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  CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM 
  Ĉӝc lұp – Tӵ do – Hҥnh phúc 
  ---------------oOo--------------- 
  TP Hӗ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 năm 2015 
V/v: Ĉóng góp ý kiӃn cho dӵ thҧo  
“Chѭѫng trình giáo dөc phә thông 
tәng thӇ”, ÿӅ xuҩt mӝt sӕ nӝi dung. 
 
 
 Kính g͵i: Bӝ phұn thѭӡng trӵc ÿәi mӟi chѭѫng trình, sách giáo khoa 
  Bӝ Giáo dөc – Ĉào tҥo 
  (35 Ĉҥi Cӗ ViӋt, Quұn Hai Bà Trѭng, Hà Nӝi) 
 

Thӵc hiӋn lӡi kêu gӑi cӫa Bӝ GD-ĈT vӅ viӋc nghiên cӭu và ÿóng góp ý kiӃn, ÿӅ xuҩt 
trong ngành giáo dөc và rӝng rãi trong các tҫng lӟp nhân dân cho bҧn dӵ thҧo “Chѭѫng trình 
giáo dөc phә thông tәng thӇ” cӫa Bӝ GD-ĈT ÿѭӧc nêu tҥi công văn sӕ 3976/BGDĈT-BPTTr 
ngày 05/8/2015, tôi xin trình bày mӝt sӕ ý kiӃn và kiӃn nghӏ nhѭ sau: 

Trѭӟc hӃt, viӋc Bӝ GD-ĈT ban hành dӵ thҧo “Chѭѫng trình giáo dөc phә thông tәng 
thӇ” ÿӇ lҩy ý kiӃn rӝng rãi là mӝt bѭӟc quan trӑng, ÿѭӧc ÿánh giá cao, trong quá trình tә chӭc 
thӵc hiӋn ÿӅ án ÿәi mӟi căn bҧn và toàn diӋn giáo dөc ViӋt Nam theo yêu cҫu cӫa Nghӏ quyӃt 
sӕ 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cӫa Hӝi nghӏ lҫn thӭ 8 Ban chҩp hàng Trung ѭѫng Ĉҧng 
(khóa XI) và QuyӃt ÿӏnh sӕ 404/QĈ-TTg ngày 27/03/2015 cӫa Thӫ tѭӟng Chính phӫ vӅ ÿәi 
mӟi chѭѫng trình, sách giáo khoa giáo dөc phә thông.  

ViӋc này ÿӗng thӡi cǊng khҷng ÿӏnh rҵng ÿ͝i mͣi ch˱˯ng trình giáo dͭc ph͝ thông 
ph̫i là b˱ͣc ÿi tr˱ͣc b˱ͣc ÿ͝i mͣi sách giáo khoa, khi ch˱a ÿ͝i mͣi ch˱˯ng trình giáo 
dͭc thì ch˱a th͋ và không nên ÿ̿t v̭n ÿ͉ ÿ͝i mͣi sách giáo khoa. Nó cǊng ÿáp ӭng mong 
ÿӧi cӫa tôi nhѭ tôi ÿã trình bày trong thѭ ngӓ gӱi Bӝ trѭӣng Bӝ GD-ĈT ngày 15/7/2013 và 
trong nhiӅu bài viӃt cӫa tôi ÿã ÿăng trên báo chí vӅ các vҩn ÿӅ ÿәi mӟi giáo dөc ViӋt Nam. 
Mһc dù chѭa nhұn ÿѭӧc phҧn hӗi tӯ Bӝ GD-ĈT cho bӭc thѭ và các bài viӃt cӫa tôi, qua ÿӑc 
dӵ thҧo Chѭѫng trình giáo dөc phә thông tәng thӇ, tôi thҩy nhiӅu ý kiӃn, ÿӅ xuҩt vӅ ÿәi mӟi 
giáo dөc cӫa giӟi chuyên môn và cӫa ngѭӡi dân (nhѭ tôi) ÿã ÿѭӧc Bӝ GD-ĈT quan tâm 
nghiên cӭu khi thӇ hiӋn mӝt sӕ thay ÿәi quan trӑng trong dӵ thҧo Chѭѫng trình giáo dөc phә 
thông lҫn này. Tôi xin cám ѫn Bӝ GD-ĈT vӅ sӵ cҫu thӏ ÿó! 

Sau ÿây tôi xin nêu mӝt sӕ vҩn ÿӅ và ÿӅ xuҩt cho tài liӋu dӵ thҧo “Chѭѫng trình giáo dөc 
phә thông tәng thӇ” cө thӇ nhѭ sau: 

1) Vҩn ÿӅ thӭ nhҩt: Cҫn ÿһt ra mӝt sӕ mөc tiêu ÿәi mӟi giáo dөc cө thӇ ÿӫ lӟn và 
có tính khҧ thi cho lҫn ÿәi mӟi Chѭѫng trình giáo dөc phә thông này. 

