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THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA  

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Các hệ hình (paradigm) giáo dục ở Việt Nam - 

Từ truyền thống tới hiện đại 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.037 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 

“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20   

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia       

5 Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: 2.800 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 2.800 triệu đồng       

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 2.800 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng                                                                 

7 Chủ nhiệm đề tài:  

 

Họ và tên: Trần Ngọc Vương 

Ngày, tháng, năm sinh:  28/04/1956                   Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học:  Giảng viên cao cấp         Chức vụ:  

Điện thoại của tổ chức: :  024.3858.1165           Mobile:  0936286189                                                                         

E-mail: qbvuong04@gmail.com 

Tên tổ chức:Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia HN 

Địa chỉ tổ chức: Số 336  Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội  

 



2 
 

8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên:  Phạm Vân Dung 

Ngày, tháng, năm sinh:     01/02/1977                  Nam/ Nữ:   Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên chính                Chức vụ:  

Điện thoại của tổ chức:     024.3858.1165            Mobile:   0912573913 

E-mail: pvdunghn77@gmail.com 

Tên tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia HN 

Địa chỉ tổ chức: Số 336  Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 

9 Tên tổ chức chủ trì đề tài: 

Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

- Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại:   024. 3858.3799                                 Fax: 024. 3858.3821  

E-mail: dhkhxhnv@vnu.edu.vn 

Website: http://www.ussh.vnu.edu.vn/  

Địa chỉ: Số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Quang Minh    

Số tài khoản: 3713.0.1059418 

Tại: Kho bạc Nhà nước Đống Đa 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: 

 

Tổ chức 1: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan chủ quản:  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại:  024.3942.3108                                    Fax: 024.3822.1521 

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Công Phong 

Số tài khoản:  114000069125 

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Công thương, chi nhánh Hà Nội  

 

Tổ chức 2: Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Điện thoại: 02462670159 

 Địa chỉ: Số 136 – Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Trương Thị Bích 

 Số tài khoản: 1507 201 045 542 

 Ngân hàng: NN & PTNT Cầu Giấy, Hà Nội 
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11 Cán bộ thực hiện đề tài: 

TT
 

Họ và tên, 
học hàm học vị 

Chức danh 
thực hiện đề tài 

Tổ chức công tác 

1 GS. TS. Trần Ngọc Vương Chủ nhiệm Trường Đại học Khoa học Xã 

hội Nhân văn  

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 GS.TS. Nguyễn Văn Kim Thành viên chính Trường Đại học Khoa học Xã 

hội Nhân văn  

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

3 GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp Thành viên chính Chuyên gia độc lập 

4 GS. TS. Huỳnh Như Phương Thành viên chính Trường Đại học Khoa học Xã 

hội Nhân văn  

 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh 

5 PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 

6 PGS. TS.Phạm Văn Khoái Thành viên chính Trường Đại học Khoa học Xã 

hội Nhân văn  

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

7 PGS. TS. Ngô Minh Oanh Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm Tp 

Hồ Chí Minh 

8 PGS. TS. Đinh Hồng Hải Thành viên chính Trường Đại học Khoa học Xã 

hội Nhân văn  

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 TS. Lê Thị Sông Hương Thư kí hành 

chính 

Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 

10 TS. Phạm Vân Dung Thư kí khoa học Trường Đại học Khoa học Xã 

hội Nhân văn  

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài:   

12.1. Mục tiêu tổng quát: 

Cung cấp bài học kinh nghiệm và luận cứ khoa học để thực hiện mục tiêu của 

Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong tình hình mới, nhằm xây 

dựng 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”. 

12.2. Mục tiêu cụ thể: 
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 Cung cấp bài học kinh nghiệm lịch sử và luận cứ khoa học để thực hiện mục tiêu 

của Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong tình hình mới 

nhằm xây dựng một nền giáo dục mở, theo đó phải “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân 

chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo”; 

 Kiến giải sự cần thiết của việc phân loại hệ hình giáo dục Việt Nam từ truyền 

thống đến hiện đại; 

 Nghiên cứu sự tiếp nối có tính kế thừa của các hệ hình giáo dục ở Việt Nam: thành 

tựu và hạn chế trong bối cảnh lịch sử, nhằm cung cấp luận cứ để đề xuất một hệ 

hình có khả năng vừa tiếp tục những thành tựu của các hệ hình đã có, vừa tương 

tác với yêu cầu của thực tế, vừa tương ứng với các hệ hình giáo dục trên thế giới; 

 Nhận diện những quy luật có thể chi phối đến những hệ hình có thể xuất hiện 

trong lịch sử. Tìm ra quy luật để nhận diện và xác định các hệ hình giáo dục xưa 

và nay. Nhận diện các hệ hình giáo dục trong lịch sử và định danh chúng. Từ đó 

phân loại, giải thích và chứng minh vai trò và vị trí của chúng trong nền giáo dục 

Việt Nam; 

 Mô tả những đặc thù và cấu trúc cơ bản của các hệ hình giáo dục từng tồn tại trong 

lịch sử; phân tích tác động của những quán tính và trầm tích của các hệ hình đó tới 

nền giáo dục hiện nay; 

 Đề xuất cơ sở nhận thức cho việc hoạch định hệ hình giáo dục đương đại xuất phát 

từ chính những đặc trưng nhất có tính lịch sử của quan hệ giữa của các hệ hình 

giáo dục. Từ đó xác định những nội dung cơ bản của cải cách giáo dục phù hợp 

với hệ hình giáo dục đương đại. 

13 Tình trạng đề tài:         

 Mới                Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                     Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài:  

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

Trong bối cảnh biến đổi không ngừng của thế giới hiện nay các nền giáo dục trên 

thế giới cũng buộc phải thay đổi để tồn tại và thích nghi với thực tiễn phát triển của xã 

hội. Với những bước tiến như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự ra đời của 

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay, các mô hình giáo dục tiên tiến trên 

thế giới cũng buộc phải liên tục thay đổi nhằm đáp ứng kịp với xu thế của thời đại.  

Một nền giáo dục tiên tiến cần phải có triết lý giáo dục đúng đắn làm kim chỉ nam 

nhưng muốn phát triển thì nền giáo dục đó cần phải có một bộ khung lý luận vững chắc 

phù hợp với đặc thù văn hóa và con người trong chính môi trường giáo dục đó. Đây là 
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lý do chúng tôi đặt hệ hình giáo dục (educational paradigm) làm trọng tâm của nghiên 

cứu của đề tài này để hướng tới mục tiêu Nghị quyết 29 đã đặt ra về Đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục trong tình hình mới, nhằm xây dựng 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”.  

Do hoàn cảnh lịch sử, nền giáo dục Việt Nam không tồn tại và phát triển liên tục 

từ một truyền thống, trên cơ sở hệ hình tri thức nhất quán. Cùng với chính trị, văn hóa, 

nền giáo dục đó từng thay đổi và chuyển dịch cả quỹ đạo phát triển, từ quỹ đạo chịu 

ảnh hưởng của một nền giáo dục mang tính khu vực (Hán hóa) sang quỹ đạo vận hành 

và phát triển của một nền giáo dục độc lập chịu ảnh hưởng chi phối của một nền giáo 

dục có những đặc điểm hệ hình khác mang tính Âu hóa, rồi toàn cầu hóa, quốc tế hóa… 

Các nhà nghiên cứu lịch sử giáo dục Việt Nam từ trước tới nay, dù có dựa vào một số 

lý thuyết để hình dung về những mốc phân kỳ nhưng đa số dựa vào cách phân kỳ của 

thông sử hoặc nghiên cứu một thời kỳ hay một giai đoạn nhất định.  

Trong những trường hợp như vậy, các nghiên cứu thường dựa vào đặc trưng nổi 

bật của nền giáo dục trong thời kỳ hay giai đoạn ấy để khuôn định giới hạn sự nghiên 

cứu của mình. Chẳng hạn như Phan Trọng Báu (1994) Giáo dục Việt Nam thời cận đại 

– Nxb KHXH; Nguyễn Tiến Cường (1998) Sự phát triển giáo dục và chế độ thi cử ở 

Việt Nam thời phong kiến - Nxb Giáo dục; Phạm Đức Thành Dũng, Vĩnh Cao (chủ biên 

2000) Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn- Nxb Thuận Hóa,;… Có thể nói 

việc chọn các mốc phân kỳ ấy không nhiều thì ít đều có lý do khoa học. Tuy nhiên, có 

thể thấy các mốc phân kỳ và định tính nền giáo dục mang tính lịch đại, không dựa trên 

một lý luận về phân loại loại hình hay hệ hình giáo dục và cũng chưa thực sự bao hàm 

các phương diện cơ bản vốn định hình nên diện mạo của nền giáo dục đương thời 

(chẳng hạn như mục tiêu, tôn chỉ giáo dục, thiết chế và thể chế giáo dục, mục đích và 

sản phẩm giáo dục). Thiếu lý luận về phân loại hệ hình, các công trình về lịch sử giáo 

dục thường nặng về mô tả mang tính liệt kê (biên niên) các sự kiện thực tế của giai 

đoạn hay thời kỳ đã được lựa chọn. 

Trên thế giới, nghiên cứu về hệ hình giáo dục được quan tâm nhiều trong khoa 

học giáo dục ở phương tây từ nửa sau của TK 20 nhưng ở Việt Nam lại chưa được 

quan tâm đúng mức. Dễ dàng nhận thấy trong nền khoa học giáo dục Việt Nam, tính tới 

thời điểm hiện nay, số lượng công trình nghiên cứu về lý luận và lịch sử giáo dục là 

khá lớn và không ngừng tăng lên, nhưng đặt vấn đề nghiên cứu một cách có hệ thống 

về hệ hình giáo dục và các hệ hình giáo dục từng tồn tại trong lịch sử của các quốc gia 

dân tộc nói chung, trong lịch sử quốc gia Việt Nam nói riêng thì chưa từng có.  

Nguyên nhân của tình hình đó, có thể do:  

- Lý luận về hệ hình (paradigm) và khả năng sử dụng lý luận đó trong các khoa học 

xã hội nói chung, nghiên cứu giáo dục nói riêng ở ta còn chưa được quan tâm và 

giới thiệu đúng mức, đặc biệt là tính hiệu quả của lý thuyết này. 

- Giới nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam mặc dù đã đạt được nhiều thành 
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tựu khoa học nhưng cho tới nay chưa thực sự chú ý đến việc nhận thức về một 

bức tranh toàn cảnh của nền giáo dục ở Việt Nam cả theo lịch đại và đồng đại. Vì 

vậy, chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến việc phát hiện ra những điểm đặc thù của 

nền giáo dục, của nền học vấn người Việt để có thể áp dụng một cách thực sự có 

hiệu quả đối với đặc thù của nền giáo dục Việt Nam. 

14.1.1. Lý thuyết hệ hình và việc vận dụng nó vào nghiên cứu những vấn đề của khoa 

học giáo dục: 

Để đi tìm một hệ hình giáo dục phù hợp cho Việt Nam, trước hết, chúng ta cần phải 

làm rõ các khái niệm căn bản như hệ hình, hệ hình giáo dục, hệ hình giáo dục Việt 

Nam để từ đó đi đến một khái niệm phù hợp nhất với bối cảnh của nền giáo dục Việt 

Nam đương đại. 

- Khái niệm hệ hình (paradigm) qua các giai đoạn được sử dụng như một thuật ngữ 

được sử dụng trong học thuật ở phương Tây, từ đó ảnh hưởng đến cách thức sử dụng và 

định hình trong nội dung công trình nghiên cứu lịch sử khoa học kinh điển của Thomas 

Kuhn về “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” (The structure of scientific 

revolutions). Từ quan điểm này, các ngành khoa học cơ bản đã triển khai thêm nhiều 

định dạng khác có liên quan đến hệ hình, trong đó có hệ hình giáo dục từ những năm 70 

của thế kỷ 20.  

