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LÔØI GIÔÙI THIEÄU

B
�n tin “Giáo d�c Qu�c t�” (GDQT) do Vi�n Nghiên C�u Giáo D�c 

& Giao L�u Qu�c T� - ��i h�c Hu� �n hành, là tài li�u nh�m 

cung c�p nh�ng thông tin m�i trong l�nh v�c nghiên c�u và phát 

tri�n giáo d�c � các n��c trên th� gi�i.

B�n tin “Giáo d�c Qu�c t�” không ch� tr��ng cung c�p nh�ng tin 

t�c s� ki�n �ang di�n ra trong ho�t ��ng giáo d�c - �ào t�o � các n��c 

mà t�p trung gi�i thi�u nh�ng nghiên c�u v� các v�n �� lý lu�n và th�c 

ti�n c�a giáo d�c - bao g�m c� giáo d�c m�m non, giáo d�c ph� thông,  

giáo d�c ��i h�c và các l�nh v�c  giáo d�c khác � m�t s� qu�c gia phát tri�n 

hay �ang phát tri�n, g�n g�i v�i giáo d�c Vi�t Nam.

B�n tin c� g�ng l�a ch�n gi�i thi�u nh�ng v�n �� có tính ch�t g�i ý, tr�c 

ti�p liên quan ��n công tác qu�n lí giáo d�c, ph��ng pháp giáo d�c nói chung 

và ph��ng  pháp d�y và h�c nói riêng, ��n yêu c�u ��i m�i c�n b�n và toàn 

di�n giáo d�c � n��c ta hi�n nay.

Chúng tôi hy v�ng B�n tin s� là tài li�u tham kh�o b� ích cho các th�y cô 

giáo, các nhà qu�n lý giáo d�c trong và ngoài ��i h�c Hu�, góp ph�n thay ��i 

và nâng cao nh�n th�c v� ho�t ��ng giáo d�c, nâng cao ch�t l��ng �ào t�o 

c�a ��i h�c Hu�.

                                         VI�N NGHIÊN C�U GIÁO D�C 

                                     & GIAO L�U QU�C T� 

                                     ��i h�c Hu�
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H� TH�NG GIÁO D�C CHÂU ÂU

TamaraBerger-Proßdorf 1

 

  1 Foreign Languages & Literatures MSU-Billings
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Vào ngày 5 tháng 7 n�m 1995, m�t bài báo 

xu�t hi�n trên t� Billings Gazette t�a �� “ Tr��ng 

h�c Hoa K� (U.S) �ánh l�a h�c trò.”.  Có câu ph� 

��, “Thi�u  niên Châu Âu ���c chu�n b� r�t chu 

�áo �� tìm vi�c làm” (trang 2A). Qu�ng cáo trên 

TV và �ài Hoa K� c�ng tuyên b� vào n�m 1995 

r�ng các tr��ng công l�p Hoa K� ���c x�p h�ng 

th� 14 so v�i các qu�c gia khác (ph�n tài li�u tham 

kh�o: C�ng  ��ng Châu Âu bao g�m 15 qu�c gia 

thành viên). Trên báo chí châu Âu xu�t hi�n m�y 

bài vi�t v� “cu�c kh�ng kho�ng tr��ng công l�p 

� Hoa K�”, ch� ra r�ng h�c sinh t�t nghi�p trung 

h�c ph� thông ��t trình �� “t��ng ��i y�u” � 

nh�ng môn h�c chính. T� Husumer Nachrichten 

k� r�ng ng��i ��t gi�i th��ng Pulitzer và tác gi� 

Hedric Smith, c� hai là ��i di�n cho ti�ng nói c�a 

nh�ng thành viên �u tú c�a n�n công nghi�p Hoa 

K� ngh� r�ng: “B�ng T�t nghi�p Ph� thông không 

giá tr� b�ng t� gi�y in ra nó” (tác gi� bài vi�t d�ch, 

ngày 8 tháng 9 n�m 1995, tr5) Smith c�ng nh� t�  

American Federation Teachers, ��u khuy�n cáo “ 

h� th�ng kép” Châu Âu  là cách tr� l�i cho t� l� 

ph�n tr�m ��u t�t nghi�p ph� thông cao c�a h�c 

sinh Hoa k�, nh�ng h�c sinh s� không �� s�c h�c 

��i h�c. “H� th�ng kép” là m�t nhánh giáo d�c mà 

h�c sinh có th� ch�n cho mình sau khi t�t nghi�p 

l�p 9 ho�c l�p 10 (hay mu�n h�n) bao g�m m�t 

khóa h�c th�c t�p ba n�m trong ngành kinh doanh 

hay công nghi�p song hành v�i khóa h�c lý thuy�t 

t�i Tr��ng D� b� Chuyên ngành và Phát tri�n 

T��ng lai (th��ng là hai l�n m�t tu�n). Tr��ng 

này ���c g�i là Staatliche Berufsschule mit Beruf-

saufbauschule. �� tránh hi�u l�m ��i v�i cách hi�u  

ngh�a c�a ng��i M�, nên thu�t ng� “ Vocational” 

s� không  d�ch ra. 
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Liên �oàn Giáo ch�c  Hoa K� (The American 

Federation of Teachers) (AFT) t�p h�p h�n 875,000 

thành viên, nghiên c�u các n��c công nghi�p và 

ch�n ra cho mình m�t lo�t (series), ��nh ngh�a v� 

nh�ng Tiêu chu�n L�p h�c Th�  gi�i, nh�ng qu�c 

gia này là n�i nh�ng tiêu chu�n �ánh giá h�c sinh 

���c xem xét ch�t ch� nh�t.

 Quy�n I (Volume I), t�p trung nghiên c�u 

“Sinh viên n��c ngoài s�p vào h�c ��i h�c ���c 

�ào t�o ra sao �� hi�u bi�t v� sinh h�c” (What Bound 

Students Abroad Are Expected To Know About  

Biology). Cu�c Nghiên c�u ch�n ra nh�ng tr��ng 

h�c � Anh và x� Wales, Pháp, ��c, Nh�t và r�i công 

b� nh�ng bài thi v� sinh h�c c�a h�c sinh s�p vào 

��i h�c t� ch�c vào cu�i  khóa trung h�c d�y ngh�.  

Cu�c thi -  Alevels � Anh và x� Wales, baccalauréat 

� Pháp, b�ng Abitur � ��c và  tr��ng ��i h�c t� th�c 

� Nh�t B�n ch�p nh�n - �ây là nh�ng cu�c ki�m tra 

b�t bu�c khó nh�t ��i v�i t�t c� h�c sinh mu�n vào 

��i h�c t�i các n��c này.

   Trong Quy�n II (Volume II), v�i câu h�i: “H�c 

sinh c�p hai � N��c ngoài ���c �ào t�o nh�ng gì �� 

có trình �� hi�u bi�t?”. AFT nghiên c�u nh�ng cu�c 

thi tuy�n sinh c�a nh�ng h�c sinh trình �� trung 

bình � Pháp, ��c và Scotland. B�n nghiên c�u g�m 

các bài thi v� Toán, Ngôn ng�, Ngo�i ng�, Khoa 

h�c và L�ch s�/ ��a lý. AFT xem xét k� l��ng b�ng 

nh�n xét �ánh giá, tài li�u giáo trình và nh�ng t� li�u 

khác �� hình thành nên: “tiêu chu�n th� gi�i” (world  

standard) th�c ch�t là gì và h� �i ��n k�t lu�n khi so 

sánh tiêu chu�n th� gi�i v�i cách nhìn th�c t� Hoa 

K�.

    Cu�c �i�u tra “Xác ��nh Tiêu chu�n Th� Gi�i” 

���c b�t ��u n�m 1994 và �ang ti�p t�c. Nh�ng nhà 

nghiên c�u hy v�ng r�ng nh�ng t� li�u xu�t b�n s� 

không ch� ��n tay nhà giáo � các tr��ng trung h�c, 

ti�u h�c và các nhà qu�n lý giáo d�c, mà còn tác 

��ng ��n ph� huynh, các tr��ng �ào t�o giáo viên, 

các chính tri gia, lãnh ��o kinh doanh, công nghi�p 

và các v� giáo s� và c� ban lãnh ��o ��i h�c. H� hy 
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v�ng r�ng quy�n t�p này không ch� “là ngu�n l�c 

mà còn là h�i kèn thúc d�c ti�n lên” (Vl.II,viii). 

