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TÓM-LƯỢC
Để tham-gia giải-quyết vấn-đề chất-lượng giáo-dục và đào-tạo, chúng tôi đã dùng một số
công-cụ quản-lý chất-lượng và suy ra những đề-nghị sau đây :
1. chú-trọng đến giáo-dục từ những lớp mẫu-giáo đến trung-học cơ-sở và đào-tạo từ
những lớp trung-học phổ-thông trở lên,
2. phát-triển giảng-dạy và nghiên-cứu về sư-phạm, tâm-lý sư-phạm, tâm-lý trẻ em, tâmlý trẻ thành-niên..
3. khai-triển chính-sách học-tập đào-tạo liên-tục và xuốt đời,
4. tăng-cường hiệu-năng chính-sách của "thang máy xã-hội",
5. bồi-dưỡng và tăng-cường khả-năng nghiệp-vụ những giáo-viên tiểu-học và trung-học,
6. Nhà Nước để dân tự-do tổ-chức giáo-dục và đào-tạo nhưng giữ độc-quyền tổ-chức thi,
phát bằng-cấp và công-nhận bằng-cấp,
7. dẹp bỏ những kỳ thi liên-tục nhưng duy-trì những văn-bàng tốt-nghiệp hiện có, kể cả
những bằng tiểu-học và trung-học cơ-sở,
8. tăng-cường tính khắt-khe của những khóa-thi,
9. khai-triển những công-cụ học-hỏi ngoài học-đường (trao-đổi giữa học-sinh dân-tộc
khác nhau, dùng mạng Internet, thực-tập ở những cơ-sở sản-xuất, trau dồi kiến-thức ở
những thư-viện, viện-bảo-tàng và triển-lãm lưu-động),
10. coi đại-học là nơi sản-xuất khoa-học kỹ-thuật với trách-nhiệm kết-quả,
11. đối-đãi sinh-viên và giáo-viên đại-học như những người lao-động có trách-nhiệm
nghiệp-vụ,
12. tập-trung lực-lượng đào-tạo đại-học và nghiên-cứu khoa-học kỹ-thuật vào ba hay bốn
đại-học, mỗi đại-học liên-kết với một khu công-nghệ cao,
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Giáo-dục và đào-tạo là vấn-đề quan-trọng trong quy-trình phát-triển văn-hóa và kinh-tế của
một nước. Nhưng đó là một vấn-đề phức-tạp hỗn-hợp những khía-cạnh đạo-đức, tư-tưởng
chính-trị, hữu-hiệu kinh-tế và thỏa-mãn một số nhu-cầu tiêu-dùng. Điều làm cho vấn-đề càng
phức-tạp hơn nữa là tất cả những thành-phần của một quốc-gia đều quan-tâm và tự phong là
đối-tác quan-trọng.
Từ khi có xã-hội văn-minh người ta đã đặt ra những câu hỏi W5H (What, Who, Why, Where,
When, How, đó là việc gì, ai liên-hệ đến việc đó, vì sao lại là một vấn-đề, ở đâu có vấn-đề,
khi nào phải giải-quyết và giải-quyết như thế nào) về giáo-dục và đào-tạo1. Như với mọi việc,
cũng có khá nhiều kinh-tế-sư nghiên-cứu về khía-cạnh ích-lợi, hiệu-ứng và tối-ưu tài-nguyên
dành cho việc này2. Trước hoàn-cảnh suy-sút của ngành giáo-dục và đào-tạo ở nước ta, rất
nhiều người đã đề-xướng và kiến-nghị một số giải-pháp cải-cách3. Là một kỹ-sư chúng tôi
cũng là một đối-tác liên-hệ đến giáo-dục và đào-tạo và xin được đóng góp vào tham-luận về
vấn-đề này.
Trong bài này, chúng tôi sẽ xin trả lời những câu hỏi W5H về giáo-dục và đào-tạo. Sau đó
chúng tôi sẽ suy ra những chiều hướng nghiên-cứu thiết-kế một mô-hình giáo-dục và đào-tạo.
Trong số những đề-nghị cải-cách, chúng tôi sẽ dùng đến vài công-cụ quản-lý chất-lượng và
dựa trên truyền-thống văn-hóa và xu-hướng xã-hội-chủ-nghĩa của nước ta.

Những câu hỏi W5H về giáo-dục và đào-tạo
Giáo-dục và đào-tạo là gì ?
Chúng tôi xin phân-biệt những khái-niệm "giáo-dục" và "đào-tạo".
Giáo (教) nghĩa là dạy dỗ. Dục (育) là nuôi cho khôn lớn. Giáo-dục (教 育) là dạy dỗ một
người, thường là một em bé hay một thiếu-niên, để bồi bổ thể-chất, tinh-thần và đức-tính làm
cho người ấy có những cách xử-sự hài-hòa và thích-ứng ở mọi tình-huống.
Đào (陶) là một người thợ nặn, thợ gốm, nói nghĩa bóng thì chỉ sự giáo-hóa. Tạo (造) là gây
nên, làm nên. Đào-tạo (陶 造) theo nghĩa nguyên-thủy là làm đồ gốm, nói rộng ra là chế-tạo
đồ vật, gây dựng cho thành-tựu. Đào-tạo là việc truyền những khả-năng thực-hành, những
hiểu-biết lý-thuyết và những năng-khiếu cần-thiết để giữ một chức-vụ trong đời sống kinh-tế.
Khi xưa các cụ phân-biệt "lễ" và "văn" và coi lý-tưởng là phải học lễ cũng như như học văn.
Lễ (禮) là theo cái khuôn mẫu người ta đã quy định. Văn (文) là hợp nhiều chữ lại thành bài.
Văn cũng có nghĩa là cái dấu vết do đạo-đức lễ-nhạc giáo-hóa mà có vẻ đẹp đẽ rõ rệt. Ngày
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xưa ở Việt-nam một người có văn thì có thể thi đỗ để làm nghề công-chức gọi là quan văn. Vì
thế dân Việt rất trọng văn.
Trong thời cận-đại, những người cộng-sản Việt-nam phân-biệt "hồng" và "chuyên". Việt-ngữ
hồng (紅) là một màu đỏ tươi hơn các sắc đỏ khác. Tiếng Hán hồng là màu đỏ, mầu của nền lá
cờ các đảng cộng-sản. Chuyên (專) là làm việc gì thì chú ý cả vào việc ấy. Một người chuyên
là một người có khả-năng nghiệp-vụ nào đó. Lý-tưởng của một đảng-viên đảng cộng-sản
Việt-nam là phải vừa có đạo-đức của một người cộng-sản vừa có khả-năng nghiệp-vụ.
Từ những định-nghĩa trên, chúng ta có thể ghép những khái-niêm "giáo-dục", 'lễ" và 'hồng"
và những khái-niệm "đào-tạo", "văn" và "chuyên". Suy ra chúng ta có thể nói rằng giáo-dục
và đào-tạo là hai khái-niệm khác nhau. Giáo-dục có mục-đích gây nên một số phẩm-chất cánhân để cho một người có thể sống hài-hòa với những người khác trong xã-hội. Còn đào-tạo
thì có mục-đích làm cho một người đạt được một số kiến-thức và khả-năng lý-thuyết và thựchành để có thể làm một nghề nào đó.
Ngoài những nhu-cầu vật-chất đó, một người cũng cần có một số kiến-thức không trực-tiếp
thực-dụng như là thơ-văn, nghệ-thuật và những thông-tin khoa-học với ứng-dụng rất xa vời
như là thiên-văn, vật-lý vi-phân-tử,... nhưng làm cho đời sống dễ-dãi lý-thú hơn. Những nhucầu đó được thỏa-mãn nhiều hay ít tùy ở sức mua của mỗi người và tùy ở trình-độ phát-triển
kinh-tế. Nước ta vẫn còn nghèo nghèo. Sau công-việc chính-thức nhiều người làm chui một
nghề thứ hai, thậm-chí một nghề thứ ba, nên không có nhiều thì-giờ, hứng-thú và tài-chính để
có nhiều những loại nhu-cầu đó. Nhà Nước nên giành một phần ngân-sách để đào-tạo các
nghệ-sĩ, văn-sĩ, lực-sĩ,... Phần ngân-sách đó tương-xứng với khả-năng tài-chính của Nhà
Nước và gia-tăng theo nhịp tăng-trưởng kinh-tế quốc-gia.
Ai liên-hệ đến giáo-dục và đào-tạo ?
Theo các kinh-tế-sư thì một quốc-gia có bốn tác-nhân kinh-tế chính : các gia-đình, Nhà Nước,
các doanh-nghiệp và các thiết-chế tài-chính. Chúng tôi không đi vào chi-tiết định-nghĩa
những tác-nhân đó mà chỉ nói rằng trong bài này chúng tôi coi các doanh-nghiệp và các thiếtchế tài-chính là một tác-nhân gọi chung là doanh-nghiệp.
Ba tác-nhân đó có thể tài-trợ, thành-lập và quản-trị những bộ-phận giáo-dục và đào-tạo.
Chúng tôi xin nêu vài thí dụ và sẽ khai-triển sau :
•

một số gia-đình hùng vốn để tài-trợ, thành-lập và quản-trị một trường dân-lập,

•

chính-phủ tài-trợ, thành-lập và quản-trị những trường công-lập,

•

một doanh-nghiệp, không có chức-năng chính là đào-tạo, tài-trợ, thành-lập và quản-trị
một trường doanh-nghiệp,

