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Lời nói ñầu 
 

Giáo dục là nhân tố chính trong cuộc chiến 
chống lại tham nhũng. Ngay cả các văn bản 
luật và quy ñịnh rõ ràng hay các tổ chức 
chuyên chế cũng không phải ñã có khả 
năng ngăn chặn tham nhũng, trừ khi chính 
nhân dân phải tích cực yêu cầu trách nhiệm 
từ chính phủ và các tổ chức.  

Thái ñộ và sự mong ñợi của nhân dân là rất 
quan trọng trong việc xây dựng các luật lệ 
hành chính công. Do ñó, thái ñộ bồi dưỡng 
mà không dung túng tham nhũng là nhiệm 
vụ cốt lõi của tổ chức Minh bạch Quốc tế. 
Giáo dục ñạo ñức cho những người trẻ tuổi 
là cách hữu hiệu giúp phá vỡ vòng tròn luẩn 
quẩn của tham nhũng, khi mà thanh niên 
ngày nay sẽ trở thành các nhà lãnh ñạo 
tiềm năng của ngày mai.  

Tuy nhiên, giáo dục chống tham nhũng 
không phải là công việc của riêng ai. Môi 
trường trẻ em lớn lên ñóng vai trò quyết 
ñịnh trong việc ñịnh hình thái ñộ của chúng. 

Giáo dục ñạo ñức phải là một phần của một 
nỗ lực rộng lớn hơn ñể cải thiện hệ thống  
quản trị nhà nước và giảm tham nhũng. 
Trong khuôn khổ ấy, trẻ em phải có môi 
trường học tập hợp lý với các giá trị toàn 
vẹn.  

Theo ñó, ñể trở nên hấp dẫn, các chương 
trình giảng dạy chống tham nhũng phải liên 
quan ñến cuộc sống hang ngày của học  

 

sinh, sinh viên và tình hình thực tế cuộc 
sống, những xung ñột lợi ích và các trường 
hợp tham nhũng.  

Ấn bản ñặc biệt này về các cuộc chiến 
chống tham nhũng, trình bày một bộ sưu 
tập ña dạng kinh nghiệm các chương trình 
giáo dục thanh thiếu niên chủ yếu từ các tổ 
chức xã hội dân sự. Mặc dù tiếp cận các 
chủ ñề từ góc ñộ khác nhau, bao gồm cả 
ñạo ñức hay giáo dục nhận thức, quyền con 
người và giáo dục công dân, tất cả chúng 
ñều có chung mục tiêu: Tăng cường công 
tác nhận thức thanh niên và yêu cầu về 
trách nhiệm, và cuối cùng, nhằm xây dựng 
lòng tin trong chính phủ và khu vực công 
cộng. 

 Tất cả các dự án tài liệu trong ấn bản ñặc 
biệt này ñã ñược ñề xuất bởi TI National 
Chapters, hầu hết ñược thiết kế và thực 
hiện bởi các Quốc gia. Chúng khác nhau ở 
những khía cạnh sau ñây:  

Trước hết, nó xác lập các nhóm tuổi khác 
nhau. Tại Macao, một chương trình múa rối 
cho chính học sinh nhằm nêu bật lên những 
vấn ñề gây ra bởi hành vi tham nhũng, và 
khuyến khích trẻ em hành ñộng chống lại 
nó. Tại Georgia, dự án tập trung vào 
Trường trung học, những sinh viên ñã viết 
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về những trải nghiệm của họ với tham 
nhũng trong một cuộc thi Viết Luận quốc 
gia. Ở Colombia, một liên ñại học chương 
trình mục tiêu sinh viên trường cao ñẳng, 
instilling giá trị trong nước, Äôs nhà lãnh 
ñạo tương lai. 

