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Abstract: Educational inequality is a topic of concern in Vietnam and in the world. Recent studies
have shown that some phenomena of inequalities in education are occurred in many places and in
some contents. The paper presents the results of research on educational inequality and also points
out the causes as well as suggests some solutions to overcome this situation in Vietnam.
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1. Mở đầu
GD-ĐT có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược
phát triển của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, Quyền được
học tập của người dân được quy định trong Hiến pháp,
Luật Giáo dục và các văn bản pháp luật quan trọng khác
của Nhà nước. Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI trình bày tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh tầm quan trọng
của giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và cần
phải “hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng
hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã
hội học tập”[1; tr 116]. Có nhiều nghiên cứu về giáo dục
được thực hiện với nhiều chủ đề, trong đó, nổi bật nhất
là những nghiên cứu về khả năng tiếp cận giáo dục của
người dân Việt Nam. Bài viết trình bày về thực trạng,
nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục tình trạng
bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bất bình đẳng về giáo dục
Bất bình đẳng về giáo dục được xét theo hai góc độ.
Thứ nhất, bất bình đẳng về giáo dục là sự phân phối
(phân chia) những thành tựu giáo dục đạt được cho các
thành viên một cách ngẫu nhiên trong xã hội, theo góc độ
này, bất bình đẳng về giáo dục được so sánh tương tự như
bất bình đẳng về thu nhập (hoặc chi tiêu). Thứ hai, bất
bình đẳng về giáo dục là sự phân phối những thành tựu
giáo dục đạt được cho các thành viên theo những cơ sở
xã hội khác nhau, có nghĩa là những người có cơ sở xã
hội khác nhau sẽ nhận được những mức độ giáo dục khác
nhau. Ta có thể đo lường sự bất bình đẳng về giáo dục
theo góc độ này thông qua chỉ số phân hóa (chỉ số chênh
lệch) giữa các nhóm cơ sở khác nhau. Theo góc độ này,
bất bình đẳng về giáo dục được gọi là bất bình đẳng về
cơ hội giáo dục. Vì thế, cả hai góc độ này đều được gọi
chung là bất bình đẳng giáo dục [2].

2.2. Thực trạng bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam
qua một số nghiên cứu
2.2.1. Bất bình đẳng về giáo dục giữa các vùng miền,
giữa các dân tộc
Tìm hiểu sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục
theo khu vực, tác giả Dương Chí Thiện đã mô tả những
nét cơ bản về sự bất bình đẳng giữa nông thôn và thành
thị ở Việt Nam hiện nay: khu vực đô thị có mức chi tiêu
cho giáo dục cao hơn nhiều lần so với khu vực nông thôn
và mức chi này càng ngày càng gia tăng theo các bậc học
từ thấp đến cao ở cả hai khu vực. Tình trạng bất bình
đẳng về giáo dục còn khá phổ biến về tỉ lệ biết đọc, biết
viết và trình độ học vấn giữa các vùng miền, giữa các dân
tộc thiểu số và dân tộc Kinh, giáo dục ở khu vực nông
thôn còn tụt hậu so với khu vực thành thị [3].
2.2.2. Bất bình đẳng giới trong giáo dục ở các vùng dân
tộc thiểu số
Hiện tượng bất bình đẳng giới trong giáo dục còn tồn
tại ở một số nhóm dân cư, vùng miền, tỉ lệ trẻ em nữ ở các
vùng dân tộc thiểu số chưa bao giờ đi học cao hơn so với
các vùng khác trong cả nước; tỉ lệ biết đọc, biết viết thấp
nhất cả nước; tỉ lệ biết đọc, biết viết ở bậc tiểu học thấp
hơn trẻ em trai tại tất cả các tỉnh trong cùng vùng; càng học
cao trẻ em gái bỏ học càng nhiều hơn so với trẻ em trai.
Nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong tiếp cận giáo
dục đối với nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là tiếp cận
giáo dục cấp trung học phổ thông đối với học sinh dân
tộc Cơ-tu ở Tây Giang, Quảng Nam, từ góc độ tiếp cận
giới và văn hóa trong giáo dục, tác giả Phan Thị Lan chỉ
ra: Trong gia đình người Cơ-tu, nam và nữ đều có quyền
đi học như nhau, nhưng nếu gia đình thiếu lao động thì
trẻ em gái sẽ đảm nhận việc ở nhà. Trong một số trường
hợp, trẻ em gái phải chọn giải pháp nghỉ học [4]. Điều
này cho thấy bất bình đẳng giới còn tồn tại phổ biến trong
suy nghĩ của đồng bào dân tộc Cơ-tu nói riêng.
