
hòa nhập với giáo dục quốc tế

hàn quốc đang dần cải cách 
hệ thống giáo dục để nâng cao 
chất lượng đào tạo, trong đó 
tập trung vào một số trung 
tâm nghiên cứu và trường đại 
học hàng đầu như Kaist. Không 
chỉ những người giỏi với những 
ý tưởng cải cách táo bạo được 
“trưng dụng” mà những nhà 
Khoa học ngoại quốc ưu tú 
nhất cũng được…săn lùng.

tại phòng thí nghiệm của gs. cho dong ho thuộc 
đại học khoa học và công nghệ hàng đầu hàn 

quốc, Kaist, các nhà nghiên cứu đang phát triển 
một công nghệ cho phép có thể gập màn hình sổ tay 
điện tử dễ dàng như một chiếc khăn mùi xoa. có lẽ 
vẫn còn khá sớm để khẳng định nghiên cứu này có thể 
ra mắt thị trường. tuy nhiên, nó đã chứng minh bước 
đột phá mới trong khoa học hàn quốc đó là: từ một ý 
tưởng do sinh viên đề xuất đã thu hút được các giáo sư 
đến từ 8 khoa khác nhau triển khai nghiên cứu.

trường hợp này khá hiếm gặp ở hàn quốc. vì thông 
thường, các giáo sư sẽ phải tự nghĩ đề tài rồi chọn lựa 
một đội trợ lí đắc lực cho các thử nghiệm của mình. 
tuy nhiên, nguyên tắc trên dường như đang được thay 
đổi trong chính ngôi trường do chính phủ tài trợ. tại 
đây, người ta đang nuôi hy vọng sẽ thay đổi văn hóa  
khoa học của người dân hàn quốc và còn nhiều hơn 
thế nữa.
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ông cho, giám đốc viện tích hợp 
công nghệ thông tin của đại học 
Kaist, cho biết “lúc đầu khi chúng 
tôi quyết định lấy ý tưởng của sinh 
viên để nghiên cứu  xem mức độ 
thành công của nó. chúng tôi đã 
nghĩ đây là điều thật điên rồ và viễn 
vông như trong tiểu thuyết khoa học. 
tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của  ngài 
hiệu trưởng mới, tất cả chúng tôi đã bị 
thôi thúc để thực hiện ý tưởng tưởng 
chừng vô lí này”.

vị hiệu trưởng và những 
cải cách táo bạo 

vị hiệu trưởng này là ông suh nam 
pyo, 71 tuổi, một kỹ sư hóa học. ông 
từng làm quản lí ở học viện công 
nghệ massachusetts và hiện giờ là 
người tiên phong trong những thay 
đổi đang được mong chờ tại một chi 
nhánh của đại học Kaist. hiệu trưởng 
suh mong muốn áp dụng những thay 
đổi mới như việc yêu cầu các giáo viên  
phải giảng dạy bằng tiếng anh, tuyển 
sinh  không nên phụ thuộc quá nhiều 
vào đầu điểm. theo đó, ông hy vọng 
hàn quốc sẽ có thêm nhiều tính cạnh 
tranh hơn trong trường quốc tế.

năm 2006, khi chính phủ hàn quốc 
mời ông sub làm việc để cải tổ viện 
Khoa học và công nghệ tiến tiến 
Kaist (do nhà nước tài trợ) thì cũng 
là lúc các trường đại học hàng đầu 
trong nước đang đối mặt với khủng 
hoảng. việc giảng dạy miễn phí để 
hướng sinh viên vào những ngành 
khoa học công nghệ then chốt trong 
phát triển công nghiệp của hàn quốc 
đã khiến hệ thống giáo dục không 
còn phát huy được tính hiệu quả như 
trước đây. số sinh viên đi du học (chủ 
yếu là ở mĩ) tăng cao và hầu hết họ 
đều không trở về nước làm việc. điều 

này dẫn đến lo ngại hiện tượng “khát 
nhân tài” sẽ xảy ra trong nhiều học 
viện và đại học ở hàn quốc. tổng 
thống hàn quốc, lee myung bak, 
trong một cuộc họp báo, đã phát 
biểu “hệ thống giáo dục giờ đây 
không còn sinh ra những nhân tài có 
thể cạnh tranh với thế giới”.

với nguồn tài trợ từ nước ngoài, đại 
học Kaist được thành lập năm 1971, 
là một trường đặc biệt trong hệ thống 
giáo dục của hàn quốc. vào thập niên 
60-70, cựu tổng thống park chung 
hee chỉ chọn những thanh niên ưu tú 
nhất vào trường để đào tạo trở thành 
những nhà khoa học và kỹ sư. hồi đó, 
chỉ cần có một thành viên trong làng 
được chọn vào trường là miền vinh dự 
của cả ngôi làng đó. cho byung Jin, 
một giảng viên ngành điện, nhớ lại: 
“hồi giữa năm 1987, khi tôi còn học 
ở trường, nhiều sinh viên đã đứng 
lặng trước lá cờ tổ quốc khi đi qua 
thư viện trường vào mỗi buổi sáng để 
thầm nhủ sẽ cống hiến cho sự phát 
triển công nghiệp của đất nước”.