Thứ hai, các dự án ñược mô tả trong tập 
sách này là cả hai bên trong và bên ngoài 
hệ thống giáo dục chính quy. Tại Ý, chương 
trình hoạt ñộng liên quan ñến việc ñóng 
ñồng với Bộ Giáo dục, và học sinh ñược 
cho thêm tín dụng ñể tham gia trong cuộc 
tranh luận trường chống tham nhũng. 
Tương tự, ở Campuchia, chống tham nhũng 
giáo dục ñược lồng ghép vào ngôn ngữ 
thường xuyên và lớp học kinh tế. Trong khi 
ñó, ở Moldova chống tham nhũng ngày diễn 
ra ngoài hệ thống trường học như một phần 
của một trại hè dành cho thanh thiếu niên 
14-16 tuổi. 

Ba là, trong khi hầu hết các dự án có nguồn 
gốc từ xã hội dân sự, một số ít ñược thực 
hiện do các cơ quan công cộng. Tại Brazil, 
Kho bạc nhà nước ñã ñiều hành 1 chương 
trình giáo dục tài chính và tại Macao 
chương trình học ñược cung cấp bởi Ủy ban 
chống tham nhũng. Chúng tôi kết hợp các 
dự án này vì phương pháp tiếp cận thú vị 
của họ ñể chống tham nhũng giáo dục. 

 

Tất cả các dự án tài liệu ở ñây phải ñối mặt 
một thách thức phổ biến: tác ñộng của 
chúng rất khó khăn ñể ño lường, như thời 
gian bị ràng buộc thường ngăn cản các 
ñánh giá lâu dài. 

Các dự án ñược trình bày trong tập sách 
này không sẵn sàng ñại diện cho các giải 
pháp thực hiện. Thay vào ñó, bộ sưu tập 
kinh nghiệm cung cấp những ý tưởng cho 

phương pháp có thể tăng cường thái ñộ và 
năng lực của thanh thiếu niên trong cuộc 
chiến chống tham nhũng. Mục ñích chính là 
ñem ñến nguồn cảm hứng và khuyến khích 
các tổ chức xã hội dân sự tạo ra những ý 
tưởng mới cho các học viên thông qua giáo 
dục chống tham nhũng. 
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MACAO: Giáo dục 
ñạo ñức cho học 
sinh tiểu học 
 

. 

 

 

Chương trình “Một thế hệ  mục tiêu hướng 
ñến các trẻ em tiểu học từ lớp 4-6. ðược 
thiết kế bởi Uỷ ban Phòng chống tham 
nhũng (CCAC) của Macao, nó nhằm mục 
ñích khuyến khích thanh thiếu niên nhận 
thức ñầy ñủ tầm quan trọng của sự liêm 
minh thông qua các hoạt ñộng như ñóng vai 
và thảo luận. Một khu vực sân chơi ñặc biệt 
ñược gọi là Thiên ñường của Liêm minh ñã 
ñược thiết lập dành riêng cho những trải 
nghiệm sáng tạo. Sáu tháng kể từ khi ra ñời 
vào 1/2004, CCAC ñã tiêp cận ñược 10.000 
học sinh 

Thông tin chung 

Vào ngày 20/12/1999, Macao, một cựu 
quản lý lãnh thổ Bồ ðào Nha, ñã ñược bàn 
giao cho Trung Quốc và ñặc khu hành 
chính Macao (SAR), Trung Quốc ñược 
thành lập. Theo ñiều 59 Luật Cơ bản Macao 
SAR, Ủy ban phòng chống tham nhũng 
(CCAC) ñược thành lập. Ủy ban hoạt ñộng 
với các chức năng ñộc lập và các Ủy viên 
chỉ chịu trách nhiệm với người ñiều hành 
chính. 

