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• Thúc đẩy tranh luận và nghiên cứu để 

cùng nhau xây dựng tầm nhìn cho giáo 

dục

• Điều phối các ý tưởng trong khu vực về 

giáo dục trong nghị sự phát triển sau 2015

• Hỗ trợ đối thoại trong nước về công tác 

cải cách chính sách giáo dục

UNESCO Băng Cốc

Nghiên cứu và Dự báo Giáo dục



Thảo luận “sau 2015”

• Năm mục tiêu để đạt được các mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ

và Giáo dục cho Mọi người là 2015.

• LHQ hiện đang huy động cộng đồng quốc tế cùng nêu ý tưởng về

tầm nhìn mới cho thế giới sau năm 2015, trong đó có giáo dục.



Thảo luận “sau 2015”
Các mốc đã đạt được đến nay

Tham vấn khu

vực Châu Á-

TBD về GD

Báo cáo Bắt đầu

Đối thoại Toàn

cầu của LHQ 

được công bố

Hội nghị

chuyên gia

Châu Á- TBD 

sau 2015 – Tư

duy lại về học

tập trong thế

giới thay đổi

Báo cáo của

UB cấp cao

được công

bố

Báo cáo

SDSN được

công bố

06/201305/2013

03/201302/201311/2012

Tham vấn

toàn cầu về

giáo dục

Tham vấn trực tuyến về giáo dục

Hội nghị chuyên

gia khu vực Châu

Á- TBD hướng

tới GDCMN sau

2015 – Xây dựng

một tầm nhìn mới

cho giáo dục

05/2012

Tham vấn toàn cầu về “Thế giới Chúng ta Mong muốn”



Các mục tiêu giáo dục được đề xuất đến nay

Tham vấn khu

vực Châu Á-

TBD về GD

Tham vấn

toàn cầu về

giáo dục

Ủy ban cấp

cao về Nghị

sự sau 2015

Mạng lưới

giải pháp

PTBV 

(SDSN)

Tạo cơ hội bình

đẳng cho mọi

người trong

việc tham gia

học tập có chất

lượng và theo

hướng chuyển

đổi ở tất cả các

cấp

Giáo dục và

học tập suốt

đời bình

đẳng và có

chất lượng

cho mọi

người

Cung ứng

giáo dục và

học tập có

chất lượng

Đảm bảo học

tập có hiệu

quả cho mọi

đối tượng

thanh thiếu

niên trong

suốt cuộc đời

và duy trì

sinh kế



Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Một số khuyến nghị từ hội nghị chuyên gia

• Thực hiện Giáo dục cho Mọi người vẫn là trọng tâm chính, 

song vẫn chưa được hoàn thiện

• Các định hướng tương lai về giáo dục cần vượt ra ngoài 

khuôn khổ các mục tiêu GDCMN

• Khả năng tiếp cận, điều kiện học tập, sự bình đẳng và

chất lượng giáo dục, giáo viên, và phát triển kỹ năng cần 

phải được thể hiện rõ

• Giáo dục cần được đáp ứng trong suốt cuộc đời mỗi con 

người và các phương pháp giáo dục trong tương lai cần được 

bổ trợ bằng cách tiếp cận học tập suốt đời



Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Một số khuyến nghị từ hội nghị chuyên gia

Xu hướng phát triển Nhu cầu về

• Tăng trưởng kinh tế nhanh, năng

động

• Sẽ có nhiều quốc gia có mức thu

nhập cao và trung bình

• Hội nhập khu vực (chẳng hạn, 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN)

• Sự tiến bộ công nghệ

• Cơ cấu kinh tế và lao động thay

đổi

• Chuyển dịch địa chính trị

• Động lực dân số thay đổi

• Sức ép đến tài nguyên thiên nhiên

• Suy thoái môi trường và thảm họa

thiên tai

• Xung đột

• Điều chỉnh hệ thống giáo dục

• Các kỹ năng “đan chéo” hay kỹ

năng thế kỷ 21

• HTSĐ giúp người học tiếp tục

khám phá và trang bị những kỹ

năng mới trong suốt cuộc đời

• Đào tạo cả về những nghề không

còn tồn tại

• Chuẩn bị cho sinh viên di cư

• Học tập bên ngoài môi trường lớp

học, như thông qua ICT

• Nhiều cách học khác nhau

• Khai thác các nền văn hóa, hệ

thống giá trị, ngôn ngữ, truyền

thống



Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Tham vấn khu vực về giáo dục theo chuyên đề