Kể từ sau khi nhận chức ông suh đã 
trở thành nhà cải cách giáo dục được 
nhắc đến nhiều nhất ở hàn quốc với 
việc thay đổi những truyền thống 
quan trọng của học viện Kaist. 

trong bài phát biểu lần đầu tiên của 
mình, ông đã đề xuất việc giảng dạy 
bằng tiếng anh trong  tất cả các lớp 
đại học, bắt đầu với sinh viên năm 
thứ nhất. ông nói “tôi muốn các 
sinh viên của Kaist sau khi ra trường 
có thể làm việc được ở khắp nơi trên 
thế giới. tôi không muốn họ như 
những người hàn quốc khác - tham 
gia các hội nghị quốc tế  nhưng lại 
cùng nhau dùng bữa trưa chỉ vì sợ nói 
tiếng anh”.

việc đề nghị giảng dạy bằng tiếng 
anh là tiền đề cho những thay đổi 

tiếp theo của ông như: mở những 
khóa đào tạo sau đại học cho những 
sinh viên nước ngoài tài năng. năm 
ngoái, Kaist đã cấp học bổng toàn 
phần cho 52 sinh viên ngoại quốc 
trên tổng số 700. trong đó, ông  đã 
ngừng  việc dạy học miễn phí. bất kỳ 
sinh viên nào học lực loại b đều phải 
trả mức học phí lên đến 16.000 đôla 
mỹ/1 năm. hiệu trưởng suh tâm sự 
“ước mơ của tôi là biến Kaist trở 
thành một trường đại học toàn cầu, 
nằm trong top những trường hàng 
đầu thế giới”. một điều được coi là 
“táo bạo” nhất trong các chính sách 
của vị hiệu trưởng này là: tháng 9 vừa 
qua, ông đã từ chối tuyển dụng 15  
trong tổng số 35 giáo sư nộp đơn xin 
giảng dạy tại trường.  trong lịch sử 36 
năm thành lập của trường, đây là lần 

>> Nữ du hành gia Hàn Quốc Yi So-
Yeon là người phụ nữ châu Á thú hai 

bay vào vũ trụ.

đầu tiên có nhiều giáo sư vị bác đơn 
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như vậy.

học viện giáo dục quốc tế ở mỹ, 
năm ngoái, đã có tổng cộng 62.392 
sinh viên hàn quốc nghi tên học ở 
những trường cao đẳng và đại học ở 
mỹ, giúp hàn quốc vào nhóm nước 
có số sinh viên du học ở đây lên lên 
hàng thứ 3, chỉ sau ấn độ (83,833) và 
trung quốc (67,723). một số gia đình 
hàn quốc bắt đầu đầu tư cho con em 
mình sớm hơn. họ gửi con đến mỹ 
để học tiếng anh từ khi chúng còn 
nhỏ. theo thống kê, đã có khoảng 
35.000 trẻ em hàn quốc theo học tại 
các trường ở mỹ. bất chấp xu thế này, 
Kaist vẫn áp dụng quy chế tuyển 
sinh mới. bắt đầu từ năm nay, các 
thí sinh sẽ phải trải qua vòng phỏng 
vấn, thi tự luận và thuyết trình. điều 
này cũng buộc các giảng viên trong 
trường phải luôn đầu tư sáng tạo.

cải cách còn nhiều thách 
thức 

trước đó, bộ công nghệ Khoa học 
hàn quốc đã thuê một nhà khoa 
học nước ngoài để tạo ra những thay 
đổi lớn tại Kaist. năm 2004, robert 
laughlin, người đã giành giải nobel 
vật lý, đã được chọn. ông  đã trở 
thành vị hiệu trưởng nước ngoài đầu 

tiên lãnh đạo một trường đại học 
hàn quốc. tuy nhiên, chỉ sau đó 2 
năm, ông đã trở về trường đại học 
stanford sau khi những thay đổi 
của ông bị phản đối.

những cải cách của ông không 
khác hiệu trưởng suh nam pyo là 
bao. tuy nhiên, chính kinh nghiệm 
và gốc gác hàn quốc đã giúp ông 
suh không bị tẩy chay. ông cho biết 
“cải cách luôn gắn liền với hy sinh. 
tuy nhiên, nếu chúng ta không cải 
cách thì cũng sẽ phải hy sinh. sự khác 
nhau ở chỗ là nếu chúng ta không 
cải cách và không khuyến khích tính 
cạnh tranh thì chính những người giỏi 
nhất sẽ bị hy sinh”.

đến nay, những cải cách của hiệu 
trưởng sub đã nhận được nhiều sự 
ủng hộ. bộ trưởng giáo dục hàn 
quốc, Kim shi ii, đã gọi những cải 
cách của ông suh là “cách hấp dẫn 
đế giúp những trường đại học hàn 
quốc có tính cạnh tranh trên trường 
quốc tế”. còn tờ nhật báo Joongang 
cũng khen gợi “chúng ta phải học 
tập trường Kaist”. Ewan stewart, 
một nhà vật lí người anh đã giảng 
dạy ở Kaist từ 1999, cho biết “tôi đã 
cảm thấy nhiều việc mà hiệu trưởng 
suh đang thực hiện đáng nhẽ phải 
làm cách đây từ lâu”.

chung Joo Yeon, sinh viên năm thứ 
nhất, cho biết cô ủng hộ việc giảng 
dạy bằng tiếng anh. nhưng, đồng 
thời, cô cũng phàn nàn về sự thiếu 
kinh nghiệm giảng dạy bằng ngôn 
ngữ nước ngoài của nhiều giáo viên. 
tuy nhiên, gs. chon, một giáo viên 
môn kỹ thuật điện, nói: “Không 
còn lựa chọn nào khác. nếu chúng 
ta muốn duy trì những tiêu chuẩn 
của nhà trường thì phải biết lôi cuốn 
những tài năng từ khắp nơi trên thế 

giới. điều này đồng nghĩa với việc 
phải mở những lớp học bằng tiếng 
anh”.

tổng thống lee myung bak với tư 
cách là một tổng thống mới, đã cam 
kết ông sẽ trao nhiều quyền tự quyết 
hơn cho các trường đại học bằng việc 
không căn thiệp vào khâu tuyển sinh 
của nhà trường.

>> trịnh hường (theo iht)
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