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Các phân tích va khuyen nghi vé chính sách cúa Bao cao này không nhât thiét phán ánh quan diém

cüa UNESCO. Bao cao là mot â'n phäm (Joe lâp düöc UNESCO úy thác, nhân danh công dóng quóc
té Dây là san phâ'm cùa nhCíng nô life hop tac giüa các thành viên cùa nhóm Bao cao va rat nhiéu

chính phû, co quan, tó chúc va cá nhân khác. Chú nhiêm bao cao là ngiföi chiu trách nhiêm chung
vé các quan diém va y klén dUa ra trong bao cao này

Vièc sáp xép vi tri va trlnh bày tài lieu trong bao cao cüng không hàm y thé hiên bât eu" mot chu

kién nào vé phia UNESCO lien quan dén vi thé pháp ly hoäc co quan quân ly cùa bat ky mot quóc
gia, lânh thé, thành phó, vùng mien nào hoäc lien quan dén su phân dinh diiông bien hay día gicti
cüa quóc gia, lânh thó, thành phó hay vùng mién dó.
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II Loinóicfau

Bày näm trifóc, 164 chính phú cùng vói các tó chut dói tac trên toàn thé giói da dUa ra mot cam kétchung

vé viêc mö rông cö hol giáo duc cho moi trè em, thanh thiéu men va ngUài Ion vào näm 201 5.

Các thành viên cùa Diën dàn Giáo duc Thé giói hop tai Dakar, Xê-nê-gan da thóng nhâ't quan diém toàn

diên vé viêc giáo duc gán két vói các quyén con ngUöi, khâng dinh tâm quan trong cùa viêc hoc tâp ô

moi lúa tuoi va nhâ'n manh nhu câu cân có các bien pháp däc biet dé có thé tiép cân nhCrng nhóm ngUói

nghèo nhâ't, de bi ton thUöng nhâ't va phái chiu thiêt thôi nhiéu nhâ't trong xâ hôi

Lan xuâ't bân thúsáu này cùa Bao cao Giám sát Toàn câu vê Giáo duc cho Moi ngUdi (Bao cao GDCMN) dUa ra

cácdánhgiá vémùcdôthUchiên cam két.Dâythucsiflà môt"hiêu úng Dakar"chothâ'y viêc tien toi nhCfng

mue tiêu chung có thé khién các quóc gia dem lai quyén lúe cho cuôc sóng cùa moi ngUài dân. Mot phân

do su bai bô hoc phi, nhiéu trè em duoe dén trüöng hon vào näm 2000 vói nhúng con so täng vot tai các

khu vue khó dat duoe mue tiêu ma Diên dàn Dakar dät ra nhâ't. Nhiéu chính phú dâ dUa ra nhúng chien

lUöc trong diém dé tiëp cân các hô gia cîlnh nghèo nhâ't va khuyén khích cácbégáidihoc. Ngàycàng nhiéu
nuâc thUc hiên các dánh giá quóc gia vé két quá hoc tâp cüa hoc sinh, dó là mot bang chúng vé cá¡ thiên

chät lúong giáo duc Mäc dú thói gian gân dây có nhúng tri trê dáng quan ngai song viên tro cho giáo duc

cö ban van täng trUöng nhanh chóng ké tú näm 2000 dén nay.

Tuy nhiên, do diíoc mô rông nên các hê thóng giáo duc phài doi mât vói nhúng thách thúc phúc tap va däc

trUng hon Các hê thóng này phái giái quyét tinh trang so liidng va tính da dang cùa hoc sinh täng lên khi

phàidam bâoràng moi trê em, thanh thiéu niên, bât kéthuôctâng lop nào dêuco thé tiép cân vói giáo duc

chat lúong cao. Các hê thóng giáo duc phái hoat dông trong bói cành nhúng thách thúc cùa ky nguyên

chúng ta, dó là nhúng döi hol cùa xä hol tri thúc, dai dich HIV/AIDS va quá trinh dó thi hóa nhanh chóng

Bât ky mot thät bai nào khi thüc hiên các trách nhiêm giáo duc déu dân dén su vi pham cam két vé giáo
duc co ban trên toàn câu

Chúng ta dang di dúng huóng song nhúng näm tháng phía trUóc van dói hôi mot y chí chính tri kiên dinh

hon núa dé có thé dàm bào mot each chác chän rang giáo duc trè em tú nhúng näm tháng dâu döi là mot

üu tien quóc gia cósutham gia cùa chính phù, xä hol va khu vüctií nhân trong nhúng lien két sáng tao, va
détao ra su1 hop tac va hô tro tích cUctùcông dông quocté.Thôi gian là câp bách dói vol 72 tnêu trè em

không dUöc di hoc, dói vói ty le cú näm ngUöi Ion thi có mot ngúoi không biét nhúng ky näng doc, viét co

bân va dói vói vó van tré em da rói truóng hoc ma không dat diföc nhúng kién thúc va ky näng cân thiét
cho cuôc sóng.

Bao cao Giám sát Toan cáu vé GDCMN Ya mot tài lieu tham kháodáng tin cây dé có thé so sánh kmh nghiêm

cùa các quóc gia, hiéuduoc tac dông tích cUc cùa nhúng chính sách cu thé va nhân biét diföcsU tien bô vé

giáo duc ô nhúng nöi có duoe mot quan diém chính tri va cam két vé van dé này. Toi khuyén nghi nhúng

thành viên tham gia vào công cuôc giáo duc va phát trién su dung bao cao này nhu1 là mot tài lieu

húóng dan va mot dông lue dé thuc hiên nhúng hành dông bén vuTig va manh më. Chúng ta không thé
châ'p nhân that bai

fC.

Koichiro Matsuura
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Il Nhûîig diêm nôi bâtcûa
Bao cao GDCMN 2008

Nhüfng tien trien chính ké tií näm 2000

Ké tú 1 999 dén 2005, so trê em nhâp hoc bâc tiéu

hoc trên toàn thé giói täng tú 647 tnêu lên 688

tnêu, vói ty le täng 36% tai Châu Phi cân Sahara va

22% tai khu vUcTây va Nam Á Két quà là so trè em

thât hoc giám xuóng vói toc dô dáng chú y tú sau
näm 2002

Nhúng tién bô ró rêt vé ty le nhâp hoc phô câp

va cân bàng giöi ö câp tiéu hoc tai Burkina Faso,

Ê-ti-ô-pi-a, An dô, Mô-zam-bich, Nuóc Công hôa

Tarzania, Yemen va Zambia cho thâ'y quyét tâm

chính tri cùa mot quóc gia két hop vói sú hô tro

quóc té có thé tao nên sú khác biet.

Chi phi hoc duöng van cön là mot trö ngai Ion dói

vói giáo duc cùa hàng tnêu trè em va thanh thiéu

niên dû hoc phi ó cap tiéu hoc da duöc bäi bô tai

1 4 quóc gia ké tu näm 2000

Mue tiêu cân bang giói da không dat diföc khi chl

có mot phân ba só quóc gia thông bao dat dúoc

cân bang giói ô haï cap tiéu hoc va trung hoc vào

näm 2005, trong dó chî có 3 niíóc dat duoe mue

tiêu này tù 1 999 (dû trong thaï gian này có 1 7 núóc

dat duoe mue tiêu cân bâng giói ó câp tiéu hoc va

1 9 nuóc dat duoe mue tiêu ô câp trung hoc).

Ngày càng có nhiéu các bao cao dánh giá quóc

gia, khu vue va toàn câu cho thâ'y két quá hoc tâp

kern va không dông déu, phân ánh mue dô ânh

huâng cùa chät liföng hoc tâp kém dói vói các
thành tUu cùa GDCMN.

Các chính phú va nhà tài tro trong nitôc dâ Uu dài

các chUöng trinh giáo duc tiéu hoc chính thúc

hon là các chúong trinh mâm non, các chüong

trinh xóa mu chCf va dào tao ky näng cho thanh

thiéu niên va ngiíói Ion mäc dû nhúng ánh huóng

trUc tiép cùa các chuong trinh này dén can bang

giói va phô câp giáo duc tiéu hoc

Nan mù chú van nhân dúoc it su" quan tâm

chính tri nhâ't va côn là mot van nan toàn câu,

khién eu 5 ngüói Ion thi có mot ngûoi (eu bon phu

núthicómót phu nú) phái sóng bên le xä hôi.

Viên tro cho giáo duc cö bân tai các nuóc có thu

nhâp thäp täng gäp dói trong khoàng thôi gian

2000 dén 2004 nhifng giám dáng ké vào näm 2005.

The giói da làm diíofc nhüfng gl vdi sáu
mue tiêu vê GDCMN

Chi só Phát trien GDCMN cho tháy: trong só 1 29 quóc

gia, có 51 nuóc da dat duuc hoäc gân dat difoc bón

mue tiêu dé lúong hóa nhâ't cùa GDCMN (phô câp

giáo duc tiéu hoc, xóa mù chûdoi vói ngúói Ion, giói va

chat luong giáo duc), 53 quóc gia dang trong quá trinh

chuyén dôi, 25 nitôc van côn hoàn toàn xa vói vói các
mue tiêu vé GDCMN.TrenthUc té nhóm núóc dat diföc

it hiêu quà nhâ't có thé côn Ion hon néu có dúoc só lieu

cùa mot só quóc gia yéu kém (fragile states), bao góm

các nitôc có xung dot hoäc hâu xung dot vói múc dô

phát trien giáo duc rät thäp.

7. Cham sóc va giáo duc mâm non

Mac dû ty le tù vong cùa trè em da giám xuóng, da

só các núóc van không thûc hiên nhúng bien pháp

chính sách cân thiét dé thuc hiên giáo duc va
chäm sóc súc khóe tré em duói 3 tuói.

Viêc cung cap các dich vu giáo duc mâm non dói vói

trè em tù 3 tuôi trô lên da dúoc cái thiên nhUng van

cön it ói tai khu vue Châu Phi cân Sahara va các Tiéu

viföng quóc A Râp.

Các chuong trînh chäm sóc va giáo duc mâm non

thuöng không dén dúoc vói nhúng tré em nghèo

va thiêt thôi nhâ't, nhúng trè em ma chac chan duoe



BAO CAO GIÁM SÁT TOÀN CAU VE GDCMN | | | BAO CAO TÓM TAT

huông loi nhiéu nhâ't tU các chuong trinh này xét vé

matsúckhóe, dinh duóng va phát trien nhân thúc.

2. Phô câp giáo duc tiêu hoc

o Hai mUöi ba quóc gia thiéu các quy dinh pháp ly vé

giáo duc bat buôc trong näm 2000 da thUc hiên viêc

xâydung khung phàplyvévâ'ndénàykétUthôidiém
dó dén nay. Luât vé giáo duc bat buôc hiên da có mät

tai 95% trong só 203 quóc gia va vùng lânh thô.

® Ty le trè em nhâp hoc dúng tuôi trên toàn câu täng tú

83% lên 87% trong thôi gian 1999 dén 2005, nhanh

hon giai doan tU 1991 dén 1999. MUc dô tham gia

hoc duöng täng nhanh nhâ't tai Châu Phi cân Sahara

(23%)vàTâyvàNamA(11%).

Só trê em that hoc giám 24 tnêu xuóng chi côn 72

tnêu trong khoàng thöi gian tú 1999 dén 2005 Ba

mUöi läm nuóc yéu kém chiém toi 37% só trè em

không duoe dén trUông

Mac dû ty le nhâp hoc nhin chung täng lên, mue dô

tham gia hoc duöng cho thâ'y su mât cân dói giúa

các vùng, mien, tinh thành, giúa các bang va giúa khu

vue thành thi va nông thon. Trè em tai nhúng công

dông nghèo, thiéu só va không có du näng lue phài

chiu nhúng thiêt thöi mang tinh hê thóng vé giáo

duc gióng nhu nhúng trè sóng ó khu ô chuôt

Trong xu thé hiên nay, 58 trong só 86 quóc gia chUa

thUc hiên duoe phô câp giáo duc tiéu hoc se không

dat duoe mue tiêu này vào näm 201 5.

3. Nhu câu hoc tâp cùa thanh thiéu niên va ngUài
Ion

Nhúng chuong trinh giáo duc không chính quy vân

không duoe quan tâm xét trên phuong diên tài tro

cùa khu vUc công mäc dû mot só chính phú gân dây

da phát trien các khuôn khô quóc gia nhàmcungcâ'p

mot each bén vúng hoat dông này.

Tuy nhiên, các dieu tra hô gia dinh cho thâ'y giáo

duc không chính quy van là phuong thUc chù yéu

dé thanh thiéu niên va ngUöi Ion phâi chiu thiêt thöi

có thé tiép cân vói viêc hoc tâp tai mot só quóc gia

nghèo nhâ't trên thé giói.

4. Xóa mù chCtâô'i vói ngiföi Ion

» Theo các phuong pháp tinh toan truyén thóng, trên

toàn thé giói có 774 tnêu ngUôi Ion thiéu nhúng ky

näng co bân vé doc va viét. Khoàng 64% só dó là

phu nú, mot ty le rô rang là không thay dôi ké tU dâu

nhúng näm 1 990. Phuong pháp do luöng trUc tiép ky

näng doc viét có thé cho mot con só uóc tinh cön Ion

han vé só nguài Ion không duoc húóng quyén biét
doc, biét viét.

Trong khoàng thói gian mot thâp ky vúa qua, hau

hét các quóc gia có rat it tién bô trong viêc giám só

lúong ngUöi Ion mû chù. Tuy nhiên, Trung Quóc là

mot ngoai le dáng chú y.

Ty le nguöi Ion biét chú tai các quóc gia dang phát

trien täng tU 68% thöi ky 1985-1995 lên 77% trong

thöi ky 1 995-2004

» Trong só 101 nUóckhó dat duoemue tiêu xóa mu chú,

72 nuóc se không thành công trong viêc giám ty le

nguöi Ion mu chúxuóng con mot nùa vào näm 201 5.

5. Van âêgiói

Chi có 59 trong só các quóc gia có só Heu da dat duoc

cân bang giói ó cap giáo duc tiéu hoc va trung hoc

vào näm 2005; 75% trong só dó dat dúoc hoäc gân dat

duoc cân bang giói tinh tai câp tiéu hoc (có them 17

quóc gia ké tU näm 1 999), trong khi 47% dat dúoc hoäc

gân dat duoc mue tiêu cân bàng giói trong giáo duc

câp trung hoc(thêm 19 quóc gia këtûnam 1999).

» Tinh trang it tham gia vào hoc duöng va không dat

két qua hoc tâp cân thiét cùa trè em nam là moi quan

ngai ngày càng täng cùa bâc giáo ductrung hoc

® Chi có 1 8 trong só 1 1 3 quóc gia không dat mue tiêu

vé cân bàng giói tai câp giáo duc tiéu hoc va trung

hoc vào näm 2005 có khâ näng dat âuoe mue tiêu

này vào näm 2015.

Binh dâng vé giói vân côn là vâ'n dé khó khan:

xâm pham tinh duc, môl trUông hoc tâp không

dû an toàn va câcdiëu kiên vêsinh kém da tac dông

mot each không dông dèu dén các em nú xét trên

phuong diên nhân phâm, mUc dô tham gia hoc

duöng va viêc tiép tue theo hoc Sách giáo khoa,

chuong trinh va thái dô cúa giáo viên vân tiép tue râp

khuôn các quan niêm va vai tro vé giói trong xa hôi

6. ChâtlKçtng

® Tai hau hét các quóc gia có só lieu, ty le tré em tiép tue

theo hoc dén lóp cuói cùa giáo duc tiéu hoc có câi thiên

doichúttrong khoáng thói gian 1999 va 2004. Tuy nhiên

ty le này van cön thäp tai Châu Phi cân Sahara (trung

binh 63%) va taiTây va Nam Á (79%).
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Két quà hoc tâp khà thäp va không dông dèu dói vói

mon toan va ngôn ngú là mot däc trung cùa nhiéu

quóc gia trên toàn câu.

Lóp hoc quá dông va dôt nát, quá ít sách giáo khoa

va không dû só gió giáng day cân thiét là tinh trang

phó bien tai nhiéu quóc gia dang phát trien va các

nUócyéu kém.

Ty le hoc sinh/giáo viên da täng tai Châu Phi cân

Sahara va Tây va Nam Á ké tu 1 999. Trên toàn thé giói

van côn cân thêm 1 8 triêu giáo viên tiéu hoc moi dé

có thé dat duoe mue tiêu phô câp giáo duc toàn câu

vào näm 2015.

Rat nhiéu chính phû dâ thuê các giáo viên hop dông

dé tiê't kiêm chi phi va täng cUöng nhanh chóng

lue lúong giáo viên Nhung néu các giáo viên thiéu

nhúng diéu kiên giáng day va dào tao phú hop thi

thóng le này có thé tac dông tiêu cUc dén chat lúong

giáo duc trong túong lai.

Tài trer cho GDCMN

Chi tiêu quôc gia

Không ké Bác My va Tây Au, ty le chi tiêu cho giáo duc

trên GNP da täng lên tai 50 quóc gia va giám di tai 34

quóc gia trong khoàng thöi gian giúa 1999 va 2005.

Chi tiêu công cho giáo duc tai Châu Phi cân Sahara va

Tây va Nam A, haï khu vúckhó dat dúoc các mue tiêu

vé GDCMN nhâ't täng trên 5% moi näm.

Các quóc gia có ty le nhâp hoc dùng tuôi tai bâc

tiéu hoc duói 80% vào näm 2005 nhúng có tien bô

dáng ké trong phô câp giáo duc tiéu hoc da täng chi

tiêu trung binh cho giáo duc ta 3,4% GNP trong näm

1 999 lên 4,2% GNP trong näm 2005. Tai các quóc gia

có tién trien chäm hon, ty le chi tiêu giáo duc trên

GNP trung binh giám di.

Viên trocho giáo duc caban

Nhúng cam két tài chính dành cho giáo duc co ban

täng tú 2,7$ ty dó la My trong näm 2000 lên 5,1 ty

dô la My trong näm 2004 trUóc khi giám xuóng côn

3,7 ty dô la My vào näm 2005.

MUc täng viên tro này däc biet dem lai loi ich cho

các nuóc có thu nhâp thäp, nhân duoc trung binh

khoàng 3,1 ty My mot näm trong khoàng thöi gian

2004-2005. Trong xu thé hiên nay, néu nhu toàn bô

các yêu câu tài tro duoc dáp Ung thi tài tro song

phuong cho giáo due co ban có thé dat con só 5 ty

dó la My moi näm vào 2010,Thâm chi néu bao gôm

câ tài tro da phuong thi tông công van thäp hon so

vol nhu câu 1 1 ty dô la My moi näm dé dat dúoc các
mue tiêu cùa GDCMN.

Viên tro cho giáo duc hiên nay van chua tâp trung

vào các nuóc cân nguôn viên tro này nhâ't. Dông thöi,

chî có mot phân tài tro rat nhô duoc dành cho các

chuong trinh xóa mù chú va chäm sóc mâm non

Nhüfng Uii tien chính sách

hang dâu

Mue tiêu täng ty le trè em dén lóp, täng cUöng

chat luong va binh dâng trong giáo duc có thé

dat duoc bàng mot tâp hop các bien pháp chính

sách mang tinh chát phô câp va mue tiêu, duoc

tài tro phû hop gán vói sàu mue tiêu GDCMN

Các chính sách vé giáo duc phái tâp trung vào

tinh chat hôa nhâp moi dói túong, xóa mù chú,

châ't luong giáo duc, phát tnên näng lue va

nguôn tài chính.

Ngoài ra, co câu quóc té cùa GDCMN cân phái

duoc xây dung mot cách húu hiêu hon núa.

Chính phû quoe gia

Các bien pháp täng cüöng tinh höa nhâp trong

giáo duc

Dám bâo viêc cung câ'p các chuong trinh chäm sóc

va giáo duc mâm non vói các câu phân vé sUc khôe,

dinh duöng va giáo duc, däc biet là cho nhCfng trè em

thiêt thöi nhät;

Bäi bô hoc phi va cung câ'p dây dû trUông lóp va giáo

viên nham dáp Ung nhu câu cùa só hoc sinh moi;

Cung câ'p nhúng hô tro tài chính nhu hoc bông, các

khoàn tro câp bang tién va hiên vât cho trè em cùa

các hô gia dinh nghèo hon;

ThUc hiên các bien pháp loai bô nhu câu lao dông trè

em va cho phép thuc hiên các hinh thUc giáng day

linh hoat cûng nhu nhúng khóa hoc tuong duong

không chính quy cho nhúng trê em va thanh thiéu

niên dang lao dông;

o Xúc tién các chính sách höa nhâp vé mó các trUông

hoc dành cho trê em khuyê't tât, trê em dân tôc thiéu



BAO CAO GIAM SAT TOAN CAU VE GDCMN | || BAO CÁOTÓMTÁT |

só và trè em thuôc nhúng nhóm dân cU thiêt thöi

khác;

Giâi quyét vân dé mât cân bàng giói thóng qua viêc

täng só luong giáo viên là nú tai các quóc gia có só

trê em nú di hoc it và xây dung các trUông hoc gân

nhà vói dieu kiên vê sinh phù hop;

e Uu tien hàng dâu dói vói viêc mô rông manh më

các chuong trinh dào tao ky näng và chú viét có dû

nguôn tài chính và nhân lue cho thanh thiéu niên và

ngUöi Ion, huy dông moi phuong tien dai chúng dé

cô thé thUc hiên nhúng chuong trinh này;

® Phát trien các chính sách vé phát hành và thóng tin

dai chúng dé xúc tién hoat dông doc.

Các bien pháp nhàm câi thiên chat lúong

o Su dung các bien pháp khuyén khích dé thu hút

nhân lue dén vói nghé day hoc, cung câ'p dây dû

các chuong trinh dào tao giáo viên và phát trien

nghé nghiêp;

ThUc hiên chính sách vé dám bao dú só giö giáng,

xây dung và phân phói dây dû sách giáo khóa;

Tao ra moi trUông hoc tâp lành manh và an toàn;

e Xúc tién binh dâng giói thóng qua dào tao giáo viên,

chuong trinh hoc tâp và nôi dung sách giáo khoa;

a Nhân thúc tâm quan trong cúa giáng day bàng tiéng

me dé tU dô tuôi mâm non và nhúng näm dâu cúa

trUông tiéu hoc,

Phát trien nhúng quan hê hop tac giúa các chính phú

và khu vUc ngoài quóc doanh nhäm täng cUöng tiép

cân giáo duc chat lúong;

Các bien pháp täng ci/öng näng lue và nguôn
tài chính

Duy tri hoäc néu cân thiét, täng chi tiêu công cho

giáo duc, lUu y rang các chi phi don vi cho viêc dúa

các trè em thiêt thôi nhâ't và bi gat ra ngoài lé xä hôi

dén trUông châc chàn se täng lên;

a Täng chi tiêu cho giáo duc mâm non, xóa mù chú

và chat luong, däc biet hoat dông dào tao giáo viên,

phát trién nghê nghiêp;

® Täng cUöng näng lue quân ly cúa chính quyén các câ'p;

Dieu phói các chuong trinh giáo duc và chäm sóc

mâm non và xóa mù chú cho nguöi Ion và vói su

tham gia cúa các bô ngành và tô chUc phi chính phù
(NGO);

Chính thúc xúc tién sutham gia cùa toàn xä hôi trong

viêc xây dung, thUc thi và giám sát các chính sách

GDCMN;

® Dâu tú nâng cao näng lue thu thâp, phân tích và sú

dung dú lieu trong hê thóng giáo duc.

Xä hôi dân su"

® Cùng có hon núa các tô chúc xä hôi dân su nhàm

giùp ngUöi dân ûng hô GDCMN và lên tlê'ng khién

chính phû và công dông quóctépháicótrách nhiêm

thuc hiên chuong trinh;

Tích cue tham gia cùng chính phû trong nuóc xây

dUng, thUc thi và giám sát các chính sách giáo duc;

Khuyén khích dào tao vé tài chính và phân tích chính

sách giáo duc

Các to chufe quôc te và nhà tài tro*

Täng nhanh viên tro cho giáo duc co bân nhàm dáp

Ung nhu câu tai tro nUóc ngoài hang näm là 1 1 ty dô

la My vào näm 2010;

® Täng it nhâ't 10% phân viên tro dành cho giáo duc cö

bân trong tài tro song phuong cho ngành;

» Täng cUöng näng lue cúa chính phù trong viêc su

dung các khoân viên tro Ion hon mot cách húu hiêu;

Dám bao rang nguôn viên tro này:

Có trong tâm han, tiép cân dúoc các quóc gia

cân viên tro nhâ't, däc biêt là các nuóc yéu kém và

nhüng quóc gia thuôc Châu Phi cân Sahara;

Toàn diên hon nUa nhàm bao gôm các chuong

trinh mâm non, dào tao ky näng và xóa mù chucho

thanh thiéu niên và ngUài Ion và täng cUöng näng

lue trong xây dúng chính sách, lâp ké hoach, thúc

thi và giám sát;

Tâp trung vào GDCMN hon là giáo duc sau bâc hoc

phôthông;

Mang tinh du bao cao hon dé có thé hô tro các

chuong trinh giáo duc quóc gia dài han;

Phù hop hon nUa vol các chuong trinh và Uu tien

cúa chính phù.
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mis

phù

Chiiong trinh

nghisirGDCMN

duoc xây diíng

dira trennen

tâng niérn tin

rang chính

sách công có

the caito tin

gôc ré hê thong

giáo duc neu

nhifcódiíoc

sLfhâu thuän

dây du vé các

nguon life và

y chi chính tri

Chuong 1. Duytri giá

höp cho moi ngUöi

n bán Bao cao Giám sát Toàn cáu GDCMN lân

thú sáu này là mot tâm diém cùa mot tién

trinh quóc té dây tham vong nhàm mô rông

và câi thiên các co hôi hoc tâp cho moi trè em,

thanh thiéu niên và ngUöi Ion vào näm 201 5.

Tháng Tu 2000, tai Dakar, 164 chính phù da cùng vói

các tô chúc dói tac thóng qua mot Chuong trinh Hành

dông nhàm dat duoc 6 mue tiêu vé Giáo duc cho Moi

ngUöi (GDCMN), lien quan dén viêc mô rông chäm sóc

và giáo duc mâm non, dat duoc phô câp giáo duc tiéu

hoc (PCGDTH), phát trien các cö hôi hoc tâp cho thanh

thiéu niên và ngUöi Ion, täng cUöng ty le ngUài biét

chú, binh dâng giói và cân bàng giói trong giáo duc,

cài thiên chat lúong giáo duc.

Lieu các chính phú có dang làm theo cam két cùa minh

dói vói GDCMN? Khu vue nào và quóc gia nào dat dúoc

nhiéu tién bô nhâ't? Nhúng thách thUc Ion nhâ't nàm ô

dâu? Các sáng kién chính sách nào dang duoc xúc tién

dé täng cUöng cö hôi tiép cân vói giáo duc, cài thiên

chat luong giáo duc, däc biêt là tai nhûng khu vUc và

công dông dân of thiêt thôi nhâ't? Công dông quóc té dâ

dUa ra duoc sú hô tro thích dáng hay chUa?

Chuong trinh nghi sU GDCMN dúoc xây dung dUa trên

nén táng niém tin rang chính sách công có thé cái to tan

góc rë hê thóng giáo duc néu nhu có duoc sú hau thuän

dây dû vé các nguôn lúe và y chi chính tri. Dánh giá vé xu

huóng toàn câu ké tU näm 2000 cho thâ'y su phù hop lâu

dài cúa chuong trinh nghi sU Dakar cho phát trien, mäc dú

ton tai rúi ro là tâm quan trong cüa chuong trinh toàn câu

này có thé bi che lâp bói nhúng vân dé nhu là bien dôi
khi hâu và sue khôe công dông

Nhüfng xu hiicrng toàn câu ánh htfcVng
den giáo duc

Dô thi hóa và täng trtfdng dân só. Trong só 5 trè em moi

smh thi có toi 4 trê em thuôc các nuóc dang phát trien
Dân só có dô tuol duói 15 chiém tói 42% toàn bô dân só

cúa nhúng nuóc kém phát trien nhâ't. Trong só nhúng

quóc gia khó dat dúoc mue tiêu phô cap giáo duc tiéu hoc

và trung hoc nhâ't, nhiéu nuóc sé phái dói mât vói sue ép

vé quy mô nhâp hoc täng lên trong nhùng thâp ky tói

Vào näm 2008, hon mot nùa dân só thé giói (khoàng 3,3 ty

ngUöi) se sóng tai các thành phó, gân mot phân ba trong

oduc

só dó sinh sóng trong nhúng khu ô chuôt dô thi Gân mot

nùa eu dân moi cùa thành phó là nhúng ngUói di cU tU

nông thon ra thành thi Xây dúng nhúng trUông hoc dô

thi dé dáp Ung nhu câu hoc tâp cùa sotrêem dicUnày và

nhúng trè em tU khu ô chuôt nhanh chóng trô thành mot

vân dé chính sách cäng thâng.

