivi, các bài giảng đa phương tiện, trang web, video…

Cyber University là trường đại học tư nhân được thành lập từ 2001,
trường tiến hành đào tạo từ xa. Trường tổ chức các khóa học và cấp bằng hoàn



Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và của một số quốc gia trên thế giới

68 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

toàn dựa trên công nghệ internet. Cho đến năm 2009 Hàn đã có 17 trường đại
học tư được thành lập.

Trong những năm vừa qua, hhững vấn đề được thảo luận, nghiên cứu ở
Hàn Quốc đó là tìm ra “những khả năng của e-learning mang lại đối với đổi
mới giáo dục”. Một số quan điểm cho rằng e-learning khuyến khích, thúc đẩy
người học độc tập trong hoạt động học tập, tạo cơ hội để họ trình bày diễn tả
những gì đã học được cũng như khuyến khích, kích thích người học học tập phù
hợp với kinh nghiệm, khả năng và điều kiện sống của họ.

Học tập suốt đời và e-learning đã phát triển mạnh mẽ ở Hàn Quốc từ năm
2000, có quan hệ chặt chẽ với nhau. Học tập suốt đời đã đóng góp, thúc đẩy cho
xã hội phát triển cũng như tạo nên sức mạnh cạnh tranh quốc tế của Hàn Quốc.
Mọi người có thể học “bất cứ khi nào” và “bất cứ nơi đâu” nhờ hệ thống e-
learing. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành Luật học tập suốt đời trong đó coi
công nghệ thông tin, e-learning là cơ sở để đảm bảo cho giáo dục suốt đời. E-
learning làm thay đổi xã hội thông qua việc xây dựng các thành phố học tập
suốt đời và lễ hội học tập suốt đời.

E-learing ở Hàn Quốc đang mở rộng cơ hội giáo dục và thúc đẩy giáo dục
cấp quốc gia. Cơ quan quản lý cấp quốc gia về e-learning đã giúp họ mỡ rộng
các khóa học, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo qua sử dụng công cụ internet. E-
learning không chỉ làm thuận lợi cho giáo dục suốt đời và còn thúc đẩy chất
lượng giáo dục thông qua chuẩn hóa và giáo dục mở.

Để phát triển e-learing về mặt chính sách và nghiên cứu Hàn Quốc đã
quan tâm đến các vấn đề sau:

Hàn quốc đã quan tâm đến công nghệ CNTT và phát triển internet từ giữa
những năm 1990. Chính phủ đã nêu ra khẩu hiệu “Chúng ta bắt khởi đầu chậm
hơn, nhung chúng ta sẽ nắm lấy sự sáng tạo cao của công nghệ thông tin”.
Chính vì thế e-learning được lựa chọn như làm một dự án cơ bản về CNTT ở
cấp độ quốc gia.

Chính phủ chọn các Viện nghiên cứu để xây dựng, phát triển e-learning.

Sửa đổi Luật giáo dục đại học và đào tạo nghề, ban hành Luật học tập
suốt đời trong đó trú trọng giải pháp thực hiện bằng e-learning, xây dựng các
chương trình phát triển e-learning , chi ngân sách,…
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Chương trình e-learning nổi bật dành cho các chương trình tương đương
và  năng khiếu ở các trường trung học, đại học do chính phủ xây dựng. Tổ chức
tư nhân, các Viện phát triển nội dung, chương trình cho tiểu học, trung học và
đại học, quản lý quá trìn học tập thông qua hệ thống LMS. Người sử dụng e-
learning ở lứa tuổi học sinh cũng tăng lên hàng năm nhờ sự mở rộng của máy
tính và internet.

Mặc dù e-learning cho phép người học có thể truy cập không giới hạn về
không gian, thời gian nhưng nó có thể không thành công trong việc tạo động cơ
học tập cho học viên.