Với niềm tin rằng, giáo dục là một trong 
những biện pháp phòng ngừa tốt nhất 
chống lại tham nhũng, Ủy ban ñã ñưa ra 
nhiều chương trình giáo dục với các mục 

tiêu khác nhau, với các ñối tượng gồm công 
chức, thanh niên hay công chúng nói 
chung. Ủy ban nhấn mạnh ñặc biệt về mảng 
giáo dục thanh niên, với sự tin tưởng giá trị 
xã hội của lòng trung thực và liêm chính 
ñược gieo trồng tốt nhất trong thời thơ ấu. 
Do ñó, một loạt các chương trình giáo dục 
ñã ñược phát triển với mục tiêu nuôi trồng 
và vun ñắp một 'thế hệ mới' trung thực. 
Chương trình bao gồm các ấn phẩm giảng 
dạy(sách, ñĩa CD và trò chơi cờ), tổ chức 
hội thảo ñể khuyến khích nhận thức về sự 
liêm chính của học sinh trung học, và mời 
các em ñến Thiên ñường của Liêm chính 
ñặt tại văn phòng chi nhánh của CCAC. 

Dự án 

 
"Dòng chảy của chương trình là trơn tru. Với 
ngôn ngữ ñơn giản của giảng viên, sinh 
viên tự ñiều khiển ñể nhận biết ñược tầm 
quan trọng của liêm chính " 
 
 

Khi Ủy ban mở chi nhánh văn phòng ñầu 
tiên vào ñầu năm 2003, một trong những 
mục tiêu ñề ra là tăng cường nhận thức về 
sự liêm chính của thanh thiếu niên. Một Ủy 
ban Giáo dục Thanh thiếu niên ñặc biệt ñã 
ñược tạo ra tại Sở Quan hệ cộng ñồng bên 
trong CCAC, chuyên thiết kế và thực hiện 
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chương trình. Uỷ ban này phát triển các 
công cụ dành riêng cho trẻ em và thanh 
thiếu niên. 

 

Thiên ñường của Liêm chính - 
một sân chơi tương tác 

Bên cạnh việc cung cấp thông tin về công 
việc chống tham nhũng của Macao, Ủy ban 
còn giúp trẻ em phát triển các giá trị xã hội 
tích cực thông qua các hoạt ñộng khác 
nhau. ðể ñáp ứng mục tiêu này, một khu 
vực ñược gọi là thiên ñường của Liêm chính 
bên trong các chi nhánh văn phòng ñã ñược 
thiết kế ñặc biệt dành riêng cho trẻ em tiểu 
học. Nhẳm truyền tải thông ñiệp theo một 
cách mới mẻ và tương tác, khu vực này 
ñược thiết kế giống một sân chơi hơn là một 
lớp học căng thẳng ñể trẻ em cảm thấy 
thoải mái lên tiếng trình bày quan ñiểm của 
chúng. 

Tin tưởng rằng giáo dục Liêm minh có thể 
ñược giải quyết theo một cách thú vị hơn 
các cách giảng truyền thống, Ủy ban ñã 
quyết ñịnh rằng kể chuyện và thảo luận 
tương tác các tình huống sẽ bao gồm cả 
các hoạt ñộng chủ chốt. Thông qua các 
thiết bị ña phương tiện và các trò chơi 
tương tác, bài học về liêm minh liên quan 
ñến các chủ ñề như sự trung thực, khuyến 
khích công lý và sự công bằng ñược chuyển 
tải ñến giới trẻ.  

Chương trình này nhằm mục ñích truyền tải 
các thông ñiệp sau ñây: 

• Liêm minh và trung thực là các giá trị 
xã hội quan trọng cần ñược nâng niu, gìn 
giữ. 

• Tham nhũng không nên ñược dung 
nạp và có hại cho tất cả mọi người trong xã 
hội. 

• Tất cả mọi người, kể cả giới trẻ, có 
khả năng ñóng góp vào công cuộc thành 
lập một xã hội không có tham nhũng thông 
qua việc mỗi cá nhân ñều biết chịu trách 
nhiệm và trung thực. 

