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Nhìn lại chủ trương “ñào tạo ñáp ứng nhu cầu xã hội”

Sẽ mãi chỉ là lời
kêu gọi

Phải chăng nhiều trường ðH, Cð ñã và ñang mạnh dạn
phát triển các loại hình ñào tạo ngoài chính qui dựa
trên chủ trương “ðào tạo ñáp ứng nhu cầu xã hội”
ñược hiểu theo nghĩa thực dụng nhất: xã hội và người
học cần gì thì ñào tạo nấy? Thiết nghĩ, ñã ñến lúc Bộ
GD&ðT cần làm rõ khái niệm thế nào là “nhu cầu xã
hội” ñối với giáo dục – ñào tạo và ñánh giá xem chủ
trương này ñã mang lại những ñiều gì tích cực, những
biểu hiện gì không bình thường ñể kịp thời ñiều chỉnh.

... “Thật ñáng
buồn cho cách
dạy của chúng
ta...”

ðể chuẩn bị cho công cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba
(bắt ñầu từ năm học 1981-1982), ngày 11/01/1979 Bộ
Chính trị BCH Trung ương ðảng ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về cải cách giáo dục, theo ñó, một
trong những ñịnh hướng có tính nguyên lý cho giáo dục ñã ñược ñưa ra là: “Học ñi ñôi với hành, giáo
dục kết hợp với lao ñộng, nhà trường gắn liền với xã hội”. Nguyên lý này, cùng với những ñịnh
hướng khác về phát triển mục tiêu, nội dung và hệ thống giáo dục ñược nêu trong Nghị quyết, ñã trở
thành những ñòn bẩy quan trọng giúp xây dựng một nền giáo dục Việt Nam mang tính thống nhất trên
cả nước và từng bước ñược phát triển ñúng hướng.

