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“Trẻ em Mỹ đang bị tụt hậu”
Không hẳn vậy. Bất kỳ ai đang kiếm tìm

dấu hiệu sự suy giảm của nước Mỹ trong đầu
thế kỷ XXI này cần phải nhìn xa hơn những
kết quả bài kiểm tra giáo dục quốc tế gần đây
nhất. Chương trình Đánh giá Sinh viên Quốc
tế (PISA) - bài đánh giá quốc tế được theo dõi
nhiều nhất về lĩnh vực này - đã cho thấy rằng,
học sinh trung học của Mỹ xếp thứ 31 trong
số 65 quôc gia về môn toán, xếp thứ 23 về
khoa học, và xếp thứ 17 về môn đọc. Trong
khi dó, học sinh từ thành phố ượng Hải,
Trung Quốc được xếp đứng đầu về cả ba môn
học này, và đây là lần đầu tiên họ tham gia kỳ
thi quốc tế này.

Bộ trưởng Bộ giáo dục Arne Duncan đã
phát biểu trên tờ Washington Post sau khi kết
quả kỳ thi được công bố vào tháng 12 rằng:
“Đối với tôi, đây là một lời cảnh tỉnh. Chúng
ta đã từng bao giờ hài lòng là một người Mỹ
ở vị trí trung bình trong bất kỳ lĩnh vực nào
chưa? Đó có phải là khát vọng của chúng ta?
Mục tiêu của chúng ta phải là tuyệt đối dẫn
đầu thế giới về giáo dục”. Nhận xét này đã cho
thấy rõ cảm giác nước Mỹ đang phải đối mặt
với “thời điểm Sputnik” , như Tổng thống
Barack Obama đã phát biểu trong ông điệp
liên bang thứ hai của mình, ám chỉ đến vụ
phóng vệ tinh năm 1957 của Liên Xô đã là
động lực cho làn sóng cách tân, sáng tạo
trong lòng nước Mỹ.

Trên thực tế, hệ thống giáo dục của Mỹ đã
từng gặp phải kiểu thời điểm Sputnik này
trước đó. Sáu tháng sau khi Liên Xô phóng vệ
tinh nhân tạo vào năm 1957 gây chấn động thế
giới, tạp chí Life đã đăng bài cảnh báo người
Mỹ về một “cuộc khủng hoảng giáo dục”.
Trong bức ảnh minh họa bài báo là một thiếu
niên 16 tuổi ở Chicago ngồi mơ màng trong
lớp học, lang thang với đám bạn gái và tham
gia tập luyện với đội bơi lội; trong khi cậu bạn
người Nga cùng tuổi, một nhà vật lý tiềm năng,
dành sáu ngày/tuần tiến hành các thí nghiệm
hóa học và vật lý cao cấp và nghiên cứu văn
học Anh và Nga. Bài học ở đây rất rõ ràng:
Giáo dục là một cuộc cạnh tranh quốc tế và ai
lười biếng sẽ phải chịu những hậu quả thực sự.
Nỗi lo sợ rằng trẻ em Hoa Kỳ đang bị tụt hậu
trong cuộc cạnh tranh này vẫn tồn tại ngay cả
khi những đối thủ cạnh tranh đã thay đổi: nhà
khoa học tên lửa người Nga tài năng thay thế
bằng một kỹ sư tương lai ở ượng Hải.

Những thực tế mới nhất về giới trẻ Mỹ trên
15 tuổi chắc chắn chẳng có điều gì đáng để
khoe khoang. Song, thành tích học tập của học
sinh Mỹ là nguyên nhất duy nhất gây ra nỗi sợ
hãi rõ ràng này nếu bạn giả sử rằng thành tích
là cuộc cạnh tranh zero-sum  (tổng bằng 0)
giữa các quốc gia, một cuộc chạy đua vũ trang
trí tuệ trong đó lợi ích của quốc gia khác nhất
thiêt là thiệt hại của nước Mỹ. Bất kể bản năng
cạnh tranh của người Mỹ, thì cũng không có

SUY NGẪM LẠI VỀ GIÁO DỤC*

BEN WILDAVSKY

* Tạp chí Foreign Policy (Mỹ), tháng 3 và 4-2011.
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lý do nào để nước Mỹ tự phán xét mình quá
nghiêm khắc như vậy chỉ đơn thuần dựa vào
vị thế của mình trong trật tự thế giới. Còn lâu
học sinh Mỹ mới bị thụt lùi một cách tuyệt đốỉ,
vị trí tương đối của Mỹ trong các bảng xếp
hạng kiểm tra toàn cầu sẽ không quan trọng
bằng việc liệu quốc gia này đang nâng cao chất
lượng dạy và học đủ để xây dựng vốn con
người mà nó cần hay không.

Với thước đo này, hệ thống giáo dục Mỹ
không có vẻ bị quá tụt hậu dù chắc chắn vẫn
cần có sự tiến bộ đáng kể. ành tích của học
sinh Mỹ về môn khoa học và môn toán thực
sự được cải thiện đôi chút kể từ vòng cuối của
cuộc thi quốc tế này vào năm 2006, đạt mức
trung bình trong các quốc gia phát triển về
môn khoa học, trong khi vẫn ở mức dưới
trung bình một chút về môn toán. Điểm số
môn đọc của nước Mỹ, trong số các quốc gia
phát triển, ít nhiều không thay đổi kể từ
những cuộc cạnh tranh gần đây nhất vào năm
2003. Có vẻ không thực tế lắm khi trông đợi
một sự tiến bộ nhanh hơn.

“Nước Mỹ từng có những học sinh thông
minh nhất thế giới”

Không phải. Ngay cả ở thời điểm đỉnh cao
của sự thống trị địa chính trị và sức mạnh
kinh tế của Mỹ, học sinh Mỹ chưa bao giờ
nằm trong top đứng đầu của lớp. Năm 1958,
Quốc hội phản ứng lại sự kiện phóng vệ tinh
nhân tạo của Nga bằng cách thông qua Đạo
luật Giáo dục quốc phòng quốc gia nhằm hỗ
trợ tài chính cho sinh viên đại học nghiên
cứu toán học, khoa học và ngoại ngữ; đồng
thời đặc biệt chú ý nâng cao tiêu chuẩn về
những môn này ở các trường học của Mỹ.
Song, khi kết quả của cuộc thi toán quốc tế
quan trọng đầu tiên được công bố vào năm
1967, nỗ lực này dường như không tạo được

sự khác biệt nào lớn. Nhật Bản vươn lên
giành vị trí đứng đầu trong số 12 quốc gia
trong khi Mỹ nằm gần cuối bảng.

Đến đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, sinh
viên Mỹ xếp hạng cuối trong số các quốc gia
công nghiệp hóa trong 7/19 bảng đánh giá
thành tích học tập và chưa bao giờ vươn lên
đứng đầu hay thậm chí vị trí thứ nhì. Một thập
kỷ sau đó, báo cáo mang tính bước ngoặt năm
1983, “Đất nước lâm nguy” (A Nation at Risk),
của ủy ban Chuyên trách Quốc gia về Giáo
dục đã trích dẫn những sự kiện này và những
thất bại khác nhằm củng cố thêm tuyên bố
thẳng thắn của mình rằng: “Nếu một cường
quốc nước ngoài không thân thiện cố áp đặt
cho nước Mỹ cái thành tích giáo dục tầm
thường như đang tồn tại hiện nay, thì chúng
ta có thể coi đó là một hành động chiến tranh”.

Mỗi một chu kỳ sợ hãi và tự trừng phạt mới
đều sinh ra một loạt những nhà cải cách hoàn
toàn mới chuyên tìm kiếm giải pháp mới cho
nỗi đau giáo dục của nước Mỹ. Ví dụ, cuốn
sách năm 1961 của Arthur s. Trace Jr. có tựa
đề Ivan biết cái mà Johnny không biết đưa ra
nhận xét rằng, sinh viên Mỹ bị tụt hậu so với
các bạn cùng lứa người Nga là bởi họ không
học đủ môn ngữ âm và từ vựng. Những âu lo
hiện nay cũng không có gì khác.

J. Michael Shaughnessy, Chủ tịch Hội
đồng Giáo viên toán Quốc gia, cho rằng kỳ
thi PISA mới đây nhất “nhấn mạnh đến sự
cần thiết phải đưa tranh luận và tạo tình cảm
vào công việc dạy toán”.

...

Để có được bản đầy đủ của tài liệu, 
xin vui lòng liên hệ:

VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC
Điện thoại: 04 62827862;

E-mail: ttkh.hcma@gmail.com
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Trong chuyến thăm châu Á vào cuối
tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ
Barack Obama đã có buổi làm việc với

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại
Seoul. Chỉ sau thời gian chưa đầy một thế hệ,
Hàn Quốc đã phát triển được một trong
những lực lượng lao động có trình độ giáo
dục tốt nhất thế giới và là một trong những
nền kinh tế phát triển nhanh nhất - đó là điều
Tổng thống Obama rất muốn tìm hiểu về
phép lạ kỳ diệu của Hàn Quốc, ông đặt câu
hởi cho người  đồng nhiệm của mình rằng:
“ách thức lớn nhất về giáo dục mà ngài vấp
phải là gì?”. Không chút do dự, Tổng thống
Lee trả lời: “ách thức lớn nhất mà tôi gặp
phải là ba mẹ tôi đòi hởi quá khắt khe."