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Cũng nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong giáo dục
ở Việt Nam, tác giả Lê Ngọc Hùng (2016) cho rằng, cả
nước đã đạt được bình đẳng giới về tỉ lệ đi học đúng tuổi
của nam và nữ. Nhưng tỉ lệ đi học đúng tuổi giảm dần từ
tiểu học gần 96% xuống còn gần 10% ở bậc đại học [5].
2.2.3. Bất bình đẳng về giáo dục đối với nhóm người có
thu nhập thấp
Nhiều nghiên cứu chỉ ra tỉ lệ thuận giữa thu nhập và
cơ hội tiếp cận giáo dục. Nghiên cứu của Lê Ngọc Hùng
(2016) đưa ra những minh chứng cụ thể: Bất bình đẳng
về tỉ lệ đi học đúng tuổi đại học giữa nhóm 20% giàu nhất
và nhóm 20% nghèo nhất lên tới 88 lần: tỉ lệ nhập học
đúng tuổi của nhóm giàu là 26,3% so với tỉ lệ nhập học
đúng tuổi của nhóm nghèo là 0,3%. Điều này có nghĩa là
cứ 1 người xuất thân từ nhóm 20% nghèo nhất có cơ hội
đến trường đại học thì có 87-88 người đến trường đại học
xuất thân từ nhóm 20% giàu nhất [5].
So sánh với hai nghiên cứu khác của Mai Quỳnh
Nam và Nguyễn Đình Tuấn [6], [7] ta thấy sự khác biệt
về cơ hội tiếp cận giáo dục và y tế của nhóm người
nghèo. Kết luận chung của các nghiên cứu này cho thấy,
trình độ học vấn, sức khỏe và nghèo đói có mối quan hệ
khá chặt chẽ với nhau. Kết quả nghiên cứu và đánh giá
khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở
các tỉnh miền núi phía Bắc, trong điều kiện xã hội hóa
giáo dục ở Việt Nam của Trịnh Thị Anh Hoa [8] cho
thấy, các tỉnh miền núi phía Bắc và đặc biệt ở các xã có
điều kiện KT-XH chậm phát triển hiện đang gặp rất
nhiều khó khăn trong việc xã hội hóa giáo dục, do hạn
chế cả về nguồn đầu tư và mức độ sẵn sàng đóng góp của
người dân cho phát triển giáo dục.
2.3. Nguyên nhân của bất bình đẳng về giáo dục
Điểm lược những nghiên cứu về bất bình đẳng trong
giáo dục cho thấy, có nhiều phương pháp đo lường bất
bình đẳng khác nhau và nhiều hướng tiếp cận, góc nhìn
khác nhau về bất bình đẳng giáo dục. Mỗi phương pháp
có những ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng tất cả các
nghiên cứu đều nhận diện sự tồn tại của sự khác biệt về
giáo dục giữa các dân tộc, giữa nông thôn và thành thị,
trên phương diện giới. Các nghiên cứu trên còn cho
chúng ta thấy những nguyên nhân của thực trạng ấy.
Những yếu tố tác động đến việc tiếp cận giáo dục của
người dân và tạo nên sự bất bình đẳng là: yếu tố tài chính
[7], cơ hội giáo dục bị hạn chế, yếu tố khuyết tật, giới …
[3][4], nghèo đói, tín ngưỡng,… [6][7]…
Sự bất bình đẳng về phát triển kinh tế luôn là nguyên
nhân của bất bình đẳng xã hội, trong đó có bất bình đẳng
về giáo dục. Mức sống thấp do thu nhập thấp, nghèo đói
luôn là nguyên nhân trực tiếp cản trở cơ hội tiếp cận giáo
dục của trẻ em, đặc biệt một số nhóm như trẻ em khuyết

tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sinh ra ở những gia
đình nghèo. Nhu cầu trẻ em lao động, hộ gia đình nghèo,
thiếu động lực học hành… cũng là “rào cản” đối với việc
tiếp cận của trẻ em.