Ĉәi mӟi Chѭѫng trình giáo dөc phә thông là mӝt công viӋc, quá trình ÿәi mӟi hӃt sӭc 
khó khăn, tӕn kém sӭc ngѭӡi và tiӅn bҥc. Nó liên quan ÿӃn hàng chөc triӋu ngѭӡi dân ViӋt 
Nam là ÿӕi tѭӧng giáo dөc và làm giáo dөc. Vì vұy, theo tôi, cҫn ÿһt ra mӝt sӕ mөc tiêu cө 
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thӇ ÿӫ lӟn cho lҫn ÿәi mӟi Chѭѫng trình giáo dөc phә thông lҫn này ÿӇ tҩt cҧ các cѫ quan nhà 
nѭӟc, toàn ngành giáo dөc và ÿông ÿҧo tҫng lӟn nhân dân, hӑc sinh thông hiӇu và chia sҿ ÿây 
là mӝt viӋc quan trӑng, thiӃt thӵc, ÿáng làm, phҧi làm, không làm không ÿѭӧc. Sӵ thông hiӇu 
và chia sҿ nhѭ vұy là rҩt cҫn ÿӇ ÿҧm bҧo ÿӇ ÿӅ án thành công. Tôi nhұn thҩy rҵng, trong dѭ 
luұn hiӋn nay có sӵ mâu thuүn phә biӃn trѭӟc các ÿӅ án ÿәi mӟi. Mӝt mһt, ngѭӡi dân không 
hài lòng vӟi tình hình hiӋn tҥi, không ít ngѭӡi lên tiӃng phê phán, chӍ trích. Nhѭng, mһt khác, 
ngѭӡi dân lҥi thiӃu niӅm tin vào năng lӵc thay ÿәi, cҧi thiӋn tình hình cӫa cѫ quan quҧn lý 
chӫ trì ÿӅ án. Không ít ngѭӡi cho rҵng các ÿӅ án ÿәi mӟi, thay ÿәi chҷng qua chӍ là cách cѫ 
quan quҧn lý “vӁ viӋc tiêu tiӅn”, vì lӧi ích nhóm, còn kӃt quҧ, hiӋu quҧ thu ÿѭӧc thì ÿáng 
nghi ngӡ. Mâu thuүn này cǊng ÿã và ÿang diӉn ra ÿӕi vӟi ÿӅ án ÿәi mӟi giáo dөc ViӋt Nam 
cӫa Bӝ GD-ĈT. Do vұy, viӋc ÿһt ra mӝt sӕ mөc tiêu ÿәi mӟi giáo dөc cө thӇ ÿӫ lӟn và có 
tính khҧ thi là hӃt sӭc cҫn thiӃt ÿӇ giҧi quyӃt mâu thuүn này, tҥo sӵ ÿӗng thuұn, ӫng hӝ 
mҥnh mӁ cӫa nhân dân. Cuӕi thӃ kӹ 19, khi ngѭӡi dân Nhұt Bҧn ÿӗng thuұn vӟi chӫ trѭѫng 
ÿәi mӟi giáo dөc cӫa Hoàng ĈӃ Minh Trӏ theo tinh thҫn cӫa Fukuzawa, hӑ ÿã không ngҫn 
ngҥi bӓ tiӅn cӫa gia ÿình ra ÿóng góp xây trѭӡng, mӡi giáo viên nѭӟc ngoài sang Nhұt Bҧn 
dҥy cho con em hӑ. Nhӡ sӵ chia sҿ, ӫng hӝ cӫa ngѭӡi dân Nhұt Bҧn, công cuӝc ÿәi mӟi giáo 
dөc thӡi Minh Trӏ ÿã thành công rӵc rӥ, biӃn Nhұt Bҧn tӯ mӝt quӕc gia lӋ thuӝc thành cѭӡng 
quӕc kinh tӃ, quân sӵ. ĈӇ ÿәi mӟi giáo dөc ӣ nѭӟc ta, sӵ thông hiӇu và chia sҿ cӫa ngѭӡi dân 
ÿӕi vӟi các mөc tiêu ÿәi mӟi cǊng sӁ là ÿiӅu kiӋn quan trӑng hàng ÿҫu ÿӇ thành công. 

Theo tôi, mӝt trong nhӳng mөc tiêu quan trӑng nhҩt cӫa lҫn ÿәi mӟi giáo dөc này là giҧi 
quyӃt nhӳng yӃu kém, nhѭӧc ÿiӇm cӫa "con ngѭӡi ViӋt Nam ÿiӇn hình" ÿã và ÿang cҧn trӣ 
khҧ năng phát triӇn cӫa mӛi cá nhân và ÿҩt nѭӟc, ÿӇ hình thành nhӳng thӃ hӋ công dân ViӋt 
Nam có phҭm chҩt, năng lӵc, trình ÿӝ vѭӧt bұc, có cѫ hӝi phát triӇn và cuӝc sӕng tӕt hѫn. 

Cө thӇ, theo tôi, Chѭѫng trình giáo dөc mӟi, ngoài các mөc tiêu Bӝ GD-ĈT ÿã ÿһt ra, là 
ÿӇ giҧi quyӃt nhӳng yӃu kém, nhѭӧc ÿiӇm cӫa “Con ngѭӡi ViӋt Nam ÿiӇn hình” sau ÿây: 

(a) Hi͋u bi͇t lu̵t pháp qu͙c gia và qu͙c t͇ h̩n ch͇; s͙ng và làm vi͏c c̫m tính, duy tình 
h˯n duy lý, d͍ dãi, xu͉ xoà, tính kͽ lu̵t th̭p, làm cho vi͏c xây dng xã h͡i văn minh 
và pháp quy͉n khó khăn. Ĉây là  nhӳng tàn dѭ văn hóa phong kiӃn nһng nӅ, thұm chí 
còn nһng nӅ hѫn cҧ ӣ Trung Quӕc là cái nôi cӫa chӫ nghƭa phong kiӃn trong khu vӵc. 