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 (non-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.  

         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: 
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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.  

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 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). 
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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.  

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 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. Dựa vào những 
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tiêu chí đặt ra về hệ hình giáo dục, chúng tôi cho phân loại các hệ hình giáo dục Việt 

Nam bao gồm 04 loại như sau: 

1) Hệ hình giáo dục phi quan phương 

2) Hệ hình giáo dục quân chủ - chuyên chế 

3) Hệ hình giáo dục thuộc địa  

4) Hệ hình giáo dục cận- hiện đại3  

Từ đó hướng đến một Hệ hình giáo dục đương đại (chính là mục tiêu trọng tâm mà 

nghiên cứu này hướng tới). 

Xem xét toàn bộ nền giáo dục Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại, có thể nói thực 

chất không nằm ngoài bốn hệ hình giáo dục đã định hình nói trên, và đang hướng tới 

một hệ hình giáo dục mới phù hợp trong điều kiện quốc gia và quốc tế hiện tại. Có thể 

tính mốc khởi điểm từ năm 1986, một cuộc cách mạng về hệ hình giáo dục Việt Nam 

đã manh nha từ triết lý giáo dục đến các mô hình giáo dục “nhập ngoại.” Tuy nhiên, sau 

hơn ba thập niên đổi mới, cho đến nay, thực tế đã cho thấy không có một mô hình giáo 

dục “nhập ngoại” nào hoàn toàn phù hợp với Việt Nam.  

Vì vậy, việc đổi mới toàn diện theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo gắn 

với một giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt hiện nay là vô cùng cấp thiết. Và một 

hệ hình giáo dục thực sự phù hợp với trào lưu chung của thế giới, bối cảnh hiện nay của 

Việt Nam và đặc tính văn hóa của Việt Nam là không thể thiếu trong mục tiêu phát 

triển toàn diện giáo dục Việt Nam mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.  

Hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện đó, trong công trình nghiên cứu này, 

chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống và mang tính toàn diện từng hệ 

hình giáo dục đã nêu ở trên để hướng đến một hệ hình mới phù hợp với công cuộc đổi 

mới toàn diện giáo dục theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là mục tiêu của 

Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong tình hình mới, nhằm xây 

dựng 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”,… Tuy nhiên, tên gọi Hệ hình giáo dục đương 

đại có thực sự phù hợp hay không sẽ được chúng tôi cân nhắc sau khi hoàn thành dự án 

nghiên cứu này.  

Phân loại các hệ hình giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại: 

Hệ hình giáo dục phi quan phương nằm ngoài các thiết chế quản lý nhà nước 

về giáo dục, thuộc về giáo dục “tiền hậu học hiệu” (trước và sau trường học), bao gồm 

giáo dục trong gia đình, trong tông tộc, trong cộng đồng, trong tôn giáo và cả trong tự 

thân – tu dưỡng, học tập suốt đời… Hệ hình giáo dục này có vai trò quan trọng, vừa 

làm căn bản, vừa phụ trợ và vừa phối hợp với giáo dục quan phương trong việc hình 

                                                 
3 Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “hiện đại” nhằm khẳng định một nền giáo dục mang tính phổ cập toàn dân và đa dạng 
được thiết lập ở Việt Nam sau 1945. Hệ hình này khác với Hệ hình giáo dục quân chủ - chuyên chế (tập trung vào 
giới quý tộc) và cũng khác với Hệ hình giáo dục thuộc địa (tập trung vào những người có liên quan đến công cuộc 
khai thác thuộc địa). Hệ hình giáo dục hiện đại ở Việt Nam sau 1954 chia làm 02 hướng, theo mô hình Xô Viết và 
mô hình phương tây và đã có sự hội nhập sâu rộng vào quá tình toàn cầu hóa sau 1986. 
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thành, bồi dưỡng và phát triển đạo đức, nhân cách và tri thức.  

Hệ hình giáo dục quân chủ - chuyên chế hình thành trong môi trường văn 

hóa và đặc tính văn hóa cổ - trung đại, đó là tính khu vực và tính thượng đẳng. Giáo 

dục của các triều đại quân chủ chuyên chế độc lập mười thế kỷ ở Việt Nam nằm trong 

khu vực văn hóa Hán với đối tượng tập trung vào một thiểu số tinh hoa. Khác căn bản 

với giáo dục hiện đại với đặc tính phổ cập và đại chúng, với tinh thần  dân chủ và khai 

phóng, giáo dục quân chủ - chuyên chế hướng tới những quy phạm mang tính “thiên 

kinh địa nghĩa” để hình thành nên những “trung thần hiếu tử” phụng sự cho triều đình, 

quốc gia; để ổn cố, xây dựng một xã hội trị bình. Đây là hệ hình giáo dục trong lịch sử 

đã xác lập được những tiêu chí rõ nét nhất. 

Hệ hình giáo dục thuộc địa được hình thành trong điều kiện quốc gia dân tộc 

mất chủ quyền, nằm dưới ách đô hộ của ngoại bang. Xét trong lịch sử, Việt Nam có 

ba thời kỳ thuộc địa: Thời Bắc thuộc, thời Minh thuộc và thời Pháp thuộc. Mỗi thời 

thuộc địa có tính chất khác nhau nhưng căn bản có những điểm tương đồng, trong đó 

giáo dục thời Pháp thuộc để lại dấu ấn sâu đậm nhất, vì vậy, trong nghiên cứu này 

chúng tôi sẽ chủ yếu đề cập đến giai đoạn thuộc Pháp. Giáo dục thuộc địa xây dựng 

trên nền tảng giáo dục của chính quốc nhưng áp dụng trong điều kiện thuộc địa, tập 

trung vào những đối tượng có liên quan đến công cuộc khai thác thuộc địa, góp phần 

ổn cố chế độ thuộc địa. Giáo dục thuộc địa mang tính chất thực dụng rõ nét, để đào 

tạo đội ngũ thừa hành cho chính quyền thuộc địa, cho nên những mục tiêu cao cả của 

giáo dục như tinh thần dân chủ, khai phóng, chiếm lĩnh tri thức đỉnh cao cơ bản không 

đặt ra cho giáo dục thuộc địa.  

Hệ hình giáo dục cận hiện đại được hình thành tính từ đầu thế kỉ XX tới sau 

khi Việt Nam giành lại được độc lập, chủ quyền, cho dù dưới những thể chế chính trị 

khác nhau. Giáo dục hiện đại tiếp thu mô hình giáo dục phương Tây, với nhiều nền 

tảng giáo dục. Bên cạnh những mặt tích cực đã được khẳng định, giáo dục hiện đại 

đang đối mặt với những hệ lụy và những phức tạp ngày càng hiện hình rõ nét. Từ đó, 

vấn đề tổng kết quá khứ và hướng tới hình thành một hệ hình giáo dục mới phù hợp 

trong điều kiện thực tại được đặt ra một cách cấp thiết.  

Dưới đây, chúng tôi xin được làm rõ hơn về bốn hệ hình giáo dục đã định hình 

nói trên như sau: 

- Hệ hình giáo dục phi quan phương: Đây là toàn bộ các hoạt động giáo dục không 

thuộc hệ thống quan phương (tức hệ thống quản lý chính quy của các thiết chế nhà 

nước) nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tri thức, nhân cách và tư duy 

của người học. Chẳng hạn như giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng, giáo dục ở các 

tộc người hay ở các tổ chức tôn giáo… Ngày nay, trong giai đoạn toàn cầu hóa đang 

diễn ra vô cùng mạnh mẽ trong một thế giới phẳng với tác động của cuộc cách mạng 

4.0, giáo dục phi quan phương với vai trò tự thân, được trang bị các công cụ của thời 

đại số hóa đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với vấn đề hướng nghiệp, 

tuyển dụng và sử dụng lao động. Vì vậy, việc nghiên cứu hệ hình giáo dục phi quan 
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phương để tách bạch các vấn đề có liên quan với giáo dục quan phương sẽ giúp cho cơ 

quan quản lý (cụ thể ở đây là Bộ Giáo dục và Đào tạo) giảm tải một khối lượng công 

việc khổng lồ đang gây áp lực cho các nhà quản lý và quá tải đối với các cơ sở giáo dục 

quan phương. 

- Hệ hình giáo dục quân chủ - chuyên chế:  Mặc dù mô hình quân chủ chuyên chế đã 

lùi vào quá khứ nhưng tác động của mô hình chính trị này đối với nền giáo dục Việt 

Nam vẫn vô cùng đậm nét cho đến nay. Giai đoạn phát triển nền độc lập của quốc gia 

theo mô hình quân chủ – chuyên chế gói trọn trong thời gian gần 10 thế kỷ, có thể được 

chia thành: Giai đoạn Lý - Trần định căn bản cho giáo dục lập quốc hay giáo dục cho 

Đại Việt “tự thành quốc gia văn hiến”. Giai đoạn Lê - Nguyễn là giáo dục minh chứng 

cho quốc gia Đại Việt văn hiến. (Giai đoạn Lê - Nguyễn có 2 đỉnh cao Hồng Đức và 

Minh Mạng và đồng thời có hai thoái trào ngay sau đó).  

            Bên cạnh giai đoạn Bắc thuộc là thời đại mà giáo dục Việt Nam hướng cho mục 

tiêu phục hưng dân tộc, học chữ Hán, Hán văn, kiến thức qua chữ Hán, Hán văn để tự 

chủ. Từ sự hình dung đó cho ta thấy, trong lịch sử ở mỗi một thời kỳ người Việt đều 

đặt ra nhiệm vụ giáo dục cho mình và trong các chừng mực nhất định, những nhiệm vụ 

ấy đã được hoàn thành. Nhưng mặt khác, sự chậm trễ trong việc thay đổi, sự tự hào quá 

đáng với các đỉnh cao lại là dấu hiệu cho các thoái trào. Ở đây nảy sinh vấn đề về quan 

hệ giữa định hình và chuyển đổi. 

        Trên các tiêu chí hệ hình, thì hệ hình giáo dục quân chủ - chuyên chế là hệ hình 

thể hiện rõ rệt nhất những tiêu chí như: hệ hình tri thức (tam giáo, lấy Nho giáo làm 

trọng tâm), mục tiêu giáo dục (đào tạo lực lượng hậu bị cho bộ máy quản lí nhà nước), 

sản phẩm giáo dục (theo công thức tu kỷ - trị nhân), định vị rõ rệt địa vị của thầy và trò 

(theo cách áp đặt loại trừ yếu tố dân chủ), các chuẩn mực đánh giá (các kì thi Hương, 

Hội, Đình)… 

 - Hệ hình giáo dục thuộc địa: Đây là mô hình giáo dục của thực dân Pháp áp đặt cho 

nền giáo dục Việt Nam (cũng như các nước đế quốc thực dân áp đặt vào các thuộc địa 

khác) để “khai phá văn minh” cho người bản địa. Mô hình giáo dục này đã kiến tạo nên 

một hệ hình giáo dục tiên tiến (theo mô hình phương tây) để cai trị các xứ thuộc địa, vì 

vậy, hệ hình này về cơ bản là để phục vụ cho tầng lớp cai trị mà không hướng đến số 

đông tầng lớp đại chúng.  

