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1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC HỆ HÌNH GIÁO DỤC VÀ CÁC HỆ 

HÌNH GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM 

1.1. Khái niệm “Hệ hình” – hiểu và chuyển ngữ 

Trong nghiên cứu khoa học học (một ngành nghiên cứu đương đại mới 

phát triển thực sự từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX), Thomas Kuhn là một tên 

tuổi lớn, một trong ba nhà khoa học kinh điển của ngành học mới này khái 

niệm bằng tiếng Anh “paradigm” (mà ở đây chúng tôi dịch là “hệ hình”) là 

một khái niệm rất then chốt mang tính chìa khoá để hiểu những tư tưởng quan 

trọng nhất của Thomas Kuhn cũng như nhiều nhà khoa học học khác. Trong 

nền khoa học hiện đại, theo nghiên cứu của chúng tôi, khái niệm này được sử 

dụng như một khái niệm đặc dụng, trước hết là ở trong ngành Ngôn ngữ học. 

Các nhà nghiên cứu lý luận ngôn ngữ học nói chung, đặc biệt là trong phân 

ngành nghiên cứu so sánh về các ngôn ngữ biến hình (chủ yếu là các ngôn 

ngữ phương Tây – nơi mà ngôn ngữ có sự biến đổi về giống, số, cách, thức, 

tiền tố, vĩ tố...). Và cũng chính ở đây, giới khoa học đã được làm quen với 

khái niệm “paradigm” trong nghiên cứu ngôn ngữ học và các bộ môn từ điển 

học. Từ đầu thế kỷ XX, các nhà ngôn ngữ học đã sử dụng khái niệm này. 

Trong tiếng Việt, người ta cho rằng thuật ngữ này đã được sử dụng với cách 

chuyển ngữ là “hệ biến hình” hay là “hệ biến thái” của các ngôn ngữ. Thuật 

ngữ này có một tác dụng, một phương thức tạo nghĩa mới như một bước đột 

biến là ở trong công trình kinh điển của khoa học “Cấu trúc của các cuộc cách 

mạng khoa học” của Thomas Kuhn, xuất bản lần đầu năm 1962. Trong công 

trình này, Thomas Kuhn không chỉ sử dụng paradigm trong khuôn khổ hẹp 

của ngôn ngữ học, ông còn định hướng sử dụng khái niệm này trong việc khái 

quát hoá lịch sử của các quá trình nhận thức, các hệ thống tri thức trong lịch 

sử của nhân loại. Khoa học học là triết học của các khoa học, là triết học về 

khoa học cho nên việc sử dụng khái niệm “paradigm” trong công trình đề cập 

nói trên đã gây ra một tác động hết sức rộng lớn trong việc đề xuất và sử dụng 

những khái niệm mang tính nhận thức luận và triết học của khoa học trên 
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phạm vi trước hết là trong các nước sử dụng ngôn ngữ hệ La-tinh và sau đó là 

tác động lên giới khoa học sử dụng các ngôn ngữ khoa học khác. (Trong 

phạm vi đề tài này, chúng tôi có những bài viết đề cập sâu hơn về khái niệm 

này và thậm chí đã tổ chức cả một hội thảo khoa học về cách hiểu và sử dụng 

khái niệm này trong tiếng Việt).  

Khoa học học là một ngành còn khá xa lạ, mới mẻ và nói một cách 

thẳng thắn là một ngành học khó, phức tạp, đòi hỏi người tiếp cận phải huy 

động nhiều vốn liếng tri thức, vì thế theo chúng tôi được biết, hiện nay cũng 

chưa có một trường đại học nào hay một viện nghiên cứu nào đã có một bộ 

môn nghiên cứu và đi chuyên về lĩnh vực này. Để ít nhiều khắc phục điều đó, 

phòng Thông tin triết học – Chính trị của Viện Thông tin Khoa học xã hội đã 

bắt đầu tiếp cận ngành mới mẻ này bằng những bản dịch, những tài liệu tham 

khảo, nghiên cứu từ những năm 70 của thế kỷ XX. Một trong những người là 

cán bộ lãnh đạo ở phòng này là Chu Trung Can với chuyên môn là giới thiệu 

và dịch thuật những công trình triết học và khoa học học nổi tiếng thế giới 

nhưng lại hiếm hoi được biết ở Việt Nam và như một lẽ tự nhiên, đến đầu thế 

kỷ XX, cuốn sách của Thomas Kuhn và những cuốn sách khác của các tác giả 

về khoa học học đã được phiên dịch và giới thiệu bằng tiếng Việt. Một nhà 

nghiên cứu triết học đương đại khác của Việt Nam ở khu vực phía Nam mà 

tôi biết cũng rất quan tâm đến những khái niệm này, tương tự như thế này 

trong trên dưới 20 năm vừa qua, ông là một trong những dịch giả những công 

trình lý thuyết của khoa học xã hội nói riêng và của triết học nổi tiếng sang 

tiếng Việt và đã được xuất bản. Ông cũng là người phổ biến triết học hiện đại 

và đương đại cho đại chúng thông qua các công trình khoa học và những lớp 

học ít nhiều chưa được chính quy hoá và học đường hoá, là nhà nghiên cứu 

triết học Bùi Văn Nam Sơn. Công trình “Cấu trúc của các cuộc cách mạng” 

của Thomas Kuhn đã được dịch giả Chu Trung Can (bút hiệu Chu Lan Đình) 

dịch và xuất bản năm 2008. Trong bản dịch giới thiệu đến bạn đọc, dịch giả 

Chu Trung Can đã sử dụng khái niệm “mẫu hình” để dịch từ paradigm  Sau 
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khi cuốn sách đã công bố, một số bài viết liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến 

ngành khoa học học đã được công bố trên các báo và tạp chí ở Việt Nam bằng 

tiếng Việt. Nhiều nhà khoa học cũng trực tiếp đề cập đến khái niệm 

“paradigm” và đưa ra những phương án dịch thuật khái niệm khác nhau. Cho 

đến gần đây vẫn có những người đề nghị dịch lại khái niệm này như: hệ chuẩn 

thức; khuôn mẫu chuẩn; quy chuẩn; khung mẫu... nhưng bản thân người chủ 

trì đề tài này cùng với một số nhà nghiên cứu và dịch giả khác đề nghị dịch 

khái niệm “paradigm” là “hệ hình” và đã có những bài viết vừa liên quan đến 

khái niệm vừa sử dụng nó trong các bài nghiên cứu của mình. Cần phải nói 

thêm rằng, sau khi cuốn sách đã được xuất bản, tác giả của những dòng này 

và dịch giả Chu Lan Đình do mối quan hệ nhiều năm đã ngồi với nhau thảo 

luận lại về cách dịch khái niệm của ông và ông đã đồng thuận dịch khái niệm 

trên là hệ hình. Về khái niệm “hệ hình”, trao đổi với nhà triết học Bùi Văn 

Nam Sơn qua đàm thoại, Bùi Văn Nam Sơn cũng đồng ý dịch là “hệ hình”. 

Chu Lan Đình cũng có ý định khi tái bản cuốn sách sẽ điều chỉnh khái niệm 

này nhưng rất tiếc rằng một cơn bạo bệnh đã cướp ông khỏi cõi đời không 

chờ đợi được đến khi sách tái bản. Vì thế trong lần tái bản mới vẫn giữ 

nguyên cách dịch cũ! Nội hàm của khái niệm “paradigm” tuy là một nội hàm 

khá phức tạp và trừu tượng nhưng rất hàm súc. Bản thân tác giả Thomas 

Kuhn lại không đưa ra một định nghĩa rõ ràng về khái niệm mặc dù tần suất 

sử dụng và ý nghĩa khái niệm trong công trình là mang tính chìa khoá (key 

word). Và khi chưa có người đủ thẩm quyền để chính xác hoá như một định 

nghĩa về khái niệm này thì trong công trình này người đề xuất đề tài và nhóm 

cộng sự buộc phải trình bày qua tiếng Việt cách hiểu nội hàm của khái niệm 

như một yêu cầu bắt buộc.  

Những kiến giải về cơ sở lý thuyết của khái niệm hệ hình (paradigm) 

mà chúng tôi sử dụng trong công trình này dựa vào những tư tưởng và ý kiến 

của một số nhà nghiên cứu triết học về tri thức luận, về lịch sử và phát triển 

của khoa học, thể hiện chủ yếu trong các công trình đã được thừa nhận và trở 
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nên những công trình kinh điển trong khoa học học (Sciensisiology) và tri 

thức luận (Episthemology) của 3 tác giả Thomas Kuhn và Michel Foucault, 

Edgar Morin. Đặc biệt là 3 công trình: Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa 

học; Từ và vật- Khảo cổ học và tri thức; Tư duy phức hợp. 

Các nhà nghiên cứu trong một số lĩnh vực hữu quan của khoa học xã 

hội mà chúng tôi tìm thấy cách dịch, cách hiểu và sử dụng khái niệm này 

thường chủ yếu là những người nghiên cứu triết học về nhận thức và nghiên 

cứu những vấn đề lý thuyết của khoa học xã hội. Tuy nhiên, như đã nói ở mỗi 

tác giả Việt Nam thường đưa ra một cách dịch và một cách hiểu khác nhau. 

Chẳng hạn như: chuẩn thức; hệ chuẩn thức; khung mẫu; hệ khung mẫu; hệ 

hình; hệ biến thái......Bản thân chúng tôi, người đề xuất và được giao triển 

khai đề tài này, dịch khái niệm paradigm là hệ hình.  

Trong công trình nghiên cứu này chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ có 

liên quan tương đương với các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong nền 

học thuật quốc tế như sau: 

Hệ hình giáo dục (educational paradigm) 

Giáo dục phi quan phương (in-formal education/NFE) 

Giáo dục quân chủ chuyên chế (absolute monarchic education) 

Giáo dục thuộc địa (colonial education) 

Giáo dục cận hiện đại (premodern&modern education) 

Giáo dục đương đại (contemporary education) 

Ngoài ra còn có các khái niệm khoa học tương thích và đồng bộ: khoa 

học chuẩn định (normal science) và Cách mạng khoa học (scientific 

revolution); Một số khái niệm bổ trợ: mô hình (model), bản mẫu (example), 

cấu trúc, hệ thống, các phạm trù cơ bản, thiết chế và cơ chế cùng khả năng 

thay thế của các thuật ngữ. Ứng với mỗi thuật ngữ nói trên, chúng tôi sẽ tuyển 

dịch cách sử dụng từ các nguồn tài liệu quốc tế đã được sử dụng rộng rãi 

trong nền khoa học của thế giới.  
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Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ so sánh về cách dịch các thuật ngữ này 

trong các công trình dịch thuật khoa học ở Việt Nam và vấn đề ứng dụng - 

triển khai nghiên cứu các khoa học xã hội trên nền tảng các khái niệm gốc đó 

ở nước ngoài và ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những nghiên cứu 

đối sánh từ hệ hình tri thức đến hệ hình văn hóa, hệ hình văn học và hệ hình 

giáo dục. 

Luận giải về lý thuyết hệ hình và việc vận dụng nó vào nghiên cứu 

những vấn đề của khoa học giáo dục: 

Theo Thomas Kuhn, sự vận động, phát triển của tri thức, đến một trạng 

thái nhất định, kết tinh thành những hệ thống quan niệm, phạm trù nhất định 

liên hệ với nhau, làm nên những bức tranh nhất định, nhằm phản ánh nhận 

thức về thế giới một cách chặt chẽ và thống nhất nội tại. Tuy nhiên, do sự vận 

động và phát triển liên tục, nhận thức không dừng lại, mà các khái niệm và 

phạm trù đó lại không “đông cứng” các dữ kiện và hiện tượng mới, chưa hoặc 

không được khái quát trong các tri thức cũ lại luôn đòi hỏi một sự khái quát 

hệ thống hóa lại.  

Khi các tri thức đã được khái quát ngưng kết trong một hệ thống nào 

đó, nó làm nên một sự ổn cố nhất định và tạo nên trạng thái của một nền khoa 

học thông thường hay chuẩn định được thừa nhận phổ biến (the normal 

science) nhưng sự vận động/ phát triển tiếp tục của nhận thức làm cho những 

hệ thống đó trở nên bất toàn, đến một trạng thái nhất định xuất hiện sự khái 

quát hóa, hệ thống hóa mới, người ta gọi đó là các cuộc cách mạng khoa học. 

Mỗi lần định hình trong một trạng thái ngưng kết tri thức cho ta một hệ 

hình (paradigm) khoa học, mỗi lần thay đổi, bổ sung hay thay thế sự khái quát 

đó lại cho thấy một sự xuất hiện của một hệ hình mới và người ta gọi những 

kết quả của sự tổng kết khái quát khác nhau nhưng lại có mối quan hệ ràng 

buộc với nhau đó là những hệ hình. Các dữ kiện trong các hệ hình khoa học 

khác nhau sẽ có tính chất, ý nghĩa và giá trị không tương đương nhau và 

không cố định.  
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Chủ thể nhận thức khi tiếp thu những tri thức mới ngoài hệ thống, đến 

một mức độ nhất định có thể tự phủ định, thay đổi hệ hình tri thức, nhưng do 

không khái quát trên thực tế bản địa, hệ hình tri thức mới không tỏ ra hoàn 

toàn ăn khớp, phải làm việc “tự điều chỉnh” và những sự điều chỉnh này cũng 

thường được coi là “bổ sung, sáng tạo của chủ thể hệ hình tri thức mới”. Đây 

chính là yếu tố để chúng tôi hướng tới một hệ hình mới của nền giáo dục Việt 

Nam với tên gọi Hệ hình giáo dục Việt Nam đương đại. 

Thông thường một hệ hình tri thức mới là sự hệ thống hóa đầy đủ hơn, 

cao hơn và cũng là chính xác hơn và phù hợp hơn so với hệ hình cũ. Tuy vậy, 

cũng có những trường hợp, nhất là đối với hệ hình tri thức nhập ngoại, không 

khái quát chính xác được những dữ kiện cục bộ, “địa phương”, sẽ xuất hiện 

sự khiên cưỡng hay sự thừa thãi lý luận. Trong khoa học, đặc biệt là trong 

triết học, hệ hình là một tập hợp chi tiết các khái niệm hoặc mô hình tư duy 

bao gồm các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, các tiên đề và tiêu chuẩn, 

những cái tạo nên sự đóng góp hợp lý cho một lĩnh vực.  

Tương tự như vậy, trong khoa học giáo dục, các nhà khoa học trên thế 

giới đã sử dụng các hệ hình giáo dục (educational paradigm) từ nửa sau thế kỷ 

20 và càng ngày càng được sử dụng nhiều trong các công trình khoa học giáo 

dục hiện đại (xem tập hợp các nghiên cứu trong Thư mục TLTK). Theo đó, 

“Hệ hình giáo dục được hiểu là khuôn khổ căn bản và những tư tưởng được 

thừa nhận bởi hệ thống đào tạo sư phạm phổ biến trong một khoảng thời gian 

cụ thể và là nền tảng của nghiên cứu khoa học” (Bondarevskaya & Kulnevich, 

2004, “Paradigm approach.” Pedagogics 10, 23-31). 

Một hệ hình giáo dục chuẩn định sẽ cho ra đời các kết quả giáo dục với 

các mức độ khác nhau, cho phép đạt được các mục tiêu đặt ra, đồng thời thừa 

nhận tầm quan trọng của tiến trình được tạo ra. Như vậy, hệ hình giáo dục là 

một tập hợp nhất định của các quan niệm và mô hình tư duy và thực tế giáo 

dục, bao gồm trong đó cấu trúc tổng thể về lý thuyết và các phương thức triển 

khai để thực hiện các mục tiêu giáo dục cũng như các chuẩn mực đánh giá.  
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Hệ hình giáo dục cũng bao hàm trong nội dung về các vấn đề giáo dục, 

loại hình tri thức và cả hình thức tổ chức nền giáo dục, cơ chế tổng thể cùng 

các cấu trúc nội tại, quan niệm về đối tượng giáo dục và hình thức giáo dục, 

chuơng trình và sản phẩm giáo dục. Hệ hình giáo dục cũng bao gồm các hình 

thức quản lý giáo dục, thiết chế thi cử và đánh giá, sự phân tầng (cấp) của 

trường lớp, định vị địa vị của thầy và trò, cơ sở vật chất, phương tiện, ý nghĩa 

của sách vở và thư viện,… Từ đó hướng đến việc định hướng giáo dục một 

cách có hiệu quả 

Hệ hình giáo dục Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với hệ hình tri 

thức ở Việt Nam, nói cách khác, hệ hình tri thức quy định tính chất và đặc 

điểm của hệ hình giáo dục Việt Nam. Vì vậy, để có thể hình dung về một hệ 

hình giáo dục cụ thể, trước hết cần có sự hình dung về một hệ hình tri thức 

tương ứng. Là đất nước có lịch sử giáo dục hàng nghìn năm, nhưng Việt Nam 

lại không phải là nơi khai sinh của một trong những truyền thống có ảnh 

hưởng đến nền giáo dục nhân loại mà lại là nơi tiếp thu hầu hết các truyền 

thống giáo dục và văn hóa của Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây, Mỹ,...  