•

chính-phủ và một số gia-đình hay doanh-nghiệp tài-trợ, thành-lập và quản-trị chung
những trường bán-công.

Tất cả các hình-thức tài-trợ, thành-lập và quản-trị đó đều phát-triển ở Việt-nam một cách hợppháp.
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Nói chung thì chúng ta có thể xác-định bốn đối-tác của hệ-thống học-tập, giáo-dục và đàotạo : các gia-đình, Nhà Nước, các doanh-nghiệp và các bộ-phận giáo-dục và đào-tạo.
Vì sao giáo-dục và đào-tạo là một vấn-đề ?
Nhiều kinh-tế-sư đã nghiên-cứu về lợi-ích kinh-tế của giáo-dục và đào-tạo 4 : "giáo-dục và
đào-tạo làm gia-tăng tổng-sản-lượng là bao nhiêu ?" Tất cả đều kết-luận rằng tăng-trưởng
kinh-tế một nước sẽ cao nếu nước đó chi-tiêu nhiều cho giao-dục và đào-tạo. Nhưng khi hỏi
tăng bao nhiêu thì mỗi vị nêu lên một số khác nhau. Vì thế chúng tôi xin đề-nghị đặt ngược
câu hỏi : "nếu không có giáo-dục và đào-tạo thì sẽ thiệt hại gì ?"
Nếu cả ba tác-nhân kinh-tế của quốc-gia đều tài-trợ, thành-lập và quản-trị những bộ-phận
giáo-dục và đào-tạo là tại vì cả ba đều có lợi-ích trong những việc đó.
Về giáo-dục, nói một cách tổng-quát thì
•

những gia-đình muốn có con em mình lành-mạnh, tháo-vát, lễ-phép, đạo-đức và trungthành với gia-đình,

•

Nhà Nước muốn có công-chức thanh-liêm, lễ-phép và trung-thành với Nhà Nước cùng
với có công-dân đạo-đức, biết tôn-trọng luật-lệ và trung-thành với tổ-quốc,

•

những doanh-nghiệp muốn có nhân-viên thanh-liêm, lễ-phép và trung-thành với
doanh-nghiệp.

Thí-dụ nạn ném đinh trên xa-lộ gần một trạm xửa xe. Về phía những gia-đình hay doanhnghiệp chủ xe thì hoang-phí gây ra bởi tội-phạm này là ít nhất giá-trị những vỏ xe bị làm
hỏng, tiền sửa chữa vỏ xe, giá-trị thì-giờ chủ xe phải chờ thay bánh xe và phải làm những thủtục khiếu-nại,... Về phía Nhà Nước, để dẹp tệ-nạn này thì phải chi-phí điều-tra xác-định tộiphạm, phạm-nhân, nạn-nhân và tổn-hại gây nên, xét-xử phạm-nhân và thi-hành án. Cả tới giađình người phạm-pháp cũng bị thiệt-hại : tiền bồi-thường nạn-nhân, chi-phí vụ kiện và giá-trị
thời-gian cảnh-sát tra hỏi, hầu tòa và thi-hành án,... Hoang-phí gây ra bởi một trạm xửa xe
duy-nhất chắc cao hơn chi-phí cần-thiết để nuôi và dạy-giỗ tất cả gia-đình những người phạmpháp đó để trở thành người lương-thiện khi còn ở tuổi thơ-ấu.
Không ai ước-lượng được thiếu hụt ngoại-tệ là bao nhiêu khi cảnh-sát biên-phòng hay lính
hải-quan thiếu lễ-độ làm cho khách ngoại-quốc không trở lại thăm Việt-nam nữa và khuyên
bạn bè không nên đi thăm Việt-nam. Nhưng có thể dự-đoán rằng thiếu-hụt đó sẽ lớn hơn chiphí để nuôi và dạy giỗ tất cả những công-chức đó trong năm năm tiểu-học khi họ còn thơ-ấu.
Về đào-tạo (xem hình 2), nói một cách tổng-quát thì
•

những gia-đình muốn con em mình có tay nghề,

•

Nhà Nước muốn có công-chức có khả-năng nghiệp-vụ cùng với có công-dân có khảnăng bảo-vệ tổ-quốc và chính-thể,

•

những doanh-nghiệp muốn có nhân-viên có khả-năng nghiệp-vụ.

Đọc báo trong nước chúng tôi thường xuyên được biết đến những lãng-phí khi xây-dựng
những công-trình sản-xuất hay hạ-tầng-cơ-sở. Một phần là vì tham-nhũng và đó là do những
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người trách-nhiệm xây-dựng những công-trình thiếu giáo-dục. Nhưng phần lớn là do họ thiếu
khả-năng nghiệp-vụ. Những vụ tai tiếng này xảy ra rất nhiều và gây tổn-thất rất lớn cho đất
nước. Có nhiều kinh-tế-sư ước-lượng Việt-nam thiệt-hại hàng tỷ đô-la mỗi năm, vượt xa hẳn
ngân-sách Bộ Giáo-dục.
Trong ngành y-tế, các bác-sĩ chú-trọng đến ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Nói chung thì giáodục và đào-tạo là liều thuốc ngừa những lãng-phí hay thiếu hụt lợi-nhuận trái-khoáy có thể
phát-hiện nếu một người không được giáo-dục và đào-tạo hẳn hoi.
Khi so-sánh giữa giáo-dục và đào-tạo các cụ khi xưa thừơng nói "tiên học lễ hậu học văn" (先
學 禮 後 學 文) để nói ràng phải giáo-dục trước khi đào-tạo và cũng để nói rằng giáo-dục
quan-trọng hơn là đào-tạo. Như chúng tôi sẽ khai-triển thêm, mọi người phải được giáo-dục
nhưng chỉ có những người muốn học và có khả-năng làm nghề gì thì mới được đào-tạo để
hành nghề đó.
Ở đâu có vấn-đề giáo-dục và đào-tạo ?
Khi đọc báo trong nước, chúng tôi nhận thấy có nhiều bài chê-trách chất-lượng giáo-dục và
đào-tạo ở mọi nơi mọi cấp : ở những vùng xa thiếu trường-ốc thiếu giáo-viên, ở những thànhthị học-phí quá cao trẻ con thi xuốt mùa này sang mùa kia, ở tiểu-học và trung-học học sách
giáo-khoa không chuẩn, ở đại-học thí-sinh thuê viết luận-văn giáo-viên dạy xô không nghiêncứu, cả tới ở Bộ Giáo-dục cũng không có số-liệu cụ-thể để trả lời chất-vấn của đại-biểu Quốchội.
Trước tình-trạng này, chúng tôi chỉ nhận thấy có một chính-sách "vá áo" : thiếu trường ở nơi
này thì mở ngân-sách xây trường, thiếu giáo-viên ở nơi khác thì gửi thêm giáo-viên, học-phí
quá cao thì quy-định một học-phí trần, tổ-chức thi luộm-thuộm thì học-sinh tiểu-học được
miễn thi, nhà trường dạy dở thì mở phòng tư-vấn du-học, đại-học xuống cấp thì kiến-nghị đòi
bảo-vệ giá-trị văn-bằng,... Cao cổ thì lên Bộ xin-xỏ, ngắn cổ thì than-phiền trên báo-chí, còn
không thì thở dài.
Khi nào phải giáo-dục và đào-tạo ?
Các cụ khi xưa thường nói lý-tưởng của một người là "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ"
(修 身 齊 傢 治 國 平 天 下). Các cụ nói theo thứ-tự đó là vì :
•

phải biết sửa mình thì mới có thể sắp đặt nhà cho tề-chỉnh,

•

phải hoàn-chỉnh việc nhà trước khi sửa trị việc nước,

•

phải ổn-định nôi-bộ nước mình trước khi đi dẹp yên nước khác.

