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Lớp chuyên Toán Khóa 1 của chúng tôi không được giải gì trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán miền 
Bắc dù có những bạn rất giỏi. Tuy nhiên chúng tôi đã được hưởng không khí phóng khoáng và lãng 
mạn của việc học, được luyện tập về cách suy nghĩ độc lập, được nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo và 
nghĩa vụ làm người (một vài điều ít nhiều đã thay đổi trong những khóa sau vì sức ép của giải thưởng). 
Rồi tôi có may mắn được toàn tâm toàn ý theo đuổi một chuyên môn hơn 25 năm qua trong những điều 
kiện tuyệt hảo ở INRIA (Viện nghiên cứu Tin học và Tự động hóa Quốc gia Pháp), đại học Wisconsin-
Madison ở Mỹ, và JAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản) ở Nhật, cũng như gắn bó 
lâu dài với một tập thể tốt tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công 
việc cho phép tôi đến thăm, dự hội nghị, và làm việc nhiều lần ở hơn 30 nước, ở hơn 100 thành phố 
trên thế giới, ở nhiều đại học hàng đầu tại Pháp, Đức, Italy, Thụy điển, Hà Lan, Thụy Sĩ,  Áo, Tây Ban 
Nha, Nga, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thailand, ... và ở Việt Nam. 
Những chuyến đi này cho tôi nhiều cơ hội quan sát và so sánh, nhìn và nghĩ về xứ người, nhìn và nghĩ 
về đất nước mình, nhất là về giáo dục và khoa học. Bài viết ngắn này nhằm chia sẻ một số suy nghĩ về 
việc đào tạo ở các lớp chuyên, liên quan đến giáo dục và phát triển. Đề nghị của tôi là chúng ta nên 
đổi hệ thống trường chuyên thành những trường trung học phổ thông chất lượng cao với mục tiêu dạy 
kiến thức phổ thông toàn diện cho các học sinh xuất sắc hoặc có năng khiếu đặc biệt, sao cho các em 
có hành trang tốt trên con đường dài phấn đấu trở thành những công dân  ưu tú của đất nước. 

 

1. Nhìn về xứ người và nước mình 

Khác biệt về địa lý-lịch sử luôn là cơ sở cho các nhìn nhận của tôi về thế giới và sự phát triển.. 

Tôi đã đọc nhiều bài viết của cả người trong và ngoài nước về sự khác nhau của xứ người và nước 
mình, khoảng cách trong giáo dục và khoa học giữa ta với họ, về trí thông minh và năng lực của người 
Việt, ... Đây thật không phải những điều dễ được đồng thuận, vì nói chung ý kiến mỗi người đều dựa 
trên kinh nghiệm, quan sát, và hiểu biết cá nhân. Mà thế giới thì lớn hơn “con voi" nhiều lần.  

“Thuyết” cơ bản đầu tiên của tôi là sự khác biệt về các điều kiện địa lý-lịch sử, nôm na là cái sự “đất 
chật người đông” và “đất rộng người thưa”, là một căn nguyên của sự khác biệt giữa nhiều xứ sở, 
nhất là giữa các nước châu Á và các nước Âu-Mỹ. Tôi đã kinh ngạc và ngày càng thấm thía điều này 
mỗi khi từ Mỹ, từ Canada, từ Úc, hay từ châu Âu về lại Việt Nam, về lại Nhật Bản, nơi nhìn thấy 
người người chen chúc và nhà nhà san sát. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và lịch sử đã tạo nên một 
sự khác biệt sâu sắc về văn hóa và con người, về sự phát triển. Cùng diện tích gần như nhau, nước 
Nhật có 120 triệu dân so với 80 triệu của nước Đức, nhưng chỉ có 15% diện tích đất con người có thể 
sinh sống được trong khi nước Đức có tới chừng 70%. Hồi mới đến Nhật, nhìn dòng người cuồn cuộn 
vào giờ đi làm ở các bến tàu Tokyo, tôi thường ngạc nhiên sao lại có những người vươn lên được từ 
hằng hà sa số con người này để trở thành những người ưu tú, vượt trội ở ở đây (những ngôi sao TV, 
vận động viên bóng chày, nhà văn hóa, nhà khoa học, ...)? Rộng hơn nữa, vì sao cũng cảnh đất chật 
người đông (cùng với diện tích, dân số na ná giống ta), các nước Nhật Bản và Hàn quốc lại vượt hẳn 
lên được ở châu Á và trên thế giới (tôi không kể Singapore, Hồng Kông là nơi có hoàn cảnh địa lý-lịch 
sử khác biệt). Tất nhiên đấy là do con người, những người Nhật và người Hàn đã xuất sắc làm nên xứ 
sở phát triển của họ.  