   AFT �i t�i k�t lu�n r�ng: “Chúng ta �òi h�i 

h�c sinh quá ít, và r�ng chúng ta ph�i cùng nhau 

làm sao ban hành cho ���c các c�i cách nh�m t�o 

�i�u ki�n cho các tr��ng h�c có �� s�c m�nh �� 

giúp �� t�t c� thanh thi�u niên v��n t�i n�ng l�c t�i 

�a c�a h�” (Vol.II,viii). Nh�ng nhà nghiên c�u ch� 

ra r�ng: “S� c�n thi�t nâng tiêu chu�n giáo d�c c�a 

chúng ta t�i t�m “l�p h�c th� gi�i” là yêu c�u c�p 

thi�t h�n bao gi� h�t” (VolI, p.vii).
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Nh�ng tiêu chu�n Qu�c gia Châu Âu

      �� gi�m b�t “ki�u lý do vì tu�i già” 

(old- age excuse) c�a ng��i M�, nên có 

ng��i cho r�ng bi�u hi�n y�u kém c�a h�c 

trò Hoa K� vì ��i t��ng cu�c kh�o sát là 

nh�ng ��a tr� Châu Âu “tinh tuý” và thành 

tích c�a h�c sinh s�p vào ��i h�c, cho nên 

k�t qu� kh�o sát ch� ph�n ánh tài n�ng c�a 

nh�ng h�c sinh t�p ��nh, vì th� nên nh�ng 

nhà nghiên c�u AFT ��t tr�ng tâm kh�o 

sát (trong quy�n II) vào nh�ng bài thi c�a 

nh�ng h�c sinh trung bình ���c c�p b�ng 

ch�ng nh�n vào cu�i c�p hai, l�p chín và 

l�p m��i. �a ph�n s� h�c sinh này s� không 

theo h�c các ngành giáo d�c h�c thu�t ( 

academic education). Tuy nhiên, nh�ng 

qu�c gia AFT ch�n nghiên c�u chính là ��t 

n��c “�ã xây d�ng r�t k� l��ng quá trình 

ch�ng nh�n b�ng c�p d�y ngh� và h� th�ng 

giáo d�c th� h� tr�” 

�� nghiên c�u, AFT thu th�p bài thi c�a 

h�c sinh tr��ng brévet de collège c�a Pháp, 

h�u h�t h�c sinh � �ây s�p k�t thúc l�p 9, � ��c 

là nh�ng bài thi c�a h�c sinh l�p 10, tr��ng 

Realschule, nhánh th�p c�a tr��ng trung h�c, 

và t� Scottland, là nh�ng bài thi c�a s� h�c 

sinh l�p 10, ��u b�ng Ch�ng ch� Giáo d�c 

Scottland  x�p x� h�ng ba (Scottish Certi�cate 

of Education). T�i m�i n��c, nh�ng bài thi �ó 

��i di�n cho m�t chu�n m�c mà có kho�ng 

hai ph�n ba s� h�c sinh và kho�ng m�t n�a s� 

h�c sinh c�a m�i h� th�ng, �ã ��t ho�c ��u s� 

�i�m cao h�n, tuy  nhiên, nh�ng h�c sinh này 

l�i không ti�p t�c thi vào ��i h�c (Vol.II.tr.iv).
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Khi so sánh v�i nh�ng ho�t ��ng thi 

c� c�a h�c sinh Hoa K� thì nghiên c�u 

c�a AFT g�p khó kh�n, vì Hoa K� không 

có nh�ng cu�c thi qu�c gia chính th�c, 

c�ng ch�ng có cu�c thi do t� nhân ��ng 

ra t� ch�c ���c �ông ��o h�c sinh trung 

bình trong c� n��c tham d�. SAT và ACT, 

là hai cu�c thi ���c nhi�u h�c sinh tham 

d� nh�t, nh�ng l�i ���c thi�t k� dành 

cho h�c sinh vào ��i h�c và hai cu�c thi 

này ch� �ánh giá ph�m vi nh� h�p v� k� 

n�ng và ki�n th�c c�a h�c sinh. Nh�ng 

nhà ngiên c�u phát hi�n ra r�ng Cu�c thi 

phát tri�n Giáo d�c Ph� thông (GED) ch� 

��i di�n t�t nh�t cho m�t tiêu chu�n c�a 

nh�ng h�c sinh có thành tích trung bình. 

Tuy nhiên, ��i v�i GED, h�c sinh trong 

nhà tr��ng không tham d�, mà là ng��i 

l�n hy v�ng có ���c m�t t�m b�ng t��ng 

���ng trung h�c ph� thông tham gia. Vì 

cu�c thi GED là cu�c thi tiêu chu�n qu�c 

gia duy nh�t ph�n ánh ki�n th�c và k� 

n�ng c�a kho�ng 75% h�c sinh t�t nghi�p 

ph� thông Hoa K�, cho nên AFT t�m s� 

d�ng cu�c thi này nh� m�t c� s� �� so 

sánh .

Vi�c thi�u h�n m�t giáo trình qu�c 

gia hay h� th�ng ki�m tra � Hoa K� - theo 

kinh nghi�m ng��i vi�t bài này - là m�t 

nhân t� quan tr�ng t�o nên nh�ng tiêu 
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chu�n m�c �� th�p c�a các tr��ng công l�p. 

Tiêu chu�n �y không �em ��n cho giáo viên hay 

h�c sinh m�t th��c �o thích h�p hay s� ��ng 

viên c�n thi�t khi h� th�t s� ��t thành tích t�t. 

S� l�m phát v� b�ng c�p � tr��ng công l�p và 

��i h�c Hoa K� d� dàng làm cho h�c sinh, sinh 

viên  �o t��ng, mà tin r�ng b�ng c�p cao là th� 

hi�n thành tích cao mà h� ��t ���c.  

T�p chí Billings Gazette trong m�t báo cáo 

c�a B� Giáo d�c Hoa K� ch� ra r�ng: “Nh�ng 

tiêu chu�n �ánh giá h�c sinh Hoa K� dao ��ng 

r�t l�n”, ph� thu�c vào ��a �i�m n�i h�c sinh 

s�ng và �i h�c. Có tr��ng h�p m�t h�c sinh ��t 

�i�m A môn toán t�i m�t tr��ng mà ph�n l�n  

h�c sinh là con em có hoàn c�nh kinh t� khó 

kh�n thì chính h�c sinh �ó ch� có th� ��t h�ng 

D � m�t tr��ng có con em nhà giàu theo h�c. 

Ng��c l�i, trong h� th�ng Châu Âu, thì nh�ng 

bài thi dành cho h�c trò 15 và 16 tu�i “s�  �em 

��n cho h�c sinh lý do chính �áng h� ph�i ch�m 

ch� làm vi�c và h�c t�p t�t � tr��ng”. Theo Ch� 

t�ch AFT Albert Shanker trong m�t bài vi�t 

cho Billings Gazette: “Các tr��ng h�c Hoa K� 

t�p trung quá nhi�u vào vi�c chu�n b� cho b�n 

tr� vào ��i h�c mà quên m�t nh�ng h�c sinh 

�ang �i tìm vi�c làm trong m�t th� gi�i thay ��i 

nhanh chóng”.

B�n báo cáo AFT gi�i thi�u h� th�ng châu 

Âu nh� là hình m�u c�a các công c� chu�n b� 

cho h�c sinh v� n�ng l�c c�nh tranh tìm vi�c 

làm trong n�n kinh t� th� gi�i. H�c sinh Châu 

Âu nhìn th�y rõ m�i quan h� tr�c ti�p gi�a vi�c 

h�c t�p � nhà tr��ng v�i nhi�u ph��ng án ngh� 

nghi�p �ón ch� h� sau khi t�t nghi�p giáo d�c 

ph� thông b�t bu�c. M�t h� th�ng nhà tr��ng 

có ch�t l��ng và nhi�u ph��ng án ngh� nghi�p 
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hi�n h�u là ��ng l�c khuy�n khích h�c sinh h�c 

t�p ch�m ch�. M�t c� ch� mang tính h� th�ng � 

ch� nó có th� ��a thanh niên vào l�c l��ng lao 

��ng v�i nh�ng k� n�ng và ki�n th�c thích h�p 

c�ng nh� s� t�o ra m�t n�n t�ng v�ng ch�c cho 

vi�c h�c t�p sau này, dù là chúng theo h�c thu�t 

hàn lâm hay nâng cao ngh� nghi�p.

� ��c ch�ng h�n, các doanh nghi�p t� 

nhân và chính quy�n cùng ch�u trách nhi�m v� 

công tác �ào t�o và chuyên môn hoá �ào t�o 

ngh� (pre - professional specialization). Chính 

ph� Liên bang ��t ra nh�ng tiêu chu�n cho giáo 

d�c, r�i ��n l��t các ti�u bang (Bundesländer), 

ch�u trách nhi�m v� giáo d�c chuyên môn  �ào 

t�o ngh� trong nhà tr��ng. Có kho�ng m�t n�a 

s� công ty ��t ���c tiêu chu�n �ào t�o do chính 

ph� liên bang �� ra. Th��ng thì sau ba n�m k�t 

h�p �ào t�o qua th�c t� t�i n�i làm vi�c và h�c 

t�p lý thuy�t � nhà tr��ng thì h�c sinh ph�i tham 

d� thi t�t nghi�p ra tr��ng.