(b) Kh̫ năng sáng t̩o công ngh͏ và làm công nghi͏p kém. Rҩt nhiӅu chѭѫng trình công 
nghiӋp hóa – hiӋn ÿҥi hóa ÿӇ biӃn ViӋt Nam thành mӝt nѭӟc công nghiӋp, có nӅn sáng 
tҥo công nghӋ và sҧn xuҩt công nghiӋp ÿã bӏ thҩt bҥi. Thӏ trѭӡng ViӋt Nam tràn ngұp 
các sҧn phҭm công nghӋ và hàng hóa công nghiӋp phөc vө sҧn xuҩt, tiêu dùng cӫa 
nѭӟc ngoài, mang thѭѫng hiӋu ngoҥi. Trong lƭnh vӵc công nghӋ, công nghiӋp, ViӋt 
Nam chӫ yӃu tham gia ӣ các công ÿoҥn có giá trӏ gia tăng rҩt thҩp là gia công, lҳp ráp 
tӯ vұt liӋu, linh kiӋn ngoҥi nhұp, theo thiӃt kӃ và thѭѫng hiӋu ngoҥi (ÿӃn mӭc làm 
không ít nhà làm chính sách phҧi kêu trӡi: “Ĉ͇n cái ÿinh ͙c cho ÿi͏n tho̩i Samsung 
mà còn không làm n͝i!”). Ĉây là  lƭnh vӵc mà ngѭӡi ViӋt Nam rҩt yӃu kém. 

(c) Ngo̩i ngͷ (ti͇ng Anh) kém. Mһc dù tiӃng Anh ÿѭӧc dҥy trong suӕt nhiӅu năm phә 
thông và ÿҥi hӑc, ÿѭӧc hӑc sinh hӑc thêm tҥi nhà và ӣ các trung tâm ngoҥi ngӳ, nhѭng 
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trên thӵc tӃ, mһt bҵng trình ÿӝ tiӃng Anh cӫa ngѭӡi ViӋt Nam vүn rҩt thҩp so vӟi khu 
vӵc. Trong thӃ giӟi phҷng ngày nay, ÿây là mӝt yӃu ÿiӇm rҩt lӟn. NhiӅu hӑc sinh, sinh 
viên và lӵc lѭӧng lao ÿӝng trҿ nѭӟc ta không có khҧ  năng tӵ tìm kiӃm và tӵ hӑc kiӃn 
thӭc mӟi (phә biӃn tӯ các nguӗn bҵng tiӃng Anh), khó khăn trong giao tiӃp vӟi ngѭӡi 
nѭӟc ngoài và do vұy thiӃu tӵ tin, khó khăn trong tìm kiӃm công ăn, viӋc làm ӣ trong 
và ngoài nѭӟc, làm gia tăng áp lӵc thҩt nghiӋp và các tӋ nҥn xã hӝi. Hѫn 150.000 cӱ 
nhân ÿang thҩt nghiӋp, nhѭng sӕ thanh niên bѭѫn chҧi ra nѭӟc ngoài tìm công ăn viӋc 
làm rҩt ít, mӝt trong nhӳng nguyên nhân là do trình ÿӝ tiӃng Anh thҩp.  

Tôi tin rҵng, nӃu Chѭѫng trình giáo dөc phә thông mӟi ÿһt ra mөc tiêu và có các giҧi 
pháp cө thӇ ÿӇ giҧi quyӃt ÿѭӧc ba yӃu kém, nhѭӧc ÿiӇm trên cӫa “Con ngѭӡi ViӋt Nam ÿiӇn 
hình”, nó sӁ có sӭc thuyӃt phөc rҩt lӟn ÿӕi vӟi ngѭӡi dân. Không phө huynh hӑc sinh nào 
muӕn nhìn thҩy ӣ con em mình các yӃu kém, nhѭӧc ÿiӇm ÿó.  Hӑ sӁ ӫng hӝ cuӝc ÿәi mӟi. 

2) Vҩn ÿӅ thӭ hai: ThiӃu tham chiӃu và chѭa ӭng dөng "HӋ thӕng tiêu chuҭn quӕc 
tӃ vӅ phân loҥi giáo dөc’" cӫa UNESCO ("International Standard Classification of 
Education - ISCED"), làm cho Chѭѫng trình giáo dөc phә thông (dӵ thҧo) chѭa tѭѫng 
thích cao vӟi các hӋ thӕng giáo dөc cӫa các nѭӟc có nӅn giáo dөc tiên tiӃn. 

Tài liӋu cӫa Bӝ GD-ĈT cho biӃt, trong quá trình xây dӵng Chѭѫng trình giáo dөc phә 
thông tәng thӇ, Bӝ GD-ĈT ÿã “tham kh̫o và h͕c t̵p ch˱˯ng trình và sách giáo khoa cͯa 
nhi͉u n˱ͣc tiêu bi͋u cho các khu vc khác nhau (Ĉông Nam Á, châu Á, châu Âu và châu MͿ, 
châu Úc; c͵ các ÿoàn cán b͡ sang m͡t s͙ n˱ͣc h͕c t̵p và thông qua các t͝ chͱc qu͙c t͇ mͥi 
các chuyên gia giáo dͭc cͯa các n˱ͣc (Anh, MͿ, Hàn Qu͙c, B͑, Ĉͱc, H͛ng Công…) sang 
Vi͏t Nam t̵p hṷn v͉ xây dng ch˱˯ng trình, biên so̩n sách giáo khoa.” Tuy nhiên, trong 
bӝ tài liӋu vӅ Chѭѫng trình giáo dөc phә thông tәng thӇ (dӵ thҧo) cӫa Bӝ GD-ĈT, tôi không 
tìm thҩy bҩt kǤ tham chiӃu nào ÿӃn “HӋ thӕng tiêu chuҭn quӕc tӃ vӅ phân loҥi giáo dөc” 
(ISCED, các phiên bҧn năm 1997 và 2011) cӫa Tә chӭc Giáo dөc, Khoa hӑc và Văn hóa cӫa 
Liên HiӋp quӕc (UNESCO). Qua nghiên cӭu Chѭѫng trình giáo dөc phә thông tәng thӇ (dӵ 
thҧo), tôi chѭa thҩy các nӝi dung cӫa ISCED ÿѭӧc ӭng dөng vào Chѭѫng trình này. 