Giai thoại đó thường khiến người Mỹ mỉm
cười, rồi chau mày suy nghĩ. Điều này cho
thấy rõ việc các sinh viên Mỹ đang tụt sau so
với các sinh viên ở những quốc gia tiên tiến
trong cuộc đua toàn cầu về khả năng cạnh
tranh kinh tế. Hầu hết các bậc cha mẹ Hàn
Quốc, ngay cả những người nghèo nhất, đều
kiên quyết rằng con cái của họ phải học tiếng
Anh ngay từ khi bắt đầu vào bậc tiểu học. Kết
quả là, Hàn Quốc phải mời hàng nghìn giáo
viên nước ngoài về dạy ngoại ngữ cho con em
họ. Tôi ước gì nước Mỹ cũng chia sẻ thách

thức này với Hàn Quốc. Người Mỹ có lý do
để lo lắng: những người mới trưởng thành ở
8 quốc gia khác, bao gồm cả Hàn Quốc, có
khả năng đạt được bằng đại học hơn những
người ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa giáo dục và
tính cạnh tranh quốc tế là một chủ đề đầy
huyền thoại và dễ gây hiểu lầm. Một nghịch
lý nằm ngay tâm điểm nỗ lực của Hoa Kỳ để
tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế, đó
là: để thành công trong nền kinh tế tri thức
hiện nay, nước Mỹ phải vừa cạnh tranh hơn
về kinh tế vừa phải đẩy mạnh hợp tác nhiều
hơn nữa. Trong kế hoạch dài hạn, các nhà
hoạch định chính sách, các nhà lập pháp và
các cử tri phải coi cạnh tranh là một trò chơi
zero-sum (tổng bằng không), trong đó điểm
đạt được của một quốc gia khác nhất thiết
phải là điểm thua lỗ của nước Mỹ. Trên thực
tế, việc nâng cao chất lượng giáo dục và khả
năng kinh tế cả ở trong và ngoài nước, giống
như trò chơi win-win (thắng-thắng) hơn, một
trò chơi mang lại nhiều lợi ích khổng lồ cho
toàn thế giới và cho cả Hoa Kỳ.

Tiến triển được đảm bảo chung
Niềm tin cho rằng điểm đạt được về cạnh

tranh kinh tế của một quốc gia khác là sự
thua lỗ của nước Mỹ là tàn dư của tâm lý

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC VÀ TÍNH CẠNH TRANH CỦA MỸ*

ARNE DUNCAN
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ

* Tạp chí Foreign Affairs (Mỹ), tháng 11 và 12-2010.
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thời Chiến tranh Lạnh - niềm tin vào chế độ
bảo vệ nền công nghiệp trong nước - theo
đó sự thịnh vượng tuỳ thuộc vào khả năng
một quốc gia có thể bảo tồn một số lượng
hữu hạn các hàng hóa và vốn con người.
Như cựu Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Richard
Riley đã nói: ‘Trong 50 năm qua, giáo dục
quốc tế thường được xác định qua những
đòi hỏi của cuộc Chiến tranh Lạnh.”
Chương trình giáo dục của các quốc gia đối
địch thường được coi là các công cụ quốc
gia để giành lấy lòng tin và tâm trí hơn là
những động cơ cùng có lợi cho tăng trưởng
kinh tế và dân chủ.

Trong thập kỷ qua, cạnh tranh quốc tế
trong giáo dục đại học và thị trường việc làm
đã tăng lên đáng kể bởi, theo nhà báo omas
Friedman của tờ New York Times thì, thế giới
đã ‘phẳng’: các công ty hiện nay có thể số hóa,
tự động hóa và thuê ngoài đối với các cá nhân,
các công ty và các quốc gia cạnh tranh nhất.

ời đại thông tin đã tạo ra những thay
đổi ở khắp nơi và không thể đảo ngược.
Năm 2008, Ủy ban về Tăng trưởng và Phát
triển đã báo cáo rằng kể từ năm 1950, 13
nền kinh tế trên toàn thế giới đã tăng với tỷ
lệ trung bình hằng năm chưa từng thấy là
khoảng 7% trở lên trong khoảng 25 năm -
đó là một kỳ tích đã đạt được mà uỷ ban cho
là ‘do nền kinh tế thế giới giờ đây cởi mở
hơn và hội nhập hơn.”

Trên thực tế, toàn cầu hóa có nghĩa là sinh
viên Mỹ sẽ phải cạnh tranh trong suốt sự
nghiệp của họ với các sinh viên ở Canada,
Trung Quốc, Ấn Độ, các nước châu Âu và
các quốc gia phát triển nhanh khác. Tổng
thống Obama đã có lời cảnh báo rằng:
“Quốc gia có nền giáo dục tốt hơn chúng ta
hiện nay sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn

chúng ta trong tương lai.” Và sinh viên ở các
quốc gia khác đã bắt kịp hoặc vượt qua sinh
viên Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực
STEM quan trọng là khoa học, công nghệ,
kỹ thuật và toán học. eo nghiên cứu của
Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, năm nay
Trung Quốc trao nhiều bằng Tiến sĩ về kỹ
thuật và khoa học hơn bất kỳ quốc gia nào
khác trên thế giới, bao gồm cả Mỹ. Trung
Quốc là nhà vô địch hiện tại.

Đồng thời, cạnh tranh quốc tế gia tăng hợp
tác quốc tế. Trong nền kinh tế tri thức mới,
giáo dục là thứ hàng hóa công cộng không bị
giới hạn bởi biên giới quốc gia. Chẳng hạn
như nền kinh tế Mỹ đã được lợi rất nhiều từ
dòng sản phẩm nước ngoài và những người
nhập cư có trình độ giáo dục tốt. Ben Wil-
davsky đã viết trong e Great Brain Race
rằng, những người nhập cư vào nước Mỹ chỉ
chiếm 12% lực lượng lao động vào năm 2000,
nhưng chiếm gần 50% tổng số các nhà khoa
học và kỹ sư có bằng Tiến sĩ của quốc gia này.
Hơn thế nữa, từ năm 1995 đến 2005, những
người nhập cư thành lập 1/4 tổng số công ty
kỹ thuật và công nghệ của Hoa Kỳ, bao gồm
cả một nửa số công ty đó đặt tại ung lũng
Silicon. Một trong những nhà đồng sáng lập
ra Google là Sergey Brin sinh ra ở Nga và
được giáo dục tại Mỹ.

Ngay cả khi các sản phẩm do các công ty
nước ngoài sản xuất ở ngoài nước, thì các
doanh nhân Mỹ vẫn duy trì vị thế hưởng lợi
thông qua đổi mới.  

...
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Những thay đổi thể chế then chốt
trong giáo dục của các nước phát
triển diễn ra bắt đầu từ nửa sau thế

kỷ XX. Trước hết, đó là những thay đổi trong
quản lý giáo dục đại học nhằm nâng cao tính
minh bạch của quá trình thông qua các
quyết định quản lý, phát triển hệ thống đánh
giá độc lập chất lượng, áp dụng hệ thống tín
dụng sinh viên trong phạm vi tái cơ cấu
ngành giáo dục nói chung. Tất cả các nước
phát triển đang tiến hành những cuộc cải
cách khác nhau cả về chiều sâu và chiều rộng
trong hệ thống giáo dục quốc gia với các đầu
tư kinh phí lớn. Như đã biết, hoạt động giáo
dục là một siêu hoạt động, tức là là hoạt động
vì các hoạt động khác [1,2]. Điều đó có nghĩa
là, những thay đổi về khái niệm mang tính
phức hợp. Do đó, để phân tích kinh nghiệm
những cuộc hợp nhất các trường cao đẳng,
đại học, cần phải có bộ công cụ chuyên biệt
- tổ hợp các cách tiếp cận mang tính hệ
thống, tính liên kết, tính tình huống và các
cách tiếp cận khác.

Việc áp dụng cách tiếp cận mang tính hệ
thống vào phân tích các cuộc hợp nhất ở nước
ngoài góp phần làm rõ những đặc điểm bản
chất của sự phối hợp hành động giữa các hệ
thống giáo dục trên thị trường dịch vụ giáo
dục, xác lập các cơ chế hoàn thiện các hệ

thống giáo dục quốc gia, xác định những xu
hướng phát triển của chúng. Cách tiếp cận
mang tính hệ thống trong quản lý giáo dục
cho phép xem xét từng cấu phần của hệ thống
giáo dục trong mối liên hệ với các cấu phần
khác của nó [3]. Mặt khác, sự hoạt động của
hệ thống không thể được quy lại chỉ là hoạt
động của các cấu phần riêng lẻ. Hoạt động
tổng hoà của các yếu tố khác nhau nhưng có
mối quan hệ với nhau sẽ tạo ra các đặc tính
hoạt động mới về chất của chỉnh thể mà trong
tính chất của các cấu phần của chỉnh thể chưa
từng có điều tương tự. Điều đó có nghĩa là hệ
thống giáo đặc trưng bởi tính không cộng
thêm và đặc tính này được biểu hiện trong
hiệu quả của sự đồng vận. Các nguyên tắc của
cách tiếp cận mang tính hệ thống được áp
dụng trước hết trong nghiên cứu các quá
trình giáo dục và điều đó cho phép bày tở các
quan niệm về sự quản lý mang tầm chiến lược
hoạt động của hệ thống giáo dục quốc gia và
nâng cao năng lực cạnh tranh của nó so với
các mô hình giáo dục khác.