Trong quá trình tồn tại và phát triển, để dựng nước và giữ nước thành 

công, về phương diện giáo dục, tầng lớp lãnh đạo của quốc gia cũng đã phải 

tìm tòi và vận dụng những khuôn mẫu và mô hình giáo dục từ những kinh 

nghiệm rời rạc nhỏ lẻ để đáp ứng những nhu cầu cụ thể đến những hệ thống 

hay những đúc kết mang tính lý thuyết từ các nền giáo dục đã được tiếp thu 

và chịu ảnh hưởng. Công cuộc dựng nước và giữ nước thành công, từ góc 

nhìn nhân quả, cho phép nói rằng, Việt Nam đã kiến thiết và vận hành một 

nền giáo dục hữu hiệu. 

Tuy nhiên, trước thách thức của các quá trình hiện đại hóa và toàn cầu 

hóa cũng  như trước thực tế phong phú và những bước tiến vũ bão của cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ và kỹ thuật, đã đến lúc nền giáo dục Việt 

Nam không thể được phép lạc hậu. Vì vậy mà mục tiêu của Nghị quyết 29 về 

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong tình hình mới, nhằm xây dựng 
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một nền giáo dục “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội 

nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo” là một mục tiêu mang tính sống 

còn của nền giáo dục Việt Nam hiện nay.  

Tiếp thu lý thuyết hệ hình từ các nền khoa học trên thế giới, tham khảo 

kinh nghiệm và vận dụng lý thuyết này để hiểu về các hệ hình giáo dục Việt 

Nam và hiện trạng của nền giáo dục Việt Nam, đó là nhiệm vụ cơ bản mà các 

nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu đã đặt ra cho công trình này. Căn cứ vào 

thực tế phát triển của giáo dục ở Việt Nam trong toàn bộ tiến trình lịch sử, 

những biến động lớn nhỏ, những thăng trầm của nền giáo dục tùy thuộc vào 

sự thăng trầm của nền giáo dục.  

1.2. Những hệ luận từ hệ hình tri thức trong khoa học của Thomas 

Kuhn, Michel Foucault và Edgar Morin đối với những nghiên cứu lý 

thuyết về hệ hình giáo dục 

1.2.1. Về lý thuyết hệ hình trong khoa học học của Thomas Kuhn 

Như chúng tôi đã trình bày ở trên “hệ hình” là từ tiếng Việt dịch từ thuật 

ngữ tiếng Anh “paradigm.” Đã có những cách dịch khác nhau cho “paradigm,” 

như “khung mẫu,” “hình mẫu,” “cấu hình,” “mô thức,” “chuẩn thức,” “phạm 

thức,” “hệ quy chiếu,” “hệ chuẩn,” “hệ pháp,” “hệ biến hóa,” v.v.  

Nghĩa phổ biến của “paradigm” là mô hình (model, pattern). Trong 

ngôn ngữ học, “paradigm” chỉ tới tập hợp những khả thể ngôn ngữ cùng theo 

một cấu trúc cú pháp. Thuật ngữ “paradigm” nổi lên trong nhiều ngành học 

thuật qua ảnh hưởng của tác phẩm “Cấu trúc của những cuộc cách mạng khoa 

học” của Thomas Kuhn xuất bản năm 1962 (xem Kuhn, 2008). Trong tác 

phẩm này, Kuhn đã mô tả các hệ hình khoa học tự nhiên. Mỗi hệ hình là một 

tập hợp những khái niệm, khuôn mẫu suy nghĩ, cách thức thực hành cho 

những gì được coi là khoa học hợp thức, bao gồm trong đó các lý thuyết, định 

đề, tiêu chuẩn, phương pháp và công cụ nghiên cứu. Nó có tính ổn định, thể 

hiện sự đồng thuận của một cộng đồng khoa học và định hình các hoạt động 

khoa học thực tiễn. Theo cách nghĩ phổ biến trước đó, khoa học phát triển 



Báo cáo thể hiện kết quả nghiên cứu riêng của nhóm nghiên cứu, không thể hiện 

quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

9 

 

bằng cách bổ sung chân lý mới vào kho chân lý cũ, sửa chữa những sai sót 

trong quá khứ, ngày càng có nhiều lý thuyết gần đúng với chân lý; sự tiến bộ 

có khi được đẩy nhanh bởi một nhà khoa học đặc biệt vĩ đại nhưng được đảm 

bảo bởi phương pháp khoa học. Với việc mô tả các hệ hình khoa học tự nhiên 

trong lịch sử, Kuhn đã chỉ ra rằng sự phát triển của khoa học không theo 

đường thẳng liên tục mà qua những bước chuyển hệ hình (paradigm shift). 

Một hệ hình mới ra đời do sự xuất hiện của những dị thường khiến cho cách 

thức giải đố (puzzle-solving) của hệ hình cũ không đáp ứng được. Nó là một 

hệ lý luận và thực hành khác, không tương thích với hệ hình cũ. Chúng không 

thể có thước đo chung (incommensurable). Các hệ hình có những khả năng 

giải đố khác nhau chứ không phải là hệ hình sau thì sẽ gần hơn với chân lý 

tuyệt đối. Sự ra đời của những hệ hình mới làm tăng khả năng giải đố của 

khoa học, do vậy khoa học phát triển, nhưng hệ hình mới không giữ được 

toàn bộ khả năng của hệ hình cũ. Các hệ hình khác nhau có thể cùng tồn tại, 

dẫn đến sự đa dạng trong khoa học. Khoa học thể hiện thế giới quan của 

những người tham gia và được hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất 

định. Lý thuyết của Kuhn đã được sử dụng hoặc nhắc tới như một tham chiếu 

trong nghiên cứu các hiện tượng văn hóa-xã hội ngoài khoa học tự nhiên.  

Ở Việt Nam, Trần Ngọc Vương đã nói về bước chuyển hệ hình trong 

văn học Việt Nam vào thế kỷ XX. Văn học Việt Nam trước thế kỷ XX nằm 

trong quỹ đạo văn học trung đại phương Đông, khi tiếp xúc với phương Tây, 

qua trường hợp điển hình là nước Pháp, đã bắt đầu quá trình hiện đại hoá lấy 

mẫu hình châu Âu, chuyển đổi sang hệ hình hiện đại với quan niệm mới về 

văn học, về nhà văn, về công chúng, với sự ra đời những thể loại mới trong 

thơ, tiểu thuyết, kịch nói. Thuật ngữ “hệ hình” đã trở nên quen thuộc với giới 

nghiên cứu văn học. Không ít những công trình thể hiện tư duy hệ hình trong 

nhìn nhận các vấn đề của văn học Việt Nam, song tác giả bài viết này chưa 

biết công trình nào được coi là mẫu mực khi trực tiếp bàn các vấn đề của lý 

luận hệ hình trong nghiên cứu văn học. 
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Trần Ngọc Vương cũng là người đầu tiên đề xuất sử dụng lý luận hệ 

hình cho nghiên cứu giáo dục. Nền giáo dục Việt Nam không tồn tại và phát 

triển liên tục từ một truyền thống trên cơ sở một cách vận hành nhất quán mà 

đã diễn ra những bước chuyển hệ hình. Trần Ngọc Vương định nghĩa hệ hình 

giáo dục như sau:  

Một hệ hình giáo dục chuẩn định sẽ cho ra đời các kết quả giáo dục với 

các mức độ khác nhau, cho phép đạt được các mục tiêu đặt ra, đồng thời thừa 

nhận tầm quan trọng của tiến trình được tạo ra. Như vậy, hệ hình giáo dục là 

một tập hợp nhất định của các quan niệm, mô hình tư duy và thực tế giáo dục, 

bao gồm trong đó cấu trúc tổng thể về lý thuyết và các phương thức triển khai 

để thực hiện các mục tiêu giáo dục cũng như các chuẩn mực đánh giá.  

Định nghĩa này khớp với những nội hàm của thuật ngữ “paradigm” của 

Kuhn. Giáo dục cũng được tổ chức và vận hành theo các khái niệm và khuôn 

mẫu suy nghĩ, định hình trong các điều kiện lịch sử. Hệ hình giáo dục bao 

gồm những thành tố của giáo dục như loại hình tri thức, sự phân tầng của 

trường lớp, phương pháp dạy và học, thiết chế thi cử và đánh giá, địa vị của 

thầy và trò, cơ sở vật chất và phương tiện giáo dục, ý nghĩa của sách vở và 

thư viện, v.v.  

Nhìn lịch sử giáo dục theo góc nhìn hệ hình, ta thấy những quy luật 

cũng như bất ổn của giáo dục trong những bối cảnh nhất định. Những quy luật 

của giáo dục đạt được do sự đồng thuận của xã hội và thay đổi theo hệ hình. 

Những sự kiện lịch sử quan trọng là những sự kiện đánh dấu sự chuyển đổi 

hay thiết lập một hệ hình. Chuyển đổi hệ hình diễn ra do sự xuất hiện của 

những yếu tố có tính thách thức. Tuy vậy, xác định hệ hình giáo dục không 

phải là minh họa trực tiếp cho lý thuyết của Kuhn, bởi giáo dục không phải là 

một đối tượng nghiên cứu hoàn toàn thuộc về khoa học tự nhiên.  

1.2.2. Về những đóng góp của Foucault trong tri thức luận 

Tác phẩm “Cấu trúc của những cuộc cách mạng khoa học” của Kuhn 

đã được đón nhận với niềm hào hứng, với sự ủng hộ cũng như phê bình, 

không chỉ ở lĩnh vực triết học và lịch sử khoa học mà còn ở nhiều ngành học 
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thuật khác. Sau đó, Kuhn cũng tiếp tục phát triển mạch tư duy của mình. Do 

không tập trung vào hệ hình khoa học tự nhiên mà quan tâm tới việc vận dụng 

lý luận hệ hình trong nghiên cứu giáo dục, ở đây chúng tôi giới thiệu những 

đóng góp của Michel Foucault cho tư duy hệ hình, bởi chúng phù hợp với 

giáo dục.  

Foucault viết nhiều về sự chuẩn định hóa con người, về sự ra đời và 

vận hành của các ngành khoa học xã hội và con người1 hiện đại cùng những 

thực hành liên quan tới chúng trong đời sống xã hội (xem Foucault, 1954, 

1963, 1965, 1966, 1969, 1975, 1978a, 1978b). Foucault không dùng thuật ngữ 

“paradigm” mà dùng thuật ngữ “regime,” tạm dịch là “định chế,” chỉ tới tập 

hợp các tư tưởng-thực hành có thể nhận diện được, tổ chức và vận hành theo 

một số quy luật, hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất 

định. Khái niệm “định chế” của Foucault tương thích với khái niệm “hệ hình” 

của Kuhn, đi cùng với lý thuyết về quyền lực của Foucault. Foucault không 

bàn về tiến bộ của khoa học mà quan tâm tới quản trị con người và xã hội. 

Thay vì tập trung vào mâu thuẫn giữa nhóm người thống trị và bị trị, ông 

nhấn mạnh vào đặc điểm thấm sâu, lan rộng của quyền lực, khiến cho quản trị 

không phải là công việc chuyên biệt của một tầng lớp mà gắn với sự vận hành 

của một định chế. Trong một định chế, các đối tượng/chủ thể có quyền lực 

khác nhau, nhưng quyền lực ở khắp mọi nơi. Chính sự vận hành của các định 

chế sinh ra những đối tượng/chủ thể khác nhau. Foucault có một phát biểu nổi 

tiếng: “Con người là sáng chế gần đây.” Ở phương Tây, chủ nghĩa nhân văn 

(humanism) lấy con người làm trung tâm mới hiện diện rõ nét từ thời Phục 

Hưng (được coi là có nguồn gốc ở văn minh Hy- La) và tạo thành các phong 

trào từ đầu thế kỷ XX. Ở Đông Á, hệ tư tưởng nhân văn của Nho giáo đã tồn 

tại hàng nghìn năm như một hệ tư tưởng thống soái. Nho giáo sản sinh ra các 

                                                 
1 Tiếng Anh là “social and human sciences.” Tác giả bài viết này không dịch “human sciences” thành “khoa 

học nhân văn” bởi ở Việt Nam cụm từ này có thể dùng để chỉ tới các ngành nhân văn (humanities), dễ gây 

nhầm lẫn. Các ngành nhân văn như triết học hay nghiên cứu văn chương khác biệt với các ngành khoa học về 

con người như y học, tâm thần học.  
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mẫu người khác so với chủ nghĩa nhân văn ở phương Tây hay các ngành khoa 

học xã hội và con người hiện đại. Nếu như Kuhn quan tâm tới lời giải khoa 

học cho các câu đố khoa học thì Foucault quan tâm tới sự tạo thành của các 

vấn đề xã hội. Những vấn đề này có chức năng tổ chức các mối quan tâm của 

xã hội, tạo ra cũng như lưu chuyển tri thức trong xã hội. 

Hệ hình khoa học tự nhiên trong mô tả của Kuhn có phạm vi hạn chế 

hơn, là thành quả của các nhà khoa học. Trong khi đó, định chế tri thức thấm 

sâu và lan rộng mà Foucault soi chiếu không xác định được tác giả, mặc dù có 

thể quan sát được những người tạo lập và duy trì một số nội dung và hình 

thức cụ thể của nó. Tuy một định chế xã hội không nằm trong tầm kiểm soát 

của một nhóm người nào, mỗi người lại là đối tượng/chủ thể của những định 

chế khác nhau. Ý thức về các giới hạn của suy nghĩ và thực hành quy định bởi 

một định chế ảnh hưởng tới khả năng đạo đức và tự do của mỗi người. Theo 

Foucault, tự do không phải là sự vắng mặt của quản trị. Tự do liên quan tới 

khả năng quản trị bản thân trong quan hệ với các tri thức xã hội. Đạo đức 

(ethics) là những thực hành dưới danh nghĩa của tự do. 

Foucault sử dụng thuật ngữ “archaeology” (khảo cổ học) để phân biệt 

tác phẩm lịch sử của ông với lối viết sử lịch đại, nghiên cứu sự phát triển của 

một đối tượng dọc theo thời gian. Các nhà khảo cổ học nghiên cứu các hiện 

vật của một thời: đồ gốm, vật liệu xây dựng, sách, dụng cụ và tác phẩm nghệ 

thuật của một địa tầng cụ thể và cố gắng tìm hiểu xem tất cả các hiện vật 

khác nhau đó khớp với nhau như thế nào. Tương tự như vậy, Foucault xem 

xét những điều khác nhau xảy ra cùng một lúc. Ví dụ, ông nghiên cứu các 

hiện vật của ngôn ngữ học, kinh tế học và khoa học châu Âu thế kỷ XVIII, 

tìm hiểu xem chúng có mối quan hệ như thế nào với nhau. Cắt lịch sử theo 

chiều ngang như vậy cho phép Foucault mô tả một hệ tri thức rộng lớn. Một 

định chế tri thức của một thời đại được gọi một “episteme.” Foucault gọi lối 

viết sử của mình ở những tác phẩm về sau là “genealogy” (phả hệ học). Phả 

hệ học dựa trên khảo cổ học. Khảo cổ học tìm hiểu cách các hiện vật phù 
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hợp với nhau trong một thời điểm lịch sử còn phả hệ học cố gắng tìm ra loại 

người sẽ phù hợp với bộ hiện vật đó. Phả hệ học của của Foucault đặt ra câu 

hỏi: Những loại người nào sống theo cách như vậy? Với những hiện vật và 

tri thức đó, mọi người đã nghĩ về mình như thế nào trên thế giới này? 

(Fendler, 2010). 

Đối tượng/chủ thể chính của giáo dục là con người. Nó không phải là 

một ngành khoa học nhưng giáo dục hiện đại chịu sự chi phối của tri thức 

khoa học xã hội và con người hiện đại. Vì thế, Foucault có ảnh hưởng rất lớn 

lên nghiên cứu giáo dục trên thế giới, đặc biệt là với các nỗ lực khắc họa hệ 

hình/định chế giáo dục hiện đại. Một trường phái nghiên cứu giáo dục được 

biết tới trên thế giới kế thừa và phát triển những thành quả của Foucault là 

trường phái Popkewitz. Popkewitz là một lý thuyết gia về giáo dục người Mỹ, 

giáo sư của trường Giáo dục tại Đại học Wisconsin–Madison, Hoa Kỳ. Nhiều 

sinh viên của Popkewitz trở thành giáo sư ở các trường đại học khác và cũng 

có tầm ảnh hưởng đáng kể, như Lynn Fendler ở Đại học Michigan State hay 

Noah Sobe ở Đại học Loyola Chicago. 

1.2.3. Những ảnh hưởng của Edgar Morin về nghiên cứu hệ hình và hệ 

hình giáo dục  

Lý thuyết của Edgar Morin thể hiện trong chuỗi các công trình được 

Chương trình dịch thuật, thông tin khoa học xã hội và nhân văn- tầm nhìn 

UNESCO giới thiệu đến công chúng trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam 

gồm các công trình: Nhập môn tư duy phức hợp; Trái đất- tổ quốc chung. 