          Tuy nhiên hạn chế cơ bản và mang tính tiên nghiệm của một hệ hình giáo dục 

cưỡng bức như vậy không đặt ra những lí tưởng giáo dục cao cả, không dựa trên đòi 

hỏi của việc truyền bá hệ hình tri thức toàn diện, không nhằm đào tạo cho người bản xứ 

một tầng lớp trí thức tinh hoa mà hướng tới việc đào tạo một đội ngũ những nhân viên 

phục vụ các cấp, mang nặng tính chất thực dụng.  Ở Việt Nam giai đoạn lịch sử này 

bao gồm: Sự song hành hai hệ thống khoa cử / khoa cử cải lương và Pháp Việt sau 

Hiệp ước Patenotre (1884); Ở thời Pháp thuộc cần nhấn mạnh đến tư tưởng giáo dục 

quốc dân của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX; Hệ thống giáo dục Pháp Việt sau 

Học chính Tổng qui (1917).  
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       Trong giai đoạn lịch sử mà hệ hình giáo dục này đóng vai trò chủ đạo, vẫn tồn tại 

như là những “mảnh vụn”, những thành tố của hệ hình giáo dục truyền thống, được chủ 

nghĩa thực dân duy trì và kết hợp trong hệ hình giáo dục mới. Từ phía khác, các nhà 

Nho chí sĩ và các tổ chức, các phong trào yêu nước cũng đề xuất và thực hiện ở một 

mức độ nhất định những yếu tố của một hình thức giáo dục khác mang nội dung và tính 

chất của chủ nghĩa yêu nước hướng tới chủ quyền quốc gia (chẳng hạn Đông Kinh 

Nghĩa Thục)… 

 - Hệ hình giáo dục cận - hiện đại: Đây là toàn bộ các hoạt động giáo dục đã và đang 

được sử dụng ở Việt Nam kể từ khi nước ta tiếp nhận nền giáo dục phương Tây một 

cách độc lập trong điều kiện quốc gia có chủ quyền tuy có thể dưới các thể chế chính trị 

khác nhau, chịu ảnh hưởng của các quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa. Hệ hình này 

bao gồm các nền tảng giáo dục của Pháp, Mỹ, Nga (Liên Xô) và các nước phát triển ở 

phương Tây. Hiện nay việc tiếp thu nhiều luồng tri thức từ các quốc gia phát triển khác 

nhau4 đã và đang khiến cho nền giáo dục của Việt Nam trở nên đa tạp, phần nào mất 

phương hướng, thiếu một sự mạch lạc và nhất quán nội tại. Vì vậy, việc lựa chọn và 

kiến tạo một hệ hình giáo dục đặc thù riêng cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là 

một nhu cầu vô cùng cấp thiết để có thể vừa tận dụng hay sử dụng các giá trị truyền 

thống đặc trưng của Việt Nam lại vừa phù hợp với sự phát triển của khoa học và công 

nghệ trong thế giới đương đại. 

14.1.2. Nghiên cứu về hệ hình giáo dục trên thế giới và góc nhìn đối sánh với Việt 

Nam:  

     Trong các nghiên cứu về lý luận giáo dục, lịch sử giáo dục và hệ hình giáo dục trên 

thế giới nguồn tài liệu vô cùng phong phú, tuy nhiên, có một đặc điểm chung của các 

nghiên cứu đó đều bắt nguồn từ truyền thống phương tây. Trong khi các truyền thống 

giáo dục của phương đông dựa trên nền tảng tri thức của Hinđu giáo, Phật giáo, Đạo 

giáo, Khổng giáo,… đều chỉ được sử dụng để tham khảo mà không được sử dụng như 

là nền tảng (cornerstone) trong nền học thuật thế giới. Liệu rằng sự thiên lệch đông – 

tây này có công bằng không? Có cần phải tạo nên những hệ hình riêng của phương 

đông nói chung hay Việt Nam nói riêng không? Để trả lời những câu hỏi này chúng ta 

cần nghiên cứu về hệ hình giáo dục trên thế giới và góc nhìn đối sánh với Việt Nam. 

Từ đó tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt của nền giáo dục Việt Nam so với thế 

giới và đi tìm một hệ hình giáo dục đương đại phù hợp với Việt Nam. Vì những lý do 

nêu trên, chúng tôi chỉ chọn ra một số tài liệu có liên quan đến mục tiêu mà công trình 

nghiên cứu này sẽ sử dụng làm đối sánh. 

           Được để cập đến nhiều trong số các nghiên cứu về hệ hình giáo dục những năm 

gần đây là Ted Newwell (2014) với Năm hệ hình giáo dục: những quan điểm căn bản 

                                                 
4 Chẳng hạn như giáo dục của Phần Lan được coi như một hình mẫu tiên tiến của thế giới hiện nay nhưng mô hình đó 
chỉ có thể được thực hiện ở Phần Lan – một quốc gia có chỉ số phát triển đứng  đầu thế giới. Trong khi Việt Nam có 
chỉ số phát triển tương đương với Palesstine, Iraq, Pakistan,… và kém xa Singapore, Malayssia, Thái Lan,… nên  mô 
hình Phần Lan chỉ nên tham  khảo mà khó có thể thực hiện ở Việt Nam. 
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và những vấn đề chính (Five Paradigms for Education: Foundational Views and Key 

Isues). Trong công trình này, Newwell đề cập đến các hệ hình như sau: 

1. Hệ hình truyền thống  

2. Hệ hình học thuật của Plato 

3. Hệ hình kinh nghiệm (empirical) của Locke 

4. Hệ hình Rousseau 

5. Hệ hình Jesus 

       Dễ dàng nhận thấy các hệ hình này dựa trên căn bản giáo dục phương tây với nền 

tảng truyền thống và đặt trên đó là các tư tưởng học thuật của Plato (cổ đại), Locke 

(trung đại), Rousseau (cận đại) và Jesus (hiện đại). Mặt khác, các hệ hình này chủ yếu 

phát triển ở phương tây theo Thiên chúa nên chỉ phù hợp một phần với nền giáo dục Á 

Đông như Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của nền học thuật phương 

tây cùng với quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra, việc tiếp thu nền học thuật phương 

tây đã trở thành một xu thế tất yếu của tuyệt đại đa số các nền giáo dục của các quốc 

gia hiện nay nếu không muốn bị tụt hậu. 

          Các tác phẩm của Peters, M. A., Besley, T., Araya, D. (2013) về Các hệ hình 

phát triển mới: Giáo dục, kinh tế và tương lai số (The New Development Paradigms: 

Education, Economy and Digital Futur, hay Risager, K. (2007) về Ngôn ngữ và văn 

hóa sư phạm: Từ Hệ hình Quốc gia đến liên quốc gia (Language and Culture 

Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm) về cơ bản cũng theo khung 

mẫu của hệ hình giáo dục nói trên và chi tiết hóa những chuyển đổi của nền giáo dục ở 

phương tây trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, nếu làm một đối  sánh với nền giáo dục 

Việt Nam hiện nay thì nhiều thông tin trong các tài liệu này khá phù hợp với giai đoạn 

chuyển đổi của nền giáo dục Việt Nam mà chúng tôi sẽ đề cập chi tiết trong các chuyên 

đề.  

             Bên cạnh các công trình đề cập cụ thể đến hệ hình giáo dục còn có các công 

trình nghiên cứu đi sâu vào từng lĩnh vực như chính sách giáo dục của Araya, D. 

(2015) Rethingking US Education Policy: Paradigms of the Knowledge Economy hoặc 

là những nghiên cứu so sánh về giáo dục của Bray, M. (2003) Comparative Education: 

Cuntinuing Traditions, New Challenges, and New paradigms. Wheeler, K. (2000) Giáo 

dục cho một tương lai bền vững: Một hệ hình mong đợi của TK21 (Education for 

Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21th century), Zajda, J. (2018 Ed.) 

Toàn cầu hóa và cải cách giáo dục: Các hệ hình và hệ tư tưởng (Globalization and 

Education Reforms: Paradigms and Ideologies),…  

        Ngoài ra, còn có một số công trình đề cập cụ thể đến giáo dục Việt Nam như 

Harman, G. & Le, N. (2009) The research role of Vietnam’s universities trong G. 

Harman, M. Hayden, N. T. Pham (Eds). Reforming higher education in Vietnam: 

Challenges and priorities hay Huong Nguyen Thi Mai & Hall, C. (2017) Changing 

views of teachers and teaching in Vietnam trong Teaching Education, 28(3), 244-256, 

Huong, P. L. & Fry, G. W. (2002) The emergence of private higher education in 
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Vietnam: Challenges and opportunities trong  Educational Research for Policy and 

Practice, 1(1-2), 127-141,… Tuy nhiên, các công trình này cũng chỉ đi vào một số khía 

cạnh giáo dục mà chưa tập trung vào các hệ hình giáo dục có liên quan ở Việt Nam.  

 Ở một góc nhìn đối sánh với một nền văn minh mà Việt Nam chịu ảnh hưởng 

nhiều nhất thì Trung Quốc cũng có nhiều công trình nghiên cứu giáo dục tiếp cận trên 

nhiều khía cạnh khác nhau, vừa có độ phủ rộng, vừa đi rất sâu vào từng lĩnh vực 

chuyên biệt. Tuy chưa dựa trên lý thuyết hệ hình giáo dục nhưng những gợi ý của các 

công trình này là đáng kể. Có thể khái quát thành các nhóm vấn đề như: nghiên cứu về 

lịch sử giáo dục của từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng loại hình giáo dục chuyên biệt; 

về giáo dục gia đình và giáo dục tiền học hiệu; về tư tưởng giáo dục, nguyên lý giáo 

dục; về chế độ giáo dục; về giáo dục các vùng miền; về giáo dục các lĩnh vực; về giáo 

dục và tuyển cử… Tương tự như vậy những nghiên cứu về giáo dục ở Việt Nam cũng 

hết sức phong phú và đa dạng với nhiều đóng góp cho hệ thống giáo dục Việt Nam 

nhưng cũng hầu như chưa có một cộng trình nào đề cập đến hệ hình giáo dục. 

Điểm qua những công trình có liên quan ở Việt Nam như Phan Trọng Báu, Giáo 

dục Việt Nam thời cận đại, Nxb KHXH, H., 1994; Nguyễn Tiến Cường, Sự phát triển 

giáo dục và chế độ thi cử ở Việt Nam thời phong kiến, Nxb Giáo dục, H., 1998; Phạm 

Đức Thành Dũng, Vĩnh Cao (chủ biên), Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn, 

Nxb Thuận Hóa, 2000; Bùi Xuân Đính, Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long – 

Hà Nội, Nxb Hà Nội, 2010; Trần Văn Giáp, Lược khảo về khoa cử Việt Nam từ khởi 

thủy đến khoa Mậu Ngọ (1918) // Nhà sử học Trần Văn Giáp, Nxb KHXH, H., 1996; 

KHXH, H., 2012; Lê Thị Thanh Hòa, Việc đào tạo và sử dụng quan lại của triều 

Nguyễn từ 1802 đến 1884, Nxb KHXH, H., 1998; Lê Thị Thanh Hòa, Nhà nước phong 

kiến Việt Nam với việc sử dụng các đại khoa học vị Tiến sĩ (1075 – 1919), Nxb KHXH, 

H., 2011; Trịnh Hoành, Tìm hiểu về giáo dục và khoa cử thời xưa, Nxb Hồng Đức, 

2014; Vũ Ngọc Khánh, Tìm hiểu nền giáo dục Việt Nam trước 1945, Nxb Giáo dục, H., 

1985; Phạm Văn Khoái, Khoa thi Tiến sĩ cuối cùng trong lịch sử khoa cử Việt nam (Kỷ 

Mùi, Khải Định năm thứ tư, 1919), Nxb ĐHQG Hà Nội, 2010; Phạm Văn Khoái, Hán 

văn trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử (1906 – 1919), Nxb ĐHQG Hà 

Nội, 2016; Đinh Văn Niêm, Thi cử, học hàm, học vị dưới các triều đại phong kiến Việt 

Nam, Nxb Lao Động, 2014; Đoàn Huy Oánh, Sơ lược lịch sử Giáo dục, Nxb Đại Học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2004; Nguyễn Thị Chân Quỳnh, Khoa cử Việt Nam, Quyển 

thượng, Thi Hương, Nxb Văn học, 2003; Nguyễn Thị Chân Quỳnh, Khoa cử Việt Nam, 

Tập hạ, Thi Hội, thi Đình, Nxb Văn học, 2007; Nguyễn Q. Thắng, Khoa cử và Giáo 

dục Việt Nam, Tái bản lần thứ IV, có bổ sung, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005;  

Nguyễn Văn Thịnh, Khoa cử và văn chương khoa cử Việt Nam thời trung đại, Nxb 

ĐHQG Hà Nội, 2010; Đinh Khắc Thuân, Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt 

Nam qua tài liệu Hán Nôm, Nxb KHXH, H., 2009; Nguyễn Đăng Tiến (chủ biên), Lịch 

sử giáo dục Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Nxb Giáo dục, H., 1996; … 

Có thể thấy một đặc điểm chung của các công trình trên là đều thiên về lịch sử, 
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thường hướng vào khoa cử mà ít chú ý đặt vấn đề giáo dục trong các mối quan hệ để từ 

đó tìm ra giá trị, chưa đặt ra vấn đề phân kì trong mối quan hệ với các hệ hình giáo dục, 

chưa đề cập đến vấn đề và các cuộc “hội nhập” trong quá khứ, chưa đặt vấn đề một 

cách đúng mức trong việc hệ thống hóa các tư tưởng và ý tưởng giáo dục quốc gia dân 

tộc và tư tưởng giáo dục quốc dân từ trong di sản của dân tộc, nhất là vấn đề kế thừa di 

sản giáo dục quá khứ. Nhiều tinh hoa của giáo dục dân tộc quốc gia của cha ông đã 

không được nhận thức và rút ra cho giai đoạn hiện đại.  