Việc sử dụng cách tiếp cận mang tính liên
kết trong phân tích các cuộc hợp nhất bảo
đảm cơ sở cho sự lựa chọn chiến lược để tổ
chức đào tạo trong suốt cuộc đời và cho tính
cơ động xuyên quốc gia trong giáo dục [4, 5].
Trong lý luận quản lý, thuật ngữ “liên kết” có

PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI
VỀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC*

I.KRASNOBAEVA

* Tạp chí Problemy teorii i praktiki upravlenija (Nga), tập 63, số 3-2009, tr.92-104.
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nghĩa là đẩy mạnh sự hợp tác giữa các chủ thể
quản lý, liên kết họ, tăng cường sự phối hợp
hành động và các mối quan hệ qua lại giữa các
cấu phần của hệ thống quản lý, còn cách tiếp
cận mang tính liên kết hướng tới nghiên cứu
và tăng cường các mối quan hệ qua lại này.
Với cách tiếp cận mang tính liên kết, các cơ
hội rộng rãi trong tìm kiếm những lợi thế
cạnh tranh mới của các trường cao đẳng, đại
học trong quá trình hình thành không gian
giáo dục mở và hài hoà cấu trúc giáo dục châu
Âu, đang được mở ra.

Với cách tiếp cận mang tính tình huống đối
với quản lý giáo dục, điều cần được chú ý đặc
biệt là, tính hữu ích của các phương pháp
quản lý khác nhau được xác định bởi một tình
huống cụ thể, trong đó có tình huống trên thị
trường dịch vụ giáo dục ở một đất nước này
hay đất nước khác trên thế giới [6]. Đồng thời,
phương pháp quản lý thích hợp nhất với một
tình huống giáo dục cụ thể chính là phương
pháp quản lý hiệu quả nhất. Đây là nói về, thứ
nhất, những khác biệt trong các hệ thống giáo
dục quốc gia mà có thể được khắc phục trên
cơ sở cách tiếp cận mang tính tình huống khi
áp dụng hệ thống so sánh các bằng tốt nghiệp
(bằng cách áp dụng công cụ “Phụ lục cho
bằng tốt nghiệp”); thứ hai, về việc áp dụng hệ
thống đào tạo hai cấp ở tất cả các nước tham
gia Tuyên bố Bolon; thứ ba, về việc xây dựng
hệ thống các khoản tín dụng giống như Hệ
thống sát hạch lại các khoản tín dụng của
châu Âu mà hệ thống này cho phép nâng cao
tính cơ động của sinh viên, giảng viên, các
nhà nghiên cứu và nhân viên hành chính của
các trường đại học.

Bản chất và những ưu thế của các cuộc
hợp nhất về tổ chức các trường cao đẳng, đại
học ở nước ngoài

Những vấn đề gắn với, một mặt, mong
muốn của các trường cao đẳng, đại học cung
cấp cho thí sinh thi vào đại học các chương
trình giáo dục xuất phát từ nhu cầu thị trường
về những chương trình phổ cập nhất trong số
đó, và thứ hai - sự không thoả đáng trong việc
cấp kinh phí và sự tất yếu phải tự tìm kinh phí,
đang buộc các trường cao đẳng, đại học phải
liên kết các nỗ lực để đạt được mục tiêu. Do
đó, ở châu Âu, Bắc Mỹ và Australia, sự hợp
nhất về mặt tổ chức giữa các trường cao đẳng,
đại học diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh
tranh giữa họ gia tăng [7]. Hơn thế nữa, ở đây
không đơn giản chỉ nói về sự hợp tác giữa các
trường cao đẳng, đại học của một thành phố
hay một vùng với nhau, hay là với các viện
nghiên cứu khoa học - điều thành truyền
thống lâu đời và những thành công - mà là về
sự hợp nhất hoàn toàn hoặc một phần chúng
với nhau, tức là, về sự thành lập một cơ quan
khoa học - giáo dục mới trên cơ sơ từ 2 trường
đại học trở lên, hoặc là, về sự sáp nhập của
một trường cao đẳng vào thành phần của một
trường đại học lớn. Khi hợp nhất các cơ cấu
tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, các nhiệm vụ
có tính ưu tiên sau đây được giải quyết:

- Hợp nhất các nguồn lực;
- Bảo đảm sự tiếp cận rộng rãi hơn tới các

công trình cơ sở hạ tầng (các toà nhà, các
phòng thí nghiệm, các thư viện, các phương
tiện thông tin liên lạc);

- Cùng phát triển;
- Tập trung các nguồn lực con người;
…

Để có được bản đầy đủ của tài liệu, 
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Căn nguyên căn bệnh là gì? Căn
nguyên căn bệnh không giống với ổ
bệnh, càng không giống với căn

bệnh, triệu chứng bệnh. Về căn bệnh, triệu
chứng bệnh của giáo dục Trung Quốc
đương đại, nói chung người ta quy về thể
chế giáo dục, tức là thể chế bản vị quan ;
nhưng sự hình thành thể chế giáo dục này
có căn nguyên của nó, đó chính là một mô
hình tâm lý cực kỳ quan trọng trong văn hóa
truyền thống: “Xây dựng đất nước theo
phương châm trung và hiếu” .

Hiện nay giáo dục Trung Quốc đang đối
mặt với khủng hoảng chưa từng có. Có thể
nói không ngoa rằng, người Trung Quốc đã
hoàn toàn mất mục tiêu trong việc giáo dục
thế hệ sau của mình. Ngay từ giáo dục trung
tiểu học, thậm chí từ vườn trẻ, thanh thiếu
niên Trung Quốc đã bị dồn lên cây cầu độc
mộc thi vào đại học; còn giáo dục đại học
thì phần lớn trở thành dạy nghề, có khi còn
không được như dạy nghề, mà chỉ cốt đế
kiếm mảnh bằng. Văn bằng là bằng cứ về
một người đã qua giáo dục. Nhưng đây là
thứ giáo dục như thế nào?

Chung quy lại, thứ giáo dục mà từ nhỏ trẻ
em được tiếp nhận có 2 điểm chủ yếu nhất:
một là phục tùng, tức là phục tùng vô điều

kiện người có địa vị cao hơn mình, có quyền
lực lớn hơn mình, dù chỉ là một lớp trưởng
nhỏ bé. Tiếp nhận thứ giáo dục này sẽ khiến
người ta cho rằng bản vị quan là điều thiên
kinh địa nghĩa, và một lòng mong muốn
mình trở thành vị quan to hơn.

Một điểm nữa là các quy tắc ngầm, ai
cũng biết các quy tắc chính thức có thể tùy
ý vi phạm, có thể nói những lời giả dối,
trống rỗng, đao to búa lớn, có thể mặt dày
mày dạn làm những việc thất đức, thậm chí
những việc phạm pháp mà không có bất kỳ
sự hạn chế nào, nhưng quy tắc ngầm thì
không thể vi phạm, khi lắng nghe người
khác, phải khéo nắm được cái ý tại ngôn
ngoại của người đó.

Chẳng hạn, việc giảng dạy ở đại học rõ
ràng là làm mệt dân, gây tốn tiền của, tham
nhũng tràn lan, công nhiên làm giả, nhưng
mấy năm trước, khi đánh giá, trước mặt
thanh tra viên, từ hiệu trưởng cho tới cán bộ
học sinh đều phải nói năng hùng hồn, ra sức
tô vẽ thành tích, vì điều này can hệ tới sự
“sinh tử tồn vong” của nhà trường và danh
dự của tập thể. Khi động viên trong trường,
người ta sẽ ngầm ngụ ý, thậm chí nói rõ tầng
quan hệ này với giáo viên, công nhân viên
chức và học sinh. Các thanh tra viên thực ra

CĂN NGUYÊN
CỦA CĂN BỆNH GIÁO DỤC Ở TRUNG QUỐC*

GS. DENG XIAOMANG
Khoa Triết học, Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung 

* Tạp chí Shehui kexue luntan (Trung Quốc), số 7-2010, tr.114-122.
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cũng biết rất rõ sự việc, nhưng không thể
nói trắng ra ngay tại chỗ. Ai khui lỗ thủng,
người đó không được sống yên.

Trong lĩnh vực giáo dục ở Trung Quốc,
thứ đào tạo đại loại như vậy ngày ngày diễn
ra, trẻ em nhìn tận mắt, nhập vào tâm, cảm
thấy đây là tri thức xã hội và kinh nghiệm
sống tối thiểu, không hiểu điều này, đừng
hòng “nhập cuộc” trong xã hội. Tác dụng
của thứ lời nói giả dối sáo rỗng như vậy là ở
chỗ buộc người ta phải phục tùng, uốn nắn
tư duy của mình theo lời của quyền lực.

Do đó nội dung của giáo dục thực ra là
dùng mọi phương thức, kể cả phương thức
lừa bịp để buộc người ta phục tùng. Đây
chính là lai lịch của bản vị quan. Từ đó biểu
hiện về mặt phương thức giáo dục, đủ loại
hiện tượng lộn xộn, như giáo dục đại nhảy
vọt, chiêu sinh ồ ạt, học phí cao, nha môn
hóa và thị trường hóa thể chế nhà trường
với sự chủ đạo của hành chính, mục nát về
giáo dục và học thuật lan tràn khắp nơi...
đều bắt nguồn từ thể chế bản vị quan này.
Ở Trung Quốc, đã có quyền thì có việc gì
mà không làm được! cần tiền có tiền, cần
người có người, cần đất có đất, cần bằng có
bằng, cần luận án có luận án, cần con số có
con số..., chỉ có cần học thuật, cần tư tưởng
thì không thể!