Tuyên ngôn cho thiên niên kỷ mới; Liên kết tri thức. Thách đố của thế kỷ 21; 

Phương pháp 3. Tri thức về tri thức. nhân học về tri thức; Phương pháp 4. Tư 

tưởng. Nơi cư trú, cuộc sống. Tập tính, tổ chức của tư tưởng; Phương pháp 5. 

Nhân loại về nhân loại. Nhân học phức hợp; Phương pháp 6. Đạo đức học. 

Chuỗi công trình này của nhà triết học hàng đầu của nước Pháp và thế giới 

đương đại được UNESCO lựa chọn và trở thành tài liệu phổ biến cho tất cả 

các thành viên của Liên hợp Quốc. Điều đặc biệt ở ông là phương pháp về tư 
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duy và tri thức tổng hợp trong đó có những quan điểm liên quan tực tiếp đến 

việc đề xuất các thiết chế và hệ hình giáo dục hiện tại và tương lai. Khi thực 

hiện công trình này, các thành viên của đề tài cũng đã cố gắng tìm hiểu và 

khai thác các ý tưởng của ông. Đặc biệt là phương pháp tư duy tổng hợp 

hướng tới việc tổ chức để tìm ra những lý thuyết về giáo dục con người đương 

đại trên tinh thần một trái đất- tổ quốc chung. Ảnh hưởng về lý luận và tư duy 

của Edgar Morin là cần thiết và không thể chối bỏ được trong khung khổ thực 

hiện đề tài này. 

1.3. Từ lý thuyết hệ hình nói chung đến lý thuyết hệ hình giáo dục  

1.3.1. Phân biệt hệ hình giáo dục với hệ hình khoa học 

Giáo dục làm việc với nhiều loại hình tri thức khác nhau, trong đó có tri 

thức khoa học. Ngay cả khi nó làm việc với tri thức khoa học, dựa trên tri 

thức khoa học, giáo dục cũng có cách tổ chức riêng. Về điều này, có thể kể tới 

lý thuyết “thuật giả kim của các môn học ở trường phổ thông” (the alchemy 

of school subjects) của Popketwitz (xem Popkewitz, 2004). Ở trường phổ 

thông hiện đại, tất cả các môn học, dù thuộc các lĩnh vực khác nhau, đều có 

cấu trúc giống nhau. Chúng được định hình bởi tâm lý học trẻ em, phương 

pháp sư phạm, công cụ đánh giá, thói quen trong lớp học, cấu trúc hành chính 

và những thực hành đưa người học vào các vai trò xã hội. Khi các ngành học 

thuật khác nhau như toán học, vật lý, văn học, v.v. đi vào không gian của lớp 

học, chúng đều chuyển hóa thành một cấu trúc chung. Popketwitz gọi hiện 

tượng này được gọi là “thuật giả kim.” Giáo dục không phải chỉ là sự giới 

thiệu các tri thức cho đứa trẻ mà còn đưa nó vào một loại “ngữ pháp của 

trường học” (grammar of schooling). Để quản trị đứa trẻ, các “công cụ khắc 

chữ” (inscription devices) được tạo ra. Một ví dụ là các chuẩn đầu ra của các 

chương trình học xác định những năng lực mà người học cần đạt được. Đó là 

một công cụ khắc chữ lên đối tượng của giáo dục, khiến cho họ được đọc với 

những loại tiêu chuẩn năng lực được viết ra và vì thế có thể quản trị được. Hệ 

hình giáo dục gắn với sự chuẩn định hóa con người. 
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1.3.2.  Hệ hình giáo dục với loại hình kinh tế 

Chủ nghĩa tư bản ra đời gắn với sự xuất hiện và lan rộng của cơ chế thị 

trường trong các lĩnh vực sản xuất và phân phối khác nhau. Tuy vậy, thị 

trường giáo dục không đương nhiên tồn tại trong hình thái kinh tế-xã hội tư 

bản chủ nghĩa. Trên thế giới, thị trường giáo dục chỉ thực sự trở thành hiện 

tượng từ những năm 1980, trong một số khu vực giáo dục, và hiện giờ đang 

lan rộng. Hệ hình giáo dục theo cơ chế thị trường biến người học thành khách 

hàng và khiến cho giáo dục trở thành vấn đề thực hiện các giao dịch. Nó làm 

cho giá trị trao đổi của giáo dục được coi trọng hơn giá trị sử dụng, giá cả của 

giáo dục tăng nhanh so với các hàng hóa tiêu dùng khác, gây mệt mỏi cho xã 

hội. Đây là những điều đã quan sát được ở hệ thống giáo dục đại học của Hoa 

Kỳ khi nhà nước bắt đầu cắt giảm ngân sách cho các trường đại học và đề cao 

quản trị tân tự do (Ripley, 2018). Ở Việt Nam, thị trường giáo dục mới thực 

sự hình thành trong những năm gần đây.  

Khi coi giáo dục là hàng hóa, nó là một loại hàng hóa đặc biệt. Các nhà 

kinh tế học đã chất vấn sự phù hợp của nó với cơ chế thị trường (Phạm Đức 

Chính & Nguyễn Tiến Dũng, 2014). Có rất nhiều bất đối xứng thông tin trong 

cung cấp và tiêu dùng giáo dục. Trong rất nhiều trường hợp, giáo dục có thể 

dùng chung mà không bị hao hụt, đem đến những ngoại tác mà người nhận 

không chỉ là người học mà còn là những người liên quan trong gia đình và xã 

hội. Giáo dục có thể được chính phủ dùng làm công cụ hữu hiệu thể thực hiện 

nhiệm vụ phân phối lại thu nhập, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, một 

tiềm năng mà những loại hàng hóa khác không có được. Đây là một vấn đề rất 

lớn và mang tính thời sự nóng hổi của giáo dục. Cần phải triển khai nghiên cứu 

vấn đề này một cách nghiêm túc và có hệ thống trong thời gian tới với tư cách 

là một vấn đề nghiên cứu độc lập không nằm trong khuôn khổ của đề tài này. 

1.3.3. Hệ hình như một đơn vị phân tích trong nghiên cứu giáo dục 

Hệ hình giáo dục là một cấu hình tổ chức giáo dục có thể nhận diện 

được, hình thành trong các điều kiện lịch sử xã hội cụ thể. Nó không phải là 
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một mô hình giáo dục đơn lẻ được đề ra bởi một cá nhân hay tổ chức; các 

thiết kế giáo dục mang tính kỹ thuật như vậy nằm trong một hệ hình. Ví dụ, 

các mô hình dùng để xếp hạng các trường đại học trên thế giới như THE và 

QS là hiện vật của hệ hình giáo dục đương đại (cũng có thể coi là một giai 

đoạn khác của hiện đại). Khi các hệ thống xếp hạng trở nên phổ biến, giáo 

dục được tổ chức theo chúng, lúc đó có thể nói về một hệ hình giáo dục đại 

học vận hành theo các bảng xếp hạng. Vẫn cần đặt các bảng xếp hạng này 

trong hệ hình lớn hơn để hiểu điều kiện tồn tại của chúng, những mối quan hệ 

mà chúng tạo ra. Như vậy, ta sẽ thấy các bảng xếp hạng là công cụ của quản 

trị giáo dục theo thị trường. Sự phổ biến của thị trường giáo dục đánh dấu 

hiện diện của hệ hình giáo dục đương đại. Đây là cách phân kỳ lịch sử giáo 

dục theo chính hệ hình giáo dục, nó khác với việc mô tả giáo dục diễn ra 

trong những giai đoạn theo cách phân kỳ lịch sử một xã hội nói chung. 

Các hệ hình giáo dục khác nhau về cấu hình, chúng không cùng loại, 

còn các hệ thống giáo dục quốc gia hiện nay tương đối giống nhau vì cùng 

được định hình theo hệ hình giáo dục hiện đại. Trong khi các hệ hình khoa 

học tự nhiên đòi hỏi lý tính của tri thức, hệ hình giáo dục không phải chỉ là 

vấn đề lý tính. Một hệ hình giáo dục có thể có tạo ra các trường cảm giác và 

cảm xúc đặc thù. Sự căng thẳng từ những cuộc đua tranh trong giáo dục 

đương đại là một phần của hệ hình giáo dục đương đại. Cũng có những yếu tố 

của giáo dục không nằm trong hệ hình. Ở thời hiện đại, giáo dục được chờ đợi 

tạo ra những độ dư không nằm trong bất kể hệ hình nào cũng như không phải 

là một yếu tố sắp đi vào một hệ hình mới. Điều này khiến cho giáo dục không 

trùng hoàn toàn với quản trị, nhưng hệ hình giáo dục là hệ quản trị. 

Nghiên cứu hệ hình giáo dục không thể tuân theo quy trình với các bước 

gọn gàng là chọn mẫu (sample) đếm được với con số cụ thể, sau đó dùng một 

khung lý thuyết sẵn có để phân tích các đặc điểm của mẫu. Khi bắt đầu, người 

nghiên cứu chưa rõ diện mạo của hệ hình, phải xem xét một diện rộng các yếu 

tố, hiện tượng của giáo dục và nhìn nhận cách chúng được tổ chức và vận hành. 
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Nghiên cứu hệ hình giáo dục phải phản ánh những khung khổ của giáo dục 

trong thực tiễn của nó. Nếu theo quan niệm của Foucault về phê bình thì nghiên 

cứu hệ hình là cơ sở của phê bình. Foucault cho rằng phê bình bao gồm việc 

nhìn ra những giả định nào, những quan niệm quen thuộc, cách suy nghĩ đã 

được xác lập nào điều phối những thực hành vẫn được chấp nhận. Phê bình là 

làm cho những hành động dễ dàng trở nên khó khăn hơn. Không phải người 

nghiên cứu hệ hình nào cũng theo tinh thần “làm khó” của Foucault, nhưng 

hiểu biết về hệ hình giáo dục là hữu ích để quản trị giáo dục ở các cấp độ khác 

nhau.  Xác định một hệ hình giáo dục cũng không phải chỉ là làm việc với 

những giả định, quan niệm, cách suy nghĩ trừu tượng mà còn đòi hỏi nhận diện 

những thực hành sinh động của giáo dục trong những mối quan hệ với nhau 

nên có tác dụng làm tăng sự nhạy cảm với thực tiễn giáo dục. 

Nghiên cứu giáo dục theo hệ hình tìm hiểu sự phân tách/đứt gãy hay tiếp 

nối của hệ hình cả theo thời gian lẫn không gian. Hệ hình giáo dục hiện đại ở 

những nước và khu vực khác nhau tương đối giống nhau do quá trình Âu hóa 

và toàn cầu hóa, nhưng trước đó, các hệ hình giáo dục ở các nền văn minh khác 

nhau rất khác nhau và tương đối độc lập. Hệ hình giáo dục hiện đại, theo cách 

mà nó giống nhau ở nhiều nơi trên thế giới, là hệ hình ở cấp độ lớn nhất. Mỗi 

người có thể dịch chuyển giữa các hệ hình cùng tồn tại trong một khoảng 

không-thời gian. Nhà khoa học dù là khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội 

thường chủ động cam kết với một hệ hình (chính vì hệ hình khoa học cho phép 

như vậy). Trong quan hệ với giáo dục, con người ở một vị thế khác, nhất là khi 

còn là một đứa trẻ. Ngay khi dịch chuyển theo không gian từ nhà tới trường, 

đứa trẻ đã chịu sự chi phối của các hệ hình giáo dục khác nhau.  

Khi nghiên cứu hệ hình giáo dục để dựng lên cái nhìn toàn cảnh như 

chúng tôi đang kỳ vọng, cần xác định các hệ hình ở cấp độ lớn nhất có thể. 

Chỉ tập trung vào một loại hình quản trị ở cấp độ nhỏ hơn ở một địa phương 

với các đặc tính, sự ra đời, phát triển, suy thoái, hay kết thúc của nó cũng 

đóng góp vào việc hiểu một hệ hình rộng lớn hơn.  
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2. CÁC HỆ HÌNH GIÁO DỤC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 

2.1. Hệ hình giáo dục phi quan phương 

2.1.1. Định nghĩa về giáo dục phi quan phương 

Giáo dục phi quan phương (GDPQP) là toàn bô ̣quá trình thực hoc̣ suốt 

đời của mỗi người, theo đó mỗi cá nhân có được thái độ, giá trị, kỹ năng và 

kiến thức từ kinh nghiệm hàng ngày và các ảnh hưởng bởi tài nguyên giáo 

dục trong môi trường của mình từ gia đình, thân tộc, côṇg đồng, công việc, 

vui chơi, mua bán, thư viện, bảo tàng, phương tiện truyền thông đại chúng,... 

GDPQP là các giá trị cuộc sống, cách ứng xử, nghi thức, bài hoc̣ có đươc̣ (dù 

tốt hay xấu), truyền thống gia đình, đạo đức hay ky ̃năng,…. Nói một cách 

vắn tắt nhất, GDPQP chính là giáo dục ngoài nhà trường.2 

2.1.2. Vai trò của giáo dục phi quan phương trong nền giáo dục Việt 

Nam hiện nay 

GDPQP tuy là một phạm trù độc lập nhưng lại có mối quan hệ không 

thể tách rời với giáo dục quan phương. Trong khi giáo dục quan phương đóng 

vai trò định hình nên các thiết chế giáo dục của một quốc gia thì GDPQP lại 

là nền tảng xã hội và văn hóa của các thiết chế giáo dục đó. Hiểu được điều 

này sẽ giúp cho các nhà quản lý giáo dục nói chung và GDPQP nói riêng có 

thể phát huy được các giá trị cốt lõi để có thể phát huy các điểm mạnh hướng 

tới một nền giáo dục phát triển.  

GDPQP với vấn đề hướng nghiệp ở Việt Nam hiện nay là hết sức quan 

trọng, bởi vậy, nó rất cần đươc̣ điṇh hướng bởi các thiết chế quản lý nhà nước 

để tránh tình trạng “thừa thầy – thiếu thợ” đang diễn ra hết sức nghiêm trọng 

trong thời gian qua. Điều này có thể thực hiện được thông qua cơ chế thẩm 

điṇh và đánh giá của các thiết chế có uy tín (như cách thẩm điṇh và đánh giá 

ngoại ngữ hiện nay). Mỗi người cần tự trang bị cho mình những tri thức cần 

                                                 
2 GDPQP khác với giáo dục chính quy và giáo dục phi chính quy (đều thuộc về giáo dục quan phương). Giáo 

dục phi chính quy diễn ra bên ngoài môi trường học tập chính quy nhưng đặt trong khuôn khổ một số tổ 

chức. GDPQP diễn ra bên ngoài trường học và phát sinh từ việc người học tham gia vào các hoạt động không 

được thực hiện với mục đích học tập. Tham khảo thêm: “Formal, non-formal and informal learning” trên 

trang chính thức của Hội đồng châu Âu (Council of Europe) https://www.coe.int. 
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thiết để bước vào đời bằng những kiến thức có được từ cả giáo dục quan 

phương và GDPQP bởi trên thực tế không một trường đại học có thể dạy cho 

sinh viên của mình tất cả mọi kỹ năng của cuộc sống. 

Sư ̣phối hợp của GDPQP với các thiết chế trường học là mối quan hê ̣

hai chiều: Các thiết chế trường học vận hành các hoạt động GDPQP và ngươc̣ 

laị GDPQP lại đóng góp cho các tri thức trường học. Vì vậy, viêc̣ taọ sự kết 

hợp giữa GDPQP với các thiết chế trường học là môṭ trong những yếu tố then 

chốt để có thể phát huy đươc̣ các ưu điểm của cả hai phía. Nói cách khác, sự 

cộng sinh của GDPQP với các trường học không cần đến những khoản đầu tư 

lớn của chính phủ nhưng lợi ích mà nó mang lại là không thể đo đếm.  

Viêc̣ tham gia của nhiều thiết chế GDPQP vào quá trình đào taọ ngoại 

ngữ, tin học, internet, kỹ năng sống,… trong thời gian qua, bước đầu đa ̃phát 

huy hiêụ quả. Đa ̃đến lúc phải điṇh danh cho tất cả các thành phần đó bằng 

môṭ cái tên cu ̣ thể: GDPQP. Sư ̣ chính danh của GDPQP se ̃ từng bước giúp 

cho bô ̣chủ quản tránh đươc̣ hâụ quả “trăm dâu đổ đầu tằm” và khuyến khích 

moị người và moị ngành cùng hướng đến muc̣ tiêu xây dưṇg môṭ nền giáo 

duc̣ có chất lươṇg, giảm thiểu viêc̣ chảy máu ngoaị tê ̣nghiêm trọng do “tị nạn 

giáo dục” đang diễn ra như hiêṇ nay.  

