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Việt Nam
Những người tham dự tích 
cực trong giáo dục và nông 
nghiệp

Việt Nam đang xem xét lại chiến lược giáo dục. Báo 
cáo chiến lược giáo dục giai đoạn 2008-2020 đã 
được chỉnh sửa 14 lần và trở thành bản thảo chiến 
lược giáo dục cho giai đoạn 2009-2020. Tuy nhiên, 
các chuyên gia về giáo dục cho rằng các mục tiêu 
đưa ra là tham vọng. Có thể bản thảo này sẽ tiếp 
tục được sửa lại – một số người khuyên nên viết 
lại từ đầu – và việc thực hiện sẽ không được bắt 
đầu vào năm 2009. Cho dù kết quả thế nào, thì tài 
liệu này cũng minh chứng một cách rõ ràng rằng 
chất lượng giáo dục tại Việt Nam vẫn đang là một 
thách thức.

Cho đến nay, mối quan tâm chính là về mặt số 
lượng : trong Chiến lược cho giai đoạn 2001-2010,  
phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở là một mục tiêu 
quan trọng. Trong thời gian này hầu như không 
có nạn mù chữ, Giáo dục cơ bản được phổ cập, và  
Giáo dục Trung học cơ sở gần đạt phổ cập. Trong 
năm 2007, hơn nửa số học sinh được hưởng giáo 
dục miễn phí, và năm 2008 khởi đầu việc đánh giá 
nguồn ngân sách cho giáo dục. Nhưng giáo dục 
vẫn là quá tốn kém đối với nhiều người, nhiều trẻ 
em phải ở nhà hoặc được gửi về nông thôn, vùng 
có chi phí đi học rẻ hơn. 
Không chỉ có rất nhiều cuộc thảo luận về chiến 
lược mới, mà còn có rất nhiều đề xuất cho thấy 
mong muốn chất lượng giáo dục tốt hơn. Ví dụ: 
Đại học quốc gia Hà Nội có kế hoạch phát triển 33 
chuyên ngành hướng tới chuẩn quốc tế vào năm 
2012 (như chuyên ngành: quản lý kinh doanh, 
khoa học máy tính, viễn thông, sinh học và địa 
chất). Việc không thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt 
là tiếng Anh, đang là mối quan tâm của chính phủ. 
Mục tiêu của chính phủ là đến năm 2020 tất cả 
các sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề, cao 
đẳng và đại học sẽ thông thạo một ngoại ngữ. 

Theo một số chuyên gia, mục tiêu này không khả 
thi do tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh. 

Đối với nông nghiệp và thủy sản, 2008 là một năm 
thuận lợi, mặc dù có mưa và lũ lụt bất thường. Tuy 
nhiên, dự đoán chính xác về các thị trường và sự 
ổn định là quan trọng đối với nông nghiệp và thủy 
sản. Năm 2008, đã có một số sáng kiến để thúc đẩy 
tính ổn định: tại một số tỉnh người sản xuất cá và 
gạo đã kí các hợp đồng dài hạn với cơ sở tiêu thụ. 
Các dự án về thị trường và chuỗi giá trị cũng được 
quan tâm nhiều hơn, các dịch vụ khuyến nông có 
nhu cầu thông tin rõ ràng và nâng cao năng lực để 
có thể cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo phù 
hợp cho người nông dân. 

Hai dự án đã được hoàn thành trong năm 2008. Dự án 
Công nghệ thông tin (tại Hà Nội) bắt đầu vào năm 2004 
với mục đích hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 
nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học trong các trường 
học của Hà Nội. Sau bốn năm, mọi hoạt động của dự án 
đã được đưa vào Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà 
Nội.
 Dự án Công nghệ thông tin (tại TP. Hồ Chí Minh) được 
kéo dài thêm 6 tháng của năm 2008, với mục tiêu nhân 
rộng và lồng ghép các kết quả để mang lại tính bền 
vững. Dự án đã được hoàn thành với một sự kiện về Công 
nghệ thông tin trong Giáo dục, các kết quả được biên 
soạn thành bộ sưu tập các bài giảng mẫu trên đĩa DVD/
CD. Các tài liệu này được đánh giá cao trong các trường 
và các trường cao đẳng, và đang được sử dụng trong 
chương trình mới. 

Chương trình của VVOB giai đoạn 2008-2013 tại Việt Nam 
tập trung vào giáo dục và khuyến nông.
Chương trình giáo dục tập trung nâng cao
chất lượng Giáo dục trung học cơ sở ở miền Bắc
và miền Trung Việt Nam. VVOB đang hỗ trợ quá trình thay 
đổi trong dạy học tích cực. Điểm bắt đầu là Giáo dục môi 
trường và Công nghệ thông tin. Mục tiêu là quản lý giáo 
dục, đào tạo giáo viên và cộng đồng. Lần lượt, các yếu tố 
này được tìm thấy trong bản thảo Chiến lược Giáo dục 
cho giai đoạn 2009-2020: thiếu chất lượng bao gồm các 
vấn đề về môi trường, chất lượng đào tạo chuyên môn 
thấp, thiếu phương pháp giảng dạy sáng tạo trong công 
tác đào tạo giáo viên.

Bản thảo Chiến lược Giáo dục nêu ra các vấn đề mà VVOB 
đang làm: đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào 
tạo giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học và đánh 
giá, nâng cao ứng dụng CNTT trong dạy và học, chính 
thức đưa cộng đồng tham gia vào giáo dục. Phong trào 
“trường học thân thiện – học sinh tích cực” được khởi 
xướng trong  năm học 2008 -2009 hướng tới xây dựng 
một môi trường học tập tốt hơn và có sự tham gia của 
cộng đồng.