Những năm gần đây người ta đã tiến
hành nghiên cứu và giải thích về những hiện
tượng này từ các giác độ khác nhau, những
nghiên cứu và giải thích này xem ra cũng đã
làm rõ được một số vấn đề, nhưng cảm giác
đem lại cho người ta vẫn là chưa nói được
cái gốc của vấn đề. Chẳng hạn cứ nói tới
“bản vị quan” thì người ta đều cho rằng đó
là một khối u ác tính rất lớn trong giáo dục,
nhưng rốt cuộc là bản vị quan dẫn đến mục

nát trong giáo dục hay tư tưởng giáo dục
mục nát dẫn tới bản vị quan? Tôi muốn chỉ
ra, bản vị quan của chúng ta khác với bản vị
quan nói chung, là thứ bản vị quan đặc biệt
“quan (vua) - thầy hợp nhất”.

Chẳng hạn các nước khác (thí dụ Đức)
cũng sùng bái chức vị và phẩm hàm, hiện
tượng “quan lớn hơn một cấp đè chết
người” cũng không phải chỉ Trung Quốc
mới có, nhưng không giống như ở Trung
Quốc, nơi mà “sếp” trở thành “nhà giáo
dục” đương nhiên của tất cả mọi người
dưới quyền. Một đơn vị (dù không phải là
đơn vị giáo dục) nẩy sinh vấn đề, người
lãnh đạo trước tiên kiểm điểm mình
“không giáo dục tốt công nhân viên chức
của mình”. Hàn Phi Tử thời xưa từng nói
đến việc “dùng quan lại làm thầy” , còn
Khổng Tử thì đề xướng việc “dùng thầy làm
quan lại” (“Làm quan mà giỏi thì làm giáo
dục, làm giáo dục mà giỏi thì làm quan”).

Điều tôi muốn chỉ ra là, căn nguyên đích
thực của căn bệnh giáo dục ở Trung Quốc
ngày nay bắt nguồn từ quan niệm giáo dục
mấy nghìn năm nay, đó là quan niệm giáo
dục chính thức lấy “trung hiếu lập quốc”
làm mục tiêu. ay đổi tận gốc quan niệm
giáo dục là then chốt của cải cách thể chế
chính trị hiện tại, đây cũng là nguyên nhân
khiến cải cách trong lĩnh vực giáo dục ngày
nay khó khăn hơn các lĩnh vực khác. Đương
nhiên giải thích thấu triệt điều này không
phải là việc giản đơn.  

...

Để có được bản đầy đủ của tài liệu, 
xin vui lòng liên hệ:

VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC
Điện thoại: 04 62827862;

E-mail: ttkh.hcma@gmail.com
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Mục tiêu giáo dục đạo đức của Trung
Quốc và Nhật Bản từ thời Cận đại
trở đi đều mang đặc điểm đậm nét

là “lấy xã hội làm tiêu chuẩn”, yêu cầu lấy con
người làm tiêu chuẩn mờ nhạt không đáng kể.
Nhưng hiện nay, giáo dục đạo đức Trung
Quốc và Nhật Bản cuối cùng đã xác lập mục
tiêu quan tâm đến cả xã hội và con người.
Nhìn từ mục tiêu giáo dục đạo đức, trong cái
chung giữa 2 nước lại biểu hiện sự khác biệt
nhau tương đối lớn.

I. Mặt chung trong mục tiêu giáo dục đạo
đức ở Trung Quốc và Nhật bản cận hiện đại

Việc xác định mục tiêu giáo dục đạo đức
xuất phát từ chỗ lấy cá nhân hay xã hội làm
tiêu chuẩn, điều đó phản ánh 2 loại quan
niệm giá trị giáo dục khác nhau. Quan điểm
giáo dục lấy cá nhân làm tiêu chuẩn coi trọng
giá trị cá nhân của giáo dục, chủ trương tất
cả xuất phát từ cá nhân, tất cả thoả mãn nhu
cầu phát triển của cá nhân. Như có học giả
đã chỉ ra, trong lịch sử, quan niệm giá trị giáo
dục này từng đóng vai trò tương đối tiến bộ,
nó làm cho con người thoát khỏi áp bức, trói
buộc của thần học tôn giáo và chủ nghĩa
phong kiến, giải phóng cá tính con người.
Nhưng do quá nhấn mạnh một chiều đến
nhu cầu của cá nhân, tất nhiên nó tách rời cá

nhân với xã hội, khiến cho giáo dục đạo đức
phần nào mang tính phản xã hội . Quan
niệm giáo dục lấy xã hội làm tiêu chuẩn lại
lấy nhu cầu xã hội làm thước đo cơ bản,
nhấn mạnh một chiều đến lợi ích xã hội, phủ
nhận nhu cầu chính đáng của cá nhân, coi
cá nhân là công cụ thực hiện mục tiêu xã hội.
Quan niệm giá trị giáo dục này thích ứng với
và phục vụ cho chế độ thống trị chuyên chế.
Hai quan niệm giáo dục này có thể dùng để
đánh giá định hướng giá trị của mục tiêu
giáo dục đạo đức.

ứ nhất, quan niệm giá trị lấy xã hội làm
tiêu chuẩn chiếm địa vị chủ đạo

Tác giả cho rằng, mục tiêu giáo dục đạo
đức của Trung Quốc và Nhật Bản tuy đều tồn
tại 2 quan niệm giá trị là lấy xã hội và lấy cá
nhân làm tiêu chuẩn, nhưng phần nhiều là
quan niệm giá trị giáo dục lấy xã hội làm tiêu
chuẩn chiếm địa vị chủ đạo. Dù là “Trung thể
Tây dụng”  của Trung Quốc hay “Hoà hồn
Dương tài” của Nhật Bản, dù là phong trào
“Cứu vong đồ tồn”  trong lịch sử cận đại
Trung Quốc hay cuộc hành quân cấp tốc hiện
đại hoá của Nhật Bản, dù là cuộc cách mạng
dân chủ mới của Trung Quốc, cuộc cải tạo
nhân tài cách mạng thời kỳ đầu của Trung
Quốc mới hay chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa

SO SÁNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN CẬN HIỆN ĐẠI*

WANG LIRONG, 
JINXIANDAI ZHONG 

* Tạp chí Xueshu yanjiu (Trung Quốc), số 9-2010, tr.116.
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quốc gia cực đoan của Nhật Bản trước ế
chiến 2, dù là phong trào chính trị thời kỳ
“cách mạng văn hoá” của Trung Quốc hay là
thời kỳ công nghiệp hoá, tăng trưởng kinh tế
cao tốc của Nhật Bản, rõ ràng đều thể hiện
đầy đủ đặc trưng rõ nét của quan niệm giá trị
giáo dục lấy xã hội làm tiêu chuẩn. Trong
mục tiêu giáo dục đạo đức, 2 nước đều cực
kỳ coi trọng độc lập của quốc gia dân tộc và
hoạt động xây dựng kinh tế, cực kỳ coi trọng
chức năng chính trị, xã hội và sản xuất của
giáo dục và đều tương đối coi nhẹ sự giác ngộ
tự ý thức của con người, coi nhẹ nhu cầu phát
triển chính đáng, lợi ích chính đáng của cá
nhân. Kết quả là làm cho giáo dục đạo đức
trở thành công cụ của nhà nước, xã hội. Vì
Trung Quốc và Nhật Bản đều thuộc vùng văn
hoá Nho giáo nên đều có truyền thống lịch
sử “nhất trí giữa chính trị và giáo dục”. ứ
mục tiêu giáo dục bồi dưỡng đạo đức lấy sự
phát triển của xã hội làm tiêu chuẩn chứ
không phải lấy sự phát triển cá tính của con
người làm xuất phát điểm đó là có lợi cho
việc dựa vào quyền lực nhà nước để tiến hành
từ trên xuống dưới việc bồi dưỡng những
nhân tài cần thiết cho xã hội, nhưng đồng
thời cũng khiến cho cá nhân trở thành công
cụ của xã hội, nhà nước. Điều này rất nguy
hiểm, tức là khi người thống trị đất nước có
quyết sách sai lầm, mục tiêu giáo dục đạo đức
cũng theo đó đi vào sai lầm, gây tai hoạ lớn
cho đất nước. Trung Quốc và Nhật Bản đều
từng phải chịu tai hoạ này. Mục tiêu trung
tâm của giáo dục đạo đức trong thời kỳ “cách
mạng văn hoá” Trung Quốc chủ yếu là giá trị
chính trị, còn mục tiêu giáo dục nhằm phát
triển khoa học và văn hoá, phục vụ cho xây
dựng kinh tế, thoả mãn nhu cầu phát triển
của cá nhân thì bị phê phán, giáo dục đạo đức

trở thành công cụ của đấu tranh giai cấp.
Giáo dục đạo đức trong thời kỳ chủ nghĩa
quân phiệt Nhật Bản là nhằm rèn đúc quốc
dân của Hoàng quốc và nhân tài nghĩa dũng
phụng sự sự nghiệp công, còn việc phục vụ
cho nhu cầu chiến tranh cũng làm cho giáo
dục đạo đức trở thành công cụ kiểu tập
quyền phát-xít, đi tới mặt trái của nhân tính.

Trung Quốc và Nhật Bản cũng từng có
quan niệm giá trị mục tiêu giáo dục đạo đức
lấy cá nhân làm tiêu chuẩn, nhưng nhìn
tổng thể, xu thế chủ đạo trong mục tiêu giáo
dục đạo đức cận hiện đại của 2 nước vẫn
chủ yếu lấy xã hội làm tiêu chuẩn, còn yêu
cầu lấy cá nhân làm tiêu chuẩn thì mờ nhạt
không đáng kể.