Cá nhân tôi cho rҵng ÿây là mӝt khiӃm khuyӃt lӟn. Qua nghiên cӭu ISCED và mӝt sӕ 
nӅn giáo dөc tiên tiӃn nhѭ Anh, Mӻ, Phҫn Lan, Singapore…, tôi cho rҵng ISCED là mӝt bӝ 
tài liӋu hѭӟng dүn, mӝt “bӝ khung” vô cùng quan trӑng cho viӋc xây dӵng mӝt hӋ thӕng giáo 
dөc quӕc gia (hoһc ÿәi mӟi tӯ hӋ thӕng giáo dөc hiӋn tҥi). ISCED nêu rõ kӃt cҩu các bұc hӑc 
(6 bұc hӑc theo ISCED 1997, 8 bұc hӑc theo ISCED 2011), các tiêu chuҭn ÿҫu vào, các mөc 
tiêu ÿҫu ra cӫa mӛi bұc hӑc, cách phân luӗng hӑc sinh trong các bұc hӑc ÿӇ hӑc sinh phát huy 
tӕi ÿa các tӕ chҩt, năng khiӃu, nhu cҫu hѭӟng nghiӋp cӫa cá nhân. Thӵc tӃ là hӋ thӕng giáo 
dөc cӫa nhiӅu nѭӟc tiên tiӃn tѭѫng thích rҩt cao vӟi ISCED (cǊng có thӇ ISCED ÿѭӧc xây 
dӵng trên cѫ sӣ ÿúc kӃt kinh nghiӋm thӵc tiӉn cӫa các nӅn giáo dөc tiên tiӃn). 

Ĉӗng thӡi, viӋc ÿánh giá, xӃp hҥng giáo dөc cӫa các quӕc gia cǊng tham chiӃu và dӵa 
trên ISCED. Báo cáo giáo dөc năm 2014 cӫa Tә chӭc Hӧp tác và Phát triӇn kinh tӃ (OECD) 
ÿѭӧc lұp dӵa trên ISCED 1997; bҳt ÿҫu tӯ năm nay, báo cáo giáo dөc cӫa OECD sӁ dӵa trên 
ISCED 2011. ĈiӅu ÿó cho thҩy mӭc ÿӝ ӭng dөng phә biӃn cӫa ISCED ӣ các nѭӟc thành viên 
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OECD. Hӑ cӕ gҳng làm cho hӋ thӕng giáo dөc cӫa quӕc gia mình tѭѫng thích cao vӟi ISCED 
và cӕ gҳng ÿҥt chҩt lѭӧng cao theo các tiêu chí ÿánh giá, xӃp hҥng dӵa trên ISCED. 

NӃu Bӝ GD-ĈT không lҩy ISCED làm xuҩt phát ÿiӇm quan trӑng cho viӋc xây dӵng 
Chѭѫng trình giáo dөc phә thông tәng thӇ, mà lҥi nghiên cӭu ngay vào các hӋ thӕng giáo dөc 
cӫa các nѭӟc cө thӇ, tôi e rҵng vӟi cách làm ÿó rҩt khó có thӇ tҥo ra ÿѭӧc mӝt hӋ thӕng giáo 
dөc khoa hӑc, vӟi các liên kӃt nӝi dung chһt chӁ trong toàn bӝ hӋ thӕng giáo dөc. Nó chӭa 
ÿӵng nhiӅu nguy cѫ “chҳp vá” hӋ thӕng nhѭ ÿã xҧy ra trong các lҫn ÿәi mӟi giáo dөc trѭӟc. 
Tӯ mӝt bӝ khung tӕt có thӇ xây nên các ngôi nhà khác nhau, nhѭng khi thiӃt kӃ mӝt ngôi nhà, 
chúng ta cҫn biӃt rõ và ÿӗng ý vӟi bӝ khung ÿã, sau ÿó mӟi ÿi vào thiӃt kӃ chi tiӃt. 

Tôi ÿӅ nghӏ Bӝ GD-ĈT trong quá trình hoàn thiӋn Chѭѫng trình giáo dөc phә thông tәng 
thӇ lҩy ISCED 2011 làm “bӝ khung” ÿӇ ÿҧm bҧo tính tѭѫng thích cao nhҩt cӫa chѭѫng trình 
giáo dөc phә thông nѭӟc ta vӟi các tiêu chuҭn quӕc tӃ ÿѭӧc thӯa nhұn và, thông qua sӵ tѭѫng 
thích vӟi ISCED, - tҥo sӵ tѭѫng thích cao nhҩt giӳa chѭѫng trình giáo dөc nѭӟc ta vӟi 
chѭѫng trình giáo dөc cӫa các nѭӟc tiên tiӃn. Trong thӃ giӟi toàn cҫu hóa hiӋn nay, sӵ tѭѫng 
thích vӅ giáo dөc mӝt mһt giúp nâng cao chҩt lѭӧng giáo dөc, mһt khác tҥo các cѫ hӝi liên 
thông giáo dөc – ÿào tҥo giӳa nѭӟc ta và các nѭӟc khác, vӯa tҥo ÿiӅu kiӋn thuұn lӧi cho hӑc 
sinh ViӋt Nam khi ÿi du hӑc nѭӟc ngoài, vӯa tăng cѫ hӝi cung cҩp dӏch vө giáo dөc – ÿào tҥo 
cho hӑc sinh nѭӟc ngoài ӣ ViӋt Nam trong tѭѫng lai (nhѭ Singapore ÿã và ÿang làm). 

3) Vҩn ÿӅ thӭ ba: KӃt cҩu, mô hình hӋ thӕng giáo dөc thiӃu rõ ràng; yӃu tӕ phân 
luӗng, phѭѫng pháp phân luӗng giáo dөc còn mӡ nhҥt. 