Kết quả nghiên cứu về bất bình đẳng giáo dục ở Việt
Nam cho thấy có sự khác biệt lớn về cơ hội được tiếp cận
giáo dục và hưởng phúc lợi từ những chính sách hỗ trợ
giáo dục của chính phủ; về kết quả giáo dục giữa các
vùng (đô thị và nông thôn); các miền (đồng bằng và miền
núi; vùng sâu, vùng xa). Đồng thời, chỉ ra các bằng chứng
về những khó khăn trong tiếp cận giáo dục xuất phát từ
các nguyên nhân kinh tế, văn hóa, xã hội, địa lí, ngôn ngữ
và các điều kiện từ trường học như cơ sở vật chất, vấn đề
giảng dạy và tài liệu học tập. Mặc dù hiện nay, Chính phủ
Việt Nam có nhiều chính sách miễn giảm học phí cho
người nghèo, song, nhiều người nghèo vẫn còn gặp khó
khăn khi tiếp cận với giáo dục. Thực tế cho thấy, sự bất
bình đẳng về giáo dục còn thể hiện ở sự chênh lệch về số
lượng và chất lượng (phương thức giáo dục cũ không
khuyến khích được sự tương tác, đầu tư vào giáo án giảng
dạy còn chưa đúng mức, cơ sở vật chất…) các loại trường
học giữa các địa phương. Đặc biệt là ở vùng sâu, vùng
xa, vùng dân tộc thiểu số, khoảng cách từ nơi ở đến
trường học còn xa, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực giáo
dục ở các trường học tại nơi này còn rất thiếu [3].
Nguyên nhân hạn chế cơ hội đến trường của các em
còn bắt nguồn từ: vấn đề di cư, thành phần dân tộc, phong
tục tập quán của mỗi dân tộc… Thực tế, tư tưởng trọng
nam khinh nữ ở một số tộc người (người Chăm, người
Dao..) hay cách phân công lao động theo giới, phong tục
tảo hôn ở các dân tộc H,Mông, Dao, Ra Glai là nguyên
nhân cản trở nhiều nhất đến việc tiếp cận giáo dục của trẻ
em gái [4]. Tập quán kết hôn sớm và nhu cầu sinh con,
làm mẹ ở người Cơ-tu đã ảnh hưởng đến khả năng theo
học của học sinh nữ. Mặc dù trẻ em gái người Cơ-tu vẫn
muốn được đi học, song vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ
là một người phụ nữ của gia đình nên tập quán này dẫn
đến sự báo động nghiêm trọng đối với chất lượng học tập
và sức khỏe sinh sản của học sinh nữ cấp 3.
Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trình độ,
học vấn của bố mẹ, nhận thức chưa đầy đủ của các em
về tác dụng tích cực của giáo dục cũng là yếu tố ảnh
hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em. Trình độ
nhận thức của bố mẹ có “tỉ lệ thuận” với cơ hội tiếp cận
giáo dục của con. Trình độ học vấn của bố mẹ càng cao,
càng có nhận thức cao về tác dụng tích cực của giáo dục
thì cơ hội đến trường của trẻ em càng lớn. Trong những
gia đình mà bố mẹ có trình độ học vấn cao, họ càng đầu
tư nhiều cho chi phí giáo dục của con cái hơn những gia
đình mà bố mẹ có học vấn thấp [3].
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2.4. Một số giải pháp khắc phục tình trạng bất bình
đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện nay
Nhìn chung, công bằng trong tiếp cận giáo dục là một
trong những quyền cơ bản của con người. Với mỗi cá
nhân, chất lượng giáo dục tốt không chỉ cải thiện năng
lực tạo ra thu nhập mà còn góp phần nâng cao chất lượng
sống của họ. Bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục là yếu
tố cơ bản và quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá
nhân cũng như đối với sự phát triển chung của xã hội. Để
thu hẹp hơn nữa khoảng cách và sự khác biệt trong giáo
dục, cần có thời gian, cần sự nỗ lực không ngừng của
Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội.
Theo chúng tôi, để hạn chế, khắc phục bất bình đẳng
về giáo dục, cần tập trung vào một số giải pháp sau:
Một là, các cấp có thẩm quyền cần tổ chức thực hiện
hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời
sống vật chất cho các thành viên trong xã hội.