ứ hai, giáo dục đạo đức ở Trung Quốc và
Nhật Bản đương đại đã xác lập mục tiêu quan
tâm đến cả xã hội lẫn cá nhân

Cùng với cải cách mở cửa của Trung Quốc
và cải cách dân chủ sau ế chiến 2 của Nhật
Bản, trong quan niệm giá trị mục tiêu giáo
dục đạo đức của 2 nước có bước nhảy vọt về
chất, mục tiêu giáo dục đạo đức lấy cá nhân
làm tiêu chuẩn dần nổi bật. Phía Trung
Quốc, giới giáo dục nhấn mạnh lại quan
niệm phát triển toàn diện con người và đã
tiến hành thảo luận chuyên về vấn đề này.
Người ta bắt đầu nhận thức giá trị của giáo
dục từ giác độ phát triển tố chất và bồi
dưỡng tính chủ thể của bản thân người được
giáo dục. Hiện nay người ta đã thừa nhận
rộng rãi quan niệm giá trị giáo dục. 

… 

Để có được bản đầy đủ của tài liệu, 
xin vui lòng liên hệ:

VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC
Điện thoại: 04 62827862;

E-mail: ttkh.hcma@gmail.com
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Chào các bạn!
Tôi và ngài Victor Antonovich (V.A.

Sadovnichi- Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng
các trường đại học Nga, hiệu trưởng Đại học
quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov,
MGU) từ lâu đã ước hẹn với nhau sẽ có một
cuộc gặp mặt với thành phần như thế này. Tôi
rất vui vì cuộc gặp này diễn ra trước thềm
năm học mới. Tôi muốn chúc mừng tất cả
mọi người nhân sự kiện này, nhân dịp năm
học mới sẽ bắt đầu sau một vài ngày nữa. Tôi
muốn gửi tới tất cả các bạn, các sinh viên của
các bạn, các đồng sự và đội ngũ giáo sư, giảng
viên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và
thành công. Tới cả các sinh viên, như tôi đã
nói, cả các nghiên cứu sinh của các bạn nữa.

Các bạn đại diện cho Hiệp hội Hiệu
trưởng các trường đại học - tổ chức tập hợp
các nhà lãnh đạo của tất cả các trường đại
học trong cả nước, một tổ chức đang rất có
uy tín. Cùng với Chính phủ, các bạn giải
quyết những nhiệm vụ then chốt nhằm hoàn
thiện hệ thống đại học nước nhà. Và ở đây,
Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học giữ

vai trò quan trọng, tất nhiên, thực sự là
không gì có thể thay thế được, với tư cách là
một tổ chức đối tác thiết kế, phối hợp. Dù gì
chăng nữa, tôi và Victor Antonovich, và cũng
như tất cả những người đang có mặt ở đây,
bằng cách này hay cách khác, vẫn đã có
nhiều dịp bàn thảo với nhau về những vấn
đề của các trường đại học nói riêng và của
cộng đồng nói chung rồi.

Tôi tin rằng, chúng ta đều có chung quan
niệm về một nền giáo dục hiện đại, chất
lượng - đó là cái đảm bảo cho sự phát triển
bền vững của đất nước chúng ta, là cơ sở để
mỗi con người cụ thể được tự thực hiện, là
cơ sở để mở rộng khả năng kinh tế và xã hội
cho tất cả mọi người dân, là nguồn lực chiến
lược của nước Nga mà chúng ta cần phải
củng cố và tận dụng hết. Chính nhờ có một
hệ thống giáo dục đại học mạnh, đất nước
chúng ta đã nhiều lần thành công, đã thắng
trong các cuộc cạnh tranh toàn cầu trên
những bước ngoặt lịch sử cam go nhất - chỉ
cần nhớ về các dự án nguyên tử hay vũ trụ
thôi cũng đã đủ thấy rõ điều này.

* Tạp chí Voprosy obrazovanija (Nga), ngày 25-08-2011.

NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI,
CHẤT LƯỢNG LÀ ĐẢM BẢO
CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC*

� Tóm tắt: Ngày 24/08/2011, Thủ tướng Liên hang Nga V.V. Putin đã có cuộc
gặp với các đại biểu cốt cán của Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Nga.
Tại đây, Thủ tướng V. Putin đã có một bài phát biểu quan trọng, được công bố
với tiêu đề ‘Nền giáo dục hiện đại, chất lượng là đảm bảo cho sự phát triển bền
vững của đất nước”.
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Đúng là đến nay chúng ta đã đạt được
nhiều thành tựu, nhiều công tích đáng tự
hào. Tất nhiên, vẫn còn có những vấn đề
cần giải quyết. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn
tin rằng nền giáo dục Nga vẫn giữ vững
được các ưu thế cạnh tranh chủ yếu, cơ bản
của mình. Chúng ta đang gặp phải vấn đề
chảy máu chất xám. Điểu này, tất nhiên, cho
thấy chúng ta vẫn chưa tạo được điều kiện
để sử dụng những con người ấy một cách
tốt nhất. Nhưng đây không phải lỗi của
trường đại học (bây giờ, chúng ta hãy khoan
xem xét những vấn đề này, mà sẽ bàn vào
một dịp khác), điều này nói lên rằng, đã là
đại học thì sẽ phải cho ra được những sản
phẩm có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu
của các công ty lớn - cả các công ty của
chúng ta, lẫn của thế giói, và cả các trung
tâm khoa học nữa.

Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học
trong nước đang tỏ rõ năng lực của mình tại
các trung tâm hàng đầu thế giới, các công ty
công nghệ cao, và đây không chỉ là hiện
tượng xa xôi trước kia, mà hiện nay cũng có
nhiều trường hợp như vậy.

Trong những năm gần đây, ở các trường
đại học Nga, sô' lượng sinh viên nước ngoài,
không chỉ từ các quốc gia SNG, Mỹ Latinh,
châu Phi, vốn là nét đặc trưng của thời Liên
bang Xô Viết, mà cả từ các nước Tây Âu,
Trung Quốc, Hoa Kỳ đã tăng cao.

Một điều rất quan trọng là, trong những
thời điểm khó khăn chúng ta vẫn giữ được
những truyền thông tốt đẹp, tính kê thừa và
chất lượng giáo dục đại học - chủ yếu, tất
nhiên, đó là nhờ công của các giáo sư, giảng
viên, tập thể các trưòng đại học và học viện,
nhò họ đã trung thành, thấy và nhận thức
rõ trách nhiệm của mình đốì với tương lai

nước Nga. Đây chính là cơ sở cho phép
chúng ta đề ra những nhiệm vụ mối, hoàn
thiện nền đại học nước nhà, đáp ứng những
yêu cầu của thời đại, nhu cầu của xã hội và
nhiệm vụ phát triển quốc gia.

Đầu tư nhà nước cho giáo dục đại học
trong 6 năm trở lại đây đã tăng gấp hơn 3
lần. Nám 2011, chỉ tính riêng ngân sách liên
bang chi cho giáo dục đại học đã gần 390 tỉ
rúp. Để so sánh, tôi chỉ nhắc rằng năm 2005
chúng ta đã chi cho mục tiêu này 115 tỉ rúp
từ nguồn ngân sách liên bang.

Khi tập trung các nguồn tài chính, chúng
ta đồng thời cũng bắt tay vào cải cách hệ
thống, và lôgíc ở đây là nhằm xây dựng một
hạt nhân vững mạnh trong giáo dục đại học.

Hai đại học công lập, Đại học quốc gia
Moskva và Đại học quốc gia Saint Peterburg,
đã có được một vị thế đặc biệt. Hai đại học
này đã thành lập được 8 trường đại học
nghiên cứu cấp liên bang và 29 trường đại
học nghiên cứu cấp quốc gia. Trong 5 năm
tới, các trường đại học này sẽ được hỗ trợ
khoảng 70 tỉ rúp. Chúng phải trở thành
những đầu tàu phát triển của các vùng miền,
các ngành có ý nghĩa chiến lược, và tất nhiên,
phải xác định hướng phát triển của cả những
trường đại học khác. Đến nay, sau khi đã lo
xong phần nền, chúng ta cần phải tiến
những bước tiếp theo, thực chất, là hiện đại
hoá toàn bộ hệ thống các trường đại học của
nước Nga, làm sao để đảm bảo rằng những
danh hiệu vẻ vang - đại học, học viện. 

…
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Trong cuốn sách mang tính đột phá
mang tên Tương lai của xã hội hậu
công nghiệp được xuất bản năm 1973

của mình, nhà xã hội học Daniel Bell đã dự
báo nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi từ tập
trung nhân công sản xuất hàng hóa sang nền
kinh tế dựa vào tri thức, chú trọng cung cấp
các loại hình dịch vụ. Sẽ không thể thành
công nếu chỉ dựa vào lao động thủ công hay
các dây chuyền lắp ráp như trước đây; thành
công sẽ đòi hởi nhiều kỹ năng tiên tiến và tính
sáng tạo. Ít ra là từ thời điểm đó, các chính trị
gia và học giả Hoa Kỳ đã thường xuyên nhấn
mạnh vai trò then chốt của giáo dục đối với
tương lai của nước nhà. Dường như ai cũng
nhất trí cho rằng những ngôi trường tốt là
điều kiện tiên quyết của một nền kinh tế giàu
triển vọng, của quá trình trao đối cá nhân và
xã hội, của một xã hội dân sự lành mạnh mà
trong đó cử tri đủ trình độ hiểu biết để tham
gia vào những vấn đề nóng của cộng đồng.