13 giải pháp ñào
tạo nhân lực
công nghệ cao

Chỉ tiếc rằng, trong khi chúng ta chưa có nhiều nghiên cứu và những chủ trương nhằm cụ thể hóa
nguyên lý giáo dục trên thì gần ñây nguyên lý này có vẻ như ít ñược ñề cập ñến, và thay vào ñó là chủ
trương “ðào tạo ñáp ứng nhu cầu xã hội”. Chủ trương này, theo tìm hiểu của tác giả, có lẽ bắt
nguồn từ Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục ñại học năm học 2007-2008 của Bộ Giáo dục và
ðào tạo (GD&ðT) trong ñó Bộ yêu cầu các trường ñại học (ðH), cao ñẳng (Cð) trong cả nước triển
khai cuộc vận ñộng (kéo dài trong ba năm): “Nói không với ñào tạo không ñạt chuẩn, không ñáp ứng
nhu cầu xã hội”.
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Theo thời gian, nguyên lý giáo dục nêu trên cũng ñã ñược nhắc lại ñây ñó với ít nhiều ñiều chỉnh, chẳng
hạn “Học ñi ñôi với hành, lý luận ñi ñôi với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội”, hay “Học ñi ñôi với
hành, giáo dục kết hợp với lao ñộng sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết
hợp với giáo dục gia ñình và giáo dục xã hội” (Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010).
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Cơ sở cho cuộc vận ñộng này là nhằm khắc phục tình trạng (ñược nêu trong Chỉ thị):
Sinh viên có bằng tốt nghiệp trình ñộ ñại học, cao ñẳng song không ñạt chuẩn ñào tạo, không hành
nghề ñược một cách phù hợp, là một sự lãng phí lớn với xã hội, nhà trường, bản thân người học và
gia ñình. Hiện tượng chất lượng ñào tạo không ñáp ứng nhu cầu xã hội ñang là thách thức lớn nhất,
là ñiểm yếu nhất và là một trong những sự lãng phí lớn nhất của hệ thống giáo dục ñại học.
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Chủ trương trên ñã ñược tái khẳng ñịnh trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 296/CT-TTg, ngày
27/2/2010) về ñổi mới quản lý giáo dục ñại học giai ñoạn 2010-2012 trong ñó có giao nhiệm vụ cho Bộ
GD&ðT:
Tiếp tục ñẩy mạnh việc thực hiện chủ trương ñào tạo theo nhu cầu xã hội; tổ chức sơ kết, ñánh giá 3
năm (2008-2010) việc triển khai thực hiện ñào tạo theo nhu cầu xã hội và xây dựng kế hoạch ñào tạo
theo nhu cầu xã hội cấp quốc gia, tại mỗi ñịa phương và mỗi cơ sở ñào tạo.
Nhìn lại thực tiễn giáo dục ðH trong ba năm trở lại ñây trong việc triển khai cuộc vận ñộng “Nói không
với ñào tạo không ñạt chuẩn, không ñáp ứng nhu cầu xã hội”, bên cạnh những thành tựu ban ñầu về
những nỗ lực xây dựng hệ thống chuẩn ñầu ra của các trường ðH và Cð, sự phát triển của hệ thống
ñảm bảo chất lượng giáo dục, ... một hiện tượng ñáng lưu ý là sự tăng lên ñáng kể số học viên ñược
tuyển vào học các lớp thuộc hệ vừa làm vừa học (tại chức), liên thông, bằng II ở các trường.
Theo một khảo sát gần ñây [1], “hiện tại, cứ ba người học ðH, Cð thì có một người học hệ tại chức.
Thậm chí ở một số trường ðH, tỉ lệ này là 1/1”; riêng trong “năm 2010, các trường ðH, Cð ñược Bộ
GD&ðT giao tổng chỉ tiêu ñào tạo tại chức, văn bằng 2, liên thông với hơn 322.000 chỉ tiêu, tương
ñương tới 62,9% so với tổng chỉ tiêu ñào tạo của hệ chính quy”. ðộng lực cho sự phát triển mạnh mẽ
của các loại hình ñào tạo này có lẽ xuất phát chủ yếu từ bài toán tài chính: trong khi học phí của hệ
chính qui chịu sự ràng buộc của các qui ñịnh của Nhà nước và ñang thấp hơn ñáng kể so với chi phí
ñào tạo thực tế thì học phí và các khoản thu khác của hệ tại chức ñược “nới lỏng” hơn rất nhiều. Chính
vì thế mà ñôi khi chúng ta dùng từ “nồi cơm của các trường ðH, Cð” khi ñề cập ñến các loại hình ñào
tạo này, mà ñã là “nồi cơm” thì không ai nỡ “mạnh tay”!
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Chủ trương phát triển các loại hình ñào tạo ngoài chính qui (tạm gọi cho các lớp tại chức, văn bằng 2,
liên thông) là phù hợp với yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực cho ñất nước và xu thế chung của thế
giới. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của các loại hình này so với sự phát triển nguồn lực (mà quan
trọng nhất là ñội ngũ giảng viên và hệ thống cơ sở vật chất) của các trường ðH, Cð; ñồng thời với cơ
chế quản lý còn khá nhiều lỏng lẻo từ các bộ chủ quản ñã dẫn ñến bức tranh chất lượng ñào tạo của
các loại hình này có vẻ như ñang ngày càng ảm ñạm!
Theo một ñánh giá gần ñây của Thanh tra giáo dục (thuộc Bộ GD&ðT) thì các chương trình liên kết
ñào tạo tại chức ñang có xu hướng ñua nhau dễ dãi ñể thu hút người học, ñánh vào tâm lý những
người học muốn có ñược tấm bằng một cách nhẹ nhàng nhất [2]. Còn GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ
trưởng Bộ GD&ðT và Phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, cũng ñã ñánh giá ngắn gọn về thực
trạng ñào tào tại chức hiện nay là “xô bồ, lỏng lẽo và tùy tiện” [3].
Như giọt nước ñã ñến lúc làm tràn ly, sự kiện “UBND TP. ðà Nẵng vừa có văn bản gửi các sở, ban,
ngành, quận, huyện chỉ ñạo không tiếp nhận mới sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức vào làm việc tại các cơ
quan, ñơn vị thuộc bộ máy nhà nước” [4] ñã làm dấy lên những tranh luận sôi nổi trên báo chí về quyết
ñịnh này cũng như về thực trạng các loại hình ñào tạo ngoài chính qui.