Theo tôi, ÿây là hӋ quҧ trӵc tiӃp cӫa viӋc không áp dӵng ISCED khi xây dӵng Chѭѫng 
trình giáo dөc phә thông tәng thӇ. Khi ÿӑc tài liӋu cӫa Bӝ GD-ĈT, mһc dù theo dӵ thҧo thì 
tôi biӃt ӣ lӟp nào hӑc sinh sӁ hӑc nhӳng môn gì, bao nhiêu tiӃt, nhѭng tôi không vӁ ra ÿѭӧc 
sѫ ÿӗ tә chӭc và phân luӗng giáo dөc theo Chѭѫng trình mӟi (ӣ dҥng mà tôi có thӇ dӉ dàng 
tìm ÿѭӧc vӟi các nӅn giáo dөc tiên tiӃn). Ĉӗng thӡi, tôi không tìm thҩy chӫ trѭѫng, phѭѫng 
pháp phân luӗng giáo dөc ngay tӯ cҩp Trung hӑc cѫ sӣ theo khuyӃn cáo cӫa ISCED và ÿѭӧc 
áp dөng tҥi rҩt nhiӅu nѭӟc (theo 02 hѭӟng Lý thuyӃt/Hàn lâm và Kӻ thuұt/Ӭng dөng). Phân 
luӗng giáo dөc ngay tӯ cҩp Trung hӑc cѫ sӣ (ISCED 2) là mӝt nӝi dung quan trӑng, có thӇ 
coi là lӟn nhҩt, mà tôi cho rҵng cҫn phҧi thӵc hiӋn trong lҫn ÿәi mӟi giáo dөc này (nӃu không 
thì kӃt quҧ cӫa viӋc ÿәi mӟi Chѭѫng trình giáo dөc phә thông sӁ rҩt hҥn chӃ). 

Tôi xin mҥnh dҥn ÿӅ xuҩt sѫ ÿӗ tә chӭc và phân luӗng giáo dөc tѭѫng thích vӟi ISCED 
2011 nhѭ sau (xem hình). Các nӝi dung và cѫ sӣ chӫ yӃu cho ÿӅ xuҩt cӫa tôi bao gӗm: 

(a) Cҩp TiӇu hӑc có ÿӝ dài 6 năm (tăng 01 năm so vӟi dӵ thҧo Chѭѫng trình cӫa Bӝ GD-
ĈT). Các lý do: 

- Khi phân luӗng giáo dөc ngay tӯ ÿҫu cҩp Trung hӑc cѫ sӣ, nên thêm 01 năm TiӇu 
hӑc ÿӇ hӑc sinh trѭӣng thành hѫn vӅ trí tuӋ và thӇ lӵc; các tӕ chҩt, năng khiӃu cá 
nhân cǊng ÿѭӧc bӝc lӝ rõ ràng hѫn, sҹn sàng hѫn cho viӋc chӑn luӗng. 
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(f) Sau khi hӑc sinh hӑc 02 năm Dӵ bӏ Ĉҥi hӑc, tә chӭc kǤ thi ÿҥi hӑc ÿӇ chӑn hӑc sinh 
ÿҥt tiêu chuҭn vào các trѭӡng ÿҥi hӑc. Các hӑc sinh không ÿҥt ÿiӅu kiӋn sӁ chuyӇn 
sang các luӗng khác (hoһc ra thҷng thӏ trѭӡng lao ÿӝng vӟi các cѫ hӝi tuyӇn dөng hҥn 
chӃ; phҫn lӟn sӕ hӑc sinh này sӁ hӑc thêm mӝt chѭѫng trình ÿào tҥo bә sung). 

(g) Bên c̩nh các tr˱ͥng áp dͭng ch˱˯ng trình giáo dͭc ph͝ thông chính quy, ÿ͉ ngh͓ 
b͝ sung vào h͏ th͙ng giáo dͭc ph͝ thông t͝ng th͋ các tr˱ͥng thc nghi͏m, các 
tr˱ͥng năng khi͇u, các tr˱ͥng giáo dͭc ÿ̿c bi͏t. Các tr˱ͥng này là nhͷng b͡ 
ph̵n c̭u thành cͯa h͏ th͙ng giáo dͭc ph͝ thông t͝ng th͋, m̿c dù h͕ áp dͭng 
ch˱˯ng trình giáo dͭc riêng. Ĉ̿c bi͏t, c̯n ÿ͉ cao vai trò và t̩o ÿi͉u ki͏n thu̵n lͫi 
cho h͏ th͙ng các tr˱ͥng thc nghi͏m cͯa các nhà/t͝ chͱc giáo dͭc có uy tín phát 
tri͋n m̩nh mͅ và t̩o s c̩nh tranh lành m̩nh trên th͓ tr˱ͥng giáo dͭc ph͝ thông, 
qua ÿó nâng cao ch̭t l˱ͫng cͯa c̫ h͏ th͙ng chính quy và h͏ th͙ng thc nghi͏m. 

4) Vҩn ÿӅ thӭ tѭ: Chѭѫng trình giáo dөc phә thông (dӵ thҧo) còn nһng; cách tiӃp 
cұn ÿӕi vӟi các môn hӑc bҳt buӝc và tӵ chӑn chѭa hӧp lý. 

Dӵ thҧo Chѭѫng trình giáo dөc phә thông quy ÿӏnh các môn hӑc bҳt buӝc nhѭ sau: 

- Các lӟp 1, 2, 3: 5 môn (TiӃng ViӋt, Toán, Giáo dөc lӕi sӕng, ThӇ dөc, Cuӝc sӕng 
quanh ta). 