Cham sóc sue khôe HIV/AIDS, bênh lao, sot rét là nguyên

nhân gây ra khoàng 6 triêu ngUöi chét moi nàm trên toàn

thé giói, vói mUc dô däc biêt cao tai Châu Phi cân Sahara.

Nhúng can bênh này có mot tac dông rät Ion dén hê

thóng trUông hoc. Phu nú ngày càng phái mang trên vai

minh gánh näng HIV/AIDS. Con só tré em mó coi có AIDS

duói 1 8 tuôi du kién se vúot quá 25 tnêu vào 201 0. Trong

khi dó, tinh trang giáo viên váng mât và chét do nhiém

HIV/AIDS ánh huóng trUc tiép dén viêc cung cap dich vu

và chät lúong giáo duc. Nhúng can thiêp vé suc khôe và

dinh duöng trong trUông hoc tac dông dén viêc dén lóp

và hoc tâp, dông thöi cùng là nhúng giài pháp quan trong

dé tién toi PCGDTH.

Täng trüöng kinh te và sU bât binh âàng ngày càng tâng

Trong khoàng thöi gian giûa 2000 và 2005, täng trUông

kinh té täng lên tai Châu phi cân Sahara (GDP trên dâu

ngUöi täng trung binh 1,9% mot näm) và Nam A (täng

4,3%), và duytri ô mUc cao tai Dông Avà Thai Binh Duong

(7,2%). Thöi ky 1 990 và 2004, so ngUöi sóng ô mue cue ky

nghèo dói (nghTa là duói múc 1 dô la My mot ngày) giám

260 tnêu, vói hon mot nùa múc giám dó là tú näm 1999

tro di. Tuy nhiên, viêc giàm só ngUöi nghèo dói thuông di

dôi vói tinh trang bât binh dâng täng lên Châu My La Tinh

và Châu Phi cân Sahara là nhúng khu vue dang phát trien

có tinh trang bât binh dâng cao nhâ't vé kinh té, nhUng ké

tú 1 990 su phân hóa giàu nghèo cüng bât dâu tro nên Ion

hon trong khâp Châu Á và các quóc gia chuyén dôi thuôc

Nam và Dông Au. Néu các chính sách vé giáo duc không

duoc xây dung huóng dén nhúng trê em nghèo và thiêt

thöi, tinh trang bât binh dâng kinh té xä hôi se trô nên

toi tê hon do châ't luong giáo duc thâp và các hê thóng

trUông lóp phân hoarorêt Trinh dô giáo duc tiép tue có

su each biêt khá Ion giúa các hoc sinh có hoàn cánh

xä hôi khác nhau.

SUtrôidâycûanênkinhtétrithuic.Vao näm 2006, dich vu

da trô thành khu vue thuê nhân công Ion nhâ't trong moi

nén kinh té trU Châu Phi cân Sahara, Tây và Nam A Nén

kinh té toàn câu mang tinh trong tri thúc nhiéu hon, döi

hôi mot lue luong lao dông có nhiéu ky näng hon. Giáo
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duc tiéu hoc chat luong và phát trien các hê thóng giáo

duc trung hoc cung câp các ky näng giâi quyét vân dé và

tu duy mot each dôc lap, có chính kién là nén tâng cho sú

phát trien

Các nifôc yëu kém và có xung âôt Só vu xung dôt vü

trang trên thé giói da và dang giám xuóng Các diéu tra

cho thâ'y ngày càng nhiéu quóc gia có múc dô tu do täng

lên Trong khi dó, các tô chUc xä hôi dân su ngày càng có

thêm sUc manh ó tâm quóc té. Các nuóc yéu kém- däc

trUng bôi thé ché yéu kém, kinh té khó khän và trong

mot sô trUông hop là xung dôt ton giáo và dân sU- ngày

càng nôi lên nhu là mot uu tien quan trong cùa GDCMN

Uóc tinh có hon mot nùa ty ngUôi sinh sóng tai 35 nuóc

duoc Úy ban Hô tro Phát trien OECD xép vào diên các
n Uóc yéu kém

No ¡Wc täng viên tra. Các khoán viên tro chính thúc (ODA)

tú các nhà tài tro song phuong da täng 9% hang näm

trong thöi ky giúa 1999 và 2005. Tuy nhiên, các dû lieu

so bô cho thâ'y tông múc ODA giám 5,1% vào näm 2006.

Mac dú só nuóc thu nhâp thâp duoc huóng loi tú tông

só ODA täng lên trong thöi ky 1999- 2004, các núóc có

mUc thu nhâp trung binh là duoc huông loi nhiéu nhâ't

tú nguôn này trong khoàng thöi gian 2004 và 2005, chù

yéu là do nguôn viên tro khà Ion cho I- râc. Trong thöi gian

Hôi nghi Thuong dinh Gleneagles 2005, các nuóc G8 da

thóng bao múc täng ODA 50 ty dó la My cho tat cá các

nuóc dang phát trien vào näm 2010, trong dó có 25 ty

dó la My cho Châu Phi. Néu không tinh các khoán viên

tro nhân dao và giám no, viên tro cho Châu Phi täng rät it

ké tU 2004. Rö rang là các nhà tài trocan phái täng cUöng

các khoán hô tro cho châu lue này

Xu hiícVng trong nghiên ctfu ve giáo

duc và phát trien

Nghiên cúu gân dây khâng dinh nhúng loi ich lien quan dén

phát tnén cùa viêc mô rông hê thóng giáo duc nhUng cho

thâ'y nhu câu cân phái có nhúng chính sách bô tro dé có thé

xóa bô sú bât binh dâng và câi thiên chat luong hoc tâp.

Hön nùra ty

ngiföi dang

song ô ba miföi

lämquocgia

diföc coi là yéu
kém



Il BAO CAO TOM TAT | BAO CAO GIAM SAT TOAN CAU VE GDCMN

Tuyên bo

Toàn câu ve

Nhân Quyén
vào näm 1948

và các hiêp ifóc

saudodâxây

difng nén tâng

cho quyén

diföc giáo duc

vàgâysikép

vé mat pháp ly
dé buôc các

chính phû

phêchuâncac

hiêp ifóc này

Các nghiên cúu vé thân kinh hoc cho thâ'y lúa tuôi

mâm non là mot giai doan quan trong cho viêc dat

dúoc nhúng ky näng vé nhân thúc Phát hiên này

nhân manh tâm quan trong cùa viêc khuyén khích

trè nhô mot each phù hop, däc biêt là thông qua

các chuong trinh chäm sóc và giáo duc mâm non

(CSGDMN).

TrUông hoc là mot moi trUông thuân loi dé thuc hiên

các bien pháp dinh duöng và chäm sóc súc khôe

Các nhà kinh té phát trien da chúng minh rang giáo

duc và múc dó biét chU cúa cha me thuông dan dén

cuôc sóng manh khôe hon, sinh dé it hon và nhúng

dúa con ít bênh tat hon.

Mo rông giáo duc không nhâ't thiét dông nghîa vói

giâm tinh trang bât binh dâng Trè em cúa các nhóm

công dông dân tôc và van hóa thiéu só thuông là

nhúng ngUöi cuói cùng duoc húóng loi tú viêc xây

dúng và mô rông trUông lóp.

Nghiên cúu gân dây vé diém kiém tra mon toàn và

ngôn ngù cho thâ'y chat lúong giáo duc có thé tac

dông toi täng trUông kinh té manh hon là só näm di

hoc cùa mot nguöi dân.

Hô tro* quyén dUttc giáo duc

Tuyên bôToàn câu vé Nhân Quyén vào näm 1948 và các

hiêp uóc sau dó da xây dung nén tâng cho quyén duoc

giáo duc và gây sue ép vé mât pháp ly dé buôc các chính

phù phê chuân các hiêp Uóc này Công Uóc vé Quyén Trè

em, hiêp Uóc vé các quyén con ngUöi duoc thông qua

rông räi nhâ't tú truóc toi nay, da tai khang dinh quyén

duoc di hoc tiêu hoc mien phi và bat buôc, dông thöi

nhân manh tâm quan trong cùa viêc phát trién và tao

diéu kiên sóng tôt cho trè em. Viêc thông qua các hiêp

uóc quóc té cho thâ'y chính phú da bien các diéu khoán

cùa hiêp Uóc thành khuôn khó pháp ly quóc gia và thUc

thi các khuôn khô này Tuy nhiên, trong tông só 1 73 quóc

gia bao cao gân dây, 38 quóc gia, chiém 1/5, không dUa

các diéu khoân vào hién pháp dé thUc hiên phô câp giáo

duc tiéu hoc bât buôc và mien phi. Ty le này täng lên 1/3

néu không tinh Bac My và Tây Au vào nhóm nuóc bao cao

Ké tU näm 2000, haï mUöi ba quóc gia da thiét lap nhúng

diéu khoán pháp ly dé thUc hiên giáo duc bât buôc Mot

só quóc gia da xây dung khung pháp ly trong nuóc dé

dám bao các nguôn lue cho giáo duc: Hién pháp cúa

Bra-xin và ln-dô-nê-xi-a da quy dinh mot ty le phân tram

nhâ't dinh cùa thu ngân sách dành cho giáo duc co ban

Nhúng sáng kién quóc té vé GDCMN da tâp trung vào

nhúng mue tiêu cu thé (xóa mù chU, tré em gái, HIV/AIDS)

và viêc cái thiên châ't luong cúa nhúng khoân viên tro Su

hôi tu cúa nhúng sáng kién này là yéu tó sóng cön dé có

thé dat duoc toàn bô mue tiêu cúa giáo duc co bân.

Bao cao tóm tát này phân tích nhúng tién dô thuc hiên

sáu mue tiêu GDCMN (Chuong 2), rà soát lai nhúng sáng

kién chính sách giáo duc quóc gia da duoc thUc hiên kétù

Dakar, däc biêt dói vói các nhóm dân cu thiêt thói và dé bi

ton thuong (Chuong 3),xemxéthoat dông tài tro quóc té

và quóc gia cho giáo duc (Chuong 4) và dUa ra nhúng két

luán vé trien vong dat duoc mue tiêu GDCMN cúng nhú

mot hê thóng chính sách phù hop (Chuong 5).

Nhiéu thé hê tai mot

xóa mù chutai-
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Giáo duc tiéu hoc: tien bô nhanh hon tai các khu

Giáo duc mâm non: tien trien không âêu, trè em vu-c có ty \ê trè em dén trUông thâp kë tù2000
thiêt thai ft có khâ näng tiép cân nhât

Trêem that hoc: giâm manh
Chat luong giáo duc kém: vân de toàn câu, ââc biêt â ^ xù2002
nhüng noi hê thóng giáo duc âwac mô rông quá nhanh

HIB Chiícfng 2. Sáu mue tiêu vê GDCMN:

Chúng ta da di dUçjc bao xa?
Xóa mù chù toàn câu: thành tUu lt ôi vói

nhüng tién bô dáng kë tai Trung quóc
SU each biêt theo khu vUc aia ly: luôn ton tai

dû ty le hoc sinh nhâp hoc â câp tiéu hoc täng lên Si/câch biêt vêgioi: không thuyên giâm dáng kë, là
vân dé nhúc nhól tai câp giáo duc trung hoc và agi hoc

Tuyên dung giáo viên: không theo kip toc dô

gia tâng hoc sinh nhâp hoc d bâc tiëu hoc

rang bói cânh dâ di duoc mot nùa châng duông

tU näm 2000 dén näm 201 5, thöi diém mue tiêu

déhoànthành GDCMN, chuong nàysùdung các
dU lieu cùa näm hoc két thúc vào 2005 dé dành

giá nhúng tién dô dat duoc sáu mue tiêu GDCMN Thé

giói dâ dat dúoc nhúng thành tUu dáng ké nhUng không

dông déu trong viêcthUc hiên các mue tiêu GDCMN kétU

Hôi nghi Dakar. Su phân hóa vé giáo duc trong mol quóc

gia trô nên phô bien và chat luong giáo duc nghèo nàn

nôi lên thành moi quan ngai chù yéu.

Mue tiêu 1. Chàm sóc và giáo duc

mâm non: Khoàng each rät lán giûfa
các khu vUc

'Mô rông và cài thiên chäm sóc vá giáo duc mâm non toàn

diên, ââc biêt là dói vói nhüng trè em thiêt thöi và de ton

thuông nhât'

Nghiên cúu thUc té cho thâ'y nhúng chuong trinh chäm

sóc và giáo duc mâm non duoc thiét ké phù hop tô ra

hét suc thuyét phuc, nhâ't là nhUng chuong trinh cho các

trè em thiêt thôi nhâ't trong xä hôi '. Nhúng chuong trinh

phát trien toàn diên (holistic programmes) cài thiên tinh

trang dinh duông, sue khôe, dôi sóng và phát trien nhân

thUc cùa trè, giúp chúng chuân bi tôt hon cho viêc buôc

vào và theo hoc bâc tiéu hoc Dâu tu vào nhúng chuong

trinh này cho hiêu quâ kinh té cao dông thöi xóa bô duoc

sU bât binh dâng và nhUng thiêt thói cúa trè - däc biêt

nhúng em tú các gia dinh nghèo.

Mac dû ty le tù vong trè em duói 5 tuôi trên toàn câu dâ

giàm ké tù näm 1995 (giâm tú 92 xuóng 78 trong moi

1 000 trè em ), ty le này vân con khá cao tai Châu Phi cân

Sahara Khoàng 10 tnêu trè em duói 5 tuôi dâ tù vong

trong näm 2005, phân Ion trong só dô là tai các quóc

gia dang phát trién. Hâu hét các vu tù vong này déu có
thé tránh duoc néu có các dich vu chäm sóc sue khôe và

các chuong trinh dinh duông trè em co bân. Tai các nuóc

dang phát trien, cú 4 tré em thi có mot trè bi ânh huóng

cùa tinh trang suy dinh duöng và thiéu dinh duöng. Tinh

trang này tac dông trUc tiép dén giáo duc, khién trè trô

nên de ton thuông trUôc bênh tât, it khâ näng di hoc hon

và nhiéu khá näng bô hoc hon

Nhúng chuong trinh cho tré duói 3 tuôi bao góm các cáu

phân vé dinh duông, sue khôe và phát trien nhân thúc

có tac dông tích cUc dén döi sóng cùa tré em Tuy nhiên,

chi có 53% các quóc gia trên thé giói có các chuong

trinh CSGDMN chính thùc tâp trung vào dô tuôi này Các

chuong trinh này rät phó bien tai Bâc My, Tây Au, Trung Á,

Châu My LaTinh và Ca-n-bê. Su phô bien cùa chuong trinh

này phân nào phân ánh mUc dô tham gia khá nhiéu cùa

Nhüng chiföng

trinh cho trè

dirai 3 tuô'i

baogomeác

cáu p han vé

dinhdiföng,

siîckhôevà

phát trien nhân

thiíccótác

dông tích aie

den döi song

cúa trè em

1 Chi tiêt xem Bao cao 2007-Nên tàng vùng manh - chàm sóc và gido duc mâm
non
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Mac dù tré em

tir khu vire

nôngthônvà

nghèo han

chacchan se

duoc h iron g loi
nhiéu non tù"

các chiiöng trinh

CSGDMN, nhirng

chúng lai có it

khâ näng

tiép cân các

chiroïïg trinh

này nhâ't

phu nU vào thi trUông lao dông. Tai nhUng noi khác trên

thé giói, chính phù thuông coi viêc chàm sóc sue khôe và

giáo duc tré em dô tuôi mâm non là trách nhiêm cúa các

gia dinh và/hoac nhûng nhà cung câ'p dich vu tú nhân.

Két quà là, có rät it khuôn khô quóc gia duoc thUc hiên dé

tài tro, diéu phói và giám sát các chuong trinh CSGDMN

Nhüfng tien bô không dông âêu trong giáo duc
mâm non

Các chính phû tích cUc hon trong viêc cung cap dich vu

giáo duc cho trè em ô nhóm tù 3 tuôi dén khi bât dâu di

hoc tiéu hoc Con só trè em di hoc mâu giáo trên toàn thé

g loi täng thêm 20 tnêu lên con só 1 32 tnêu trong thöi gian

1 999 - 2005. Tây và Nam A, Châu Phi cân Sahara cho thâ'y

mUc täng Ion nhât (lân luot là 67% và 61%), trong khi tai

Dông A, so hoc sinh mâu giáo lai giám dáng ké do nhóm

trê dô tuôi nàytaiTrung quóc giâm xuóng.

Ty le trè di hoc mâu giáo cùng täng lên vói ty le nhâp hoc

chung (TLNHC) toàn câu tù 33% trong näm 1 999 täng lên

40% näm 2005 (xem Hinh 2 1). Ty le này tô ra khác biêt

dáng ké theo khu vue, ter 14% tai Châu Phi cân Sahara dén

83% tai các núóc thuôc Ca-ri-bê. Khu vUc Tây và Nam A,

Thai Binh Duong cho thâ'y két quà hoc tâp cao nhâ't, vôi

1 5 diém phân träm moi khu vue, tiép theo là Ca-ri-bê (1 2

diém phân träm), sau dó là Trung và Dông Au (mùôi diém

phân träm), khâng dinh sU hoi phuc cüa khu vUc tíí sau

nhUng näm 1 990. Ty lêtrêem dén lóp tai bâc hoc này cao

Hinh 2.1 : Ty le nhâp hoc chung (TLNHC) cúa giáo duc mâm non
tinh binh quân gia quyén theo khu vi/c, näm 1999 và 2005

Thé gicfi !-

Các nuóc dang phát tnen !-

Các ni/óc chuyén cíoi | W'

Các ni/óc phát trien

Châu Phi can Sahara t*-

ác tieu viíong quóc À ráp

Trung Á !-

Tây va Nam Á

OóngÁ [*

Trung va Dông Áu 1

Châu My La tinh !-

Thái Binh Ductng 1 fc-

1 W'

BâcMy/TâyÂu \*-

C hé

1 	" :

1 fe1 ^

1 1

nhâ't tai các nuóc phát trien và dang chuyén dói, tal Châu

My LaTinh, Ca-ri-bê vàThâi Binh Duong

Châu Phi can Sahara và cácTiéu vUöng quocÂ Râp chiém
gân ba phân tu trong só 50 quóc gia có ty le nhâp hoc

mâm non duói 30% Tuy nhiên, nhiéu nuóc trong só này

cho thâ'y nhUng thay dôi nhanh chóng- ty le TLNHC dâ

tâng gap dôi hoäc gâ'p ba tai nhúng nuóc có xuâ't pháp

diém rät thâp nhú Burundi, Công-gô, Eritrea, Madagascar

và Xê-nê-gan. Trong mot só trUông hop, só trUông hoc

täng trên 1 00% (Xê-nê-gan, Công-gô), mot só trúóng hop

khác thi chính phú cung cap các trUông mau giáo míen

phí (Ghana) hoäc hô tro viêc mô các trung tâm nuôi day
tré moi (Eritrea).

Mac dù trè em tU khu vue nông thon và nghèo hon chäc

chân se duoc huóng loi nhiéu hon tù các chuong trinh

CSGDMN, nhung chúng lai có it khâ näng tiép cân các

chuong trinh này nhâ't Mât cân bàng giói tai bâc hoc này
mat khác lai it nôi bât hon các câ'p giáo duc khác, có lé do

tré dúoc di hoc thuông tú nhúng tâng lóp khá giá hon

trong xä hôi Chi só vé cân bàng giói (GPI) vào khoàng

trên duói 0,90 tai moi khu vUc vào näm 2005. Tinh trang

mat cân bàng giói bât loi cho tré em gái ton tai ó nhiéu

quóc gia, bao góm Chad (0,48) and Ma Róc (0,65), nhung

tinh trang mât cân bàng giói nghiêng vé phía trè em nam

cung phô bien mot each tUöng duonng

Thiéu giáo viên mâm non

Yéu to quan trong nhâ't quyét dinh chat lúong giáo duc

trong cùa các chuong trinh CSGDMN là tUdng tac g'iûa tré

và ngUài chàm sóc hoäc các giáo viên Cu thé là viêc dào

tao giáo viên mot each phù hop và quy mô lóp tuong dôi
nhô là nhân tô co bàn dé tói da hóa các loi ich ma trè có

thé nhân âuoe. Trên toàn thé giói duy tri ty le khoàng 22

tré mot giáo viên mâu giáo vào näm 2005, cao hon ty le

näm 1 999 dôi chût Ty lé hoc sinh/giáo viên (HS/GV) täng

thêm 40% ta i 121 quóc gia có só lieu dé dánh giá. Tây và

Nam Á, Châu Phi cân Sahara cômUc täng Ion nhâ't vói ty le
hoc sinh trên mot giáo viên lên dén 40:1 ta i Tây và Nam A

Ty le hoc sinh trên giáo viên duoc dào tao, mot chi só bô

sung vé khâ näng tiép cân cúa trè em vói hoat dông hoc

tâp chat luong, có thé côn cao hon ty le hoc sinh trên mot

giáo viên: tai Ghana, ty le này là 1 55:1 , phân ánh tinh trang

khô khan cùa quóc gia này trong viêc dáp úng só luong

trè em di hoc mâu giáo täng vot.

0 20

1999 2005

Nguôn. Xem Chuang 2 Báocáo GDCMN déy dj
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Mue tiêu 2. Pho câp giáo duc tiéu hoc:
da tién trien nhüfng van chufa gân
toi dich

'Dâm bâo rang vào nam 20 15 moi trè em, däc biêt là trè em

gai, trê em có hoàn cành khô khän và trè em dân tôc thiéu sô

cô thé tiép cân và hoàn thành chuong trinh giáo duc tiéu hoc

bât buôc, mien phlvôi chat luong tôt!

Thé giói dâ thUc hiên dúoc nhúng chien dich lien tue dé

tien toi mue tiêu PCGDTH, mot phân là nhà viêc bai bô

hoc phi tai mot só quóc gia. Só trê em di hoc tiéu hoc

täng khoàng 4%, tù 1 30 tnêu lên 1 35 tnêu trong thöi gian

giüa 1 999 và 2005. Nhúng thành tích nôi bât nhâ't là Châu
Phi cân Sahara (40%), cácTiéu vuong quocÂ Râp (1 1 ,6%),

Nam vàTây Á (9,4%). Các mUc giám tai các khu vUc khác

là do ty le sinh de giâm xuóng

De có thé dat duoc PCGDTH vào näm 2015, moi tré em

thuôc nhóm tuôi phù hop cân dúoc dén trUông vào näm

2009. Xu huóng là khâ quan vói só trè em mói di hoc täng

lên tai các quóc gia châm tré trong viêc tao diéu kiên cho

trè em tiép cân vói giáo duc Tuy nhiên mot só quóc gia,

hâu hét tai Châu Phi cân Sahara và cácTiéu VUöng quóc Â

Râp se râ't khô khän trong viêc dat duoc mue tiêu PCGDTH

trong thâp ky toi.

Sô trê tham gia bâc tiéu hoc täng lên nhUng mue tiêu phô câp

giáo duc tiéu hoc vân con xa mói dat dúoc (xem Hinh 2 2)

Trên toàn thé giói có 688 tnêu trè em dâ nhâp hoc bâc tiêu

hoc trong näm 2005, täng 6,4% kê tù 1 999 Só trè em nhâp

hoc täng manh sau Hôi nghi Dakar tai Châu Phi cân Sahara

(täng thêm 29 tnêu, tuong duöng 36%), Tây và Nam Á (35

tnêu, 22%), trong khi tai các Tiéu vuong quóc Á Râp ty lé
này vân duytri ó cùng mot mUctrúóc Hôi nghi Dakar. Täng

truông dân só van tiép tue cîat các hê thóng giáo duc duói

sue ép trong thâp ky tiép theo: dân sô ô dô tuôi tiêu hoc

sUkiê'n se tâng 22% tai Châu Phi cân Sahara và 13% tai các

Tiéu vUöng quóc Á Râp Tai nhiéu khu vUckhácty lêtrêem
dén trUông on dinh hoäc giâm xuóng, mot xu húóng gân

vói tinh trang dân só dô tuôi di hoc trô nên ít di

Tai các Tiêu Vuong quóc Â Râp, Trung Á, Tây và Nam Á,

ty le nhâp hoc dúng tuôi (TLNHDT) trung binh duói 90%,

vói múc cue ky thäp tai Djibouti (33%) và Pakistan (68%).

Tnh trang trâm trong nhâ't xây ra tai Châu Phi cân Sahara,

ndi hon 60% các quóc gia trong khu vUc có ty lêTLNHDT

duói 80% và hon mot phân ba có ty lêTLNHDT dúól 70%.

Hâu hét quóc gia có ty lêTLNHDT duói 95% vào näm 1 999

hoäc 2005 cho thâ'y mUc täng truông theo thöi gian và

trong mot só trUông hop tién dô phô câp tiéu hoc täng

tôc dáng ké tú sau Hôi nghi Dakar. Trong mot vài trUông

hop mue täng trUông này phân ánh tac dông cùa các

chính sách công dúoc thiét ké dé tao diéu kiên cho nhúng

trè em thiêt thöi nhâ't duoc dén trUông nhu chính sách bäi

bô hoc phi. Hâu hét quóc gia có ty le TLNHDT thâ'p nhât

vào näm 1 999 déu cho thâ'y su cài thiên

Tangtrirôrig
dân sô van

tiê'p tue dat các

hê thông

giáo duc

diioïsLÏcép

trong thâp ky

tiép theo

Hinh 2.2: Ty le nhâp hoc dúng tuoi (TLNHBT) tai bâc tiê'u hoc,
tinh binh quân gia quyén theo khu vue, näm 1999 và 2005

Thé giói h-

Các nifócdang phát trien i

Các niíóc chuyén dói i

Các nuöc phát trien

Châu Phi can Sahara

Ca-ri-bê

1 h1 w

*

Các tiéu viförg quóc À râp h-

Tay và Nam Ä 1 h1 >

Trung Á h>

Thái Binh Diiöng n*

Trung và Dông Äu

DongÁ <\

Châu My La tinh h>

Bac My/Tây Au <\

5 0 60 70 80 90 100

1999 20O5(Tängtu'näm 1999)

(GiárntCínám 1999) * On dinh
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Mot dông lue

toàn cáu da

diföc nhen nhóm

và hiên nay phu
thuôc rät nhiéu

vào mot soit

quô'c gia

Khoàng each trong cohôi tiép cân:
sUbât binh dang trong giáo duc

Tién tnén cùa ty le nhâp hoc ké tu* sau Hôi nghi Dakar rat

hiém khi dông nhâ't glûa các khu vUc, tinh thành hoäc

các bang trong mot guóc gia. Tai Nê-pan châng han, ty

lêTLNHDT tai khu vue tây và viên tây rät cao (trên 95%),

trong khi tai mot phân cùa mlén dông và các khu vue

mien trung lai chî thâ'p dirói 60%. Tai Ghi-nê hâu hét tré

em ô khu vUc thu dô Conakry déu di hoc, nhUng ty le này

lai giám xuóng düöi 50% ô nhùng guân huyên phu cân.