Khi học bài học xứ người trong quyết định các việc của mình, ta không thể chỉ xem họ làm thế nào mà 
cần xem cả cái lý của việc họ chọn cách làm đó, trong đó có cái lý của hoàn cảnh địa lý-lịch sử. Chẳng 
hạn có nhiều ý kiến đề nghị bỏ thi vào đại học. Tôi cho là chuyện này chưa thích hợp trong hoàn cảnh 
của ta, ít nhất trong nhiều năm tới đây. Nước Mỹ không có thi vào đại học và rất phát triển, không có 
nghĩa ta cũng có thể bỏ thi vào đại học và sẽ phát triển. Ở nhiều nước châu Âu, tuy học đại học hầu 
như không phải trả tiền và không phải thi vào các đại học bình thường, nhưng để thi vào hoặc được 
chọn vào các đại học hàng đầu, như vào các trường lớn (grandes écoles) ở Pháp, là rất khó. Ở Nhật 
Bản và Hàn Quốc, thi đại học vẫn là thách thức lớn với học sinh phổ thông, với các gia đình khi con 
còn đi học, nhất là để vào các đại học hàng đầu ở đây. Xét về hoàn cảnh địa lý-lịch sử, ta gần với họ 
hơn, và rất nên tìm hiểu xem tại sao họ không bỏ thi đại học (mà vẫn phát triển). Một thí dụ khác là khi 
có rất nhiều tuyên bố lạc quan thái quá (và ẩu) về việc làm phầm mềm xuất khẩu của ta, một chuyên 
gia tin học ở Pháp đã cảnh báo rằng chúng ta có thể sẽ giống cảnh “người đi chân đất muốn đóng giày 
bán cho thiên hạ”.  

Thí dụ trên chỉ ra rằng mỗi nước đều có cách của mình để chọn và đào tạo người tài. Trong điều kiện 
ta cũng đất chật người đông và còn nghèo, việc tạo ra các môi trường học tập tốt để nuôi dưỡng và phát 
triển các tài năng từ lúc các em còn nhỏ là hoàn toàn đúng và cần thiết. 

“Thuyết” cơ bản thứ hai của tôi về sự phát triển là tầm quan trọng và chất lượng của đội ngũ những 
người ưu tú (elites) thuộc mọi lĩnh vực (văn hóa, thể thao, kinh doanh, khoa học, giáo dục, luật 
pháp, ...) của một đất nước. Số người này không nhiều, nhưng có ảnh hưởng quyết định cho sự phát 
triển (cùng một vài yếu tố khác). Họ là những người đứng đầu ở các tầng, các mặt, các tổ chức của đất 
nước. Ở buôn làng Tây Nguyên có già làng, ở doanh nghiệp có giám đốc, ở Viện nghiên cứu có Viện 
trưởng, ở ngành giáo dục có Bộ trưởng giáo dục, ... Những người này hay dở ra sao, ảnh hưởng ra sao 
đến sự phát triển là điều ai cũng rõ.  

Nói nôm na thì đấy là những người tài của mỗi xứ sở, những người vượt trội từ đám đông và có khả 
năng dẫn dắt đám đông. Có nhiều con đường để có những người tài: chọn lọc và đào tạo, tự rèn luyện 
trưởng thành, ... Người tài và ưu tú nhất thiết phải là người “sinh ra đã có tài”, nhưng quan trọng hơn là 
họ phải được phát triển, được rèn luyện, thử thách tài năng trong những môi trường nhiều thách thức.  

