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“ Giáo dục đến năm 2030: hướng tới 
một nền giáo dục hoà nhập, bình đẳng, 
chất lượng và học tập suốt đời cho tất 

cả mọi người”

Tóm tắt tuyên bố Incheon



Tóm tắt Tuyên bố Incheon

II. Giáo dục đến năm 2030: một tầm nhìn
mới cho giáo dục

• Giáo dục để thay đổi/biến đổi cuộc sống

• Giáo dục là động lực chính của phát triển

• Giáo dục là một loại hàng hoá công



• Đảm bảo cung cấp 12 năm học miễn phí, chi 
trả từ chi phí công, giáo dục tiểu học và trung
học cơ sở bình đẳng/ công bằng và chất
lượng, trong đó ít nhất 9 năm học bắt buộc

Tóm tắt tuyên bố Incheon

• Khuyến khích cung cấp ít nhất một năm 
học miễn phí, bắt buộc và chất lượng 
trước tiểu học và tất cả trẻ em được 
tiếp cận với chương trình chăm sóc, 
giáo dục và phát triển trẻ mầm non



Tóm tắt tuyên bố Incheon

• Cam kết cung cấp các cơ hội học tập và đào tạo có ý nghĩa cho 
một số lượng lớn trẻ em và thanh thiếu niên ngoài nhà trường



Tóm tắt tuyên bố Incheon

• Cam kết giải quyết tất cả các hình
thức loại trừ và lề hoá, khoảng cách
và bất bìng đẳng trong tiếp cận, 
tham gia học tập và kết quả học tập

• Công nhận tầm quan trọng của bình
đẳng giới trong việc đạt được quyền 
giáo dục cho tất cả mọi người

• Cam kết chất lượng giáo dục

Artwork source: http://www.resilience.org/stories/2008-10-02/how-
create-change-your-community-finding-or-forming-local-group



Tóm tắt tuyên bố Incheon

• Đảm bảo các giáo viên và các cán 
bộ giáo dục được trao quyền, 
tuyển dụng phù hợp, được đào tạo 
phù hợp, có trình độ chuyên môn, 
được khuyến khích và hỗ trợ trong 
phạm vi nguồn lực tốt, hiệu quả và 
hệ thống quản trị hiệu quả

Artwork Source: gallery4share.com



• Nền giáo dục có chất lượng cho phép
công dân làm chủ cuộc sống khoẻ mạnh
và đầy đủ/ viên mãn

• Cam kết thúc dẩy các cơ hội học tập suốt
đời có chất lượng cho tất cả mọi người, 
ở mọi hình thức và cấp độ giáo dục

• Cam kết thúc đẩy hệ thống giáo dục hoà
nhập, đáp ứng và thích ứng

Tóm tắt tuyên bố Incheon



Tóm tắt tuyên bố Incheon

III. Thực hiện chương trình giáo dục chung
sau 2015 

• Trách nhiệm cơ bản để thực hiện thành
công chương trình giáo dục này thuộc về
các chính phủ

• Tăng chi tiêu công cho giáo dục (ở mức ít
nhất là 4-6% Tổng sản phẩm quốc nội
và/hoặc ít nhất 15-20% tổng chi ngân
sách công dành cho giáo dục)

• Yêu cầu đưa ra các chính sách và lập 
kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện 
có hiệu quả

Artwork source: www.mrdonn.org



Các mục tiêu tổng thể dự án CSEF 
giai đoạn III (2016-2018)

1. Đại diện xã hội dân sự tham gia hiệu quả vào quá trình lập
kế hoạch ngành giáo dục của chính phủ

2. Tăng cường sự tham gia của người dân trong vận động
chính sách thông qua sử dụng các dữ liệu, nghiên cứu và 
giám sát do người dân thực hiện và/ hoặc huy động xã hội

3. Khối xã hội dân sự quốc gia gây ảnh hưởng đến các tiến
trình chính sách giáo dục trong khu vực và toàn cầu



Các lĩnh vực tập trung và ưu tiên
của nhà tài trợ GPE (Global Partnership for Education)

• Tài chính cho giáo dục

• Hoà nhập và bình đẳng trong giáo dục

• Chất lượng và học tập