Dựa trên sự phân tích của các nghiên cứu, tình trạng
bất bình đẳng về giáo dục bắt nguồn từ đời sống vật chất
của các gia đình. Nghèo đói là nguyên nhân của nạn thất
học ở trẻ em, đặc biệt là ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng
sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Việc xem xét các chính sách
phát triển nhằm giảm thiểu những chênh lệch, bất bình
đẳng giữa khu vực nông thôn và thành thị. Muốn phát triển
giáo dục, cần ưu tiên phát triển KT-XH, đặc biệt với người
dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Chính phủ Việt Nam đã có
nhiều chính sách và dành nhiều nguồn lực trong việc nỗ
lực xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng sâu, vùng xa,
vùng kinh tế khó khăn như: Chương trình 135/1998/QĐTTg); Chương trình 134/2004/QĐ-TTg; Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP… Nhưng kết quả kiểm toán các chương
trình trên cho thấy, nhiều nơi tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn trên
50%, cá biệt có nơi 70% (báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2016); một số Bộ, ngành ban
hành chưa kịp thời hoặc chưa đầy đủ các văn bản hướng
dẫn thực hiện các chính sách, nhiều địa phương không có
văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách Trung ương
để các huyện nghèo tổ chức thực hiện [12]. Vì vậy, các cấp
có thẩm quyền cần nghiên cứu ban hành đầy đủ, kịp thời,
đồng bộ hệ thống chính sách, văn bản quy định; hướng dẫn
thực hiện đối với từng dự án, chương trình hỗ trợ giảm
nghèo theo lĩnh vực KT-XH, đặc điểm vùng miền; tập
trung rà soát, xác định mục tiêu xóa đói giảm nghèo gắn
với tiêu chí nông thôn mới; sắp xếp các mục tiêu, nhiệm
vụ, thứ tự ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH
của địa phương và khả năng nguồn lực đầu tư để có cơ sở
điều chỉnh, phê duyệt lại các đề án, kế hoạch nhiệm vụ của
chương trình dự án giảm nghèo, tăng cường công tác tuyên
truyền (thường xuyên, sâu rộng) về chính sách giảm nghèo
bền vững của Đảng và Nhà nước. Đây được coi là một

trong những giải pháp đảm bảo phát triển bền vững của
mỗi quốc gia và là tiền đề, điều kiện thực hiện việc xóa bỏ
bất bình đẳng về giáo dục cho người dân.
Hai là, các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục đầu tư
nguồn lực cho giáo dục nhằm nâng cao khả năng tiếp cận
giáo dục đối với người dân các vùng dân tộc thiểu số,
vùng sâu, vùng xa.
Mặc dù chính phủ đã có những chính sách đầu tư cho giáo
dục nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn
thông qua những việc làm, những kế hoạch thiết thực như xây
dựng thêm trường học, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực giáo
dục, cung cấp tài liệu học tập; ưu đãi, trợ cấp, miễn giảm học
phí đối với các đối tượng, các nhóm xã hội dễ tổn thương như:
trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa…
nhưng, hệ thống an sinh xã hội ở nước ta hiện còn có nhiều
bất cập: Mức độ bao phủ, mức trợ cấp còn thấp và chưa được
điều chỉnh kịp thời, nhất là khi giá cả biến động; nỗ lực tạo
việc làm và đảm bảo việc làm đầy đủ cho nhóm lao động đặc
thù như thanh niên và lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa
vẫn là thách thức lớn; diện bao phủ của nhiều chính sách an
sinh xã hội còn chưa đủ lớn, một bộ phận người dân, nhất là
đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trong việc tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có giáo dục.
Ba là, cần thay đổi suy nghĩ, thái độ của người dân bao
gồm: cha mẹ, người lớn tuổi, người có uy tín trong cộng đồng
về những hậu quả và rủi ro của việc thất học; cần đẩy mạnh
tuyên truyền về tác dụng to lớn của việc giáo dục, đồng thời,
vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số xóa
bỏ những hủ tục lạc hậu. Ở nhiều cộng đồng, việc thất học bắt
nguồn từ truyền thống lạc hậu: bất bình đẳng về giới (trọng
nam, khinh nữ); cổ súy cho việc tảo hôn; quan niệm lệch lạc
về tôn giáo. Đặc biệt, cần phải đẩy lùi tập quán tảo hôn trong
cộng đồng dân tộc thiểu số. Việc những đứa trẻ thất học sớm,
không được hưởng giáo dục, phải lấy chồng và sinh con sớm
khi chưa đủ những kĩ năng, chưa độc lập về cuộc sống là
nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của bản thân chúng và cũng
là nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, thất học trong gia đình,
bao gồm các thế hệ con cái sau này.