Mô hình đào tạo, hình thành lớp người tài của mỗi xứ sở là mô hình hình chóp, và phải chọn lọc, nuôi 
dưỡng, rèn luyện hàng chục năm mới có được những người ưu tú ở đỉnh hình chóp. Lấy thí dụ ở Nhật 
Bản. Học sinh tiểu học học như chơi, không lưu ban, không thi cử, không sức ép, nhà đâu học đấy. Cấp 
trung học cơ sở cũng nhà đâu học đấy nhưng cuối cấp đã có sức ép thi vào các trường trung học phổ 
thông (THPT). Hai kỳ thi trong đời học sinh Nhật Bản là kỳ thi này và kỳ thi vào đại học. Các trường 
THPT của mỗi tỉnh đều có thứ hạng rõ ràng về chất lượng. Học sinh giỏi của của mỗi tỉnh đều gắng thi 
vào một, hai trường hàng đầu. Ở các trường hàng đầu cũng có các giáo viên hàng đầu của tỉnh. Việc 
học để có kiến thức toàn diện là thiết yếu, nhưng ở đây, những học sinh có năng khiếu hoặc ham thích 
một môn học nào đó cũng có thầy cô giỏi dẫn dắt. Thi vào đại học đòi hỏi toàn diện. Vòng đầu thi đại 
học với đề thi toàn quốc cho 6 môn bắt buộc, trong đó có quốc ngữ, toán và tiếng Anh. Ai giỏi toán 
nhưng không giỏi quốc ngữ và tiếng Anh cũng rất ít cơ hội được vào các trường hàng đầu (do vậy rất ít 
người tốt nghiệp những đại học hàng đầu dù học toán hay kỹ thuật lại không giỏi tiếng Nhật và tiếng 
Anh. Nếu bạn gặp ai đấy không rành tiếng Anh, khả năng người đấy ở trong đội ngũ ưu tú của nước 
Nhật là thấp). Nước Nhật có 99 đại học công và khoảng 500 đại học tư hoặc đại học của địa phương. 
Học sinh và cha mẹ chúng đều biết rõ thứ hạng của các đại học này (tất nhiên còn tùy ngành học). Nói 
chung, chỉ một số học sinh ở các trường THPT hàng đầu ở mỗi tỉnh mới có thể thi vào được các đại 
học hàng đầu của nước Nhật. Ai cũng có thể vào được đại học, nhưng đội ngũ ưu tú nhất gồm những 
người được đào tạo từ các trường ưu tú nhất. Những vị trí quan trọng, vị trí lãnh đạo trong các tổ chức 
của xã hội thường được giao cho những người này. Công ăn việc làm của xã hội nói chung cũng được 
phân bố theo quá trình chọn lọc và đào tạo này. (Thiên hạ thường nói, ở Mỹ đi kiếm việc người ta hay 



hỏi anh/chị biết làm gì, ở Pháp người ta hỏi anh/chị học trường nào. Thực ra ở đâu thì thông tin học 
trường nào cũng góp phần quan trọng trong quyết định, đặc biệt nếu đấy là những trường danh giá.) 

Đáng nói thêm là rất nhiều đại học tổng hợp các tỉnh ở Nhật đều có một trường phổ thông của mình, từ 
lớp 1 đến lớp 12. Học sinh chọn vào đây thường dựa trên chỉ số IQ, trên các đánh giá về năng lực. 
Trường này cũng có chất lượng gần với các trường PTTH hàng đầu của tỉnh. Hệ thống chọn lọc và đào 
tạo của nước Nhật cho phép họ phân loại rất tốt. Số đông được đào tạo để thực thi thật tốt công việc. 
Một bộ phận rất nhỏ từ hệ thống đào tạo này có nhiều cơ hội và khả năng để trở thành những người 
lãnh đạo, sáng tạo và dẫn dắt của đất nước và xã hội.  

Chắc chắn một điều kiện cần để đất nước phát triển là có được một đội ngũ đông đảo những người ưu 
tú trong nhiều lĩnh vực, những người quen độc lập suy nghĩ và có đầu óc phê phán, có tri thức, tâm 
huyết và biết tìm cách để “kiến thiết nước nhà bằng người”. 

2. Nghĩ về đào tạo ở các lớp chuyên 

Câu hỏi đầu tiên và quan trọng là về mục tiêu của các lớp chuyên, rộng hơn là về triết lý giáo dục trong 
việc đào tạo người tài, những người ưu tú của xã hội. Các khối chuyên nhằm đào tạo ra những người 
như thế nào? Con đường của các lớp chuyên chúng ta đã đi cho đến nay có phải là con đường thích 
hợp nhất để góp phần vào việc đào tạo ra đội ngũ những người ưu tú của đất nước? Nếu không thì nên 
đi theo con đường nào? Có cần điều chỉnh gì không cho con đường của các lớp chuyên hiện nay hay cứ 
thế mà tiếp tục đi? Rồi đi đến đâu? (Có gì đấy hơi giống cái sự “Tiến lên ta quyết tiến lên hàng 
đầu/Hàng đầu rồi để đi đâu?/Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi”?). 