  Tiêu Chu�n cho m�t cu�c thi sát h�ch tay 

ngh� (apprenticeship exit exam) là do chính 

ph� liên bang ra �� thi, có s� �óng góp ý ki�n 

c�a các t� ch�c doanh nghi�p và các t� ch�c 

công �oàn (T� ch�c công �oàn có vai trò quan 

tr�ng khi ra quy�t ��nh v� kinh doanh hay công  

nghi�p � n��c ��c. Công �oàn luôn có thành 

viên c�a mình trong Ban Giám ��c các xí  

nghi�p). T�t c� h�i ��ng thi bao g�m ��i di�n 

t� Phòng Công, Th��ng nghi�p, ph� trách v� 

Th��ng m�i, ��i di�n gi�i ch�, ��i di�n công 

nhân, các gi�ng viên �ào t�o ngh� � các tr��ng. 
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Nh�ng xí nghi�p l�n thì th��ng duy trì các 

tr��ng chuyên môn d�y ngh� c�a h� vì nh�ng 

tr��ng này ���c chính ph� tín nhi�m cao. ��i 

l�i Chính ph� c�ng �ng h� tài chính cho nh�ng 

tr��ng �ó. 

    Sau khi ��u cu�c thi h�c ngh� và chuyên 

môn � tr��ng thì h�c sinh tr� thành m�t Geselle, 

(t�m d�ch là ng��i hành trình (journeyman)  

ngh�a là có kh� n�ng  th�c hành, �ào t�o, tr�i  

nghi�m công vi�c, và là m�t Meisterprüfung 

(master examination) sau này, m�t �ng c� viên 

cho Meister và �� tiêu chu�n h�c ngh�.

    Có nhi�u ph��ng án �� l�a ch�n dành 

cho h�c sinh t�t nghi�p l�p 9 l�p 10: các tr��ng 

chuyên nghi�p chính qui (full time), h�c sinh 

���c �ào t�o v� các ngành chuyên môn nh� kinh 

doanh, công tác xã h�i, kinh t� gia �ình, d�ch v� 

dân s�, qu�n tr� và còn nhi�u ngành ngh� khác 

n�a. Chính quy�n liên bang m� m�t khoá h�c d�y 

ngh� ��c bi�t kéo dài m�t n�m dành cho nh�ng 

h�c sinh nào ch�a k�p quy�t ��nh v� ngành ngh�, 

hay dành cho nh�ng ng��i tr��c �ó không �� 

kh� n�ng theo h�c. Lo�i tr��ng này có ph�m vi 

�ào t�o r�t r�ng, cho nên có th� giúp  h�c viên d� 

dàng quy�t ��nh khi ch�n ngành ngh�, c�ng nh� 

chu�n b� cho h� hoà nh�p t�t h�n vào th� tr��ng 

lao ��ng toàn c�u trong t��ng lai. M�c tiêu là 

thúc ��y m�nh m� và ��t c� s� cho vi�c ti�p t�c 

h�c t�p sau này.

   Giáo d�c � n��c ��c là m�t kho�n t�n 
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kém ��i v�i ng��i dân �óng thu� và  kho�n 

l�n chi phí chi�m g�n b�y ph�n tr�m t�ng 

thu nh�p qu�c gia. Nh�ng giáo d�c l�i hoàn 

toàn mi�n phí cho h�c sinh (k� c� sinh viên 

��i h�c). Công ty �ào t�o tr� cho h�c sinh 

h�c vi�c trung bình $500 m�t tháng. Khi 

khoá �ào t�o k�t thúc và h�c sinh h�c vi�c 

��u ���c k� thi sát h�ch thì h�c sinh �ó t� 

do ký k�t h�p ��ng v�i t� cách là m�t ng��i 

lao ��ng c�a công ty, ti�n t�i cu�c c�nh tranh 

lành m�nh, ho�c b�t ��u m�t công vi�c khác 

c�a riêng mình. 

     H� th�ng giáo d�c kép � Áo và Th�y 

S�, h�i khác so v�i h� th�ng c�a ��c, còn h� 

th�ng giáo d�c � Pháp, Scottland, Anh và X� 

Wale có s� khác bi�t nhi�u h�n. Tuy nhiên, 

trong m�i tr��ng h�p, nh�ng tiêu chu�n 

qu�c gia khi ra �� ��u có s� h�p tác v�i các  

doanh nghi�p và h�i �oàn công nghi�p. 

Nh�ng b�ng c�p h�c sinh ��t ���c sau khoá 

�ào t�o r�t “có s�c n�ng” trên th� tr��ng lao 

��ng vì nh�ng ông ch� bi�t r�t rõ nh�ng k� 

n�ng mà h�c sinh ph�i thành th�o khi ���c 

c�p b�ng  và c�ng vì nh�ng k� n�ng �ó �ã 

��nh hình nh�ng con ng��i c�n thi�t cho m�t 

ngành ngh� c� th� � vào th�i �i�m nh�t ��nh 

(AFT, VolII, tr 54).

    � Anh và X� Wale thì mãi ��n gi�a 

th�p k� 80s, vi�c qu�n lý hành chính  ��u do 

chính quy�n dân c� ��a ph��ng n�m gi�, h� 

thành l�p các ban lãnh ��o tr��ng h�c (Lo-

cal Education Authorities: LEA’s). Nh�ng 

truy�n th�ng ��a ph��ng t� tr� lâu dài �ó 

�ã b� ��o lu�t C�i cách Giáo d�c n�m 1988 

ch�m d�t. Các tr��ng ch�u trách nhi�m cao 

h�n trong qu�n lý, c�i cách ��a ��n vi�c t�p 
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trung hoá trong xây d�ng giáo trình, “t�o ra 

m�t giáo trình toàn qu�c dành cho h�c sinh tu�i 

t� 5 ��n 16, �� tu�i b�t bu�c �i h�c và cho ra 

��i b�n tiêu chí �ánh giá chu�n toàn qu�c v� 

h�c t�p c�a h�c sinh” (AFT.Vol.I tr2).
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       Các H� Tr��ng H�c

Nói chung, các tr��ng � Châu Âu 

chia thành n�m h� :

1. M�u giáo Pre-school;

2. H� Ti�u h�c primary level 

(th��ng là t� l�p 1-4 hay 5);

3. H� Trung h�c I (th��ng là l�p 

5-9  10);

4. H� Trung h�c II (l�p  10-13);

5. H� ��i h�c (tertiary level) g�m 

��i h�c (universities) và tr��ng 

giáo d�c ��i h�c khác.

       B�t ��u t� cu�i h� trung h�c I, h�c sinh 

ph�i thi t�t nghi�p ���c chu�n hoá toàn qu�c theo 

yêu c�u �� ���c chuy�n t� h� này qua h� kia. Sau 

khi t�t nghi�p trung h�c I thì h�c sinh có m�t s� 

ph��ng án �� l�a ch�n. Các n��c Châu Âu ��u có 

nh�ng ph��ng án này, h�c sinh có th� di chuy�n 

t� n��c này qua n��c kia �� th�c hiên s� l�a ch�n 

ngành ngh� c�a mình. Quy�t ��nh � tu�i 16 thì khó 

có th� thu h�i l�i ���c. M�t H�i ��ng ch� ��o ��c 

bi�t ���c thành l�p � các tr��ng công l�p �� giúp 

h�c sinh thay ��i môn h�c d� dàng vào hai n�m 

ti�p theo. Sau �ó, giáo d�c ng��i l�n có th� giúp 

cho h�c sinh trong vi�c ch�n m�t h� giáo d�c khác. 

       M�u giáo, ti�ng ��c Kindergarten, nói 

chung, không ph�i là giáo d�c b�t bu�c, � ��c, 

Áo, Th�y S� và Pháp, c�ng không nh�t thi�t n�m 

trong h� th�ng tr��ng công l�p. Tuy r�ng � Pháp 

thì m�u giáo (pre - school) có th� b�t ��u t� 2 tu�i, 

nh�ng ch� có 35% tr�  �i m�u giáo, nh�ng lên 3 

thì con s� là 97% và tu�i 4-6 �i m�u giáo 100%. 

� ��c trên 80% tr� t� 3-6 vào Kindergarten, các 

tr��ng ���c c�ng ��ng, nhà th�, h�i �oàn, công ty, 

ho�c t� nhân tài tr�.