Nhìn vào chi tiết thì các công trình nói trên đều có đóng góp không nhỏ đối với 

từng khía cạnh của nền giáo dục Việt Nam. Nhưng những đóng góp đó nếu được đặt 

vào một khung mẫu chung cho toàn bộ nền giáo dục nước nhà thì hiệu quả của các 

nghiên cứu đó sẽ được nhân lên nhiều lần. Đây chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng 

đến để có thể tập hợp các công trình của các học giả nói trên đểm triển khai trên cơ sở 

một hệ hình giáo dục Việt Nam đương đại, vượt ra ngoài khung khổ của đối tượng 

nghiên cứu theo lối mòn truyền thống, hướng đến những sự quan tâm toàn diện và đa 

chiều hơn, hữu ích hơn đối với nền giáo dục Việt Nam trong bối cảnh mới.  

13.2.  Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và 

những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

Từ buổi sơ khai của sự hình thành quốc gia – dân tộc cho tới nay, Việt Nam đã 

tiếp nhận nhiều nền học vấn: lần lượt của Nam Á (mà tiêu biểu là Ấn Độ), của Đông Á 

(với mô hình khuôn mẫu là Trung Quốc). Tiếp đó là giai đoạn diễn ra cuộc tiếp xúc, 

giao thoa Đông - Tây, giáo dục Việt Nam lại chịu ảnh hưởng của Pháp, rồi của một số 

quốc gia và nền giáo dục khác mà tiêu biểu là Liên Xô và Mỹ. Bị quy định bởi những 

đặc điểm về phương thức tồn tại và phát triển của toàn bộ thực thể quốc gia - dân tộc, 

trong toàn bộ chiều dài lịch sử của nó, nền giáo dục Việt Nam, bên cạnh những thành 

phần bản địa – nội sinh, từng chịu ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài và trên nhiều phương 

diện, ở từng thời gian lịch sử dài ngắn có khác nhau của các nền giáo dục có nguồn gốc 

ngoại lai khác nhau. Những ảnh hưởng, tác động có nguồn gốc ngoại lai đó lại làm nên 

những hình mẫu riêng của chính nền giáo dục của quốc gia - dân tộc.  

Không thể phủ nhận được rằng nền giáo dục ở Việt Nam trong suốt một trường 

kỳ lịch sử hàng mấy ngàn năm đã chịu ảnh hưởng sâu đậm và ở những thời gian nhất 

định thậm chí làm nên căn cốt của nền giáo dục quốc gia từ nền giáo dục có nguồn gốc 

Trung Hoa. Từ thời điểm diễn ra cuộc tiếp xúc Đông – Tây, từng bước một, đặc biệt kể 

từ khi bị thực dân thống trị là khá gấp gáp, nền giáo dục ở Việt Nam chịu sự tác động 

mang tính áp đặt của nền giáo dục Pháp trong dạng thức giáo dục thuộc địa. Sau nhiều 

biến cố chính trị to lớn và phức tạp, và trong nhiều trường hợp là cả sự sụp đổ nhiều 

thực thể chính trị trên đất Việt Nam, nền giáo dục ở đất nước này lại tiếp tục tiếp nhận 

ảnh hưởng của nhiều nền giáo dục, nhiều truyền thống giáo dục khác, tiêu biểu là các 

nền giáo dục Nhật Bản, Liên Xô, Mỹ. 
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Kể từ sau ngày thống nhất đất nước 1975 đến nay, nền giáo dục Việt Nam một 

mặt vừa tiếp tục “tồn tại theo những quán tính có sẵn” vừa tiếp tục tìm kiếm phương 

thức tồn tại và vận hành theo “tinh thần đổi mới, bắt kịp tính chất và tiến độ” của các 

nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Nhiều đợt đổi mới, nhiều chủ trương, biện pháp và 

cách thức nhằm canh tân, cải cách nền giáo dục đã được đề ra và một số trong đó đã 

được tổ chức thực hiện. Xét về nguồn gốc hình thành và những nguồn ảnh hưởng, nền 

giáo dục Việt Nam cho tới nay ngoài những thành tố bản địa, về cơ bản đã chịu những 

ảnh hưởng to lớn và lâu dài của các nền giáo dục rất xa lạ nhau như đã đề cập ở trên. 

Từ góc nhìn của lý thuyết hệ hình, có thể dễ dàng nhận thấy: 

Trên tổng thể, cả theo trục lịch sử, cả theo chiều kết cấu logic, nền giáo dục ở 

Việt Nam hiện nay tồn tại theo cách trầm tích của nhiều truyền thống có nguồn gốc xa 

lạ và khác biệt nhau, một sự song hành tồn tại hay “chung sống hòa bình” nhưng lại 

hỗn độn, vừa đan bện, “tan chảy” vào nhau nhưng lại vừa biến dạng trong từng thành tố 

kết cấu, có những tụ điểm nhưng cũng có rất nhiều hỗn hợp rất khó phân tách. Có 

những yếu tố trong nền giáo dục ấy mang tính nguyên sơ, nguyên thủy, xuất hiện ngay 

từ điểm khởi đầu của nền giáo dục nhân loại, nhưng cũng có những bằng chứng được 

coi là sản phẩm của (những) nền giáo dục tiến bộ cao bậc nhất của thế giới hiện đại.  

Trong tất cả công trình nghiên cứu về lịch sử giáo dục ở Việt Nam chưa có công 

trình nào nhìn nhận lịch sử giáo dục như là các quá trình xuất hiện, triển khai tác động, 

chuyển tiếp và thay chỗ của các hệ hình giáo dục từng tồn tại và phát huy ảnh hưởng 

lớn trong lịch sử theo từng giai đoạn. Những công trình đã có, vì vậy, không tổng kết 

được những đặc điểm phản ánh tính quy luật trong sự vận hành của nền giáo dục Việt 

Nam trên đường hướng quốc gia - dân tộc hóa cũng như ít chỉ ra được một cách cụ thể 

(mang tính ứng dụng vào thực tiễn) những thành tố có thể kế thừa và cũng không phê 

phán để loại bỏ những di sản đã trở thành chướng ngại của các truyền thống giáo dục 

trong quá khứ. Nghiên cứu giáo dục từ góc độ hệ hình cho phép thực hiện điều đó. 

Điều đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai, thực hiện đề tài, nhằm góp phần 

đem lại những đường hướng, chính sách tích cực, mới mẻ, hữu hiệu cho công cuộc đổi 

mới giáo dục hiện nay. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 

nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan:  
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hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế, số 29/NQ – TW, ban hành ngày 04/11/2013. 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về các hệ hình giáo dục   

1.1. Một số đặc điểm về sự ra đời và phát triển của giáo dục ở Việt Nam với tư cách 

nền giáo dục mang tính quốc gia - đa dân tộc. 

1.2. Lý luận về hệ hình và việc ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề của khoa học xã 

hội - kinh nghiệm quốc tế và trường hợp Việt Nam. 

1.3. Tính khả dụng (ưu điểm) của việc áp dụng lý luận hệ hình để nghiên cứu giáo dục 

Việt Nam. 

1.4. Hệ hình giáo dục Việt Nam qua một số hướng tiếp cận hiện đại của thế giới 

Nội dung 2: Nghiên cứu các hệ hình giáo dục Việt Nam trong lịch sử  

2.1. Hệ hình giáo dục phi quan phương   

2.1.1. Tổng quan về giáo dục phi quan phương  

2.1.1.1.Thuật ngữ và các định nghĩa về giáo dục phi quan phương 

2.1.1.2. Đặc thù của giáo dục phi quan phương 

2.1.1.3. Cấu trúc cơ bản và tác động trầm tích của giáo dục phi quan phương 

đối với nền giáo dục Việt Nam 

2.1.2. Nhận diện qui luật chi phối của giáo dục phi quan phương trong lịch sử nền 

giáo dục Việt Nam   

2.1.2.1. Giáo dục phi quan phương trong cộng đồng tiền nhà nước 

2.1.2.2. Giáo dục phi quan phương ở các tộc người 

2.1.2.3. Giáo dục phi quan phương với vai trò gia đình và dòng tộc 

2.1.2.4. Giáo dục phi quan phương trong các thiết chế xã hội ngoài trường 

học 

2.1.2.5. Giáo dục phi quan phương và vai trò tự thân 

2.1.3. Giáo dục phi quan phương ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  

2.1.3.1. Giáo dục phi quan phương trong thời đại số hóa 
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2.1.3.2. Giáo dục phi quan phương trong thời đại toàn cầu hóa 

2.1.3.3. Giáo dục phi quan phương trong thời đại công nghệ 4.0 

2.1.4. Vai trò của giáo dục phi quan phương trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay 

2.1.4.1. Vai trò của giáo dục phi quan phương với giáo dục quan phương ở 

Việt Nam hiện nay 

2.1.4.2. Vai trò của giáo dục phi quan phương với vấn đề hướng nghiệp ở 

Việt Nam hiện nay 

2.1.4.3. Vai trò của giáo dục phi quan phương với các thiết chế xã hội ở Việt 

Nam hiện nay 

2.1.5. Đề xuất hệ hình giáo dục phi quan phương trong hệ hình giáo dục Việt Nam 

đương đại 

2.1.5.1. Vị trí của giáo dục phi quan phương trong hệ hình giáo dục Việt Nam 

đương đại 

2.1.5.2. Tác động của giáo dục phi quan phương trong hệ hình giáo dục Việt 

Nam đương đại 

2.1.5.3. Giá trị của giáo dục phi quan phương trong hệ hình giáo dục Việt 

Nam đương đại 

2.1.5.4. Triển khai hệ hình giáo dục phi quan phương trong hệ hình giáo dục 

Việt Nam đương đại  

2.2. Hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế  

2.2.1. Tổng quan về hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế ở Việt Nam 

(Khái quát về đặc điểm, tính chất của nền giáo dục quân chủ - chuyên chế ở Việt Nam) 

2.2.2. Nhận diện qui luật chi phối của nền giáo dục quân chủ - chuyên chế trong 

lịch sử nền giáo dục Việt Nam   

2.2.2.1. Nhu cầu quản lý cộng đồng và xây dựng nhà nước độc lập với việc 

phát triển giáo dục thời Lý – Trần. 

2.2.2.2. “Tư học” và “quan học” qua các triều đại của chế độ chuyên chế. 

2.2.2.3. “Tiểu học” và hệ thống nhà trường dưới chế độ quân chủ - chuyên 

chế. 