Khi các hê thóng giáo duc duoc mô rông, lieu sü mât cân

dôi này có giám di trong mol guóc gia?Trên thUc té không

có mot mói I lên hê rö rang nào giCíaty lêTLNHDT täng lên

và nhùng each biêt theo khu vue dia ly. Nhùng câi thiên

trong ty le TLNHDT cho thâ'y mol lien hê vói su1 thu hep

each biêt vé mat día ly tai Bra-xin, Burkina Faso, Cam-pu-

chia, In-dô-nê-xi-a, Mali, Ma Roc, Mô-zàm-bich, Ni-giê và

Nuóc Công hôa Tanzania, nhiíng lai di dôi vói sU each biêt

Ion hon tai Bangladesh, Benin, Ê-ti-ô-pi-a, Gambia, Ghi-nê,

An Dô, Kê-ny-a, Mauritania và Zambia. Mot sytùong phàn
hoàn toàn ton tai ngay giùa các nuóc cô cùng mot ty le

TLNHDT, tao ra sU each biêt rät Ion giùa ty le nhâp hoc khá

cao tai Ê-ti-ô-pi-a và Ni-giê-n-a trong khi cur ky thâ'p tai
Ghana

Các hô gia dinh trong nhùng công dông nghèo và hèo lânh

cô xu huóng nghèo hon và bi loai ra bên lé xä hôi nhiéu

hon, và vi thé có it co hôi tiép cân vói giáo duc co bân chat

luong hon. Dù lieu diéu tra vé hô gia dinh tù 40 guóc gia

cho thâ'y: trong 32 nuóc, các ty le hoc sinh di hoc rông ó

khu vue thành thi cao hon khu vUc nông thon. Tuy nhiên,

"Uu thé thành thi" không phát huy tac dung dói vói moi

trè em, däc biêt nhUng em Ion lên trong nhùng khu ô

chuôt cùa thành thi. Tai nhiéu quóc gia, bao gôm Bra-xin,

Guatemala, Công hôa Tanzania, Zambia và Zimbabwe, ty le

nhâp hoc tai nhùng khu ô chuôt nhUvây déu giâm xuóng

Bân dó 2.1 : Thách thiíc vé ty le trè em that hoc - tiícmg quan vâi ty le nhâp hoc clung tuoi (TLNHDT), 2005
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Diéu tra vé hô gia dlnh tién hánh tai mot só quóc gia

Châu Phi cân Sahara cho thâ'y các hô gia dinh nghèo có

ty le tré em nhâp hoc thâ'p hon, cho du ó nông thon hay
thành thi

So luong trê em that hoc giâm manh

Chi côn khoàng hon 72 tnêu trê em dô tuôi tiéu hoc

không duoc dén trUông vào näm 2005, giâm manh tù"

96 tnêu em vào näm 1999. Mire giâm này rat rö rêt tai

Tây và Nam Á (tù 31 tnêu xuóng 17 tnêu) và Châu Phi
cân Sahara (tù42 triêu xuóng 33 tnêu). Tuy nhiên nhüng

khu viic này lân lücft chiém toi 24% và 45% tông sô trè
em that hoc. Sô trê em that hoc bat dâu giâm manh và

nhanh chóng ké tùr2002 (giâm 19,2 triêu, so vói mire giâm

5,2 tnêu trong gial doan 1999 và 2002). Xu hüóng dáng

khích le này trong bôi cânh dân sô täng nhanh phân ánh

khâ näng tiép cân và tham gia giáo duc tiéu hoc da täng
manh trên toàn câu.

Mot dông lut toàn câu dâ duoc nhen nhóm và hiên nay

phu thuôc rät nhiéu vào mot so it quóc gia An dô, Ni-

giê-ri-a và Pakistan cùng nhau chiém dén 27% só trê em

không duoc di hoc trên toàn câu Néu ké cà báy quóc gia
có hon mot triêu trè em that hoc (Burkina Faso, Bö bien

Ngà, Ê-ti-ô-pi-a, Kê-ny-a, Mali, Ni-giê và Viêt Nam) thi con

só này lên toi 40% Ba mUöi lärm quóc gia duoc coi là các

niíóc yéu kém chiém tói 37% trè em that hoc trên toàn

thé g loi vào näm 2005. Tao cö hôi di hoc tiéu hoc cho tat câ
trè em là mot van dé däc biet khó khän (Bân dô 2.1 )

Khoàng 1 6% tré em that hoc ban dâu déu có di hoc nhUng
sau dó bô hoc truoe khi dat dô tuôi hoàn thành tiéu hoc

chính thúc. Khoàng trên 32% sau dó có thé di hoc muôn

Nhin chung, tré em se có nhiéu khâ näng that hoc hon

néu chúng tú nhúng gia dlnh nghèo, sóng ô nông thon

hoäc có me cüng thâ't hoc. Là con gái lai càng làm cho khá

näng không duoc di hoc täng lên Só trê em gái trong tông

só tré em that hoc giám nhe trong khoàng näm 1 999 dén

2005, tú 59% xuóng 57%.Tréem gáitó ra thiêt thói nhâ't ó

phuong diên này tai nhúng vùng nhuTâyvà Nam Á (66%),
các Tiéu Vuong quóc Â Râp (60%) Cuói cùng, khuyét tât

là nguyên nhân gân bô chät chë vol nan thâ't hoc: trung

binh trong báy quóc gia dang phát trien, các nghiên cúu

dién hinh cho thâ'y trè em khuyét tât chi có 50% co hôi

dén trúong so vói các em binh thuóng

Hoc hét tiéu hoc

Ô nhúng nöi ma ty lé lUu ban cao thi ty le trê em bô hoc

cüng cao. Châu Phi cân Sahara là noi có ty le lau ban cao

nhâ't (só trung binh 1 5%), tiép theo là Tây và Nam Á, Châu

My La Tinh và Ca-ri-bê ( moi khu vUc 5%). Tai hâu hét các

khu viic, ty le này cao nhâ't ô lóp 1 (vi du 37% tai Nê-pan,

34% tai Công höa Dân chù Lào, trên 30% tai Burundi,

Comoras, Gh i-nê xich dao và Gabon, 27% tai Bra-xin và 24%

tai Guatemala), mot phân do trê em dén triröng ma không

duoc chuân bi dây dû, hiém khi tham gia các chuong trinh

CSGDMN, däc biêt tal các quóc gia và khu vue nghèo nhâ't.

Tuy nhiên, giùa 1 999 và 2005, ty le liiu ban dâ giâm ô haï

phân ba só quóc gia cô dû lieu bao cao trong 2 näm dô

Mot só quóc gia dang ápdung chính sách lên lóp tu" dông

(Ê-ti-ô-pi-a) trong khi mot só khác cho thâ'y két quâ ty le

lúu ban giâm hân do dUa vào su dung chuong trinh hoc

mói (Mô-zàm-bich).

Tnh trang hoc sinh bô hoc truóc khi két thúc tiêu hoc là

mot vân dé quan ngai. Trong mot núa só quóc gia có dú

lieu bao cao trong näm 2004, dirôi 87% hoc sinh bat dâu

vào hoc tú lóp mot hoc dén hét lóp cuói cùng cùa cap

tiéu hoc, mot chi só goi là ty le côn lai (survival rate) Tai Tây

và Nam Á, ty le tiép tue theo hoc dén lóp cuói cap trung

binh giâm xuóng 79%, thâ'p nhâ't Châu Phi cân Sahara

(63%), noi ma nhiéu núóc chi có it hon mot núa so hoc

sinh hoc dén cuói cap Trái lai, ty le trung binh tai cácTiéu

Vuüng quóc Â Râp là 94%, tai Trung Á là 97% và taiTrung

và Dông Au, Bac My và Tây Au là trên 98%.

Phân träm trè em hoc dén lóp cuói cap tiéu hoc câi thiên

dâng ké trong khoàng 1999 dén 2004 tai hâu hét các

quóc gia có dû lieu bâo cao. Tai mot só nuóc, nhâp hoc

dúng tuôi täng trong khi so hoc sinh hoc dén lóp 5 lai

giâm xuóng, cho thâ'y nhúng khó khän trong viêc täng

khâ näng tiép cân giáo duc trong khi van duy tri duoc sô

lirong hoc sinh hoc dén cuói câ'p tiéu hoc. Không phái moi

tré em hoc dén lóp cuói câ'p déu hoàn thành chuong trinh

tiêu hoc. Nhüng khoàng cách khâ Ion toi trên haï müoi

diém phân träm (percentage points) có thé nhân thâ'y

tai Brunei Darussalam, Burundi, Grenada, Nê-pan, Ni-giê,

Pakistan và Xê-nê-gan.

Hoc tiép trung hoc và cao nota

Xem xét nhüng tién bô trong giáo duc trung hoc là mot

câu phân quan trong cùa tién trinh giám sát thUc hiên

GDCMN Con só trè em tôt nghiêp tiêu hoc täng lên khién

nhu câu vé giáo duc trung hoc cüng täng lên theo. Hau

hét các chính phù xem viêc mó rông giáo duc bat buôc tú

tiêu hoc lên trung hoc co sô là mot mue tiêu chính sách

quan trong. Trên toàn thé giói cú4 nuóc thi có 3 nuóc dira

trung hoc co sô vào chuong trinh giáo duc bât buôc. Mue

tiêu cân bàng giói cüng khién các quóc gia phài dâm bâo

su1 cân bàng giói trong cà hal câ'p tiéu hoc và trung hoc.

Nàm 2005, khoàng 512 triêu hoc sinh dâ dén trUông trung

hoc trên toàn thé giói, mot mue täng thêm hon 73 tnêu

Phân träm trê

em hoc den lóp

cuói câ'p tiéu

hoc täng lên

trong khoàng

1999 cîen 2004

tai háu hét các

quocgiacó

dur lieu bao cao
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Dü" lieu dieu tra

hô gia dlnh

cho thâ'y

giáo duc

không chính quy

là mot kenn

chù yê'u de
thanh thiéu niên

và nguöi Ion

thiêt thai hoc

tâp tai nhüfng

quô'cgia

nghèo nhâ't trên

thé giói

(1 7%) tinh tù 1 999. Su täng trUông này là do các mue täng

tai Châu Phi cân Sahara (55%), Tây và Nam Á, các Tiéu

VUöng quóc Â Râp (25% moi khu vUc), và Dông Á (21 %).

Só hoc sinh nhâp hoc tai bâc trung hoc trên toàn thé

giói täng manh tú dâu nhüng näm 1 990 Ty lé nhâp hoc

chung (TLNHC) trung binh tai bâc trung hoc là 52% vào

nàm 1991, 60% vào näm 1999 và 66% m 2005. Haï phân

ba trô lên só hoc sinh dô tuôi trung hoc dén trUông tai

Châu My La Tinh, Dông Á vàThài Binh Duong Consô binh

quân thâ'p hon tai Châu Phi cân Sahara (25%), Tây và Nam

Á (53%), và cácTiéu Vúong quóc Â Râp (66%). Hâu hét các

quóc gia Bac My và Tây Au déu dat duoc phô câp trung

hoc và ty lé TLNHDT tuong dói cao ô bâc trung hoc cüng

tön tai ôTrung và Dông Au, cüng nhüTrung Á

Giáo duc ó bâc dai hoc cüng phù hop vói mue tiêu vé

GDCMN nhu là mot câu phân cùa mue tiêu binh dâng giói

và là nguôn cung câ'p quan trong vé giáo viên và can bô

quán ly giáo duc. Trên toàn thé giói cô khoàng 1 38 triêu

sinh viên dâ di hoc dai hoc vào 2005, cao hon 45 tnêu so

vói näm 1 999. Da só các cö sô dào tao dai hoc mói duoc

thành lâp là tai các nuóc dang phát trien (vi du Bra-xin,

Trung quóc, Án dô và Ni-giê-n-a) Tuy nhiên, chicó mótsó
rät it thanh thiéu niên dô tuôi phù hop duoc di hoc ô câ'p

này.Ty lênhâp hoc chung ô bâc dai hoc trên toàn câu chi

vào khoàng 24% vào 2005, vói su1 khác biêt dáng ké giüa

các khu vue, tù 5% tal Châu Phi cân Sahara và 1 1 % tai Tây

và Nam Á dén 70% tai Bac My và Tây Au

Mue tiêu 3. Dáp úfng nhu câu hoc tâp
cùa thanh thiéu niên và ngUoi loti

'Dâm bâo rang nhu câu hoc tâp cùa moi thanh thiéu niên và

ngUài Ion âêu duoc dáp Ung thông qua khâ näng tiép cân

công bàng dén các chuong trinh hoc tâp và dào tao ky näng

cuôc sóng phù hop!

Các chính phú chù yéu dáp úng nhu câu hoc tâp cùa

thanh thiéu niên và ngUöi Ion thông qua viêc mô rông

giáo duc dai hoc và trung hoc chính quy Tuy nhiên, moi

ngUöi cön phái có duoc nhúng ky näng tú các hinh thúc

phi chính quy và không chính quy Xét tú góc dô sú công

bàng, nhüng hoat dông hoc tâp này dáng duoc chú y böi

chúng giúp nhüng thanh thiéu niên và ngUöi Ion thiêt

thói dúoc hoc tâp và bôi vi có quá nhiéu tré em không

dúoc dén trúong hoäc bô hoc ma chüa nám dúoc nhùng

ky näng co bàn. Các chuong trinh giáo duc không chính

quy rat da dang và có xu huóng duoc giám sát bói nhiéu

bô và co quan chính phú khác nhau Tai nhiéu quóc gia,

nhüng sáng kién dào tao quy mô nhô do các tô chúc phi

chính phú (NGO) thiíc hiên chiém da só trong loai hinh

dào tao này Câi thiên viêc giám sát cung và câu dói vói

giáo duc không chính quy là mot nhu câu cap bách ô moi

quóc gia. Mac dù nhiéu hoal hinh hoc tâp duoc thUc hiên

bên canh hê thóng giáo duc chính quy, nhung hau nhu

không xác dinh múc dô dáp úng cung câu dói vói các

chuong trinh này.

Bao cao 2008 dâ thúc hiên nghiên cúu dói vói 30 quóc gia

cung cap hoat dông giáo duc không chính quy Dú lieu

diéu tra hô gia dinh cho thâ'y giáo duc không chính quy là

mot kénh chú yê'u dé thanh thiéu niên và ngiroi Ion thiêt

thöi hoc tâp tai nhüng quóc gia nghèo nhâ't trên thé giói

Nhúng chüöng trinh xóa mù chú quy mô lón.thüóng tâp

trung vào nhúng ky näng sóng (y té, quyén công dân) và

sinh ké (tao thu nhâp, trong trot) hiên rät phô bien, däc

biêt là tai các núóc nghèo, bao gôm Afghanistan, Ê-tl-ô-

pi-a, Nê-pan và Xê-nê-gan, noi nhüng chuong trinh duoc

tal tro chù yê'u tù nhúng hô tro nuóc ngoài. Hoat dông

giáo duc tUöng dUöng hoäc "co hôi thú haï" dôi khi gân

vói nhüng chuong trinh xóa mù chu là phuong tien chù

yéu démang laico hôi hoc tâp cho thanh thiéu niên (vi du

tal Bra-xin, Cam-pu-chia, Hy lap, Án dô, In-dô-nê-xi-a, Mê-
hi-cô, Phi-hp-pin, Thaï Lan và Viêt Nam) Nhüng chuong

trinh quóc gia khác tâp trung vào viêc phát tnên ky näng

trong nén kinh té phi chính quy, bao gôm Trung quóc, Hy

lap, Ghana, Nam Phi và Viêt Nam. Nhúng chuong trinh

tâp trung vào phát tnên nông thon vân hành cùng vói su

hop tac cùa Bô Nông nghiêp duoc thUc hiên tai Bra-xin,

Burkina Faso, Trung quóc, Ê-ti-ô-pi-a, Án dô, Nê-pan, Phi-
lip-pm vàThài Lan

Các chuong trinh giáo duc không chính quy thuông gân

vói hoat dông phát trien công dông Tai nhiéu quóc gia

Châu Á, các trung tâm hoc tâp công dông (vi du Thaï Lan

Bang 2.1: Ciéu tra quóc gia vé trinh ctô biêt chû cùa

ngiföi Ion tai Kê-ny-a

Näm 2006, Kê-ny-a tién hành mot diéu tra quóc gia vé ty le ngüöi Ion

biét doc biét viét, si dung các bàn dành giá trUc tiép dôi vol 15.000 hô

gia dinh. Lfóc tinh ty le nguöi Ion biét chu vào khoàng 62%, tháp han

mile tu uâc tinh 74% trong Diéu tra Chùm fia chi tiêu näm 2000. Ty le

ngUöi biét chu và biê't tinh toan khác nhau theo tùng vùng quân, huyên,

theo dô tuôi và theo trinh dô hoc van, vói mot büoe ngoät dáng ké giùa

lóp 4 và lóp 5. Ty le ngiföi biét chCr chiém duói 20% so ngUöi Ion dâ hoc

hét lóp 4 tro xuóng và chiém trên 65% dôi vói nhüng nguoi da hoc hét

lóp 5 tro lên. Nhiéu nguöi dUöc hôi trà loi ho không tham gia các lóp

xóa mù chû hoäc da bô hoc do trUông hoc quá xa hoäc thiéu giáo viên.

Loai diéu tra dánh giá truc tiép này caí thiên chát luong dû lieu diéu tra

vé tinh trang xóa mù chû và cho nhûng thông tin chính xác non dé có

thé dánh giá các chuong trinh hiên tai và thiét ké các bien pháp chính

sách phù hop.
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có hon 8 000 co sô) da thuï hiên mot loat các hoat dông

dào tao duoc co cäu theo nhu câu dia phiiöng và bao

góm nôi dung vé xóa mù chü", giáo duc thüöng xuyên và

dào tao ky näng

Miic tiêu 4. Xóa mù chtf và moi triicfng

tri thúfc: quan trong nhimg vân chiia
dat diiçrc két quà mong muô'n

nhiên, khoàng 774 triêu ngiföi Ion trên toàn thé giói, trong

dó có 64% là phu nú" vân côn mù chu Hon nüfa, con só

này duoc rút ra tù nhùng diéu tra dân só và dieu tra hô gia

dlnh ma chî dira trên các dánh giá gián tiép, bàng chúng

tú phuong pháp kiem tra truc tiép cho thâ'y quy mô tông

thé cúa van dé mù chú thúc châ't con Ion hon nhiéu, nhú

là két quà cúa mot cuôc diéu tra gân dây tai Kê-ny-a cho

thâ'y (Bàng 2.1)

'Phâ'n dâu dat duoc mue dô cài thiên 50% trong ty le ngUöi

Ion biét doc biét viê't vào nàm 2015, ââc biêt là dói vói phunU,

dông thöi tao khâ näng tiép cân công bàng dói vói giáo duc

co bân và thuông xuyên cho moi nguöi Ion '

Biét chú là mot trong nhúng quyén con nguöi co bán, mot

nén tâng dé không nhúng dat dúoc mue tiêu GDCMN

ma rông han, côn góp phân xóa dói giâm nghèo và täng

cuàng khâ näng tham gia vào xâ hôi cho nguôi dân. Tuy

Giúa nhúng näm thai ky 1985-1994 và 1995-2004 ty le

ngitôi biét chU toàn câu täng tù 76% lên 82%. Sú täng

trúong này dáng chú y non tai các núóc dang phát trien

(tú 68% lên 77%). CácTiéu Vúong quóc Â Râp ,Tây và Nam
Á dâ có sú tién bô nhiéu nhâ't, mói khu vúc déu có múc

täng hai múoi diém phân träm. Só ngúói Ion mù chútai

cácTiéu Vúong quocÂ Râp cùng nhúChau Phi cân Sahara

không suy giâm mot each hê thông, mot phân do täng

trúong dân só tiép tue cao. Ty le ngúói Ion biét chú vân

côn thâ'p hon múc trung binh thé giói tai Tây và Nam Á,

Bàn Sô 2.2: Ty le ngUcri lôn blet chiïvà so ngiícfi mù chi, 1 995-2004
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Cat ranh giói, tên goi và trinh bày trên bán dó

không hàm y su châp thuän chính thiïc nào cùa UNESCO.

Thiêt ké dua Trên bàn 66 cúa Uên Hop QuÛc
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Ty le ngiföi mu

chû" cao nhâ't

tai các quóc gia

nghèo cfói nhat,

mot lien he

tri/c tiep den

miîc sô'ng cûa

hô gia dlnh

Châu Phi cân Sahara (moi khu vue 59% ) cüng nhir là

các Tlëu Viföng quóc À Râp và các nüóc vùng Ca-ri-bê
(khoàng 71%)

Hon ba phân tü sô' n g irai mù chû trên thé giói chî sóng

tai 15 quóc gia, bao gôm tám trong só chin quóc gia có

dân só cao nhâ't (E-9) bao gôm: Bangladesh, Bra-xin, Trung

Quóc, Hy Lap, Án dô, ln-do-nê-xi-a, Nl-giê-ri-a và Pakistan
Trong hau hët 15 quóc gia kê'trên, ty le ngùôi Ion biétchCi

dâ düöc cài thiên trong khoàng thöi gian 1985-1994, mäc

dù dân so täng manh dân dén täng vé tuyêt dôi sô ngüöi

dân mù chutai mot vài nùoc (vi du- Bangladesh, Ê-ti-ô-

pl-a, Ma Roc). Ty le ngüöi Ion biét cher duói 50% van côn

ton tal ó mot só quóc gia Tây và Nam Á và Châu Phi cân
Sahara (Bàn dô2.2)

Só nguài Ion mù chü tai Trung Quóc giám manh, khoàng

89 triêu ngUöi, góp phân chù yê'u vào mire täng ty le

ngüöi Ion biét chu trung binh tai các niíóc dang phát

trien. NhCíng thành tau cùa Trung Quóc bât nguôn tù su"

täng trüóng bén vCíng trong ty le trè em dén lóp bâc tiéu

hoc, nhüng chuong trinh xóa mù chû1 tâp trung cao dô và

viêc phát trien moi trUông tri thúc ô quóc gia này. Nhüng

moi trüong tri thiïc có thé nhân thâ'y ô cà khu vUc công

và tü nhân, diën hinh bao gôm các tài lieu diíól dang vän

bán (bao, sách và áp phích), phüöng tien truyën thông

dai chúng, công nghê thông tin và truyën thông hiên dai

dâ khuyén khích n g irai dân hoc và su dung các ky näng
doc và viêt.

Ty le biét chu cùa thanh thiéu niên (dô tuôi 15-24) câi

thiên nhanh chóng tal mol khu vue däc biêt các Tiéu

Vüong quóc Â Râp và Dông Á, phân ánh khâ näng tiép
cân Ion hon và só gió lên lóp cao hon cúa các thë hê trè

Gân nhu tai moi khu vue, mue täng só ngüói biét chü di

dói vói giám só ngüöi mù chü. Mac dù ty le thanh thiéu

niên biét chü tai Châu Phi cân Sahara täng 9%, khu vue

này van phái dói mat vói tinh trang có thêm 5 triêu thanh

thiéu niên không biet chü, do täng trüong dân só cao và

ty le hoc sinh hoàn tat các bâc hoc thâ'p.

Ky näng âoe, viét và si/ binh dang

Trên toàn câu, eu mol 100 dàn ông biet chü thi moi 89

phu nü biet chü Mac dù dâ có nhüng câi thiên trong thöi

ky 1 985-1 994, sü mâ't cân bang glól van nôi bât tai Tây và

Nam Á (cú 100 dàn ông biét chü thi có 67 phu nü biet

chü), các Tiéu Vüong quóc Â Râp (74) và Châu Phi cân
Sahara (76)

Nhin chung, ty le ngüöi mù chü cao nhâ't tai các quóc gia

nghèo dói nhât, mot lien hê truc tiép den múc sóng cùa

hô gia dinh. Phô bien hon, vi các ly do chính tri, vän hóa

và xâ hôi, nhüng công dông dân cü nhü là ngüöi nhâp eu,

các nhóm ngüöi bán dia thiéu só và ngüöi khuyët tât là

nhüng ngüöi khó tiép cân vói các chüöng trinh giáo duc

chính quy và xóa mù chü.

Muctiêu 6. Chat liro*ng:Trèem hoc

dirçrc bao nhiêu?

"Câi thiên moi linh vue cùa chat luong giáo duc và dàm

bâo sU hoàn thiên cùa tât cà nhUng linh vue â'y sao cho

moi hoc sinh cô théâatduoc két quà hoc tâp có thédo luong

và công nhân, ââc biêt là dói vói ky näng doc, viê't, ky näng

tinh toàn và các kynàng sóng co bân"

Chat lüong là tâm diém cùa giáo duc. Khi trê em không có

düöc nhüng giáo viên düöc dào tao bài bân, các tài lieu

hoc tâp, thöi gian lên lóp và các phüong tien hoc tâp dây

dù và phù hop thi chúng khó có the nam bat düöc nhüng

kién thúc co bán. Bao cao này tâp trung dánh giá chát

lüong giáo duc trên ba phüöng d lên. két qua hoc tâp, dieu

kiên hoc tâp và lúe lüong giáo viên.

Két quâ hoc tâp,
Tinh

]ua hoc tap:

trang két quâ hoc tâp yéu kém là phô bien

Các dánh giá quóc té và khu vücdadüarakhá nhiëu bàng

chúng vé tinh trang két quá hoctapyéukémtaicá haikhu

vüc quóc gia phát trien và dang phát trien. Dánh giá vë

ky näng dpc cúa Chüöng trinh PISA2 2003 châng han, da

cho thâ'y 20% hoäc nhiéu hon sótréem 15 tuôi tai môtsô

quóc gia OECD chi dat trinh dô doc thóng thao tói thiéu

hoäc thâm chi thâ'p hon Dánh giá cúa chuong trinh PIRLS3

2001 cho biét tai nhiéu quóc gia, bao gôm Ác-hen-ti-na,

Columbia, Quóc gia Hói giáo Iran, Kuwait, Ma Roc và Thô

Nhï ky, hon 40% hoc sinh lóp 4 chî biét doc ô câ'p dô toi

thiéu trô xuóng Moi dánh giá déu chî ra su bât binh dáng

trong két quà hoc tâp tai các quóc gia này. Mot moi quan

hê ty le thuân thuông ton tai giüa dieu kiên kinh té xâ hôi

cao hön (trinh dô cùa cha, me hoc sinh, nghë nghiêp và

sugiàucôcùacàchôgia dinh) và kê'tquà hoc tâp cùa hoc

sinh. Các bao cao dánh giá vé khu vüc My La tinh và Châu

Phi cho thâ'y sü chênh lêch dáng kë nghiêng vé phía hoc

sinh thành thi, phân ánh múc thu nhâp hô gia dlnh cao

hon và diéu kiên trüöng lóp tot hön ó khu vüc thành thi.

Nhüng nghiên cúu gân dây tai Trung và Dông Au cùng

cho thâ'y nhüng chênh lêch Ion nhâ't trong két quâ hoc

tâp cùa hoc sinh giùa các vùng, giüa các loai hinh trüöng

hoc hay chüöng trinh dào tao khác nhau déu phát sinh tù

diéu kiên kinh té, xâ hôi cùa hoc sinh.

2Chi/ong trinh dánh giá hoc sinh quôc té (Program for International Student
Assessement)

3 Bao câo tien dô nghiên ctru quóc te vë ky näng doc viét (Progress in
International Reading Literacy Study)
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Ngày càng nhiëu chính phú thüc hiên các chüöng trinh

dánh giá quóc gia vé két quá hoc tâp cúa hoc sinh: 81%

các nüóc phát trien, 50% các nüóc dang phát trien và

1 7% các nén kinh té chuyén dôi dâ tien hành it nhâ't mot

chüöng trinh dánh giá trong thöi ky 2000-2006, mot ty

le cao hön nhiéu so vói thöi ky tù 1995 den 1999. Các

chüöng trinh dánh giá quóc gia có xu hüóng tâp trung

vào hoc sinh tù lóp 4 dén lóp 6 và két quâ hoc tâp dói vói

mon toan và mon ngü vän. Xu thé này cho thâ'y nhüng cô

gang nghiêm túc cúa các chính phù trong viêc thu thâp

kip thöi thông tin vë châ't lüong giáo duc ma ho cung câ'p

cho dân chúng. Ma Roc là mot vi du, quóc gia này dâ tién

hành mot chüöng trinh dánh giá vào näm 2006 nhü là mot

phân cúa công cuôc cái cách giáo duc. Tai cácTiéu Vüöng

quóc Â Râp, chî có non nùa so hoc sinh dat düöc trinh dô

thông thao toi thiéu trong mon Toàn và tiéng Pháp. Tai

Haiti, chüöng trinh dánh giá näm 2004/05 da cho thâ'y chi

có 44% hoc sinh lóp 4 dat düöc két quâ ky vong So sánh

két qua dánh giá trüóc dây và hiên nay cùa 16 quóc gia

cho thâ'y xu thé di lên trong két quá hoc tâp trung binh

cúa hoc sinh. Tai hâu hét các quóc gia có só lieu dé dánh

giá, diém só cùa hoc sinh nông thon thâ'p hon hoc sinh

thành thi trong mon toan và mon ngôn ngü.