        � Thu� S� ch� có 2% tr� em vào l�p I 

mà không �i m�u giáo. � ��c, tr� m�u giáo ���c 

chú tr�ng giáo d�c v� phát tri�n ngôn ng�, nhân 

cách tr� em, giao ti�p xã h�i và ch�i �ùa. � Thu� 

S�, m�u giáo c�ng có �i�m khác v�i ��c, Pháp, Ý.

        Giáo d�c b�t bu�c � ��c, Áo, Thu� S� 

và Pháp b�t ��u vào 6 tu�i, trong khi Scottland, 

Anh và Wale b�t ��u vào lúc tr� lên 5 tu�i khi vào 

m�u giáo.
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        B�c ti�u h�c t��ng ��i gi�ng nhau � nhi�u 

n��c. � ��c, Áo, và m�t ph�n Thu� S�, ti�u h�c 

th��ng có b�n n�m h�c, � m�t vài n��c khác thì trên 

d��i 6 n�m. � ��c ch�ng h�n, sau khi h�c h�t l�p 

4 (ti�u h�c hay Grundschule) thì h�c sinh theo h�c 

ti�p h� h��ng nghi�p (Orientierungsstufe), g�m c� 

l�p 5 và l�p 6. � �ây h�c sinh có th�  tìm ra nh�ng 

l�a ch�n cho mình m�t ki�u tr��ng �ào t�o v�a ý cho 

n�m l�p 7 ti�p theo. Nói chung, có ba ki�u tr��ng 

hay nhánh �ào t�o �� l�a ch�n.

Chart 1:

1) Tr��ng Hauptschule (tr��ng chính “main 

school”) �ây là lo�i tr��ng mà h�c sinh l�p 9 l�p 

10 theo h�c, t�t nghi�p khi v��t qua ��t thi sát h�ch 

r�i ti�p t�c theo các ngành ngh� trong h� th�ng kép 

mà chúng ta �ã �� c�p, �ào t�o ngh� hay theo h�c 

ngành h�c thu�t. Giáo trình dành cho h�c sinh theo 

h�c thu�t chú tr�ng giáo d�c ph� thông nh� ��a lý, 

l�ch s�, ngôn ng� (ti�ng ��c), ngo�i ng� (ch� y�u 

ti�ng Anh), các môn xã h�i, computer, và m�t s� môn 

chuyên ngành nh� toán, th�c t�p kinh doanh, v� thi�t 

k�, hành chính và th� thao.  Sau khi hoàn t�t h� �ào 

t�o này thì h�c sinh có th� l�a ch�n ph��ng án vào 

tr��ng chuyên nghi�p cao h�n r�i t� �ây ti�p t�c h�c 

cao ��ng, hay ��i h�c. Các tr��ng này th��ng là H�c 

vi�n k� ngh� hay H�c vi�n chuyên ngành. G�n 50% 

tr� em ch�n Hauptschule là con ���ng h�c t�p lâu 

dài. 
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2) Realschule (chú tr�ng vào các môn 

khoa h�c t� nhiên và k� thuât, và ngôn ng� hi�n 

��i) h�c sinh thi l�p 10 xong có b�ng mittlere  

Bildungsabschluss (mid-level graduation) và ���c 

công nh�n t�t nghi�p �� vào h� các tr��ng �ào t�o 

cao h�n. Hoàn thành ch��ng trình �ào t�o tr��ng 

này là �i�u ki�n tiên quy�t cho h�c sinh theo h�c các 

tr��ng �ào t�o ngh� trình �� cao v� chuyên ngành 

kinh doanh, công nghi�p, d�ch v� xã h�i. G�n ph�n 

ba h�c sinh ch�n ch��ng trình Realschule . Sau khi 

h�c xong Realschule h�c sinh có th� ch�n trong h� 

th�ng kép v� �ào ��o h�c thu�t hay th�c hành �� 

ti�p t�c con ���ng h�c v�n. Do vi�c d�y, h�c t�t 

và ch��ng trình chuy�n ��i ho�t ��ng ��c bi�t h�u 

hi�u, nên h�c sinh có th� vào các tr��ng d� b� ��i  

h�c (Gymnasium, university prep upper level of 

high school)

3) Tr��ng 9 n�m (t� l�p 5 ��n l�p 13)  

Gymnasium (không nên nh�m l�n v�i t�  

“gymnasium” c�a Anh) k�t thúc v�i t�m b�ng  

Abitur (cu�c thi ra tr��ng trung h�c b�c cao-high 

school upper level exit exam) theo nh� truy�n th�ng 

c�a trung h�c ph� thông � ��c. Tr��c �ây, có ba 

lo�i tr��ng Gymnasia, m�t lo�i chú tr�ng �ào t�o 

ngôn ng� c� (Hy L�p và Latin), lo�i tr��ng khác 

v�i các môn �ào t�o chính là ngôn ng� hi�n ��i 

(ch� y�u là ti�ng Anh và ti�ng Pháp, và lo�i tr��ng  

Gymnasium th� ba là khoa h�c t� nhiên và toán h�c. 

Ngày nay, h� cao c�p c�i cách (l�p 11 - l�p 13) v�i 

h� th�ng �ào t�o dành cho h�c sinh c� h�i t�p trung 

vào các môn, ngành h�c mà chúng s� thi vào các 

tr��ng ��i h�c hay h�c vi�n.  Ngoài ra Gymnasium 

v�i h� cao c�p c�i cách, còn t�o ra nh�ng hình th�c  

Gymnasium ��c bi�t khác nh� Gymnasium v� kinh 

doanh và kinh t�, Gymnasiu v� k� thu�t.

   � m�t s� ti�u bang, h� th�ng tr��ng h�c ba 
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chân Gesamtschulen (comprehensive high schools) 

b� thay th� nh� m�t ph�n c�a s� c� g�ng c�i cách 

giáo d�c vào nh�ng n�m 70s. Tr��ng Gesamt-

schulen g�p chung c� ba ki�u tr��ng (Hauptschule, 

Realschule, and Gymnasium) t� l�p 5 ��n l�p 10. 

Chúng ���c thi�t k� nh� v�y nh�m gi�m thi�u s� 

chuy�n ��i gi�a các ki�u tr��ng � b�t c� m�t h� �ào 

t�o nào trong th�i gian 6 n�m �ó. � m�t s� ti�u bang 

khác thì h� ��nh h��ng (“orientation level”) (l�p 5 

và 6) c�ng ���c thi�t k� �� th�c thi ch�c n�ng này. 

M�t s� Gesamtschulen có riêng h� c�p cao (upper 

level) (l�p 11-13) ���c xây d�ng theo nh� ch��ng 

trình Gymnasium. Các tr��ng này c�ng có nh�ng 

khoá d� b� (pre-professional) v� kinh doanh, kinh 

t�, k� thu�t… Tuy nhiên, b�ng Abitur c�a các tr��ng 

này c�ng ph�i ��t chu�n qu�c gia và ���c các ti�u 

bang công nh�n l�n nhau. M�t s� ti�u bang duy trì 

h� th�ng tr��ng h�c ba chân (three-prong school 

system);  làm v�y là �� tránh s�  nguy hi�m c�a 

“n��c ch�y xu�ng”,  ch�t l��ng c�a cách làm vi�c 

t� c�p trên d�i xu�ng và hi�u qu� tiêu c�c ��i v�i 

t�m b�ng Abitur.

K� t� khi s� sinh viên hoàn t�t ch��ng trình c�a 

tr��ng trung h�c b�c cao v�i t�m b�ng Abitur, t�ng 

cao ch�a t�ng th�y thì không ph�i t�t c� s� h�c sinh 

�ó có th� ���c nh�n vào các tr��ng ��i h�c công 

l�p (mi�n h�c phí) (H�u nh� t�t c� các tr��ng ��i 

h�c là công l�p). Có m�t s� ngành h�c nh� ngành y, 

ngành lu�t v.v…   h�c sinh ph�i ��t numerus clausus 

(minimum grade average) ��t m�c �i�m trung bình 

t�i thi�u m�i ���c vào ��i h�c. H�c sinh có th� ch�n 

ngành h�c khác d� dàng h�n, ho�c ti�p t�c ch� c� 

h�i. Nhi�u h�c sinh ch�n vai trò th�c t�p sinh c�p 

cao v� ngân hàng, báo chí, ho�c ngành khác và c�ng 

có th� vào ��i h�c sau khi hoàn thành khoá �ào t�o 
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ngh� t�i ch� (training on the job). Có kinh nghi�m 

th�c t� tr��c khi vào ��i h�c c�ng giúp sinh viên có 

quy�t ��nh chu�n xác khi ch�n ngành h�c cho mình. 

�ó c�ng là l�i th� khi sinh viên ra tr��ng �i tìm vi�c 

vì gi�i ch� �ánh giá cao khoá h�c �ào t�o ngh� t�i 

ch�, ���c nhà n��c giám sát và ��t chu�n qu�c gia.  