Nếu áp-dụng lời dạy trên của các cụ và hiểu theo nghĩa đương-thời thì có thể tách quá-trình
giáo-dục và đào-tạo để trở nên một người lý-tưởng thành bốn quá-trình liên-tiếp : tu thân, tềgia, trị quốc rồi bình thiên-hạ (xem hình 1).
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QUẬN/
HUYỆN

TỈNH/
THÀNH-PHỐ

Tu thân
修身

Tề gia
齊傢

Trị quốc
治國

Bình thiên-hạ
平天下

Mẫu-giáo
Tiểu-học

TH cơ-sở
TH phổ-thông

Đại-học
Cao-học

Hậu-đại-học

Tiểu-học

TH cơ-sở
Tú-tài

Cử-nhân
Cao-học
(thạc-sĩ)

Tiến-sĩ
(bác-sĩ)

NHÀ NƯỚC TRUNG-ƯƠNG

Hình 1 - Những quy-trình giáo-dục và đào-tạo
Bây giờ hầu hết các nước văn-minh vẫn giữ nguyên bốn quy-trình liên-tiếp như vậy nhưng
xác-định chi-tiết cụ-thể hơn :
•

tu thân ở các cấp học mẫu-giáo và tiểu-học,

•

đạt khả-năng tề gia ở các cấp học trung-học cơ-sở và trung-học phổ-thông,

•

đạt khả-năng trị-quốc ở các cấp học đại-học và cao-học,

•

và đạt khả-năng để bình thiên-hạ ở cấp học hậu-đại-học.

Có nhiều nước tổ-chức trước trường tiểu-học những lớp mẫu-giáo. Những lớp này nhận trẻ
em từ 2 đến 6 tuổi. Cấp học mẫu-giáo không kết-thúc bằng một khóa thi. Cấp này chỉ có mục
đích dạy các em sống vệ-sinh và sống hài-hòa với người khác. Ngoài ra các trường mẫu-giáo
cũng là phương-tiện để giải-phóng những bà mẹ muốn đi lao-động. Đến năm 6 tuổi các em
tự-động vào cấp học tiểu-học. Các em học ở cấp học tiểu-học bốn năm. Năm 11 tuổi các em
thi bằng tiểu-học. Để được cấp bằng tiểu-học các em phải chứng-minh sau này có thể sống
sung-sướng và tự-lập giữa cộng-đồng dân-tộc mình ở.
Sau đó các em vào cấp học trung-học bảy năm. Cấp học trung-học thường được chia thành
trung-học cơ-sở và trung-học phổ-thông. Sau cấp học trung-học vào năm 18 tuổi các em thi
bằng tú-tài. Nhưng trước đó các em thi bằng trung-học cơ-sở. Để được cấp bằng trung-học
cơ-sở các em phải chứng-minh sau này có thể là một công-dân biết tuân-thủ luật-lệ và có khảnăng thi-hành một cách tự-lập những việc cấp trên giao-phó. Để được cấp bằng tú-tài các em
phải chứng-minh sau này có thể là một công-dân biết bảo-vệ tổ-quốc và chính-thể và có khảnăng chủ-động trong công-việc.
Kể từ năm 18 tuổi các em theo học cấp học đại-học (tiếng Anh gọi là undergraduate). Trên
nguyên-tắc sau ba hay bốn năm thì thi bằng cử-nhân. Để được cấp bằng cử-nhân thì phải
chứng-minh có khả-năng thiết-kế sản-phẩm hay dịch-vụ, quy-hoạch sản-xuất và quản-lý sức
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lao-động. Trên nguyên-tắc quy-trình giáo-dục và đào-tạo tới đây là chấm-dứt và, vào khoảng
21/22 tuổi, mọi người phải đi vào đới sống kinh-tế.
Nhưng nếu có nhu-cầu đặc-biệt thì sau cử-nhân có thể học thêm hai năm cao-học (tiếng Anh
gọi là graduate) để lấy bằng cao-học, mà có người gọi nhầm là thạc-sĩ. Những người muốn
làm nghề nghiên-cứu khoa-học có thể học cao-học ngay sau khi đỗ cử-nhân. Những người
khác nên đi làm năm tới mười năm trước khi bắt đầu học cao-học. Để được cấp bằng cao-học
thì phải chứng-minh có khả-năng sáng-tạo những sản-phẩm, dịch-vụ hay kiến-thức mới.
Tiến-sĩ, mà người Trung-hoa gọi là bác-sĩ, chỉ là một học-vị do những nhà thông-thái tuyểnlựa phong lẫn nhau trên cơ-sở đóng góp của người nhận cho tiến-bộ khoa-học kỹ-thuật. Trên
nguyên-tắc, để được phong tiến-sĩ thì không cần phải có bằng-cấp gì trước cả. Thực-tế thì nếu
muốn được phong tiến-sĩ trên cơ-sở công-trình nghiên-cứu khoa-học thì phải thi đỗ một bằng
cao-học chuyên về nghiên-cứu khoa-học và đã áp-dụng những phương-pháp nghiên-cứu đó
để nhân-loại tiến thêm một bước về kiến-thức.
Các tâm-lý-sư nhận thấy rằng sau 14 hay 15 tuổi thì trẻ em không thể giáo-dục thêm được
nữa. Vì thế mà ở các cấp học mẫu-giáo đến trung-học cơ-sở các em chủ-yếu được giáo-dục và
sau đó thì được dạy nghề hay được bổ-túc kiến-thức để học nghề ở một cấp học cao hơn.
Tùy nước, những số năm học nêu trên có thể biến-đổi ít nhiều một năm. Những tuổi thi các
bằng cấp tùy ở số năm và số lớp thí-sinh đã phải học lại trong quy-trình học-tập.
Giáo-dục và đào-tạo như thế nào ?
Khi nghiên-cứu một quy-trình sản-xuất thì ISO (International Organization for
Standardization, Tổ-chức Quốc-tế về Tiêu-chuẩn-hóa) 5 khuyên nên xác-định nguyên-liệu
(nghĩa là đầu vào), kết-quả (nghĩa là ngõ ra), phương-thức thực-hiên, môi-trường thực-hiện và
những tài-nguyên cần-thiết.
Cụ-thể, quy-trình giáo-dục và đào-tạo gồm bởi (xem hình 2) :
•

nguyên-liệu là những tân-sinh,

•

kết-quả là những người được giáo-dục và đào-tạo đúng nhu-cầu, nghĩa là phải đạt một
tiêu-chuẩn nào đó về hiểu biết và khả-năng nghiệp-vụ,

•

phương-thức thực-hiện là sư-phạm,

•

môi-trường thực-hiện gồm bởi các gia-đình (phụ-huynh học-sinh), Nhà Nước và các
doanh-nghiệp như chúng tôi tả ở trên,

•

những tài-nguyên cần-thiết gồm bởi giáo-giới (giáo-viên, nhân-viên trợ giúp), giáo-án
(giáo-trình, sách giáo-khoa, sách bài tập, thực-hành trong phòng thí-nghiệm hay ở
những cơ-sở sản-xuất,...) và giáo-cụ (địa-ốc và thiết-bị giáo-khoa).
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Gia-đình

Tân-sinh

Giáo-giới

Nhà Nước

Xí-nghiệp
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Giáo-án

Một người được
giáo-dục/đào-tạo
đúng nhu-cầu

Giáo-cụ

Hình 2 – Quy-trình giáo-dục và đào-tạo
Việc chọn lựa những thành-phần kết-cấu của quy-trình tùy ở :
•

những điều-kiện tiên-quyết và những tiêu-chuẩn chất-lượng,

•

nền tảng văn-hóa của đất nước,

•

tình-trạng đất nước, đặc-biệt là tài-nguyên nhân-lực và cơ-sở vật chất.