Thöi gian thüc té dành cho viêc hoc mot mon eu thé - cho

dù là tai trüöng hay làm bài tâp à nhà - ânh hüöng dén

châ't lüong hoc tâp, däc biêt là dói vói các mon toan, khoa

hoc và ngôn ngü Nhin chung, các quóc gia déu ky vong

rang các trüöng hoc có thé cung câ'p tông só tích lüy

khoàng 4 600 giö giáng day cho hoc sinh tü lóp 1 den lóp

6. Tai hâu hét các khu vüc, chính sách vë thöi gian giáng

day thôa dáng da düöc düa ra nhüng trên thüc té trè em

không nhân düöc dûsô giö hoc cân thiét Tai mot val nüóc

thuôc các tiéu Vüong quóc Á Râp, só giö hoc trung binh

trên thüc té üóc tinh thâ'p hön 30% so vói só giö giáng day

theo quy dinh Các bàng chúng cho thâ'y tinh trang giáo

viên väng mät.tham gia dào tao tai chúc, dinh công, xung

dôt vü trang và viêc sú dung trüöng hoc cho các diém bô

phiéu hoäc các ky thi khién so giö dành cho hoc sinh hoc

tâp giâm dáng kë.

Sách giáo khoa cüng có mot ánh hüóng tích cue dén viêc

hoc tâp cùa hoc sinh và có thé giúp dói phó vói nhüng

bât loi vë diéu kiên kinh té xâ hôi, däc biêt tai nhüng công

dông có thu nhâp thâ'p. Nhiéu lóp hoc ó các nüóc dang

phát trien, däc biêt là tai nhüng vùng nghèo dói và nông

thon, chî có mot quyén sách giáo khoa do giáo viên nam

giü. Các em hoc sinh dùng phân Ion thöi gian de ghi chép

nhüng nôi dung tù bang den vào vó và sau dó hoc thuôc

long chúng Tai nhiëu nüóc Châu Phi, khoàng 25% dën

40% giáo viên cho biét ho không hë có sách giáo khoa

hay tài lieu hüóng dan cho mon ma ho day Màcdù cacto

chúc quóc té hô tro cho viêc xây düng và phân phói sách

giáo khoa tai nhiéu quóc gia dang phát trien, viêc dâu tü

có xu hüóng düöc tién hành theo các dü án ngán han,

thüc hiên mot lân và chî cô thé làm rät it de duy tri viêc

xuâ't bân sách giáo khoa tai día phuong vê dài han

Tinh trang trüöng hoc dôt nát và lóp hoc qua dông góp

thêm phân vào dieu kiên hoc tâp không dat yêu câu Tai

các quóc gia tham gia SACMEQ4, 47% trüöng hoc düöc

bao cao là cân düöc süa chüa cö bàn Nhüng lóp hoc quá

dông, noi hoc sinh không có lay mot chiëc ghë, ghé bang

hay bàn hoc là phô bien ó Châu Phi Tinh trang thiéu nüóc
sach và nhà vê sinh dù tiêu chuân có thé cân trô viêc dén

lóp cùa hoc sinh, däc biêt là hoc sinh nü. Ö nhúng vùng

có xung dôt, các trüöng hoc cüng không düöc buông

tha.Tai l-râc, hon 2.700 trüöng hoc bi cüóp bóc, húy hoai

hoäc dót phá vào näm 2003. Cosó ha tâng giáo duc cüng

bi tan phá mot cách näng ne tai Bosnia và Herzegovina,

Burundi, Kosovo, Mô-zam-bich và Dông Timor. Tai Liberia,

üóc tinh 23% trüöng tiéu hoc b¡ húy hoai trong khoàng

thöi gian 2001 và 2003. Tal Afganistan, viêc dót phá, ném

bom trüöng hoevà giét giáo viên, hoc sinh da ánh hüóng

trâm trong dén tinh hinh giáo duc tai mot só dïa phüöng.

Phát trien và täng ciiöng näng liic dpi ngü giáo
viên

Không mue tiêu nào cûa GDCMN cô thé dat duoc néu

thiéu mot lue lüöng giáo viên dây dù và düöc dào tao bài

bân. Trên toàn thé giói, caché thóng giáo duc tiéu hoedà

tuyën dung khoàng 27 triêu giáo viên vào näm 2005, hön

Tai nhiéu niróc

Châu Phi,

khoàng 25%

cíen 40% giáo

viên cho biét

hp không hé

có sách giáo

khoa hay tài

lieu htfóng dan

cho mon ma

ho day

A Lien minh Nam và Dông Phi ve Giám sát Chat luong Giáo duc (Southern and
Eastern Africa Consortium for Monitoring Education Quality)
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Bênh dich HIV/

AIDS là mot

nguyênnhân

quan trong

dân dén tinh

trang haomon

Stic li/c và väng
mat cúa các

giáo viên

mot phân ba só này là ô Dông A, nöi 28% trê em tiéu hoc

cùa toàn thé giói dang den trüöng. Tông só giáo viên tiéu

hoc täng khoàng 5% trong thöi gian 1 999 và 2005 - nghîa

là mot mue täng thâ'p han mue täng trè em di hoc dôi

chût Châu Phi cân Sahara da täng cüöng lue lüöng giáo

viên cùa minh thêm 25% trong 6 näm dó, Tây và Nam Á

täng 14%, nhüng so lüöng nhâp hoc cön täng cao hon

nhiéu, tüöng úng 36% và 22%. Tai bâc giáo duc trung hoc,

tông só giáo viên täng à moi khu vue trù Trung và Dông

Au, và vói toc dô Ion hön nhiëu so vói múc täng cúa giáo
viên tiéu hoc.

Ty le hoc smh/giâo viên (chi so HS/GV) lên dën mue trên

40 .1 có xu hüóng làm xâ'u di két quâ hoc tâp. Hai mücfl

tü trong só 176 quóc gia có dû lieu có ty le HS/GV vüöt

chuân này, hai müöi nüóc trong só dó nam tai Châu Phi

cân Sahara, vói ty le cao nhâ't (83:1) tai Công-gô. Trên toàn

thé giói, ty le HS/GV trung binh on dinh ó múc 25.1 trong

khoàng thöi gian 1999 dën 2005. Chi só này cüng täng

lên tai Châu Phi cân Sahara (tù41 1 lên 45:1), Tây và Nam

Á (tù 37 1 lên 39 1), là nhüng khu vüc có só lüöng trè em
di hoc täng nhanh nhâ't. Tai cácTiéu Vüöng quóc Â Râp và

Thái Binh Düöng, sô hoc sinh trên mot giáo viên giâm nhe

cho dù só hocsinh mói nhâp hoc täng lên Nhin chung, ty

le hoc sinh/giào viên ô các trüöng công có xu hüóng cao

hon rat nhiëu so vói trüöng tü

Hâu hét các quóc gia có ty le HS/GV düói 40 :1 vào näm

1999 da có thé duy tri tinh trang này mot cách on dinh.

Tuy nhiên có môtso ngoai le dáng bao dông- Ty le HS/GV

cúa Afghanistan täng vot tü 36:1 vào näm 1999 lên trên

to 83 1 vào näm 2005 cho dù lue lüöng giáo viên dâ duoc

täng gap dôi. Nüóc Công höa Tanzania cüng cho thâ'y tinh

trang thiéu giáo viên, däc biêt sau 2001 , khi quóc gia này

bai bô hoc phivà só hoc sinh di hoc täng thêm 23% trong

vöng mot nam

Búc tranh thay dôi hoàn toàn khi nhin vào ty le hoc sinh

trên mot giáo viên düöc dào tao Do tinh trang thiéu thón,

chi so này thüöng cao hön rat nhiëu. Ty le phân träm

trung binh giáo viên tiéu hoc düöc dào tao trong näm

2005 khoàng 64% tai Tây và Nam Á, 80% trô lên tai Trung
Á, Châu My La Tinh, Ca-ri-bê và Châu Phi cân Sahara, 100%
tai các Tiéu Vüöng quóc Â Râp vào näm 2005 Chi có 43

quóc gia có só lieu vé ty le phân träm giáo viên düöc dào

tao trong nàm 1999 và 2005 Ty le giáo viên düöc dào tao

täng khoàng 50% Ty le hoc sinh trên mot giáo viên düöc

dào tao täng lên trên mue 1001 tai Afghanistan, Chad,

Madagascar, Mô-zam-bich và Nê-pan.

Không cô phân tích nào vë lue lüong giáo viên cô thé hoàn

tât ma không tinh dën tac haï cùa HIV/AIDS. Bênh dich này

là mot nguyên nhân quan trong dân dén tinh trang hao

mon suc lue và väng mat cúa các giáo viên. Tai Lesotho và

Malawi, khoàng mot phân ba giáo viên bô nghë là do các

cän bênh trâm trong, rät nhiéu trong só dó có lien quan

dën nhiëm HIV. Tai Mô-zam-bich, tinh trang giáo viên tú

vong khi vân cön dang công tac täng 72% thöi ky 2000

dën 2004 Tai Công hóa Tanzania, 42% vu tú vong cúa giáo

viên thöi gian 2000 dén 2002 âuoe bao câo là lien quan

dën lây nhiêm HIV/AIDS.

Muctiêu thúf 5. Cân bàng giói và binh
dáng giói

toai bô tinh trang mât cân bàng giói tai câp giáo duc tiéu

hoc và trung hoc vào nàm 2005, dât âUôc binh dâng giói

trong giáo duc vào nàm 2015, vói trong tâm là dám bâo viêc

tiép cân và hoàn thành dây âù và công bang cho các em gái

dói vói giáo duc co bân chat luong cao '

Tinh trang mât cân. bàng giói trong giáo duc dâ giâm

xuóng kë tù 1 999 nhüng vân cön phô bien trên toàn thé

giói Vào nàm 2005 chî cô 59 trong sô 181 quóc gia có

sô lieu bâo câo (nghîa là khoàng 1/3) dat düöc mue tiêu

cân bàng giói ó câ haï câ'p tiéu hoc và trung hoc. Hau hê't

các nüóc này déu dâ dat mue tiêu cân bàng giói vào näm

1 999, hâu hê't déu là các nüóc phát trien và dang chuyén

dôi, hoäc tai Châu My La Tinh và Ca-ri-bê Chî cô 7 nüóc

thuôc Dông A và Thái Binh Düöng, 2 nüóc tai Châu Phi

cân Sahara, 2 nüóc tal cácTiéu Vüöng quóc Â Râp và 02

nüóctaiTay và Nam Ada dat düöc mue tiêu cân bang giói
cùa GDCMN.

Tinh trang mât cân bàng giói vân côn phô bien tai Châu

Phi cân Sahara, cácTiéu Vüong quóc Â Râp, Tây và Nam Á,
nhüng nöi có truyën thóng üa chuong tré em nam hon.

Tai các quóc gia van con süton tai cúa tinh trang mât cân

bàng giói, tinh trang này tô ra trâm trong hön ó các bâc

hoc cao hön Trên toàn thé giói, có 1 1 8 trong só 1 88 quóc

gia có só I leu vé bâc tiéu hoc (63%) dâ dat mue tiêu cân

bàng giói vào nàm 2005. Chi có 37% quóc gia dat mue

tiêu cân bàng giói tai bâc trung hoc và düói 3% dat chî

tiêu này ó bâc dal hoc

Mat cân bàng giói tai câ'p giáo duc tiéu hoc phát sinh

trüóc tien và trên hê't là do su mât cân bàng giói ngay tù

khi tré em vào lóp 1 (Hinh 2.3). Vào näm 2005, tinh binh

quân toàn thé giói, cú 94 bé gai bât dâu di hoc lóp 1 thi

cô lOObétrai, dù ty le này có thâ'p hon tai Châu Phi cân

Sahara, Tây và Nam A (92 trong moi khu vue) và tai Châu

My La Tinh và Ca-ri-bê, nöi ty le này giâm tù 95 vào nàm

1 999 xuóng 93 vào nàm 2005. Tai các khu vüc khác cúa

thé giói ty le này vào khoàng 95 Nhin chung, tinh trang

mât cân bàng giói trong tiép cân vói giáo duc da giâm nhe

kë tù 1999, dôi khi râ't dáng kë, däc biêt tai Tây và Nam A

(täng tîr 83 lên 92 em nutren 100 em nam). Tuy nhiên, tai

Afghanistan, Công HôaTrung Phi, Chad, Ni-giê, Pakistan và
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Hinh 2.3: Nhüfng thay dói cùa tinh trang mat cân bang giói trong tiép cân
vói giáo duc tiéu hoc, tinh theo khu vite, thoi ky 1 999 - 2005

Thé giói

Châu Ptii cân Sahara

Các héuvuang guóc Áráp

Trung Á

Gong Ává Thái Binh DUóng

TâyvàNamA j 0.83
ChâuMyLatinh/Ca-n-bê

Bác My/Tây Áu

Trung và Dông Áu

0.91 Can bang
giö!

	»-0.92

0.93 0.95

0.99-«- 1.00

0.98-*- 0.99

	^0.92

0.93 -4 0.95

0.97

0.97 -+-0.98

0 Su 0.90 0.95

GPkúaTLTMC

.00

1999 2005 (tâng tù nam 1999) -4 2005 (giám tir näm 1999)

Chuy: Giá tri Chi so can bâng gicri (GPI) trong hinh náy duoc tinh hinh quán gia quyén

Ngt/ôn: Xem Chuong 2 Bao câo GDCMN dây OU

Yemen, só trè em nü dën trüöng chîehiém
nam hoäc thâm chi it hön.

sô tre em

Tham gia vào tri/àng hoc: tién bô vifçft bâc dôi

vói các em nur ó Tây và Nam Á

Trên toàn câu, eu 100 bé trai thi cô 95 bé gái di hoc tiéu

hoc vào nàm 2005, täng hon so vói müc 92 em vào näm

1 999 Tây và Nam Á, nöi tinh trang mât cân bang giói trâm

trong nhâ't vào dâu giai doan này dâ cho thâ'y nhüng tien
bô vüöt bâc nhâ't: so hoc sinh nü trên 1 00 hoc sinh nam

täng tù82 lên 93 Châu Phi cân Sahara và cácTiéu Vüöng

quóc Â Râp cho thâ'y mue tâng 3% cüa chi só cân bàng

g loi trong các ty le nhâp hoc tiêu hoc.

Tuy nhiên, ty le nhâp hoc chung dói vói các em nü chi

là 80% hoäc thâ'p hön so vói ty le dói vói các em nam tai

Cóng hóa Trung Phi, Chad, Bö Bien Ngà, Công-gô và Ni-

giê, cüng nhütai Afghanistan, Pakistan và Yemen. Mât cân

bàng giói có xu hüóng cao hön tai nhüng nhóm dân cü

có thu nhâp thâ'p, khu vüc nông thon và các khu ô chuôt
ô thành thi.

Nhin chung, khi hoc sinh nü düöc dén trüöng thi các em

thüöng hoc giöi hön các hoc sinh nam. Không có nüóc

nào trong khu vüc Châu My La Tinh, Ca-ri-bê, Bác My hay

Tây Au có só tré em nü lüu ban cao hön trè em nam. Nhin

chung, nam 2004 có tói 70 quóc gia có ty le hoc sinh nam

và hoc sinh nü hoc tói lóp cuói cap vói ty le ngang bàng

nhau Tai 53 nüóc khác có sü khác biêt dáng ké nhüng

thüöng nghiêng vé phía các em nü, däc biet tai Châu My
La Tinh và Ca-ri-bê Tai Châu Phi cân Sahara và các Tiéu

Vüong quóc À Râp, só lüong quóc gia cósü chênh lêch vê

giói tinh nghiêng vë phía các em nü ngang bàng vói só

quóc gia có chênh lêch giói nghiêng vé các em nam xét

trên phüöng diên theo hoc dén lóp cuói cap

Tinh trang mât cân bàng giói ô bâc trung hoc

Tinh trang mat cân bàng giói ô bâc giáo duc trung hoc và

các bâc hoc cao hön phô bien và trâm trong hön so vói

bâc tiéu hoc, tuy nhiên lai theo nhüng hinh thái phüc tap
hon (Hinh 2.4).

Hinh 2.4: Nhüfng thay doi cùa tinh trang mât cân bàng giói trong ty le nhâp hoc
tai bâc giáo duc trung hoc tinh theo khu vire, näm 1 991,1999 và 2005

Thegiói í

Các nuóc dang phát trien \

Các nuóc phát then

Các nuóc chuyén doi

Châu Phi cân Sahara j

Các tiéu vuong quóc Áráp

Trung Á

Dông Ává Thái Binh Dt/ong

Táyvá NamÁ

Châu My La tmh/Ca-n-bê

Bác My/Tây Au

Trung và Dông Au

| ^ Can bang
gicri

H

+*

-*

o W) 0.70 0.80 0.90

GPI cùa TLNHC

1 00 1.10

1999 2005 (tâng tù nam 1999)

2005 (giám tù näm 1 999)

Nguöfi: Xem Chuong 2 Bao cao GDCMN dáy dù

Tai bâc giáo duc trung hoc, näm 2005 tinh trang mât cân

bang giói nghiêng vé phía hoc sinh nam ton tai ô 61 quóc

gia, 53 quóc gia có só lüong hoc sinh nü nhiéu hön dói

chut. Tinh trang két quâ hoc tâp kém hön cùa các em nam

xét trên hai phüöng diên müc dô tham gia và diém só là

mot vân dé ngày càng täng, däc biêt là tai khu vüc các

nüóc phát trien cüng nhüChau MyLaTmh vàCa-n-bê Dó

là khu vüc duy nhâ't có só hoc sinh nü nhiëu hon hoc sinh

nam tai bâc trung hoc (trung binh 90 hoäc it hön em nam

thi có 100 em nüdi hoc tai 1 1 quóc gia) Hoc sinh nam có

xu hüóng tham gia các chüöng trinh hoc tâp ngân hon,

không hoc tiép lên bâc hoc dai hoc và röl trüöng sóm

hön dé kiëm sóng. Nghèo dói thüöng là mot trô ngai co

bân dói vói viêc di hoc cùa trê em nam tai câ'p trung hoc

Mot nghiên cüu tai Chi-lê cho thâ'y các hoc sinh nam nhà

nghèo cô khâ näng tham gia vào lue lüöng lao dông gap

bon lân so vói trê em nü nhà nghèo.

Toàn câu, chî sô cân bàng giói (GPI) tai bâc trung hoc là

0,94 näm 2005, tù mue 0,91 näm 1 999 Tnh trang mâ't cân

bàng giói sau Hôi nghi Dakar giâm chàm hon so vói thöi

ky 1 991 dén 1 999 Tây và Nam Á, Châu Phi cân Sahara vân

là nhüng khu vüc có müc dó tré em di hoc ó bâc trung

hoc thâ'p và sü tham gia cüa các bé gái ô bâc hoc này là

Taicácquoc

gia van cön su*

tön tai cüa tinh

trang matean

bang giói, tinh

trang này tôra

tram trong hön

ö các bâc hoc

cao hön
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Phu ntívacác

em gái ctiroc dé

câp rät it mot

cách hê thóng

trong sách

giaokhoa và

và thiiöng chi
diföc thé hiên

theo nhûrng vai

trö mang tinh
khuôn mâu

thâ'p nhâ't, trung binh 1 00 hoc sinh nam chî có tüöng üng

83 và 79 hoc sinh nü. Trên thüc té, Châu Phi cân Sahara

thoàt khôi tinh trang mât cân bâng giói vào giai doan

1 999 dën 2005.

Tnh trang mât cân bàng giói, cho dù nghiêng vé phía các

em nam hay nü dëu düöc thu hep tai bâc giáo duc trung

hoc ó haï phân ba trong sô 144 quóc gia có dû lieu phân

tích cho giai doan 1 999 dén 2005, dân dén trang thái cân

bàng giói ô mot so trüöng hop.

Giáo duc dai hoc: cân bàng giói là hiém hoi

Chi có 4 trong só 144 quóc gia - Botswana, Trung Quóc,

Mê-hi-cô và Pê-ru -da dat düöc cân bàng giói ô bâc hoc

này vào näm 2005. Nàm 2005, toàn câu có nhiéu phu nü

hön nam giói hoc dai hoc (chî so cân bàng giói (GPI) binh

quân 1,05), mot con só ngüoc hân vói näm 1999. Tinh

trang mâ'tcân bàng giói nghiêng vé phía phu nüphóbién

hön tai các nüóc phát trien và dang chuyén dôi, dông thöi

có xu hüóng mô rông kë tù nàm 1 999. Mât cân bàng giói

nghiêng vé phía nam giói ton tai ó Châu Phi cân Sahara

(0,68), Tây và Nam Á (0,74), và Dông Á (0,92). Tai các Tiéu
Vüöng quóc À Râp, só sinh viên nam và nütham gia các
dai hoc là ngang nhau.Tuy nhiên con só trung binh toàn

khu vüc da che giâ'u thüc trang vë sü tham gia rät it cùa

phu nü ó bâc dai hoc tai mot só quóc gia

Binh dâng gicri: hy vong mông manh
và khó dat dütfc hcfn

Khu hep khoàng cách vë giói trong giáo duc không tùdông

dân dén sü binh dâng giüa phu nü và nam giói. Nhüng

chênh lêch trong tien lüong, khá näng tiép cân thâ'p hön

cùa phu nü dói vói mot só linh vue nghë nghiêp và hoc

tâp nhâ't dinh, thiéu sü hiên diên chính tri là nhüng bang

chüng vë bâ't binh dâng giói kéo dài. Sü cân bàng giói rö

rang là cân thiêt song chüa dú dé tao nên binh dâng giói.

Xúc tién vân dé binh dâng giói trong giáo duc dôi hôi phái

thay dói quá trinh xâ hôi hóa vé giói và các diéu kién hoc

tâp nhâ't dinh trong nhà trüöng. Tiép theo là nhüng vân dé

lien quan dën xúc tién binh dâng giói trong giáo duc

Moi trüöng hoc tâp an toàn và hô trové giói

Bao lue vê tinh thân và thé châ't lien tue là nhüng hành vi

do giáo viên, các nhân viên cùa nhà trüöng và chính bàn

thân bon trè thüc hiên tal nhiéu trüöng hoc. Hoc sinh nam

thüöng phâi chiu düng bao lue thé châ't thüöng xuyên và

khâc nghiêt, däc biet là nhüng hinh phat dôi vol thân thé

hon. Trê em nüthi hay phàichiu düng bao lue và quay roi

tinh duc, dân dén tâm ly tü ti và bô hoc sóm Mot nghiên

cüu so sánh tai Ghana, Malawi và Zimbabwe cho thâ'y

nhiéu em nü phân ánh nhüng hành vi xúc pham giói tinh,

quay rói tinh duc cùa các giáo viên nam và hoc sinh nam

Ion hön. Moi trüöng hoc tâp cüng quan trong không kém

Nhüng hoc sinh nü, däc biêt các em dën tuôi dây thi khó

có khá näng dën lóp nëu nhà trüöng thiéu nhüng thiét bi

vê sinh cân thiêt Mot nghiên cüu cho thâ'y mot núa só hoc

sinh nütai Châu Phi cân Sahara bô hoc ô câ'p tiéu hoc chi vi

các thiét bi vê sinh và nüóc tai trüöng hoc qua toi tê.

Giáo viên nùvà tinh nâng dông cùa löp hoc

Các quóc gia có ty le giáo viên nü cao hön thi cüng dat

düöc cân bang giói cao hön trong múc dó tham gia cúa

hoc sinh ö nhà trüöng Toàn câu có 94% giáo viên mâm

non là nü, nhüng cö câu này giâm xuóng 62% ó cap tiéu

hoc, 53% ó cap trung hoc và 41 % ô bâc dai hoc. Chi nêng

sü hiên diên cùa các giáo viên nü thi không dù dé dàm

bâo rang các em nü và các em nam düöc dói xü công

bàng nhü nhau tai trüöng hoc.

Nhiëu giáo viên nói rang ho dói xü vói các em nam và các

em nücóng bàng nhünhau nhüng trên thüctétháidocúa

holal phân ánh sü thiên vi nhâ't dinh. Các em nam thüöng

thích nhüng tüöng tac mang tinh thách thúc hön vói giáo

viên, chi phói các hoat dông cùa lóp và nhân düöc sü chú

y nhiëu hön các em nüthong qua phê binh, khen ngoi, và

nhüng phân hôi mang tinh xây düng Nhüng nghiên cúu

vë hoc sinh ô nông thon tai Kê-ny-a, Malawi và Rwanda

cho thâ'y giáo viên cô ky vong thâ'p hon dói vói các em

nü Cá giáo viên và hoc sinh dëu góp phân tao nên mot

kiëu úng xü khién các hoc sinh nü có it co hôi hon trong

viêc tham gia tích cue vào các hoat dông trong lóp Các

giáo viên cân düöc dào tao dé hiëu phüöng thúc ma haï

giói tüöng tac vol chính nhân thân cùa các em dé có thé

nhân ra thaï dô, nhân thúc và ky vong cùa chính minh và

hoc sinh. Nhüng chüöng trinh dào tao nhü vây rät hiém
khi düöc thüc hiên.

Si/ lêch lac trong nôi dung tài lieu hoc tâp

Phân tích nôi dung sách giáo khoa cho thâ'y nhüng lêch

lac giói tinh theo hüóng ky thi các em gái và phu nü ton

tai ô khâp các bâc hoc, mon hoc, quóc gia hay khu vue

Phu nü và các em gái düöc dé câp râ't it mot each hê

thóng trong sách giao khoa và và thüöng chî düöc thé

hiên theo nhüng vai trö mang tinh khuôn mâu, thâm chi

ngay tai các nüóc dâ dat düöc sü cân bàng vé giói trong

giáo duc tiéu hoc. Các sách giáo khoa vë khoa hoc xâ hôi

taiTrung Quóc minh hoa chân dung nhüng nhà khoa hoc

toàn là dàn ông và giáo viên toàn là phu nü. Nghiên cúu

vê sách giáo khoa toan tai Cameroon, Bö bien Ngà.Togo

và Tuy-ni-di cho thâ'y ty le các nhân vât nü trong trong
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sách chî chiém düói 30% mói nüóc. Các nghiên cúu vë

cái thiên binh dang giói trong sách giáo khoa cho thâ'y

nhüng thay dói vé vai trô cùa ngüöi phu nü trong xâ hôi

trong nhüng thâp ky gân dây hâu nhü bi bô qua và không

düöc phân ânh.

Giáo duc giói tinh, mot linh vüc giáng day quan trong xét

tù gôc dô giói dang nhân düöc sü quan tâm ngày càng

cao, chü yéu do ânh hüóng cüa dai dich HIV/AIDS Nhüng

chüöng trinh giáo duc giói tinh nhùvâytai nhiëu quóc gia

hiên dang bi phê phân bôi dâ bô qua bân näng giói tinh và

quandiëm cüa phu nü khi g lâng day cho các hoc sinh nam.

Mot nghiên cúu vë giáo duc giói tinh tai mot trüöng trung

hoc cö sô tai Botswana cho thâ'y thâo luán giüa giáo viên và

hoc sinh chî râp khuôn nhüng quan diém cùa xâ hôi vë con

trai và con gái. Các giáo viên gat bân näng giói tinh cüa các

em gái sang mot bên bàng each chî düa ra nhüng vi du vë

bân näng giói tinh và kinh nghiêm cùa các em trai.

Trè em nücó diém sô vê doc tôt hon trong khi
âuôi kip các em nam vêmôn toàn

Dû lieu dieu tra tü các dánh giá quóc té và khu vüc nhán

manh ba xu hüóng chính vé két quâ hoc tâp dói vói mon

ngôn ngü, mon toàn và khoa hoc. Trüóc tien, các em gái

tiép tue có diém só cao hon các em nam trong mon ngôn

ngü, thâm chi ngay tai các quóc gia có tinh trang mât cân

dói vé giói dáng kë trong ty le nhâp hoc nhü là các nüóc

thuôc các Tiéu Vüong quóc Â Râp.