Khả năng truy cập internet tương đối cao tuy nhiên có sự khác biệt trong
lớp học khi sử dụng e-learning với lớp học truyền thống cần được nghiên cứu.
e-learnng cần sử dụng thêm nhiều công cụ có khả năng tương tác hơn chỉ sử
dụng internet một cách thuần túy.

Bảng 1. Sự thay đổi trong cung cấp thông tin giáo dục ở KNOU

Giai đoạn Hệ thống Thông tin sử dụng

Giai đoạn 1
(1972-1980) 2 năm Cao đẳng Thư và đài

Giai đoạn 2
(1981-1991) 5 năm đại học Băng Cassette, Radio,

TV
Giai đoạn 3
(1992-2000) 4-năm đại học TV, bài giảng vedio

Giai đoạn 4
(2001-đến nay)

Mở rộng đào tạo từ xa (Thiết
lập mạng lưới trường đại học) Mạng Internet

E-learing có thể định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, nhưng e-learning
ở Hàn Quốc trong thời gian này có thể hiểu là sự phân phối nội dung bài giảng
theo một định dạng thống nhất.

E-learning đòi hỏi hệ thống tích hợp/kết hợp. Thời gian này e-learning
được thực thi ở nhiều cấp độ khác nhau, bởi nhiều cơ quan và phòng ban khác
nhau do đó lẵng phí nhiều thời gian và nguồn lực. Cần một sự kết hợp chặt chẽ
giữa Viện quốc gia về học tập suốt đời, nơi phụ trách về học tập suốt đời với
Dịch vụ thông tin nghiên cứu và Giáo dục Hàn Quốc, nơi quản lý/phụ trách dịch
vụ internet.
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Cần thành lập mạng lưới hoạt động cấp quốc gia. E -learning ở Hàn Quốc
hiện nay đang bị hạn chế trong quốc gia do sử dụng sử dụng tiếng Hàn Quốc
trong các cơ sở giáo dục. Nó đã được đánh giá không có sự hữu ích trên toàn
cầu khi sử dụng internet.

2.2. Nhật Bản

Tại Nhật Bản, trường Đại học trực tuyến đầu tiên của Nhật, Cyber
University, là một ví dụ điển hình về loại trường thuộc hệ đào tạo bốn năm cung
cấp các khóa học thông qua máy tính và thậm chí cả điện thoại di động. Giống
như Đại học Mở Quốc gia của Hàn Quốc, phần lớn trong số 2.000 sinh viên của
trường ở độ tuổi cuối 20 đầu 30 và đều đang có việc làm toàn thời gian (Ogden
2010). Ngoài ra, Nhật còn có trường Đại học Mở Nhật Bản (OUJ) được thành
lập dành cho đối tượng người lớn đang đi làm có nhu cầu về bằng cấp và tăng
cường năng lực để tìm được việc làm và thu nhập tốt hơn. Học tập ở đây được
thực hiện chủ yếu qua e-learning, bên cạnh các lớp vào buổi tối và dịp cuối
tuần.

Thực trạng sử dụng ICT ở nơi làm việc của Nhật Bản mang tính đổi mới
mạnh mẽ, đặc biệt, qua việc triển khai Hiệp hội Phần mềm khóa học mở Nhật
Bản (JOCW). Đây là cơ chế cho phép các trường đại học và tập đoàn trên cả
nước có thể chia sẻ các tài liệu và thông tin học tập qua mạng internet, tạo thành
một loại cơ sở dữ liệu quốc gia. Nội dung của các tài liệu này sẽ được Hội đồng
Kiểm định Năng lực Thực tiễn (ACPA) thẩm tra để bảo đảm về mặt chất lượng.
Ngoài ra, lĩnh vực e-learning của Nhật Bản cũng nỗ lực để hỗ trợ quá trình học
tập của mọi thành phần trong xã hội, bao gồm công chức, lực lượng quân đội,
và các nhóm đối tượng thiệt thòi, khó khăn.