Bài tham-luận này của chúng tôi dựa trên ba điều-kiện tiên-quyết sau đây :
1. Giáo-dục quan-trọng hơn là đào-tạo : đây là một áp-dụng của phương-châm "tiên học
lễ hậu học văn" của mấy cụ khi xưa mà bây giờ vẫn còn có giá-trị.
2. Hữu-hiệu xã-hội : nếu không có điều-kiện này thì sẽ dẫn tới lãng-phí tổng-quát cho cả
nước.
3. Công-bằng cơ-may học-tập và tiến-thân : đây là một điều-kiện tiên-quyết của xã-hộichủ-nghĩa và cũng là hệ-luận của điều-kiện trên.
Về nền tảng văn-hóa, quốc-gia Việt-nam gồm bởi dân-tộc Kinh và hơn năm chục dân-tộc
thiểu-số. Tất cả các dân-tộc đó có một quá-khứ đấu-tranh chung. Văn-hóa mỗi dân-tộc đáng
được tôn-trọng ngang nhau.
Về hiện-trạng, nước Việt-nam là một nước xã-hội-chủ-nghĩa đang trên đường dân-chủ-hóa,
phát-triển kinh-tế và hội-nhập kinh-tế Thế-giới.

Tổ-chức và quản-trị giáo-dục và đào-tạo
Những tân-sinh
Tình-hình Thế-giới hiện nay là như sau :
•

dân-tộc Việt-nam nổi tiếng là hiếu-học,

•

không ai có thể hấp-thụ được tất cả những kiến-thức hiện có,

•

không phải ai cũng có khả-năng tri-thức hay nguyện-vọng đạt tới học-vị tiến-sĩ,
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•

với tiến-bộ vũ-bão của khoa-học những gì học ở trường sẽ mau chóng lỗi-thời,

•

nhờ mạng Internet mọi người có thể tiếp-cận tất cả những kiến-thức hiện-đại nhất với
một giá rẻ mạt.

Để đối-phó và lợi-dụng tình-hình đó, mọi người phải học chủ-động học-tập xuốt đời ngay từ
những lớp tiểu-học. Những trường công-lập chỉ dạy những tối-thiểu để thỏa-mãn nhu-cầu
trước mắt của xã-hội và kinh-tế thôi. Những nhu-cầu trong tương-lai xa hay chưa cấp-bách thì
sẽ được thỏa-mãn khi nào cần đến thông qua chính-sách học-tập đào-tạo liên-tục.
Nhà Nước chỉ bảo-đảm giáo-dục và đào-tạo cho mỗi người tới một tuổi nào đó và trong
những ngành-nghề nào đó tùy ở khả-năng kinh-tế quốc-gia. Ở các nước phát-triển, giáo-dục
và đào-tạo có tính-chất cưỡng-bách tới năm 16/17 tuổi. Với điều-kiện hiện nay của đất nước,
Nhà Nước nên quy-định
•

giáo-dục và đào-tạo cưỡng-bách và miễn-phí từ 6 tới 14/15 tuổi,

•

không cưỡng-bách nhưng miễn-phí tới bằng tú-tài và dưới 20/21 tuổi,

•

học-phí sau tú-tài xấp-xỉ bằng giá thành và không giới-hạn tuổi (xem hình 3).