“Đảm bảo cơ hội bình đẳng cho mọi người

tham gia học tập có chất lượng và theo

hướng chuyển đổi ở tất cả các cấp học và

trình độ đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ

năng, năng lực và giá trị cốt lõi để thực hiện

phát triển hòa nhập và bền vững”

Thông điệp chính



Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Tham vấn khu vực về giáo dục theo chuyên đề

Việc học tập có chất lượng của mọi người cần phải trở thành tâm

điểm của công cuộc cải cách chính sách và nghị sự phát triển tương

lai.

• Tính hiệu quả và phù hợp là nhân tố chính của học tập có

chất lượng

• Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và cam kết, có khả năng

đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, từ giai đoạn ấu thơ trở đi

• Môi trường học tập an toàn và hòa nhập

• Chương trình giáo dục và quá trình dạy và học thúc đẩy

cho việc học tập phù hợp và có ý nghĩa

• Học tập suốt đời và đa dạng được bổ trợ bằng việc ứng

dụng các công nghệ mới

Chất lượng học tập



• Các kỹ năng “đan chéo” hay kỹ năng thế kỷ 21 cần

thiết cho cuộc sống và lao động trong một thế giới

đang thay đổi nhanh chóng, ví dụ tính sáng tạo, tư duy

phê phán, công dân toàn cầu, kỹ năng giao tiếp, ý tưởng

sáng tạo…

• Chú trọng toàn diện đến phát triển bền vững, đa dạng

văn hóa, giáo dục quyền con người, bình đẳng giới, giáo

dục hòa bình, sử dụng tiếng mẹ đẻ, học các ngôn ngữ

khác, tri thức bản địa…

• Giám sát và đánh giá việc học tập theo hướng đồng

tham gia.



Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Tham vấn khu vực về giáo dục theo chuyên đề

Hướng tới một xã hội học tập

“Xây dựng các thành phố học tập và cộng đồng học tập là một giấc mơ trong tầm

tay.”

• Học tập là một quy trình liên tục, được lĩnh hội bằng nhiều phương thức

khác nhau, cả trong và ngoài nhà trường.

• Học tập suốt đời là chuyên tắc cốt lõi, chủ đạo trong giáo dục.

• Khả năng tiếp cận bình đẳng và hòa nhập với học tập có chất lượng

cho mọi người – trẻ em, thanh niên và người lớn, ở tất cả các cấp học và

trình độ đào tạo.

• Các con đường tiếp cận khác nhau đối với học tập có chất lượng, nhất là

những ai đã bỏ lỡ giáo dục chính quy và thiếu những kỹ năng cơ bản như

biết chữ và số học.

• Có nhiều điểm tiếp cận mới và tiếp cận lại ở tất cả các lứa tuổi và tất cả

các cấp học và trình độ đào tạo.

• Biến nhà trường thành các trung tâm học tập thông qua việc phối hợp

chặt chẽ với các ngành khác.



Hướng về phía trước

Hôi nghị Toàn

cầu GDCMN 

Xê-un, Hàn

Quốc

Hội nghị Thế giới

về Giáo dục vì sự

Phát triển Bền

vững

Nagoya, Nhật Bản

Hội nghị Khu vực

Châu Á – TBD về

Giáo dục hướng

tới 2015 và xa hơn

nữa

Hội nghị chuyên

gia khu vực

Châu Á- TBD 

sau 2015 – Đổi

mới giảng dạy

và học tập

Băng Cốc, 

Thái Lan

10/2013 Giữa 2014 11/2014 05/2015



Trân trọng cảm ơn!
Để biết thêm thông tin về các hoạt động của UNESCO Băng
Cốc đối với Giáo dục sau 2015 ở khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương, vui lòng truy cập trang web
http://www.unescobkk.org/education/educationbeyond2015/