2.2. Hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế  

Hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế ở Việt Nam đã được mô phỏng 

và phát triển trên cơ sở học tập và làm theo kinh nghiệm của hệ hình giáo dục 

quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc. Tính chất chính trị quân chủ chuyên chế 

Trung Hoa có nội dung, hệ tư tưởng ít nhất là từ các học thuyết của Nho gia 

và Pháp gia Nhưng với tư cách một nền học vấn sâu rộng và lâu dài ảnh 

hưởng toàn diện và phổ cập thì học thuyết của Nho gia có vai trò quyết định, 

nên các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng (và sử dụng tên gọi) Nho học 

hay Khổng học là diện mạo chủ yếu của nền học vấn, nền văn hoá này.  

Giáo dục quân chủ chuyên chế và giáo dục đương đại có thể nói là khác 

nhau căn bản trên tất cả các lĩnh vực, do vậy cho nên đề cập đến kinh nghiệm 
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từ nghiên cứu hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế cho đổi mới giáo dục 

đương đại là một vấn đề khó. Điểm quan trọng thứ nhất là cần phải hiểu một 

cách bản chất nhất giáo dục quân chủ chuyên chế là gì, nó khác biệt căn bản 

với giáo dục đương đại ra sao, rồi mới có thể nói đến những kinh nghiệm cho 

việc đổi mới giáo dục đương đại. 

Xét trên bình diện căn bản, giáo dục quân chủ chuyên chế với giáo dục 

đương đại khác biệt căn bản ở ba phương diện lớn là mục tiêu giáo dục, nội 

dung giáo dục và tổ chức giáo dục. 

Giáo dục quân chủ chuyên chế tồn tại và hành chức trong môi trường 

văn hóa xã hội cổ trung đại. Đó là một nền văn hóa mang tính khu vực, tính 

thượng đẳng và tính đại nhã. Do vậy, nền giáo dục lấy Trung Hoa làm trung 

tâm trong tất cả mọi quan niệm và thiết chế là điều hiển nhiên, mặc định có 

tính bản chất. Tính thượng đẳng và tính đại nhã ở đây được hiểu như đó là 

một nền văn hóa chỉ dành riêng cho một thiểu số tinh hoa có thể nắm giữ. Đó 

hoàn toàn không phải là một nền văn hóa dành cho đại chúng, thông tục. Chỉ 

một thiểu số tinh hoa chiếm lĩnh được và thực hiện được. Những người này 

đứng ở vị trí thượng đẳng, có trách nhiệm giáo hóa nhân quần là những 

“thương sinh, xích tử, lê dân, kiềm thủ” cần được chăm lo, dậy dỗ. Nó hoàn 

toàn khác biệt với nền văn hóa từ cận đại về sau, là nền văn hóa mang đậm 

tính quốc gia, tính đại chúng và phổ cập hóa. Điểm khác biệt căn bản này là 

nền tảng cho những khác biệt về các phương diện lớn như mục tiêu, nội dung 

và tổ chức giáo dục. Những kinh nghiệm từ hệ hình giáo dục quân chủ chuyên 

chế cho nền giáo dục đương đại 

2.2.1. Mục tiêu giáo dục 

Mục tiêu cụ thể và thực tiễn của giáo dục chuyên chế là tuyên lưu 

những điển phạm thiên kinh địa nghĩa để giáo hóa thiên hạ, thực hiện công 

cuộc trị bình. “Hóa dân thành tục, cận giả duyệt phục nhi viễn giả hoài chi, 

thử đại học chi đạo dã” (Giáo hóa dân làm nên phong tục, làm cho người gần 

vui phục mà người xa mong nhớ hướng về, đó là đạo đại học vậy” (Lễ ký - 
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Học ký). Một mặt khác, giáo dục nhằm đào tạo những mẫu người theo đúng 

quy phạm, đáp ứng những tiêu chí về nhân tài của thời đại để bổ sung cho đội 

ngũ quan chức trong bộ máy quản lý nhà nước. Nó hoàn toàn khác với tiêu 

chí giáo dục có tính đại chúng, khoa học, phổ cập và khai phóng hiện đại.  

Ở đây, có lẽ kinh nghiệm cần lưu ý từ nghiên cứu giáo dục quân chủ 

chuyên chế cho đổi mới giáo dục đương đại chính là phát huy tinh thần nỗ lực 

thực sự cầu thị, thực tâm cầu học, tự học và tự giác học tập của người học. 

Đối với người thầy cũng phải ý thức cho người dạy sự tự tôn và sự tôn 

nghiêm của người thầy.  

2.2.2. Nội dung giáo dục 

Giáo dục quân chủ chuyên chế tập trung vào hai nội dung lớn là đạo 

đức và văn chương. Thực tế, đây là hai mặt trong một chỉnh thể thống nhất. 

Đạo đức là gốc rễ, văn chương là biểu hiện; văn chương là phương tiện để 

quy hồi đạo đức. “Uẩn chi vi đức hạnh, hành chi vi sự nghiệp, phát chi vi văn 

chương” (Uẩn súc là đức hạnh, thực thi là sự nghiệp, phát ra là văn chương), 

đó là thể và dụng, chất và văn của giáo dục Nho giáo. 

Bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu nội dung giáo dục quân chủ 

chuyên chế cho giáo dục đương đại có lẽ là vấn đề giáo dục đạo đức. Giáo 

dục đạo đức là mục tiêu cuối cùng, là bản chất và là căn cốt của giáo dục quân 

chủ chuyên chế, ngõ hầu đào tạo ra được “những con người chức năng trong 

xã hội luân thường” (Trần Đình Hượu). Tất cả đều được xem là công cụ cho 

giáo dục đạo đức. Bất cứ một nội dung gì trong giáo dục từ  mông học cho 

đến cao cấp đều là tổng hòa một cách nhuần nhuyễn giữa đạo đức và tri thức, 

luân lý và văn chương. Thành công của nền giáo dục này là đào tạo được con 

người (học làm người), những con người có phẩm giá, có nhân cách, có khí 

tiết, có luân thường.  

2.2.3. Tổ chức giáo dục 
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Hệ thống giáo dục thời quân chủ chuyên chế gắn bó mật thiết với chế 

độ khoa cử. Học hiệu để dưỡng sĩ, khoa cử để tuyển sĩ. Các định chế của khoa 

cử định hướng cho các hoạt động giáo dục. 

Từ nghiên cứu về tổ chức giáo dục quân chủ chuyên chế, có thể lưu ý 

mấy kinh nghiệm sau: 

Nội dung giáo dục quân chủ chuyên chế được thiết kế và vận hành gắn 

chặt với mục tiêu lý tưởng và mục tiêu thực tiễn. Đạo đức và văn chương hòa 

quyện trong một chỉnh thể và được thiết kế từ cấp thấp nhất là mông học cho 

đến cấp cao nhất trong Quốc tử giám. Ngay từ mông học, từng bài học đã 

được thiết kế hướng tới sự nhất thể giữa luân lý đạo đức, văn tự, tri thức văn 

hóa phổ quát và rèn tập văn chương. Cho đến các cấp tiếp theo là sự mở rộng, 

đi sâu và phát triển nghĩa lý cũng như văn thể.  

Giáo dục vừa có tính chất “công truyền” vừa có tính chất “tâm truyền”; 

vừa có mặt bằng chung và vừa có cá thể hóa. Một trường học có nhiều người 

với nhiều cấp bậc và đối tượng khác nhau. Người thầy vừa truyền dạy chung 

đồng thời vừa cá nhân hóa trong việc truyền dạy đối với từng đối tượng chuyên 

biệt. Khổng Tử nói đến “hữu giáo vô loại” (dạy không kể theo loại) cho thấy sự 

tiếp nhận rộng rãi đối tượng dạy học, miễn là người học thành tâm cầu học “tự 

hành thúc tu dĩ thượng, ngô vị thường vô hối yên” (dâng ta từ một bó nem trở 

lên để cầu học, ta chưa từng không dạy). Việc dạy học theo hướng cá thể hóa 

(tâm truyền) của giáo dục quân chủ chuyên chế có thể là một kinh nghiệm đáng 

tham khảo cho giáo dục đương đại, nhất là giáo dục đại học. 

Nhà nước không quản lý chặt chẽ hệ thống giáo dục mà giáo dục có 

tính xã hội hóa cao độ, nhưng nhà nước quản lý rất chặt chẽ “đầu ra” của giáo 

dục là khảo thí và tuyển cử. Người học có thể tùy ý học trường công, trường 

tư hoặc tại gia đình, miễn là phải đáp ứng và vượt qua được các kỳ thi. Chính 

việc thi và các quyền lợi tương đương gắn với các kỳ thi đã là định hướng và 

động lực cho việc tự học, tự rèn luyện một cách thực chất. Trong chế độ quân 

chủ chuyên chế, nhà nước không phải chi nhiều tiền vào giáo dục, nhưng thay 
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vào đó là những chính sách ưu đãi và thi cử, tuyển dụng chặt chẽ, nghiêm 

minh và công bằng nên đã thu được hiệu quả “được người”. Trường quy 

nghiêm ngặt, pháp luật nghiêm minh và giáo hóa lan tỏa thấm dần đã khiến 

cho giáo dục quân chủ chuyên chế là nền giáo dục “sạch nhất” trong các hệ 

hình giáo dục. Học thật, thi thật, nhân tài thật của nền giáo dục quân chủ 

chuyên chế là thực tế. Việc đặt giáo dục vào vị trí tôn nghiêm và lấy đạo đức 

làm nền tảng cũng làm cho cả hệ thống giáo dục tự tôn, tự nhiệm và tự thủ. 

Ngoài pháp điển nghiêm minh để khiến cho giáo dục không dám tiêu cực, 

không thể tiêu cực, thì chính hiệu quả của nền giáo dục lấy đạo đức làm căn 

bản đã khiến cho giáo dục tự thân “không muốn tiêu cực”. Đó mới là gốc rễ 

và tác dụng dài lâu. Dĩ nhiên tiêu cực không đời nào là không có, nhưng có 

thể nói giáo dục quân chủ chuyên chế là “sạch” trong các nền giáo dục. 

Giáo dục quân chủ chuyên chế là mục tiêu nội thánh ngoại vương, tu 

đức để vi chính và vi chính bằng tu đức. Ví chính để làm phương tiện trị giáo 

giúp cho tu đức. Cho nên học rồi ra làm quan, mà ra làm quan lại tiếp tục 

củng cố sự học (Học nhi ưu tắc sĩ, sĩ nhi ưu tắc học). Đó là giáo dục suốt đời. 

Ở đương đại, học Tiến sĩ không phải để làm quan mà là để làm nhà khoa học, 

nếu không có mục đích nghiên cứu khoa học chuyên ngành thì không cần 

thiết phải học Tiến sĩ làm gì. Việc học bằng Tiến sĩ mà không liên quan gì đến 

công việc của các công chức, viên chức nhà nước để trang sức hồ sơ và củng 

cố địa vị là lãng phí và hình thức, khác biệt hẳn so với các Tiến sĩ của thời 

quân chủ chuyên chế. 

2.3. Hệ hình giáo dục thuộc địa thời Pháp thuộc 

Sau khi chiếm xong Nam Kỳ (1867), người Pháp xác lập quyền thống 

trị của mình, biến Nam Kỳ thành thuộc địa của Pháp – xứ Đông Pháp. Đứng 

đầu Nam Kỳ thuộc Pháp là Thống đốc Nam Kỳ và bên dưới là các chủ tỉnh 

người Pháp để tiến hành cai trị thuộc địa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội. Sau khi xâm chiếm Nam Kỳ, Thực dân pháp tiến hành đánh chiếm 

Bắc Kỳ và từng bước áp đặt ách nô dịch lên toàn bộ đất nước ta. Với việc ký 
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kết Hiệp ước Patơnốt (1884), đánh dấu Triều đình nhà Nguyễn đã hoàn toàn 

đầu hàng Thực dân Pháp và Thực dân Pháp cũng đã hoàn toàn xâm chiếm 

nước ta về mặt quân sự.   

Người Pháp thấy rất rõ tầm quan trọng của giáo dục, nên đã tiến hành 

áp dụng nền giáo dục phương Tây ở Nam Kỳ nói riêng và Việt Nam nói 

chung, người Pháp phải đứng trước lựa chọn trong việc sử dụng giáo dục như 

một công cụ thống trị, vừa áp đặt nền giáo dục mới vừa từng bước hạn chế, đi 

đến xóa bỏ hoàn toàn nền giáo dục Nho giáo ở Việt Nam.  

      Quá trình xác lập nền giáo dục phương Tây của Pháp ở Việt Nam – 

nền giáo dục thuộc địa có thể chia làm hai giai đoạn chính: Giai đoạn thứ 

nhất, từ năm 1861 đến năm 1916 là giai đoạn tồn tại song song giáo dục 

phương Tây với giáo dục Nho giáo. Giai đoạn thứ hai từ năm 1917 đến năm 

1945, chính quyền thuộc địa từng bước hạn chế và đi đến xóa bỏ hoàn toàn 

giáo dục và khoa cử Nho giáo ở Việt Nam.      

      Hơn 80 năm đô hộ Việt Nam, cùng với việc áp đặt các thiết chế 

chính trị, kinh tế, văn hóa, Thực dân pháp đã áp đặt một nền giáo dục thuộc 

địa trên đất nước Việt Nam. Quá trình áp đặt nền giáo dục thuộc địa của Thực 

dân Pháp và quá trình tiếp nhận nền giáo dục Phuơng Tây vừa áp đặt vừa tự 

nguyên của Việt Nam. Có thể rút ra một số quy luật sau đây:   

2.3.1. Quá trình du nhập nền giáo dục Phương Tây vào Việt Nam trong 

thời kỳ thuộc địa nằm trong quy luật chung của quá trình tiếp xúc và giao lưu 

văn hóa nhân loại 

Quá trình du nhập văn giáo dục ở Nam Kỳ cũng nằm trong tiến trình 

chung của quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa nhân loại trong thời cận đại. 

Nhu cầu giao lưu văn hóa trở thành một nhu cầu không thể thiếu của xã hội 

loài người. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, việc giao lưu văn 

hóa không chỉ là một nhu cầu mà còn giúp các dân tộc tiếp thu, biến đổi làm 

giàu thêm nền văn hóa của mình. Trong thời cận đại, khi chủ nghĩa tư bản ra 

đời và phát triển có nhu cầu mở rộng thị trường để tiêu thụ hàng hóa và thu 
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mua nguyên liệu. Quá trình xâm chiếm thuộc địa đã diễn ra và cùng với nó 

là quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa, trong đó việc áp đặt nền giáo dục 

vào thuộc địa đã xâm chiếm như là một phương tiện để nắm và nô dịch các 

dân tộc. phục vụ cho mục đích cai trị. Quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa 

trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam trong thời thuộc địa là quá trình tiếp 

nhận và biến đổi văn hóa giữa hai nền văn hóa khác nhau, hai truyền thống 

giáo dục khác nhau. Một nền giáo dục mang truyền thống Nho giáo với 

những hạn chế với một nền giáo dục hiện đại có nhiều ưu điểm trong quá 

trình đào tạo con người. Sự tiếp thu có chọn lọc những nội dung tiến bộ của 

một văn hóa giáo dục tiên tiến, làm giàu thêm cho nền giáo dục còn nhiều 

hạn chế cũng mang tính quy luật, các tiến bộ bao giờ cũng được phổ biến và 

tiếp nhận.   

2.3.2. Quá trình du nhập và phát triển của nền giáo dục thuộc địa ở 

Việt Nam  được diễn ra với một quá trình lâu dài từ khi Pháp xâm lược Việt 

Nam đến khi Việt Nam giành được độc lập năm 1945.   

Khác với việc du nhập văn hóa, văn minh Phương Tây vào Việt Nam, 

quá trình tiếp thu văn hóa, văn minh là một quá trình diễn ra từ rất sớm từ khi 

các giáo sỹ, thương nhân của Phương Tây đặt chân đến Việt Nam thì tư 

tưởng, tôn giáo, kỹ thuật… đã đuợc du nhập vào Việt Nam. Riêng lĩnh vực 

giáo dục thì phải sau khi thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách thống trị ở 

Việt Nam thì quá trình áp đặt nền giáo dục Phương Tây vào Việt Nam mới 

thực hiện và được đẩy mạnh. Bắt đầu là áp dụng ở Nam Kỳ, sau đó mở rộng 

ra toàn Việt Nam; từ chổ tồn tại song song hai hệ thống giáo dục, đến từng 

bước loại bỏ nền giáo dục Nho giáo và sự thắng thế của nền giáo dục Pháp ở 

Việt Nam. Đó là một quá trình không dễ dàng của Thực dân Pháp khi áp dụng 

nền giáo dục mới vào một đất nước có truyền thống giáo dục Nho giáo lâu 

đời, đã bám rễ sâu bền và trong quan niệm về giáo dục của chính quyền cũng 

như dân chúng. Quá trình phát triển của nền giáo dục thuộc địa ở Việt nam 

diễn ra một các tiệm tiến từ khu vực Nam Kỳ sau đó lan rộng ra cả nước; từ 
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các vùng đô thị, đồng bằng đến các miền núi; từ các cấp học thấp đến các cấp 

học cao hơn; từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hệ thống, nội dung và phương 

pháp giáo dục…  

2.3.3. Quá trình du nhập giáo dục Phương Tây vào Việt Nam thời 

thuộc đia là một quá trình vừa áp đặt vừa tự nguyện.  