Thú hai, trung binh các em nü da duói kip các em nam

trong két quâ hoc tâp mon toan. Gân dây nhâ't, nhüng

chênh lêch diém só cao hön nghiêng vé các hoc sinh nü

xây ra ô mot só nüóc nhü Armenia, Phi-hp-pin, Công hôa

Moldova Thú ba, trong khl các em nam duy tri düöc loi

thé trong khoa hoc, các em nü cüng dang dân cô düöc

cho düng cùa minh.

Phu nü vân it xuâ't hiên trong mot só lïnh vue khoa hoc

nhâ't dinh Tai hâu hét các quóc gia có dû lieu, phu nü

chiém it hön 1/3 so sinh viên trong các mon hoc khoa hoc

taibâcdai hoc nhüng lai chiém hon 2/3 trong các bô mon

nhü khoa hoc nhân vän, khoa hoc xä hôi và các linh vue

lien quan dén y té. Tai tât câ các nüóc OECD trül-ta-li-a, có

nhiëu nam giói hon phu nü có düöc nhüng bang cap cao

vé nghiên cúu

Tong quan vë tien trinh dat di¿o*c
Giáo duc cho Moi ngitôi

Chî só Phát trien GDCMN (The EFA Development Index

- EDI), düöc sü dung vào näm 2003, cho thâ'y mot cách

nhin tông quan dói vôi tien trinh thüc hiên bon mue tiêu

GDCMN- phô câp giáo duc tiéu hoc (PCGDTH), xóa mù

chü dói vói ngüöi Ion, binh dâng giói và châ't lüöng giáo

duc . Näm nay chî só EDI bao góm 1 29 quóc gia (Bâng2.2).

Trong só nhiéu quóc gia không düöc düa vào búc tranh

tông quan này có nhiéu nüóc yéu kém chac chan se phái

chiu thiêt hai tü múc dó kém phát trien trong giáo duc

Dói vói 44 quóc gia có dû lieu dé tinh EDI trong cá hal

glai doan 1999 và 2005, chî só này täng tai 2/3 só quóc

gia vói múc täng trung binh là 3,4%. Tien bô dáng kë có

thé thâ'y tai Ê-ti-ô-pi-a, Guatemala, Lesotho, Mô-zam-bich,

Nê-pan và Yemen, nöi chî sô EDI täng hön 10% thöi ky

1 999 dén 2005. Vói Guatemala là ngoai le, tât cá các quóc

gia này dëu thuôc nhóm nüóc có chî só EDI thâ'p, nhüng

dang rat nhanh chóng tien dën các mue tiêu cùa GDCMN.

Mât khác, chî só EDI giám nhe ó 12 quóc gia, múc giâm

khoàng 2% trô lên tai Albania, Chad, Lithuania và Công
hôa Moldova

Nhin chung, ty le nhâp hoc dúng tuôi ó bâctiëu hoc täng

lên da dän den müc täng trong chî sô EDI. Tai hâu hê't các

quóc gia cô chî sô EDI duoc câi thiên mot chût hoäc giâm

là do ánh hüóng cùa ty le hoc sinh theo hoc dén lóp 5

Bàng 2.2. Két quà chi sô Phát trien

Giáo duc cho Moi Ngiídi (EDI)

Näm mUöi mot quöc gia (chiém khoàng 40% mâu khào sát) có

giá tri til 0,95 trô lên. Háu hét các nUöc này thuôc Bâc My và Châu

Au, nhung trong nhóm các nuóc dat két quâ cao này bao góm các

quóc gia til moi khu vue tritTây và Nam Á. Quyén duoc giáo duc

tai các quóc gia này dâ không chî côn là loi nói suông; giáo duc

bat buôc dâ duoc thiét lâp hàng thâp ky nay và düöc thUc thi mot

cách nghiêm ngät, dông thöi giáo duc duoc thùc hiên mien phi.

Nam muoi ba quóc gia, tií tát cà tâm khu vue tham gia GDCMN,

có giá tri chî sô EDI tù 0,80 dén 0,94. Mac dù sô nhâp hoc tiéu hoc

thuông cao trong nhóm các nuoe này, chi so EDI thuông bj kéo

xuóng do chat lilçmg giáo duc kém, miîc dô biét doc biét viét cùa

ngüöi Ion thâp hoäc cà hai.

Hai muoi lám quóc gia ( khoàng mot phân näm các quóc gia duoc

dua vào tinh EDI) côn xa mói dat düflc các mue tiêu cùa GDCMN,

vôi só diém thâp hon 0,80. Tám trong só dó là các núóc yéu kém*

Khoàng 2/3 trong só 25 nuóc này thuôc Châu Phi cân Sahara và

mot só nuóc có chi só EDI thâp hön 0,60. Nhóm này bao gôm 4

trong só 9 quóc gia có dân só cao nhât: Bangladesh, Án dô, Ni-

giê-ri-a và Pakistan. Háu hét các quóc gia trong nhóm này ghi

diém thâp tai cà bon mue tiêu duoc dua vào chi só cùa GDCMN.

* Burundi, Chad, Eritrea, Ghi-nê, Công hôa Nhân dân Lào, Ni-giê, Ni-giê-n-a
và Togo

Trung binh các

emntfdättuo,

kip các em

nam trong két

qua hoc tâp
mon toan
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Câi thiên näng li/c quân ly tal nhüng

quóc gia kém phát triën nhât

SU lên tiéng cùaxâ hôi

Bai bô hoc phicùa bac tiéu hoc tai

14 quae gia

Xóa bô chi phi hoc duöng cho các hô

gia dlnh nghèoIQ Chircfng3.

Các quöc gia dang trên d'à tien bô

Các co hôi hoc tâp höa nhâp

Chien luac dói phó vol tinh

trang thiéu giáo viên

Khuyén khích các bégái

tham gia

Täng cUöng chat lupng: cân

nhùng bien pháp tron gói

Chien lutte

Toàn câu vé

Giáo duc,

ra döi näm 1999,

däkhöinguon

cho si/ phát trien

cùa mot

mang lifói

ùng hômanh më

à câ'p quô'c gia,
khu vifcvà

toàn câu

Chüöng này tâp trung vào ba linh vue chính

sách nhàm minh hoa guâ trinh ma các guóc

gia dang phát triën và cùng có hê thóng giáo

duc dé dáp üng nhu câu hoc tâp co bân cùa

moi tré em, thanh thiéu niên và ngüöi lôn: moi trüöng thé

ché nham xúc tién và ho tro giáo duc, các chién lüoc dé

mô rông khâ näng tiép cân giáo duc, däc biêt cho nhüng

nhóm dân cü thiêt thöi và nghèo nhâ't; nhüng bien pháp

nhàm câi thiên châ't lüong day và hoc. Thông tin trong

bao cao düa chù yéu trên các chính sách và chien lüde

düöc thông gua bài nhóm 30 các guóc gia dang phát

trien chü yê'u kë tù 2000

Mot moi tritông chính sách vë

giáo duc thuân Içrï

Tâp trung vào lâp kéhoach

Có gang cüa các chính phù trong viêc xây düng các ké

hoach giáo duc guóc gia dâ có düöc dông lue tù nàm

2000 Hâu hët 30 nüóc düöc rà soàt dén nay dâ có các kë

hoach phát triën giáo duc Các kë hoach này chù yê'u nhân

manh các bien pháp chính sách de câi thiên khá näng tiép

cân, châ't lüong và guán ly giáo duc Mot cuôc khâo sát các

ké hoach düoc Sáng kién Hành dông nhanh (Fast Track

Innitiatives) thông gua cho thâ'y các bien pháp chính sách

düoc thiét ké rät tôt dé dói phó vói tinh trang mât cân

bàng giói và câi thiên châ't lüong giáo duc. Tuy nhiên, co

câu üu tien cùa các ké hoach này tô ra yéu kém và chi cô

chüa dën mot nüa só ké hoach düa vào nhüng khuôn khô

tài chính trung han cô tinh toàn hét tâ't cà các chi phi.

Khuôn khô hành dông Dakar dâ nhân manh tâm guan

trong cùa näng lue guóc gia düöc cài thiên hön trong

giám sát giáo duc Nhiëu guóc gia tai moi khu vüc (vi du

Mê-hi-cô, Ma Roc, Ni-giê-n-a, Phi-lip-pm, Yemen) dâ bat

dâu các nô lue dé phát triën Hé thóng Thông tin Quân

ly Giáo duc. Tuy nhiên, näng lue guán ly yê'u kém vân là

mot trô ngai cho sü tién bô trong giáo ductal nhiëu nüóc

cô thu nhâp thâ'p. Vi du tai Burkina Faso, nöi dat düöc

khá nhiëu tien bô trong câi thiên khâ näng tiép cân vói

giáo duc cö bân, Bô giáo duc dâ rät khô khän trong viêc

cung câ'p dù trüöng lóp, giáo viên và tài lieu hoc tâp cho

hoc sinh. Ngüöi ta ngày càng nhân thüc düoc rang cà

viêc dào tao nhân lue lân thay dôi co câu tô chúc cùa hê

thóng giáo duc là cân thiét dé giâi guyët nhüng vân de vë

châ't lüöng giáo duc và mô rông hê thóng

SU ùng hô manh më cùa Xâ hôi dân si/

Xà hôi dân su dông vai trô ùng hô ngày càng rô rêtdôi vói

sü nghiêp giáo duc kë tü sau Hôi nghi Dakar. Chính sách

vë giáo duc tai hâu hët các guóc gia déu có düöc sü lien

két nhât dinh giüa chính phù và các tô chúc xä hôi dân sü

vüöt gua vai trô cung câ'p dich vu thông thüöng Chien

lüoc Toàn câu vé Giáo duc, ra döi näm 1 999, da khöi nguôn

cho sü phát triën cùa mot mang lüói ùng hô manh më ô

câp quóc gia, khu vue và toàn câu Các bao cao cho thâ'y
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quan diém và khuyén nghi cùa xä hôi dân sü dâ có mot

müc dô ânh hüóng nhâ't dinh dën viêc xây düng các ké

hoach giáo duc quóc gia nhüng cö hôi dé ngüöi dân tham

gia mot each hê thóng vào viêc lâp ké hoach và dùthâo

cuói cùng là han chë Chính phù dôi khi tim kiëm nhüng

phüöng thúc dé quán ly và giói han sü tham gia cùa xä

hôi dân sütrong quá trinh dói thoai chính sách. Tuy nhiên,

các tô chúc xâ hôi dân sü vân tao lâp düöc nhüng co hôi

mói dé nâng cao vai tro chính sách cúa minh. Mot só là

nhüng dói mói vë sü pham (vi du phüöng pháp phô câp

chü viêt cho ngüöi Ion- Reflect cùa Action Aid), và nhüng

tô chúc khác dâ düa công dông tham gia vào viêc thüc

hiên giám sát ngân sách và các hoat dông giám sát khác.

Tai Châu My La Tinh châng han, Lien KétDôi mói Giáo duc

(Partnership for Educational Revitalization - PREAL) da xuát

bân to gap vë tinh hinh giáo duc (report card) tai mot so

quóc gia Càc thông tin cùa tô chúc này thüöng dän dén

nhüng cuôc tranh luán soi nôi â câ'p quóc gia và khuyén

khích các chính phú câi thiên hê thóng công bô thông tin

cúa chính ho ra công chúng

Các tô chùc cung câ'p dich vu tunhân

Tai nhiëu nüóc Châu Phi cân Sahara, noi só trè em di hoc

tiéu hoc täng dôt bien kë tù nam 2000, các nhà cung câ'p

dich vu tù nhân dà dông mot vai trô quan trong Các quóc

gia khác, bao gôm Bangladesh và Pakistan, cüng tiép tue

düa vào các nhà cung câ'p dich vu tü nhân dé thüc hiên

phân lôn giáo duc tiéu hoc. Các lien két giüa chính phù

và khu vüc tü nhân düoc thüc hiên düói nhiëu dang thüc,

bao gôm tài tro truc tiép, höp dông thuê dào tao giáo viên

và cung câ'p dich vu. Trong mot vài trüöng höp, các cö

ng tiêu hoc tai
heolánh vàG
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Quá trinh phân

câ'p quàn ly

này nhàm

khuyén khích

các triicfng hoc

dáp úng tôt hem

nhûrig nhu câu

giáo duc cüa

dia phuttng

ché dâ düoc thiét lâp dé quàn ly linh vue này Tai Bogota,

Cô-lôm-bi-a, các trüöng tùnhân düoc hô tro cùa nhà nüóc

dé cung cap dich vu giáo duc cho nhüng hoc viên có thu

nhâp thâ'p, vói kët quâ rät tích cüc xét vë só hoc sinh tiép

tue theo hoc và câi thiên két quà hoc tâp

Tuy nhiên, mot dieu thuông thâ'y là quy dinh vë nhüng

nhà cung câ'p dich vu ngoài quóc doanh thuông có xu

hüóng gây trô ngal và không tao düöc mot moi trüöng

mang tinh hô trö dé câi thiên châ't lüong cüng nhü mó

rông khâ näng tiép cân giáo duc cho nhüng ngüöi cön

düoc hüóng quá ít nhüng dich vu này. Dôi khi không thüc

hiên düoc viêc giám sát hüu hiêu do chính phú thiéu

näng lüc dé thüc thi các quy dinh và không có düöc sü

rö rang vë phân dinh tràch nhiêm giüa các cö quan cüa

chính phù. Chi-lê và Nam Phi da düa ra các chính sách

khuyën khích vé mât tài chính dé khu vüc tü nhân có thé

täng cüong khá näng tuân thù dói vói các guy dinh này.

Dé düöc hüöng loi tü nhüng chính sách này, các tô chüc

tü nhân phái có düöc nhüng bàng chüng rö rêt vê châ't

lüöng giáo duc tôt.

Phân câp quân ly:

Loi hüa thüöng khác xa vói viêc làm

Nhiëu quóc gia dang phát triën thüc hiên phân câ'p quán

ly vé tài chính, tràch nhiêm chính tri và quân ly hành chính

trong giáo duc tü trung üöng xuóng vùng mien, tinh

thành và tói tùng trüöng hoc. Quá trinh phân câp quán ly

này nhàm khuyén khích các trüöng hoc dáp úng tot hön

nhüng nhu câu giáo duc cùa dia phüöng. Các chüöng

trinh quán ly theo cap trüöng cúa Guatemala thüöng

düöc coi là vi du dien hinh- Nhüng chüc näng chính nhü

là thuê, trá lüong, giám sát giáo viên và giám sát viêc dén

lóp cùa hoc sinh düöc phân cap cho Hôi dông nhà trüöng

tai día phüöng thüc hiên. Các dánh giá cho thâ'y chính các

hôi dông này góp phân làm täng só trê em dén trüöng
cüa bâc tiéu hoc.

Phân cap quân ly là mot tién trinh lâu dàl và düöc thüc

hiên dân dân Tac dông cüa nô dën câi thiên châ't lüöng

và khâ näng tiép cân giáo duc chüa thé xác dinh rö rang

Tai nhiëu quóc gia có truyën thóng tâp trung hóa, nhüng

ky näng can thiét dé quân ly và dieu hành hê thóng giáo

duc ô câ'p dia phüöng rät han che. Thiéu mot cö che phân

dinh rö rang vai trö và tràch nhiêm là mot van dé phô bien

Ngoài ra, côn cô rùi ro là phân câ'p quán ly có thé khién

tinh trang bât binh dâng trong quóc gia trô nên trâm

trong hön Mot dánh giá tai Ghana cho thâ'y sü mâ't cân

bàng giói trong châ't lüong dào tao giüa các khu vue trung

lüu và nghèo trô nén toi tê hön sau quá trinh phân câ'p

quân ly vào nhüng nàm 1 990. Nhüng phát hiên tüöng tü

cüng có thé thâ'y ó Ác-hen-ti-na và Mê-hi-cô.

Ma rông khá näng tiê'p cân công bàng

Khuôn khô hành dông Dakar dà kêu goi các chính phù

dám bâo rang hê thóng giáo duc phâi xác dinh rö rang,

hüóng dën và dáp ùng moi nhu câu cùa nhüng công

dông dân eu nghèo và bi bô quên. Vây dén nay các quóc

gia dâ âp dung nhüng chien lüoc nào dé dám bâo khá

näng tiép cân giáo duc cho moi trè em, thanh thiéu niên

và nguôi Ion? Mot phüöng pháp tiép cân toàn diên -

không chî giói han ô PCGDTH - là chuän müc cüa chüöng

trinh hành dông Dakar.

Mâm non: NhUng tràch nhiêm hop hién mói

Các chüöng trinh két hop hô tro vë y të, dinh düöng,

giáo duc và giáo duc cha me cho trè em cô thé loai bô

sü thiêt thôi và bât binh dâng. Hién pháp näm 1988 cùa

Bra-xin dà quy dinh tràch nhiêm cùa chính phù trong viêc

cung câ'p dich vu chàm sóc và giáo duc cho trè trong

nhóm tuôi tü 6 trô xuóng Kë hoach Giáo duc Quóc gia
nàm 2001 cùa nüóc này dâ düa ra mue tiêu tiép cân 50%

sô trê düói 4 tuôi và 80% dô tuôi 4 và 5 vào cuói thâp ky

này Vào nàm 2005 nüóc này dâ hoàn thành vüöt chi tiêu

vë ty le di hoc dói vói trè em 4 và 5 tuôi. Giáo duc mâm

non nàm trong nguôn quy cùa lien bang de phân bô lai

nguôn lue giüa các bang phuc vu cho phát trien giáo duc

co bán. Mê-hi-cô dà thông qua Hién pháp süa dôi näm

2002 vol yêu câu thüc hiên giáo duc bât buôc dói vói 3

nàm giáo duc mâu giáo vào nam 2008 Mot só quóc gia

- bao gôm Cam-pu-chia, Guatemala, Án dô, Nicaragua và
Phi-lip-pin - dà mô rông khâ näng tiép cân vói giáo duc

mâm non cho nhüng trè em thiêt thöi nhâ't bang each tâp

trung vào nhüng vùng nghèo dói nhâ't trong toàn quóc

Nhin chung CSGDMN dâ düöc thúc day trong mot so

chüöng trinh chính sách quóc gia, nhüng van dé van con

tön tai. chüa có dù sü quan tâm dúng müc dén tré em

düói 3 tuôi, thiéu cách tiép cân toàn diên, lüc lüong giáo
viên chüa düoc dào tao và viêc thüc thi thiéu sü phói hop

thuông xuyên vói nhüng nhà cung câ'p dich vu khác nhau

Nhiéu trUóng tiéu hoc hon

Tai nhiëu quóc gia, viêc thiéu trâm trong trüöng lóp là mot

trô ngai dé dat düoc PCGDTH, däc biêt là ó nông thon,
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vùng sâu, vùng xa và các khu ô chuôt ô thành thi. Hâu hê't

các nghiên cüu thüc tien tai 30 quóc gia dëu chi ra rang

chính phù dâ thüc hiên nhüng hoat dông nhàm nâng cao

co sô vât châ't vë trüöng hoc trong nhüng nàm gân dây,

eu thé là tâp trung vào nhüng vùng khó khän và khu vue

nông thon mäc dù không phâi lúe nào cüng theo kip düoc

vói toc dô nhâp hoc cùa trè em (tai Ê-ti-ô-pi-a só trè nhâp

hoc tâng gâ'p dôi trong khi só phông hoc chî täng 55%

gial doan 1999 dën 2005) Mot só chính phù dà có gang

dáp üng nhu câu mô rông hê thóng giáo duc bàng cách

sü dung các lóp hoc theo nhiëu ca và tao thêm suc ép

lên các giáo viên Mot só khác lai huy dông thêm nhüng

nguôn lue trong nüóc dé tài tro cho viêc mô rông cö sô

vât châ't giáo duc: tai Tho Nhï Ky mot phân nàm trong só

100000 phông hoc moi trong giai doan 2003 dén 2006

düöc tài trö bang các nguôn tal chính tù khu vüc tü nhân.

Chính phú Phi-lip-pin cùng thüc hiên các üu dài thué cho

các tô chúc phi chính phù, các doanh nghiêp và tô chúc

xâ hôi dân sü khác nhân 'bâo tro'cho các trüöng hoc bàng

cách hô tro co sô vât châ't, tài lieu hoc tâp, thúc an và dinh

düöng bô sung, các thiét bl phông thi nghiêm. Chüöng

trinh này dâ dem lai loi ich cho hon mot nüa só trüöng

công trên toàn quóc kë tü 2000 Mot phüöng thúc dáp

üng nhu câu khác là chuyén giao mot só tràch nhiêm tài

chính, tù viêc xây düng trüöng déntrá lüöng các giáo viên

thuê tai dia phuong và các khoán chi thüöng xuyên khác

cho chính quyén dia phüöng.

Dieu chinh lai sümát cân dói trong khâ nâng

tiép cân giáo duc giüa các vùng mien

trong nUóc

Mot só chính phù da thiêt lâp nhüng cö ché phân phói

lal các nguôn von cho các vùng nghèo hon hoäc nhüng

vùng mue tiêu noi ngüöi dân có it khâ näng tiép cân vói

giáo duc. Ké hoach müöi nàm vë giáo duc co bán cùa

Burkina Faso, bat dâu tù 2001 , hüóng dën viêc giâm thiëu

nhüng cách biet vë dia ly bàng phüöng thüc bô sung

thêm các nguôn lue tài chính cho 20 tinh thành. Tai Bra-

xin, mot quy däc biêt düöc lâp dé yêu càu chính quyén dia

phüöng và các bang phân bô mot phân thu ngân sách

cùa ho cho giáo duc co bàn. Các nguôn tài chính này sau

dó düöc phân phói lal dé dâm bâo mot mue chi tiêu toi

thiëu hang näm trên mot hoc sinh ô tât cá các bang. Bàng

chúng cho thâ'y quy này dâ dông gôp vào viêc phát triën

các trüöng tiéu hoc và giám nhüng cách biêt día ly giüa

các vùng mien. Tai Án dô, chính phù dà thüc thi nhüng

chüöng trinh däc biet cho nhüng huyên khó khän.

Böi bô nhùng chi phi hoc duöng:

giü vüng thành tUu

Müöi bón quóc gia dà bài bô hoàn toàn hoc phi cho cap

tiéu hoc kë tü näm 2000 Các bàng chúng cho thâ'y bien

pháp này dâ gôp phân thúc dây ty le nhâp hoc cùa nhüng

trê em thiêt thöi nhâ't. Nhüng trong mot so trüöng hop,

ty le nhâp hoc täng lên phái dánh dôi vói châ't lüöng

giáo duc: só hoc sinh trên mot giáo viên tâng lên, giáo viên

it düöc dào tao và các trüöng phái hoc theo ca

Bô hoc phi gây ra hai hâu qua vë mat tài chính cho chính

phù. ho pháitim nguôn dëthaythëcho khoán thu mât di

và chiu thêm chi phi lien quan dén só hoc sinh di hoc dông

hön. Các khoán trö câ'p dông loat düöc phân bô truc tiép

cho các trüöng dé bù lai so hoc phi mât di nhüng thüöng

không dúng han và dôi khi nhô hön müc dâ thông qua

Tai Malawi, cho dù các nguôn lue bô sung düöc phân bô

cho các trUông de dën bù vào so hoc phi mât di, só hoc

sinh nhâp hoc quá dông khién chi tiêu trên mot hoc sinh

giâm xuóng.

Cách tiép cân theo tüng giai doan vói viêc dâu tien là tâp

trung vào mot só vùng thiéu thon nhâ't hoac chi cho mot

lóp nhâ't dinh trong mot thöi gian nhâ't dinh, nhü áp dung

ô Lesotho và Mô-zam-bich, cho phép chính phú có düöc

thöi gian dé bô sung giáo viên và hô trö trüöng hoc täng

thêm lüöng phông hoc và hoc lieu. Mot só chính phù bâi

bô hoc phi cho riêng mot só nhóm dân cü, trüöng hoäc

vùng nhâ't dinh- Chüöng trinh trö câ'p tal Bogota, Cô-lôm-

bi-a dâ giám chi phi cho nhüng tré em tü các hô gia dinh

nghèo nhâ't. Tai Nam My, nhüng trüöng hoc thu hoc phi

theo luât se mlën giám cho nhüng cha me hoc sinh có

thu nhâp thâ'p.

Néu viêc bâi bô chi phi hoc düöng không düöc bô sung

bàng nhüng bien pháp nhuxây thêm phông hoc, thuê và

dào tao thêm giáo viên, câi thiên quân ly trüöng hoc thi

các diéu kiên hoc tâp nghèo nàn se khién hoc sinh bôhoc

sóm hoäc dan dén két quà hoc tâp yê'u kém. Các nhà tài

tro dâ cung cap it nhâ't mot phân các chi phi täng thêm do

bâi bô hoc phi tai các quóc gia, bao gôm Ghana, Kê-ny-a,

Mô-zam-bich, Uganda và Công hôa Tanzania.

Nhüng cách tiép cân mue tiêu nhàm tàng
cüöng sü tham gia

Nhüng chính sách phô câp giáo duc khuyén khích trè em

di hoc không dû dé tiép cân vói nhüng trè em de bi ton

Nhiéu chính phû

dâ thiét lâp

nhüng coché

phân phôi lai

các nguôn von

cho các vùng

nghèo hon hoäc

nhCíng vùng

mue tiêu nöi

ngutti dân có it

khâ näng

tiép cân vói

giáo duc
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Ngoài hoc phi,

cacho gia dinh

phâidô'imat

vói nhùng phu

phi nhir dông

phuc, di lai và

cacyêucâu
khác có the rät

dat dö

thüöng nhâ't và bi gat ra bên lé xâ hôi, trong dó có các em

gái (Bang 3 1) Ngoài hoc phi, các hô gia dinh phái dôi mât

vói nhüng phu phi nhü dông phuc, di lai và các yêu câu

khác có thé rat dat dô Ngoài ra, nhiëu tré em hiên dang

sóng trong nghèo dói, phâi làm viêc có lüong hoäc không

lüöng nhà gây cân trô viêc hoc hành Vói no lue loai bô

nhüng cân trô vé kinh té nhü vây, mot só chính phù dà

thiét kë nhüng chüöng trinh mue tiêu cho các hô gia dinh

nghèo. Nhüng chüöng trinh này bao gôm hoc bông cho

Bàng 3.1. Các chính sách de giám thiéu

bat binh dâng vé giói

Mue tiêu cân bâng giói vào näm 2005 dâ không dat düoc tai hau hê't

các nuóc dang phát trien tuy nhiên ké tií näm 1 999 mot so quóc gia có

nhüng cách biêt vé giói bát loi cho các em gái da có nhiéu tién trien dáng

ké trong ty le nhâp hoc tiéu hoc. Mot só vi du dién hinh bao góm:

Burkino Faso: sü tham gia cùa các bé gái ô trüöng düöc khuyén khích

thông qua hoat dông cùa nhóm các me hoc sinh. Ngoài ra, cha me cùa

các em gái không phài dóng góp cho các quy cùa hôi phu huynh hoc

sinh-giáo viên.

Ê-ti-ô-pi-a: Chuong trinh Phát trién ngành Giáo duc tâp trung vào

nhüng hoat dông nhàm täng sü binh dâng, däc biêt cho hoc sinh nur,

nhóm hoc sinh nông thon và tré em có nhu câu däc biêt. Các hoat dông

này bao góm chuong trinh và chien djeh kêu goi công dông hô tro tré

em gái di hoc, xây düng các nhà vê sinh và nguôn cung cap nuóc cho

các trüöng hoc. Các trüöng dào tao giáo viên phái dät chi tiêu vé täng

so lüong giáo viên nü.

Án Dô: Nhüng bien pháp mue tiêu bao gôm viêc phát sách giáo khoa
mien phi cho moi bé gái tói hét lóp 8, xây rlêng nhà vê sinh cho hoc

sinh nü, thüc hiên các khóa hoc bác cáu cho trè em nü thâ't hoc hoäc

tuyén dung giáo viên nü. Mot chüóng trinh quóc gia düoc khôl xüóng

vào nam 2003 hüóng dén các em gái tú các nhóm dân cü thiêt thöi và

khu vüc nông thon. Cách tiép cân toàn diên cúa chuong trinh này bao

góm kêu goi công dông, xây düng trung tâm chäm sóc trè mâm non

nhàm giái phông các bé gái khôi viêc trông em, cung cap dông phuc và

tài lieu hoc tâp mien phi, dông thöi giáo duc vé nhân thüc vän dé giói

cho các giáo viên.