- Các lӟp 4, 5: 7 môn (TiӃng ViӋt, Toán, Ngoҥi ngӳ 1, Giáo dөc lӕi sӕng, ThӇ dөc, 
Tìm hiӇu xã hӝi, Tìm hiӇu tӵ nhiên). 

- Trung hӑc cѫ sӣ: 8 môn (Ngӳ văn, Toán, Ngoҥi ngӳ 1, Giáo dөc công dân, ThӇ 
dөc, Khoa hӑc xã hӝi, Khoa hӑc tӵ nhiên). 

- Trung hӑc phә thông: 4 môn (Ngӳ văn, Toán, Ngoҥi ngӳ 1, Công dân vӟi Tә 
quӕc). 

Tôi xin trình bày mӝt sӕ nhұn xét và kiӃn nghӏ nhѭ sau: 

- Chѭѫng trình quy ÿӏnh các môn hӑc bҳt buӝc ӣ các cҩp, nhѭng lҥi không nêu rõ ӣ 
mӛi cҩp hӑc sinh phҧi chӑn thêm (tӕi thiӇu) bao nhiêu môn và chӍ ÿѭӧc chӑn thêm 
(tӕi ÿa) bao nhiêu môn (ÿӇ không bӏ quá tҧi, gây phân tán hӑc lӵc)? 

- S͙ l˱ͫng các môn h͕c b̷t bu͡c quá nhi͉u so vͣi các h͏ th͙ng giáo dͭc tiên 
ti͇n. Ӣ các cҩp Trung hӑc cӫa Anh, Mӻ, Ĉӭc…, tәng sӕ các môn hӑc cӫa hӑc sinh 
chӍ 6-8 môn, trong ÿó khoҧng mӝt nӱa là các môn bҳt buӝc, mӝt nӱa là các môn tӵ 
chӑn. Ví dө, tҥi Singapore, ӣ cҩp Trung hӑc cѫ sӣ theo luӗng Lý thuyӃt/Hàn lâm, 
hӑc sinh hӑc 6-8 môn, vӟi 3 môn bҳt buӝc là Toán, TiӃng Anh, TiӃng mҽ ÿҿ; theo 
luӗng Kӻ thuұt/Ӭng dөng, hӑc sinh hӑc 5-7 môn, vӟi 4 môn bҳt buӝc là Toán, 
TiӃng Anh, TiӃng mҽ ÿҿ, Tin hӑc (nguӗn: website Bӝ Giáo dөc Singapore, 
www.moe.gov.sg). Chúng ta có thӇ dӉ dàng nhұn thҩy: các môn hӑc mang tính 
hѭӟng nghiӋp cӫa hӑc sinh Singapore không nҵm trong sӕ các môn hӑc bҳt buӝc! 



7 
 

Cách tiӃp cұn ÿӕi vӟi các môn hӑc bҳt buӝc và các môn hӑc tӵ chӑn, theo tôi, nên 
nhѭ sau: cѫ quan quҧn lý xác ÿӏnh các môn hӑc tӕi thiӇu hӑc sinh cҫn phҧi hӑc khi 
chӑn ÿi theo mӝt luӗng giáo dөc cө thӇ (ÿӇ hình thành con ngѭӡi toàn diӋn, cho dù 
hӑc sinh có năng khiӃu, thӃ mҥnh vӅ các môn hӑc ÿó hay không), còn hӑc sinh tӵ 
chӑn thêm cho mình các môn hӑc mà hӑc sinh có năng khiӃu, thӃ mҥnh, có nhu 
cҫu theo ÿuәi mang tính hѭӟng nghiӋp. Tôi có c̫m giác r̹ng trong vi͏c xác ÿ͓nh 
các môn h͕c b̷t bu͡c, c˯ quan qu̫n lý ÿang giành quy͉n quy͇t ÿ͓nh h͕c sinh 
ph̫i h͕c t͙t nhͷng môn gì cho t˱˯ng lai cͯa h͕c sinh, thay vì ÿ͋ vi͏c ch͕n ÿó 
cho h͕c sinh và phͭ huynh làm (nh˱ ͧ Singapore và các n˱ͣc khác). N͇u nh˱ 
v̵y, chúng ta sͅ ti͇p tͭc m͡t n͉n giáo dͭc áp ÿ̿t thay vì t̩o ÿi͉u ki͏n cho h͕c 
sinh phát huy các sͧ tr˱ͧng cͯa mình và t̵p trung h͕c t͙t, h͕c sâu nhͷng môn 
h͕c mà h͕c sinh có năng khi͇u, th͇ m̩nh, c̯n cho công vi͏c t˱˯ng lai. Khi bҳt 
hӑc sinh phҧi hӑc quá nhiӅu môn hӑc, chúng ta sӁ tiӃp tөc tҥo ra nhӳng thӃ hӋ 
ngѭӡi ViӋt Nam “cái gì cǊng bi͇t, nh˱ng không bi͇t sâu cái gì c̫”. Nhà trѭӡng 
không thӇ dҥy cho hӑc sinh biӃt tӕt tҩt cҧ mӑi thӭ. Nhà trѭӡng chӍ nên tұp trung 
dҥy cho mӛi hӑc sinh biӃt thұt tӕt mӝt sӕ thӭ, ÿӗng thӡi dҥy cho hӑc sinh phѭѫng 
pháp tӵ hӑc ÿӇ hӑc sinh có thӇ hӑc nhӳng thӭ khác không nҵm trong chѭѫng trình 
hӑc. Theo tôi, các môn h͕c b̷t bu͡c ͧ hai c̭p Trung h͕c không nên quá 5 môn, 
t͝ng s͙ môn h͕c Trung h͕c không quá 8 môn, ÿ͋ d̩y và h͕c th̵t sâu. 