ICT có tầm ảnh hưởng một cách trực tiếp và không t hể phủ nhận đối với
sự phát triển của XHHT. Ở Nhật Bản, số người dùng internet (tính trên 100
người dân) năm 2000 là 29.7, đến năm 2010 số người dùng internet tăng gần
gấp đôi là 77.6.

2.3. Singapore

Singapore đã đầu tư thích đáng vào nguồn lực cơ sở hạ tầng để trở thành
một quốc đảo thông minh thông qua chiến lược iN2005-đề án mười năm nhằm
phát triển ICT và xây dựng một xã hội kết nối chặt chẽ. Được khởi xướng năm
2006, đề án iN2005 xác định các khả năng mới cho sự phát triển các ngành
công nghiệp, kinh tế, và xã hội của Singapore với sự hậu thuẫn của những công
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nghệ hiện đại nhất. Dựa trên một nền tảng hạ tầng thông tin – truyền thông chất
lượng cao và một thị trường viễn thông tự do hóa, Singapore đang tiến xa hơn
những thành tựu mang tính vật chất về ICT, hướng tới các lĩnh vực kinh doanh
có hàm lượng công nghệ cao, một lực lượng lao động thông minh và một xã hội
liên kết chặt chẽ để trở thành một Quốc gia Thông thái.

Viện Đại học Quản lý Singapore (UniSIM), có hình thức giáo dục đại học
duy nhất ở nước này hướng tới và phục vụ cho đối tượng người học là người
lớn với cách thức linh hoạt phù hợp với kế hoạch công việc và cuộc sống của
họ. Điều này được thực hiện thông qua các khóa học điện tử, cung cấp các buổi
học trực tuyến mà người học có thể tham gia ngay tại nhà mình (UniSIM 2012).
E-learning sẽ được tích hợp tới 50% của tất cả các khóa học trong 5 năm tới, do
vậy sẽ mở rộng hơn nữa tới người học lớn tuổi. Hiện tại, tỉ lệ nhập học của
UniSIM là 10.800; cứ 3 trên 5 người tốt nghiệp nhận được mức lương trung
bình là 21%, cao hơn đáng kể so với mức tăng chung của cả nước là 7,6%
(UniSIM 2011).

2.4. Thái Lan

Trong những năm ngần đây việc nghiên cứu ứng dụng ICT vào trong giáo
dục của Thái Lan phát triển nhanh chóng. Những nghiên cứu ban đầu về e-
learning đã được tiến hành ở các trường đại học Thnomporn Laohajaratsang ở
Chiangmai thực hiện trong các trường đại học. Khảo sát tiến hành ở 91 trường
trong số 112 trường đại học thuộc bộ Đại học quản lý, trong khoảng thời gian
2008-2009. Kết quả cho thấy có đến 94.5% các trường đại học có cung cấp e-
learning trong cơ sở giáo dục của mình. Trong số này có 38,37% có hệ thống e-
learning từ 3-5 năm.

Bảng 2. Thời gian sử dụng e-learning ở các trường đại học của Thái lan

Thời gian sử dụng e-learning

Dưới 1 năm 12 11.63

Từ 1-3 năm 24.42 24.42

Từ 3-5 năm 34 38.37

Trên 5 năm 19 22.09

Hầu hết các trường đều có hệ thống e -learning trung tâm và các hệ thống
trong mỗi văn phòng hoặc trong từng khoa. Các hệ thống sử dụng mã nguồn mở
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hoặc miền phí là chính, một số ít sử dụng hệ thống mã nguồn mang tính thương
mại. Các trang web được xây dựng và phát triển bởi những cán bộ trong cơ sở
giáo dục (hệ thống TCU-Thailand Cyber University).