2.2.2.4. “Giáo hóa”, “giáo huấn” dưới chế độ quân chủ - chuyên chế.  

2.2.2.5. “Nữ huấn”, một hình thức giáo dục đặc thù dưới chế độ quân chủ - 

chuyên chế. 

2.2.2.6. Những đặc điểm của chế độ khoa cử Việt Nam xưa, mục tiêu của 

nhà trường và của khoa cử. 

2.2.2.7. Ảnh hưởng và mối quan hệ qua lại giữa hệ hình giáo dục Trung 

Quốc đối với nền giáo dục Việt Nam dưới chế độ quân chủ - chuyên 

chế. 

2.2.2.8. Triều đình quân chủ - chuyên chế với việc sử dụng giáo dục như 

công cụ tổ chức quản lý và điều hành xã hội – đất nước. 

2.2.3. Kinh nghiệm từ nghiên cứu hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế cho đổi 
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mới giáo dục đương đại:  

2.3. Hệ hình giáo dục thuộc địa  

2.3.1. Tổng quan về hệ hình giáo dục thuộc địa ở Việt Nam 

2.3.1.1. Khái quát về bối cảnh ra đời, tính chất của nền giáo dục thuộc địa. 

2.3.1.2. Đặc điểm, cấu trúc và tác động của hệ hình giáo dục thuộc địa đối với 

giáo dục Việt Nam.  

2.3.2. Nhận diện qui luật chi phối của nền giáo dục thuộc địa trong lịch sử nền giáo 

dục Việt Nam  

2.3.2.1. Những thay đổi nhận thức về giáo dục và tổ chức trường học (1958 – 

1945) 

2.3.2.2. Người thầy trong hệ hình giáo dục thời thuộc địa. 

2.3.2.3. Giáo dục gia đình trong thời thuộc địa 

2.3.2.4. Giáo dục tư thục trong thời thuộc địa 

2.3.2.5. Giáo dục dân tộc ít người thời thuộc địa. 

2.3.2.6. Giáo dục phổ thông thời thuộc địa 

2.3.2.7. Giáo dục nghề nghiệp thời thuộc địa 

2.3.2.8. Giáo dục yêu nước và cách mạng trong thời thuộc địa. 

2.3.2.9. Những chuyển biến của giáo dục Việt Nam trong nền giáo dục thuộc 

địa. 

2.3.3. Kinh nghiệm từ nghiên cứu hệ hình giáo dục thuộc địa cho đổi mới giáo dục 

hiện nay. 

2.4. Hệ hình giáo dục cận - hiện đại   

2.4.1. Tổng quan về hệ hình giáo dục – cận hiện đại 

2.4.1.1. Nhận thức chung về hệ hình giáo dục cận – hiện đại ở Việt Nam từ góc 

nhìn lịch sử 

2.4.1.2. Những vấn đề cơ bản của hệ hình giáo dục cận – hiện đại 

2.4.1.3. Vấn đề phân kỳ, phân nhóm hệ hình giáo dục cận – hiện đại 

2.4.2. Tư tưởng giáo dục quốc dân và các vấn đề về giáo dục quốc dân cận –hiện đại 

2.4.2.1. Giáo dục quốc dân như là đặc trưng của giáo dục cận – hiện đại 

2.4.2.2. Tư tưởng giáo dục quốc dân ở Việt Nam thời kỳ cận – hiện đại 

2.4.2.3. Tổ chức và triển khai giáo dục quốc dân cận – hiện đại 

2.4.3. Các vấn đề về quá độ và chuyển đổi trong giáo dục cận – hiện đại 

2.4.3.1. Quá độ và chuyển đổi từ giáo dục khoa cử từ chương chữ Hán cuối thế 

kỷ XIX – đầu thế kỷ XX sang giáo dục cận – hiện đại 

2.4.3.2. Quá độ và chuyển đổi từ giáo dục thuộc địa sang một nền giáo dục quốc 

dân “hoàn toàn Việt Nam” sau Cách mạng Tháng Tám 1945 

2.4.3.3. Quá độ và chuyển đổi giáo dục cho thống nhất giáo dục sau 1975 

2.4.3.4. Quá độ và chuyển đổi giáo dục cho Đổi mới giáo dục đương đại sau 1986 

2.4.4. Giáo dục thuộc địa và giáo dục cận-hiện đại Việt Nam 

2.4.4.1. Một số vấn đề chủ yếu của giáo dục thuộc địa 
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2.4.4.2. Giáo dục thuộc địa: “Công cụ vô thức của lịch sử” hay mối quan hệ của 

giáo dục thuộc địa với giáo dục cận-hiện đại Việt Nam 

2.4.5. Một nền giáo dục hiện đại “hoàn toàn Việt Nam” sau Cách mạng Tháng Tám 

1945 

2.4.5.1. Nhận diện qui luật chi phối và những chuyển biến to lớn của giáo dục 

Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 

2.4.5.2. Những nội dung cụ thể của nền giáo dục “hoàn toàn Việt Nam” trên các 

phương diện học chính, học quy và tổ chức giáo dục sau Cách mạng 

Tháng Tám 

2.4.5.3. Các chương trình giáo dục và cải cách giáo dục sau Cách mạng Tháng 

Tám 

2.4.5.4. Giáo dục phổ thông và giáo dục thực nghiệp sau Cách mạng Tháng Tám 

2.4.5.5. Giáo dục cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc ở vùng tự do 

2.4.5.6. Sự tiếp tục giáo dục thuộc địa ở vùng tạm chiếm 

2.4.6. Giáo dục hiện đại sau 1954 

2.4.6.1. Giáo dục đào tạo miền Bắc, sự trầm tích của 3 nền giáo dục trong lịch sử 

(giáo dục thời phong kiến, giáo dục thời Pháp thuộc, giáo dục theo mô 

hình Xô -viết cùng thành tựu, bất cập dưới góc nhìn đương đại) 

2.4.6.2. Giáo dục miền Nam dưới chế độ Việt Nam cộng hòa cùng ảnh hưởng của 

giáo dục Pháp, Mĩ: Những điểm sáng và những vấn đề bất cập. 

2.4.7.  Giáo dục hiện đại cho thống nhất giáo dục sau 1975 

2.4.7.1. Thống nhất đất nước và thống nhất giáo dục 

2.4.7.2. Thống nhất giáo dục: cách thức, việc làm, kết quả và bài học kinh 

nghiệm 

2.4.8. Kinh nghiệm từ nghiên cứu hệ hình giáo dục cận – hiện đại cho đổi mới giáo dục 

đương đại 

2.4.8.1. Giáo dục cận-hiện đại và giáo dục đương đại 

2.4.8.2. Nghiên cứu hệ hình giáo dục cận – hiện đại cho đổi mới giáo dục đương 

đại 

2.4.8.3. Truyền thống cho cận – hiện đại và cận – hiện đại cho đương đại 

2.4.8.4. “Hệ hình” và “liên tưởng” hay kinh nghiệm từ nghiên cứu hệ hình giáo 

dục cận – hiện đại cho đổi mới giáo dục đương đại 

Nội dung 3: Nghiên cứu một số hệ hình giáo dục tham chiếu của quốc tế  

 3.1. Hệ hình giáo dục Mỹ 

3.2. Hệ hình giáo dục châu Âu 

3.3. Hệ hình giáo dục Trung Quốc  

3.4. Hệ hình giáo dục Nga 

Nội dung 4: Cơ sở nhận thức và đề xuất hệ hình giáo dục cho Việt Nam, các điều 

kiện thực hiện. 

4.1. Cơ sở nhận thức cho việc hoạch định hệ hình giáo dục Việt Nam đương đại 
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Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu hướng đến việc đề 

xuất cơ sở nhận thức cho việc hoạch định một hệ hình giáo dục đương đại xuất phát từ 

chính những đặc trưng có tính lịch sử đặt trong mối quan hệ giữa các hệ hình giáo dục 

được chỉ ra ở đây để xác định những nội dung cơ bản của cải cách giáo dục bao gồm 

bốn đặc tính kế thừa, đại chúng (hướng đến mọi đối tượng trong xã hội như tính phổ 

thông, tính dân chủ), cập nhật (phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ đặt 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa) và khả thi (phù hợp với thực trạng của nền 

giáo dục Việt Nam hiện nay). Thông qua đó có thể phát triển các thiết chế độc lập hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục (như các hội, đoàn, tổ chức tôn giáo xã hội như định 

hướng phát triển hàng trăm năm qua trên thế giới mà Alexis de Torqueville, John 

Dewey…đã đề cập). Các thiết chế này không chỉ giúp cơ quan chủ quản giảm tải công 

tác quản lý mà còn giúp phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các tổ chức giám 

sát độc lập cũng như các chuyên gia độc lập về giáo dục. 

4.2. Đề xuất việc hoạch định hệ hình giáo dục cho Việt Nam  

4.2.1. Tách bạch giáo dục phi quan phương với giáo dục quan phương (nhằm giảm 

tải cho hệ thống giáo dục và giảm tải cho các nhà quản lý giáo dục cũng như 

các cơ sở giáo dục). 

4.2.2. Tách bạch giáo dục phổ thông với dạy nghề (Theo đó, bộ chủ quản sẽ tập 

trung vào giáo dục phổ thông, còn dạy nghề bao gồm các trường nghề, các 

trường cao đẳng, đại học và sau đại học sẽ hướng đến tự chủ - như đang 

triển khai).   

4.2.3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý, cung cấp dịch vụ 

công (public services) trên cơ sở chính sách công (public policies) của nhà 

nước và định hướng phát triển chung (theo thực tiễn của của quốc gia và 

thế giới) mà không làm thay các phần việc thuộc về người học cũng như 

công việc của các cơ sở giáo dục và đào tạo. 

4.3. Đề xuất các điều kiện thực hiện: 

4.3.1. Đề cao tính tự chủ của các cơ sở giáo dục 

4.3.2. Mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ giáo dục 

4.3.3. Cập nhật nền khoa học và giáo dục của thế giới . 
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17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính): 

Ngoài một số tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài đã liệt kê ở mục 14, đề tài 

sẽ tiếp tục sưu tầm các tài liệu quan trọng chữ Hán, chữ Nôm về giáo dục và các hệ 

hình giáo dục của các triều đại Việt Nam, cũng như những tài liệu tiếng nước ngoài đề 

cập đến các vấn đề giáo dục quan trọng và hệ hình giáo dục của một số quốc gia điển 

hình (như Trung Quốc, Phần Lan, Đức); đồng thời chọn lọc dịch thuật một số tài liệu 

quan trọng để các thành viên đề tài có thể cùng nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn 

diện. Phần kinh phí dịch thuật, ngoài định mức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, 

nhóm nghiên cứu sẽ chủ động dịch một số các tài liệu cần thiết và có liên quan đến đề 

tài để sử dụng trong nội bộ của nhóm. Phần này sẽ không sử dụng đến kinh phí của đề 

tài.   

17.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu): 

Đề tài dự kiến sẽ tổ chức 02 hội thảo và 05 tọa đàm khoa học, gồm các nhà khoa 

học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục… 

* Hội thảo 1: Hệ hình và hệ hình giáo dục Việt Nam từ góc nhìn lý thuyết  

- Nội dung của hội thảo tập trung bàn luận sâu về khái niệm hệ hình và hệ hình giáo 

dục từ góc độ lý thuyết.  

- Mục đích: Hội thảo nhằm xác định rõ vai trò, vị trí và giá trị của hệ hình giáo dục đối 

với giáo dục Việt Nam hiện nay.  

- Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội trong 1 ngày 02 buổi 

- Số lượng đại biểu:  khoảng 100 người thuộc nhiều đối tượng trong đó chủ yếu là các 

nhà khoa học chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm, am hiểu các lĩnh vực giáo dục, triết 

học,… đặc biệt các vấn đề thuộc khoa học xã hội. 