     Để phục vụ cho quá trình xâm chiếm, thống trị và bóc lột thuộc địa, 

ngoài bộ máy cai trị thực dân, một công cụ không thể thiếu của thực dân Pháp 

đó là tiến hành áp đặt nền giáo dục mới. Với việc áp đặt nền giáo dục, trong 

đó có giáo dục ngôn ngữ là một phương tiện hết sức cần thiết để “hiểu nhau” 

trong quá trình giao tiếp giữa kẻ thống trị và người bị trị. Các chính sách, chủ 

trương của chính quyền thuộc địa rất cần phổ biến đến các chính quyền các 

cấp và dân chúng để hiểu và thực hiện. Mặt khác, bộ máy thống trị của chính 

quyền thuộc địa cũng rất cần một đội ngũ công chức, viên chức làm việc 

trong các bộ phận chính quyền các cấp, nên việc đào tạo đội ngũ này là một 

công việc cấp thiết mà chính phủ Pháp không thể không triển khai thực hiện 

ngay sau khi bình định xong Việt Nam về quân sự. Hệ thống nhà trường được 

thành lập từ tiều học, trung học và sau đó là cao đẳng và đại học. Chương 

trình giảng dạy trong các trường được trang bị một cách toàn diện các kiến 

thức khoa học xã hội đến các khoa học tự nhiên, ngoại ngữ. Sách giáo khoa tử 

chổ thiếu thốn phải dung các tờ báo thay thế đến việc trang bị một cách đầy 

đủ và bài bản phục vụ cho việc học tập của học sinh.  

2.3.4. Quá trình áp đặt nền giáo dục Phương Tây trong thời kỳ thuộc 

địa ở Việt Nam phát triển không đồng đều giữa các vùng, miền và có nhiều 

nhược điểm.  

     Sau khi xâm chiếm 3 tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Kỳ thực 

dân Pháp đã thành lập chính quyền thực dân, biến Nam Kỳ thành vùng đất 

của Pháp – Đông Pháp, thực hiện chế độ trực trị ở đây. Chí một vài năm sau, 

Thực dân Pháp đã chú ý đến vấn đề giáo dục bằng việc mở các trường học. 

Đầu tiên là trường thông ngôn (Bá Đa lộc) sau đó đến các trường tiểu học và 
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các trường dạy nghề. Hệ thống trường lớp bắt đầu phát triển nhanh chóng ở 

Nam Kỳ, sau đó phát triển ra các vùng miền khác. Nhưng rốt cuộc ở Nam Kỳ, 

mặc dù là vùng đất trực trị của Pháp, nhưng chỉ có hệ thống các trường phổ 

thông và trường dạy nghề, còn ở Bắc Kỳ thì có cả hệ thống giáo dục cao đẳng 

và đại học. Tương tự như vậy, hệ thống trường học cũng chỉ phát triển ở vùng 

đô thị và đồng bằng, còn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì số 

trường học rất hạn chế. Quy luật về tính mục đích trong việc áp đặt hệ thống 

giáo dục của Pháp thể hiện rất rõ. Để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho 

việc cai trị, bắt đầu là việc mở các trường thông ngôn rồi đến hệ thống trường 

đào tạo nhân lực cho bộ máy thuộc địa (các trường hậu bổ), các trường dạy 

nghề rối mới đến các loại trường khác. Về nội dung và phương pháp giáo dục, 

các trường học Pháp cũng chú ý loại dần ảnh hưởng của giáo dục Nho giáo, 

tuyên truyền cho văn hóa “mẫu quốc”, tư tưởng “Pháp – Việt đuề huề” nhằm 

phục vụ cho mục đích thống trị lâu dài của Pháp ở Việt Nam.  

2.3.5. Những thành quả giáo dục mà nhân dân thuộc địa có được (như 

tiếp nhận một hệ thống giáo dục tiên tiến, nâng cao dân trí cho một bộ phận ít 

người, đào tạo được đội ngũ trí thức tân học) là hệ quả khách quan của quá 

trình áp đặt ách thống trị cũng như nền giáo dục, nằm ngoài mục đích của 

thực dân Pháp. Giáo dục được thực dân Pháp coi như là một phương tiện để 

thực hiện chính sách khai thác, bốc lột của chủ nghĩa thực dân chứ không phải 

là “sứ mệnh” khai hóa như một số nhà thực dân đã từng tuyên bố. Quá trình 

tiếp nhận nền giáo dục thuộc địa ở Việt Nam là một quá trình diễn ra lâu dài, 

nhưng mạnh mẽ nhất là từ sau khi Pháp xâm lược nước ta và tiến hành hai 

chương trình khai thác thuộc địa. Sự phát triển giáo dục thuộc địa ở Việt Nam 

đã diễn ra một cách nhanh chóng, nhưng người Việt nam đã biết chọn lọc và 

tiếp thu những gì là thiết thực và loại bỏ những gì không có lợi cho cá nhân và 

cho cộng đồng để làm giàu thêm vốn văn hóa giáo dục của mình để phát triển. 

Quá trình tiếp nhận giáo dục phương Tây diễn ra trong bối cảnh bị xâm lược 

nhưng đây là một thời kỳ mà người Việt Nam Bộ tiếp nhận giáo dục Phương 
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Tây một cách trực tiếp nhất. Nhờ có giáo dục mà những hiểu biết về văn hóa, 

văn minh phương Tây một cách toàn diện trên các lĩnh vực, giúp cho quá 

trình gần gủi, hiểu biết rồi đi tới hòa nhập với thế giới bên ngoài.  

2.3.6. Đội ngũ trí thức tân học là sản phẩm nền giáo dục thuộc địa với 

mục đích của thực dân Pháp là biến họ thành những người trung thành với 

nước Pháp, phục vụ cho quá trình đi “khai hóa” của người Pháp.  Tuy nghiên 

trong đội ngũ trí thức tân học đông đảo đó, trừ một số cam chịu, trung thành 

với nước Pháp, còn phần lớn những người được đào tạo trong nhà trường 

Pháp vẫn mang tinh thần dân tộc. Những trí thức tân học đó họ vẫn mang 

truyền thống dân tộc, am hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, họ tiếp thu tinh hoa 

văn hóa nhân loại trong nhà trường thuộc địa dưới lăng kinh của người Việt 

Nam. Họ tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp 

nhuần nhuyễn với những phẩm chất dân tộc, họ trở thành những trí thức yêu 

nước và không ít người trở thành những lãnh tụ trong phong trào giải phóng 

dân tộc. Gần một trăm năm đô hộ của thực dân Pháp người Việt Nam vẫn giữ 

gìn những truyền thống dân tộc, những phẩm chất tốt đẹp của người Việt 

nam, nhất là tinh thần yêu nước và bảo vệ độc lập dân tộc. Những trí thức tân 

học yêu nước là minh chứng sinh động cho quy luật tiếp thu có chon lọc và 

biến đổi cho phù hợp với đặc điểm, truyền thống dân tộc, làm giàu thâm nền 

văn hóa dân tộc. Phải chăng đấy là tinh thần “hòa nhập nhưng không hòa tan” 

của người Việt nam, vẫn còn nguyên ý nghĩa cho quá trình hội nhập của 

chúng ta hiện nay. 

Với gần một trăm năm đô hộ nước ta, thực dân Pháp tiến hành khá toàn 

diện các chính sách và biện pháp về kinh tế, văn hóa, giáo dục vừa gây nên 

những hậu quả nặng nề cho nhân dân ta vừa mang lại những hệ quả khách 

quan cho sự thay đổi xã hội nói chung và văn hóa giáo dục nói riêng. Những 

hệ quả khách quan là nằm ngoài mục đích của chủ nghĩa thực dân. Nhân dân 

Nam Kỳ đã biến những thảm họa thành cơ hội để tiếp nhận những thành tựu 

văn minh Phương Tây, làm giàu thêm kho tàng văn hóa của mình để phát 
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triển. Người Việt Nam biết mình cần gì ở người để biết tiếp nhận những giá 

trị văn hóa, văn minh tiến bộ làm giàu thêm nền văn hóa của mình. Trước đây 

nhân ta đã luôn mạnh dạn trong việc dám chấp nhận và tiếp thu cái mới với 

một thái độ cởi mở là một những yếu tố để cho đất nước hội nhập với thế giới 

để phát triển. 

2.4. Hệ hình giáo dục cận- hiện đại  

     Hệ hình giáo dục Việt Nam cận - hiện đại có thể tính từ năm 1945, 

khi nước ta trở thành một quốc gia có chủ quyền, tuy biến động trong các thể 

chế chính trị khác nhau ở các vùng miền khác nhau. 

2.4.1. Định hình hệ thống giáo dục quốc dân 

Với những đổi mới nói trên, một hệ thống giáo dục quốc dân mới đã 

được hình thành. Hệ thống giáo dục quốc dân mới đã có những đổi mới cơ 

bản thể hiện trong Nghị định 90/CP tháng 11/1993 của Chính phủ, và khẳng 

định trong Luật Giáo dục đầu tiên ban hành ngày 2/12/1998 và các Luật Giáo 

dục sửa đổi sau đó. Các văn bản này quy định: 

Cơ cấu hệ thống giáo dục: 

Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm các thành phần: giáo dục mầm 

non; giáo dục phổ thông (tiểu học 5 năm + trung học cơ sở 4 năm + trung học 

phổ thông 3 năm);  giáo dục nghề nghiệp (gồm trung học chuyên nghiệp dạy 

nghề); giáo dục đại học và sau đại học.  

Giáo dục đại học bao gồm trình độ cao đẳng (3 năm từ tốt nghiệp trung 

học phổ thông hoặc chuyên nghệp); trình độ đại học (4 đến 6 năm tùy ngành 

nghề từ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc chuyên nghiệp; 1 đến 2 năm từ 

tốt nghiệp cao đẳng). Giáo dục sau đại học gồm trình độ thạc sĩ (hai năm từ 

tốt nghiệp đại học), trình độ tiến sĩ (4 năm từ tốt nghiệp đại học, 2-3 năm từ 

tốt nghiệp cao học).  

Ngoài giáo dục chính quy còn phương thức giáo dục không chính quy 

là phương thức giáo dục giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học 

suốt đời (bao gồm các chương trình xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết 
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chữ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức kỹ năng, đáp ứng nhu 

cầu người học. Được sắp xếp vào phương thức này có các chương trình giáo 

dục để lấy văn bằng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa).  

Các loại hình trường đại học: 

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục Đại học 

2018 đã quy định cơ sở giáo dục đại học có 2 loại: đại học, trường đại học 

(bao gồm cả học viện). 

Về các loại hình trường cao đẳng cần lưu ý một loại hình mà trong 

Quyết định 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/07/2007 về quy hoạch mạng lưới 

trường đại học-cao đẳng 2006-2020 của Thủ tướng Chính phủ có nhắc đến: 

trường cao đẳng cộng đồng. Đó là loại trường có nhiều chương trình dạy nghề 

với thời hạn khác nhau, và chương trình 2 năm về giáo dục đại cương của đại 

học để chuyển tiếp học giai đoạn sau về giáo dục nghề nghiệp ở các trường 

đại học có các chương trình chuyên nghiệp. Trường cao đẳng cộng đồng gắn 

chặt với địa phương, đào tạo nhân lực cho địa phương và được địa phương 

cấp kinh phí.  

Về quyền sở hữu, nhà trường cấp đại học có các loại hình công lập và 

tư thục. 

Luật Giáo dục 2019 quy định các tổ chức và cá nhân người nước ngoài 

có thể được phép mở trường đại học ở Việt Nam. Theo tinh thần tổ chức nước 

ngoài được thành lập: Apollo là tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo 

ở cấp đại học với 100% vốn đầu tư của nước ngoài được chính thức thành lập 

năm 1994; RMIT-Việt Nam  (Royal Mebourne Institute of Technology - 

Vietnam), đươc̣ thành lâp̣ vào năm 2000 là môṭ cơ sở hoạt động theo quy chế 

tư nhân kết nối với VĐH RMIT của Úc, có các cơ sở ở thành phố Hồ Chí 

Minh và Hà Nôị.  

Hệ thống nhà trường giáo dục ý thức hệ 
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 Ngoài các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân của các bậc học từ 

mầm non đến sau đại học, ở miền Bắc nước ta trước năm 1975 và trong cả 

nước từ năm 1975 có tồn tại một hệ thống nhà trường giáo dục ý thức hệ, 

thường được gọi là trường Đảng. Tổ chức trên cùng của hệ thống này là Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HVCTQG-HCM) [Wikipedia, 2021].  

HVCTQG-HCM (trước đây, 1949 - 1962, được gọi là Trường Đảng 

Trung ương Nguyễn Ái Quốc) là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công 

chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập..., cán 

bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Học viện cũng là trung tâm quốc 

gia nghiên cứu khoa học Lý luận Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nghiên cứu về các khoa học chính trị. 

HVCTQG-HCM có các học viện và phân viện trực thuộc ở các khu vực 

Miền Bắc, miền Nam,miền Trung, miền Tây Nam bộ; và rất nhiều Viện 

nghiên cứu.  

HVCTQG-HCM  trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam, hệ thống này không chịu sự quản lý của Bộ GD&ĐT. 

Chương trình và quy trình đào tạo đại học 

Đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học: 

“Chương trình khung” do Bộ Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ chuyên ngành 

quy định.  Giáo trình do các trường biên soạn. 

“Chương trình khung” là văn bản quy định: mục tiêu đào tạo, khối 

lượng kiến thức tối thiểu, cơ cấu nội dung các khối kiến thức, tỷ lệ thời gian 

đào tạo giữa các môn học cơ bản, các môn học chuyên ngành, tỷ lệ thời gian 

lý thuyết và thực hành, thực tập. Bộ thành lập các Hội đồng chuyên môn giúp 

thẩm định các chương trình khung và sách giáo khoa sử dụng chung. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1949
https://vi.wikipedia.org/wiki/1962
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Về khối lượng kiến thức, Quyết định 2677/GD-ĐT năm 1993 và 

Quyết định 18/2000/QĐ-BGD&ĐT năm 2000  của Bộ GD&ĐT quy định 

khối lượng kiến thức tương ứng cho cấp học đại học và sau đại học. Từ năm 

2004 việc áp dụng học chế tín chỉ trong toàn bộ hệ thống GDĐH được triển 

khai, điều đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính 

phủ ban hành ngày 2/11/2005 về "đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH Việt 

Nam giai đoạn 2006-2020”: “Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang 

chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học 

tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các 

cấp học tiếp theo ở trong nước và ở nước ngoài”. Để triển khai chuyển đổi 

sang học chế tín chỉ, Bộ GD&ĐT đã ban hành  "Quy chế  Đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" theo quyết điṇh số 43/2007/ 

QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007. Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học được 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình đào tạo 

được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần, 

trong đó phải có đủ các học phần bắt buộc và đáp ứng chuẩn chương trình đào 

tạo theo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đối với trình độ 

thạc sĩ theo Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình đào tạo thạc sĩ do cơ 

sở đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành theo định hướng nghiên cứu hoặc 

định hướng ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

và quy định về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ cũng do cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm 

định và ban hành, đáp ứng yêu cầu của khung trình độ quốc gia Việt Nam và 

quy định về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tinh 

thần của quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành cùng 
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thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Quản trị và quản lý trường đại học 

Luật Giáo dục xác định quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm (nay gọi là 

trách nhiệm giải trình) của các trường đại học. Các bộ thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước đối với trường đại học, bao gồm: vạch chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục; ban hành các quy phạm pháp 

luật; tổ chức bộ máy quản lý; thanh tra kiểm tra về việc thực hiện luật pháp và 

kế hoạch…Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường đại học, cao 

đẳng ngày càng được mở rộng và nâng cao qua các đạo luật của Nhà nước. 

Để đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường đại học, “Điều 

lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 

22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên quy định trong trường đại 

học công lập phải có Hội đồng trường, một thực thể quyền lực quyết định 

phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng 

các nguồn lực dành cho trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo 

đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Đối với các trường đại học tư thục, quy chế 

hành theo quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 đưa ra các quy 

định cụ thể về tổ chức và hoạt động. Về mặt sở hữu, trường đại học tư thục 

được tổ chức theo cơ chế cổ phần. Nhà nước khuyến khích đại học tư thục 

hoạt động theo mô hình “không vì lợi nhuận”.  

Trong hệ thống các trường đại học, hai đại học quốc gia được cung cấp 

một quy chế đặc biệt, là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch và cấp tài chính 

hàng năm. 

Nhà nước quy định các chức danh chính thức của giáo chức đại học 

như sau: trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. Từ năm 

1980 có đợt phong đại trà lần đầu tiên các chức danh giáo sư và phó giáo sư. 