Đại-học

TH phổ-thông

TH cơ-sở

Tiểu-học

CH

Lao-động cấp IV
Lao-động
cấp III

Lao-động
cấp II

Lao-động
cấp I

Hình 3 – Giáo-dục và đào-tạo và lao-động
Theo phương-châm GIGO (garbage in garbage out, rác vào thì rác ra) một học-sinh không đủ
trình-độ tiểu-học sẽ không thể theo học một cách bổ-ích ở các lớp trung-học cơ-sở, một họcsinh không đủ trình-độ trung-học cơ-sở sẽ không thể theo học một cách bổ-ích ở các lớp
trung-học phổ-thông, một học-sinh không đủ trình-độ trung-học phổ-thông sẽ không thể theo
học một cách bổ-ích ở các lớp trường đại-học.
Áp-dụng phương-châm đó, nhiều trường tổ-chức thường-xuyên những khóa thi làm cho trẻ
em luyện thi và đi thi thay vì học, các thày cô canh thi và chấm thi thay vì dạy. Trước tìnhtrạng đó nhiều người có ý-kiến bỏ những khóa thi tiểu-học và trung-học cơ-sở. Đây là một
sai-lầm. Ở Pháp, Mỹ và các nước công-nghiệp Tây-âu việc nới lỏng tiêu-chuẩn được học
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trung-học phổ-thông và đại-học gây áp-lực dân-số. Đại-học các nước đó bị quá tải bởi những
sinh-viên không có trình-độ để tốt-nghiệp. Kết-quả là có những trường giành cho một giai-cấp
quý-phái6 đẩy sang bên lề đại-đa-số những người không có triển-vọng tiến-thân vì không có
bằng-cấp hay với một mảnh bằng không có giá-trị.
Để tránh lãng-phí trong việc học-tập và giảng-dạy, một người chỉ được vào học ở một cấp học
trên nếu có bằng tốt-nghiệp của cấp học dưới. Như vậy nghĩa là nếu đủ điều-kiện tuổi kể trên,
thì chỉ được học trung-học cơ-sở nếu có bằng tiểu-học, chỉ được học trung-học phổ-thông nếu
có bằng trung-học cơ-sở và chỉ học đại-học nếu có bằng tú-tài và chỉ được học cao-học nếu có
bằng cử-nhân của ngành chuyên-môn thích-ứng.
Những người ngoài tiêu-chuẩn có thể tiếp-tục học-tập tại các trường ngoài công-lập và với
nguồn tài-trợ riêng của họ. Những người không có điều-kiện tài-chính đó thì có thể xin được
hưởng chính-sách học-tập đào-tạo liên-tục sau một thời-gian lao-động.
Theo các tâm-lý-sư thì một người trở nên bất-mãn nếu không được học-tập tới tối-đa khảnăng của mình, không được hành nghề tương-xứng với gì mình đã được đào-tạo và không có
triển-vọng tiến-thân hay đổi nghề. Nếu một phần quan-trọng của một thế-hệ ở trong tình-trạng
đó thì xã-hội sẽ bất-ổn và chính-quyền tại-chức có thể bị khó khăn.
Để tránh tình-trạng này và đáp-ứng liên-tục nhu-cầu nhân-lực của kinh-tế biến-đổi mau, Nhà
Nước và các doanh-nghiệp nên thiết-lập một chính-sách học-tập đào-tạo liên-tục hào-phong.
Ngoài ra, mọi người sinh ra đều phải có cơ-may học-tập và tiến-thân cho tới giới-hạn cao nhất
năng-khiếu và nguyện-vọng của người ấy. Nhà Nước bảo-đảm cho tất cả các em cơ may học
tới bằng tú-tài. Nếu cần, Nhà Nước sẽ bù-đắp thiếu-hụt lợi-nhuận những gia-đình nghèo khi
gửi con em đi học nhờ những biện-pháp như là trợ-cấp xã-hội và học-bổng. Ở Pháp những
chính-sách này rất hữu-hiệu, được gọi là "thang máy xã-hội" (ascenseur social)7, và được Nhà
Nước dùng làm công-cụ phân-bố lại sản-lượng quốc-gia.
Kể từ bậc đại-học sinh-viên đã tới tuổi phải tự-lập về tài-chính. Vì lý-do đó những người
muốn học ở đại-học phải trả ít nhất chi-phí đào-tạo. Muốn được học đại-học thì phải có tàichính cá-nhân8, vay ngân-hàng chi-phí học-tập hay ký hợp-đồng với một cơ-quan Nhà Nước
hay một doanh-nghiệp để được tài-trợ. Theo những hợp-đồng đó, cơ-quan Nhà Nước hay
doanh-nghiệp có nhu-cầu về nhân-tài sẽ trả lương và học-phí cho sinh-viên. Ngược lại sinhviên cam-đoan sẽ theo học những môn mà cơ-quan hay doanh-nghiệp chỉ-định và, sau khi tốtnghiệp, sẽ làm việc một số năm cho cơ-quan hay doanh-nghiệp đó9.
Đặc-biệt những giáo-viên đại-học được coi là những người lao-động tri-thức trẻ chứ không
còn là sinh-viên nữa. Những người này là những thực-tập-sinh học nghề nghiên-cứu dưới sự
chỉ-dẫn của một thợ cả gọi là giáo-sư hay nghiên-cứu-sư. Việc dạy ở các lớp dự-bị cử-nhân là
một phần chức-năng của những giáo-viên đó. Một phần khác là học nghiên-cứu khoa-học để
đạt học-vị tiến-sĩ trong thời-hạn tối đa là năm năm sau khi được bổ-nhiệm.
Chính-sách hợp-đồng này bảo-đảm những cơ-quan Nhà Nước và doanh-nghiệp có thể tuyển
được những nhân-tài đã được đào-tạo đúng nhu-cầu và bảo-đảm sinh-viên sẽ có công ăn việc
làm ngay sau khi tốt-nghiệp.
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Chính-sách này còn có tác-dụng nữa là kiểm-soát khắt-khe cửa vào đại-học làm giảm số sinhviên và giảng-viên chưa có học-vị tiến-sĩ ở các trường đại-học. Tỷ-lệ sinh-viên và số giảngviên đại-học không phải là một chỉ-tiêu sức mạnh công-nghiệp của một nước. Bằng cớ là Philuật-tân có hơm 30 phần-trăm một thế-hệ qua đại-học và sản-lượng đầu người cao hơn Việtnam. Thế mà, so với Việt-nam, chỉ-số HDI (Human Development Index, chỉ-số phát-triển con
người) thì chỉ tương-đương còn triển-vọng phát-triển kinh-tế và công-nghệ thì lại kém hơn.
Bỏ công ra đào-tạo những người không xứng-đáng là một phí-phạm.
Những người đã được giáo-dục và đào-tạo
Khi xưa những người thi đỗ có tên ghi trên bia văn-miếu địa-phương. Bây giờ chúng tôi đềnghị đăng danh-sách những người có văn-bằng trên mạng Internet. Làm như vậy sẽ tránh nạn
văn-bằng giả hiện nay.
Tuy-nhiên nạn văn-bằng giả chỉ làm thiệt cho những cơ-quan và những doanh-nghiệp Nhà
Nước vì những tổ-chức đó tuyển và bổ-nhiệm trên cơ-sở bằng-cấp. Từ khi có chính-sách Đổi
Mới những doanh-nghiệp ngoài quốc-doanh được thành-lập mỗi ngày mỗi đông. Trong
tương-lai nhu-cầu về nhân-lực của khối này sẽ là nhu-cầu chủ-yếu. Những doanh-nghiệp đó
chỉ dùng văn-bằng để làm cơ-sở tuyển một thanh-niên hay thanh-nữ mới tốt-nghiệp chưa có
thành-tích nghề-nghiệp. Nhưng họ không bao giờ tiếp-tục trả lương cho một người không có
khả-năng nghiệp-vụ dù người đó có văn-bằng thích-ứng với chức-năng được giao-phó. Vì thế
họ chỉ coi văn-bằng như là một chứng-chỉ bảo-đảm chất-lượng của một người đến xin việc.
Tiến-sĩ chỉ là một học-vị. Những người tự xưng là tiến-sĩ, nhờ người khác viết hộ luận-án hay
mua "bằng" tiến-sĩ ở ngoại-quốc chỉ có mục-đích phô-trương trước công-chúng. Nhu-cầu xãtế đó không nguy-hiểm gì mấy. Nhà Nước không cấm nhưng cũng không khuyến-khích thói
quen này.
Ở những cơ-sở công-nghiệp, một cách để biết chắc rằng một quy-trình đã được thực-hiện hẳnhoi hay không là kiểm-tra sản-phẩm đã được thực-hiện. Nếu một quy-trình sản-xuất gồm bởi
một chuỗi quy-trình cơ-bản liên-tiếp thì phải kiểm-tra sản-phẩm trung-gian của mỗi quy-trình
cơ-bản. Nếu một sản-phẩm trung-gian không thích-hợp thì phải loại ra chứ không được tiếptục biến-chế.
Trong quy-trình giáo-dục và đào-tạo thì cũng phải kiểm-tra trình-độ của mỗi học-sinh sau mỗi
cấp học. Nhà Nước kiểm-tra trình-độ đó qua những khóa thi và phát một chứng-chỉ bảo-đảm
chất-lượng (theo nghĩa của ISO) gọi là văn-bằng. Như nói ở phần trên, một người chỉ được
vào học ở một cấp học trên nếu có bằng tốt nghiệp của cấp học dưới.
Khi xưa Nhà Nước đọc-quyền tổ-chức những khóa thi tại vì chỉ có Nhà Nước mới có côngdụng những người thi đỗ và có quyền miễn siêu-thuế cho những người có đủ trình-độ để học
thi và dạy học. Bây giờ văn-bằng là một chứng-chỉ bảo-đảm chất-lượng nên phải do một cơquan có uy-tín phát, theo một thủ-tục trong-trẻo và trên cơ-sở một số chỉ-tiêu thống-nhất. Vì
thế Nhà Nước
•

giữ đọc-quyền tổ-chức các khóa thi và phát những bằng tiểu-học, trung-học cơ-sở, tútài, cử-nhân và cao-học,
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•

ủy-quyền cho những trường đại-học việc tổ-chức tuyển-lựa tiến-sĩ,

•

để cho mọi cá-nhân hay tổ-chức, kể cả cá-nhân hay tổ-chức ngoại-quốc, có quyền tổchức thi và phát những văn-bằng khác,

•

công-nhận những văn-bằng tư-nhân và văn-bằng ngoại-quốc nếu xét có thể tươngđương với những văn-bằng của Nhà Nước.

Mọi cá-nhân hay tổ-chức, kể cả cá-nhân hay tổ-chức ngoại-quốc, có thể lập hồ-sơ kiến-nghị
xin Bộ Giáo-dục công-nhận văn-bằng mình phát. Danh-sách những văn-bằng Việt-nam và
ngoại-quốc được Nhà Nước công-nhận cần được công-bố trong-trẻo trên mạng Internet.
Số người có văn-bằng và có công ăn việc làm là một chỉ-tiêu trình-độ tri-thức của một doanhnghiệp. Để có cơ-sở ưu-đãi những doanh-nghiệp theo trình độ tri-thức, chính-phủ có thể dùng
chỉ-số
CTr =

( 5 × TH ) + ( 9 × CS ) + (12 × TT ) + (15 × CN ) + (17 × CH )
LD

trong đó

TH số nhân-viên, không kể chức-năng, có tối-đa bằng tiểu-học
CS số nhân-viên, không kể chức-năng, có tối-đa bằng trung-học cơ-sở
TT số nhân-viên, không kể chức-năng, có tối-đa bằng tú-tài
CN số nhân-viên, không kể chức-năng, có tối-đa bằng cử-nhân
CH số nhân-viên, không kể chức-năng, có bằng cao-học hay cao hơn
LD tổng-số nhân-viên
Những nhân-số 5, 9, 12, 15 và 17 là số năm học tối thiểu có thể thi đõ văn-bằng liên-hệ.
Chỉ-số CTr càng cao thì trình-độ tri-thức doanh-nghiệp càng cao và doanh-nghiệp đó càng
đáng được chính-phủ ưu-đãi trong khôn-khổ chính-sách nâng cao trình-độ tri-thức quốc-gia.
Để tính trình-độ tri-thức của cả một nước cũng có thể dùng chỉ-số đó, nhưng với

TH số người đang có việc làm, ở mọi chức-vụ và có tối-đa bằng tiểu-học
CS số người đang có việc làm, ở mọi chức-vụ và có tối-đa bằng trung-học cơ-sở
TT số người đang có việc làm, ở mọi chức-vụ và có tối-đa bằng tú-tài
CN số người đang có việc làm, ở mọi chức-vụ và có tối-đa bằng cử-nhân
CH số người đang có việc làm, ở mọi chức-vụ và có bằng cao-học hay cao hơn
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LD tổng-số người ở tuổi lao-động dù có việc làm, thất-nghiệp hay đã nghỉ-hưu trước
thời-hạn hay không
Chỉ-số đó, được tính và công-bố thường-xuyên, có thể dùng để đo tính thích-ứng của chínhsách giáo-dục và đào-tạo của chính-phủ.