Mặc dù ai cũng thừa nhận giá trị của giáo
dục, nhưng vẫn diễn ra cuộc tranh cãi nảy lửa
về phương pháp cải cách giáo dục của Hoa Kỳ.
Cứ một vài năm, lại xuất hiện một ý tương
mới để cứu vãn các trường học Hoa Kỳ, nào
là áp dụng các tiêu chuẩn, mở các trường tự
chủ công lập, phát hành chứng nhận cổ phần
cho khu vực giáo dục tư nhân hoặc trả lương
giáo viên theo kết quả công tác. Gần đây nhất

là hai chương trình cấp liên bang nhằm chấn
hưng hệ thống giáo dục Hoa Kỳ: đó là đạo luật
“No Child Le Behind” (Không bở rơi một
học sinh nào) ra đời năm 2001 nhằm áp dụng
các tiêu chuẩn và trách nhiệm giải trình để
nâng cao năng lực của tất cả học sinh đến
năm 2014 và “Race to the Top" (Vươn tới đỉnh
cao) - một sáng kiến của chính quyền Obama
– khuyến khích đổi mới thông qua các khoản
viện trợ cho các bang thực hiện lộ trình cải
cách. Tất cả những hoạt động này đều mang
lại tiến bộ ở một vài khu vực, nhưng không
cải thiện được nền giáo dục trên diện rộng.
Các trường của Hoa Kỳ tiều tụy đứng lưng
chừng trong các bảng xếp hạng quốc tế, dưới
cả những quốc gia như Estonia và Slovenia.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi chấm dứt nạn
phân biệt chủng tộc, nhưng chủng tộc và tầng
lớp xã hội vẫn tạo ra hố sâu ngăn cách học
sinh. eo kết quả Kiểm định Quốc gia về
Tiến bộ Giáo dục - bộ tiêu chí đánh giá dài
hạn đáng tin cậy nhất vê kết quả hoạt động
trường học của Hoa Kỳ, điểm trung bình kỹ
năng Đọc của học sinh da đen lớp 12 chỉ
tương đương với học sinh da trắng lớp 8.

Hoa Kỳ cần có cách tiếp cận triệt để và hệ
thống để cải thiện nền giáo dục. Để có thể
hình dung ra nỗ lực cần thực hiện, phải nhìn
nhận mỗi một lĩnh vực chuyên môn bao gồm
bốn thành tố sau: nguồn lực con người, liên

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA NỀN GIÁO DỤC HOA KỲ
VÀ BÀI HỌC CẢI CÁCH GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI*

JAL MEHTA 

* Tạp chí Foreign Affairs (Mỹ), tháng 5 và 6-2013.
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quan đến việc thu hút, tuyển chọn, đào tạo và
duy trì số cán bộ làm việc trong lĩnh vực đó;
khối lượng kiến thức cơ bản cần cung cấp
trong lĩnh vực đó; cơ cấu tổ chức có hiệu quả
cao; hệ thống quản lý kết quả hoạt động tổng
thể và trách nhiệm giải trình. Mỗi ngành
nghề phải xây dựng thứ tự ưu tiên giữa bốn
thành tố ấy; lý tưởng nhất là bốn thành tố
cùng hoạt động hài hòa với nhau.

Những năm gần đây, hệ thống giáo dục
Hoa Kỳ đã tập trung chú trọng vào thành tố
cuối cùng đó là trách nhiệm giải trình mà ít
chú ý tới tiến bộ của các thành tố khác.
Chương trình liên bang về cải cách giáo dục
nhiều tham vọng nhất “Không bở rơi một
học sinh nào” đã tăng cường trách nhiệm giải
trình bằng cách đánh giá các trường dựa trên
kết quả kiểm tra học sinh ở kỹ năng đọc hiểu
và môn toán, đặc biệt là đối với những em
chưa có tiến bộ. Nhưng hầu như chương
trình này không chú trọng các thành tố khác
của lĩnh vực giáo dục, sự mất cân đối đã phần
nào giải thích nguyên nhân không đạt được
mục tiêu của sáng kiến này. Ngược lại, các
lĩnh vực phát triển mạnh ở Hoa Kỳ như
ngành y, luật và cơ khí lại chú trọng nhiều
hơn vào việc xây dựng những nguyên tắc nền
tảng của mình chứ không phải trách nhiệm
giải trình của những người hành nghề. Ví dụ
như các bác sĩ phải đáp ứng qua hàng loạt
tiêu chuẩn rất cao trước khi vào nghề; bồi
dưỡng và mở rộng kiến thức nền thông qua
khóa học thực tế và tiếp đó là đào tạo nâng
cao về lâm sàng, và họ liên tục được đào tạo
lại có kết hợp với thực hành thông qua hình
thức luân chuyển bệnh viện. Ngành y ít chú
tâm đặt các mục tiêu và bắt các bác sĩ phải đạt
được chúng. Chẳng có chương trình nào kiểu
“Không bỏ rơi một bệnh nhân nào”.

Trong khi đó, các nước khác lại tìm ra
phương cách tốt hơn để giáo dục trẻ em. Nó
khác hẳn hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ và
rất tương đồng với các ngành nghề phát triển
mạnh của nước này. Một nghiên cứu quốc tế
gần đây chỉ ra rằng các quốc gia được xếp
hạng cao nhất về giáo dục của thế giới đều
dựa trên những thành công từ các cách tiếp
cận rất trái ngược với Hoa Kỳ. Những quốc
gia đó (gồm Canada, Phần Lan, Nhật Bản,
Singapore và Hàn Quốc - các nước dẫn đầu
Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế
(một hệ thống kiểm tra được quốc tế công
nhận dành cho học sinh 15 tuổi, đánh giá
khả năng giải quyết vấn đề bằng tư duy bậc
cao trong môn Toán học, kỹ năng Đọc và
môn Khoa học) đều có những bước đi giống
nhau. Các nước này tuyển chọn giáo viên từ
những học sinh tốt nghiệp xuất sắc, đào tạo
tăng cường, tạo cơ hội cho họ cộng tác với
đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng
cao khả năng thực hành, cung cấp các hỗ trợ
ngoài chuyên môn mà họ cần để làm việc đạt
hiệu quả cao, cam kết thực hiện các nỗ lực
này bằng một hệ thống phúc lợi xã hội vững
chắc. Vì các quốc gia này khai thác rất tốt
năng lực chuyên môn cao của người thày
nên ít khi phải tiến hành kiểm định ngoài kết
quả hoạt động của nhà trường. 

Nếu Hoa Kỳ muốn dẫn đầu thế giới về kết
quả học tập của học sinh thì sẽ phải “vay
mượn" một số ý tưởng từ các quốc gia hiện
đang xếp hạng cao nhất toàn cầu.
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Hệ thống giáo dục đại học hiện đại
của Hoa Kỳ là một trong những hệ
thống hiệu quả và năng động nhất

trên thế giới. Các trường đại học của Mỹ
luôn đứng đầu các bảng xếp hạng uy tín trên
thế giới trong nhiều năm liền. Là thủ lĩnh
trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ chắc chắn ảnh
hưởng đáng kể tới sự phát triển của các quá
trình giáo dục trên toàn hành tinh.

Một trong những ưu việt của hệ thống
giáo dục đại học Mỹ là khả năng thích ứng
cao. Với sự hỗ trợ của nhà nước, hệ thống
giáo dục Hoa Kỳ luôn phản ứng nhanh với
tất cả những thách thức hiện tại và tương lai
và tích cực ứng dụng những đổi mới có triển
vọng vào quá trình giáo dục và nghiên cứu
khoa học. Nét đặc thù của hệ thống giáo dục

này là sự phân quyền có tính lịch sử của nó
- chức năng quản lý được giao cho chính
quyền các bang, còn các trường đại học có
quyền tự chủ rộng rãi, điều mà chính quyền
Hoa Kỳ ở tất cả các cấp luôn nhấn mạnh.
Mặc dù vậy, hoạt động của tất cả các trường
đại học Hoa Kỳ đều nhằm thực hiện chiến
lược phát triển lâu dài, thống nhất do nha
nước đề ra và hỗ trợ. Quốc tế hoá và toàn cầu
hoá giáo dục đại học với tính cách là những
xu hướng cấp thời của nền giáo dục hiện đại,
tất yếu là đối tượng của chính sách có định
hướng của nhà nước nhằm đạt được một
loạt mục tiêu kinh tế và địa chính trị. Việc
phát triển các quá trình toàn cầu trong giáo
dục ở giai đoạn lịch sử hiện nay đi đôi với sự
gia tăng mạnh mẽ ảnh hưởng của các trường

CÁC QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HOÁ
VÀ TOÀN CẦU HOÁ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
TRONG BỐI CẢNH CÁC LỢI ÍCH QUỐC GIA CỦA HOA KỲ*

PGS, TS. J.V.IVANISHKINA
Đại học Nhân văn Quốc gia Moskva 

� Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các quá trình quốc tế hoá và toàn cầu hoá hệ
thống giáo dục đại học hiện đại của Mỹ và vai trò điều tiết của nhà nước đối với
các quá trình này. Bài viết cũng xác định những nguyên nhân và phương hướng
cơ bản của quốc tế hoá hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Bài viết đặc biệt chú ý đến các
vấn đề đa văn hoá trong giáo dục và thực tiễn công tác sinh viên quốc tế, ảnh
hưởng của chính sách nhà nước đối với tính cơ động quốc tế của Hoa Kỳ với tư
cách là nước lãnh đạo thế giới. Bài viết phân tích những triển vọng phát triển
quốc tế hoá và toàn cầu hoá giáo dục trên quy mô toàn thế giới, các vấn đề tương
quan của các hệ thống giáo dục quốc gia và toàn cầu.

* http://mggu-sh.ru (Nga), năm 2013.
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đại học Mỹ với tư cách là những tác nhân
quan trọng trong nền chính trị toàn thế giới.