   Nh�ng th�p k� 60s, 70s và 80s �ã ch�ng ki�n 

nh�ng phong trào c�i cách m�nh m� � châu Âu, v�i 

m�c tiêu không ch� �áp �ng nh�ng yêu c�u hi�n ��i, 

mà còn t�o �i�u ki�n cho nh�ng thanh thi�u niên tài 

n�ng ���c ��i di�n v�i nh�ng thách th�c giáo d�c 

thích h�p, c�ng nh� ��a ra nhi�u c�i ti�n theo k�p 

nh�ng phát ki�n m�i nh�t trong l�nh v�c giáo d�c s� 

ph�m và ph��ng pháp lu�n.
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Giáo Trình

Giáo trình trên kh�p các n��c châu Âu 

��u cung c�p m�t n�n t�ng giáo d�c toàn 

di�n và chu �áo cho t�t c� h�c trò. � Anh 

và x� Wale sau ��o lu�t c�i cách British ra 

��i, do c� g�ng c�a Th� T��ng Margaret 

Thatcher, h�c sinh ti�u h�c t� 5-11 tu�i, và 

trung h�c t� 11-16 tu�i, có giáo trình th�ng 

nh�t. Sau tu�i giáo d�c b�t bu�c (16) h�c 

sinh có th� b��c vào th� tr��ng vi�c làm, 

ho�c ti�p t�c theo h�c d��i hình th�c h�c 

thu�t chính quy, t�i ch�c, �ào t�o ngh�. Vi�c 

�ánh giá  n�ng l�c có tính qu�c gia ���c áp 

d�ng cho b�n th�i k� �i h�c b�t bu�c � tu�i 

7, 11, 14 và 16. Trong th�i gian 5 n�m ��u  

trung h�c, h�c sinh ���c gi�ng d�y v�i m�t 

giáo trình ���c so�n th�o chu �áo, ��y �� 

v�i nh�ng khoá h�c ���c giáo trình qu�c 

gia u� thác. Các môn h�c g�m toán, khoa 

h�c, l�ch s�, ��a lý, k� thu�t, âm nh�c, ngh� 

thu�t, giáo d�c th� ch�t, và t� 11 tu�i thì có 

thêm ngo�i ng�. 70% s� gi� h�c dành cho 

nh�ng môn h�c k� trên. H�t th�i k� giáo 

d�c b�t bu�c, 16 tu�i thì ph�n l�n h�c sinh 

tham gia thi t�t nghi�p ph� thông trung h�c 

(GCSE), trong nhi�u môn - thì có 8 môn ��c 

tr�ng. 

Nh�ng h�c sinh có ý ��nh ti�p t�c con ���ng 

h�c thu�t hàn lâm thì c�n ph�i ��u b�ng lo�i A, B, 

ho�c C, trên thang �i�m A-G trong n�m môn ho�c 

nhi�u h�n. Có kho�ng 65% h�c sinh tu�i 16 ch�n 

cách ti�p t�c con ���ng h�c thu�t hay h�c ngh� 

chính th�c, có 20% ch�n con ���ng h�c t�i ch�c. 

H�c sinh ch�n ���ng h�c thu�t thì ph�i chu�n b� 

các cu�c thi A-level, � �� tu�i 18. Nh�ng cu�c thi 

này ���c 7 h�i ��ng thi khác nhau ti�n hành, do U� 

ban Giáo trình và �ánh giá Qu�c gia (SCAA) ch� 

��o nh�m ��m b�o �úng v�i tiêu chu�n cao. SCAA 

là c� quan qu�c gia ���c b� B� tr��ng B� Giáo d�c 

ch� ��nh.

� Pháp B� tr��ng Giáo d�c có quy�n ��i v�i 

vi�c xây d�ng giáo trình và �ánh giá ��i v�i các 

tr��ng ti�u h�c và trung h�c. H�c sinh trên m�i 

mi�n ��t n��c ph�i h�c theo m�t giáo trình c�t lõi 

chung, và ���c �ánh giá v� k� n�ng và ki�n th�c 

nh� nhau qua các k� thi. S� gi� d�y các môn h�c 

trong tu�n ���c quy ��nh ch�t ch�.
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Chart2:*

Bàn: Phân b� Giáo trình C�t lõi trong 

tr��ng C�p 1 và C�p 2 � Pháp (Elementary and 

Secondary Schools) 

École Primaire (n�m n�m)

1. Giáo d�c c� b�n : 15 gi� m�i tu�n g�m 

Ti�ng Pháp ( 9 gi�) và toán (6 gi�)

2. Ho�t ��ng  Phát Tri�n: 7 gi� m�t tu�n. 

G�m ngh� thu�t và th� công, ki�n th�c 

ban ��u v� khoa h�c t� nhiên và xã h�i 

(l�ch s� & ��a lý, giáo d�c ��o ��c và 

Giáo d�c công dân & âm nh�c).

3. Giáo d�c th� ch�t: 5 gi� /tu�n

Cao ��ng (b�n n�m)

•  Gi� h�c m�i tu�n do khoá h�c quy ��nh

Chart 2: trình bày v� giáo trình và th�i gian h�c t�p � tr��ng 
ti�u h�c, collège (h� th�p c�a trung h�c) Iycée (h� cao c�a  
trung h�c).

Lycée (ba n�m)

• lycée n�m ��u Môn c� b�n  (cho t�t c� 

sinh viên)

•  Gi� h�c m�i tu�n

Compulsory options Ph��ng án b�t bu�c 

(ch� ���c ch�n m�t trong nh�ng group 

sau)

G
ro

u
p
 1

(11 gi� cho m�i môn h�c): ngh� thu�t

�ng d�ng, k� thu�t công nghi�p, khoa

h�c và k� thu�t phòng thí nghi�m, khoa

h�c y t� và khoa h�c xã h�i

G
ro

u
p
 2

(2-3 gi�/ m�i môn): ngh� thu�t, kinh

doanh, khoa h�c computer, ngo�i ng�,

Hy L�p h�c, Latin, th� thao, k� thuât,

�ánh máy. Sinh viên ch�n ph��ng án

nhóm 2 ph�i h�c gi�i thi�u t�ng th� v�

kinh t� h�c và khoa h�c xã h�i (2 gi�)
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T� ch�n: (m�t hay hai môn h�c ���c ch�n 

thêm t� ph��ng án Group 2 hay t� các 

môn h�c d��i �ây) 

Lycée (ba n�m)

• lycée n�m ��u Môn c� b�n  (cho t�t c� 

sinh viên)

•  Gi� h�c m�i tu�n

*Tài li�u t� Pháp

B�ng  3: Minh ho� vi�c thi sát h�ch ra tr��ng 

(baccalauréat) c�a h� trên do tr��ng c�p. 

Các môn thi b�t bu�c ��i v�i thí sinh   

Baccalauréat  g�m 2 trong các ngành hàn 

lâm sau  (academic track)  H� s� th� hi�n 

(coeff)  t�m quan tr�ng c�a ph�n thi qua s� 

�i�m ph�i ��t

N�m 2 và n�m 3 c�a lycée: Trong th�i gian 

này nhà tr��ng có th� ��a vào nhi�u ngành 

khác nhau d�a theo k�t qu� h�c t�p � n�m 

th� nh�t c�a lycée và b�ng c�p baccalauréat. 

Th�i gian môn h�c c�a các ngành khác nhau.

A1 (V�n h�c và Toán)
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 � ��c, c�u trúc và ��c �i�m c�a  

Abitur c�ng ���c áp d�ng hoàn toàn nh�t quán 

� các ti�u bang. Tuy r�ng, các b� giáo d�c ti�u 

bang (Bundesländer) ch�u trách nhi�m xác 

��nh n�i dung khoá h�c cho t�ng môn h�c, thì 

���ng l�i h��ng d�n � bình di�n qu�c gia v�n 

do Kultusministerkonferenz v�ch ra, có nh� 

v�y thì tính ��ng nh�t � m�c cao m�i có th� 

��t và duy trì t�t nh�t. Giáo trình � lo�i tr��ng 

Gymnasium g�m có 2-4 ngo�i ng�, l�ch s�, ��a 

lý, toán, v�t lý, hoá h�c, sinh h�c, ngh� thu�t, 

âm nh�c, giáo d�c th� ch�t, và giáo d�c công 

dân. Tr��ng Realschule có giáo trình n�ng 

h�n, yêu c�u cao h�n so v�i Hauptschule. T�p 

trung vào �ào t�o sinh viên ��t ���c trình �� 

chu�n v� h�c thu�t chung. T�t c� sinh viên 

yêu c�u ph�i tham gia vào các khoá h�c chung 

v� ti�ng ��c, ti�ng Anh, toán, khoa h�c, v�t 

lý, sinh h�c, hoá h�c, l�ch s�, giáo d�c công 

dân, ��a lý, tôn giáo, th� thao, ngh� thu�t, âm 

nh�c. Môn t� ch�n ���c th�c hi�n vào ��u 

n�m l�p 8 ho�c v�i môn ngo�i ng� hai, kinh 

t� gia �ình, hay v�i môn ngh� thu�t công ng-

hi�p. H�c sinh m�t g�n 20% th�i gian �� h�c 

môn toán, khoa h�c, ho�c v� thi�t k� trong 

tr��ng h�p h�c ngành k� thu�t, hay k� toán 

và kinh t�, hay kinh doanh.