* Hội thảo 2: Giáo dục Việt Nam qua các giai đoạn: Quân chủ - chuyên chế; Thuộc địa 

và Cận hiện đại  

- Nội dung hội thảo là khái quát toàn bộ sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam từ 

truyền thống đến giai đoạn cận hiện đại.  

- Mục tiêu:  làm rõ chuyển đổi các hệ hình giáo dục Việt Nam xưa và nay. 

- Địa điểm:  Hội thảo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 1 ngày 02 buổi.  

- Số lượng đại biểu: khoảng 100 người thuộc nhiều đối tượng trong đó chủ yếu là các 

nhà khoa học am hiểu lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội nói chung, các nhà quan lí 

trong môi trường giáo dục thuộc các cấp, giảng viên, giáo viên…và nhiều đối tượng 

khác. 

* Tọa đàm: Đề tài dự kiến tổ chức 20 cuộc tọa đàm tập trung bàn luận về các vấn đề 

thiết yếu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. 

Các cuộc tọa đàm tập trung vào 5 vấn đề lớn: Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh 

nền kinh tế tri thức và cách mạng 4.0; đổi mới giáo dục - thực tiễn và bài học kinh 

nghiệm ở Việt Nam và thế giới; tìm hiểu giáo dục phi quan phương với nền giáo dục 
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Việt Nam hiện nay; giáo dục quân chủ chuyên chế với đặc tính Nho học của giáo dục 

Việt Nam trong lịch sử; giáo dục “Tây học” và nền học thuật hàn lâm phương Tây với 

nền giáo dục Việt Nam hiện đại. 

Nội dung và mục tiêu các cuộc tọa đàm: Tìm hiểu những thách thức đối với nền 

giáo dục Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và cách mạng 4.0, làm rõ thực 

trạng nền giáo dục Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và cách mạng 4.0; khai 

thác sâu tính cấp thiết của đổi mới giáo dục theo định hướng quốc tế hóa, làm rõ thực 

tiễn và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam và thế giới; bàn về giáo dục phi quan phương 

với nền giáo dục Việt Nam hiện nay, làm rõ vai trò của giáo dục phi quan phương với 

người học và các thiết chế giáo dục; tìm hiểu nền giáo dục Nho học với nền giáo dục 

Nho học Việt Nam trong lịch sử và ảnh hưởng của nó đối với nền giáo dục Việt Nam 

hiện nay, làm rõ vai trò của giáo dục quân chủ chuyên chế với nền giáo dục Nho học 

Việt Nam trong lịch sử và trong giai đoạn hiện nay; tìm hiểu ảnh hưởng của học thuật 

phương Tây đối với nền giáo dục Việt Nam từ giai đoạn cận đại đến nay, làm rõ vai trò 

và vị trí của nền học thuật hàn lâm phương Tây đối với người học và các thiết chế giáo 

dục hiện đại của Việt Nam. 

Tất cả các cuộc tọa đàm đều được tổ chức qui mô nhỏ (khoảng 25 người) nhằm 

tập trung khai thác trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà quản lí giỏi nhiều 

cấp bậc của ngành giáo dục và các ngành có liên quan để chỉ ra các vấn đề lớn, tìm ra 

và bổ trợ các phương pháp nghiên cứu, phương án tháo gỡ những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc cho các vấn đề nghiên cứu của đề tài. Các cuộc tọa đàm được tổ chức ở Hà 

Nội gọn nhẹ, tạo điều kiện đi lại dễ dàng và giảm thiểu chi phí cho đề tài. 

* Khảo sát trong nước: 

- Địa bàn khảo sát: Các tỉnh và thành phố trong nước được chọn khảo sát là: Hà Nội, 

Hải Phòng, Hải Dương, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Nguyên tắc của khảo sát là khách quan, trung thực, toàn diện, thuộc nhiều đối tượng, 

địa bàn khác nhau.  

- Mục đích Khảo sát nhằm làm rõ các đặc điểm vùng, miền, sự đa dạng về giáo dục 

đồng bào các dân tộc… Từ đó so sánh những đặc điểm của các hệ hình giáo dục ở các 

vùng miền khác nhau, qua đó làm rõ vai trò và vị trí của các hệ hình giáo dục trong 

toàn bộ hệ thống giáo dục.  

- Đối tượng khảo sát là các chuyên gia, các nhà quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh, 

sinh viên, phụ huynh học sinh... thuộc các cấp học phổ thông, cao đẳng, đại học, dạy 

nghề; đồng bào các dân tộc. Đó là các đối tượng có liên quan (quản lý, sử dụng, thụ 

hưởng,...) trong nền giáo dục Việt Nam.  

- Số lượng được khảo sát, phỏng vấn là 1.700 người. Cụ thể: 

 

Đối tượng khảo sát Số lượng người x địa bàn 

x số cơ sở GD 

Tổng mẫu 
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Các chuyên gia, các nhà quản lý, 

giáo viên, giảng viên 

Hà Nội  450 

Các chuyên gia, các nhà quản lý, 

giáo viên, giảng viên 

Huế và Đà nẵng 250 

Các chuyên gia, các nhà quản lý, 

giáo viên, giảng viên 

Tp. HCM 350 

Các nhà quản lý, giáo viên, giảng 

viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh 

học sinh... 

Một số tỉnh thành khác 150 

Phỏng vấn sâu  500 

Tổng số                                         1.700 

 

- Phương pháp khảo sát: Phỏng vấn kết hợp bảng hỏi 

- Sản phẩm: Phiếu điều tra, đĩa thu âm, ảnh tư liệu, báo cáo 
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18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

18.1. Cách tiếp cận:  

           Đề tài sử dụng hướng tiếp cận liên ngành phối hợp nhiều ngành khoa học có liên 

quan như triết học để giải quyết các vấn đề về thuật ngữ khoa học; văn hóa học để giải 

quyết các vấn đề đặc thù của văn hóa Việt Nam; nhân học để thực hiện các nghiên cứu 

phù hợp với con người Việt Nam, … bên cạnh giáo dục học để giải quyết các vấn đề 

căn bản có liên quan đến giáo dục. Mặt khác, đề tài cũng triệt để sử dụng cách tiếp cận 

hệ thống để triển khai các vấn đề nghiên cứu một cách đồng bộ và mang tính toàn diện 

như yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

        Từ các hệ hình (Phi quan phương, Quân chủ chuyên chế, Thuộc địa và Hiện đại) 

được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ đưa ra một hệ hình mới (tạm gọi là 

Hệ hình giáo dục Việt Nam đương đại) đáp ứng các nhu cầu đặt ra của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và đảm bảo tính kế thừa (phát huy các điểm mạnh) của các hệ hình hiện có. Từ 

hệ hình giáo dục Việt Nam đương đại này, cơ quan chủ quản, các nhà lãnh đạo cũng 

như các cơ sở giáo dục và đào tạo có thể thiết lập nên các mô hình ứng dụng phù hợp 

với thực tế của người hay đơn vị sử dụng. 

         Nói một cách ví von, hệ hình giáo dục Việt Nam đương đại giống như sự cần 

thiết của một hệ thống giao thông công cộng giành cho mọi người dân, phải đảm bảo 

tính kế thừa, đại chúng, cập nhật và khả thi thì mới có thể phát triển và phát triển bền 

vững. Nếu chúng ta không thiết lập hệ thống đó thì sẽ phải chấp nhận một sự phát triển 

hỗn loạn (giống như giao thông đô thị Hà Nội hiện nay) và sẽ là một căn bệnh vô 

phương cứu chữa trong tương lai. 

18.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:     

       Do đặc thù của một nghiên cứu về hệ hình theo nguyên lý mà Thomas Kuhn đã sử 

dụng trong công trình khoa học kinh điển của ông nên đối với một vấn đề rộng và khó 

như việc nghiên cứu hệ hình giáo dục Việt Nam thì phương pháp chuyên gia được đề 

tài đặt làm trọng tâm. Bên cạnh các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước, đề tài cũng 

tham vấn các học giả quốc tế có tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam và có kinh 

nghiệm về giáo dục Việt Nam.  

         Ngoài ra, đề tài cũng sử dụng phương pháp phỏng vấn nông, phỏng vấn sâu kết 

hợp phương pháp khảo sát xã hội học và lập bảng hỏi. Từ thực tiễn của giáo dục Việt 

Nam đã được các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước thực hiện, đề tài cũng sẽ 

thực hiện công tác thống kê các công trình khoa học tiêu biểu để tập hợp những ưu 

điểm và nhược điểm của nền giáo dục Việt Nam giai đoạn vừa qua.   

         Từ đó, xác lập nên một hệ hình giáo dục phù hợp đối với Việt Nam như Nghị 

quyết số 29 của Hội nghị TW 8 (khóa 11) đã đề ra. Khi tiến hành nghiên cứu này, 

chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, tổng hợp, so sánh, chọn mẫu,… để xác định rõ các đối 

tượng nghiên cứu và tìm ra các dữ kiện có giá trị. Từ đó mới có cơ sở để hướng đến 

việc chứng minh các giả thuyết khoa học có liên quan  đến hệ hình giáo dục Việt Nam  

đã đặt ra.  
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Các phương pháp chủ yếu được sử dụng: 

A. Các phương pháp chung 

1. Phân tích, tổng hợp, so sánh 

2. Phương pháp phỏng vấn 

3. Phương pháp lập bảng hỏi  

B. Các phương pháp đặc thù 

1.  Điền dã  

2. Phương pháp quan sát tham gia 

3. Phương pháp nghiên cứu định lượng  

4. Phương pháp nghiên cứu định tính  

5. Phương pháp nghiên cứu tập tính  

6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp  

7. Phương pháp nghiên cứu đa điểm 

        Do đặc thù của công trình nghiên cứu này có liên quan đến toàn bộ các khía cạnh 

của nền giáo dục Việt Nam nên mỗi nhánh của đề tài sẽ sử dụng một hệ thống phương 

pháp nghiên cứu riêng. Chẳng hạn, với hệ hình giáo dục phi quan phương thì phương 

pháp điền dã, quan sát tham gia và phỏng vấn hồi cố sẽ được sử dụng nhiều hơn trong 

khi với hệ hình giáo dục quân chủ chuyên chế thì văn bản học lại là phương pháp chủ 

đạo.  

         Bên cạnh các phương pháp căn bản nêu trên thì một số thí nghiệm mang tính ứng 

dụng sẽ được chúng tôi tiến hành trên một số nhóm chọn lọc hoặc ngẫu nhiên khi tiến 

hành các nội dung liên quan đến giáo dục đương đại. Những kỹ thuật được thực hiện ở 

đây sẽ được chi tiết hóa cho mỗi chuyên đề hoặc nhóm chuyên đề nghiên cứu được 

giao cụ thể cho các thành viên.   

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội được mời là những cơ quan phối hợp thực hiện đề tài. Đây là hai 

tổ chức  nghiên cứu sâu những vấn đề thuộc các lĩnh vực của giáo dục. Chức năng, vai 

trò, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành của các tổ chức này sẽ góp phần làm nên 

sự thành công của đề tài. Những kinh nghiệm lịch sử và những luận cứ khoa học, 

những đề xuất cho việc hoạch định một nền giáo dục mới sau khi nghiên cứu sẽ được 2 

tổ chức này tiếp thu, vận dụng, ứng dụng để góp phần cách mạng thật sự nền giáo dục 

quốc gia. Những người lãnh đạo thuộc hai tổ chức này rất tâm huyết, ủng hộ và chia sẻ 

sâu sắc với nhóm nghiên cứu đề tài và mong muốn có những đóng góp thiết thực cho 

nền giáo dục của đất nước. Viện khoa học giáo dục Việt Nam và và Viện nghiên cứu sư 

phạm là hai cơ quan có đội ngũ nghiên cứu thuộc chuyên ngành giáo dục giàu kinh 

nghiệm, có kĩ năng nghiên cứu tốt. Nguồn tài liệu về giáo dục thuộc hai tổ chức này vô 

cùng phong phú và cập nhật…Vì vậy việc lựa chọn hai cơ quan này làm đơn vị nghiên 

cứu giáo dục này sẽ mang lại hiệu quả cao. 
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   Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội có nhiệm vụ: cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến đề tài; phối 

hợp với đề tài tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học; cử chuyên gia có kinh nghiệm 

và trình độ tham gia làm thành viên chính thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của đề 

tài. 