Phương-pháp giáo-dục và đào-tạo
Học cao thấy rộng chưa đủ để trở thành một nhà sư-phạm. Sư (師) là dạy người ta học về đạo
đức học vấn. Phạm (範) là phép, khuôn mẫu. Sư-phạm là phương-pháp truyền cho người khác
giáo-lý, kiến-thức và khả-năng nghiệp-vụ.
Phương-châm của quản-lý chất-lượng là : "với một phương-pháp đúng bạn có hy-vọng có một
sản-phẩm tốt, với một phương-pháp xai chắc-chắn bạn sẽ có một sản-phẩm không tốt".
Người xưa học từ những kinh-điển do người Việt viết và thỉnh từ bên Trung-hoa. Những sách
đó nhằm mục-đích vừa dạy chữ vừa dạy luân-lý. Mục-đích và lối dạy đó bây giờ không còn
thích-ứng nữa mặc-dù vẫn còn thịnh-hành một vài nơi ở nước ta.
Bây giờ, với mạng Internet và hiện-tượng hoàn-cầu-hóa, một em bé hay một người lớn không
thể ngồi yên cả giờ này đến giờ khác để ghi lại những gì giáo-viên đọc trong một cuốn sách.
Họ lướt trên mạng là truy-cập được tất cả những thông-tin hiện-đại nhất, họ đi thăm một địađiểm hay một cơ-sở là được nhìn tận mắt những gì họ cần hiểu và họ đi thực-tập tại các
doanh-nghiệp là nắm vững chắc tay nghề. Vai trò của một giáo-viên không còn là đọc sách,
viết bài giáo-khoa, viết bài tập và trả bài trước một lũ học-sinh ngớ ngác trước sự hiểu biết
sâu rộng của thày cô nữa.
Hiện nay rất ít học-sinh và sinh-viên được gửi đi thực-tập trước khi tốt-nghiệp. Điều này đáng
tiếc vì hệ-thống giáo-dục và đào-tạo chỉ sản-xuất được những người không biết thực-tế chỉ
biết học qua sách vở. Thiếu-xót này sẽ theo đuổi họ trong xuốt đời nghề. Để tránh tình-trạng
này, Nhà Nước cưỡng bách hay khuyến-khích, bằng một chính-sách ưu-đãi nào đó, những bộ
kỹ-thuật và những doanh-nghiệp tiếp-nhận và đào-tạo một tỷ-lệ thực-tập-sinh trong một thời
hạn tùy ở môn học và lớp học. Tỷ-dụ, trước khi thi bằng tú-tài thì phải thực-tập tổng-cộng sáu
tháng, trước khi thi bằng cử-nhân thì phải thực-tập ít nhất một năm trong số ba năm đăng-ký ở
đại-học.
Trong số những phương-pháp giáo-dục cần được khai-triển chúng tôi xin nêu vắn-tắt hai
phương-pháp : trao-đổi học-sinh giữa các trường dân-tộc khác nhau và việc dùng mạng
Internet.
Nước ta gồm hơn năm chục dân-tộc. Để củng-cố thống-nhất quốc-gia, văn-hóa mỗi dân-tộc
cần được tất cả những dân-tộc đồng-hương khác hiểu-biết. Để đóng góp vào việc này, trao đổi
giữa học-sinh những dân-tộc khác nhau cần được tổ-chức và khuyến-khích10.
Nhiều người nghĩ đến việc dùng mạng Internet để học từ xa vào những ngày giờ thuận-tiện
nhất cho mỗi người. Đây là một công-cụ có tiềm-năng gia-tăng năng-suất và công-suất những
phương-pháp học-tập đào-tạo liên-tục. Những công-cụ cần được nghiên-cứu và, nếu có triểnvọng, thì khai triển.
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Những phương-pháp giảng dạy biến-đổi theo những biến-đổi của xã-hội, kinh-tế, khoa-học,
công-nghệ và kỹ-thuật. Phương-pháp giảng dạy cũng tùy ở môn dạy, tuổi và trình-độ ban đầu
của người theo học. Những tâm-lý-sư đã nghiên-cứu và đề-xướng nhiều phương-pháp. Giá-trị
những phương-pháp học-tâp và đào-tạo đó ra sao và có thích-hợp với hoàn-cảnh Việt-nam
không ? Hiện nay chưa ai biết. Chúng ta cần có những nhóm nghiên-cứu về sư-phạm để đápứng phương-pháp giảng dạy với thời-thế. Sư-phạm-học phải là một bộ-môn nghiên-cứu và
giảng dạy của các trường đại-học.

Môi-trường giáo-dục và đào-tạo
Gia-đình là tác-nhân quan-trọng nhất của môi-trường giáo-dục và đào-tạo. Trước tiên, giađình là bộ-phận giáo-dục và đào-tạo hữu-hiệu nhất của quốc-gia. Sau đó gia-đình gồm phụhuynh của những người hưởng-thụ giáo-dục và đào-tạo, những phụ-huynh đó cũng là cử-tri
bầu những đại-biểu Quốc-hội và Quốc-hội ủy-nhiệm những thành-viên chính-phủ, trong đó có
Bộ-trưởng Giáo-dục.
Hiện nay đa số phụ-huynh không gắn liền giáo-dục với nhu-cầu kinh-tế của gia-đình và của
quốc-gia. Vì thế phụ-huynh thúc đẩy con em đi học và đi thi mà không kể đến công-dụng của
những kiến-thức và bằng cấp. Vì tính hiếu-học vô-tận của người Việt, họ gây một áp-lực dânsố rất lớn trên hệ-thống giáo-dục và đào-tạo làm cho hệ-thống này quá-tải và trở nên vô-hiệu.
Qua giáo-dục tiểu-học và trung-học, Nhà Nước có thể thay đổi tư-duy này. Việc này sẽ cần
đến một hay hai thế-hệ mới bắt đầu có kết-quả. Trước mắt, Đảng Cộng-sản, Mặt-trận Tổ-quốc
và các đoàn-thể nhân-dân có thể khởi-động công-cuộc đổi mới tư-duy này.
Như viết ở trên, khi xưa Nhà Nước chỉ tổ-chức những khóa thi và để cho dân tổ-chức việc
giảng-dạy. Hồi đó, Nhà Nước chỉ kiểm-soát lỏng-lẽo qua những vị quan giáo-thụ (教 授) và
huấn-đạo (訓 道). Bây giờ, vì nhu-cầu học-hỏi rất lớn, Nhà Nước không thể đảm-nhiệm được
tất cả và nên để cho mọi đoàn-thể nhân-dân (Đảng Cộng-sản, những công-đoàn, những giáophái,...), tư-nhân hay doanh-nghiệp đều được phép tài-trợ, thành-lập và quản-trị bộ-phận giáoduc và đào-tạo.
Trong mô-hình đó, Nhà Nước giữ vai-trò chủ-chốt vì
•

Bộ Giáo-dục có trách-nhiệm kiểm-tra chặt-chẽ chất-lượng học-tập, giáo-dục và đàotạo để bảo-vệ người tiêu-dùng (trường phải bảo-đảm có đủ tiêu-chuẩn về giáo-hiệu và
thiết-bị, phải có một tỷ-lệ tối-thiểu học-sinh thi đỗ theo tiêu-chuẩn Nhà Nước đã định,
phải dạy những điều phù-hợp với giáo-lý của dân-tộc,...),

•

Bộ Giáo-dục cũng có trách-nhiệm điều-chỉnh lưu-lượng học-sinh ở mỗi ngành cho
thích-ứng với nhu-cầu của kinh-tế khi những học-sinh này sẽ tốt-nghiệp,
•

Bộ Lao-động cần phối-hợp với các bộ kỹ-thuật của chính-phủ (chủ-yếu Bộ Canhnông, Bộ Công-nghiệp, Bộ Y-tế, Bộ Thương-mại và Bộ Kế-hoạch) và các doanhnghiệp để dự-báo nhu-câu lao-động tương-lai ở mọi cấp và mọi ngành-nghề.