Việc phong phó giáo sư và giáo sư do Hội đồng Chức danh của Nhà nước 
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quyết định. Các chức danh này không những được phong cho các giáo chức 

đại học mà còn cho các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, các cán bộ quản 

lý giáo dục và khoa học có liên quan. Vì không có những quy định về nghĩa 

vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các chức danh đó, cũng 

không có thể chế về thu hồi chức danh khi không có hoạt động giảng dạy và 

nghiên cứu tương ứng cho nên các chức danh này trở thành vĩnh viễn và biến 

dạng thành các hàm danh dự cho một số người từ lâu không có các hoạt động 

tương ứng. 

Một số biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng GDĐH  

- Về hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Từ năm 2005 đến 

nay hoạt động xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định công 

nhận chất lượng được triển khai mạnh mẽ trong hệ thống GDĐH. Đây chính 

là biện pháp để nâng cao trách nhiệm giải trình của các trường đại học-cao 

đẳng. Bộ GD&ĐT đã ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng giáo dục (Quyết định 76 tháng 12/2007) và các tiêu chuẩn đánh 

giá trường cao đẳng (Quyết định số 65 tháng 11/2007) và trường đại học 

(Quyết định số 66 tháng 11/2007). Thông tư 12/2017/TT-BGDDT của Bộ 

GD&ĐT ban hành ngày 19/5/2017 đưa ra một bộ tiêu chuẩn và tiêu chí mới 

để đánh giá chất lượng trường đại học. Cho đến nay hàng trăm trường đại học 

đã  được đánh giá bên trong và kiểm định chất lượng giáo dục. 

-  Về việc tổ chức các kỳ thi quốc gia và thi tuyển đại học: Từ năm 

2002 Bộ GD&ĐT chủ trương tổ chức thi tuyển đại học thống nhất trong cả 

nước theo kiểu “3 chung”: dùng đề chung, thi chung, sử dụng kết quả chung, 

tuy nhiên đề thi vẫn ra theo phương pháp tự luận. Từ năm 2015 kỳ thi trung 

học phổ thông quốc gia được tổ chức nhằm mục tiêu xét tốt nghiệp phổ thông 

và tuyển sinh đại học. Từ năm 2017 phương pháp trắc nghiệm đã được sử 

dụng để ra đề thi cho tất cả các môn, ngoại trừ môn ngữ văn vẫn sử dụng 

phương pháp tự luận. 
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 - Về chính sách hỗ trợ sinh viên: Một chính sách quan trọng về GDĐH 

đã được Chính phủ đưa ra theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg  ngày 

27/9/2007, đó là việc cho sinh viên thuộc các gia đình khó khăn vay để trang 

trải chi phí học tập với lãi suất ưu đãi (0,5%/tháng) và chỉ sẽ phải bắt đầu trả 

nợ dần từ 6 tháng sau khi tốt nghiệp.    

Các chủ trương đổi mới giáo dục thực hiện từ năm 1987 đã  được chỉnh 

sửa, bổ sung và đưa vào Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII của Đảng Cộng 

sản Việt Nam năm 1993. Nghị quyết này cũng đưa ra quan điểm “giáo dục và 

khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Nghị quyết Trung ương 2 khóa 

VIII của Đảng CSVN năm 1996 đã chỉ rõ một số biểu hiện mặt trái của cơ chế 

thị trường và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh. Một nghị quyết quan trọng 

của Chính phủ (số 14/2005/NQ-CP, ngày 2/11/2005) về “Đổi mới cơ bản và 

toàn diện GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020” đã được ban hành, nêu đâỳ 

đủ các giải pháp về đổi mới GDĐH cho thời kỳ này [Nghị quyết 14, 2005].  

2.4.2. Các tác động từ bên trong và bên ngoài lên việc hình thành hệ 

hình giáo dục Việt Nám cận – hiện đại 

Hệ hình giáo dục Việt Nam cận – hiện đại được hình thành bởi sự kế 

thừa  trầm tích của các hệ hình giáo dục trước đó, đồng thời bởi ảnh hưởng 

của các hệ thống giáo dục nước ngoài liên quan. 

Kế thừa các hệ hình giáo dục trước đó 

Từ năm 1884 thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược nước ta, 

triều đình Huế hoàn toàn đầu hàng. Pháp từng bước xóa bỏ nền giáo dục Nho 

học cũ, xây dựng nền giáo dục mới ở nước ta, mô phỏng nền giáo dục Pháp, 

gọi là “nền giáo dục Pháp cho người bản xứ”, thường được dịch là hệ thống 

giáo dục Pháp-Việt.  

Chương trình giáo dục Hoàng Xuân Hãn, một chương trình mô phỏng 

chương trình giáo dục Pháp – Việt, được áp dụng trong giáo dục phổ thông ở 

vùng tự do từ năm 1945 đến năm 1950 và trong vùng tạm bị chiếm cho đến 

tận năm 1972. 



Báo cáo thể hiện kết quả nghiên cứu riêng của nhóm nghiên cứu, không thể hiện 

quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

36 

 

Về giáo dục đại học, từ đầu thế kỷ XX Pháp cho xây dựng một số 

trường  chuyên nghiệp ở nước ta. Các trường này được nâng dần lên trình độ 

cao đẳng và đại học, và trong thập niên 1940 các trường cao đẳng và đại học 

đó được tập hợp thành Viện Đại học Đông Dương. Chính VĐH Đông Dương 

là cơ sở để phát triển thành Viện Đại học Sài Gòn năm 1955 và các trường đại 

học khác.  

Ảnh hưởng của các nền giáo dục nước ngoài liên quan 

Như đã được mô tả ở các thời kỳ phát triển của hệ hình giáo dục cận - 

hiện đại  Việt Nam trên đây, ngoài việc kế thừa trầm tích của các hệ hình giáo 

dục trước đó, tác động của các nền giáo dục nước ngoài liên quan cũng đóng 

vai trò quan trọng.   

Ảnh hưởng quan trọng nhất trong thời kỳ đầu là của nền giáo dục Pháp. 

Nền giáo dục phổ thông với chương trình Hoàng Xuân Hãn được áp dụng ở 

vùng tự do và vùng tạm bị chiếm nước ta trong một thời gian dài chính là chịu 

ảnh hưởng của chương trình Pháp - Việt. Viện Đại học Đông Dương và các 

viện đại học khác hình thành ở miền Nam Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ của mô hình đại học Pháp.   

Nền giáo dục ảnh hưởng mạnh mẽ lên mô hình GDĐH Miền Bắc nước 

ta từ sau năm 1954 là nền giáo dục Liên Xô.  Nền GDĐH Liên Xô có hai đặc 

điểm: 1) Hệ thống các trường đại học và các viện nghiên cứu lớn tách biệt, 

bên trên các viện nghiên cứu lớn là Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. 2) Phần 

lớn các trường đại học là các trường đơn ngành, đơn lĩnh vực. Quy trình đào 

tạo trong các trường đại học là đào tạo đại học liền một mạch 5 hoặc 6 năm 

với chuyên môn hẹp. Mô hình GDĐH của Liên Xô là thích hợp với một nền 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung.   

Từ năm học 1956-1957 hệ thống các trường đại học, cao đẳng ở miền 

Băc được cải tổ lại hoàn toàn theo mô hình đại học đơn ngành, đơn lĩnh vực 

kiểu Liên Xô.  Các trường đại học được khai giảng năm học 1956-1957 là Đại 

học Tổng hợp (lĩnh vực khoa học cơ bản – tự nhiên và xã hội); Đại học Bách 
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khoa (lĩnh vực ký thuật công nghiệp); Đại học Y – Dược  (lĩnh vực khoa học 

sức khỏe); Đại học Sư phạm (lĩnh vực khoa học giáo dục) và Đại học Nông –

Lâm (lĩnh vực khoa học nông nghiệp). 

Từ sau năm 1975, hệ thống GDĐH miền Nam được tổ chức lại hoàn 

toàn theo mô hình miền Bắc, tức là mô hình Liên Xô. 

Ảnh hưởng của nền giáo dục Mỹ đã lấn dần ảnh hưởng của nền giáo 

dục Pháp ở miền Nam trong thời ký 1954 – 1975.  Viện đại học Cần Thơ 

được thành lập từ năm 1966, Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức được thành 

lập từ năm 1973 chịu ảnh hưởng của mô hình Mỹ. Đặc biệt, các trường Đại 

học cộng đồng Duyên Hải thành lập năm 1971, Đại học cộng đồng Đà Nãng 

thành lập từ năm 1974, Đại học cộng đồng Tiền Giang thành lập từ năm 1974 

là loại hình trường community collrge được du nhập từ Mỹ. 

Từ thời kỳ “đổi mới” sau năm 1987, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung sang kinh tế thị trường, hệ thống GDĐH nước ta cũng có nhiều thay đổi 

để thích nghi. Một loạt đại học đa lĩnh vực theo mô hình university được 

thành lập:  các đại học quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các đại 

học vùng tại Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng. Nhiều trường cao đẳng cộng đồng 

cũng được xây dựng. 

Về chương trình và quy trình đào tạo đại học ở nước ta cũng có nhiều 

đổi mới.  Nội dung chương trình đào tạo cử nhân chia tách làm hai phần: phần 

giáo dục khai phóng (hay giáo dục đại cương), và phần giáo dục chuyên 

nghiệp. [Lâm Quang Thiệp, 2018]. Quy trình đào tạo cử nhân liền một mạch 

chuyển thành đào tạo hai giai đoạn nhằm giúp sinh viên sau giai đoạn đầu có 

thể lựa chọn chuyên nghiệp theo mong muốn. Tất cả các đổi mới nêu trênvề 

chương trình và quy trình đào tạo đại học cũng chịu ảnh hưởng của nền giáo 

dục Mỹ.  

3.4.3. Một số nhận xét 

Qua sự hình thành và phát triển hệ hình giáo dục Việt Nam cận hiện đại 

có thể  rút ra một số nhận xét sau đây: 
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Ảnh hưởng của các nền giáo dục nước ngoài Pháp, Liên Xô, Mỹ vừa 

lần lượt, vừa đồng thời, đan xen. Đặc điểm này tạo các mối tương tác làm cho 

các công cuộc cải cách, đổi mới giáo dục ở nước ta được thực hiện một cách 

khó khăn. Khác với nền giáo dục ở các nước tiên tiến được phát triển một 

cách tự thân,  vì ảnh hưởng ngoại lai phức tạp, nền giáo dục Việt Nam chưa 

được khẳng định bản sắc riêng một cách vững chắc.  

Tình trạng chiến tranh và chia cắt đất nước làm cho giáo dục và GDĐH 

ở mỗi miền mang những sắc thái khác nhau, việc thật sự thống nhất hệ thống 

đòi hỏi một thời gian dài.   

Sự phát tiển của giáo dục Việt Nam, đặc biệt là GDĐH, chưa gắn chặt 

với sự phát triển của kinh tế xã hội; giáo dục trong nhà trường chưa gắn với 

hoạt động sản xuất ở các xí nghiệp, công ty. Nạn thất nghiệp đại học chủ yếu 

vì lý do này, chứ không phải ở tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” như công luận 

thường nói. Thật vậy, tổng số sinh viên so với thanh niên ở độ tuổi đại học 

(18-29 tuổi) nước ta chỉ là 28,3% năm 2019, vào hàng rất thấp so với thế giới 

[Tuổi trẻ, 2019].  

  Việc tách rời hệ thống giáo dục ý thức hệ với hệ thống giáo dục và  

GDĐH quốc dân tạo nên sự khấp khiểng trong phát triển giáo dục, cản trở 

tính hệ thống của giáo dục và sự thống nhất của phương pháp giáo dục.   

Khoa học và giáo dục Việt Nam nói chung còn lạc hậu so với khoa học 

và giáo dục thế giới. Trong khoa học, mảng khoa học xã hội còn lạc hậu hơn 

so với khoa học tự nhiên. Ngộ nhận về tính “tiên tiến” so với thế giới (3) về  

khoa học xã hội của Việt Nam là một cản trở đối với sự phát triển của khoa 

học và giáo dục nước ta.  

3. THAM CHIẾU CÁC HỆ HÌNH GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

3.1. Hệ hình giáo dục Hoa Kỳ  

                                                 
3 Vào năm 1964 tại trường Chuyên tu ngoại ngữ Hà Nội một vị lãnh đạo về văn hóa tư tưởng của Đảng đã 

nói với nghiên cứu sinh sắp được gửi đi học nước ngoài, đại ý: Chúng ta ra nước ngoài chủ yếu để học về 

khoa học tự nhiên và kỹ thuật, còn về khoa học xã hội thì thế giới cần đến học Việt Nam.  
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Chúng tôi giữ quan điểm rằng giáo dục Hoa Kỳ là một thực thể văn 

hóa-lịch sử vừa có thể nhận diện được, vừa bao gồm nhiều hệ hình khác nhau; 

mặt khác chúng tôi cũng cần những giới hạn để tiến hành các thao tác khả thi. 

Đối tượng nghiên cứu của bài viết là hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Khi coi giáo 

dục Hoa Kỳ hay Việt Nam như một hệ thống, thực chất ở đây chúng tôi quy 

giáo dục về khung khổ quản trị quốc gia để nhìn nhận. Đây đó chúng tôi sẽ 

đưa ra những đối sánh cụ thể với hệ thống giáo dục Việt Nam, nhưng nhìn 

chung đó là công việc của người đọc sau khi đã cân nhắc những ghi chú về lý 

thuyết giáo dục và đối sánh giáo dục của chúng tôi.  

Nếu xét tới tính ý thức hệ, hệ thống giáo dục Hoa Kỳ thiên về hệ hình 

tư bản chủ nghĩa, kéo dài suốt từ thời hiện đại tới đương đại. Trong diễn ngôn 

phổ biến của chúng ta, Việt Nam có một lịch sử hàng nghìn năm dựng và giữ 

nước. Để đối sánh tương đương với hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, chúng ta nói 

tới hệ thống giáo dục hiện đại và đương đại của Việt Nam.  

Những đặc trưng quan trọng của giáo dục đại học Hoa Kỳ 

Trên đây chúng tôi chỉ xin nêu một số sự kiện lịch sử của GDĐH Hoa 

Kỳ, các sự kiện mà chúng tôi nghĩ là có liên quan và ảnh hưởng lớn đến việc 

hình thành các tính chất đặc trưng của hệ thống GDĐH Hoa Kỳ ngày nay. 

Vậy thì các đặc trưng quan trọng nhất của GDĐH Hoa Kỳ là gì? Theo chúng 

tôi có lẽ là: 

Tính phi tập trung: Đối với hệ thống GDĐH Hoa Kỳ không có một Bộ 

hoặc cơ quan trung ương nào của Chính phủ Liên bang quản lý trực tiếp, đưa 

ra những phương hướng chỉ đạo nghiêm ngặt hoặc những khuôn mẫu cứng 

nhắc áp đặt từ trên xuống. Trong việc quản lý hệ thống GDĐH Hoa Kỳ xu 

hướng mọi hoạt động phát triển từ dưới lên thể hiện rất rõ. Tính phi tập trung 

này có thể đưa hệ thống đến một trong hai tình trạng: một là sự “thiếu hệ 

thống”, hoặc nói bằng một từ nặng hơn, sự vô chính phủ; hai là tính dân chủ 

và sự phát triển đa dạng.  Tình trạng nào trong hai xu hướng trên sẽ xảy ra là 

tùy thuộc vào các đặc điểm khác của hệ thống mà chúng ta sẽ nêu dưới đây. 
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Tính thực tiễn: Tuy GDĐH Hoa Kỳ du nhập từ châu Âu, chịu ảnh 

hưởng rất mạnh mẽ của các mô hình GDĐH truyền thống hàn lâm của châu 

Âu, đặc biệt của Anh và Đức, nhưng tính truyền thống đó không hoàn toàn áp 

đặt mọi sắc thái của GDĐH Hoa Kỳ. Nói cách khác, cộng đồng GDĐH Hoa 

Kỳ không mắc bệnh “giáo điều”. Cuộc sống thực tế, sự phát triển kinh tế xã 

hội của vùng đất mới này được phản ánh rất nhanh chóng vào nền GDĐH của 

nó. Không câu nệ các ước lệ tuyền thống, hàn lâm  về mô hình đại học, về nội 

dung đào tạo, về ngành học…, việc đào tạo ở các trường đại học Hoa Kỳ phục 

vụ rất sát yêu cầu của sản xuất, của sự phát triển kinh tế xã hội. Trong từng 

ngành nghề đào tạo quan hệ giữa việc dạy và học trong nhà trường và các 

hoạt động sản xuất ở các lĩnh vực liên quan cũng hết sức chặt chẽ. Chính việc 

gắn chặt với thực tiễn này là một trong những yếu tố tạo nên sức sống mạnh 

mẽ của GDĐH Hoa Kỳ. 