Bảng 3. Hệ thống e-learning/Hệ thống quản lý học tập

Mô tả Tỉ lệ %

Mã nguồn mở 48.57

Hệ thống được phát triển bởi những người đang công tác
tại cơ sở giáo dục

20

Hệ thống quản lý mang tính thương mại 16.19

Hệ thống quản lý học tập quản lý bởi TCU 11.43

Khác 3.81

Thái Lan có 2 trường đại học mở, các trường này mở cho tất cả mọi
người, cho những người đã tốt nghiệp đại học và những người đang tham gia
lao động. Những người lao động không có cơ hội lấy bằng đại học chính quy có
thể học để lấy bằng tương đương/chuyển đổi rồi sau đó có thể quay lại học
trong trường chính quy để lấy bằng. Những trường này cũng cung cấp những
khóa học ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp cho mọi người.
Sukhothai Thammathirat Open University là trường đào tạo từ xa đầu tiên của
Thái Lan cũng phát triển các khóa e-learning và đào tạo trực tuyến. Các khóa
học đào tạo trình độ cử nhân và thạc sỹ. Như vậy, nhà trường cung cấp các
chương trình, chứng chỉ thông qua học trực tuyến hoặc e-learning cho tất cả
những ai có nhu cầu nâng cao kiến thức, kĩ năng. Để có thể cung cấp e-learning
đáp ứng cho nhu cầu học tập suốt đời, Thái lan đá thực hiện những kế hoạch
mạng tính chiến lược sau:

- Thiết lập mạng lưới quản lý học tập giữa các trường đại học trong nước
và quốc tế  để chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và các khóa học. TCU đã thiết lập
mạng lưới hợp tác nghiên cứu về giáo dục từ xa thông với các viện và các
trường đại học, thành lập các dự án về học tập suốt đời thông qua chia sẻ các
nguồn.

- Cung cấp giáo dục từ xa thông qua mạng lưới công nghệ thông tin của
Thái Lan. TCU phát triển hệ thống đào tạo đại học, hỗ trợ và chia sẻ nguồn lực
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một cách hiệu quả, cung cấp các dịch vụ học tập theo nhu cầu, bao gồm 4798
khóa học.

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển chuẩn và đảm bảo chất lượng giáo
dục từ xa thông qua mạng lưới thông tin Thái Lan.

2.5. Một số nhận định chung

Trước bồi cảnh phát triển mạnh mẽ của ICT, nhiều nước trên thế giới đã
nhiều nước triển khai thành công ứng dụng ICT vào trong GDKCQ thông qua
việc xây dựng các hệ thống e-learning. Ứng dụng ICT vào trong giáo dục, đặc
biệt GDKCQ sẽ ngày càng phát tr iển theo một số hướng sau:

Càng ngày các nước càng đẩy mạnh nghiên cưu ứng dụng ICT trong giáo
dục, đặc biệt là giáo dục KCQ nhằm khai thác những ưu điểm của nó như xóa
bỏ khoảng cách về “không gian” và “thời gian”, người học có thể học “bất cứ
khi nào” có nhu cầu, ở “bất cứ nơi đâu” và học tập “theo khả năng của mình”.
Nhiều nước coi đào tạo từ xa, e -learning là giải pháp để phát triển giáo dục suốt
đời, học tập suốt đời.

Phát triển các nghiên cứu về chương trình, tài liệu, học liệu e -learning
cho đào tạo từ xa. Các chương trình đào tạo được thiết kế học theo tín chỉ hoặc
mô đun, tạo điều kiện cho người học tích lỹ tín chỉ thông qua các ký kiểm tra,
đánh giá đến khi nào người học tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định sẽ được cấp
văn bằng, chứng chỉ. Các loại học liệu ngày càng đa dạng, mang tích tích hợp
cao, tương tác mạnh hơn giúp cho người học có thể lựa chọn, học tập phù hợp
với điều kiện và khả năng của mình.

Cùng với việc phát triển đào tạo từ xa thông qua hệ thống e-learning các
nước cũng quan tâm đến vấn đề đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, tài
liệu, học liệu đối với các chương tình giáo đào tạo từ xa, đặc biệt là tự học thông
mạng internet.

Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng quan tâm đến vấn đề kiểm tra, đánh
giá, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Thực tế triển khai hệ thống e-learning ở các
nước cho thấy hệ thống chỉ phát huy hết được hiệu quả của nó cũng như sức
mạnh của CNTT khi có sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia làm việc ở các cơ sở
nghiên cứu giáo dục với đội ngũ cán bộ giảng dạy ở các trường và với các nhà
quản lý giáo dục.



Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và của một số quốc gia trên thế giới

74 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

3. Ứng dụng ICT trong GDKCQ ở Việt Nam

3.1. Các chính sách về CNTT

Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra
những quyết sách mang tầm vĩ mô, đó là tập trung đầu tư cho giáo dục. Điều
này được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X: “Về giáo dục và
đào tạo, chúng ta phấn đấu để lĩnh vực này cùng với khoa học và công nghệ
thực sự là quốc sách hàng đầu, thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục và
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng nền giáo dục
Việt Nam”.

Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) khẳng định: “Đẩy
mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc
học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học
tập của toàn xã hội. Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho
giáo dục và đào tạo, kết nối Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo ”

Chỉ thị 55 của Bộ GD&ĐT đã chỉ ra tập trung vào ứng dụng CNTT trong
giáo dục có nghĩa là tăng cường dạy học, đào tạo và ứng dụng CNTT. Tiếp cận
với CNTT vẫn là một ưu tiên. Các Sở GD&ĐT được yêu cầu hợp tác tích cực
với các chi nhánh của công ty viễn thông quân đội Viettel để thực hiện mạng
lưới giáo dục tại địa phương. Hệ thống quản lý giáo dục qua email đã được xây
dựng và tất cả các cán bộ, giảng viên và sinh viên được cung cấp tài khoản
email để cải thiện việc trao đổi thông tin. Đầu tư trang thiết bị CNTT cũng được
đẩy mạnh. Ngoài các điểm trên, chỉ chị 55 cũng rất phù hợp với chỉ thị 40 của
Bộ GD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học
sinh tích cực” cho các trường phổ thông giai đoạn 2008 -2013, với mục đích xây
dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hiệu quả. CNTT có thể
đóng một vai trò nhất định trong xây dựng trường học thân thiện và học sinh
tích cực qua việc hỗ trợ một môi trường học tập phong phú, sống động và cuốn
hút. CNTT được coi là một công cụ có thể hỗ trợ hữu hiệu quá trình đổi mới
dạy và học, quản lý giáo dục, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và hiệu
quả giáo dục. Các nhà quản lý giáo dục được khuyến khích thực hiện các ứng
dụng CNTT một cách hợp lý nhằm đổi mới dạy và học ở từng cấp, từng lớp.
Các nhà giáo dục được khuyến cáo là không nên lạm dụng CNTT và nên suy
nghĩ về các giá trị mà ứng dụng CNTT mang lại cho việc dạy và học hàng ngày
của họ. Đội ngũ giáo viên, giảng viên cũng được khuyến khích thiết kế các bài
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học có sử dụng các trang trình chiếu, bài giảng điện tử và kế hoạch bài học trên
máy vi tính.

Trong các văn bản Bộ GD&ĐT gửi các Sở GD&ĐT, các yêu cầu trên
được đưa ra cụ thể và đi vào hoạt động. Trong năm học 2008-2009, cùng với
việc phát động năm học CNTT, Bộ GD&ĐT cũng khởi động cuộc thi “giáo viên
sáng tạo” với khẩu hiệu “Mỗi giáo viên xây dựng một bài giảng điện tử” và các
Sở GD&ĐT sẽ tỏ chức cuộc thi. Các cách thức tương tự được áp dụng cho việc
đẩy mạnh CNTT cho quản lý giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