      Tr��ng Hauptschule, � ��c h�c sinh 

có m�i tu�n t� 30 - 33 gi�, ngo�i ng�, Anh 

hay Pháp), toán, khoa h�c, ��a lý, l�ch s�, 

khoa h�c xã h�i, kinh t�, k� thu�t, tôn giáo, 

âm nh�c, ngh� thu�t và giáo d�c th� ch�t. Ghi 

nh� là có m�t ngo�i ng� b�t bu�c, b�t ��u 

h�c t� l�p 5 lúc h�c trò lên 10 tu�i cùng v�i 

các môn h�c n�n t�ng k� trên. H�c t�p t�t � 

tr��ng này h�c sinh có th� vào tr��ng Real-

schule r�i t� �ây v�i thành tích h�c t�t có th� 

ti�p t�c con ���ng h�c hành c�a mình là vào 

tr��ng � h� cao h�n Gymnasium. 
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Chart 4: Minh h�a chuy�n ��i ph��ng án t� lo�i 

tr��ng này qua tr��ng kia.

Chart 5: V� h� th�ng giáo d�c Scottland mô 

t� giáo trình và h� giáo d�c cùng v�i ch� �� 

qu�n lý thi c� khác nhau. Cu�c ki�m tra � l�p 3 

và l�p 6 tr��ng ti�u h�c không nh�m m�c �ích 

cho h�c sinh kém � l�i l�p mà tìm ra em nào 

c�n ph� ��o thêm. 

H�c sinh có chung giáo trình, khoá h�c và 

m�t ngo�i ng� t� ch�n �� ��m b�o m�t n�n 

giáo d�c toàn di�n, c� b�n, và sâu s�c trong 

th�i k� th�p, b�t bu�c c�a giáo d�c trung 

h�c. �i�u này do H�i ��ng T� v�n Scottland 

v� giáo trình (SCCC) h�p tác v�i  V�n phòng 

B� Giáo d�c Scottland (SOED). Giám sát 

viên c�a SOED ch� ��o vi�c th�c hi�n giáo 

trình � tr��ng trung, ti�u h�c. SOED còn 

th�c hi�n “ki�m toán qu�c gia” v� ho�t ��ng 

c�a các tr��ng trong c� n��c. Vào cu�i l�p 

10 (16 tu�i) h�c sinh tham gia m�t s� cu�c 

thi (Standard Grade Exams) g�m toán, ti�ng 

Anh, khoa h�c, ngo�i ng�. Nh�ng cu�c thi 

này có ba m�c khó (� d��i). H�c sinh v�i s� 

t� v�n c�a giáo viên �� xác ��nh xem mình 

nên tham gia môn thi nào.

• 1. Credit (m�c cao nh�t)

• 2. General

• 3. Foundation (th�p nh�t)

Sau khi thi Standard Grade Exams xong, h�c 

sinh mu�n vào cao ��ng (college) thì ph�i 

theo khoá (Higher Grade) 160 gi� h�c thu�t 

và cu�c thi khi h�c xong g�i là “higher” c�a 

4 hay 5 môn h�c. Nh�ng h�c sinh khác có th� 

ch�n h�c nghê. Có hàng tr�m  ngành ngh� uy 

tín � Scottland.
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       K�t Lu�n

T�t c� các n��c Châu Âu nói trên ��u 

có nh�ng ��c tr�ng chung nh�  sau:

1. Các n��c �ó ��u qu�n lý các cu�c 

thi sát h�ch qu�c gia � m�t s� h� 

giáo d�c.

2. Nh�ng cu�c thi �ó d�a trên giáo 

trình qu�c gia quy ��nh, t�ng c��ng 

giáo d�c ph� thông t� 5 ho�c 6 tu�i 

t�i 16 tu�i. 

3. Ngày càng có nhi�u ph��ng án l�a 

ch�n chu�n ���c qu�c gia công 

nh�n dành cho sinh viên, th��ng là 

sau 16 tu�i, � t�t c� các n��c có “h� 

th�ng kép” k� trên.

4. Vào tu�i 16, n�u các em mu�n c� 

g�ng vào ��i h�c ho�c thi�t ch� ��i 

h�c, chuyên ngành nào �ó thì t�t c� 

��u s�n sàng ch� �ón các em.  

5. � tu�i 18/19 các cu�c thi sát h�ch 

chu�n qu�c gia và các b�c h�c v�i 

nhi�u ngành �ào t�o khác nhau ch� 

�ón các em khi quy�t ��nh vào các 

tr��ng và môn h�c mình ch�n. Có 

trên 30% h�c sinh c� g�ng tham gia 

các cu�c thi A-level the baccalau-

réat, Abitur, Matura v.v. 

6. Nh�ng cu�c thi này do m�t s� h�i 

��ng thi � các n��c x�p lo�i, nh�ng 

trong ph�m vi C�ng ��ng Châu Âu 

thì cho phép chuy�n ��i l�n nhau 

v� lao ��ng, b�ng c�p, cho nên c�n 

ph�i có s� cho phép s� chuy�n ��i 

ngang b�ng l�n nhau v� b�ng c�p 

r�ng rãi h�n.  

7. Nh�ng cu�c c�i cách giáo d�c c�a 

th�p k� 60s, 70s, 80s c�a th� k� 

này ph�n �nh s� ti�p c�n ngày càng 

nhi�u ��n nh�ng ph��ng án �ào 

t�o ngh� ���c công nh�n r�ng kh�p 

th� gi�i, nh�ng chúng c�ng ph�n 

ánh m�t chu�n m�c cao và ch�t ch� 

v� giáo d�c ph� thông ��i v�i th�i 

gian h�c sinh th�c hi�n ch� �� giáo 

d�c b�t bu�c (tu�i 16).  

8. H�c sinh, th�y giáo, qu�n lý nhà 

tr��ng, cùng  h�p tác v�i các 

nhà lãnh ��o doanh th��ng, công  

nghi�p, cùng toàn th� dân chúng; 

ai ��u bi�t r�ng h� có trách nhi�m 

giúp �� �� ��t ���c các tiêu chu�n 

�ó.  
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Theo quan �i�m và kinh nghi�m c�a 

ng��i vi�t bài này, t�t c� h�c sinh và h� 

th�ng tr��ng h�c châu Âu �ã ��t m�t 

trình �� cao và toàn di�n v� giáo d�c � 

giai �o�n cu�i c�a giáo d�c b�t bu�c, tu�i 

16; nó v��t tr�i h�n so v�i trình �� c�a 

h�c sinh t�t nghi�p ph� thông � M�, tu�i 

18, � h�u h�t, n�u không mu�n nói là  t�t 

c� các môn h�c chính. Nh�ng thi�t ch� 

giáo d�c ��i h�c Hoa K�, nh�ng môn c�t 

lõi (core subjects) hay nh�ng môn “giáo 

d�c ph� thông” th��ng là nh�ng môn b�t 

bu�c trong hai n�m ��u h�c ��i h�c nh�m 

�� l�p kín nh�ng thi�u h�t trong giáo d�c 

ph� thông. Chính �i�u này là h�u qu� c�a 

s� c�n thi�t ph�i h� th�p các tiêu chu�n 

c�a th�i gian b�n n�m h�c � cao ��ng hay 

��i h�c       

   Nhìn chung, còn r�t nhi�u vi�c s�a 

ch�a ph�i th�c hi�n trong th�i gian ��i 

h�c, vì r�ng ki�n th�c c�a m�t sinh viên 

t�t nghi�p trung bình t� m�t tr��ng ��i 

h�c trung bình, th�c s� ��t ���c t� n�n 

“giáo d�c ph� thông” và t� nh�ng môn 

h�c “chính” không b�ng ki�n th�c c�a 

nh�ng h�c sinh 18/19 tu�i châu Âu t�t 

nghi�p ph� thông trung h�c b�c cao - � 

m�t s� tr��ng h�p, c�ng ch�ng h�n ngay 

c� so v�i h�c sinh 16 tu�i � nh�ng n��c 

châu Âu công nghi�p.
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   Trong n�n kinh t� th� gi�i mà Hoa K� 

�óng m�t vai trò s�ng còn, và n�u vai trò quan 

tr�ng �ó c�n thi�t cho l�i ích c�a riêng qu�c 

gia mình, thì Hoa K� ph�i nâng cao nh�ng tiêu 

chu�n m�t cách v�ng ch�c �� ��t ��n “ tiêu 

chu�n  th� gi�i” do các n��c công nghi�p ��t ra, 

và c�ng làm cho Hoa K� có �� s�c m�nh c�nh 

tranh. Vì nâng cao tiêu chu�n, và t�o �i�u ki�n 

cho tu�i tr� chúng ta phát huy h�t ti�m n�ng c�a 

chúng  thì cu�c c�i cách nhà tr��ng m�t cách 

quy�t li�t và sâu r�ng trên toàn qu�c v�i nh�ng 

tiêu chu�n và c�u trúc ch� ��o qu�c gia là �i�u 

r�t c�n thi�t. 