20 Phương án hợp tác quốc tế:  

          Liên quan đến hệ thống giáo dục Việt Nam đương đại, trong quá khứ, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đã có chương trình hợp tác chặt chẽ với nhóm chuyên gia giáo dục của 

Đại học Harvard và đã đạt được một số kết quả khả thi. Vì vậy, trong một đề tài về hệ 

hình giáo dục Việt Nam đương đại có 29 liên quan đến toàn bộ hệ thống giáo dục Việt 

Nam, chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với Đại học Harvard để hoàn thiện 

nghiên cứu hệ hình này trên cơ sở kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được.  

         Một trong số những kết quả nói trên đã được hiện thực hóa bằng sự ra đời của Đại 

học Fulbright Việt Nam (FUV). Nếu được bộ chủ quản cho phép, chúng tôi mong 

muốn hợp tác với FUV để triển khai thí điểm các nội dung được thực hiện bởi dự án 

này. Đây chính là mô hình quốc tế hóa đầu tiên mà Chính phủ Nước CHXHCNVN đã 

thực hiện thành công và đã tạo được uy tín quốc tế đáng kể. 

        Về lâu dài, trên cơ sở hệ hình giáo dục Việt Nam đương đại được thiết lập như 

mong muốn, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Nước CHXHCNVN có thể 

chính sách hóa các kết quả hợp tác quốc tế nói trên để mở ra một giai đoạn phát triển 

mới cho nền giáo dục Việt Nam trong định hướng quốc tế hóa, phù hợp với bối cảnh 

toàn cầu hóa hiện nay.  

Cần có sự hợp tác chặt chẽ với hai nước Phần Lan và Đức. Cụ thể là các tổ chức 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan nghiên cứu, một số trường Đại học và phổ thông. 

Từ đó nhằm trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục. 

21 Phương án thuê chuyên gia: Không có 

22 Tiến độ thực hiện 

 

Các nội dung, công 
việc chủ yếu cần được 

thực hiện; các mốc 
đánh giá chủ yếu 

 Kết quả phải 
đạt     

Thời 
gian  

(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện 

Dự 
kiến  
kinh 
phí

 

1 

Xây dựng thuyết minh 

đề cương nghiên cứu – 

Tổng quan vấn đề 

nghiên cứu 

Thuyết minh 

được duyệt 

T6 –

T12/2018 

GS. TS Trần 

Ngọc Vương; 

PGS. TS. 

Đinh Hồng 

Hải; 

TS. Phạm 

Vân Dung; 

TS Lê Thị 
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Sông Hương. 

2 

Nội dung 1: Nghiên 

cứu cơ sở lí luận 
    

Nghiên cứu một số đặc 

điểm về sự ra đời và 

phát triển của giáo dục ở 

Việt Nam với tư cách 

nền giáo dục mang tính 

quốc gia – đa dân tộc  

Làm rõ một số 

đặc điểm về sự 

ra đời và phát 

triển của giáo 

dục ở Việt Nam 

với tư cách nền 

giáo dục mang 

tính quốc gia – 

đa dân tộc 

T12 –

T2/2019 

GS. TS. Trần 

Ngọc Vương; 

GS.TS. 

Nguyễn Văn 

Kim 

GS.TSKH. 

Lâm Quang 

Thiệp 

 

 

Nghiên cứu lí thuyết hệ 

hình và việc ứng dụng 

trong nghiên cứu các 

vấn đề của khoa học xã 

hội – kinh nghiệm quốc 

tế và trường hợp Việt 

Nam. 

Báo cáo nghiên 

cứu lí thuyết hệ 

hình và việc ứng 

dụng trong 

nghiên cứu các 

vấn đề của khoa 

học xã hội – 

kinh nghiệm 

quốc tế và 

trường hợp Việt 

Nam. 

T12 –

T3/2019 

GS. TS Trần 

Ngọc Vương; 

PGS.TS. 

Đinh Hồng 

Hải 

TS. Phùng 

Hà Thanh. 

 

 

Nghiên cứu tính khả 

dụng (ưu điểm) của việc 

áp dụng lí thuyết hệ hình 

để nghiên cứu giáo dục 

Việt Nam. 

Chỉ ra được tính 

khả dụng (ưu 

điểm) của việc 

áp dụng lí thuyết 

hệ hình để 

nghiên cứu giáo 

dục Việt Nam. 

T11 –

T4/2019 

GS. TS Trần 

Ngọc Vương; 

GS. TS KH 

Lâm Quang 

Thiệp 

 

3 
Nội dung 2: Các hệ hình giáo dục Việt 

Nam trong lịch sử 
   

3.1 Hệ hình giáo dục phi quan phương    

 

Nghiên cứu tổng quan 

về giáo dục phi quan 

phương 

Khái quát về các 

vấn đề thuật 

ngữ, định nghĩa, 

đặc thù, cấu trúc 

cơ bản, các tác 

động của 

T12/2018 

– 

T2/2019 

PGS.TS. 

Đinh Hồng 

Hải; 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Sửu; 
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GDPQP với 

giáo dục Việt 

Nam 

PGS. TS. 

Dương Tuấn 

Anh 

 

Nhận diện qui luật chi 

phối của giáo dục phi 

quan phương trong lịch 

sử nền giáo dục Việt 

Nam   

Rút ra được qui 

luật chi phối từ 

các phạm vi 

cộng đồng tiền 

nhà nước; các 

tộc người; gia 

đình, dòng tộc, 

các thiết chế xã 

hội ngoài trường 

học, tự thân. 

T3/2019 

– 

T7/2029 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Trường 

Giang; 

TS. Nguyễn 

Thu Hiền; 

PGS. TS 

Nguyễn Vũ 

Bích Hiền 

 

Giáo dục phi quan 

phương ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay  

 

Chỉ rõ được vai 

trò, vị trí của 

GDPQP trong 

bối cảnh xã hội 

toàn cầu hóa, số 

hóa, công nghệ 

4.0  

T7/2019 

– 

T12/2019 

PGS.TS. 

Đinh Hồng 

Hải; 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Sửu; 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Nguyệt  

 

Vai trò của giáo dục phi 

quan phương trong nền 

giáo dục Việt Nam hiện 

nay 

Làm rõ vai trò 

của GDPQP với 

các vấn đề 

hướng nghiệp, 

các thiết chế xã 

hội Việt Nam 

hiện nay 

T1/2020 

– 

T4/2020 

 

PGS.TS. 

Đinh Hồng 

Hải; 

TS. Vũ Thị 

Mai Hường; 

TS. Phạm Thị 

Thủy Chung 

 

Đề xuất hệ hình giáo dục 

phi quan phương trong 

hệ hình giáo dục Việt 

Nam đương đại 

 

Báo cáo nghiên 

cứu Đề xuất hệ 

hình giáo dục 

phi quan phương 

trong hệ hình 

giáo dục Việt 

Nam đương đại 

T5/2020 

– 

T8/2020 

PGS.TS. 

Đinh Hồng 

Hải 

 

 

3.2 Nghiên cứu hệ hình giáo dục quân chủ    
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chuyên chế (QCCC) 

Tổng quan về hệ hình 

giáo dục quân chủ 

chuyên chế ở Việt Nam 

 

Khái quát về đặc 

điểm, tính chất 

của nền giáo dục 

quân chủ - 

chuyên chế ở 

Việt Nam 

Từ 

T11/2018 

– 

T5/2019 

GS.TS. Trần 

Ngọc Vương; 

TS. Đinh 

Thanh Hiếu; 

ThS Nguyễn 

Văn 

Phương; 

ThS Dương 

Văn Hà 

 

Nhận diện qui luật chi 

phối của nền giáo dục 

quân chủ - chuyên chế 

trong lịch sử nền giáo 

dục Việt Nam   

 

Nhận diện được 

qui luật chi phối 

của nền giáo dục 

quân chủ - 

chuyên chế 

trong lịch sử nền 

giáo dục Việt 

Nam qua vai trò 

quản lý của nhà 

nước, cộng 

đồng, các hình 

thức giáo dục, 

các đặc điểm, 

mục tiêu giáo 

dục… 

Từ 

T6/2019 

– 

T3/2020 

GS TS Trần 

Ngọc Vương; 

TS. Đinh 

Thanh Hiếu 

TS. Phạm 

Vân Dung; 

TS. Nguyễn 

Thọ Đức; 

ThS Lê 

Phương Duy 

 

 

 

Kinh nghiệm từ nghiên 

cứu hệ hình giáo dục 

quân chủ chuyên chế 

cho đổi mới giáo dục 

đương đại 

Phân tích những 

thành tựu, hạn 

chế để rút ra 

được kinh 

nghiệm cho đổi 

mới giáo dục 

đương đại 

Từ 

T4/2020 

– 

T8/2020 

GS. TS. Trần 

Ngọc Vương; 

TS. Đinh 

Thanh Hiếu; 

ThS Bùi 

Anh 

Chưởng; 

ThS Bùi Bá 

Quân 

 

3.3 

Nghiên cứu hệ hình giáo dục thuộc địa    

Tổng quan về hệ hình 

giáo dục thuộc địa ở 

Việt Nam 

 

Khái quát về bối 

cảnh, tính chất, 

đặc điểm, sự tác 

động của hệ 

T11/2018 

– 

T5/2019 

GS. TS. Ngô 

Minh Oanh; 

GS. TS. 

Huỳnh Như 
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hình giáo dục 

thuộc địa đối với 

giáo dục Việt 

Nam 

Phương; 

TS Đào Thị 

Diến 

Nhận diện qui luật chi 

phối của nền giáo dục 

thuộc địa trong lịch sử 

nền giáo dục Việt Nam  

Nhận diện được 

qui luật chi phối 

thông qua những 

thay đổi nhận 

thức, tổ chức 

trường học, vấn 

đề người thầy, 

các tổ chức giáo 

dục cùng những 

chuyển biến.  

T6/2019 

– 

T3/2020 

PGS. TS. 

Ngô Minh 

Oanh; GS. 

TS. Huỳnh 

Như Phương; 

TS. Ngô 

Chơn Tuệ; 

ThS. Hồ Sỹ 

Anh 

 

 

Kinh nghiệm từ nghiên 

cứu hệ hình giáo dục 

thuộc địa cho đổi mới 

giáo dục hiện nay. 

Rút ra được kinh 

nghiệm từ 

nghiên cứu hệ 

hình giáo dục 

thuộc địa cho 

đổi mới giáo dục 

hiện nay. 

T4/2020 

– 

T8/2020 

GS. TS. 

Huỳnh Như 

Phương; 

PGS. TS. 

Ngô Minh 

Oanh; 

ThS. Võ 

Thành Tâm 

 

3.4 

Nghiên cứu hệ hình giáo dục cận - hiện 

đại 
   

Tổng quan về hệ hình 

giáo dục – cận hiện đại 

Làm rõ những 

nhận thức 

chung, những 

vấn đề cơ bản, 

vấn đề phân kỳ, 

phân nhóm của 

giáo dục giai 

đoạn này. 