Dự-báo nhu-cầu nhân-lực quốc-gia trong mười hay hai chục năm tới là một việc rất công-phu
và không chính-xác mấy. Nhưng đó là một việc mà Bộ Lao-động phải làm thường-xuyên để
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tránh đào-tạo những người sau này đỗ-đạt nhưng không có công ăn việc làm và để Bộ Giáodục có thể bố-trí việc đào-tạo đúng số nhân-lực cần-thiết.
Để theo xát hoàn-cảnh và nhu-cầu địa-phương, Nhà Nước trung-ương chỉ quản-lý trực-tiếp
những đại-học và cơ-sở nghiên-cứu và ủy-quyền cho các Tỉnh/Thành-phố quản-lý những
trường trung-học và các Huyện/Quận quản-lý những trường mẫu-giáo và tiểu-học (xem
hình 1). Những chính-quyền địa-phương đó cũng được ủy-quyền tổ-chức thi mãn-khóa những
cấp học thuộc trách-nhiệm của mình. Lẽ cốt nhiên những việc tổ-chức thi và phát bằng tuân
theo những thủ-tục và tiêu-chuẩn khắt-khe của Nhà Nước trung-ương để cho văn-bằng có giátrị toàn-quốc.
Nhà Nước khuyến-khích những bộ kỹ-thuật và những doanh-nghiệp tài-trợ, thành-lập và
quản-trị những trường dạy nghề trong ngành chuyên-môn của những bộ và doanh-nghiệp ấy.
Trước tiên là vì những bộ kỹ-thuật và những doanh-nghiệp thường dự-báo nhu-cầu nhân-lực
trong ngành của họ một cách khá chính-xác. Sau nữa là nếu các bộ và các doanh-nghiệp
tham-gia vào việc đào-tạo thì đó là một phần việc mà Bộ Giáo-dục đỡ phải làm. Để tăngcường khả-năng sáng-tạo và để bồi-dưỡng khả-năng nghiệp-vụ cán-bộ của họ, những tậpđoàn quốc-tế tài-trợ, thành-lập và quản-trị những cơ-sở đào-tạo riêng của họ11 hay ký hợpđồng nghiên-cứu khoa-học và đào-tạo với các trường đại-học12. Những bộ kỹ-thuật của chínhphủ cũng có thể làm như vậy13.

Những tài-nguyên cần-thiết
Kinh-nghiệm giáo-dục và đào-tạo thời kháng-chiến chống Pháp và chống Mỹ cho thấy rằng
vấn-đề địa-ốc không quan-trọng mấy ở nước ta. Tài-nguyên quan-trọng nhất là các thày cô có
trọng-trách giảng-dạy và đào-tạo. Nhưng khả-năng nghiệp-vụ phải được bồi-dưỡng và đánhgiá.
Khả-năng nghiệp-vụ những giáo-viên phải được tái-tạo thường-xuyên để có kiến-thức tân-tiến
nhất về sư-phạm. Những nhân-viên trợ giúp cũng phải được đào-tạo trong ngành chuyên-môn
của mình. Những thày cô các lớp mẫu-giáo, tiểu-học và trung-học cơ-sở chỉ cần có bằng tútài, những thày cô các lớp trung-học phổ-thông phải có cử-nhân môn mình dạy. Ở các trường
sư-phạm, mọi thày cô tương-lai hay nhân-viên trợ giúp phải được đào-tạo về tâm-lý sư-phạm
và, tùy lớp dạy, tâm-lý trẻ em hay tâm-lý trẻ thành-niên. Mỗi năm, phụ-huynh học-sinh đánh
giá khả-năng nghiệp-vụ của thày cô và của hiệu-trưởng qua một cuộc bỏ phiếu tín-nhiệm.
Đại-học là cơ-sở nghiên-cứu khoa-học kỹ-thuật, tư-vấn doanh-nghiệp và sản-xuất nguyênmẫu. Ở các nước tân-tiến, đào-tạo ở đại-học chỉ là một dịch-vụ phụ của chức-năng đóng góp
vào tiến-bộ khoa-học kỹ-thuật14. Vì thế mà sinh-viên đại-học và cao-học phải trả học-phí
tương-đuơng với chi-phí đại-học bỏ ra để đào-tạo họ. Cũng vì thế mà khả-năng sư-phạm của
giáo-viên đại-học chỉ được tôn-vinh nhưng không phải là một điều-kiện cốt-yếu để thăng
chức. Mỗi năm, khả-năng nghiệp-vụ những cán-bộ đại-học được đồng-nghiệp đánh-giá trên
cơ-sở đóng góp vào tiến-bộ của khoa-học kỹ-thuật. Sau mỗi khóa đào-tạo, học-viên đánh-giá
tính thích-ứng của chương-trình đào-tạo với nhu-cầu và khả-năng sư-phạm của huấn-luyệnviên qua một bản câu hỏi.
Một phương-châm nữa của quản-lý chất-lượng là "chất-lượng quý hơn là khối-lượng".
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Năm năm sau khi được bổ-nhiệm một giảng-viên đại-học vẫn chưa có tiến-sĩ thì phải thôi
việc. Theo những tâm-lý-sư, sau ba mươi năm hay bốn mươi tuổi thì khả-năng sáng-tạo của
một người bắt đầu giảm. Số đông giáo-viên đại-học cao-niên mà chưa có tiến-sĩ hay không có
thành-tích nghiên-cứu là một tình-trạng bất-thường của đại-học Việt-nam 15. Mặc dù số tiến-sĩ
cả nước chỉ có 5.500 người, trong đó không biết bao nhiêu là "tiến-sĩ giấy", một biện-pháp
cứng rắn nhằm xa-thải những phần-tử không có khả-năng nghiệp-vụ sẽ không có ảnh-hưởng
gì vì số sinh-viên sẽ giảm khi việc tuyển-lựa sinh-viên vào đại-học khắt khe hơn. Dù sao, với
tốc-độ tiến-bộ của khoa-học kỹ-thuật, giáo-khoa của những người bị xa-thải này cũng không
có giá-trị gì mà đáng tiếc.
Một điều đáng tiếc nữa là những địa-phương thi nhau thành-lập những trường đại-học để
tranh-đua với các địa-phương khác. Những trường đó chỉ là những cơ-sở đào-tạo không có
tầm-vóc để quốc-tế biết tiếng và để lôi cuốn những giáo-sư và nghiên-cứu-sư tài-ba. Vì không
có tiềm-năng về giảng dạy, họ nhờ những giảng-viên các trường đại-học từ tỉnh lân-cận đến
dạy. Tình-trạng này làm những giáo-viên chú-trọng đến việc dạy học để có thêm lợi-tức thay
vì chăm-chú vào nghiên-cứu khoa-học để tiến-thân.
Những nhà quân-sự có phương-châm "tập-trung lực-lượng".Với tiềm-năng rất yếu về tiến-sĩ
hiện nay, cần tập-trung các cơ-sở đào-tạo địa-phương đó vào ba hay bốn đại-học. Để thêm
hữu-hiệu, mỗi đại-học cần liên-kết với một khu công-nghệ cao và đặt tài-nguyên đào-tạo và
nghiên-cứu ở khuôn-viên khu công-nghệ cao liên-kết. Thay vì lãng-phí ngân-sách để điềuhành một cơ-sở đào-tạo không hữu-hiệu thì chính-quyền địa-phương có nhu-cầu về nhân-tài
có thể dùng để tài-trợ những tú-tài ưu-tú của địa-phương ăn học ở những đại-học lớn theo
hợp-đồng đã trình-bày ở một phần trên.
Để có thể theo kịp những tiến-bộ của khoa-học và gia-tăng năng-suất của giáo-viên, những
thiết-bị giảng dạy cần được đầy-đủ và hiện-đại, các trường cần có thư-viện hay ít nhất tủ sách
tập-thể với những sách tham-khảo mới nhất. Đặc-biệt, vì những học-sinh sau này phải biết
học-tập liên-tục, các trường cần được trang-bị bởi nhiều trạm Internet và các thày cô, ngay từ
lớp mẫu-giáo, cần được đào-tạo để dạy các em tìm-kiếm và xử-lý thông-tin trên những hệ dữliệu điện-tử. Những sách giáo-khoa cần được Bộ Giáo-dục sọan-thảo, xuất-bản và bán với
một giá tượng-trưng đủ để tránh lãng-phí. Những sách này cũng cần được rà-xét và canh-tân
thường xuyên.
Học ở trường thì chưa đủ. Chúng xin nêu ba thiết-bi để học ngoài học-đường : những trang
Internet, những thư-viện và những viện bảo-tàng và triển-lãm.
Vì đa-số những trang Internet viết bằng tiếng Anh, việc học Anh-ngữ ngay những lớp tiểuhọc cần được khuyến-khích. Tuy-nhiên cần khai-triển những trang Internet bằng Việt-ngữ và
ngôn-ngũ các dân-tộc thiểu-số. Ngoài ra cũng cần mua quyền dịch sang Việt-ngữ những trang
Internet viết-bằng ngoại-ngữ nếu thấy rằng những trang đó có thể được đại-chúng chú-ý đến.
Để hỗ-trợ việc học-tập liên-tục những Tỉnh/Thành-phố có khả-năng nên lập những viện bảotàng và thư-viện công-cộng. Bộ Giáo-dục cần tổ-chức những triển-lãm và những thư-viện
lưu-động để mang kiến-thức đến mọi địa-phương kể cả những vùng xa hay thiếu phương-tiện.
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Kết-luận
Nếu chúng ta muốn đuổi kịp những nước tân-tiến thì phải chi-tiêu cho giáo-dục, đào-tạo và
nghiên-cứu khoa-học những tỷ-lệ tổng-sản-lượng cao nhất của Thế-giới, hiện nay là bảy phần
trăm tổng-sản-lượng cho giáo-dục và đào-tạo và ba phần-trăm cho nghiên-cứu khoa-học. Chỉ
có Đại-hàn là thực-hiện những chỉ-tiêu đó. Nhờ đó mà Đại-hàn trở nên một nước tiên-tiến
trong một khoảng thởi-gian rất ngắn. Tổng-sản-lượng quốc-nội Việt-nam hiện nay là 40 tỷ đôla Mỹ. Như vậy có nghĩa là nếu chính-phủ quyết-tâm dùng mọi phương-tiện để công-nghệ
Việt-nam tiến mau thì mỗi năm phải chi 2,8 tỷ đô-la cho giáo-dục và đào-tạo và 1,2 tỷ cho
nghiên-cứu khoa-học. Những số tiền này khiêm-tốn so với ngân-sách tương-ứng của Đài-loan
và Đại-hàn, nhưng cũng đủ quan-trọng để có thể làm được nhiều việc lớn. Vấn-đề là làm thế
nào để không lãng-phí. Phương-kế hưữ-hiệu nhất là quản-lý giáo-dục và đào-tạo cho có chấtlượng.
Kinh-nghiệm cho thấy rằng những công-cụ quản-lý chất-lượng là những công-cụ mạnh để
phân-tích và giải-quyết một vấn-đề. Chúng tôi đã dùng công-cụ W5H và công-cụ phân-tích
quy-trình để đề-xuất một số giải-pháp. Những đề-nghị suy ra tùy ở một số nhân-tố chủ-quan,
trong đó có nền-tảng giáo-lý đạo-đức cá-nhân, nên có thể gây tranh-luận. Dù sao những vấnđề chất-lượng trong doanh-nghiệp bao giờ cũng phải có nhiều người tham-gia cho ý-kiến nói
chi là một vấn-đề tầm-vóc một quốc-gia như giáo-dục và đào-tạo. Chúng tôi không giám có
tham-vọng giải-quyết một mình một vấn-đề trọng-đại như thế mà chỉ-xin đề-nghị dùng những
công-cụ quản-lý chất-luợng để giải-quyết những vấn-đề chất-lượng.
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GS-TSKH Nguyễn-Đăng Hưng : Cải cách Giáo dục -- Bài 2 : Giáo dục Phải Chăng Là Hàng hoá?
http ://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/diendannguoivienxu/2004/10/336324/
TS Trần Thượng Tuấn : Giáo dục Đại học Trên Đường Hội Nhập
http ://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=3&Sobao=731&SoTT=20
GS Trần Văn Thọ : Chấn Hưng Giáo dục - Mệnh lệnh Từ Cuộc Sống
http ://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52707&ChannelID=13
4