Tính đại chúng: Một đặc điểm gần gũi với tính thực tiễn và có quan hệ 

gắn bó với tính thực tiễn là tính đại chúng. Tuy chịu ảnh hưởng của mô hình 

GDĐH tinh hoa của  Anh quốc, ngay từ khi mới xây dựng, hệ thống GDĐH 

Hoa Kỳ đã mang trong mình tính đại chúng. Vào khoảng 1880 ở nước Anh 

với 23 triệu dân có 4 trường đại học, trong khi chỉ tại riêng tiểu bang Ohio 

Hoa Kỳ 3 triệu dân đã thành lập 37 trường đại học. Năm 1928 Hoa Kỳ có 

1220 trường đại học với gần 1,2 triệu sinh viên, chiếm 15% tỷ lệ thanh niên 

cùng độ tuổi, gấp 5 lần tỷ lệ trung bình của GDĐH châu Âu thời đó. Như đã 

nói trên, sau Thế chiến thứ 2 Đạo luật GI Bill đã đưa hàng triệu cựu chiến 

binh vào đại học làm tăng số lượng sinh viên đại học lên hết sức nhanh chóng. 

Vào đầu thế kỷ 21 Hoa Kỳ có 15 triệu sinh viên đại học, chiếm hơn 70% tỷ lệ 

thanh niên cùng độ tuổi, tức là ở mức độ phổ cập GDĐH.  Tính đại chúng của 

GDĐH Hoa Kỳ không chỉ biểu hiện ở số lượng sinh viên như đã nêu, mà có 

nguồn gốc từ cơ cấu của hệ thống GDĐH và tính chất của các trường đại học. 

Một yếu tố đặc sắc của GDĐH Hoa Kỳ là sự phát triển của hệ thống cao đẳng 

cộng đồng với khoảng 1500 trường rải khắp các địa bàn dân cư. Với các 
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chương trình đại học 2 năm nặng về giáo dục đại cương, với bằng “liên kết” 

đại học 2 năm (American Associate Degree), với cơ chế chuyển tiếp từ đại 

học hai năm đến đại học 4 năm, cơ chế chuyển tiếp tín chỉ v..v…hệ thống 

GDĐH Hoa Kỳ có mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đại chúng hóa 

và phổ cập hóa GDĐH.          

Tính thị trường có lẽ là đặc điểm bao trùm nhất, thể hiện rõ nhất của 

GDĐH Hoa Kỳ. Trong toàn bộ hệ thống GDĐH Hoa Kỳ cũng như trong hoạt 

động của từng trường đại học, sức mạnh của thị trường chi phối rất rõ rệt. 

Hơn nữa, những người làm chính sách không những chấp nhận sự chi phối 

của thị trường mà còn tận dụng sức mạnh đó để nâng hiệu quả của đầu tư, 

chẳng hạn như trong việc chọn phương thức cấp học bổng và tín dụng sinh 

viên của Chính phủ Liên bang đã nêu trên.  

Trong lịch sử phát triển GDĐH Hoa Kỳ, rất nhiều trường đại học được 

thành lập, và cũng không ít trường phá sản nếu không đủ sức cạnh tranh để 

tồn tại, đúng như quy luật của thị trường. Người ta thường nói đến hai tính 

chất quan trọng của thị trường khi so sánh với các dạng tác động xã hội khác, 

đó là: 1) các kết quả không phải nảy sinh từ kế hoạch hoặc từ những quyết 

định có chủ đích từ trung ương; 2) khi có nhiều người sản xuất, hành vi của 

họ bị tác động bởi sự cạnh tranh để giành khách hàng, sự cạnh tranh đó làm 

tăng ảnh hưởng của khách hàng lên đặc điểm và chất lượng của sản phẩm, và 

lên cả bản thân đặc điểm của người sản xuất (Perkin, 1997).  Đối với GDĐH, 

khi người mua là sinh viên thì các trường đại học với tư cách là người sản 

xuất phải cạnh tranh nhau để thu hút số lượng sinh viên nhập học.  Còn khi 

xem người bán là sinh viên tốt nghiệp thì có sự cạnh tranh với nhau giữa họ 

để lập nghiệp. Cả hai loại chủ thể đó, nhà trường và sinh viên tốt nghiệp, đều 

cùng cố gắng để chuyển các cơ hội trong thị trường việc làm vào quy mô của 

các chương trình và khoa ngành đào tạo.  Quyền tự chủ cao của các trường 

đại học giúp họ di chuyển nguồn lực giữa các chương trình và khoa ngành 

đào tạo để đáp ứng sự thay đổi về nhu cầu nhập học. Cũng tương tự như vậy 
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đối với công việc nghiên cứu: các nhóm nghiên cứu cạnh tranh nhau để được 

nhận kinh phí, còn các cơ quan cấp kinh phí thì thu được lợi ích từ chất lượng 

công trình nghiên cứu mà họ mua.  

Như trên đây đã nói, tùy theo các đặc điểm khác của hệ thống, tính phi 

tập trung có thể dẫn đến một trong hai tình trạng: hoặc là sự vô chính phủ 

hoặc là tính dân chủ và sự phát triển đa dạng. Từ tính thị trường, các lực thị 

trường chính là các yếu tố tạo nên sự cân bằng động cho hệ thống GDĐH Hoa 

Kỳ, một hệ thống đa dạng phong phú, luôn vận động nhưng ổn định. Tính ổn 

định của hệ thống này có được vì nó được giữ bởi các lực liên kết bên trong 

chứ không phải bằng những tác động áp đặt từ bên ngoài.   

Giáo dục Hoa Kỳ và Giáo dục Việt Nam 

Trong bối cảnh xã hội đương đại, với chính sách mở cửa, giáo dục Hoa 

Kỳ và giáo dục Việt Nam đang có những giao lưu. Về vị thế, Hoa Kỳ là cường 

quốc số một thế giới còn Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Tư tưởng 

và thực tiễn giáo dục Hoa Kỳ tự nó có một sức mạnh lớn. Hiểu biết về hệ thống 

giáo dục Hoa Kỳ không phải chỉ là để tham chiếu tới một nền giáo dục khác 

mà còn là để ý thức về những dòng chảy tư tưởng và thực hành chắc chắn sẽ 

ảnh hưởng tới việc xây dựng và điều hành hệ thống giáo dục Việt Nam.  

Sự khác biệt của giáo dục Hoa Kỳ so với giáo dục Việt Nam xét về mặt 

quản trị hệ thống chủ yếu nằm ở chỗ: Hoa Kỳ có truyền thống phi tập trung và 

cạnh tranh theo cơ chế thị trường, còn Việt Nam vẫn theo quản trị tập trung và 

mới chỉ khai thác cơ chế thị trường từ thời kỳ “đổi mới”.  Hoa Kỳ quản trị giáo 

dục theo kiểu phi tập trung và tuân thủ cơ chế thị trường nhưng không có nghĩa 

là không có sự quản lý của nhà nước. Giáo dục Hoa kỳ chưa bao giờ từ bỏ mục 

tiêu bình đẳng–dân chủ. Hệ thống giáo dục công từ trung học trở xuống là miễn 

phí, và hầu hết các trường đại học tư của Hoa kỳ là các trường không vì lợi 

nhuận. Ở Việt  Nam, tuy Nhà nước tuyên bố thực hiện “kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa” nhưng thật sự giáo dục bị cơ chế thị trường thuần túy 
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chi phối mạnh mẽ. Một biểu hiện là cho đến nay (2021) trong các trường đại 

học tư của Việt Nam chưa có trường nào là phi lợi nhuận. 

Một vài so sánh giáo dục Hoa Kỳ với giáo dục Việt Nam nói trên có thể 

cho thấy việc xây dựng một hệ thống giáo dục hợp lý cho một dân tộc là một 

quá trình lâu dài, đầy khó khăn và phức tạp, phụ thuộc nhiều vào lịch sử và 

các đặc điểm của dân tộc. Dù sao nền giáo dục Hoa Kỳ cũng là một hình ảnh 

rất đáng tham khảo và học tập 

3.2. Hệ hình Giáo dục Liên Bang Nga 

Hệ thống giáo dục của Liên Xô cũ vốn là hệ thống giáo dục của Nga Sa 

hoàng, chịu nhiều ảnh hưởng của giáo dục Pháp và Đức, lại được thiết kế 

phục vụ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung nên mang nhiều tính chất đặc thù. 

Các trường đại học phần lớn là các trường chuyên ngành hẹp, được gọi là 

institut, các viện đại học (universitet) cũng chỉ bao gồm các ngành khoa học 

cơ bản (tự nhiên, xã hội và nhân văn). Chương trình học thường kéo dài liền 

một mạch 5 - 6 năm, đào tạo theo chuyên môn hẹp, cấp bằng tốt nghiệp đại 

học được gọi là diplom. Sau bậc đại học, có hai bậc tiến sĩ, bậc thấp với tên 

gọi là candidat nauk, thực hiện trung bình 3 năm nặng về việc hoàn thành một 

luận văn khoa học sau khi thi một số môn học tối thiểu; bậc cao với tên gọi là 

doctor nauk, thường là một công trình tự nghiên cứu kéo dài hàng chục năm. 

Con đường từ kandidat đến doktor thường mất 10 năm hoạt động nghiên cứu 

chuyên dụng; và thường một trong bốn ứng cử viên đạt đến giai đoạn này.  

Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, Liên bang Nga được thành lập, hệ 

thống giáo dục có nhiều thay đổi. Theo quy định của pháp luật, hệ thống giáo 

dục của Nga bao gồm 2 loại hình giáo dục : phổ thông và chuyên nghiệp. 

Giáo dục Liên bang Nga và Giáo dục Việt Nam 

Giáo dục Liên Xô là hệ thống giáo dục ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc 

nhất lên giáo dục Việt Nam. Trong giai đoạn Việt Nam bị chia làm hai miền 

(1954-1975), giáo dục miền Bắc được xây dựng theo mô hình Liên Xô, thích 

https://en.wikipedia.org/wiki/Education
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hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Từ khi đất nước thống nhất năm 

1975 đến thời kỳ “đổi mới” từ năm 1987, giáo dục cả nước ta cũng được xây 

dựng lại theo mô hình giáo dục Liên Xô. 

Từ thời kỳ “đổi mới” theo hướng kinh tế thị trường, giáo dục Việt Nam 

tìm kiếm một mô hình giáo dục thích nghi với kinh tế thị trường, đó là giáo 

dục Hoa Kỳ, do đó mô hình giáo dục Liên Xô được từ bỏ. Sau khi Liên Xô 

sụp đổ, Liên bang Nga kế thừa, bản thân giáo dục Liên bang Nga cũng dần 

dần chuyển đổi mô hình để thích nghi với kinh tế thị trường, Liên bang Nga 

đã chấp nhận quy trình Bologna theo mô hình phương Tây. Như vậy, giáo dục 

Việt Nam và giáo dục Liên bang Nga cũng chuyển dịch theo cùng một hướng: 

thích nghi với kinh tế thị trường.  

3.3. Hệ hình giáo dục Trung Quốc  

Trung Quốc có hệ thống giáo dục lớn nhất thế giới, với khoảng 282 

triệu học sinh và 17,32 triệu giáo viên toàn thời gian tại hơn 530.000 trường 

học. Vào tháng 2 năm 2006, chính phủ cam kết cung cấp chương trình giáo 

dục chín năm hoàn toàn miễn phí4 bao gồm cấp tiểu học và trung học cơ sở 

cho độ tuổi từ 6 đến 15. Năm 2020, tỷ lệ nhập học tốt nghiệp ở cấp giáo dục 

bắt buộc đạt 95,2%, vượt quá mức trung bình được ghi nhận ở các nước có 

thu nhập cao, và khoảng 91,2% người Trung Quốc đã được học trung học. 

Giáo dục ở Trung Quốc chủ yếu được dẫn dắt bởi hệ thống giáo dục 

công lập do nhà nước quản lý, điều hành bởi Bộ Giáo dục. Năm 2019, khoảng 

89,5% học sinh tiếp tục học tại một trường trung học phổ thông ba năm.  Kết 

quả thi tuyển sinh đại học Trung Quốc (Gaokao - Cao khảo) là điều kiện tiên 

quyết để vào hầu hết các cơ sở GDĐH. 

Giáo dục Trung Quốc và giáo dục Việt Nam 

                                                 
4 Xem thêm: "Trung Quốc cam kết giáo dục 9 năm miễn phí ở vùng nông thôn phía tây" . Mạng lưới kinh tế 

Trung Quốc. Ngày 21 tháng 2 năm 2006. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2013. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaokao
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaokao
http://en.ce.cn/National/Rural/200602/21/t20060221_6154334.shtml
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Giáo dục Trung Quốc ảnh hưởng nhiều lên giáo dục Việt Nam trong hệ 

hình giáo dục quan chủ chuyên chế, tuy nhiên từ hệ hình giáo dục thuộc địa 

về sau giáo dục Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều. Từ khi lập quốc 1949 

giáo dục Trung Quốc chịu ảnh hưởng của giáo dục Liên Xô, nhưng từ thời kỳ 

cải cách mở cửa đầu thập niên 1980 giáo dục Trung Quốc cũng không còn 

chịu ảnh hưởng của giáo dục Liên Xô mà chuyển sang mô hình giáo dục 

phương Tây thích hợp với nền kinh tế thị trường. Giáo dục Việt Nam từ thời 

kỳ “đổi mới” bắt đầu từ năm 1987 mới chuyển sang mô hình giáo dục của 

phương Tây thích hợp với kinh tế thị trưởng, sau chuyển đổi của giáo dục 

Trung Quốc một thập niên. 

Như vậy từ giữa thập niên 1980 giáo dục Trung Quốc và Việt Nam 

cùng chuyển đổi theo mô hình giáo dục phương Tây, phù hợp với kinh tế thị 

trường. Tuy nhiên, có thể thấy rằng đổi mới giáo dục Trung Quốc được thực 

hiện rất “quyết liệt”, nhà nước Trung Quốc có chính sách đầu tư cho giáo dục 

rất bài bảng và mạnh mẽ, nên thu được những thành quả rất nổi trội. Trung 

Quốc đã đổi mới nền giáo dục của mình và nâng tầm nền giáo dục, đặc biệt là 

GDĐH, theo kịp đà phát triển của giáo dục thế giới. Các cơ sở GDĐH như 

Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh trở nên có tên tuổi quên biết trong làng 

GDĐH thế giới. Còn ở Việt Nam, “giáo dục là quốc sách hàng đầu” vẫn mới 

dừng lại như là một khẩu hiệu. 

4. XÂY DỰNG MỘT HỆ HÌNH GIÁO DỤC MỚI CHO VIỆT NAM 

4.1.  Hình dung lại một định nghĩa về giáo dục và một nền giáo dục  

Trong cơ cấu các lĩnh vực hoạt động và quản lý điều hành xã hội ở Việt 

Nam hiện nay, thực tế giáo dục được phân cấp quản lý thành nhiều cơ quan và 

chủ thể khác nhau. Có thể kể đến: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyên giáo 

Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đó là những cơ quan 

mang tính giáo dục và đào tạo chuyên trách gần như trọn vẹn. Ngoài các chủ 

thể là các cơ quan Bộ và ngang Bộ như vậy, lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn 
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được quản lý bởi các cơ quan cấp trung ương khác như: Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, các Viện Hàn lâm 

Khoa học; các tổ chức chính trị như: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, các Bộ, Ban, Ngành có các trường học 

mang tính giáo dục và đào tạo (có mặt trong hầu khắp các Bộ và cơ quan 

Trung ương). Vì vậy, chắc chắn không tránh khỏi những hoạt động và điều 

hành mang tính chồng chéo, giao thoa lẫn nhau. Ngoài ra cần quan niệm hoạt 

động giáo dục và đào tạo còn tồn tại trong nhiều cấp độ phi thể chế chính thức 

khác như: tôn giáo và các cấp độ cộng đồng ( làng, họ, gia đình, các tổ chức 

phi chính phủ khác). Chúng tôi cho rằng, để có thể phần nào làm đơn giản hoá 

và cũng làm mạch lạc thêm cho công việc quản lý và điều hành của lĩnh vực 

này, cần xác định rõ ràng hơn một định nghĩa, và một cách hiểu tương đối 

thống nhất về lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong lịch sử của các quốc gia và 

các thể chế quốc tế, giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực có mặt cơ bản và bắt 

buộc. Và vì vậy, các quốc gia và các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những khái 

niệm và định nghĩa về giáo dục. 

Giáo dục là một hoạt động gắn liền với sự phát triển của xã hội loài 

người. Vậy giáo dục là gì? Trước hết, chúng ta hãy điểm qua định nghĩa về 

giáo dục của một số nhân vật nổi tiếng trong lịch sử giáo dục 

[https://examplanning.com, 2019] . 

Aristotle: “Giáo dục là quá trình đào tạo con người hoàn thành mục tiêu 

của mình, bằng cách thực hiện tất cả các tính năng đến mức tối đa, với tư cách 

là một thành viên của xã hội.” 

Socrates: “Giáo dục có nghĩa là làm bộc lộ ra những ý tưởng về giá trị 

phổ quát đang tiềm ẩn trong tâm trí của mỗi con người.” 

John Dewey:  “Giáo dục là tất cả mọi cái hòa nhập với sự phát triển; nó 

không có kết thúc bên ngoài chính nó. (Giáo dục là tất cả mọi thứ cùng với sự 

phát triển; bản thân giáo dục không có đích đến cuối cùng phía sau nó)”. 
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H.H Horne: “Theo nghĩa rộng nhất, giáo dục là công cụ để một nhóm 

xã hội tiếp tục tồn tại làm mới chính mình và bảo vệ ý tưởng của mình.” 