   H� th�ng Anh �ã ch�ng ki�n vi�c b�n 

thân nó bu�c ph�i t� thay ��i m�t cách ch�c 

ch�n �� ch�p nh�n  “nh�ng tiêu chu�n th� gi�i” 

vì l�i toàn dân. Nh�ng cu�c c�i cách, d� nhiên, 

c�ng không ph�i ���c m�i ng��i �ng h�, � vài 

tr��ng h�p, �ó là do quy�n l�c qu�n lý c�a ��a 

ph��ng và nh�ng ng��i không có chuyên môn 

b� c�t gi�m và vì qu�c gia ph�i chi tiêu m�t 

kho�n ti�n �� ��t ���c và duy trì nh�ng cu�c 

c�i cách. ��i v�i công chúng Hoa K�, ��c bi�t 

trong tình hình chính tr� hi�n nay, vi�c khi�n cho 

“Feds” th�a nh�n gánh vác thêm trách nhi�m 

và ki�m soát  vi�c ch� ��o giáo d�c nhi�u h�n, 

c�ng nh� ph�i t� b� cái quy�n ra quy�t ��nh hay 

không ra quy�t ��nh v� giáo d�c ph� thông và 

��i h�c c�a nh�ng ng��i không có chuyên môn 

� các c�p chính quy�n ��a ph��ng và khu v�c, 

t�t nhiên, s�  khó kh�n nh� vi�c rút phép thông 

công c�a h�.
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Tuy nhiên, chúng ta không th� t� �ánh l�a 

mình mà t� tin cho r�ng chúng ta c�ng gi�i  

giang, th�m chí còn gi�i h�n thiên h� trong giáo 

d�c con em mình. Chúng ta m�o hi�m ti�n ��a 

nhi�u th� h� c�a “trình �� giáo d�c cao” nh�ng 

l�i là m�t n�n giáo d�c ��y khi�m khuy�t vào 

Chính ph� và các ngành công nghi�p, n�i mà 

nh�ng quy�t ��nh ���c t�o ra cho chúng ta, �i�u 

�ó có th� làm ng�ng tr� ho�c th�m chí làm x�u 

�i hi�n tr�ng c�a n�n giáo d�c-và cùng v�i nó là 

ch�t l��ng và h�nh phúc c�a ��t n��c ta.

      Hi�p h�i Giáo ch�c Hoa K� ti�p t�c ghi 

nh�n r�ng nó “cam k�t giúp cho h�i viên c�a 

mình ��a s� tuy�t v�i ��n v�i l�p h�c n��c M�” 

(Vol.I.tr iii). Tuy r�ng, ch� cam k�t c�a riêng 

giáo viên, thì s� không mang ��n thành công n�u 

không có s� c�i cách trong toàn qu�c và s� h�p 

tác c�a nh�ng c� quan quy�n l�c c�a Chính ph� 

và các ngành công nghi�p, ho�c không có nh�ng 

công dân ���c thông tin nh�n th�c ��y �� nên 

h� không h� s� hãi khi nhìn ra ngoài biên gi�i 

Hoa K�.
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H� th�ng giáo d�c ��c (ph� thông) có nhi�u 

�i�m khác bi�t so v�i h� th�ng giáo d�c các n��c 

khác, nh�ng n�n giáo d�c này �ã s�n sinh ra nhi�u 

h�c sinh  xu�t s�c. Tuy�t ��i �a s� sinh viên ��c 

��u trãi qua b�c trung h�c công l�p. Nh�ng ng��i 

n��c ngoài h�p pháp c�ng có th� ti�p c�n h� th�ng 

giáo d�c ��c, k� c� tr��ng ��i h�c. D� nhiên, s� 

n�m b�t c� h�i �ó, s� di�n ra theo chi�u h��ng là 

các l�p h�c công l�p ��c v�n hành thu�n l�i cho 

h�c sinh m�i b�t ��u �i h�c nh�ng càng l�n lên thì 

chúng có g�p v�n ��. Tuy nhiên, � ��c l�i có nhi�u 

tr��ng t� th�c.  Giáo d�c là ch�c n�ng c�a c� liên 

bang, nh�ng giáo d�c � t�ng ti�u bang ��u khác, 

gi�a vài th� h� c�ng có s� khác nhau .     

 Tr� em t� 3 ��n 6 tu�i �i nhà tr�. Sau �ó tr�  

theo h�c ch��ng trình 9 ho�c 10 n�m b�t bu�c. 

T� l�p 1 ��n l�p 4 tr� theo h�c tr��ng ti�u h�c  

(elementary) (Grundschule), v�i các môn h�c 

th�ng nh�t. Sau l�p 4, chúng ���c tách ra theo kh� 

n�ng h�c t�p và theo ý mu�n gia �ình �� theo ba 

hình thái khác nhau: Hauptschule, Realschule ho�c  

Gymnasium. Tr��ng ti�u h�c (Grundschule) gi�i 

thi�u h�c sinh c�a mình t�i các tr��ng d�a trên 

thành tích h�c t�p, d�a vào s� t� tin và kh� n�ng 

làm vi�c ��c l�p c�a h�c sinh. Tuy nhiên, � h�u h�t 

các ti�u bang, thì ý nguy�n c�a cha m� là ti�ng nói 

cu�i cùng quy�t ��nh v� tr��ng l�p n�i con mình 

theo h�c sau khi t�t nghi�p l�p b�n.  

H� th�ng tr��ng h�c ��c

      Giáo d�c công l�p ��c �ào t�o h�c sinh �� trình �� �� ti�p t�c theo b�c ��i h�c 

b�t k� hoàn c�nh tài chính gia �ình h�c sinh nh� th� nào 
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Hauptschule
     Hauptschule (l�p 5-9) d�y các b� 

môn nh� � Realschule và Gymnasium, 

nh�ng v�i t�c �� ch�m h�n và có thêm 

các khóa h��ng nghi�p. Cách làm này t�o 

�i�u ki�n cho nhà tr��ng tuy�n sinh các 

l�p t�i ch�c (part- time) �ào t�o ngh�, k�t 

h�p hu�n luy�n th�c hành cho h�c sinh 

��n 18 tu�i.

Realschule
      Realschule (l�p 5-10 � h�u h�t các 

ti�u bang) là n�i �ào t�o c�a các tr��ng 

ngh� t�i ch�c và các tr��ng ngh� b�c cao. 

Hi�n nay ��i v�i h�c sinh có thành tích 

h�c t�p t�t � tr��ng Realschule, h� có th� 

chuy�n t�i m�t tr��ng Gymnasium thi t�t 

nghi�p.

Gymnasium
   Gymnasium là nhà tr��ng c�p 

b�ng t�t nghi�p (diploma), g�i là  

Abitur và chu�n b� cho hoc sinh vào ��i 

h�c ho�c �� l�y ch�ng ch� kép v� h�c thu�t 

và ngh� nghi�p. Giáo trình các tr��ng có 

khác nhau, nh�ng nói chung ��u g�m 

có các môn ti�ng ��c, toán, khoa h�c  

computer, v�t lý, hóa h�c, sinh vât h�c, 

��a lý, ngh� thu�t, (k� c� th� công, và 

thi�t k�) âm nh�c, l�ch s�, tri�t h�c, giáo 
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d�c công dân (civics), xã h�i h�c, và ngo�i ng�. 

Nh�ng n�m g�n �ây, nhi�u ti�u bang có thay ��i 

giáo trình nên sinh viên có th� nh�n ���c “Abi” 

vào cu�i l�p 12. M�t s� ti�u bang khác c�ng 

�ang chuy�n ��i theo h��ng này nh�ng v�n gi� 

vi�c c�p Abi � l�p 13.