- Tôi ÿӅ nghӏ ÿһt mөc tiêu biӃn ViӋt Nam thành mӝt nѭӟc có mһt bҵng trình ÿӝ 
tiӃng Anh cao thӭ hai trong khu vӵc ASEAN (chӍ thua Singapore), thông qua vi͏c 
ch͕n môn Ti͇ng Anh là môn h͕c b̷t bu͡c ͧ c̫ ba c̭p h͕c, ÿ͛ng thͥi thc hi͏n 
vi͏c d̩y và h͕c m͡t s͙ môn h͕c ͧ c̭p Trung h͕c b̹ng ti͇ng Anh. Các ngoҥi ngӳ 
khác ÿѭӧc coi là Ngoҥi ngӳ 2 ÿӕi vӟi hӑc sinh. Khi hӑc sinh ÿã hӑc giӓi TiӃng 
Anh thì viӋc hӑc thêm mӝt ngoҥi ngӳ khác là không quá khó khăn, hӑc sinh có thӇ 
hӑc tӕt Ngoҥi ngӳ 2 ӣ trѭӡng và hӑc thêm ӣ các trung tâm dҥy ngoҥi ngӳ. 

5) V̭n ÿ͉ thͱ năm: Ĉ͉ ngh͓ tách lƭnh vc giáo dͭc “Công ngh͏ - Tin h͕c” thành hai 
lƭnh vc giáo dͭc ÿ͡c l̵p là “Sáng t̩o Công ngh͏” (ho̿c “Thi͇t k͇ và ch͇ t̩o”) và “Tin 
h͕c”; b͝ sung lƭnh vc giáo dͭc “Các ho̩t ÿ͡ng giáo dͭc ngo̩i khóa/ngoài lͣp h͕c”. 

Nhѭ tôi ÿã nêu ӣ phҫn ÿҫu, năng lӵc sáng tҥo công nghӋ (thiӃt kӃ, chӃ tҥo các sҧn phҭm 
công nghӋ, hàng hóa công nghiӋp phөc vө sҧn xuҩt và tiêu dùng) cӫa ViӋt Nam trong lӏch sӱ 
và hiӋn tҥi rҩt yӃu. Thӏ trѭӡng ViӋt Nam tràn ngұp các sҧn phҭm công nghӋ và hàng hóa công 
nghiӋp phөc vө sҧn xuҩt, tiêu dùng cӫa nѭӟc ngoài, mang thѭѫng hiӋu ngoҥi. Trong lƭnh vӵc 
công nghӋ, công nghiӋp, ViӋt Nam chӫ yӃu tham gia ӣ các công ÿoҥn có giá trӏ gia tăng rҩt 
thҩp là gia công, lҳp ráp tӯ vұt liӋu, linh kiӋn ngoҥi nhұp, theo thiӃt kӃ và thѭѫng hiӋu ngoҥi. 
Theo sӕ lѭӧng ÿăng ký bҧo hӝ phát minh, sáng chӃ và sӣ hӳu trí tuӋ, ViӋt Nam luôn nҵm ӣ 
nhóm các quӕc gia kém nhҩt. Công nghiӋp là lƭnh vӵc yӃu nhҩt trong các lƭnh vӵc kinh tӃ. 

“Sáng t̩o công ngh͏” và “Tin h͕c” là hai lƭnh vӵc có nӝi dung rҩt khác nhau. Trong các 
nӅn giáo dөc cӫa các nѭӟc công nghiӋp phát triӇn, ví dө ӣ Anh, “Sáng t̩o công ngh͏” (hӑ 
gӑi môn hӑc là “Design & Technology”) là lƭnh vӵc giáo dөc rҩt ÿѭӧc quan tâm. Thông qua 
môn hӑc này, nhà trѭӡng dҥy cho hӑc sinh các kӻ năng phát triӇn ý tѭӣng công nghӋ, công 
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nghiӋp, thiӃt kӃ sҧn phҭm, tә chӭc sҧn xuҩt, thұm chí cҧ các phѭѫng thӭc tҥo nguӗn tài chính, 
phѭѫng thӭc phân phӕi, tiêu thө sҧn phҭm làm ra. Hӑc sinh hӑc sáng tҥo công nghӋ bҳt ÿҫu 
tӯ nhӳng vұt dөng nhӓ, tiӃn tӟi nhӳng máy móc, thiӃt bӏ phӭc tҥp. Giáo dөc sáng tҥo công 
nghӋ cǊng là cách phát triӇn tѭ duy cө thӇ mҥch lҥc, tѭ duy bҵng các con sӕ, thay cho tѭ duy 
trӯu tѭӧng rҳm rӕi, tѭ duy bҵng các khái niӋm chung chung mà ngѭӡi ViӋt Nam thѭӡng mҳc 
phҧi. Tôi cho rҵng mөc tiêu này phҧi là mӝt trong nhӳng mөc tiêu trӑng tâm cӫa nӅn giáo dөc 
mӟi, ÿӇ tҥo ra nhӳng thӃ hӋ “Ngѭӡi ViӋt Mӟi” có năng lӵc sáng tҥo công nghӋ, sҧn xuҩt công 
nghiӋp tӕt hѫn nhiӅu so vӟi các thӃ hӋ ngѭӡi ViӋt quá khӭ và hiӋn tҥi. Có nhѭ thӃ, ViӋt Nam 
mӟi có thӇ trӣ thành mӝt quӕc gia công nghiӋp phát triӇn.  