Chương trình khuyến nông nhằm nâng cao kỹ năng 
khuyến nông cho các cán bộ khuyến nông tại hai viện 
và năm tỉnh miền Nam Việt Nam. Chương trình tập trung 
vào các kỹ năng có sự tham gia hướng tới mục tiêu một 
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Hơn cả “ Giáo dục vì 
sự Phát triển”
Tôi là Nguyễn Duy Cần, làm việc tại Viện Nghiên 
cứu và Phát triển đồng bằng Sông Cửu Long (MDI) 
của Trường Đại học Cần Thơ. Tôi có mối liên hệ 
với tổ chức VVOB trong công việc, vì tôi quan tâm 
đến vấn đề khuyến nông. Tổ chức cung cấp đào 
tạo cho các cán bộ khuyến nông và người nghèo 
ở nông thôn.

Trong năm 2008, VVOB đã hỗ trợ chương trình 
Khuyến nông có sự tham gia (PAEX) tại miền Nam 
Việt Nam. Qua chương trình PAEX, VVOB củng cố 
kiến thức, kỹ năng và phương pháp khuyến nông 
cho cán bộ khuyến nông thông qua  đào tạo và 
tập huấn, trao quyền cho cấp lãnh đạo và các câu 
lạc bộ nông dân thông qua thực hành khuyến 
nông có sự tham gia. Trong năm 2008, VVOB đã 
đạt được thành công lớn. Năm tỉnh tham gia dự 
án tại miền Nam Việt Nam đang dần cải thiện các 
phương pháp khuyến nông, và nông dân trở nên 
tích cực hơn và tham gia hơn.

Đối với tôi, việc VVOB đang làm còn trên cả “giáo 
dục vì sự phát triền”, đó là giáo dục vì sự phát triển 
của nông nghiệp và nông thôn nghèo tại miền 
Nam.

hệ thống khuyến nông  hiệu quả 
hơn ở miền Nam Việt Nam.
Chương trình của VVOB phù hợp với 

các mục tiêu của chính phủ để cải 
thiện nông nghiệp với một hệ thông 
khuyến nông hiệu quả. 
Một nghiên cứu đầu kỳ toàn diện 

đã được tiến hành đối với chương 
trình giáo dục. Trong tổng số hơn 
1200 người từ 5 trường sư phạm, 

hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục, và cha mẹ học 
sinh được hỏi về nhận thức của họ về dạy và học, môi 
trường học tập, CNTT và sự tham gia của cộng đồng 
trong nhà trường. Giáo sư Van Petegem của trường Đại 
học Antwerp đã hỗ trợ  phân tích dữ liệu. Các kết quả đã 
được thông báo cho tất cả các bên liên quan trong một 
hội thảo vào tháng Mười. 
Kế hoạch cho năm 2009, lập vào tháng 12/2008 dựa trên 
các dữ liệu này. Năm tỉnh đã kí thỏa thuận dự án. Trong 
tháng 9, mỗi tỉnh thành lập một nhóm thực hiện gồm hai 
giảng viên sư phạm, một cán bộ Hội Phụ nữ và một cán 
bộ Sở giáo dục và đào tạo . Nhóm này là vừa là đối tượng  
hưởng lợi đồng thời là nhóm hỗ trợ chúng tôi để lập kế 
hoạch và thực hiện chương trình.

2009 là một năm rất quan trọng cho thực hiện chương 
trình giai đoạn 2008-2013:  các hoạt động động bị trì 
hoãn trong năm 2008 được thực hiện trong năm này; sự 
bảo thủ trong dạy học vẫn là một thách thức mặc dù có 
sự khác biệt lớn giữa các cá nhân; dạy học tích cực có ý 
nghĩa khác nhau đối với nhiều người; và quá trình thay 
đổi cần có thời gian.
Nghiên cứu đầu kỳ của chương trình khuyến nông bao 
gồm 14 cuộc phỏng vấn sâu đối với các bên tham gia 
chính của dự án. Trong tháng 7, các nhóm cán bộ của 
MDI và IAS tham gia vào hội thảo ở năm tỉnh mục tiêu. 
Trong các hội thảo có sự tham gia này, nông dân, cán bộ 
khuyến nông, các trung tâm khuyến nông tỉnh và huyện 
đề xuất các hoạt động và mong đợi của họ trong năm 
tới. Nhóm cán bộ của MDI và IAS đóng vai trò cố vấn. 
Nhu cầu đào tạo được  đưa ra theo từng tỉnh. Các hội 
thảo và nghiên cứu đầu kỳ cung cấp các thông tin đầu 
vào cho kế hoạch hoạt động của năm 2008 tại 5 tỉnh.

Trung tâm đào tạo cung cấp các khóa huấn luyện dựa 
trên phản hồi của trung tâm khuyến nông, câu lạc bộ 
nông dân và các khóa đào tạo được tổ chức cho 5 tỉnh 
ngay trong Quý 3 của năm. 
Trong những năm qua, nhóm cán bộ của IAS và MDI đã 
nâng cao năng lực một cách đáng kể về các phương 
pháp khuyến nông có sự tham gia và các công cụ giám 
sát. Điều dường như còn thiếu là năng lực quản lý cần 
thiết để tự thực hiện chương trình. Ông Simon Jeanmart 
bắt đầu làm việc vào tháng 11 với vai trò điều phối viên 
chương trình. Ông chịu trách nhiệm về sự hợp tác và 
phối hợp giữa IAS và MDI từ năm 2009. 
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