Đề-nghị xem những sách đã dẫn về kinh-tế giáo-dục và những tài-liệu dẫn-chứng trong những sách đó.

5

ISO : Quality Management Principles
http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html#Principle4
6
Thí-dụ các trường đại-học của nhóm Ivy League bên Mỹ, các trường trung-học Eton bên Anh, Ecole des
Roches bên Pháp,...
7

Chúng tôi xin nêu hai thí-dụ nổi tiếng ở Pháp. Cố kỹ-sư Georges Besse, chủ-nhiệm kế-hoạch PEON
(Production d'Energie d'Origine Nucléaire, Sản-xuất Năng-lượng từ Nguồn Hạt Nhân) của Pháp, đã xây-dựng
nhà máy làm giầu uranium Eurodif và sau cùng làm chủ-tịch hãng xe ô-tô Renault. Giáo-sư Maurice Allais, giảiNobel kinh-tế-học duy-nhất của nước Pháp. KS Besse xuất-thân từ một gia-đình công-nhân nghèo. GS Allais là
con một liệt-sĩ, mẹ ở vậy bán rong để nuôi con ăn học. Khi còn nhỏ, cả hai vị này đều đã được ăn học đến nơi
đến chốn nhờ học-bổng và, khi trưởng-thành, học trường Polytechnique, trường kỹ-sư nổi tiếng nhất nước Pháp,
nhờ hợp-đồng ký với chính-phủ. Sau khi tốt-nghiệp, cả hai đều tiến-thân đến ngạch cán-bộ cao nhất của Nhà
Nước.
8

Ở Mỹ gần như tất cả sinh-viên đại-học đi làm bán-phần để có tiền ăn học và trả học-phí.

9

Ở Pháp, sinh-viên những trường như là Polytechnique và Ecole Nationale d'Administration đều được Nhà
Nước trả lương ở ngạch cán-bộ thực-tập và, sau khi tốt-nghiệp, phải làm công-chức cho chính-phủ trong mười
năm. Tại tất cả các nước phát-triển, các doanh-nghiệp trả học-phí và tiếp-tục trả lương cho những cán-bộ ưu-tú
của họ đi học MBA (Master in Business Administration, Cao-học Quản-trị Doanh-nghiệp).

10

Ở Liên-hiệp Âu-châu, học-sinh trung-học có thể được mời sang học hai tuần đến một tháng ở một trường nước
khác, một sinh-viên đại-học có thể học tới hai khóa lục-cá-nguyệt ở một nước khác hay mỗi khóa ở một nước
khác nhau. Nhiều đai-học Mỹ cũng tổ-chức cho sinh-viên họ học một năm ở ngoại-quốc (junior year abroad).

11
Thí-dụ tập-đoàn Motorola với Motorola University, tập-đoàn Accor với Accor University. Trường dạy nghề
của tập-đoàn Schneider, ở Grenoble, nổi tiếng là trường trung-học kỹ-thuật dạy giỏi nhất nước Pháp. Tập-đoàn
Cisco cũng đến mở trường ở Việt-nam.
12

Thí-dụ tập-đoàn LVMH, chuyên về những sản-phẩm sang-trọng, có hợp-đồng với trường ESSEC một ghế
giáo-sư chuyên về quản-trị kinh-doanh những xa-xỉ-phẩm gồm một trương-trình nghiên-cứu khoa-học và một số
tiết-mục đào-tạo về kinh-doanh những mặt hàng đặc-biệt này.
13

Thí-dụ ở Pháp, trường Polytechnique thuộc Bộ Quốc-phòng, trường Ponts et Chaussées thuộc Bộ Công-chánh,
các trường Mines thuộc Bộ Công-nghệ, trường Télécommunications thuộc Bộ Viễn-thông,...
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14

Chúng tôi xin nêu hai thí-dụ. Tổng-số học-phí trường Harvard Business School chỉ bằng 20 phần-trăm ngânsách nhà trường. Hơn một nửa ngân-sách trường Massachuset Institute of Technology là do hợp-đồng nghiêncứu và lợi-tức từ những bằng sáng-chế đã được khai-triển trong trường.

15

50% giảng viên ĐH chưa tham gia nghiên cứu khoa học
http://www.vnn.vn/447/2003/5/10902/

Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng: 70% các công trình không ứng dụng được vào thực tế
http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/khoagiao/100503/khoahoc_nghiencuu.htm
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