 

Các trường thường gửi học sinh của mình 
ñến tham dự. Chúng ñược chia thành các 
nhóm 4-6 học sinh tiểu học trong một giờ 
ñược hướng dẫn và tương tác. Vì hầu hết 
trẻ em ñều tò mò ñể tìm hiểu về Ủy ban, 
một chuyến viếng thăm tại CCAC trở nên 
hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chuyến thăm này 
ñược tạo ñiều kiện ñể nhân viên giáo dục 
CCAC diễn xuất như các nhà hoạt ñộng 
lãnh ñạo, ñiều khiển rối và hướng dẫn tour 
du lịch trong từng hoạt ñộng. 

Thiên ñường Liêm minh gồm có ba phần: 
phần triển lãm, các lớp học tương tác(Làng 
Sen) và cây mong muốn. Bên trong triển 
lãm là khu vực có những trò chơi vi tính, 
phòng mô phỏng, thao diễn nhận dạng 
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người xem và mô hình các trường hợp ñã 
xảy ra qua ñiều tra của Ủy Ban. 

Thông qua một tour du lịch theo hướng dẫn 
trên các màn hình này, trẻ em thu lượm 
ñược những kiến thức cơ bản về công việc 
của Ủy ban chống tham nhũng tại Macao. 

Làng Sen 

Trẻ em ñến thăm thiên ñường của liêm 
minh ñầu tiên ñến lớp học tương tácgọi là 
Làng Sen. Cái tên Hoa sen  ñặc biệt ñược 
lựa chọn bởi vì Lotuskhông chỉ tượng trưng 
cho sự trong sáng, liêm khiết trong nền văn 
hóa Trung Quốc, mà  nó còn là bông hoa 
củaMacao SAR. Bởi ñặt tên phòng hoạt 
ñộng là Làng Sen, trẻ em có thể kết hợp 
Làng Sen với Macao SAR. 

Ủy Ban có thiết kế ñặc biệt bốn nhân vật 
chính của làng Sen. Thông qua những câu 
chuyện về bốn nhân vật (trình bày trong một 
phạm vi rộng của máy tính và hiển thị video 
rối, vv), ảnh hưởng của tham nhũng về xã 
hội ñược thảo luận và xây dựng: Ví dụ, một 
máy tính cho thấy là về Ông Pig, một doanh 
nhân - người ñã sử dụng bột cũ, mốc ñể 
làm bánh mì, gây cho dân làng nhiều bệnh. 
Big Tooth, một thanh tra vệ sinh công cộng 
ñược chỉ ñịnh ñể thực hiện trường hợp ñó 
ñã phát hiện ra sự thật nhưng ñã ñược ông 
Pig hối lộ ñể giữ bí mật. Ngày càng có 
nhiều người dân phải gánh chịu bệnh tật, 
chính phủ không thể tìm ra lý do. Một học 
sinh trung học tên là Clarina, tình cờ phát 
hiện ra rằng ông Pig ñã hối lộ Big Tooth ñể 
che phủ những gì ông ñã làm. Cuối cùng, 
cô ñã báo cáo việc này với cơ quan chống 
tham nhũng Superman William. Cuối cùng, 

ông Pig và Big Tooth bị tống vào tù. Trong 
lúc tạm nghỉ, giảng viên thảo luận với các 
em về các hành vi của bốn nhân vật. 

Các em cũng ñược mời tham gia sáng tạo 
một kết thúc mới cho câu chuyện về những 
gì sẽ xảy ra nếu Clarina không báo cáo vụ 
án với William, ñể khai thác sâu hơn thông 
ñiệp muốn truyền tải. 