Trong khoa học hiện đại có sự hiện diện
của những vấn đề cụ thể gắn liền với việc
phân biệt rõ ràng ý nghĩa của các thuật ngữ
“quốc tế hoá” và “toàn cầu hoá”. Quốc tế hoá
giáo dục là quá trình tăng cường thành phần
quốc tế trong quá trình giáo dục. Quốc tế
hoá diễn ra ở hai cấp độ: bên trong (tính cơ
động của sinh viên và của học thuật, hợp tác
khoa học) và bên ngoài (giáo dục xuyên biên
giới). Cả hai cấp độ đều nhằm đẩy nhanh
quá trình toàn cầu hoá, nhưng ở một giai
đoạn nhất định của quốc tế hoá bên ngoài,
nó bắt đầu chuyển thành toàn cầu hoá - quá
trình tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau giữa
các cộng đồng, hướng tới tiêu chuẩn hoá thế
giới [6, tr. 66]. Do đó, một số nhà khoa học
đã tiến hành phân biệt các khái niệm quốc
tế hoá và toàn cầu hoá. Nhưng nếu quốc tế
hoá được đa số các nhà nghiên cứu đánh giá
là quá trình cần thiết và nhìn chung là tích
cực, thì thái độ đối với toàn cầu hoá khá mơ
hồ do những rủi ro mà quá trình này có thể
gây ra đối với các hệ thống giáo dục quốc
dân [1, tr. 59-61; 7, tr. 21-23].

Các quá trình quốc tế hoá và toàn cầu hoá
mà bài viết này đề cập bao trùm hệ thống
giáo dục Hoa Kỳ muộn hơn so với các lĩnh
vực khác của đời sống xã hội như kinh tế,
chính trị và văn hoá. Các trường đại học của
Hoa Kỳ, cũng như của tất cả các nước khác,
ban đầu được xây dựng để giáo dục công dân
Mỹ và phục vụ thị trường nội địa. Trong nửa
đầu thế kỷ XX, đa số sinh viên và giảng viên
các trường đại học là đàn ông - người Anglo-
Saxon và Tin Lành. Viêc chọn trường đại học
phụ thuộc trước tiên vào giai cấp, dân tộc và
tôn giáo của các sinh viên tương lai. Ở mức

độ nhất định, sự phụ thuộc này được duy trì
cho đến ngày nay. Chi phí giáo dục cao khi
theo học các trường đại học của Hoa Kỳ hạn
chế một bộ phận đáng kể công dân Mỹ
không có thu nhập cao tiếp cận với nó. Kết
quả các cuộc trắc nghiệm quốc tế cho thấy
năng lực của học sinh và sinh viên Mỹ về
một loạt bộ môn học cơ bản là còn thấp [14,
tr. 134]. Mặc dù vậy, đối với Hoa Kỳ, thu hút
sinh viên quốc tế vẫn là ưu tiên của nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, Hoa Kỳ
chiếm vị trí số một trên thế giới về số lượng
sinh viên quốc tế và số lượng này tăng lên
theo từng năm [21, tr. 54].

Trên lộ trình tiến tới tầm uy tín quốc tế
hiện đại, hệ thống giáo dục Mỹ đã có những
tiến triển nhất định. Sau Chiến tranh ế
giới thứ hai, Mỹ đã trở thành một trong hai
siêu cường và điều này đặt ra trước nước này
một loạt nhiệm vụ địa chính trị mới. Sự bành
trướng về kinh tế và văn hoá diễn ra trong
điều kiện cạnh tranh khốc liệt với Liên Xô
đã kích thích nhu cầu rèn luyện những năng
lực xuyên văn hoá mới ở sinh viên Mỹ. Năm
1946, Văn phòng Các vấn đề Giáo dục và
Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bắt
đầu thực hiện chương trình Fulbright về tổ
chức và cấp kinh phí cho giao lưu quốc tế
trong lĩnh vực giáo dục. Đến nay, chương
trình do ượng nghị sĩ J. Fulbright khởi
xướng vẫn là dự án có quy mô lớn nhất về
cung cấp học bổng cho sinh viên Mỹ và sinh
viên quốc tế có năng lực [23, tr. 18-19].

…

Để có được bản đầy đủ của tài liệu, 
xin vui lòng liên hệ:

VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC
Điện thoại: 04 62827862;

E-mail: ttkh.hcma@gmail.com



18 VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC - Chỉ dẫn thông tin khoa học số 7 (2016)

CHỈ DẪN THÔNG TIN KHOA HỌC

Giai đoạn phát triển và củng cố các hệ
thống giáo dục quốc dân hiện nay có
đặc trưng là các cấu trúc toàn cầu có

chức năng xác định chính sách trong lĩnh vực
giáo dục, việc làm và đào tạo cán bộ có ảnh
hưởng ngày càng lớn, vai trò của các tổ chức
quốc tế trong việc xác định các ưu tiên của
giáo dục trên thế giới và ở các khu vực ngày
càng được tăng cường. Đồng thời, mức độ
hội nhập ngày càng cao đang làm cho việc gìn
giữ những tính đặc thù độc nhất vô nhị, được
hình thành một cách lịch sử của các hệ thống
giáo dục trở nên ngày càng bức thiết, song
điều đó không được mâu thuẫn với sự cần
thiết khách quan của việc cấp và công nhận
các văn bằng và chứng chỉ với các trình độ
khác nhau của quốc tế. Việc Nga hội nhập
vào cộng đồng giáo dục thế giới bị hạn chế
bởi nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề thiếu các
nghiên cứu đối sánh có chất lượng ở nhiều
cấp độ. Mặc dù tiến trình Bologna đòi hỏi các
hệ thống giáo dục phải minh bạch, song nền
giáo dục Nga thường không phải là một phần
của các nghiên cứu quốc tế, điều này dẫn đến

cái nhìn không toàn diện về các xu hướng
phát triển của nền giáo dục Nga.

Xây dựng các mô hình mới về đào tạo cán
bộ có trình độ chuyên môn cao nhằm phát
triển các ngành sản xuất có hàm lượng khoa
học cao, tổ chức tương tác trực tuyến thường
xuyên giữa các cơ sở giáo dục với các nhà
tuyển dụng, tích cực tham gia hợp tác quốc
tế là những nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển
giáo dục nghề nghiệp ở thế kỷ XXI.

Những đặc trưng của quá trình hiện đại
hoá giáo dục nghề nghiệp chủ yếu được xác
định bởi trình độ và mức độ có việc làm của
tốt nghiệp sinh các cơ sở dạy nghề trên thị
trường lao động, đó chính là quá trình họ
thích nghi với thực tiễn và những yêu cầu mới
gắn liền với nguyên tắc hoạt động lao động,
nó quyết định cách bố trí việc làm phù hợp
với chuyên ngành được đào tạo, quyết định
điều kiện lao động tối ưu, mức lương, an sinh
xã hội, các khả năng phát triển nghề nghiệp.

Do hệ thống phân công bắt buộc của nhà
nước trong thời kỳ Xô viết sụp đổ, tốt nghiệp
sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp và

ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN
VẤN ĐỀ TOÀN CẦU THẾ KỶ XXI*

S.V.IVANOVA, E.A.PAKHOMOVA,
M.P.PAL’JANOV, E.L.RUDNEVA

� Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề phát triển hệ thống giáo dục hướng nghiệp và
dạy nghề ở Nga và nước ngoài. Bài viết cũng cho thấy thực tiễn hình thành các
hình thức dạy nghề và quan hệ tương tác giữa xã hội, doanh nghiệp và các cơ sở
giáo dục trong lĩnh vực này.

*  Tạp chí Pedagogika (Nga), số 10-2013, tr.43-51.
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đại học đã phải đối mặt với vấn đề tự tìm việc
làm, điều mà tuyệt đại đa số họ chưa sẵn
sàng. Từ một tốt nghiệp sinh các trường
trung cấp dạy nghề và các trường đại học trở
thành một cán bộ sản xuất là điều vô cùng
phức tạp vì giữa các cơ sở dạy nghề và người
sử dụng lao động có một khoảng cách.

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp của
Nga, vấn đề việc làm của thanh niên là một
vấn đề mới, khác với các nước khác đã có
quan hệ thị trường trên 100 năm. Căn
nguyên làm cho vấn đề này trở nên gay gắt
thêm là tình trạng già hoá dân số. Trong
những thập kỷ tới (sau khi thế hệ già nghỉ
hưu) thanh niên sẽ không thể bổ sung tiềm
lực lao động cho đất nước ở mức độ cần thiết,
cả về số lượng lẫn chất lượng. Lý do đòi hỏi
phải giải quyết vấn để này là một loạt mâu
thuẫn trong hệ thống giáo dục Nga. Chẳng
hạn, nền sản xuất cách tân hiện đại đòi hỏi
phải đào tạo thế hệ trẻ ở trình độ cao hơn. Do
vậy, những kiến thức thu nhận được vẫn còn
lạc hậu so với trình độ phát triển của công
nghệ. Trình độ chuyên môn mà các tốt
nghiệp sinh nhận được thường không đáp
ứng các yêu cầu của sản xuất. Định hướng
nghề nghiệp của thanh niên được xây dựng
không phải trên cơ sở hiểu biết về bản chất
nghề nghiệp và hoạt động lao động mà trên
cơ sở những thuộc tính bề ngoài. êm vào
đó, nam nữ thanh niên không coi lao động là
giá trị mà chỉ coi đó là công cụ để đạt được
lợi ích cá nhân. Mong muốn “sống tốt” ở họ
không trùng hợp với các phương tiện để đạt
được mục đích này. ị trường dịch vụ giáo
dục không đáp ứng nhu cầu của thị trường
lao động. Dịch vụ thanh toán phát triển
nhanh hơn so với khả năng chi trả của nó.