3.2. Cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT trong các cơ sở GDKCQ

Hiện nay, CSVC ở các trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng
còn rất hạn chế và thiếu thốn. Hầu hết các trung tâm đều được trang bị máy tính
phục vụ cho công tác quản lý và dạy học, tuy nhiên số lượng máy tính không
nhiều và cấu hình còn thấp. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc
của cán bộ quản lý và việc dạy học của giáo viên cũng như việc thực hành trên
máy tính của các học viên. Ở các trung tâm GDTX hiện tại gần như chưa có nơi
nào trang bị phòng học đa phương tiện nên việc tiến hành tổ chức các hình thức
ứng dụng CNTT vào dạy các môn học một cách phong phú như học với máy
tính, học qua mạng rất khó thực hiện. Lượng máy in, máy photocopy hiện có
trong các trung tâm GDTX có thể đáp ứng các nhu cầu in ấn, phục vụ mọi công
việc hành chính, nhu cầu dạy học cũng như quản lý ở trung tâm.

Máy chiếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng chưa được trang bị nhiều
ở các trung tâm GDTX, cùng với đó, tần suất sử dụng máy để xây dựng giờ học
có ứng dụng CNTT là chưa cao. Các thiết bị hỗ trợ khác như máy ảnh kỹ thuật
số, máy quét, máy quay video là những thiết bị rất cần thiết trong việc chuẩn bị
tư liệu dạy học theo yêu cầu đổi mới hiện nay nhưng vấn đề này vẫn chưa được
quan tâm đầu tư.

Trên thực tế, việc ứng dụng CNTT vào GDKCQ chủ yếu ở 2 mặt: dạy
kiến thức về CNTT và việc ứng dụng CNTT vào dạy học. Tuy nhiên, phần lớn
đều bàn đến việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học như thế nào. Hiện nay, về
cơ bản thì đội ngũ giáo viên đều nhận thức được vai trò quan trọng của CNTT
trong dạy học. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng CNTT trong dạy học của đội ngũ
giáo viên còn ở mức độ trung bình và yếu. Đặc biệt là giáo viên ở vùng nông
thôn và miền núi, vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ về
CNTT của giáo viên cũng như cán bộ quản lý còn thấp. Nhìn chung, đội ngũ
giáo viên của GDKCQ chủ yếu là được đào tạo về GD chính quy, không am
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hiểu về GDKCQ, về kiến thức CNTT cũng như về đặc điểm đối tượng học viên,
do đó việc ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy còn gặp nhiều hạn chế. Mặt
khác, công tác bồi dưỡng giáo viên về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
còn chưa được chú trọng, tài liệu bồi dưỡng về CNTT còn chưa nhiều nên vấn
đề nhân lực để triển khai ứng dụng CNTT trong giáo dục còn nhiều khó khăn,
thách thức.

3.3. Thực trạng ứng dụng trong các cơ sở GDKCQ

Hiện nay, thực trạng ứng dụng ICT trong GDKCQ Việt Nam đang thể
hiện ở hai khía cạnh đó là: học kiến thức, kĩ năng về ICT (học sử dụng ICT) và
sử dụng ICT để hỗ trợ trong giảng dạy và học tập góp phần thực hiện đổi mới
phương pháp dạy học.

a. Học sử dụng ICT, hiện các cơ sở GDTX thực hiện các chương trình
giảng dạy sau:

Chương trình Tin học cấp chứng chỉ A, B

Đây là chương trình thực hiện trong các trung tâm ngoại ngữ tin học. Đối
tượng tham gia học chương trình chủ yếu là cán bộ có nhu cầu bồi dưỡng nâng
cao trình độ tin học, học để ứng dụng máy tính vào trong công việc hàng ngày
hoặc HV mới tốt nghiệp các trường cần có chứng chỉ A,B để xin việc.

Tin học Bổ túc THPT

Đối tượng tham gia học chương trình này là HV các lớp BT trung học
phổ thông. Trên thực tế ở một số tỉnh (như Hà Nam, Nam Định) có những trung
tâm GDTX đã tổ chức giảng dạy môn Tin học cho tất cả các lớp. Các lớp đều
học theo chương trình môn Tin học bổ túc THPT.

