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HÀNG TRIỆU NGƯỜI TRÊN KHẮP VIỆT NAM THAM GIA
TIẾT HỌC PHÁ KỶ LỤC THẾ GIỚI GHI-NÉT VỀ GIÁO DỤC!
SỰ KIỆN GÌ?: Dự kiến hàng triệu học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh và lãnh đạo địa phương
tại 64 tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam sẽ cùng tham gia Tiết học lớn nhất thế giới nhằm
phá kỷ lục Ghi-nét về giáo dục. Tiết học lớn nhất thế giới này là một sáng kiến nhằm lôi cuốn
sự tham gia của nhiều người nhất cùng học một nội dung về giáo dục vào cùng một thời
điểm, tại hơn 120 nước trên thế giới; qua đó tạo ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo, các nhà
hoạch định chính sách trong các vấn đề vì giáo dục trong nỗ lực đạt mục tiêu Giáo Dục Cho
Mọi Người (EFA). Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UNESCO, UNICEF
và các tổ chức phi chính phủ Action Aid, Aide et Action, Catholic Relief Services, Child Fund,
Dự án Giáo dục Việt – Bỉ (BTC), Oxfam Anh, Plan tại Việt Nam, Save the Children Sweden,
Trung tâm hỗ trợ Giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng, Trung tâm quản lý thông
tin của các tổ chức phi chính phủ VUFO-NGO, World Vision để tổ chức sự kiện hưởng ứng
chiến dịch này.
Đây là một sự kiện hưởng ứng Tuần Lễ Toàn Cầu Hành Động Vì Giáo Dục được tổ chức hàng
năm tại 120 quốc gia trên thế giới.

KHI NÀO và Ở ĐÂU?: “Tiết học Lớn nhất Thế giới“ được tổ chức đồng loạt tại 64 tỉnh, thành
của Việt Nam và trên toàn thế giới vào ngày 23 tháng 4 năm 2008. Sự kiện cấp quốc gia của
Việt Nam được tổ chức vào hồi 14h cùng ngày tại THCS Thăng Long, 46, phố Nguyễn Văn
Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội.
Xin xem thêm phần tài liệu đính kèm để biết thông tin về hoạt động chuẩn bị tại những địa
phương có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

THÔNG TIN BỔ SUNG
1. Tuần Lễ Toàn Cầu Hành Động Vì Giáo Dục là gì?
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Chiến dịch Toàn Cầu Hành Động Vì Giáo Dục được bắt đầu vào năm 1999 để vận động cho
giáo dục là quyền con người cơ bản. Chiến dịch này đưa các tổ chức dân sự, các tổ chức phi
chính phủ trong nước và quốc tế, các tổ chức giáo viên và những người hoạt động vì quyền trẻ
em lại cùng nhau để huy động sức ép quần chúng với chính phủ và cộng đồng quốc tế, yêu cầu
họ giữ cam kết cung cấp giáo dục cơ bản, bắt buộc và miễn phí cho tất cả mọi người, phụ nữ
và tất cả các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của xã hội.
Chiến Dịch Toàn Cầu Hành Động Vì Giáo Dục đòi hỏi cộng đồng quốc tế và chính phủ các
nước Nam bán cầu nhanh chóng hành động để thực hiện các mục tiêu và chiến lược Giáo Dục
Cho Mọi Người được thống nhất bởi chính phủ của 185 nước tại Dakar vào tháng 4 năm 2000.
Hàng năm Chiến dịch Toàn Cầu Hành động Vì Giáo dục phát độngTuần Lễ Toàn Cầu Hành
Động Vì Giáo Dục để kêu gọi tất cả các đối tác và yêu cầu các chính phủ đảm bảo quyền giáo
dục của mọi người.
Các mục tiêu của Giáo dục cho mọi người (GDCMN) là kim chỉ nam cho việc làm thế nào để
các quốc gia có thể giúp cho mọi công dân nhận ra những khả năng và quyền của mình, giúp
họ tự bản thân thoát khỏi đói nghèo và để có thể hưởng thụ một cuộc sống có chất lượng.
GDCMN thể hiện một cam kết rộng lớn của nhiều nhà giáo dục ở mọi cấp trong việc đặt giáo
dục lên hàng đầu trong những chương trình của quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Với một cam kết mạnh mẽ cho GDCMN, Chính phủ Việt nam đã soạn thảo và phê duyệt Kế
hoạch Hành động Quốc gia GDCMN giai đoạn 2003-2015 bao gồm một khung hành động
mang tính chiến lược về sự phát triển lâu dài của bốn thành phần ưu tiên trong hệ thống giáo
dục đó là: Chăm sóc và giáo dục mầm non (Nhóm mục tiêu 1), Giáo dục tiểu học (Nhóm mục
tiêu 2), Giáo dục Trung học Cơ sở (Nhóm mục tiêu 3), và Giáo dục không chính quy (Nhóm
mục tiêu 4). Các nhóm này được thể hiện theo ba mảng hoạt động đó là Tiếp cận, Chất lượng
và Sự phù hợp và Quản lý.
Hàng năm, Tuần lễ Toàn cầu Hành động GDCMN (Chiến dịch toàn cầu vì Giáo dục) tạo một cơ
hội thúc đẩy phong trào GDCMN để đạt được các Mục tiêu của GDCMN trước năm 2015.
Chiến dịch này được phát động trên toàn thế giới, tại các thủ đô, các thành phố, các trường
học, các trung tâm học tập cộng đồng, ở cả khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa.
2. Chủ đề của Tuần Lễ Toàn Cầu Hành Động Vì Giáo Dục 2008
Chủ đề năm 2008 được xác định xuất phát từ nhận thức rằng có hàng triệu người trên thế giới
đã không được hưởng một nền giáo dục có chất lượng vì nhiều lý do khác nhau. Một số không
được tiếp cận với giáo dục vì hoàn cảnh cá nhân, như tình trạng khuyết tật, hoặc bị loại trừ bởi
điều kiện kinh tế, dân tộc, giới, mâu thuẫn, điều kiện địa lý hoặc bị tổn thương do tình trạng mồ
côi hoặc lạm dụng sức lao động. Tuần Lễ Toàn Cầu Hành Động Vì Giáo Dục năm nay sẽ tập
trung vào chủ đề: “Giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người: Hãy chấm dứt sự loại
trừ!” và ra lời kêu gọi: “Các nhà lãnh đạo hãy tham gia tiết học với cộng đồng!”.
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