Vấn đề này trở nên gay gắt hơn do việc

chuyển sang hình thái kinh tế hậu công
nghiệp, gắn liền với sự phát triển của các công
nghệ mới, sự biến đổi của cơ cấu việc làm của
cư dân, quá trình toàn cầu hoá các quan hệ
kinh tế và sự gia tăng cạnh tranh. Trong
những điều kiện đó, những yêu cầu về đặc
tính nghề nghiệp và nhân cách của tốt nghiệp
sinh, chất lượng đào tạo nghề nghiệp, trình
độ chuyên môn, kỹ năng và kỹ xảo của họ
cũng tăng lên. eo số liệu các nghiên cứu xã
hội học do Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo
dục Nghề nghiệp vùng Kuzbass (KRIRPO) và
Viện Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử Sư phạm
thuộc Viện Hàn lâm Giáo dục Nga (ITIP
RAO) tiến hành trong các năm 2011-2013,
38% người sử dụng lao động Vùng Liên bang
Sibir không hài lòng với việc đào tạo chuyên
gia của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trung
cấp, còn đối với các trường đại học - 30%. Đặc
biệt, khả năng lĩnh hội nghề nghiệp trên thực
tế của tốt nghiệp sinh đã bị chỉ trích rất nhiều,
ở mức độ nhất định, một số lượng đáng kể
những người trẻ tuổi chưa sẵn sàng chuyên từ
học tập sang làm việc.

Đối với thanh niên, điều này có nghĩa là
vấn đề giáo dục nghề nghiệp và việc làm của
nhóm cư dân này là khá cấp thiết và nổi lên
thành vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng
nhất của thế kỷ XXI, đòi hỏi  phải đưa ra
những quan điểm lý thuyết và thực tế, các mô
hình, cách tiếp cận tới việc hiện đại hoá nó
nhằm bảo đảm việc làm cho thanh niên trên
một thị trường lao động đầy biến động.
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Tháng 8 năm 2008, Shulamit Volkov –
giáo sư chuyên ngành Lịch sử châu
Âu hiện đại giảng dạy tại trường Đại

học Tel Aviv đã có một bài xã luận trên tờ
Ha'aretz rất uy tín của Israel với tựa đề:
“Nghiên cứu có thể thực hiện được trong
khoa học nhân văn”. Về cơ bản, bài viết là lời
biện hộ cho khoa học nhân văn trước việc
Bộ Tài chính Israel chỉ trích công khai “sự
hoang phí” cố hữu trong cầu trúc và quản lý
của các trường đại học ở Israel. Bà đưa ra các
lý do xác đáng rằng các tiêu chí mà cơ quan
tài chính của Chính phủ áp dụng căn cứ vào
các quy luật trò chơi  thiên về khoa học
chính xác và khoa học thường thức. Bà tiếp
tục đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để các
chuyên viên khai thác dữ liệu chuyên nghiệp
đo lường được những đóng góp của khoa
học nhân văn đối với đời sống văn hóa ở Is-
rael, đối với diễn ngôn quan trọng mang tính
công luận hay đối với trình độ giáo dục
chung của người dân nước này?”

Tôi đã có nhiều năm giữ vị trí chủ tịch
trường Đại học Tel Aviv, nên những tranh cãi
này thu hút sự quan tâm của tôi vì những lý
do thiển cận. Tuy nhiên, bài viết của Volkov
cũng có thể đúng với tình trạng ở nhiều quốc
gia khác. Cuộc tranh luận về giáo dục đại
học, chẳng hạn đặc điểm, tài chính, quản lý,
khả năng tiếp cận và tính cạnh tranh, để có
thể nêu ra một vài vấn đề cốt lõi, đang rất sôi

nổi trên toàn cầu. Các quốc gia như Mỹ, Anh,
Canada, Australia và Israel, cũng như cộng
đồng châu Âu, đều thành lập các ủy ban công
cộng để giám sát tình hình giáo dục đại học
trên những phạm vi tương ứng và đề xuất các
chính sách mói để đối phó với một trong
những vấn đề chính sách công quan trọng
trong thời đại của chúng ta. Tại sao cuộc
tranh luận này lại ngày càng lan rộng và trở
nên gay gắt như vậy, và điều đó có nghĩa gì?

Nhu cầu hiểu biết
Tính cấp bách của cuộc tranh luận về giáo

dục đại học trong khoảng một thập kỷ qua
bắt nguồn một phần từ nhận thức phổ biến
rằng giáo dục đại học là một hình thức đầu
tư thông minh và sinh lợi đối với các nền
kinh tế quốc gia. Giáo dục đại học hàng đầu
và các hệ thống nghiên cứu được hiểu là tài
sản quốc gia quan trọng trong nền kinh tế
tri thức hiện nay. Đối với cá nhân, điều này
là hoàn toàn phù hợp theo quan điểm chung
cho rằng giáo dục đại học và cấp đại học hay
cao đẳng là yếu tố cần thiết trong sự nghiệp
của một người và hướng tới sự vận động của
xã hội. Đồng thời, rõ ràng là giáo dục đại
học mang tính toàn cầu. Sự dịch chuyển của
sinh viên, khoa và các nguồn lực qua biên
giới các quốc gia nhiều hơn bao giờ hết, làm
thay đổi các quy luật cạnh tranh về kỹ năng
giáo dục, khoa học và công nghệ trong nền
kinh tế toàn cầu hoá.

TÍNH ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG ĐẠI HỌC MỸ*

ITAMAR RABINOVICH  

* Tạp chí e American Interest (Mỹ), tháng 5 và 6-2009. 
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Nhu cầu lớn hơn bao giờ hết đối với giáo
dục đại học gây ra hai loại áp lực. Một là khả
năng đầu vào một trường đại học/cao đẳng,
và hai là khả năng đầu vào một khoa có tính
cạnh tranh có thể cấp một tấm bằng có lợi
chẳng hạn như y học, công nghệ kỹ thuật hay
quản trị kinh doanh. Dân chủ hóa toàn cầu
về tham vọng giáo dục - nhu cầu hiểu biết là
quyền cơ bản của quyền công dân - đều
đúng ở ‘thê giới thứ hai’ và ‘thế giới thứ ba’
cũng như ở “thế giới thứ nhất”, ở những
nước đang phát triển lên như Trung Quốc và
Ấn Độ, ở các nước Cộng sản cũ hay tại các
nước vẫn được gọi là “các quốc gia đang phát
triển”, hàng triệu thanh niên đang tìm kiếm
cơ hội cao hơn thông qua giáo dục đại học.
Đây là một hiện tượng khá mới mẻ và kịch
tính theo hầu hết bất kỳ tiêu chuẩn nào. Tỷ
lệ người biết chữ, tốt nghiệp phổ thông và
học đại học/ cao đẳng tăng nhanh tại Bắc Mỹ
và hầu hết các nước Tây Âu trong thế kỷ XX
này đang trở nên phổ biến khắp thế giới. Một
số người sẵn sàng học bất cứ ngành nào,
nhưng một số khác đặc biệt quan tâm tới
lĩnh vực học tập được coi là con đường dẫn
tới một sự nghiệp thuận lợi.

Hầu hết các chính phủ có thể giải quyết
áp lực đầu tiên một cách tương đối dễ dàng
bằng việc mở rộng hệ thống giáo dục đại
học. eo lẽ thường, họ mở rộng các học
viện hiện có, thành lập thêm các trường đại
học mới, hoặc phân tầng hệ thống giáo dục
đại học thông qua việc phát triển các trường
trung cấp, cao đẳng bên cạnh các trường đại
học. Nhiều quốc gia, trong đó có các tiểu
vương quốc Ầ-rập, đã cho phép các trường
đại học nước ngoài, phần lớn là các trường
đại học Mỹ và Châu Âu, thành lập chi nhánh
trên đất mình. Điều này không chỉ mở ra cơ

hội được tiếp cận nền giáo dục chất lượng
trong một số trường hợp, mà còn được
“thơm lây” uy tín của hệ thống bằng cấp
phương Tây so với trong nước. Hệ quả là
việc chuyển đổi từ những gì ít nhiều từng là
hệ thống đại học quốc gia mang tính chất
địa phương sang hệ thống giáo dục đại học
trên thực tế đang mở rộng vượt qua khỏi các
trường đại học và biên giới quốc gia.

Do phạm vi cạnh tranh phát triển nhanh
hơn các trường đại học, nên đổi lại, cũng
khó có thể thỏa mãn nhu cầu về nền giáo
dục đại học ở một số lĩnh vực sinh lợi đặc
biệt mà có thể phù hợp vói mục tiêu quốc
gia. Trong nhiều trường hợp, tổng nhu cầu
cá nhân là tương ứng với lợi ích quốc gia;
trong một số trường hợp lại không như vậy;
và trong một số trường hợp khác thì dường
như không có sự khác biệt trong hai vấn đề
này. Đối với  một số quốc gia, chẳng hạn Mỹ
và Israel - việc trúng tuyển vào trường luật
là điều đáng mong ước và rất khó khăn,
song một số trường hợp người ta lại cho
rằng có nhiều luật sư là nhu cầu bức thiết
của quốc gia so với việc có nhiều bác sỹ hay
kỹ sư. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực kỹ
thuật, khoa học máy tính và y sinh, tham
vọng cá nhân và lợi ích quốc gia thường bổ
trợ cho nhau, và nó sẽ còn là vấn đề tranh
cãi lâu dài xem quốc gia nào có thể hòa hợp
vốn con người đang phát triển với cơ hội
giáo dục và quốc gia nào không thể. Để giải
quyết nhu cầu mở rộng và nâng cấp.

…
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