Qua thực tế tìm hiểu thực tế giảng dạy ở các một số địa phương,  chương
trình Tin học BT THPT được giáo viên đánh giá về cơ bản là th iết thực, phù
hợp với đặc điểm của học viên BT THPT.

Kỹ thuật viên tin học

Chương trình ban hành vào năm 2008 nhằm đào tạo hệ kĩ thuật viên tin
học theo hình thức học vừa làm. Tuy nhiên hiện nay chương trình này vẫn chưa
được áp dụng trong thực tế.
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b. Sử dụng ICT để hỗ trợ trong giảng dạy và học tập:

Trong những năm vừa qua, đã có nhiều phong trào phát động như: “ ứng
dụng CNTT trong dạy học”; “năm học ứng dụng CNTT”... ở các trường phổ
thông nhiều giáo viên đã biên soạn giáo án, bài giảng theo hướng có ứng dụng
công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học hoặc biên soạn giáo án điện tử,
ứng dụng các kỹ thuật mô phỏng, thí nghiệm ảo vào trong dạy học....

Đối với các TT GDTX, đội ngũ giáo viên hiện này còn thiếu, chủ yếu là
giáo viên dạy hợp đồng vì vậy đối với phong trào ứng dụng CNTT vào trong
dạy học cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với phổ thông. Tuy nhiên, giáo viên
GDTX cũng đã cố gắng thực hiện các chỉ thị của Lãnh đạo Vụ GDTX để ứng
dụng CNTT vào trong dạy học. Giáo viên chủ yếu  ứng dụng vào công việc
giảng dạy của mình chủ yếu:

Sử dụng máy tính biên soạn tài liệu, bài giảng, giáo án

Sử dụng máy tính như một công cụ trình diễn: giáo viên trình bày các bài
giảng có sử dụng powerpoint. Bài giảng được thiết kế sinh động, có sự kết hợp
đa dạng giữa các thành phần media như: văn bản, hình ảnh, hoạt hình, phim, âm
thanh...

Sử dụng máy tính để trình diễn các thí nghiệm ảo, các thí nghiệm mô
phỏng điều này rất hữu ích trong việc giảng dạy những vấn đề khó, có tính trừu
tượng cao hoặc những thí nghiệm không thể thực hiện được trong các phòng thí
nghiệm.

Dùng máy tính để luyện tập, thực hành những kiến thức đã học.

Nhìn chung, đã có những văn bản, chỉ thị, khung pháp lý cho việc ứng
dụng CNTT trong GD nói chung và GDKCQ nói riêng, tuy nhiên so với yêu
cầu thực tế vẫn còn thiếu rất nhiều các quy định cụ thể để thúc đẩy chất lượng
giáo dục, một số quy định đã được triển khai thực hiện những vẫn còn tồn tại
những vấn đề bất cập. Ngân sách cấp cho các trung tâm GDTX và trung tâm
học tập cộng còn quá hạn hẹp, trong khi đó để ứng dụng CNTT vào giáo dục lại
hết sức tốn kém.

Về vấn đề đội ngũ, thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
GDKCQ không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng, không đồng
bộ. Trong khi giáo dục mầm non và phổ thông có nhữn g chu kỳ bồi dưỡng
thường xuyên cho đội ngũ giáo viên thì đối với GDKCQ mới bắt đầu trong
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những năm gần dây. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDTX về kiến thức, kĩ năng
để ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy chưa được quan tâm đúng mức.

Hiện nay các cơ sở GDKCQ mới chỉ quan tâm đến việc đào tạo, bồi
dưỡng về kiến thức ICT, ứng dụng vào trong dạy học. Tuy nhiên bản thân giáo
viên trong các cơ sở GDKCQ vẫn chưa quan tâm, khai thác các hệ thống e-
learning, nguồn tài nguyên trên mạng internet để tự học, tự bồi dưỡng phát triển
chuyên môn.

