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Hà Nội, Việt Nam.  Từ ngày 6-8 tháng 12 tại Khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hiệp hội các 

trường Đại học Á-Âu chuyên đào tạo và nghiên cứu về Học tập suốt đời tổ chức “Diễn đàn 

Việt Nam: Học tập Suốt đời – Xây dựng Xã hội học tập”. 

Tham gia diễn đàn Việt Nam gồm có hơn 300 nhà hoạch định chính sách chủ chốt, 

các nhà giáo dục hàng đầu, các chuyên gia và các nhà nghiên cứu của Việt Nam, UNESCO 

và Hiệp hội các trường Đại học Á-Âu chuyên đào tạo và nghiên cứu về Học tập suốt đời để 

chia sẻ kết quả nghiên cứu, quan điểm và kinh nghiệm nhằm tăng cường sự hiểu biết về khái 

niệm và vai trò của “học tập suốt đời” trong quá  trình xây dựng một “xã hội học tập”, theo 

đó sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về học tập suốt đời. Diễn đàn cũng 

sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác UNESCO- ASEM trong việc thúc đẩy học tập suốt đời. 

Khái niệm học tập suốt đời, được giới thiệu trong Báo cáo Học để làm Người (1972) 

của UNESCO và đã được phát triển và công nhận rộng rãi trên thế giới: học tập suốt đời 

diễn ra từ lúc nằm nôi đến khi qua đời, bao gồm học tập chính quy (formal), không chính 

quy (non-formal) và phi chính quy (informal) trong đó tập trung vào ba trụ cột chính là kiến 

thức, kỹ năng và năng lực, đồng thời nâng cao khả năng hành nghề, phát triển cá nhân, trở 

thành công dân tích cực và hòa nhập xã hội.  

 Vận dụng vào Việt Nam, khái niệm học tập suốt đời cũng được hiểu là học tập diễn 

ra trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống với các loại hình giáo dục, các chương trình học 

tập theo cấp, lớp được tổ chức trong các cơ sở giáo dục, nhà trường chính quy (formal) và 

giáo dục thường xuyên bao gồm không chính quy (non- formal), phi chính quy (informal). 

Bên cạnh những chương trình học theo cấp, lớp còn có các hình thức học tập không theo 

cấp, lớp được tổ chức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên (trung tâm học tập cộng đồng, 

trung tâm giáo dục thường xuyên). 

Học tập suốt đời khuyến khích các quốc gia có tầm nhìn nhìn xa hơn các phương 

pháp giáo dục và đào tạo truyền thống, đồng thời xây dựng những chính sách tác động về 

mặt kinh tế và sư phạm đối với  học tập suốt đời. Học tập suốt đời là yếu tố cốt lõi gắn liền 

với phát triển toàn diện và bền vững của các công dân và của các quốc gia cũng như sẽ đóng 

một vai trò quan trọng trong sự chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức của Việt Nam. 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo  nhận thức  rõ tầm quan trọng của học tập suốt đời đối với 

sự phát triển của Việt Nam và đảm nhận vai trò là cơ quan chủ quản về chiến lược quốc gia 

“Xây dựng Xã hội Học tập” trong khuôn khổ Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai 

đoạn 2011 – 2020 và Chiến lược Phát triển Giáo dục giai đoạn 2010 – 2020.  

Kể từ năm 2005, Hiệp hội các trường Đại học Á-Âu chuyên đào tạo và nghiên cứu 

về Học tập suốt đời đã tích cực tiến hành các nghiên cứu so sánh làm cơ sở cho cải cách và 

đổi mới giáo dục dựa trên minh chứng. Các hoạt động của Hiệp hội cũng góp phần thúc đẩy 

học tập suốt đời ở các quốc gia châu Á và châu Âu, coi đó  là khuôn khổ vững chắc cho phát 

triển nguồn nhân lực bền vững, để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội và khuyến 

khích các cá nhân theo đuổi các cơ hội học tập  trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời.  

Là một thành viên tích cực trong sáng kiến “Thống nhất trong hành động” của Liên 

Hiệp Quốc tại Việt Nam, Văn phòng UNESCO Hà Nội hoạt động trong khuôn khổ Thập kỷ 

Xóa mù chữ Liên Hiệp Quốc (2003 - 2012) hỗ trợ cụ thể hóa chiến lược học tập suốt đời 

quốc gia nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời đối với các cá 

nhân, các ban ngành, đoàn thể các cấp và các tổ chức tư nhân thông qua vận động chính 

sách, xây dựng năng lực, hỗ trợ sự hình thành và hoạt động của các trung tâm giáo dục 

thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục 

Vương quốc Đan Mạch ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Văn bản này là cơ 

sở pháp lý quan trọng cho việc tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa về các vấn đề cùng 

quan tâm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của hai nước. 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

 

Ông Nguyễn Công Hinh 

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Tel: +84 4 38683724 

Fax:+84 4 38683724 
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