Yemen: Chién lüöc Quóc gia vé Giáo duc cho Tré em Gái là trong tâm

cùa chính sách phát trién giáo duc quóc gia. Nhüng cáu phán chính bao

góm vân dông sü tham gia cùa công dông trong viêc nâng cao nhân

thúc vé tám quan trong cüa giáo duc phu nü và các bé gái, xây düng các

trüöng hoc chung hoäc trüöng dành riêng cho nüsinh, däc biêt tai nông

thon và tuyén dung thêm các giáo viên nü. Nhüng em gái tôt nghiêp

trung hoc tú nhüng vùng nông thon se düöc chon loe dé giáng day tai

các lóp tháp hön à trüöng dja phüöng. Ho düöc dào tao tai chúc và bôi

düöng chuyên mon. Näm 2006 hoc phi tiéu hoc duoc bai bô hoàn toàn
dói vói hoc sinh nü.

các bé gái và các khoán tro câ'p bàng tién có diéu kién.

Trong só nhúng chüöng trinh tro câ'p này, chüöng trinh

Bolsa Familia cúa Bra-xin là lôn nhâ't trong các nüóc dang

phát trien, mang lai loi ich cho khoàng 46 triêu ngüöi, bao

gôm hön 16 triêu trè em nhân các khoân trö câ'p giáo duc

däc biêt Bolsa Escola. Näm 2005, chüöng trinh xóa dói giám

nghèo Progresa-Oportunidades tai Mê-hi-cô da düöc hô

tro cho 5,3 tnêu trê em, cung câ'p các khoán tro câ'p bàng

tien có dieu kiên cho viêc dén trüöng cüa mot hoc sinh

Các nhà nghiên cúu tinh toàn rang viêc phát triën nhüng

chüöng trinh nhü vây cho toàn bô hoc sinh lúa tuôi tiéu

hoc sóng düói múc nghèo khô tai 1 8 quóc gia Châu My La

Tinh se ton khoàng 2,4 ty dô la My mot nam

Các chüöng trinh tro cap bàng tién cô dieu kiên da góp

piiàn làm täng khâ näng tiép cân trüöng hoc cùa trè em

tai mot só quóc gia Châu My La Tinh có thu nhâp trung

binh Phát trien hinh thüc này tai các nüóc nghèo hön döi

hôi sü thân trong trong xác dinh mue tiêu và nhüng thü

tue quân ly hành chính nghiêm ngàt nhàm dâm bâo tinh

minh bach và giâm thiëu gian lân. Kinh nghiêm cho thâ'y
mot giai doan thü nghiêm là cân thiét dé có thé xác dinh

nhüng trô ngai co bán trüóc khi thüc hiên vói quy mô Ion.

Nhüng tro ngai däc trüng thuông bao gôm sü can thiêp

vé chính tri khi lüa chon ngüöi hüóng loi, nhüng van de vé

hé thóng thanh toàn và thiéu coche giám sát Mot van dé

pho bien khác là sü két nôi long leo giüa các chüöng trinh

tro câ'p và chính sách giáo duc. Các chüöng trinh tro cap

thüöng düöc thiét kë nhü là mot hê thông an sinh cho

nhüng gia dinh phâi chiu thiêt thöi nhüng thüöng thiéu

các mue tiêu giáo duc eu thé

Dôi mât vói tinh trang lao dông trè em

Lao dông tré em han ché khâ näng dën trüöng cùa trè

Mac dù sô lao dông tré em trên toàn thé giói da giâm

xuóng trong giai doan 2000 dén 2004, khoàng 218 triêu

tré em hiên vän dang phâi lao dông, han ché nhüng co

hôi giáo duc cùa các em này. Luât pháp dâ düa ra giói han

tuôi lao dông toi thiëu, câ'm các hinh thüc lao dông trê
em và quy dinh vë so giö lên lóp dói vói trè em tai hâu hët

các nüóc, nhüng viêc thüc thi các luât này vän côn yéu

Lai càng khó khän hon khi sü nghèo dói là nguyên nhân

khién trê phái lao dông Các khoán tro cap cho gia dinh da

giúp nhiëu tré em düöc di hoc nhüng cüng lúe dó nhiëu

em vän phâi tiép tue di làm.

Các quóc gia da düa ra các bien pháp thay thé dé dáp

úng nhu câu hoc tâp cùa nhüng trè em phâi lao dông

Nhüng các chüöng trinh này thüöng chi có quy mô nhô

và không düöc dánh giá mot each day dù Các hinh thúc
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hoc tâp linh hoat düöc diéu chính theo thöi vu cüa công

viêc và bù dâp so thöi gian mât di bàng cách xây düng các

mô dun hoc dôc lâp hay côn goi là 'trüöng hoc mùa hé'

Nhüng khóa hoc'duôi'tâp trung có thé giùp trê em lao

dông tiép tue chüöng trinh ma chúng dâ bô Id và cuói

cùng düöc châ'p nhân vào trüöng hoc thông thuông Tal

Bangladesh, mot khóa hoc bac câu hai näm da düöc tô

chúc cho hön 350000 trê em thành thi phâi di làm cho

khu vue phi chính quy. Chüöng trinh Xóa bô Lao dông Tré

em cùa Bra-xin dâ thüc hiên mot cách tiép cân rông rai,

bao gôm: trö câ'p cho các hô gia dinh, giám sát sü tuân

thú cüa ngüöi sü dung lao dông dói vói các quy dinh vé

lao dông tré em, các chüöng trinh giáo duc tüöng düöng

không chính quy và các hoat dông ngoai khóa cho trè em

Mot bao cao dánh giá vé chüöng trinh này tai 03 bang

nghèo thuôc vùng nông thon cho thâ'y xác suât lao dông

trè em giâm xuóng và tién triën nhanh hön trong ó các

trüöng tiéu hoc .

Giâm thiéu nhüng phân biêt sac tôc trong
trüöng hoc

Trê em tùcàc nhóm công dông bân xuvà thiëu so thüöng

it có khâ näng di hoc tiéu hoc hon và thüöng không düöc

lên lóp Dû I lêu tù 10 quóc gia Châu My La Tinh cho thâ'y

nhüng cách biêt trong két quâ hoc tâp giüa hoc sinh bân

xu và hoc sinh khác rö rêt hön so vói nhüng cách biêt vé

giói hay vë noi sinh sóng

Ngôn ngü giáng day cùng dóng mot vai trô chù chót. Các

chüöng trinh giáo due song ngü tai Guatemala và Mê-hi-

cô dà câi thiên két quâ hoc tâp cùa trè em tü các nhóm

công dông bân xü Nhüng chüöng trinh nhü vây dói hôi

xây düng hoc lieu bàng tiéng dia phüöng và dào tao

däc biêt cho giáo viên. Tré em thuôc vé các công dông

du canh,du cühoäcdu mucthüöng gäp nhüng khó khän

ma các chính phütai nhiéu nüóc, trong dócó MôngCôvà

Ê-ti-ô-pi-a, dâ giâi quyët bàng each cung câ'p các trüöng

hoc nôi trù cho dù vän côn nhiëu quan ngai vë châ't lüöng

cùa mô hinh trüöng lóp này.

Trong Lien minh Châu Au, Roma là mot noi chiu tac dông

nhiëu cúa sü phân biêt dói xü trong giáo duc Mac dù sü

phân cách mang tinh hê thóng dân dân chäm dût, nhüng

düa trê ô Roma van phái dôi mät vói nhüng sü ky thi

không chính thúc Các chién lüöc cüa chính phü taiTrung

và Dông Au bao gôm các üu dâi tài chính cho các trüöng

hoevà hoc viên, bô nhiêm nhüng chuyên gia tü vän trong

các lóp hoc dé hô tro trê em và gia dinh cüa chúng.

Giáo duc hôa nhâp cho ngüöi khuyét tôt

Công üóc cùa Lien Hop Quóc vë Quyén cùa Ngüöi khuyét

tât vüa düoc thông qua gân dây dâ kêu goi thüc hiên giáo

duc hôa nhâp ô tât câ các câ'p hoc. Ngüöi ta ngày càng

nhân thúc sâu sac hon, däc biêt tai Châu Au rang tôt hon

hét là dé tré em có nhüng nhu câu däc biêt düoc giáo duc

tai nhüng trüöng hoc thông thüöng, mac dù cân nhiéu

hinh thúc hô tro däc biêt. Trong nhüng näm gân dây, mot

só quóc gia dang phát triën dâ thüc hiên các sáng kiën

nhàm täng cüöng các trüöng hoc höa nhâp nhü vây. Tai

Bra-xin, Luât Giáo duc 2002 dà nhâ'n manh yêu câu dói

vói các nhà trüöng trong viêc don nhân nhüng trê em vói

nhu câu hoc tâp däc biêt và cam két vói chính phù vë

viêc cung câ'p nhüng giáo viên däc biêt dé thüc hiên hoat

dông giâng day này Chien lüöc vê nhu câu giáo duc däc

biet cüa Ê-ti-ô-pi-a, ban hành vào nàm 2006, duoc thiét

kë dé khuyén khích các loai hinh trüöng hoc hôa nhâp

thông qua dào tao cho giáo viên có thé xác dinh nhúng

khó khän vé hoc tâp và xây düng hê thóng hô trö hoc tâp

däc biêt cho trè em khuyét tât.

Tâng cüöng cohôi hoc tâp cho thanh thiëu niên

và ngüöi Ion

Các chüöng trinh giáo duc thanh thiëu niên và ngüöi Ion

vän côn trong tinh trang bi bô quên và it düöc tài trö. Mot

só chính phü trong thöi gian gân dây da thüc hiên các

nô lüc phát triën các khuôn khó quóc gia nhàm dáp úng

nhu câu hoc tâp cùa thanh thiéu niên và ngüöi Ion. In-dô-

nê-xi-a, Nê-pan và Thái Lan dâ täng cüöng quy mô cùa

giáo duc không chính quy. Trung Quóc cüng dà xây düng

nhüng tài lieu de long ghép viêc day doc vói các ky näng

kinh doanh và nông nghiêp. Bangladesh, An Dô và Xê-nê-

gan dà phát trien nhüng lien két chät che vói các tô chúc

xä hôi dân sudé gia täng nhüng co hol dào tao cho thanh

thiëu niên và ngüöi Ion Cách tiép cân 'faire-faire'cùa Xê-

nê-gan dâ lan rông sang nhiéu quóc gia trong khu vue,

düa chù yéu vào nhüng nhà cung câ'p dich vu tù khu vue

tü nhân dé thiêt kë và thüc thi nhüng chüöng trinh trong

mot khuôn khô do nhà nüóc dät ra. Mac dù ty le hoc sinh

theo hoc các chüöng trinh này täng trüóng bén vùng, tinh

trang không cô dû nguôn tài chính và näng lüc giám sát

hüu han cüa chính phü là nhüng trô ngai. Bra-xin da thüc

hiên nhiëu chüöng trinh, tiép cân düöc gân 5 triêu thanh

thiëu niên và ngüöi Ion Tai Dông Á và Thaï Binh Düöng,

sü lan rông cùa nhüng trung tâm hoc tâp công dông két

hop giáo duc vói các hoat dông phát triën xâ hôi dâ tao ra

dông lüc dé xóa mù chü

NgUöi ta ngày

càng nhân

Mcsâusac

hön, däc biêt

tai Châu Au

rang tot hön

hét là dé trè

emeó nhüng
nhu cáu däc

biêt duoc giáo

duc tai nhüfng

triíóng hoc

thông thiföng
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Cácquocgia

có ty le giáo

viên höp dóng

Ion tai cap tiéu

hçcthironglà

nhüng niíóccó

ty le nhâp hoc

täng nhanh

chóng

Cái thiên chat liíofng hoc tâp

Vói nhiéu cap dó khác nhau, moi quóc gia dëu phái dói mät

vói thách thúc vé câi thiên chät lüöng giáo duc. Không có

mot chien lüöc don nhâ't nào dé cüng có châ't lüöng hoc

tâp, nhüng các thành to co bân bao gôm y té và vê sinh an

toàn tai trüöng hoc, cô dù thöi gian và nguôn lue cho viêc

hoc tâp, các giáo viên có dù ky näng và nhiêt tinh giâng

day và mot phuong pháp sü pharm hiêu quá. Nhüng quóc

gia nhüCam-pu-chia, Mê-hi-cô và Nam Phi da thüc hiên

tiép cân toàn diên dé câi thiên châ't lüöng giáo duc thông

qua viêc tích hop tât câ nhüng thành tô này (Bâng 3.2)

Y té, an toàn vê sinh, thài gian lên lóp và

sách giáo khoa

Nhüng chüöng trinh büa an tai trüöng dà khuyén khích

ngüöi dân cho con di hoc tiéu hoc theo ché dô bán trú

Bao cao dánh giá tù Bangladesh và Chi-lê cho thâ'y các

chüöng trinh này dà giúp giám thiëu tinh trang trè em

váng mät, bô hoc và täng ty le nhâp hoc moi cùa trê

Cung câ'p cho tré em nhüng khâu phân an mang vë nhà

bên canh thúc an ó trüöng mang lai müc täng bén vùng

trong ty le nhâp hoc tal hai phân ba só nüóc Châu Phi

cân Sahara. Nhüng chüöng trinh y té hoc duông nhàm câi

Bang 3.2. Nhüfng bien pháp toàn diên nhàm cái thiên

chát lücfng giáo duc

Cam-pu-chia dâ thüc hiên Chüöng trinh Hành dông Uu tien vào näm

2000, tâp trung vào các hô gia dinh nghèo thông qua giâm chi phi hoc

düöng, trao hoc bô'ng cho hoc sinh bâc trung hoc, cung cap búa sáng

tai các trüöng nghèo và thüc hiên nhüng chuong trinh chäm sóc sue

khôe. Chüöng trinh này bao góm các bien pháp cái thiên dào tao giáo

viên, täng trö cap dé khuyén khích giáo viên giáng day tal nhüng vùng

khó khän.

Mê-hi-cô dâ nhân rông nhüng chüöng trinh hüóng dén các công dông

nông thon hèo lânh và dân bân xú. Nhüng chüöng trinh này bao gôm

viêc cung cap dich vu CSGDMN, câi thiên co sô vât chat trüöng tiéu hoc,

cung cap hoc lieu, dào tao can bô giáo duc và tro cap bang tién cho giáo

viên nhàm giâm bot tinh trang bô viêc và váng mät. Nhüng bien pháp

này dâ giúp giám tói 30% ty le hoc sinh liiu ban và tinh trang bat binh

dâng trong két quà hoc tâp giûa các trè em bàn xú và trè em khác.

Nam «i/: Chuong trinh Hô trö Phát tnén Quân huyên (1989-2003) tâp

trung vào viêc câi thiên châ't lüöng giáo duc cüa các lóp tü 1 dén 9 tai

04 tinh có nhiéu khó khän vé giáo duc. Chüöng trinh này bao góm viêc

dào tao giáo viên, cung cap các nguôn lüc phuc vu cho hoc tâp và

phát trien näng lüc. Các dánh giá cho tháy thành tüu dáng ké trong

ky näng ngôn ngü và tinh toan cúa hoc sinh lóp 3.

thiên sue khôe trè em cüng cho tháy sü lien hê chät che

vói ty le di hoc cao hon ó bâc tiéu hoc

Nhüng bien pháp phói höp dé ngän chän bao lüc hoc

düöng vän cön rät han che. Nghiên cüu tal nhiéu quóc

gia Châu Phi và Nam Á dà phát hiên rang viêc quân ly chät

chë, khâ näng lang nghe và phân üng phù hop cüa giáo

viên vói nhüng lo lang cùa hoc sinh, cö hôi cho các hoc

sinh tham gia vào viêc ra quyét dinh cùa trüöng rät có hiêu

lue trong viêc dâu tranh chóng bao lue trong trüöng hoc.

Phói höp chät che vói công dông cüng là mot phuong

pháp hüu ich dé xóa bô nhúng hành vi lam dung giói tinh

hoc düöng

Nhiëu quóc gia có thé câi thiên chät lüöng hoc tâp nêu ho

täng thöi gian giâng day chính thüc lên 800 giö mot näm

và dâm bâo rang tât câ so giö dó dëu düöc sü dung thüc

sü cho viêc hoc tâp. Có thêm sách giáo khoa cüng góp

phân vào két quâ hoc tâp tôt hön cùa hoc sinh, däc biêt

dói vói nhüng hoc sinh thiêt thöi. Mot só quóc gia nhü

là Cameroon, Ê-ti-ô-pi-a, Ghi-nê, Án Dô, Malaysia, Ma Roc,
Nê-pan dà bât dâu phân phát sách giáo khoa mien phi

cho nhüng nhóm tré mue tiêu và nhüng khu vüc üu tien.

Nhúng nüóc khác lai chon giài pháp tü do hóa thi trüóng

sách giáo khoa vói các múc dô thành công khác nhau

NhUng giáo viên có ky nâng và dông lüc

nghé nghiêp

Khuôn khô Hành dông Dakar nhân manh rang các chính

phù cân phái täng cüöng vi thé, dao düc cüng nhü tinh

chuyên nghiêp cùa các giáo viên dé có thé dat düoc các

muc tiéu GDCMN Các bao cao trüóc dây dâ phân tích

nhüng chién lüöc dé thüc hiên nhiêm vu này (Bâng 3 3)

Mac dù mot con só dâng kë giáo viên tiéu hoc düöc tuyén

dung tal nhiëu quóc gia thuôcChâu Phi cân Sahara, Tây và

Nam Á trong thöi ky 1 999 và 2005, nhüng nô lue này vân

không dáp úng düöc só lüöng hoc sinh di hoc täng vot

trong thöi ky dó. Dé giâi quyét vän dé thiëu thón và han

ché bót chi phi, nhiëu chính phù dâ thuê giáo viên theo

nhüng hop dông tarn thöi . Nhúng giáo viên này düöc trâ

lüöng it hön nhüng công chúc thông thüöng và không

có quyën hüóng nhüng loi ich nhü lüöng hüu và tien tro

cap óm dau.

Các quóc gia có ty le giáo viên höp dông Ion tai câ'p tiéu

hoc thuông là nhüng nüóc có ty le nhâp hoc täng nhanh

chóng. Näm 2002, 65% các nhà giáo duc tai Cameroon

và 56% tai Xê-nê-gan là nhüng giáo viên höp dông Ty le

hoc sinh trên mot giáo viên tai hai nüóc này vân trên 40 :1

Thông tin cùa 1 3 quóc gia thuôc khói Pháp ngü ó Châu Phi

cân Sahara cho thâ'y, 9 quóc gia trong só dó có hön 50%
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Bang 3.3. Thu hút giáo viên dén vói nghé day hoc

Ha chuán thi tuyén vào ngành sü pham (Mô-zam-bich).

Tao ra các hinh thúc dào tao giáo viên linh hoat hön (Nam Phi).

Rut ngán thöi gian dào tao ban dâu cho giáo viên (Ghana, Ghi¬
nê, Malawi, Mô-zam-bich, Uganda, Công höa Tanzania).

Cân dói viêc dào tao dài han và kinh nghiêm giáng day (Cuba,

Vüöng Quóc Anh).

e Súdung các mô hinh giáo duc tùxa (Vùng nông thon Châu Phi và
Án Dô).

« Düa các bien pháp khuyén khich nhiêt tinh và hiêu quâ công tac

giàng day, bao gôm (a) trâ lüöng dù cao cho giáo viên so vói các
nhóm nghé nghiêp khác và trên cö só thüc té; và (b) thiét lâp
nhüng diéu kiên giáng day phù hop.

Thüc hiên các hoat dông nghé nghiêp và dào tao lâu dài (Trung
Quóc, Sri Lanka).

giáo viên düöc thuê theo hop dông Trong mot só trüöng

höp, so vói nhüng giáo viên chính thúc, nhüng giáo viên

hop dông này hoàn toàn không düöc dào tao hoäc có

khâ näng chi düöc dào tao vói thöi gian it hön mot tháng

Tai Chad, Mauritania và Togo, trên düói 2/3 giáo viên höp

dông không düoc dào tao hoäc dào tao rät it. Lüöng cùa

nhüng giáo viên này chi trong khoàng mot phân tü dén
mot nüa lüöng cüa giáo viên chính thúc.

Bàng chúng vë tac dông cüa giáo viên höp dông dói vói

két quâ hoc tâp cüa trê là tüöng dói han ché và không

dông nhâ't Khi mot giáo viên hop dông düöc thuê de
giáng day thông qua công dông dia phüöng, trong mot

so trüöng höp ngüöi ta thâ'y có nhüng tac dông tích eue

dói vói diém só cüa hoc sinh Tuy nhiên, không phái lúe

nào cùng vây. Sü váng mät cüa các giáo viên chính thúc

cüng xáy ra thüöng xuyên hoäc nhiéu hön nhüng rät khó
dé có thé tông höp düöc hét.

Vë dài han, lieu có thé duy tri hai nhóm giáo viên vói

nhüng diéu kiên phuc vu khác nhau nhü vây hay không?

Dây thüc sü là mot thách thüc Ion dói vói các chính phú.
Khuôn khô chính sách cân phái düöc xây düng vói tinh

linh hoat, cho phép công dông día phüöng úng phó

vói các van de thóng qua viêc thuê giáo viên hop dông

nhüng vän dám bao düöc chät lüöng giáo duc. Vé dài han

các giáo viên chính thúc và giáo viên hop dông phái düöc

hol nhâp vào cùng mot kênh nghë nghiêp nhü dâ thüc

hiên tai Mali, Xê-nê-gan và mot so bang cùa An Dô.

Düa giáo viên dën vói nhüng vùng
cön thiéu thon

Tai nhiëu quóc gia ty le hoc smh/giâo viên cao - mot dâu

hiêu cùa tinh trang thiéu giáo viên - thuông cùng ton tai

vói sü cách biêt dia ly tüong dói Ion (các vi du dién hinh

bao gôm Bangladesh, Cam-pu-chla, Ê-ti-ô-pi-a, Mô-zam-
bich, Uganda và Công höa Tanzania). Các giáo viên có the

üa chuong nhüng viêc làm ó thành phó vi nhiéu ly do,

chü yéu lien quan dén châ't lüöng cuôc sóng, diéu kiên

làm viêc, cö hôi phát triën nghë nghiêp và khâ nâng tiép

cân vói các dich vu y té. Moi trüöng an nmh và van hóa tal

nhüng vùng nông thon cùng là mot khô khän hon dói vói

viêc thuê các giáo viên nü.

Các chính phü da sü dung nhüng chién lüoc khác nhau

nhàm düa giáo viên dën vói nhüng vùng sâu, vùng xa.

Trong mot hê thóng düöc tién hành tai Thö Nhí Ky näm

2000, các giáo viên day hoc ó các trüöng cùa bang nhâ't

thiét phái phuc vu ba dén bon näm tai nhüng vùng có

khó khän, thiéu thón. Tai Trung Quóc, chính phù mien

hoc phi dai hoc và tài trö mot nàm khóa hoc thac sy nëu

sinh viên tôt nghiêp châ'p nhân mot vi tri nghë nghiêp

3 nàm tai vùng nông thon. Tai Lesotho và Ni-giê-ri-a, các

giáo viên dông y day hoc tai nhüng trüöng hoc nông thón

düöc hüóng nhüng khoán tien thuông và và trö câ'p khó

khän Tuy nhiên, nhüng châm tré trong thanh toàn trö cap

tai Ni-giê-ri-a khién chính sách này tô ra không hiêu quà

và không dân dën dën düöc viêc phân bô giáo viên dën

vói nhüng vùng sâu, vùng xa

Day và hoc

Nhüng thông lé trong lóp hoc ânh hüóng trüc tiép dén

viêc day và hoc. Däc biet quan trong là chüöng trinh

giâng day, viêc sü dung ngôn ngü me de cùa hoc sinh,

quy trinh dánh giá và úng dung công nghê thông tin và

truyën thông

Chuong trinh giâng day lay trè em

làm trung tâm

Nhüng nghiên cüu dien hinh tai các quóc gia phuc vu

bâo câo này cho thâ'y xu hüóng dieu chinh chüöng trinh

giáng day dé giúp tüong tac giáo viên-hoc sinh trong

lóp tro nên näng dông hön và tâp trung vào trè em hön.

Ngüöi ta dà chuyén tù phüöng pháp 'viét bang và nói'

sang nhüng hinh thúc hoc tâp mang tinh khám phá nhiëu
hön và nhân manh hön dén két quâ hoc tâp hon là chî
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Dù con phäi
mät rät nhiéu

thói gian

decó thé

phát trién mot

môitrirông

cía ngôn ngûr

và giâng day

ban dâu bang

tiéng me dé tai

bâc giáo duc

tieu hocnhung

nhüng tién bô
dâ dune

thifchiên

don thuân goi lai nhüng sü kiên và thông tin nhü trüóc

dây. Trung Quóc, Ma Roc và Tho NhïKy là nhüng quóc gia

dâ thüc hiên câi cách chüöng trinh giâng day kë tù 1 999

Quan trong không kém là hoat dông giâng day phâi düöc

co câu dây dù dé giúp hoc sinh dat düöc nhüng ky näng

co bân nhü là ky näng doc, viét trong nhüng näm dâu
di hoc.

Giáo duc vé HIV/AIDS

Mot dôi mói quan trong gân dây là viêc düa vào giâng

day vé HIV/AIDS. Trong mot dieu tra vë 18 quóc gia có

thu nhâp thâ'p, gân nhü tât câ các nüóc này dëu dà düa

vào chuong trinh giáo duc vë HIV/AIDS nhüng viêc thüc

thi là rät han ché. Mot loat các nghiên cúu nêng vê hoat

dông giáng day vë HIV/AIDS trên hoc duông tai các nüóc

dang phát triën nhân thâ'y hoat dông này có mot tac

dông manh më dën nhân thúc ngày càng täng vë HIV

Nhüng chüöng trinh nhü vây döi hôi phái có sü dào tao

chuyén mon cho giáo viên, trong khi khâ näng vän cön

quá han ché

Täng cüöng giáng day song ngü và da ngü

Nghiên cúu déu cho tháy tré tiép thu düöc nhüng ky

näng ngôn ngü và nhân thúc mot cách de dang hon

bàng tiéng me de và sau dó có thé chuyën dôi sang

ngôn ngü quóc gia hoäc ngôn ngü düöc su dung rông

râi trong vùng Dù cön phäi mât rat nhiëu thöi gian de

có thé phát triën mot moi trüöng da ngôn ngü và giâng
day ban dâu bàng tiëng me dé tai bâc giáo duc tiéu hoc

nhüng nhüng tién bôdâ düöc thüc hiên Cam-pu-chia dâ

düa vào sú dung mot só ngôn ngü thiëu só vói tü cách

là ngôn ngü giáng day trong mot só dü án thü nghiêm

Chüöng trinh Phát triën Ky näng doc Cö bân cüa Zambia

sü dung tiëng me de là ngôn ngü giâng day trong 3 nàm

dâu dén trüöng cùa trê em. An Dô cüng thüc thi nguyên

tac giâng day bang tiéng me de Giáo duc song ngü và

da ngü có nhüng loi ich dáng kë dói vói viêc câi thiên

châ't lüöng hoc tâp nhüng các quóc gia cân phái dám

bâo rang có dü lüc lüöng giáo viên thóng thao tiéng me

dé cùa các em và códu nguôn lüc dé thüc hiên giâng day

bàng nhiëu ngôn ngü khác nhau

Câi thiên hoat dông dánh giá

Hoat dông dánh giá có thé giúp các chính phú câi thiên

düoc chät lüöng giáo duc. Tal Zambia, két quâ dánh giá

quóc gia dâ dân dën viêc phân bô theo mue tiêu vê hoc

lieu cho nhüng trüöng cô kêt quâ hoc tâp thâ'p nhâ't Tuy

nhiên, rùl ro là có khâ näng gân hoat dông dánh giâ quâ

chät chê vói cö che thüöng, phat dän den tinh trang các

trüöng hoc nâng diém só cüa hoc sinh hoäc không cho

nhüng em hoc kern düöc thi Nhiéu quóc gia (Malawi,

Namibia, Swaziland) dang chuyën sang mot hê thóng

dánh giá lien tue do chính các giáo viên thüc hiên dé cung

cap cho hoc sinh nhüng phân hôi thüöng xuyên. De có

thé tro nên hüu hiêu, hoat dông dánh giá phài di dôi vói
chuong trinh giâng day, giáo viên düöc dào tao bài bàn

dé thüc hiên viêc dánh giá và cha me hoc sinh phái düöc
thông bao thüöng xuyên vë tién bô hay khó khän cüa
con em minh

Công nghê thông tin và truyën thông:
Mot công eu moi cho hoc tâp

Sü phát triën cùa công nghê thông tin và truyén thông

dà tao dieu kiên de thüc hiên nhiéu hön hoat dông

giáo duc tù xa và dôi moi phuong pháp sü pham trong
trüöng hoc Vói nhüng quóc gia dang phát triën cân

dào tao hàng tnêu giáo viên moi thi giáo ductùxa có the

hô tro câ hai hinh thüc dào tao chính quy và tal chúc. Tai

Châu My La Tinh, công nghê thông tin và truyën thông

düöc sü dung tai 10 quóc gia nhàm câi thiên châ't lüong

dào tao giáo viên. Án Dô dâ phông vê tinh vë giáo duc dâu
tien trên thé giói, EDUSAT, cung câ'p các chuong trinh hoc

tùxa rät thú vi cho các trüöng phô thông, dai hoc, các viên

dào tao giáo viên và các trung tâm giáo duc không chính

quy. Nhüng công nghê cü hön van tiép tue chiém mot

vai trô quan trong trong mô rông khá näng tiép cân vôi

giáo duc chính quy và không chính quy. Dài phát thanh

và truyën hinh cüng góp phân dé täng khâ näng tiëp cân

giáo duc trung hoc tai Bra-xin, An Dô, Mê-hi-cô bên canh

nhúng hinh thúc khác.