Một buổi biểu diễn rối nước 

Một kỹ thuật kể chuyện khác bao gồm con 
rối và máy tính ñược trình chiếu căn cứ vào 
tuổi của trẻ em ñể làm cho nó hấp dẫn hơn 
ñối với họ. Một trong những con rối thể hiện 
khuyến khích sự trung thực, các em sẽ 
ñược yêu cầu thảo luận và cuối cùng ñưa ra 
quyết ñịnh ñối với một trong các nhân vật: 
người ñó sẽ hối lộ cơ quan cấp cao ñể vụ 
lợi bản thân hay quyết tâm trung thực. Cuối 
cùng, người hướng dẫn sẽ giải thích cho 
các em về tầm quan trọng của sự ngay 
thẳng và hậu quả nếu anh ta / cô ấy là 
không trung thực. ðối với lứa tuổi thanh 
thiếu niên, Ủy ban cũng ñã sản xuất các 
ñoạn video clip ngắn về các vấn ñề ñạo ñức 
hàng ngày, tạo ñiều kiện cho các ñối tượng 
này tự rút ra kết luận cho bản thân. 

Trước khi rời Làng Hoa Sen cho các tour du 
lịch có hướng dẫn, mỗi người tham gia 
ñược cho một thẻ trái cây. Trên thẻ này trái 
cây, các em viết mong muốn của họ và sau 
ñó treo thẻ trên cây Mong Ước ñược ñặt ở 
vị trí cổng vào của làng Sen. Các em khá 
nghiêm túc trong việc trình bày mong muốn 
của mình. Một em ñã hồn nhiên viết: "Tôi 
muốn ñược trở thành Ủy viên trong tương 
lai ", trong khi em khác viết:" Tôi muốn ñược 
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biến thành một phi công, nhưng không 
muốn thấy bất kỳ người tham nhũng nào 
trên máy bay của tôi ". 

 

BRAZIL: 
Giáo dục Tài chính 
cho công dân 
 

ðể xây dựng kiến thức xã hội trong các vấn 
ñề tài chính, và tăng cường nhận thức của 
sinh viên về quyền và nghĩa vụ của công 
dân và người ñóng thuế, các tổ chức giáo 
dục và Kho bạc nhà nước tại Brazil của 
bang São Paulo ñã thiết kế một chương 
trình Giáo Dục tài chính cho học sinh, sinh 
viên. 

Hiện nay, 518 trường công lập ở bang São 
Paulo ñang cùng tham gia một dự án thí 
ñiểm giới thiệu nền giáo dục tài chính như 
một môn học chính khóa. Kể từ năm 2005, 
tất cả 6.000 trường công lập tại São Paulo 
dự kiến sẽ thực hiện các hoạt ñộng này. 

Chương trình ñược tài trợ từ nguồn ngân 
sách của Thư ký Kho bạc Nhà nước. 

Lịch sử: 

 
"Giáo dục tài chính làm trong sạch tâm trí 
của chúng ta và chỉ dẫn cho người dân hiểu 
ñược tầm quan trọng của việc ñóng thuế. 
Ngoài ra, nó còn thúc ñẩy sự tham gia của 
công dân vào chính trị của ñất nước cũng 
như giúp người dân có thể kiểm soát chi 

tiêu công cộng. Dự án này ñã ñóng góp 
ñáng kể vào việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống của cộng ñồng chúng ta ñang sinh 
sống”. 

(Huguette Theodoro Faria da Silva (57), 
giáo viên) 

 

Brazil là một ñất nước ñối nghịch, với sự bất 
bình ñẳng xã hội cùng cực trong nhiều lĩnh 
vực. 

Các phương tiện truyền thông thường kể 
những câu chuyện của những người nghèo 
khổ và ñói khát. Tuy nhiên, ñau khổ là 
không giới hạn cho người nghèo làm giàu 
thêm kinh nghiệm hành vi vi phạm an toàn 
của họ 

Những nguồn lực tài chính không nhỏ rất 
cần thiết ñể giải quyết sự bất bình ñẳng xã 
hội và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho 
người nghèo. Các công dân Brazil cung cấp 
cho ngân sách nhà nước thông qua các loại 
thuế nộp nên có những lợi ích hữu hình ñể 
họ thấy ñược tiền công quỹ ñược chi tiêu 
cho các công trình công cộng và phúc lợi xã 
hội. Tuy nhiên, ngân quỹ công cộng bị  hao 
hụt do trốn thuế, tham nhũng và lãng phí, 
và, như là quy luật, người dân hoàn toàn 
thờ ơ trước những sai phạm công cộng xảy 
ra hiển nhiên. Dường như, ở quốc gia này 
vẫn chưa có một nhận thức ñúng ñán về 
hàng hóa công cộng và thực tế là mọi tài 
sản của nhà nước ñều của nhân dân. 