Nói gì thì nói, mục tiêu của một lớp chuyên toán là nhằm góp phần đào tạo ra được một vài nhà toán 
học (người sống bằng nghề sáng tạo toán học, có công trình được công bố ở những tạp chí chuyên 
ngành). Các nhà toán học là những người ưu tú nhất trong số những người được đào tạo về toán. Vậy 
các nhà toán học quan trọng đến mức nào trong đội ngũ những người ưu tú của đất nước mà vì nó suốt 
mấy chục năm qua biết bao nhiêu lớp chuyên toán đã ra đời, từ cấp quốc gia đến cấp huyện, quận (giờ 
đã bỏ)?  

Có lẽ ta dễ đồng ý rằng các nhà toán học có một vị trí nể trọng trong tâm thức người Việt (vì đa số khi 
đi học thấy toán là khó ), nhưng trong xã hội và cho sự phát triển đất nước, khó mà nói rằng các nhà 
toán học cần  hơn các nhà kinh tế, nhà ngôn ngữ, nhà văn, nhà sử học, bác sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nha sĩ, 
nhà nấu bếp tài ba, nhà kiến trúc, ... Sẽ thật không đúng nếu lấy mục tiêu tối thượng của các lớp 
chuyên toán là nhằm đào tạo ra mấy em đi thi quốc tế, mang về các huy chương vàng bạc. Điều này có 
ý nghĩa nhất định, nhưng chắc chắn không lớn như lâu nay chúng ta đã và vẫn nói, nếu ta nhìn vào 
những nền khoa học, kinh tế, giáo dục khác nhau, nhìn vào quá trình phát triển của các nước phát triển. 

Thêm nữa, do đặc thù của sáng tạo toán học, mỗi lớp chuyên toán vài chục em thực sự cũng chỉ có thể 
có một hai em sau này thành nhà toán học. Vậy những em khác vào đây làm gì? Các lớp chuyên bây 
giờ nhanh chóng phân chia thành vài nhóm: nhóm của một hai em đứng đầu có khả năng lớn vào đội 
tuyển, nhóm của một vài em có cơ hội vào đội tuyển, nhóm của đa số các em không có cơ hội vào đội 
tuyển. Nhận vào mấy chục em làm gì khi chúng ta hướng đặc biệt đến vài em? Có thể vì mục tiêu này 
mà các lớp chuyên lâu nay đã làm mất khát vọng vươn lên của nhiều em khi thấy mình không có trong 
số có thể vào được đội tuyển, dù các em này học giỏi và có nhiều tiềm năng trước khi vào lớp chuyên.  

Mặc dù những việc chúng ta đã làm được ở các lớp chuyên là rất đáng ca ngợi và tự hào, nhưng đứng 
trước những thay đổi và thách thức của thời cuộc, khi nhìn về quá trình trưởng thành và nhu cầu về 
một đội ngũ những cá nhân xuất sắc ở nhiều lĩnh vực cần sớm được ươm trồng, đề nghị cơ bản của tôi 
là chúng ta nên chuyển sự tập trung vào đào tạo “chuyên” thành đào tạo “toàn diện với chất lượng 
cao” cho những học sinh xuất sắc hoặc có năng khiếu đặc biệt. Cụ thể, nên xem xét chuyển Khối 
chuyên Toán-Tin của ĐHSPHN, cùng các khối chuyên khác, thành một trường THPT với hai khối về 



khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, gọi đơn giản  là trường THPT của ĐHSPHN. Những điều cơ 
bản là:  

(a) Các em được tuyển chọn là các em hoặc xuất sắc toàn diện về khoa học tự nhiên/xã hội, hoặc có 
năng kiếu vượt trội về một (vài) môn của khoa học tự nhiên/xã hội ở bậc PTCS. 