T11/2018 

– 

T2/2019 

PGS. TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí; 

NCS Lê Văn 

Cường 

 

Tư tưởng giáo dục quốc 

dân và các vấn đề về 

giáo dục quốc dân cận –

hiện đại  

Làm rõ việc tổ 

chức, triển khai 

cũng như đặc 

trưng của giáo 

dục quốc dân 

cận – hiện đại 

T3/2019 

– 

T5/2019 

PGS. TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

 TS. Lê Thị 

Sông Hương 

TS Nguyễn 

Tú Mai 
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Các vấn đề về quá độ và 

chuyển đổi trong giáo 

dục cận – hiện đại 

  

Làm rõ bước 

quá độ, chuyển 

đổi giữa các hệ 

hình giáo dục  

T6/2019 

– 

T9/2019 

PGS.TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

 

3.5 

Nghiên cứu hệ hình giáo dục cận - hiện 

đại 
   

Tổng quan về hệ hình 

giáo dục – cận hiện đại 

Làm rõ những 

nhận thức 

chung, những 

vấn đề cơ bản, 

vấn đề phân kỳ, 

phân nhóm của 

giáo dục giai 

đoạn này. 

T11/2018 

– 

T2/2019 

PGS. TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí; 

NCS Lê Văn 

Cường 

 

Tư tưởng giáo dục quốc 

dân và các vấn đề về 

giáo dục quốc dân cận –

hiện đại  

Làm rõ việc tổ 

chức, triển khai 

cũng như đặc 

trưng của giáo 

dục quốc dân 

cận – hiện đại 

T3/2019 

– 

T5/2019 

PGS. TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

 TS. Lê Thị 

Sông Hương 

TS Nguyễn 

Tú Mai 

 

Các vấn đề về quá độ và 

chuyển đổi trong giáo 

dục cận – hiện đại 

  

Làm rõ bước 

quá độ, chuyển 

đổi giữa các hệ 

hình giáo dục  

T6/2019 

– 

T9/2019 

PGS.TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

 

Giáo dục thuộc địa và 

giáo dục cận-hiện đại 

Việt Nam 

 

Làm rõ mối 

quan hệ giữa 

giáo dục thuộc 

địa và giáo dục 

cận – hiện đại 

T10/2019 

– 

T12/2019 

PGS. TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

TS. Trần Thị 

Lan 

 

Một nền giáo dục hiện 

đại “hoàn toàn Việt 

Nam” sau Cách mạng 

Nhận diện được 

quy luật chi 

phối, những 

T01/2020 

– 

T03/2020 

PGS. TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí; 
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Tháng Tám 1945 

 

 

chuyển biến to 

lớn cùng những 

nội dung cụ thể 

của giáo dục 

Việt Nam sau 

CMT8 1945 

TS. Lê Thị 

Sông Hương; 

TS. Trần Thị 

Lan 

 

Giáo dục hiện đại sau 

1954 

 

Làm rõ những 

thành tựu cùng 

những bất cập 

của giáo dục 

miền Bắc và 

miền Nam giai 

đoạn này 

T04/2020 

– 

T5/2020 

PGS. TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí; 

 TS. Lê Thị 

Sông Hương; 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

Giáo dục hiện đại cho 

thống nhất giáo dục sau 

1975 

 

Chỉ ra mối liên 

quan giữa thống 

nhất đất nước và 

thống nhất trong 

giáo dục trong 

cách thức, kết 

quả, kinh 

nghiệm.  

T6/2020 

– 

T7/2020 

PGS. TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí; 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

 

 

Kinh nghiệm từ nghiên 

cứu hệ hình giáo dục cận 

– hiện đại cho đổi mới 

giáo dục đương đại 

 

Rút ra được kinh 

nghiệm từ 

nghiên cứu hệ 

hình giáo dục 

cận – hiện đại 

cho đổi mới giáo 

dục đương đại 

 

 T8/2020 

PGS. TS. 

Phạm Văn 

Khoái; 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí; 

TS. Lê Thị 

Sông Hương 

 

 

 

 

 

 

4 

Nội dung 3: Một số hệ 

hình giáo dục tham 

chiếu của quốc tế 

 

    

Hệ hình giáo dục Mỹ 
Phản ánh được 

sự so sánh/ đối 

Từ 

T11/2018 

GS. TS 

Nguyễn Văn 
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chiếu giữa Việt 

Nam và Mĩ 

– 

T03/2019 

Kim; 

PGS. TS 

Nguyễn Hữu 

Chí 

TS. Phùng Hà 

Thanh 

Hệ hình giáo dục châu 

Âu 

Phản ánh được 

sự so sánh/ đối 

chiếu giữa Việt 

Nam và châu Âu 

Từ 

T04/2019 

– 

T9/2019 

GS.TS. 

Nguyễn Văn 

Kim; 

TS. Nguyễn 

Thuỵ Phương 

PGS. TS 

Đinh Hồng 

Hải 

 

 

Hệ hình giáo dục Trung 

Quốc  

Phản ánh được 

sự so sánh/ đối 

chiếu giữa  Việt 

Nam và Trung 

Quốc 

Từ 

T10/2019 

– 

T3/2020 

PGS.TS. 

Nguyễn Vũ 

Bích Hiền; 

 TS. Phạm Lê 

Huy 

 

Hệ hình giáo dục Nga 

Phản ánh được 

sự so sánh/ đối 

chiếu giữa  Việt 

Nam và Nga 

Từ Tháng 

4-8/2020  

GS.TSKH. 

Lâm Quang 

Thiệp; 

TS. Phùng Hà 

Thanh 

 

5 

Nội dung 4: Cơ sở 

nhận thức và đề xuất 

hệ hình giáo dục cho 

Việt Nam  

 

Báo cáo về cơ 

sở nhận thức và 

đề xuất hệ hình 

giáo dục cho 

Việt Nam  

   

Cơ sở nhận thức cho 

việc hoạch định hệ hình 

giáo dục Việt Nam 

đương đại 

Chỉ ra cơ sở 

nhận thức cho 

việc hoạch định 

hệ hình giáo dục 

Việt Nam đương 

đại 

Từ tháng 

7- 8/ 

2020 

GS. TSKH. 

Lâm Quang 

Thiệp; 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí; 

GS.TS. 

Huỳnh Như 
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Phương 

 

 

 

 

Đề xuất việc hoạch định 

hệ hình giáo dục cho 

Việt Nam  

 

 

 

 

 

Nêu rõ đề xuất 

việc hoạch định 

hệ hình giáo dục 

cho Việt Nam  

 

Từ tháng 

7- 8/ 

2020 

GS. TS. 

Trần Ngọc 

Vương 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí 

PGS. TS 

Đinh Hồng 

Hải 

TS Phùng Hà 

Thanh 

 

Đề xuất các điều kiện 

thực hiện: Đề cao tính tự 

chủ của các cơ sở giáo 

dục; Mở rộng đối tượng 

cung cấp dịch vụ giáo 

dục; Cập nhật nền khoa 

học và giáo dục của thế 

giới   

Đề xuất các điều 

kiện thực hiện 

được mục tiêu 

nghiên cứu của 

đề tài 

Từ tháng 

7- 8/ 

2020 

GS. TS. 

Trần Ngọc 

Vương 

PGS.TS. 

Nguyễn Hữu 

Chí 

PGS. TS 

Đinh Hồng 

Hải 

TS Phùng Hà 

Thanh 

 

6 

Hoàn thiện báo cáo tổng 

hợp kết quả nghiên cứu, 

báo cáo tóm tắt, bản kiến 

nghị của đề tài theo ý 

kiến của HĐ cấp cơ sở và 

nghiệm thu cấp Nhà nước 

 

Từ tháng 

8-12/ 

2020 

GS. TS. Trần 

Ngọc Vương; 

PGS. TS. 

Đinh Hồng 

Hải; 

TS. Phạm 

Vân Dung 

 

     

    III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1. Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi 
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chú 

1 Báo cáo cơ sở lý luận về các 

hệ hình giáo dục 

Làm rõ cơ sở lý luận và các khái niệm 

về các hệ hình giáo dục đảm bảo tính 

khoa học. 

 

2 Báo cáo nghiên cứu phân tích 

về các hệ hình giáo dục trong 

lịch sử 

Phân tích, khái quát được các hệ hình 

giáo dục trong lịch sử, thể hiện được tính 

nối tiếp, phản ánh được bài học cần rút 

ra từ kinh nghiệm lịch sử  

 

3 Báo cáo về các hệ hình tham 

chiếu của quốc tế 

Phản ánh được sự so sánh/ đối chiếu 

giữa quốc tế và Việt Nam 

 

4 Báo cáo đề xuất hệ hình giáo 

dục cho Việt Nam và các điều 

kiện thực hiện 

Đề xuất được cụ thể hệ hình giáo dục 

cho Việt Nam cùng các giải pháp, điều 

kiện, cách thức có thể thực hiện được. 

 

23.2. Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công 
bố  

(Tạp chí, Nhà xuất 
bản) 

Ghi 
chú 

 03 bài báo khoa học trong 

nước  

Thể hiện tính 

khoa học, sát mục 

tiêu của nhiệm 

vụ. 

 

Tạp chí thuộc danh 

mục của Hội đồng 

chức danh giáo sư 

nhà nước; 

 

 01 báo khoa học quốc tế   Tạp chí thuộc danh 

mục ISI/ SCOPUS; 

 

 01 chuyên khảo về nội dung 

nghiên cứu của nhiệm vụ. 

   

 Đào tạo:  

- 01 Thạc sỹ; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên 

cứu sinh 

Luận văn, luận án 

có nội dung phù 

hợp với nghiên 

cứu của đề tài 

Trường Đại học 

Khoa học xã hội 

nhân văn – Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 

 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  
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24.1.  Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật 

hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, 

lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công 

trình công bố ở trong và ngoài nước) 

Đây là một đề tài mới, được triển khai nghiên cứu dựa trên những tư liệu hiện 

tồn về các hệ hình giáo dục đã và đang tồn tại trong lịch sử giáo dục Việt Nam. 

Đề tài có khả năng thu hút các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước để hoàn 

thành đúng thời hạn với các sản phẩm như dự kiến. 

Đề tài hướng đến xây dựng những luận cứ cho việc hoạch định một hệ hình có khả 

năng vừa tiếp tục những thành tựu của các hệ hình đã có, vừa tương tác với yêu cầu của 

thực tế, vừa tương ứng với các hệ hình giáo dục trên thế giới.   

Đề tài phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách và đường hướng cho việc 

cải cách giáo dục. Các địa chỉ áp dụng chủ yếu: Bộ giáo dục và đào tạo, các cơ quan 

hoạch định chính sách văn hóa giáo dục, các trường đại học, và các viện nghiên cứu 

giáo dục.  

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện 

đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào 

tạo) 

Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cá nhân, tổ chức thông qua tham gia thực 

hiện đề tài. Đề tài có thể mở ra các hướng đào tạo các thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành 

Giáo dục, Sử học, Văn học, Nhân học, Hán Nôm, Triết học, Văn hóa học… 

24.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

Trong quá trình nghiên cứu, luôn kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện khoa 

học giáo dục, các trường đại học… để tổ chức khảo cứu, đánh giá, hội thảo chuyên gia 

làm cơ sở chuyển giao trong quá trình thực hiện. 
Sau khi hoàn thiện đề tài, chuyển giao kết quả nghiên cứu tới Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục; các trường đại học: phục vụ 

việc hoạch định đường hướng, chính sách cải cách giáo dục, ứng dụng trong nghiên 

cứu, giảng dạy. 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài: 

 (theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-

BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông 

qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 

25.1. Phương án trang bị tài sản  

(xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và 

hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung 
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c,d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì 

xây dựng phương án hoặc b,hoặc c,hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1    

2    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

   

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài: 

(hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 

Là nguồn tài liệu phục vụ trực tiếp hoạch định chính sách và đường hướng cho 

việc cải cách giáo dục. Các địa chỉ áp dụng chủ yếu: Bộ giáo dục và đào tạo, các cơ 

quan hoạch định chính sách văn hóa giáo dục, các trường đại học, và các viện nghiên 

cứu giáo dục.  

 

 

 