Gesamtschule
   Gesamtschule hay còn g�i là tr��ng 

toàn di�n (comprehensive school) ch� có � 

m�t s� ti�u bang. Nó thay th� cho c� hai lo�i 

tr��ng Hauptschule và Realschule. Tr��ng  

Gesamtschule tuy�n nh�ng h�c sinh có n�ng 

l�c � m�i c�p h�c t� l�p 5 ��n l�p 10. H�c 

sinh nào c�a tr��ng Gesamtschule hoàn thành 

��y �� h�t l�p 9 s� nh�n b�ng t�i nghi�p  

Haupstschulecerti�cate, còn nh�ng h�c sinh 

c�a tr��ng h�c h�t ch��ng trình ��n l�p 10 thì 

nh�n b�ng Realschule certi�cate. 

Berufsschule
 Ngoài tr��ng Hauptschule và  

Realschule ra, ��c còn có Berufsschule. �ó là 

lo�i tr��ng k�t h�p ch��ng trình v� h�c thu�t  

(academic) t�i ch�c (part-time) và th�c t�p 

ngh�. N�u hoàn t�t m�t ch��ng trình �ào t�o 

ngh� thì h�c sinh có th� nh�n ���c b�ng ch�ng 

nh�n t�t nghi�p m�t ngành ngh� c� th� nào �ó. 

Lo�i tr��ng này khác v�i các tr��ng �ã �� c�p 

� ch�, nó không n�m d��i s� ch� ��o c�a chính 

quy�n ��a ph��ng hay khu v�c tr��ng �óng mà 

nó ch�u s� ch� ��o c�a Chính ph� liên bang, b� 

công nghi�p và các công �oàn.

Dù h�c � b�t c� lo�i tr��ng nào thì h�c sinh 
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ph�i hoàn thành ch��ng trình �ào t�o ít nh�t là 

9 n�m. Ch�ng h�n, m�t h�c sinh b� h�c gi�a 

ch�ng � Gymnasium thì ph�i thi tuy�n vào m�t 

tr��ng Reaschule hay Hauptschule �� h�c cho 

t�i khi hoàn thành ch��ng trình 9 n�m. H�c sinh 

b�t bu�c ph�i h�c ít nh�t là m�t ngo�i ng�. H�c 

sinh tr��ng Gymnasium ph�i h�c Ngo�i ng� th� 

hai.

Ngày  h�c 
      H�c sinh tr��ng công l�p � ��c thông 

th��ng �i h�c vào bu�i sáng. Các l�p th��ng 

b�t ��u 7h30 và 8h15 sáng, và k�t thúc lúc 12h 

tr�a hay 1h30 chi�u. Ti�t h�c th��ng kéo dài 

45 phút có th�i gian ngh� gi�a các ti�t h�c. Tuy 

nhiên, m�y n�m g�n �ây, m�t s� tr��ng (Ganz-

tagsshule) kéo dài thêm ngày h�c. Gi� h�c  thêm 

là dành cho làm bài t�p v� nhà hay tham gia các 

ho�t ��ng ngo�i khóa. � các tr��ng áp d�ng d�y 

thêm gi� thì t� ch�c �n tr�a nh� hay có cafe gi�a 

bu�i cho h�c sinh. Có nhi�u bài t�p v� nhà, có 

l� do nhà tr��ng chú tr�ng vào kh�u hi�u “ba 

Rs” - ��c (reading), vi�t (writing) và s� h�c  

(aRithmatic). Giáo trình gi�ng d�y có th�  t�ng 

phình lên khi h�c sinh Grundschule s�p t�t ng-

hi�p ra tr��ng và c�ng tùy theo ba lo�i tr��ng 

mà h�c sinh theo h�c sau �ó.

N�m h�c 
      N�m h�c g�m hai h�c k� và thông th��ng 

b�t ��u vào kho�ng gi�a ��n cu�i tháng 8. Có 

ngh� Giáng Sinh và ngh� hè. Có ngh� l� Ph�c 
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Sinh (Easter) và ngh� Thu. Ngày l� qu�c 

gia h�c sinh không ��n tr��ng. L� Giáng 

Sinh th��ng kéo dài 2 tu�n, ngh� hè kho�ng 

6 tu�n. Ngày ngh� chính xác c�a các d�p l� 

khác nhau trong n�m ���c cá nhân v� qu�n 

lý t�ng khu v�c (Lander) quy ��nh.

Tr��ng cho nh�ng sinh viên có nhu 

c�u ��c bi�t:

Có  nhi�u lo�i tr��ng khác nhau dành 

cho h�c sinh có nh�ng nhu c�u ��c bi�t, 

các tr��ng �ó ���c g�i là Sonderschule 

hay Forderschule. Tùy theo yêu c�u c�a 

t�ng cá nhân và s� hi�n di�n c�a các tr��ng 

mà  h�c sinh có th� theo h�c � tr��ng ��c 

bi�t nào �ó. Giáo viên các tr��ng này ���c 

�ào t�o ��c bi�t và các tr��ng này có t� 

l� gi�a h�c trò và giáo viên th�p h�n so 

v�i các tr��ng bình th��ng khác. Nh�ng 

h�c sinh có nhu c�u ��c bi�t không theo 

h�c các tr��ng này thì chúng có th� h�c 

hòa nh�p v�i các tr��ng Hauptschule hay  

Gesamtschule  

Tr��ng t� th�c
      � ��c có nhi�u tr��ng t� th�c theo 

nhi�u lo�i khác nhau. Nh�ng tr��ng này 

thu h�c phí và gi�ng d�y nhi�u khóa h�c �a 

d�ng �� có th� c�p b�ng Abitur ��c c�ng 

nh� m�t s� b�ng c�p và ch�ng ch� khác khi 

h�c sinh hoàn thành quá trình �ào t�o. 

Tr��ng N�i Trú
      Internat là tr��ng n�i trú � ��c. Có 

hàng tr�m tr��ng n�i trú v�i r�t nhi�u lo�i 

ch��ng trình �ào t�o. H�u h�t các tr��ng 

này có th� c�p b�ng Abitur cho h�c sinh, và 

có th� t� ch�c gi�ng d�y thêm nhi�u khóa 
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h�c ��c bi�t v� các môn h�c và m�c tiêu khác 

nhau. Có tr��ng N�i trú Th� thao, N�i trú Âm 

nh�c c�ng nh� có nh�ng tr��ng n�i trú ��c bi�t 

� nhi�u l�nh v�c khác nhau. Có tr��ng n�i trú 

dành cho h�c sinh nam, n�i trú dành cho h�c 

sinh n�.   

Tr��ng Qu�c T�
      Có hàng ch�c Tr��ng ph� thông Qu�c 

t� � ��c. Nh�ng tr��ng này th��ng d�y b�ng 

ti�ng Anh �� c�p IBO (International Bacclaure-

ate Organization) hay b�ng c�p, ch�ng ch� khác 

t�o �i�u ki�n cho h�c sinh ti�p t�c h�c cao ��ng 

hay ��i h�c.  

Tr��ng Tôn Giáo 
      � ��c có nhi�u tr��ng t� th�c Tinh 

Lành (Protestant) và C� ��c (Catholic). Nh�ng 

tr��ng này có th� c�p Abitur ��c chu�n.

H�c t�p t�i nhà 
      H�c t�i nhà � ��c b� xem là không 

h�p pháp. Vi�c Lu�t pháp yêu c�u h�c sinh ph�i 

t�i h�c � tr��ng công l�p hay tr��ng t� th�c, 

�ã ���c xã h�i h��ng �ng m�c dù g�p không ít 

thách th�c tr� ng�i.

Giáo d�c ��i h�c
      Các tr��ng �ào t�o � trình �� ��i h�c � 

��c r�t phong phú, �a d�ng. Nh�ng tr��ng ��i 

h�c c� �i�n, nh� tr��ng ��i h�c truy�n th�ng 

Alexander von Humboldt, cung c�p cho sinh 

viên m�t n�n t�ng giáo d�c t�ng h�p r�ng l�n và 

sinh viên c�a tr��ng ph�i theo h�c trong 6 n�m. 

Tuy nhiên, vào nh�ng n�m g�n �ây, giáo trình 

có thay ��i, cho phép sinh viên ��i h�c nh�n 

b�ng c� nhân (Bachelor Degree) sau 4 n�m. 

Các tr��ng ��i h�c k� thu�t (Technische Hoch-

schulen) �ang chú tr�ng vào vi�c �ào t�o sinh 

viên v� m�t ngành ngh� c� th� cho nên sinh viên 

theo h�c b�n n�m. Ngoài ra, còn có các tr��ng 

��i h�c k� thu�t (hochschulen) v� ngh� thu�t và 

âm nh�c.

      Nhi�u tr��ng ��i h�c t� th�c v�i ch��ng 

trình �ào t�o �a c�p � nhi�u ngành ngh�. �a s� 

các tr��ng ��i h�c t� th�c gi�ng d�y b�ng ti�ng 

Anh.   
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