Phải chăng nhiều trường ðH, Cð ñã và ñang mạnh dạn phát triển các loại hình ñào tạo ngoài chính qui
dựa trên chủ trương “ðào tạo ñáp ứng nhu cầu xã hội” ñược hiểu theo nghĩa thực dụng nhất: xã hội và
người học cần gì thì ñào tạo nấy? Thiết nghĩ, ñã ñến lúc Bộ GD&ðT cần làm rõ khái niệm thế nào là
“nhu cầu xã hội” ñối với giáo dục – ñào tạo và ñánh giá xem chủ trương “ðào tạo theo nhu cầu xã hội”
ñã mang lại những ñiều gì tích cực, những biểu hiện gì không bình thường ñể kịp thời ñiều chỉnh.
Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem trên thế giới, người ta ñã có những quan niệm, chủ trương gì liên quan
ñến việc trường ðH, Cð ñáp ứng nhu cầu xã hội. Một trong những tài liệu ñáng ñể tìm hiểu nhất liên
quan ñến chủ ñề ñang bàn có lẽ là một báo cáo của Trường ðH Newcastle (Anh Quốc) trong năm
2009: “Characterising modes of university engagement with wider society: A literature review
and survey of best practice” (Mô tả các phương thức gắn kết trường ñại học với xã hội theo nghĩa
rộng: Tổng quan và khảo sát các thực tiễn tốt nhất) [5]. Phần tổng quan của Báo cáo này cho thấy các
hệ thống giáo dục ðH trên thế giới ñã và ñang rất quan tâm ñến những hoạt ñộng nhằm giúp các
trường ðH, Cð gắn kết (engage) với xã hội (ñược hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm: chính phủ, các
doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cộng ñồng, kể cả cộng ñồng khu vực và quốc tế). Hoạt ñộng
gắn kết này ñược thể hiện trên bốn nhóm hoạt ñộng chủ yếu sau:
- Kết hợp nghiên cứu (Engaged research): tổ chức hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
giữa nhà trường và xã hội
- Chia sẻ kiến thức (Knowledge sharing): tổ chức cung cấp, trao ñổi thông tin hay quan ñiểm giữa
nhà trường và xã hội.
- Dịch vụ (Service): tổ chức tư vấn, cung cấp các dịch vụ chuyên môn cho xã hội; tạo ñiều kiện ñể xã
hội tiếp cận các nguồn tài nguyên của nhà trường (ví dụ thư viện, bảo tàng, sân bãi phục vụ thể thao,
…); tham gia các chương trình, dự án phát triển cộng ñồng, …
- Giảng dạy (Teaching): tổ chức giảng dạy, ñào tạo theo nhiều hình thức và bậc học nhằm ñáp ứng
nhu cầu ña dạng của xã hội về trang bị kiến thức, kỹ năng, nhu cầu học tập suốt ñời.
Bên cạnh sự nỗ lực của mỗi quốc gia và nhà trường, hiện trên thế giới có một số tổ chức mang tầm
quốc tế ñược thiết lập ñể hỗ trợ các trường thành viên nói riêng và hệ thống giáo dục ðH quốc tế nói
chung trong việc chia sẻ thông tin, tư vấn, xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nhằm không
ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt ñộng gắn kết giữa nhà trường và xã hội, chẳng hạn:
- Talloires Network [6]: ðề xướng bởi Trường ðH Tufts (Hoa Kỳ), hiện bao gồm khoảng 190 trường
ðH và Cð thành viên trên khắp các châu lục (Việt Nam mới chỉ có Trường ðH An Giang tham gia).
The International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement
(IARSLCE) [7]: ðề xướng bởi Trường ðH Tulane (Hoa Kỳ) .
- The Global Alliance on Community-Engaged Research [8]: ðề xướng bởi Trường ðH Victoria
(Canada).
ðối chiếu với nội dung của bốn nhóm hoạt ñộng nói trên, hoạt ñộng “ðào tạo ñáp ứng nhu cầu xã hội”
chỉ là một phần trong các hoạt ñộng giúp nhà trường gắn kết với xã hội. Và như vậy, chỉ có thực hiện
tất cả bốn nhóm hoạt ñộng như trên mới thể hiện ñầy ñủ trách nhiệm xã hội (social accountability) của
nhà trường.
Nhìn lại các chủ trương của chúng ta ở lĩnh vực này và so sánh với quan niệm của thế giới, mới thấy
rằng chủ trương “Nhà trường gắn liền với xã hội” ñã nêu trong Nghị quyết số 14-NQ/TW (1979) như ñã
nói ở phần ñầu là mang tính khái quát và tính chiến lược cao. Phải chăng chúng ta nên quay về lại với
chủ trương này ñể giúp các trường ðH, Cð thực hiện ñầy ñủ chức năng của mình ñối với xã hội, ñồng
thời góp phần chấn chỉnh thực trạng chạy theo ñào tạo ngoài chính quy dưới ‘chiêu bài’ “ðào tạo ñáp
ứng nhu cầu xã hội”?
Tài liệu tham khảo
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[1]
http://tuoitre.vn/Giao-duc/415261/Tha-noi-dao-tao-tai-chuc---Ky-2-Chong-mat-voi-so-luong.html
(Truy cập ngày 12/12/2010)
[2] http://tuoitre.vn/Giao-duc/415419/Tha-noi-dao-tao-tai-chuc---Ky-3-Ha-chuan-xen-chuong-trinh.html
(Truy cập ngày 12/12/2010)
[3] http://tuoitre.vn/giao-duc/415555/he-tai-chuc-da-bi-bien-tuong.html (Truy cập ngày 13/12/2010)
[4] http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/413992/Khong-nhan-sinh-vien-tot-nghiep-he-tai-chuc-vao-co-quannha-nuoc.html (Truy cập ngày 12/12/2010)
[5]http://www.tufts.edu/talloiresnetwork/downloads
/Characterisingmodesofuniversityengagementwithwidersociety.pdf (Truy cập ngày 12/12/2010)
[6] http://www.tufts.edu/talloiresnetwork/
[7] http://www.researchslce.org/
[8] http://communityresearchcanada.ca/?action=alliance
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Sứ mệnh của trường ñại học - (30/11)
ðạo văn nhìn từ góc ñộ lịch sử, văn hóa, giáo dục - (24/11)
ðại học Trung Quốc cũng có Ivy League - (23/11)
Rầm rộ tình yêu - (22/11)
THẦY - (19/11)
In ấn
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