Các văn bản, chỉ thị về ứng dụng ICT vào trong giáo dục đã có từ lâu, tuy
nhiên hiện nay các cấp quan lý vẫn chưa thực sự quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng
thông tin cũng như phát triển các hệ thống e -learning, nguồn học liệu mở để tạo
cơ hội học tập cho mọi người khi có nhu cầu.

4. Một số đề xuất nhằm đẩy mạnh ứng dụng ICT vào GDKCQ ở Việt
Nam

ICT mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới hình thức giáo dục, tăng
cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng. Để việc ứng dụng ICT vào GDKCQ
một cách hiệu quả cần thực hiện một số đề xuất sau:

4.1. Xây dựng chế độ chính sách ứng dụng ICT trong giáo dục

Cần có chính sách đãi ngộ, khuyến khích thỏa đáng hơn đối với những
giáo viên đi đầu về ứng dụng ICT. Các chính sách có thể được thực hiện theo
quy định của Sở GD&ĐT cũng như trong các trung tâm có điều kiện cũng có
thể xây dựng quy chế nội bộ nhằm khích lệ giáo viên tích cực hơn nữa trong
việc nâng cao trình độ chuyên môn về ICT, khai thác thông tin, ứng dụng ICT
vào bài giảng trên lớp cũng như trong quản lý một cách hiệu quả.

Khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước hỗ
trợ xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT nhằm đẩy mạnh hình thức giáo dục từ xa.

4.2. Nâng cao nhận thức về vai trò của ICT trong GD cho mọi người

Để đẩy mạnh ứng dụng ICT trong GDKCQ cần có biện pháp tuyên
truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên đang hoạt động
trong lĩnh vực GDKCQ hiểu được vai trò và tầm quan trọng của ICT đối với
GDKCQ. Đối với GDKCQ ứng dụng ICT không chỉ thuần túy trong các lớp
học, trong trung tâm mà còn phải khai thác những ưu thế của ICT để đẩy mạnh



Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và của một số quốc gia trên thế giới

79 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

các hình thức đào tạo khác như học từ xa, học qua mạng Internet, kết hợp giữa
tự học với tực học có hướng dẫn,…

4.3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về ứng dụng ICT

Bồi dưỡn g, nâng cao trình độ về CNTT trong quản lý cho cán bộ quản lý,
hướng dẫn viên ở các trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng. Đồng
thời cần đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đềphù hợp với đối tượng giáo viên ở
trung tâm GDTX. Bênh cạnh những nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ
bản cho giáo viên cũng cần quan tâm tới bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin
trên mạng Internet, sử dụng các phần mềm dạy học bộ môn cũng như thiết kế
bài giảng điện tử để nâng cao hiệu quả ứng dụng ICT.

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn về Tin học và ứng
dụng ICT trong dạy học cho giáo viên các cơ sở GDTX. Xây dựng hệ thống e-
learning dựa trên công nghệ Internet để hỗ trợ giáo viên, học viên khi có nhu
cầu học tập sử dụng CNTT có thể tự học hoặc tự học có hướng dẫn qua mạng
Internet.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng mạng e -learning, các chương trình
tự học, tự học có hướng dẫn với sự hỗ trợ của CNTT. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu
về GDKCQ trong đó bao gồm các tài liệu về GDKCQ được đưa lên mạng
Internet để phục vụ cho tất cả những ai có nhu cầu học tập, bồi dưỡng.

4.4. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

Trước hết, các trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng cần bố trí
sắp xếp khoa học để khai thác hiệu quả và sử dụng tối đa số trang thiết bị hiện
có, chú trọng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đã có nhằm khai thác tối đa,
có hiệu quả trang thiết bị được cung cấp.

Ngoài ra, trên cơ sở thực hiện theo đúng hướng dẫn về đầu tư cơ sở vật
chất của Sở GD&ĐT, cần xây dựng các phòng máy tính, phòng học đa phươ ng
tiện đạt tiêu chuẩn, đảm bảo số lượng và chất lượng. Mua các phần mềm dạy
học bộ môn để hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy.
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