(b) Các em được học tập toàn diện, được học tốt về tiếng Việt và tiếng Anh. Các em có năng khiếu 
vượt trội về một môn nào đó sẽ được sinh hoạt ngoại khóa trong các nhóm do các thầy cô giỏi dẫn 
dắt.  

(c) Trường gồm các thầy cô dạy giỏi ở tất cả các môn và có điều kiện học tập tốt. 

Tại sao nên làm trường này mà không phải trường chuyên? Sau đây tôi chỉ tạm nêu ra vài lý do: 

 Người tài phải được đào tạo và rồi trưởng thành qua thực tiễn. Đây là con đường của hàng chục 
năm. Không cần và không nên hướng quá sớm các em vào một lĩnh vực hẹp của khoa học, dù với 
các em có năng khiếu nào đó (điều này có thể cần đối với một số lĩnh vực của nghệ thuật đòi hỏi 
rèn kỹ năng). Ba năm phổ thông là rất ngắn so với vài chục năm hoạt động của một đời người. Sớm 
quá, hẹp quá sẽ nhiều khả năng sớm bị cùn và không đi được đường dài, ít khả năng thích nghi và 
tự thay đổi, cũng như dễ bị “choáng” trước sự đa dạng của cuộc sống.  

 Con người cần có hiểu biết toàn diện, trước và cùng lúc với việc đi vào một lĩnh vực hẹp. Trước 
hết là vì chính hạnh phúc của chính các em, mà có thể rất lâu về sau các em mới nhận rõ kiến thức 
toàn diện (cùng một thể chất tốt) cần biết bao. Ngoài ra, kiến thức toàn diện là rất cần cho khoa học. 
Chẳng hạn nếu không viết và nói tiếng Việt đúng, biết diễn đạt và giao tiếp, chắc chắn các em 
không thể giỏi tiếng Anh, và vì thế cũng rất hạn chế trong nghiên cứu khoa học, khó thành nhà 
khoa học giỏi. Hãy đem lại “giáo dục phổ thông” cho những người tài của tương lai (nhưng với 
chất lượng cao). 

 Chỉ một vài em trong số mấy chục em xuất sắc sẽ tiếp tục làm toán, vậy sao chúng ta vẫn chuyên 
toán? Tư duy toán học hay một phương pháp tư duy nào khác phổ quát hơn nên được trang bị cho 
các em? Một môi trường học tập phổ thông với thầy bạn giỏi, được kích thích khát khao, được dẫn 
dắt sáng tạo, được dạy và luyện cách suy nghĩ, cách làm việc khoa học, theo tôi là cần thiết hơn 
cho hầu hết những người ưu tú của tương lai, kể cả các nhà toán học. Môi trường này cho phép một 
vài em có năng khiếu đặc biệt vẫn được phát triển tối đa, và cho phép những em xuất sắc khác phấn 
đấu với lòng tự tin và niềm kiêu hãnh trước một tương lai với nhiều ngả đường có thể theo đuổi. 
Với những em xuất sắc được chọn lọc, chúng ta nên giúp từng em phát huy được tối đa khả năng, 
chuẩn bị vào đời và rèn luyện thành những người ưu tú ở nhiều ngành nghề cần cho đất nước. Nôm 
na là ta không nên chỉ nuôi “gà chọi”, mà cả các loại “gà đẻ trứng vàng” khác. 

Bốn mươi năm đã là một chặng đường dài với bao đổi thay của thế giới, của đất nước, của mỗi đời 
người. Thành tựu lớn nhất của Khối phổ thông chuyên Toán-Tin ĐHSPHN theo tôi chính là những học 
sinh của Khối đã thành những người làm toán học, tin học, vật lý, ..., và những người đã thành công 
trong nhiều lĩnh vực khác (nhà giáo, doanh nhân, bác sĩ, sĩ quan quân đội, nhà kinh tế, nhà quản lý, nhà 
ngoại giao, ...). Họ là những người được “ươm trồng” tại Khối ở tuổi niên thiếu vào lúc có nhiều hoài 
bão và ước vọng nhất.  

Với lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc với Khối chuyên Toán-Tin ĐHSPHN, tôi đề nghị chúng ta cùng 
nhìn lại mục tiêu và con đường của các lớp chuyên hiện nay, và mạnh dạn thực hiện các thay đổi cần 
thiết trong những năm tới đây. 
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