Ngoài các định nghĩa có nguồn gốc gắn bó với phương Tây, chúng tôi 

lưu ý thêm các cách xác định nội hàm của lĩnh vực giáo dục từ truyền thống 

của các quốc gia phương Đông. Giáo dục theo định nghĩa trong các từ điển 

lớn của Trung Quốc như Từ hải, Từ nguyên, Khang Hy Tự điển....thì giáo dục 

gồm có cả truyền dạy và tiếp thu những tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, kỹ 

năng sống và phát triển của các cá nhân cũng như của các cộng đồng xác 

định. Giáo dục trong cách hình dung của phương Đông cũng bao gồm các 

hoạt động để tổ chức và phát triển các nghề nghiệp xã hội cần thiết. Ngoài ra, 

giáo dục còn mang ý nghĩa là học thuyết hay tôn giáo được truyền bá, lưu 

hành, chi phối xã hội. Như vậy gia đình và giáo dục gia đình trở thành một 

trung tâm lớn, trọng điểm, cơ bản của giáo dục nói chung. 

Và chúng ta hãy dừng lại ở một định nghĩa gần đây của Wikipedia: 

 Giáo dục (education) theo nghĩa chung là quá trình tạo điều kiện học 

tập, theo đó kiến thức, kỹ năng, thái độ và thói quen của một nhóm người 

được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, 

hay nghiên cứu. 

Bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy 

nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều có thể được xem là có tính giáo dục. 

4.2. Mục tiêu tổng quát của giáo dục  

  Ngày nay, với sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của khoa học và công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, nhân loại đang bước 

đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức. Từ trên nền tảng đó, cùng với những 

biến đổi lớn lao về chính trị xã hội vào các thập niên vừa qua, xu thế toàn cầu 

hóa mạnh mẽ đang diễn ra trên thế giới. Bối cảnh quốc tế đó đã làm cho triết 

lý về giáo dục thế giới ở thế kỷ 21 có những biến đổi sâu sắc, như UNESCO 

đã xác định, đó là lấy "học thường xuyên suốt đời" làm nền móng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_n%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B3i_quen
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_h%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0o_t%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_nghi%E1%BB%87m


Báo cáo thể hiện kết quả nghiên cứu riêng của nhóm nghiên cứu, không thể hiện 

quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

48 

 

Về mục tiêu giáo dục chung toàn cầu, công trình “Learning: The 

Treasure Within” (Giáo dục – một kho báu tiềm ẩn) của hội đồng UNESCO 

về giáo dục cho thế kỷ 21 do Jacques Delors chủ biên [Jacques Delors, 1996] 

đã khẳng định: 4 trụ cột của việc học cho thế kỷ 21 là “learning to know, 

learning to do, learning to live together and learning to be” (tạm dịch là học 

để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để làm người). Việc bổ 

sung trụ cột “học để cùng chung sống” vào 3 mục tiêu học tập đã xác định 

vào mấy thập niên trước đó có ý nghĩa rất quan trọng. Rõ ràng là trong một 

thời đại mà thế giới đầy biến động và bị đe dọa bởi chiến tranh, bởi mâu thuẫn 

sắc tộc, tôn giáo, bởi hủy hoại môi trường sống… mục tiêu được bổ sung đó 

là tất yếu cần thiết.  

Ở Việt Nam, từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 

1945 đến nay chưa có một tuyên bố nào tường minh về mục tiêu của nền giáo 

dục, chỉ có một số tính chất của nền giáo dục mà Đảng và Nhà nước muốn 

xây dựng được nêu ra. Chẳng hạn, ở thập niên 1950, một nền giáo dục với 

tính chất “dân tộc, khoa học, đại chúng” thường được nhắc đến. Và gần đây 

nhất, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ 8 khóa XI vào tháng 10 

năm 2013 đã ra Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo 

dục nước ta, việc “xây dựng một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp” 

được khẳng định. 

4. Vận dụng kinh nghiệm từ các hệ hình giáo dục trong lịch sử để xây dựng hệ hình 

giáo dục mới   

Qua việc nghiên cứu các hệ hình giáo dục Việt Nam trong lịch sử, 

chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm và nhận định, có thể tham khảo và 

vận dụng để xây dựng hệ hình giáo dục mới. 

4.1. Hệ hình giáo dục phi quan phương 

Do thời gian tồn tại lâu dài và sự biểu hiện phức tạp mà giáo dục phi 

quan phương có những ưu điểm mà cho đến tận ngày nay, trong nền giáo dục 
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hiện đại vẫn chưa thể lấp đầy. Hệ hình giáo dục hiện đại đòi hỏi một tính chất 

toàn diện, toàn dân, hiện đại và đa chiều nhưng trên thực tế không có một thể 

chế hay cấu trúc chính trị nào mang tính nhà nước và những thiết chế giáo dục 

do nhà nước quản lý sử dụng ngân sách để tổ chức và điều tiết có thể đáp ứng 

được các nhu cầu đó. Vì vậy, khi nghiên cứu về hệ hình giáo dục phi quan 

phương, chúng tôi tiếp cận đến những phương diện giáo dục quan trọng mà 

giáo dục quan phương không đáp ứng được của bình diện tiền hậu học đường 

trong các môi trường giáo dục gia đình, dòng họ, cộng đồng, tôn giáo…. 

Một nền giáo dục quốc dân được vận hành tốt là một nền giáo dục có 

sự cân đối hài hòa giữa GDQP và GDPQP. Để xác định đúng đắn quan hệ 

giữa GDQP và GDPQP, cần tách bạch GDQP với GDPQP, để các bộ 

ngành chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm đối với loại giáo dục này. Việc thu 

hút xã hội dân sự vào hoạt động GDPQP cũng là điều vô cùng quan 

trọng. Từ việc xác định vai trò của hệ hình GDPQP, cần đưa ra một cơ chế 

để điều tiết mối quan hệ giữa hệ thống GDQP và các hình thức GDPQP. Làm 

được điều này sẽ vừa giảm bớt phần việc mang tính trách nhiệm của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, đồng thời  tăng cường chất lượng và hiệu quả chung của nền 

giáo dục quốc dân. 

 Từ những nghiên cứu về giáo dục phi quan phương ở các quốc gia, nền 

văn hóa khác nhau, đặc biệt là nghiên cứu sự giáo dục theo từng chặng của 

một đời người  theo lưa tuổi thì giáo dục quan phương ở Việt Nam đã đáp ứng 

được phần nào của vấn đề như việc xếp các cấp học, bậc học theo lứa tuổi. 

Trong khi đó, giáo dục phi quan phương lại tiếp cận và giải quyết tương đối 

toàn diện, triệt để việc giáo dục cho nhiều đối tượng khác nhau trước và sau 

nhà trường. Nghiên cứu giáo dục phi quan phương chỉ ra thực tế chung của 

giáo dục thế giới hiện nay đang thiểu hụt một số mảng quan trọng và cấp bách 

như đào tạo lại kỹ năng, nghề nghiệp cho lao động để bắt kịp với sự phát triển 

nhanh chóng của khoa học công nghệ và sự đòi hỏi của thị trường.  



Báo cáo thể hiện kết quả nghiên cứu riêng của nhóm nghiên cứu, không thể hiện 

quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

50 

 

Một nền giáo dục hiện đại trong tương lai cần phải khắc phục được tình 

trạng nhận thức phổ biến trong xã hội hiện nay là con người chỉ cần giáo dục 

một lần, giáo dục suốt đời là yêu cầu đối với mọi đối tượng khác nhau trong 

xã hội. Cần chuẩn bị cho người lao động tâm thế sẵn sàng “học lại, học thêm 

nghề mới hay những kỹ năng làm việc mới” Ở nước ta GDQP hầu như không 

tác động đến một đối tượng rất quan trọng trong xã hội, đó là người cao tuổi. 

Với tuổi thọ trung bình tăng rất nhanh, đội ngũ người cao tuổi ở nước ta ngày 

càng đông đảo, chiếm hàng chục triệu, nhu cầu được giáo dục cũng ngày càng 

lớn. Nội dung và phương pháp giáo dục cho người cao tuổi phải trở thành một 

chủ đề quan trọng của GDPQP trong hệ hình giáo dục trong tương lai. 

4.2. Hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế 

Hệ hình GD quân chủ chuyên chế ở nước ta là hệ hình giáo dục kéo dài 

8 thế kỷ và định hình rõ rệt nhất. Nhiều nhược điểm và ưu điểm của hệ hình 

đó có thể tham khảo khi xây dựng hệ hình giáo dục mới. 

- Đó là giáo dục cho một thiểu số tinh hoa chứ không phải cho đại 

chúng, học là để thi, thi để được ra làm quan.  

- Tuy nhiên khoa cử của hệ hình giáo dục đó được tổ chức rất khách 

quan, người tài được hưởng sự bình đẳng, công bằng trên con đường tiến thân. 

Đó là nền giáo dục “sạch” nhất: học thật, thi thật, nhân tài thật. Giáo dục là một 

nghề, nhưng là nghề có tính đặc biệt, vì đó là nghề làm Thầy. Trong hệ hình 

giáo dục đó người có học được coi trọng, sự học được coi trọng, người thầy 

được coi trọng, hệ thống giáo dục được coi trọng. Tuy không cần có khẩu hiệu 

“giáo dục là quốc sách hàng đầu”.  Xã hội quan niệm hiền tài là nguyên khí 

quốc gia.  Cũng cần nói trong hệ hình giáo dục đó việc giáo dục đạo đức được 

xem là mục tiêu cuối cùng của việc học, và được thực hiện rất thành công.  

- Tùy theo điều kiện, kẻ sĩ Việt Nam có thể theo quan học hay tư học, 

miễn là phải đáp ứng được các kỳ thi sát hạch do triều đình tổ chức. Trường 

học kiểu như thế là một hình thức xã hội hóa giáo dục đến cao độ. Triều đình 
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chỉ phải chi phí rất ít cho “sự học” (giáo dục) nhưng lại thu được những thành 

quả rất lớn, chính vì triều đình định chế và tổ chức hết sức chặt chẽ và nghiêm 

minh cho ‘sự thi” (khoa cử). Tất nhiên cùng với đó là những quyền lợi thiết 

thực đối với người đi học và những “niềm tin hy vọng” hấp dẫn đối với người 

đi thi. Việc thi sẽ định hướng cho việc học. Khoa cử quy định cho giáo dục. 

Học có thể tùy ý lựa chọn nhưng thi thì phải theo cái khuôn nhất định có tính 

pháp điển của triều đình. Nhà nước không quản lý chặt chẽ hệ thống giáo dục 

nhưng quản lý rất chặt chẽ “đầu ra” của giáo dục là khảo thí và tuyển cử. 

- Giáo dục đạo đức là mục tiêu cuối cùng, là bản chất và là căn cốt của 

giáo dục quân chủ chuyên chế, ngõ hầu đào tạo ra được “những con người 

chức năng trong xã hội luân thường”. Không một nền giáo dục nào giáo dục 

đạo đức thành công và hiệu quả như giáo dục quân chủ chuyên chế. 

Tuy nhiên, qua việc nghiên cứu hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế, 

chúng tôi nhận thấy bộc lộ những hạn chế như: 

Hệ thống tri thức trong hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế không 

toàn diện, nghiêng một cách mạnh mẽ và bất hợp lý về các tri thức khoa học 

xã hội và đạo đức mà ít chú trọng đến các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Việc 

đào tạo con người chỉ tập trung vào một số lượng nhỏ tinh hoa trong xã hội, 

việc đào tạo nghề nghiệp cho quảng đại quần chúng trong xã hội bị bỏ ngỏ. 

Đây là vấn đề cốt tử mà nền giáo dục hiện đại trong tương lai cần phải khắc 

phục. 

Hệ hình giáo dục chuyên chế đã đề cao quá mức một số thuộc tính của 

trí não như khả năng học thuộc, nhớ máy móc không khuyến khích tư duy 

khám phá, sáng tạo, phát hiện tìm kiếm cái mới, tư duy lý luận, logic và 

phương pháp. Bên cạnh đó Tính áp đặt một cách quyết liệt đã khiến cho 

những tri thức trở thành chân lý vĩnh cửu trong xã hội, mục đích của giáo dục 

là hướng tới những khuôn mẫu. Một trong những căn tính của nền giáo dục 
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chuyên chế chính là mục đích là đào tạo ra những người giáo điều và tuân 

phục, đức hạnh lớn nhất của con người được đào tạo là sự trung thành đặc biệt 

là với những nguyên lý trừu tượng và siêu hình được áp đặt từ trước. Nền giáo 

dục quốc dân trong tương lai cần phải đào tạo được những cá nhân có được 

cách nhìn nhận đa chiều, tư duy sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết các 

vấn đề mang tính thực tiễn. 

Giáo dục chuyên chế đã quá đề cao “khoa danh” gây ra hiệu ứng ngộ 

nhận, kích thích tính hiếu danh hơn là hiếu học trong phần lớn thành viên 

cộng đồng. Nền giáo dục mới trong tương lai cần xác định cho người học một 

tâm thế học để biết, học để làm việc và học để chung sống và học tập suốt 

đời. 

4.3. Hệ hình giáo dục thuộc địa 

 Đặc điểm lớn nhất của nền giáo dục thuộc địa chính là tính không chủ 

động việc tổ chức và hoạch định nền giáo dục của chủ thể lịch sử. Nền giáo 

dục thuộc địa được tạo ra bởi những người thống trị chứ không phải từ người 

Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất của giáo dục thuộc địa là cai trị và bóc lột, đồng 

thời tạo một đội ngũ người bản xứ trung thành với “mẫu quốc”.  

Tuy mục tiêu phục vụ cai trị và bóc lột của GD thuộc địa là nhất quán, nhưng 

nền giáo dục phương Tây đó có những sắc thái tiến bộ, như bổ sung khoa học 

và học vấn hiện đại vào nội dung giáo dục quân chủ chuyên chế trước đó, và 

cấu trúc hệ thống giáo dục 3 cấp hợp lý. Đội ngũ trí thức tân học phần lớn biết 

tiếp thu có chọn lọc giáo dục thuộc địa và có tinh thần yêu nước, nên một đội 

ngũ trí thức dân tộc, sản phẩm không mong đợi của giáo dục thuộc địa, được 

hình thành. Giáo dục đại học theo mô hình tương đối hiện đại thời bấy giờ, 

kết hợp đào tạo và nghiên cứu, đã ra đời. 
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 Nghiên cứu hệ hình giáo dục thuộc địa để lại cho chúng ta những bài 

học quan trọng có thể được kế thừa trong việc xây dựng hệ hình giáo dục Việt 

Nam ở tương lai. Đó là không nên bị áp đặt bởi mô hình giáo dục của các chủ 

thể ngoại lai. Việc tiếp thu kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới nhằm 

xây dựng hệ hình giáo dục Việt Nam ưu việt trong tương lai là cần thiết 

nhưng việc này cần được tiến hành ở khía cạnh tham khảo một cách chọn lọc 

và sáng tạo. Nền giáo dục trong tương lai cần phải chủ động, tự lực gánh sinh 

và xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tiễn cụ thể của Việt Nam. Bên cạnh 

đó, từ thực tiễn tồn tại của hệ hình giáo dục thuộc địa chỉ cho chúng ta thấy 

rằng nền giáo dục mới trong tương lai vẫn rất cần chú trọng giáo dục ý thức 

dân tộc để sản phẩm đào tạo của nền giáo dục đó nhận thức được đầy đủ trách 

nhiệm của mình với quốc gia, dân tộc, khắc phục tình trạng chảy máu chất 

xám. 

4.4. Hệ hình giáo dục cận – hiện đại  

Hệ hình GD cận – hiện đại ở nước ta được hình thành trong một thực tế 

đất nước kinh qua “những hoàn cảnh xã hội thời chiến” kéo quá dài và tạo ra 

tình trạng chia cắt, phát triển không đều giữa các vùng miền lãnh thổ. Dưới 

tác động đa chiều của thực tế lịch sử, giáo dục Việt Nam cận- hiện đại đã có 

những yếu tố hiện đại hóa nhưng thiếu tính đồng bộ giữa các vùng, miền, khu 

vực và thể chế chính quyền. Việc khắc phục những hạn chế đó sẽ còn kéo dài 

nhưng xây dựng một nền giáo dục thống nhất, xuyên suốt và đồng bộ cho cả 

nước là yêu cầu bức thiết của nền giáo dục được xây dựng trong tương lai. 

Từ thực tiễn nghiên cứu hệ hình giáo dục cận- hiện đại, chúng tôi nhận 

thấy thực trạng phổ biến của giáo dục Việt Nam hiện nay là “thừa thầy thiếu 

thợ”. Nền giáo dục được thiết định trong tương lai cần đặc biệt chú ý đến 

phương diện hướng nghiệp và đào tạo nghề nghiệp trong xã hội để cân bằng 

nguồn nhân lực trong sản xuất. 
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