Bốn là, một mặt, cần nâng cao tính chủ thể cho phụ nữ
và trẻ em để họ không phải là nạn nhân của bất bình đẳng
giới trong giáo dục, mặt khác, cần có những hoạt động cụ
thể hướng tới đối tượng nam giới - bao gồm những người
chồng, người cha, người anh trong gia đình cần được tuyên
truyền để hiểu biết hậu quả của tảo hôn và những lợi ích lâu
dài mà các cơ hội giáo dục có thể đem lại cho trẻ em cũng
như gia đình, cộng đồng. Những người cha, người mẹ trong
gia đình cần hiểu rằng việc cho con cái dừng học sớm sẽ có
nguy cơ đẩy các em và gia đình họ vào nghèo khổ và thất
học nên việc đầu tư cho giáo dục có tác dụng tích cực nhất
cho việc xóa đói giảm nghèo cho mỗi gia đình và tạo sự phát
triển bền vững cho cộng đồng quốc gia.
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3. Kết luận
Các công trình nghiên cứu về tiếp cận giáo dục và bất
bình đẳng trong giáo dục đã được thực hiện khá nhiều dưới
nhiều góc độ, từ những nhìn nhận khác nhau của các nhà
nhân học, xã hội học, tâm lí học và giáo dục. Những nghiên
cứu này phần nào khái quát được thực trạng giáo dục của
Việt Nam, những bất bình đẳng trong giáo dục cũng như
một số rào cản ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của
người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em. Đã có một số
nghiên cứu tập trung tìm hiểu những khó khăn trong việc
tiếp cận với giáo dục của các nhóm trẻ em, đặc biệt trẻ em
nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số. Việc khảo
sát cho thấy, các nghiên cứu đều nhấn mạnh đến việc cần
phát triển giáo dục theo hướng giáo dục rộng khắp cho tất
cả mọi người. Các giải pháp nêu trên bước đầu sẽ góp phần
giảm bớt sự khác biệt về giáo dục giữa các vùng miền, dân
tộc, giới tính… và cần được cân nhắc thực hiện một cách
đồng bộ, toàn diện.
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM...
(Tiếp theo trang 289)
Trình tự các câu hỏi chính trong hoạt động chia sẻ
kinh nghiệm là: + Câu hỏi về cảm xúc của trẻ khi tham
gia hoạt động; + Câu hỏi về các hoạt động trẻ đã tham
gia; + Câu hỏi về kĩ năng thực hiện một công việc nào đó
của trẻ; + Câu hỏi về kết quả thực hiện công việc của trẻ;
+ Câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến kết quả.
GV khuyến khích nhiều trẻ tham gia chia sẻ kinh
nghiệm và cùng chia sẻ với trẻ để tạo ra không khí vui vẻ,
thoải mái khiến nhiều trẻ muốn chia sẻ. Những trẻ chưa
mạnh dạn, tự tin cần được quan tâm nhiều hơn, không thúc
giục trẻ, cần chờ đợi đến khi trẻ sẵn sàng, tự tin hơn.
Trong quá trình đàm thoại, GV có thể sử dụng các tài
liệu trực quan, tranh ảnh có liên quan đến nội dung TN của
trẻ, thậm chí quay băng hình, chụp ảnh quá trình hoạt động
của trẻ cho trẻ nhớ lại các TN đã qua. Việc này sẽ giúp cho
quá trình chia sẻ hấp dẫn hơn, hướng vào các tình huống
có ý nghĩa đối với việc học của trẻ.
3. Kết luận
Để thực hiện được những biện pháp trên thì sự nhất trí,
đồng lòng và quyết tâm thực hiện của nhà trường là rất quan
trọng. Bởi việc đưa các cháu đi thực tế TN ở khu vực ngoài
trường học luôn luôn cần phải có sự cho phép, sự đồng tình
ủng hộ của nhà trường, của Ban Giám hiệu. Vì thế, nhận thức
của các nhà quản lí bậc học MN về vấn đề này cũng là một
yếu tố rất cần thiết trong việc tổ chức các HĐTN cho trẻ 5-6
tuổi khám phá văn hóa ẩm thực của quê hương. Tóm lại, đây
là một hoạt động rất cần đến sự hợp tác của GV với Ban Giám
hiệu nhà trường, cần có một kế hoạch đồng bộ thống nhất từ
trên xuống dưới nhằm đạt được mục tiêu đặt ra.
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