Công nghê thông tin và truyën thông cô tiëm näng câi

thiên châ't lüong giáo duc thông qua nhüng hinh thái hoc

tâp mói mang tinh tüöng tac và tham gia nhiéu hon Công

nghê cüng giúp các trüöng hoc két nôi vói nhau dé chia

sé kinh nghiêm Các mang trüöng hoc dà düoc phát trien

rông raí trong nhüng nàm gân dây. Mang trüöng hoc ó

Châu Phi, SchoolNet Africa, dà thu hút hön 20 quóc gia

Châu Phi tham gia, trong khi Lien ké't Mói cho sü Phát trien

cüa Châu Phi (New Partnership for Africa's Development)

dà phát dông mot chien dich két nói hön 550000 trüöng
hoc tai Châu Phi vói Internet vào näm 2020.

Màcdù có nhiéu ngüói häng hàicôdông cho viêc südung

công nghê thông tin, nhüng nghiên cúu nghiêm tue vë

tac dông cüa công nghê này dói vói kët quâ hoc tâp van

rät han ché và không dông nhâ't, däc biêt tai các nüóc

dang phát triën. Các nghiên cúu quóc gia cho thâ'y nhüng
nô lüc thành công trong viêc düa công nghê thông tin và

truyën thông vào lóp hoc dëu düa trên nhüng cách tiép
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cân toàn diên vé nhu câu co sô vât châ't, dào tao giáo viên

và xây düng chuong trinh giâng day.

Khôi phuc giáo duc trong

nhüfng dieu kiên khó khan

Mac dù só vu xung dôt vu trang trên thé giói dang giám

xuóng, hâu hët chien tranh van côn dang tiép diën tai các

nüóc dang phát triën, nöi nhüng ngüöi dân trô thành nan

nhân chính cùa chién tranh Mot trong nhüng vi pham

dàc biêt nghiêm trong dói vói các quyén con ngüöi là

tuyén mô trè em vào các lüc lüöng vü trang- üóc tinh có

250.000 trè em vän tiêp tue düöc sü dung nhü là nhüng

binh sy trè em Mot diéu sóng cön dói vói các binh lính tré

em này là chúng phái düoc tài hôa nhâp vào công dông

Bàng 3.4. Giáo duc cho nhüng binh sy trè em tal Nam Sudan

Düöc tó chúc CARE phát trien trong thôi gian chién tranh tai Nam

Sudan, chüöng trinh giáng day Miith Akolda nhàm muc dich giái giáp

vü khi và tai hôa nhâp vào công dông nhüng trè em tham gia các lue

lüöng vu trang. Nhüng trai trung chuyén da düöc thiét lâp cách xa

chién tuyén trong vùng tranh cháp. Bên canh các lóp hoc, chüöng trinh

này két höp các hoat dông nhü là ky näng giâi quyét van dé, y té và

vê sinh, ca hat và nhây múa, các quyén trè em, ké chuyën, giáo duc

thé chat và hoat dông thé thao. Chüöng trinh düöc thüc hiên mot cách

linh hoat vi tré em ô dây thuông không thé theo hoc nhiéu giô lien.

Thöi gian di hoc dan düöc täng lên khi nhüng trè em này dâ quen vói

cuôc sóng trong trai và hoc düöc nhüng công viêc thông thuông nhü

tarn rúa, náu an, láy nüóc, kiém cùi và giät quán áo. Két quà là bon trè

tü dám nhiêm cuôc sóng trong trai và công viêc hàng ngày giúp chúng

ón dinh cuôc sóng, cho phép chúng dan hôa nhâp công dông và tham

gia hoc tâp.

thông qua nhüng chüöng trinh düoc thiëtké däc biêt nhü

da düöc thüc hiên tai Nam Sudan (Bâng 3.4)

Bàng viêc dâu tü vào giáo duc trong diéu kiên hâu xung

dôt, các chính phü và công dông quóc té güi di nhüng

thông diêp manh më vë tüöng lai. Vi du, tai Uganda, trong

suôt chién lüöc vân dông bâu eu dâu tien sau xung dôt

vào nhüng nam 1990, dâng câm quyén dâ tuyên bô se

bai bô hoc phi tiéu hoc, dieu này dâ làm täng niëm tin

vào mot tüong lai hôa binh hön Viêc dôi mói cö sô vât

châ't trüöng hoc - mot üu tien trong thöi ky hâu chién

thüöng däc trüng bôi tinh trang thiéu nguôn nhân lue

cô ky näng Nhüng hinh thüc giâng day và hoc tâp thay

thé có thé dông mot vai trô nhât dinh nhü dâ düöc thüc

hiên tai Afghanistan Kë tù khi Taliban thâ't bai vào nàm

2001 , các tô chue Phi chính phû dà trô thành mot phuong

tién dé thiét lâp nhüng trüöng hoc công dông và tai nhà

giúp các công dông dân eu bi chién tranh tàn phá khôi

phuc lai niëm tin và hy vong. Quäng düöng di hoc gân,

moi trüöng hoc tâp an toàn và nhüng giáo viên nü ngüöi

dia phüöng là mot só däc thù giúp khuyén khích các em

gái dén trüöng

Cân phài thân trong khi thüc hiên giáo duc trong diéu

kiên hâu xung dôt. Trong nhüng diéu kiên nhât dinh - các

trüöng hoc bichiatách.tüchóisü dung tiëng me de trong

trüöng hoc, nhüng hinh ânh tiêu cüetrong sách giáo khoa

- giáo duc có thé gôp phân tao nên mot moi trüöng bao

lüc. Giáo duc höa binh và giáo duc da vän hóa có thé giúp

vüöt qua nhüng trô ngai vé sü thiëu tin tüóng và thù dich

giüa các nhóm ngüöi, dông thöi giúp thanh thiëu niên có

nhüng cóng cu dé suy luán và phân tích mot cách hop ly

vé thái dó cüa ho cüng nhü giao tiép theo mot phüöng

thúc tránh düöc xung dôt

Bàng viêc dâu

tif vào giáo duc

trong diéu kiên

hâu xung dôt,

các chính phü

và công dông

quôctégùidi

nhüng thông

diêp manh mê

vètifong lai
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Chi tiêu cho giáo duc: täng lên d nhùng

khu vüc có nhu câu Ion nhât

Chi phihoc düöng: vân quá cao vói

nhùng hô gia dinh nghèo nhât

Giáo duc co bàn: hüóng lai tù

nhüng sáng kién giâm no

I Chiicfng 4. Tien cfô cung cap tài chính
cte thirc hiên Giáo duc cho Moi nqitàfi

Các nhà tal tro: quá nhiêu Uu tien cho

các câp giáo duc sau tiêu hoc Viên tro cho giáo duc co bân: täng lên trong
thöi ky 2000 và 2004 nhüng giâm di näm 2005

Chuyën tüdüán chuyën biêt sang hô

tro cho toàn ngành: phói hop tôt hon

Da so các chính

phù, dac biêt

tai các quóc gia

kém phát trien

nhâ't phäi
döi mät vói

nhu câu täng
các cru tien vë

tài chính cho

giáo duc

rang trách phái dat düoc các mue tiêu cùa

| GDCMN thuôc vëcâc chính phü,nhüngtainhiéu
1 quóc gia, däc biet là các nüóc nghèo nhâ't, tien
S trinh này côn phu thuôc vào hô trö cùa các nhà

tài trö. Môtthôa thuân da düöc xây düng trong Khuôn khô

Dakar: néu chính phú các nüóc dang phát triën chüng tô

rang nhúng mue tiêu GDCMN dang düöc üu tién, xét trên

phuong diên chi tiêu công nhiëu hön và nhüng ké hoach

bën vùng dâ düöc xây düng trên cö sô tham van rông rai

thi các nhà tài tro se cung câ'p thêm các nguôn lüc dé giúp

các chính phú thüc hiên nhüng ké hoach này.

Bay näm kë tù khi Khuôn khô Dakar düöc 164 quóc gia

thông qua, chúng ta dà làm düöc nhüng gi? Chüöng này

rà soât lai nhüng cam kët tài chính quóc gia và xu hüóng

các nguôn viên tro cho giáo duc co bán cüng nhü nhüng

sáng kién dé nhüng nguôn viên tro này düöc sü dung

hiêu quâ hön.

Các chính phû da chi tiêu dû cho giáo
duc co bán hay chira?

Da só các chính phù, däc biêt tai các quóc gia kém phát

triën nhâ't và hâu hët tai các nüóc Châu Phi cân Sahara,

phài dôi mât vói nhu câu täng các üu tien vë tài chính cho

giáo duc, trong dó có giáo duc co bán Tuy nhiên, nhiëu

quóc gia van chî phân bô mot phân rät nhô trong Tông

San phâm Quóc dân (GNP) và ngân sách chính phü cho
giáo duc

Phân träm chi tiêu cho giáo duc trong GNP có xu hüóng

cao nhâ't tai các nüóc thuôc Bâc My và Tây Au, tiép theo là

Châu My La Tinh và Ca-ri-bê, sau dô là Châu Phi cân Sahara

(Biëu 41). Tuy nhiên, sü khác biêt trong chi tiêu giáo duc
giüa các quóc gia tù các khu vüc khác nhau là khá Ion.

Trong só 105 nüóc ngoài Bác My và Tây Au, có 26 nüóc

dành khoàng 6% GNP tro lên cho giáo duc trong näm 2005

trong khi 24 nüóc khác dành khoàng 3% hoäc it hön.

Biéu 4.1 : Tong chi tiêu cho giáo duc tinh theo % và % tông chi tiêu ngân sách cùa chính phù (só trung binh), 2005

Châu Phi cân

Sahara

Các Tiéu Vuong
quocÂ Râp

Trung A

Tong chi tiêu công cho giáo duc tinh theo % trên GNP

5 0 4 5 3.2

DôngAvà
Thái Binh DUcfng

4.7

Tong chi tiêu công cho giáo duc tinh theo % trên chi ngân sách cùa chlnh phù

17 5 25 7 18 0 15 0

TâyvàNamA

36

Châu My La Tinh
vàCa-n-bê

50

Bác My và Tây Au Trung và

Dông Au

49

146 13 4

Nguân XemCh^0ng4BaocaoGDCMNdây du
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Tông múc chi tiêu chung cho giáo duc trong GNP täng

trong khoàng thöi gian 1999 và 2005 tai 50 trong só 84

nüóc có dü lieu dánh giá trong cà hai näm. Xuyên suót

Châu My La Tinh và Ca-ri-bê, Dông Á và Thái Binh Düöng,

Tây và Nam A và cácTiéu Vüong quóc Â Râp, só quóc gia

cô phân chi tiêu giáo duc täng lên cùng gân bàng sóquóc

gia có phân chi tiêu giáo duc giâm di (tüöng üng 23 nüóc

täng và 19 nüóc giâm). Tuy nhiên, tai Châu Phi cân Sahara,

chi tiéu cho giáo due täng tai 18 trong tông só 24 nüóc

thuôc khu vüc này.

Chi tiêu cho giáo duc trong GNP là két quâ cüa mot só

nhân tó, bao gôm khâ näng cüa chính phù trong thu ngân

sách Mot ty le phân bô ngân sách tüöng dói thâp cho

giáo duc không nhâ't thiét cô nghîa là giáo duc không

düoc üu tien, don giân cô khi chi là vi khu vue công có

nguôn thu qua it ôi

Chi tiêu cho giáo duc trong tông chi tiêu ngân sách cùa

chính phû cô thé là mot chî tiêu do lüöng truc tiép hon

múc dô üu tien. Có 87 quóc gia có dü lieu näm 2005.

Trong só các Tiéu Vüöng quóc Â Râp, nhüng nüóc có dü
I leu thüöng phân bô mot ty le khá cao trong tông chi

ngân sách cho giáo duc hön các nüóc thuôc khu vüc khác

(Bleu 4.1). Múc phân bô ngân sách giáo duc cao tiép theo

là Trung A, sau dó là Châu Phi cân Sahara Dông Á và Thaï

Binh düöng, Châu My La Tinh và Ca-n-bê, Tây và Nam A là

nhüng khu vue phân bô ngân sách thâ'p nhâ't cho giáo

duc trong tông chi tiêu cúa chính phù.

Chî có 40 nüóc có thông tin vé nhüng thay dôi vë ty lé

chi giáo duc trong tông chi tiêu ngân sách giai doan 1 999

- 2005, trong dô 15 nüóc thuôc Châu My La Tinh và Ca-

ri-bê. Trong sô 40 quóc gia, cà bon nüóc thuôc cácTiéu

Vüöng quóc A Râp dëu täng ngân sách giáo duc, trong

khi chî có hai trong sô bon nüóc tai Tây và Nam Á và chî

có mot trong nàm nüóc tai Châu Phi cân Sahara thüc hiên

dieu này.

Müc täng trüöng chi tiêu giáo duc kë tù näm 1999 khá

an tüöng tai nhiëu quóc gia. Trong 24 quóc gia có só

lieu thuôc Châu Phi cân Sahara, ty le täng trüöng chi tiêu

giáo duc trung binh là 5,5% trô lên mot näm; dói vói

näm nüóc thuôc Tây và Nam A , müc täng này là 5,1%.Ty
le täng chi tiêu giáo duc thâ'p hon tai Dông A vàThài Binh

Düöng (4,7%), Châu My La Tinh và Ca-ri-bê (2,4%) Trung Á

có müc täng trüöng cao nhâ't (8,1 %)

Mot diéu dáng khích le là trong hai khu vüc có nhiëu trè

em thâ't hoc nhâ't trên thë giói (Châu Phi cân Sahara, Tây

và Nam A), chi tiêu cho giáo duc dà täng lên nhanh chóng,

mäc dù không phâi ô tât cá các nüóc.

Chi tiêu cho giáo duc tiéu hoc duoc Uu tien
han tai các nüóc có thu nhâp thâp

Trung binh các nüóc có thu nhâp thâ'p dành hau nhü mot

nüa chi tiêu giáo duc cho câ'p tiéu hoc, so vói khoàng 38%

ngân sách giáo duc tai các nüóc có thu nhâp trung binh

và 25% tai các nüóc có thu nhâp cao So vói các nüóc có

thu nhâp cao và trung binh, phân chi ngân sách cho giáo

duc trung hoc tai các nüóc có thu nhâp thâ'p khá khiêm

ton (28%) Do sue ép mo rông hê thóng giáo duc trung

hoc cüng dang trô nên câ'p thiét tai các nüóc có thu nhâp

thâ'p, sü canh tranh vé ngân sách vói cap tiéu hoc cüng

düöc dät trong tinh trang tüong tü. Chî có 1 9 nüóc dang

phát trien có thông tin vé thay ctói trong chi tiêu công cho

giáo duc tiéu hoc thöi ky 1999-2005 và không theo mot

hüóng nhâ't dinh (bây nüóc täng, müöi hai nüóc giâm).

Chi tiêu công dành cho giáo duc tiéu hoc là mot trong

nhüng vü khi chính sách manh më nhâ't dé các chính phú

thüc hiên mot chuong trinh xóa dói giám nghèo. Mot

nghiên cúu tai Ê-ti-ô-pi-a cho thâ'y täng chi tiêu công cho

giáo duc trong thöi gian 1996 - 2000 dân dën chi tiêu

nhiëu hon cho trê em tai nhüng hô gia dinh nghèo nhâ't,

däc biêt là các bé gái.

Nhüng cách biêt vë dia ly trong chi tiêu giáo duc thüöng

Ion nhâ't tai nhüng quóc gia có diên tích Ion, däc biêt là

nhüng nüóc theo cö câu hành chính lien bang Trong

nhüng näm gân dây, Bra-xin, ÂnDôvà Ni-giê-n-a là nhüng
vi du vé viêc thüc hiên nhüng bien pháp tro cap cho các

vùng kém phát triën và thiéu nguôn lüc, nhüng nöi nôi

chung cô mue dô cung câ'p dich vu giáo duc và két quà

hoc tâp thâ'p nhâ't

Gánh nâng tài chính dôi vói các hô gia
dinh nghèo

Mac dù mot só chính phû da thüc hiên nhüng sáng kién

nhàm giâm bot gánh näng tài chính cho viêc hoc tâp cùa

con em các hô gia dinh, thüc té tai nhiéu quóc gia là các

hô gia dinh van phái dóng góp dáng kë cho giáo duc con

em cúa ho và vi thé han che khá näng tiép cân giáo duc

cúa các hô nghèo nhâ't.

Trüóc tien, dó là nhüng khoân dóng góp bô dâu cho các

co só giáo duc Mot nghiên cúu vé 1 1 quóc gia dang phát

trien có thu nhâp trung binh và thâ'p cho thâ'y tal 9 nüóc

các hó gia dinh phái chiu hön mot phän tütong chi phi cho

các cö só giáo duc trên toàn quóc. Tai Chi-lê và Jamaica,

các hô gia dinh dóng góp hön 40% và có nhüng bàng

chüng rö rang vë viêc chi phi nhy dang täng lên tai Ác-

hen-ti-na, Chi-lê, ÁnDó, Jamaica vàThài Lan. Nhin chung,

Chi tiêu công

dành cho giáo

duc tiéu hoc

là mot trong

nhtrngvükhí

chính sách

manh mê nhâ't

de các chính

phù thirc hiên

môtchiiong

trinh xóa dói

giâm nghèo
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Nàm 2004 và

2005, các niíóc

thu nhâp thâ'p

nhân dirçfc 3,1

ty dô la My

viên trçf moi

näm cho giáo

duc cö ban, cao

hon so vói m líe

1,8 ty do la My

vào näm 1999

và 2000

chính phù tai các quóc gia dang phát trien tai tro nhiéu

hön cho giáo duc bâc tiéu hoc và trung hoc so vol bâc dai

hoc Tuy nhiên, các hô gia dinh van phái dóng góp tói 20%

chi phi giáo duc tai bâc tiéu hoc và trung hoc.

Macdù nhüngquydinh hién phàpyêu câu phâithuchiên

giáo duc tiéu hoc mien phi, hâu hét tré em tai các trüöng

tiéu hoc công van phái dóng mot so loai chi phi, thuông

là chi phi dông phuc, thiét bi, di lai, dóng góp cho hôi cha

me hoc sinh và chi phi câi thiên trang thiét bi trüöng hoc.

Nhüng dieu tra gân dây cho thâ'y trong só 94 quóc gia, chî

có 16 nüóc hoàn toàn khôngthubâtculoalphinàotaibâc

tiéu hoc. Nhüng chi phi này có thé chiëm tói mot phân ba

thu nhâp cùa hô gia dinh, trô thành gánh nâng dói vói

nhüng gia dinh nghèo nhâ't Tai hâu hét các quóc gia, các

hô gia dinh nghèo thüöng phân bô chi tiêu cho giáo duc

nhiéu hön là các gia dinh khá già hon Nhüng nô lue tài

chính cân thiét dé tiép tue hoc lên trên tiéu hoc thuông

là vâ'n dé dáng kë hon dói vói nhüng hô gia dinh cô thu

nhâp thâ'p. Thiéu tién', 'vân dé kinh të'/cân phâi làm viêc',

'gia dinh không dù khá näng chitrâ chi phi hoc düöng' là

nhüng nguyên nhân chù yéu trong nhüng cuôc ctiëu tra

vënguyên nhân trê bô hoc. Tal Uganda, 71% tré em düöc

dieu tra vë ly do bô hoc trüóc khi ché dô hoc phi düöc bâi

bô dëu cho rang chi phi di hoc là nguyên nhân chính.

Bi de doa bôi ánh hüóng cüa nhüng chi phi này, nhiéu hô

gia dinh có xu hüóng dâu tü it hon cho nhüng düa con

ma hg cho rang giá tri cüa viêc di hoc là không dáng kë

hoäc khi nhüng chuân müc vê vän hóa dän dén sü phân

biet dói xü vói nhüng düa tré trong cùng mot hô gia dinh.

Khi phái dät ra sü üu tién thi các bé gal và nhüng düa con

Ion han trong gia dinh phái chlu thiét thói.

täng sü hô tro cüa các nhà tal tro. Trong nhüng näm tiép

ngay sau dó, tông giá tri cam kêt hô tro phát trien chính

thúc (ODA) cho giáo duc täng lên nhanh chóng, dat müc

1 0,7 ty dó la My trong näm 2004 so vói múc chî có 6,5 ty dó

la My trong näm 2000, múc täng 65% vé giá tri thüc (xem

Hinh 41) Tuy nhiên, näm 2005, nguôn này giám mât 2 ty

dô la My, khién tông mue viên tro cho giáo duc giâm xuóng
bàng mue nàm 2002.Ty trong viên trö phân bôcho khu vue

giáo duc vân on dinh vào khoàng 1 3% cho các nüóc dang

phát triën và 1 6% cho các nüóc có thu nhâp thâ'p.

Tông mue viên tro cho giáo duc co bân tai các nüóc dang

phát trien täng vói ty le thâm chi cao hon vào giai doan

2000 và 2004, tâng 90%, tù 2,7 ty lên 5,1 ty dô la My nhüng

cüng phâi chiu chung mue suy giâm 27% vào nàm 2005

Rät khó dé dánh giá lieu sü sût giâm trong nguôn viên trö

này cô phâi là theo chu ky bien dông thông thüöng hay

thé hiên mot süthay dôi trong thái dô cúa các nhà tài tro

dói vói vâ'n dé giáo duc Nàm 2004, mot só nhà tài tro lôn

nhâ't da cam kët mue viên trö rät cao cho giáo duc, däc

biêt cho giáo duc cö bán tai mot só nüóc Ion .

Viêc giâi ngân các nguôn viên tro do lüöng viêc chuyën

giao các nguôn lue tài chính và chi tiêu ODA cho hê thông

giáo duc tai các nüóc nhân viên trö trên thüc té Hoat

dông giâi ngân cho giáo duc trên tâ't cá các quóc gia dang

phát triën dat con só 6,7 ty dô la My trong näm 2005,

cao hon so vói múc 4,4 ty näm 2002 (täng 1 1 % mot näm).

Ty trong phân bô cho giáo duc co bân là 2,8 ty dô la My
trong câ hai nàm 2004 và 2005. Do nhüng cam kët viên

tro trong nàm 2005 giâm dâng kë, hoat dông giâi ngân

châc chân se chî ó cùng mot mue dô hoäc thâ'p hon trong
vài nàm tói.

Viên tro* ntfcVc ngoài cho GDCMN

Hôi nghi Dakar näm 2000 da thúc dây han nüa tâp trung

vào PCGDTH và giáo duc cö bàn, dông thöi kêu goi gia

Hinh 4.1 : Tong giá trj cam kêt tài tra cho giáo duc và giáo duc cö bàn, 1 999 - 2005

Tông mác viên trçf cho giáo duc (ty USD)

10.7

Tong mut viên tro cho giáo duc co bàn (ty USD)

5 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

D Các niróc nhân viên tro

Các nuefe thu nhâp thâp

Xem Chuong 4 8áo câo GDCMN day au

2.8 2.7 2.9 2.9

Ina Ba IB Ba

5.1

4.0 I	1 3.7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

n Các nuúc nhân viên tra

Các nuerc thu nhâp thâ'p

Chù trong nhiëu hon dën các nüóc
có thu nhâp thâp

Tông mue viên tro cho giáo duc täng lên kë tù 1999 dà

mang lai loi ich däc biêt cho các nüóc có thu nhâp thâ'p.

Viên tro cho giáo duc tai nhüng quóc gia này ô mue trung

binh 5,3 ty dô la My trong nàm 2004 và 2005, cao hon so

vói múc trung binh 3,5 ty dô la My häng näm thöi ky 1 999

và 2000. Ty trong trong tông viên tro cho giáo due täng tü

50% lên 56% Xu hüóng này thâm chi bôc lô rö hön trong

viêc phân bô viên tro cho giáo duc cö bán Näm 2004 và

2005, các nüóc thu nhâp thâ'p nhân düöc trung binh 3,1 ty

dô la My viên trö moi nam, chiém ba phân tu viên tra cho

giáo duc co bàn tai tâ't câ các nüóc dang phát triën, cao

hon so vói müc 1 ,8 ty dô la My vào näm 1 999 và 2000.

Phân bô tài tro cho giáo duc trong khu vüc cüng thay dôi

kë tù 2000. Mac dù các nüóc Châu Phi cân Sahara tiép

tue nhân duoc nguôn tài trö lôn nhâ't cho giáo duc và
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giáo due co bân, ty trong cho Tây và Nam A cùng täng tù

12% lên 20% dói vói viên trö cho giáo duc và tù 16% lên

31% dói vói giáo duc cö bán.