Nhìn ra các quӕc gia khác trên thӃ giӟi, hiӃm có quӕc gia nào giàu mҥnh mà không có 
năng lӵc sáng tҥo công nghӋ tӕt và nӅn sҧn xuҩt công nghiӋp mҥnh. Nông nghiӋp, dӏch vө có 
thӇ giúp tăng thu nhұp cӫa ngѭӡi dân ÿӃn mӝt mӭc ÿӝ nhҩt ÿӏnh, nhѭng nӃu muӕn trӣ thành 
cѭӡng quӕc, công nghiӋp là mҩu chӕt. Trong ÿiӅu kiӋn cӫa nѭӟc ta, khi ÿҩt nông nghiӋp ÿã 
ÿѭӧc sӱ dөng hӃt và năng suҩt sҧn xuҩt nông nghiӋp bӏ giӟi hҥn bӣi phѭѫng thӭc sҧn xuҩt thӫ 
công cӫa hӝ gia ÿình, thiӃu ӭng dөng khoa hӑc, công nghӋ, rҩt khó có thӇ tҥo thêm ÿѭӧc ÿӝng 
lӵc tăng trѭӣng kinh tӃ bҵng nông nghiӋp. Ĉӕi vӟi mӝt ÿҩt nѭӟc ÿang tiӃn tӟi dân sӕ 100 
triӋu ngѭӡi, tiêu thө hàng hóa công nghӋ, công nghiӋp phөc vө sҧn xuҩt và tiêu dùng ӣ mӭc 
ÿӝ khәng lӗ, là mӝt thӏ trѭӡng béo bӣ ÿӕi vӟi các nhà sҧn xuҩt nѭӟc ngoài. NӃu tiӃp tөc yӃu 
kém vӅ công nghiӋp, nѭӟc ta khó cân ÿӕi ÿѭӧc cán cân ngoҥi thѭѫng. Nhu cҫu ngoҥi tӋ ngày 
càng tăng ÿӇ nhұp khҭu hàng hóa công nghiӋp sӁ ÿҭy nѭӟc ta ÿӃn tình thӃ gia tăng khai thác, 
xuҩt khҭu tài nguyên thiên nhiên ÿӇ có ÿӫ ngoҥi tӋ phөc vө nhұp khҭu, rҩt nguy hiӇm. 

ĈӇ Nhұt Bҧn tӯ mӝt nѭӟc nông nghiӋp lҥc hұu trӣ thành cѭӡng quӕc công nghiӋp, 
Hoàng ĈӃ Minh Trӏ ÿã cҧi cách sâu rӝng giáo dөc Nhұt Bҧn theo phѭѫng Tây. Thӡi Minh 
Trӏ, Nhұt Bҧn ÿã mҥnh dҥn thuê nhiӅu giáo viên ngѭӡi Âu, Mӻ vào dҥy cho con em hӑ vӅ 
công nghiӋp. Hàn Quӕc, Trung Quӕc trong nhӳng thұp kӹ qua cǊng ÿҫu tѭ mҥnh vào giáo 
dөc công nghӋ, ÿӃn nay hӑ ÿã trӣ thành nhӳng cѭӡng quӕc vӅ công nghӋ và sҧn xuҩt công 
nghiӋp. ViӋt Nam cҫn chú trӑng lƭnh vӵc giáo dөc này trong chѭѫng trình giáo dөc mӟi. 

“Các ho̩t ÿ͡ng giáo dͭc ngo̩i khóa/ngoài lͣp h͕c” chѭa ÿѭӧc thӇ hiӋn rõ nét trong dӵ 
thҧo Chѭѫng trình giáo dөc phә thông tәng thӇ cӫa Bӝ GD-ĈT. Trong các hӋ thӕng giáo dөc 
tiên tiӃn, lƭnh vӵc này thѭӡng có tên gӑi là “Co-Curricular Activities (sau ÿây gӑi tҳt là 
“CCA”)” – là các chѭѫng trình hoҥt ÿӝng, các hình thӭc sinh hoҥt và trҧi nghiӋm bә trӧ cho 
các kiӃn thӭc hӑc sinh hӑc ӣ lӟp, ÿӗng thӡi ÿӇ phát triӇn năng khiӃu cá nhân cӫa hӑc sinh vӅ 
các lƭnh vӵc kiӃn thӭc mà hӑc sinh không có ÿiӅu kiӋn theo ÿuәi nhѭ sӵ nghiӋp, nhѭng lҥi có 
thӇ giúp ích cho hӑc sinh phát triӇn thành nhӳng con ngѭӡi toàn diӋn hѫn, hoàn thiӋn hѫn. 
Lâu nay, chúng ta chѭa làm tӕt vӅ CCA. Các hoҥt ÿӝng CCA trong giáo dөc phә thông nѭӟc 
ta chӫ yӃu là theo các chӫ ÿӅ rӡi rҥc, thay vì nhҵm vào viӋc phát triӇn các năng khiӃu cӫa hӑc 
sinh mӝt cách có quá trình, có tính hӋ thӕng. Ӣ các thành phӕ lӟn, sӵ thiӃu hөt vӅ CAA phҫn 
nào ÿѭӧc bù ÿҳp bӣi các câu lҥc bӝ năng khiӃu (âm nhҥc và các nghӋ thuұt biӇu diӉn; hӝi 
hӑa; thӇ thao; các năng khiӃu, ÿam mê khác…) ӣ các nhà văn hóa thiӃu nhi, nhѭng ӣ các khu 
vӵc nông thôn thì không có các cѫ hӝi nhѭ vұy cho hӑc sinh. Mһc dù trong dӵ thҧo Chѭѫng 
trình giáo dөc phә thông mӟi có nêu lƭnh vӵc “Ho̩t ÿ͡ng tr̫i nghi͏m sáng t̩o”, tuy nhiên 
qua các nӝi dung tҥi văn bҧn, tôi thҩy lƭnh vӵc này vүn chѭa thӇ hiӋn ÿѭӧc sӵ thay ÿәi căn 
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