Dieu này không có nghîa là viên tro cho giáo duc co

bân dâ dén düöc vói các nüóc cân dën nguôn này nhâ't

trong só các nüóc nghèo nhâ't. Hai so sânh don giân cho

thâ'y diéu này. Các quóc gia có ty lé trê em thâ't hoc cao

(Burundi, Chad, Bö Bien Ngà, Mali, Ni-giê) nhân düöc múc

viên tro khâ thâ'p dói vói giáo duc cö bàn trên mot trê em

dô tuôi tiéu hoc. Cüng nhü vây, mot só nüóc có thu nhâp

trên dâu ngüöi khá cao lai nhân düoc só viên trö giáo duc

co bân trên dâu mot trè em dô tuôi tiéu hoc tüong dôi

Ion trong khi mot só quóc gia nghèo lai nhân düöc rät it

nguôn tài tro. Ba müöi làm nüóc yê'u kém chî nhân düöc

14%tùtông múc viên tro cho giáo duc cö bàn trong näm

2005, tüöng düöng ty trong dành cho các nüóc này vào
näm 1999

Quay trô lai vol 15 nüóc nhân düöc nhiéu viên tro giáo duc

nhâ't trong näm 2004 và 2005, bon quóc gia thuôc Tây và

Nam Á (Afghanistan, Bangladesh, An Dô và Pakistan) nhân

düöc 17%, nàm nüóc Châu Phi cân Sahara (Burkina Faso,

Mô-zam-bich, Xê-nê-gan, Uganda và Công hôa Tanzania)

nhân düöc 10%. Bon nüóc nhân tài tro Ion nhâ't dói vói

giáo duccö bân déu nàm ó Tây và Nam Á, trong dó nêng

An dô nhân düöc 1 1 % tóng mue tài tro phân bô cho giáo

duc cö bân thöi ky 2004-2005. Ty trong phân bô cho giáo

duc cö bân trong tông mue tài tro cho giáo duc cùa 10

nüóc nhân viên tro Ion nhâ't dëu tâng lên kë tù 1 999

Nhüfng chien lUç/c cùa nhà tài tro*
dôi vói giáo duc

Liu tién dành cho giáo duc trong tông sô viên tro khác

nhau rät nhiëu tùy theo tùng nhà tài tro song phüöng

Pháp là nüóc dóng góp nhiëu nhâ't cho lïnh vüc giáo duc
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Bleu 4.2: Viên tro cho giáo duc và giáo duc co bàn cùa các nhà tal tro, tinh trung binh glal doan 1999 - 2000 và 2004 - 2005

Tong vién tro

cho giáo duc

Tông viên tra

cho giáo duc caban

% viên tro GDCB trên

tông viên tro giáo duc

% viên tro GDCB tren

tông ODA phân bô
cho khu vue

TBnâm

1999-2000

TBnâm

2004 - 2005

TBnâm

1999-2000

TBnâm

2004 - 2005
TBnâm

1999-2000

TBnâm

2004-2005

TBnâm TBnâm

1999-2000 2004-2005

Gia tntaithàidiém hiên tai 2005 Tnéu USD Giâ tri tai thöi diê'm hién tai 2005 Tnêu USD (%) (%) (%) (%)

Pháp 1548 1537 354 279 23 18 9 7

Nhât 517 1 047 213 281 41 27 2 3

Diîc 829 760 119 146 14 19 3 3

My 355 672 194 563 55 84 3 3

Vtrong quae Anh 435 646 320 540 74 84 8 13

Hà Lan 272 570 176 375 65 66 12 13

Canada 95 223 48 173 51 78 6 11

NaUy 137 186 85 117 62 63 8 9

TàyBanNha 225 155 68 59 30 38 6 7

Bl 89 155 15 35 17 23 3 4

Dan Mach 69 137 42 82 61 60 4 6

ThuyDién 68 129 44 66 65 51 5 4

Úc 239 127 63 57 26 45 6 5

Á0 122 89 5 4 4 5 2 2

1 ta II a 53 86 15 39 29 46 3 9

Phân Lan 26 66 12 40 44 61 7 10

Allen 17 61 9 38 51 63 14 12

BôDàoNha 36 60 9 8 26 14 4 4

NewZealand 0 58 0 31 54 19

ThuySy 45 35 19 16 43 45 3 2

HyLap 0 30 0 4 14 3

Luxembourg 0 26 0 12 46 11

Tâng tài trrj song phifcrng 5 180 6 812 1811 2 944 35 43 5 6

Hiêp hôi Phái trien Quóc lé 787 1355 406 822 52 61 7 9

Oy ban Châu Au 709 762 451 351 64 46 7 4

Quy Phát triën Châu Â 125 308 9 78 7 25 1 5

Quy Phát tnén Châu Phi 74 141 46 55 62 39 7 4

Quy nhi dóng LHQ 28 64 28 63 100 99 16 14

Sáng kién Hành dông nhanh 0 44 0 44 100 100

Quy dàc biêt Ngân hàng Phái trien Lien My 5 35 3 15 50 42 1 4

Tong cam kit tài truffa phirang 1734 2 709 945 1428 55 53 6 6

Tâng công

Ltiuy ( | là không có sô lieu

Ngitân Xem Chuong 4 Bao câo GDCMN rjây du

6 914 9 520 2 756 4 373

Mot so các nhà

tài trçr Ion nhât

trong lïnh vire

giáo duc lai chî

phân boit hön

mot phân ba

tong viên trö

giáo duc cho

bâc giáo duc cö
bân

trong thöi gian 2004-2005 cam kët 1,5 ty dô la My mot

näm, hoäc 40% tóng müc viên tro cho tâ't câ các lïnh vue.

Các nhà tài tro Ion tiép theo là Nhât và My, vói múc cam két

trung binh tüöng üng là 1 ty và 0,7 ty dô la My mot nàm.

Tuy nhiên, nhüng con só này tüöng dói thâ'p so vói tóng

müc tài trö ma ho cam kët Nhât phân bó khoàng 12%tiën

tài trö cho lïnh vüc giáo duc (täng tü5% vàonàm 1999 và

My cam kët it hon 4%.Trong só các nhà tài trö da phüöng,

Hiêp hôi Phát trien Quóc te (IDA) cùa Ngân hàngThë giói

(WB) và Ûy ban Châu Au là nhüng ngüöi dóng góp nhiëu
nhâ't cho giáo duc giai doan 2004 và 2005 (tüöng üng 1 ,4

ty và 0,8 ty dô la My mot nam).

Các nhà tài trö song phüöng cüng có nhüng chién lüöc

rät khác nhau dói vói giáo duc cö bân Mot só nüóc, bao

gôm Canada, Dan Mach, Phân Lan, Ai Len, Hà Lan Na Uy,

Vüöng Quóc Anh và My dät giáo duc cö bân lên üu tien

hàng dâu trong tài trö lïnh vüc giáo duc và dành hön mot

nüa viên tro giáo duc cüa minh cho bâc hoc này. Nhüng

mot só các nhà tài tro Ion nhâ't trong lïnh vüc giáo duc,

bao góm Pháp, Duc và Nhât bân lai chî phân bó ít hon

mot phân ba tong viên tro giáo duc cho bâc giáo duc co

bân (Xem biëu 42). Nhüng nhà tài tro này phân bó mot ty
trong dáng ké cho bâc giáo duc sau trung hoc. Rö rang là

nhüng nhà tài tro này cüng dành rät it nguôn viên tro cho

giáo duc mâm non và xóa mù chücho ngüöi Ion

Trung binh, các nhà tài trö da phüöng dành khoàng 53%

tóng tài trö cüa ho cho giáo due cö bán trong näm 2004

và 2005, so vói müc 43% cúa các nhà tài tro song phüöng.
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Tuy nhiên, tài trö song phuong có thâ'y müc täng 8% trong

thai ky 1999-2000. Quy Catalytic cüa Sáng kién Hành

dông nhanh (dành cho các nüóc có ít nhà tài tro) dà phân

bó toàn bô nguôn viên tro cüa mlnh cho giáo duc cö bàn.

Vào cuói tháng 6/2007, các nhà tài tro dâ cam kët thüc

hiên tóng só 930 tnêu dô la My cho giai doan 2003-2007

và 1 30 triêu dô la My dâ düoc giâi ngân cho 1 8 nüóc nhân
tài trö.

Trong só nhüng nhà tài trö dóng góp nhiéu nhâ't cho

giáo duc, có sü suy giâm rö rêt trong tài trö cho giáo duc

cö bán vào näm 2005 Anh và IDA dà giâm tüöng üng

khoàng 70% và 80% cam kët tal tro cùa minh. Các nhà

tài tro giâm mue viên tro giáo duc nhiëu nhâ't vào nam

2005 là nhüng quóc gia hoäc tó chüc dâ tâp trung cao dô

nhüng dóng góp cùa ho trong näm 2004, khi Án dô và

Bangladesh nhân tói ba phân tü viên tro cho giáo duc co

bàn tù Anh và mot nùa viên trö cùa IDA. Nhüng nhà tài

tro khác có xu hüóng râl dëu các nguôn viên trö cüa ho

trên mot pham vi rông Pháp, My và Ùy ban Châu Au có
mot nhóm nüóc nhân tài trö chù yëu düoc ho phân bó

nguôn viên tro giáo duc cö bân moi nàm, phân côn lai

düoc chía cho mot só nüóc khác Úng xü cúa mot só nhà

tài tro trong viêc tâp trung các khoân viên tro cùa mlnh

vào mot val quóc gia trong näm 2004 giâi thích viêc cat

giâm tài tro manh më trong näm 2005. Neu nhü viêc cat

giâm này läp lai trong tüöng lai, nó có thé trö thành mot

vâ'n de nghiêm trong

Nhüng chüöng trinh giâm nö cüng mang lai loi ich cho

mot só nüóc có thu nhâp thâ'p. Dé có thé hüóng loi tù

Sáng kiên Hô trö các nüóc nghèo mác no cao, các quóc gia

phâi chuän bi mot chién lüöc xóa dói giám nghèo. Trong

só 30 quóc gia düöc hüöng chüöng trinh giám no này, các

chi tiêu vé xóa dói giâm nghèo da täng trung binh tü 6,4%

lên 8,5% GDP giüa 1999 và 2005. Tal Mali, trong binh 37%

só tién tiét kiêm düöc tù viêc giâm no düoc chuyën trüc

tiép vào ngân sách giáo duc co bân tùng näm trong thöi

ky 2001 và 2005. Két quâ là chi tiêu cho giáo duc co bân

cüng täng thêm 1 5% trong thói ky này.

Hoat dông viên tro* hiêu qua hern

Tai hai müöi trong só sâu müöi tám quóc gia kém phát

trien nhâ't, có ít nhâ't 8 nhà tal tro chính hoat dông trong

lïnh vüc giáo duc thöi gian 2003 và 2005, và müöi nüóc

trong só dó có ít nhâ't 12 nhà tal trö. Kë tù 2000, nhüng

dông thai nhàm câi thiên nhüng tac dông cüa viên tro

thông qua dat düöc mol quan hê hài höa hön giüa các

nhà tài trö và giüa chính sách üu tien cùa chính phù vói

chién lüöc cúa nhà tài tro da düoc thúc day. Hô trö ngày

càng düöc các nhà tài trö täng cüöng dói vói nhüng

chüöng trinh tiép cân tói toàn ngành giáo duc hon là tài

tro trüc tiép cho nhüng dü án cu thé. Cách tiép cân này
làm giâm chi phi giao dich dói vói các nüóc nhân tài tro

hön khi các tô chúc phát triën "làm mot mlnh" nhùng du
an don le cùa ho.

Dông thái tién tói mot co ché höp tac tôt hon giüa các

nhà tài tro düoc hoàn tâ't trong Tuyên bô Pari vë Hiêu quâ

Tàitro, düoc ky két bôi 107 quóc gia và 26 tô chúc quóc té

vào näm 2005. Tuyên bó này düa ra nhüng chi só vë tien

dô và các tiêu chuân vé thông le tôt dol vol 5 nôi dung

xác dinh tinh hiêu quâ cùa mot khoân tài trö. tinh sô hüu,

tinh hàl höa, sü lien kët, kët quâ và tràch nhiêm chung

Nhüng nguyên tac này cüng là trong tâm cùa Sáng kién

Hành dông nhanh GDCMN, tâp trung vào viêc thông qua

mot ké hoach phát triën giáo duc do các nhóm nhà tài tro

quóc gia thüc hiên.

Tuyên bó Pari dâ nêu rö vào näm 2010, 66% viên tro se

düöc cung câ'p thông qua các chüöng trinh hön là các

dü án. Dói vói toàn bô ngành giáo duc tai tâ't câ các quóc

gia, viên tro cho các chüöng trinh giáo duc dâ täng tù

6% trong giai doan 1999-2000 lên 18% trong giai doan

2004-2005, trong khi các khoân tài tro dû an chî chiém

mot ty le on dinh tù 1 1% dén 12% (hâu hê't tài tro düói

dang hoptàckythuât, bao gôm câ hoc bông giáo duc sau

trung hoc). Dói vói giáo duc co bân, süthay dôi côn dáng

kë hön nüa: sü hô trö theo chüöng trinh cüa ngành täng

tü 20% lên 34% và hö trö theo dü án giám tü 20% xuóng

1 3%. Xu hüóng này rö rêt hon ó các quóc gia nghèo nhâ't.

Ca-na-da, Dan Mach, Phân Lan, Na Uy và Thuy Dién moi

nüóc dëu dành trên 40% nguôn viên tro cüa mlnh cho

giáo duc düói dang các hô trö cho toàn ngành giáo duc

trong giai doan 2004-2005.

Nhüng dieu kiên nhâ't dinh là cân thiét dé viêc tài tro

cho nhüng cái each trong toàn ngành giáo duc trô nên

có hiêu quâ. Các chính phù phâi có quyén 'sô hüu' nhüng

cuôc cài each này và bô tài chính cân phâi hâu thuän cho

chính phù. Các bô ngành tal các nüóc nhân tài tro cân có

dù näng lüc dé dám bâo rang các quyét dinh düöc düa ra
và thüc hiên mot cách hüu hiêu

Nhüng phüöng thúc mói cúa hoat dông viên tro dang

phát huy tac dung dén múc dô nào tai các quóc gia nhân

tài tro7 Tai Công höa Tanzania, khoàng 50% tông só viên

tro düói dang hô tro trüc tiép vào ngân sách düöc 14 nhà

tài trö cung cap. Các dánh giá cho tháy múc chi tiêu cao

hön cho cá giáo duc và y té. Tuy nhiên, näm 2004, nüóc

này van con 1 1 0 dü án hô tro giáo duc düoc nüóc ngoài

tài tro vói ngân sách trung binh khoàng 1 triêu dô la My.

Tal Bangladesh, mot dánh giá vé Chüöng trinh Phát trien

Ketír2000,

nhüng dông thái
nhàm caí thiên

nhûrng tácdpng

cüa viên trö

thông qua

dat diiöc

moi quan hê

hài höa hön

giCra các nhà

tài trçf và giGra
chính sách iru

tien cûa chính

phü vói chien

li/öc cüa nhà

tai trö da diföc

thúc day
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Giáo ducTiëu hoc, do 10 nhà tài trö cung câ'p tài chính,

cho thâ'y sü phói hop cùa các nhà tài tro và chính phù rät

yéu kém. Nhân viên cùa co guan tài tro khâng dinh rang

vë cö bân các nhà tal tro phó mäc chüöng trinh câi cách

giáo duc tiéu hoc lên vai chính phù. Bên canh dó, tai nhiéu

nüóc düoc diéu tra, dói thoai chính sách giüa chính phü

và nhà tài trö thüöng không düöc thüc hiên trong nhüng

lïnh vüc nhü là chät lüöng giáo duc.

Mot so nhà tài trö dà tien hành nhüng dánh giá dinh tinh

vë các chüöng trinh hô trö giáo duc co bàn. Mot dánh giá

vë hô trö cùa Ngân hàng Thé giói cho giáo duc tiéu hoc

giai doan 1990-2005 dà kët luân rang nhúng düán giúp

các quóc gia täng só hoc sinh nhâp hoc nhüng lai không

làm düöc viêc giâm ty le hoc sinh bô hoc và câi thiên kët

quà hoc tâp, däc biêt là dói vói nhüng trè em thiêt thöi.

Chi có khoàng 60% trong so 700 dü án düöc dánh giá

düöc xép hang là có tinh bën vùng. Mot bao cao dánh giá

hai phân ba dü án giáo duc do Ngân hàng Phát trien Châu

Á tài tro phát hiên ra rang nhüng dü án thành công nhät
là nhüng dü án düa trên each tiép cân có sü tham gia và

cùng sóhüu.

Dé tóm lüoc toàn cánh búc tranh tài trö giáo duc, kë tù

näm 2000 các chính phú và nhà tai tro da täng cüöng

nhüng cam kët tal chính cho GDCMN trên toàn câu, tuy

nhiên vói nhiëu múc dô khác nhau. Tai mot só quóc gia,

chính phü và các nhà tài trö thüc hiên nhüng phüöng

thúc moi hüu hiêu hön de phói hop vói nhau, trong khi ô

mot só nüóc khác, nhüng dieu kiên cân thiét de thüc hiên

sü phói hop chüa ton tai
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1 1 1 Chutmg 5. Con difcfng phía trüót

Giá ra chai trong mot
truang hoc tai khu ó chuôt,
Yemen

B
ó¡ chúng ta da vüotquaquá núa con düöng tü Dakar dén näm 201 5, cân phâi dät ra nhüng

câu hôi chính. Dâu là triën vong cùa cuôc hành trinh theo duói các mue tiêu GDCMN? Làm

thë nào dé chính phü và nhüng ngüöi tham gia ó các câ'p có thé day nhanh tien trinh thüc

hiên giáo duc châ't lüöng cho tâ't câ moi ngüöi?
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Den näm 2015,

can phâi tuyê'n

dung thêm

hön 18 triêu

giáo viên moi

trên toàn

thé giói

Nhüng con só dü bao cúa các quóc gia có dây dú só lieu

cho thâ'y- nëu không có sütäng tôc hon nüa:

58 trong só 86 quóc gia chüa dat düöc PCGDTH vän

se không dat düöc mue tiêu này vào näm 201 5;

72 trong só 101 quóc gia se không thành công trong

viêc giám düoc mot nüa so ngüöi Ion mù chü vào

näm 2015;

Chi có 1 8 trong 1 1 3 chüa dat düöc cân bàng giói ô

câ'p tiéu hoc và trung hoc vào nàm 2005 sé dat düoc
dieu dó vào nàm 2015

Các quóc gia có tién bô dáng kë trong viêc phô câp giáo

duc tiéu hoc có xu hüóng täng chi tiêu ngân sách cho

giáo duc trong GNP. Tal các quóc gia cô tien dô chàm

hon thi ty trong ngân sách binh quân cho giáo duc

giâm xuóng.

Dén nàm 2015, cân phâi tuyén dung thêm hon 18 triêu

giáo viên mói trên toàn thé giói. Châu Phi cân Sahara phâi

dói mät vói thách thúc Ion nhâ't: dé dat düöc PCGDTH, só

lüöng giáo viên hiên tai cân phâi täng tù 2,4 triêu näm

2004 lên 4 triêu näm 2015. Bên canh dó can có 2,1 triêu

giáo viên mói dé thay thé cho nhüng ngüöi ra khôi lüc

lüong này.

Täng trüöng kinh té gân dây tai nhüng quóc gia thu nhâp

thâ'p dâ tao ra trien vong tiém näng hön vé chi tiêu ngân

sách cao han cho các mue tiêu GDCMN, nhü là hiên nay

nhiéu chính phù tai Châu Á và Châu Phi cân Sahara dâ

täng chi tiêu tùthu nhâp quóc gia cho giáo duc Nhüng

các chính phü cüng phâi dói mät vói nhu câu chi tiêu

nhiéu hön cho giáo duc trung hoc và dai hoc cüng nhü
cho GDCMN.

Só viên trö cho giáo duc cö bán dành cho các nüóc thu

nhâp thâ'p trong thöi gian 2004 và 2005 - trung binh 3,1

ty dô la My mot nàm - rö rang là düói müc üóc tinh 1 1

ty dô la My cân thiét dé dat düöc các mue tiêu GDCMN.

Mot só lüong dáng kë viên trö dâ düöc thüc hiên thành

công tai nhiëu quóc gia, bao gôm Bangladesh, Án Dô, Mô-

zam-bich và Công hôaTanzania, cho thâ'y nhüng cö hôi dé

täng toc vän ton tai và có thé mô rông.

Sü üu tien ma nhiëu nhà tài trö song phüöng lüa chon dói

vói giáo duc co bán can düöc täng cüöng hön nüa Mot

so nhà tal trö phân bô cho giáo duc co bán it hon 10%

só viên trö cùa minh cho toàn bô các lïnh vue (Biëu 4.2).

Không quóc gia nào trong só ba nhà tài tro Ion nhâ't - My,

Nhât và Duc - phân bô hön 4% cho giáo duc co bàn nàm

2004. Nëu các nhà tài tro song phüöng thüc hiên các cam

kët näm 2005 vé täng tông múc viên tro và täng ty trong

viên tro cho giáo duc co bán trong tông só tài tro cho toàn

ngành lên it nhâ't 10%, thi tài trö song phüöng cho giáo

duc cö bàn cô the dat 8,6 ty dô la My vào näm 201 0. Công

vói tài tro da phüöng, tài tro cho giáo duc cö bán có the

täng lên tông só 1 0 ty dô la My.

Viêc phân bô các múc tài tro täng lên cho giáo duc cö bán

có mot tâm quan trong däc biêt. Không dén 2% viên trö

cho giáo duc co bàn dën düöc vói giáo duc mâm non và

các bàng chung cho thâ'y các nhà tài tro có rät it mói quan

tân dén các chüöng trinh xóa mù chü cho thanh thiëu

niên và ngüöi Ion.

Nhüng con só dü bao vé giáo duc tiéu hoc và ty le ngüöi

biét doc biét viét nói lên diéu gi vë viêc phân bô các nguôn

tài tro trong tüong lai cho các quóc gia dé dat düöc mue

tiéu GDCMN? Nhin chung, ba müöi hai nüóc có thu nhâp

thâ'p düoc coi là có múc dô phát trien giáo duc thâ'p nhät

chi nhân düöc mot phân ba tông mue viên trö cho giáo

duc cö bàn giai doan 2004-2005, gân nhü không khác gi

trüóc hôi nghi Dakar Müöi làm nüóc dâ có kë hoach düöc

Sáng kién Hành dông nhanh phê duyêt và dü kiên 9 nüóc

nüa se düöc phê duyêt trong nàm 2008. Mot vâ'n dé co

bân là làm thé nào de düa viên tro dën vói 8 nüóc cön

lai, tâ't câ (trù hai trong só dó) là nhüng quóc gia yëu kém.

Sâu trong so ba müöi hai quóc gia nhân düöc múc viên

trö düói trung binh cho giáo duc cö bân trên dâu mot trè

thuôc lúa tuoi tiêu hoc trong nàm 2004-2005 và tai bon

quóc gia mue viên trö tinh trên mot trè em dô tuôi dën

trüöng dâ giâm dáng kë tinh tù 1 999-2000.

Hitáng tefi mot chtfctag trinh
hành dông nhàm dat diicfc GDCMN

Toàn câu:

m Moi bên lien quan cân dàm bâo rang GDCMN vân

là mot üu tien hàng dâu trong quá trinh giâi quyét
nhüng vän dé mói nôi lén nhü là bien dôi khi hâu

hay sue khôe công dông, và trong tâm không chi là

PCGDTH;

Chính sách và viêc thüc thi chính sách cân phái nhân

manh vào viêc hôa nhâp moi dôi tüöng , xóa mù chü,

châ't lüong, phát triën näng lue và tài chính ;

Cö cäu quóc té can düöc thüc hiên mot cách hüu

hiêu, hüóng dën moi hoat dông trong khuôn khô
GDCMN
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Các chính phù quôc gia cân phâi:

Chiu trách nhiêm hoàn toàn vé các mue tiêu GDCMN,

cho dù không phâi moi dich vu giáo duc dëu düöc

cung câ'p thông qua khu vue công;

Mô rông sü hô tro dën các trè em nghèo nhâ't và bi

gat ra bên lé xâ hôi thông qua viêc xây düng co sô vât

châ't trüöng hoc tôt hon, bô hoc phi, cung câ'p hô tro

tài chính cho các hô gia dinh nghèo nhâ't, thüc hiên

các mô hinh hoc tâp linh hoat cho thanh thiëu niên

và trè em phâi di làm, thüc hiên giáo duc hôa nhâp

cho tré em khuyét tât, ngüöi dân bân xú và nhúng

nhóm công dông thiêt thôi khác;

Dâm bâo duy tri cân bang giói và hüóng tói binh

dâng vé giói,

Tuyén dung và dào tao giáo viên vói quy mô Ion;

Täng cüöng sü da dang trong các chüöng trinh

giáo duc cho thanh thiëu niên và ngüöi Ion;

Phát trien rông räi nhüng chüöng trinh phô câp

chü viét cho ngüöi Ion,

Dâm bâo rang tré em tiéu hoc näm bat düöc nhüng

ky näng co bân thông qua chú trong dào tao

giáo viên, xây düng moi trüöng hoc tâp an toàn và

lành manh, giâng day bang tiëng me dé và cung câ'p

dây dû hochêu;

Duytri mùc chi tiêu cho giáo duc và tâng chi tiêu cho

nhüng hoat dông cân thiét;

Câi thiên näng lue quân ly cùa chính quyén các cap;

Tao diéu kiên dé xä hôi dân sü chính thúc tham gia

vào quâ trinh xây düng, thüc thi và giám sát các

chính sách vëgiào duc.

Xâ hôi dân sünen:

Dâm bâo sü tham gia kip thöi và thüöng xuyên vói

chính phü trong viêc phát triën, thüc thi và giám sát

các chính sách giáo duc;

Khuyén khích viêc dào tao các thành viên cúa các

tó chúc xä hol dân sü vë phân tích chính sách và

tài chính giáo duc

Các nhà tài trçf song phüöng và da phuong
cân phâi:

Täng só lüöng viên tro cho giáo duc co bân và thüc

hiên tài tro theo mot phüöng thúc khác;

Täng ít nhâ't 10% trong tông khôi lüong tal tro giáo

duc song phüöng cho giáo duc cö bàn và täng cüöng

hon nüa tài tro da phüöng cho giáo duc cö bán;

Cam két dài han nhàm cho phép các bô trüóng tài

chính có thé thông qua nhüng chính sách Ion vé

giáo duc;

Chú trong khu vüc Châu Phi can Sahara và nhüng

nüóc yéu kém;

Phân bô viên trö nhiéu hon cho các chuong trinh

mam non, xóa mü chü, nhüng chüöng trinh giáo duc

khác cho thanh thiëu niên và ngüöi Ion, phát trien

näng lüc;

Tiép tue nhüng no lüc lien kët nguôn viên trö vói các

ké hoach vé giáo due do quóc gia thüc hién.

Nhüng bàng chúng tù sau Hôi nghi Dakar rät hién nhiên:

nhüng chính phû có quyét tâm dâ dat düöc nhüng tién

bô trên khâp các khu vüc và nguôn viên tro täng lên tô ra

có hiêu quâ trong thúc dây nhüng tién bô dô. Dông lue

này cân duoc duy tri và täng cüöng hön nùa nëu muón

dat düoc mue tiêu ngüöi dân ô moi lúa tuoi dëu có quyén

düoc hüóng giáo duc trong khoàng thöi gian ngân ngùi
cön laitrüóc nàm 2015.

Täng cüöng hon nüa nhüng tó chücxä hôi cho phép

ngüöi dân dóng góp và úng hô GDCMN, khién chính

phú và công dông quóc té phâi chiu trách nhiêm vé

các hoat dông phát trien giáo duc;
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Bao cao Giám sát Toàn câu vê GDCMN näm nay dánh dâu mot nüa
chäng düöng ma chúng ta da di qua dé thüc hiên cam két quóc të
vé cung câ'p giáo duc chät lüöng cho tat câ moi ngüöi vào näm
2015. Bao cao da dánh giá tien dô mô rông nhüng chüöng trinh
giáo duc mam non, dat düöc phô câp giáo duc tiéu hoc bât buôc
và mien phi, thüc hiên cân bàng giói và binh dâng giói trong giáo
duc, giám só ngüöi Ion mù chü và cái thiên chät lüöng giáo duc.

Oä có nhüng thành tüu nhâ't dinh, nhâ't là só trè em düöc di hoc
bâc tiéu hoc dâ täng lên. Nhiéu chính phù da thüc hiên nhüng
bien pháp nhàm giâm chi phi hoc düöng và dói phó vói nhüng trô
ngai dói vói giáo duc cúa các em gái. Nhüng nhüng thách thúc Ion
van con dó. Không có dù trüöng lóp, giáo viên và hoc lieu. Nghèo

dói và hoàn cânh thiêt thöi vän là nhüng trô ngai chính dói vói
hàng triêu trè em và thanh thiëu niên. Nhüng chính sách hiên nay
dëu hüóng dën câ hai mue dich là tiép cân và châ't lüöng giáo duc,
nhüng chúng cân düöc thüc thi manh më hön, tü nhüng trè em
lúa tuoi nhô nhâ't, dën vói nhüng công dông dé bi ton thüöng
nhâ't, dông thöi mô rông nhanh chóng nhüng chüöng trinh xóa
mù chü cho thanh thiéu niên và ngüöi Ion. Viên trö cho giáo duc

can düöc day manh hön nüa de thüc hiên cam két mä nhüng nhà
tài trö da düa ra trong näm 2000.

Bao cao Tom tat này cüng nhän manh nhüng düán và chien lüöc
câi cách, dông thöi nâng cao tinh cap thiét cùa viêc thúc dây mot
chüöng trinh hành dông chung manh më hön nhàm dat düöc các
mue tiêu GDCMN.
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