ðể thay ñổi thái ñộ này, Nhà nước São 
Paulo bắt ñầu một chương trình giáo dục tài 
chính vào ñầu những năm 1990 nhằm nâng 
cao kiến thức của học sinh về quyền và 
nghĩa vụ liên quan ñến chi tiêu công và thu 
thuế. Mục tiêu chính là nâng cao nhận thức 
về tầm quan trọng của việc bảo quản và gìn 
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giữ hàng hóa công cộng hay tài sản nhà 
nước, và tầm quan trọng của kiểm soát xã 
hội các khoản chi tiêu công cộng. 

 

Dự  án 

 
"Mọi thứ không phải là trò chơi, nhưng 
thông qua cách chơi chúng ta ñã học ñược 
rất nhiều, ví dụ, làm thế nào ñể sử dụng và 
ñiền vào 1 tờ kiểm tra, mục ñích của một 
hóa ñơn, làm thế nào ñể tính tỷ lệ phần 
trăm, làm thế nào các công trình thương 
mại ñiện tử và nhiều thứ khác. Và ñiều quan 
trọng nhất của tất cả những ñiều ñó là 
những thứ tôi ñã học ñược bây giờ lại ñược 
sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.”  
 

Tamires Helena Cera (16), một sinh viên 
của một trường công lập 

 
 

Chương trình Giáo dục tài chính ñược ñiều 
hành bởi một nhóm gồm các quan chức 
công cộng của Ban Thư ký Giáo dục và Ban 
Thư ký của Kho bạc Nhà nước São Paulo. 
Chương trình này là một nỗ lực lâu dài và 
nghiêm túc nhằm thay ñổi hành vi của 
người dân trong khu vực. 

ðào tạo công chúng 

Cho ñến nay, hơn 35.000 người nộp thuế, 
các chuyên gia kế toán, luật sư, và sinh 
viên ñại học ñã ñược tập huấn về nghĩa vụ 
tài chính thông qua các hội thảo và truyền 
hình. Người nộp thuế ñược ñào tạo ñể hiểu 

rằng tiền công cộng phần lớn thu ñược 
bằng cách thu thuế, mà chi tiêu công cộng 
phải ñược thực hiện và kiểm soát tốt bởi 
công dân, tham nhũng và lãng phí phải 
ñược loại bỏ. 

 

 ðào tạo truyền tải qua các hình thức khác 
nhau: bài giảng, hội thảo, truyền hình, vở 
kịch, video, sách, và các cuộc tranh luận.  

Các thông ñiệp chính ñược truyền ñạt:  

• Không gian công cộng và tài sản 
nhà nước thuộc về tất cả các công dân. Họ 
có  quyền sở hữu và nó không phải là tài 
sản của thống ñốc.  

• Công chức ñóng một vai trò quan 
trọng trong quá trình giúp ñỡ công dân hiểu 
và phát huy hiệu quả các quyền dân sự và 
trách nhiệm của họ.  

• Dịch vụ và các công trình công cộng 
chỉ có thể ñược cung cấp và xây dựng nếu 
các loại thuế ñược thu gom; việc ñóng thuế 
là một phần của công dân.  

• Cần công khai chi tiêu theo các ưu 
tiên nhất ñịnh và ñược xã hội kiểm soát. Xã 
hội ñã giới hạn tiền thuế cũng như giải 
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quyết các vấn ñề về tham nhũng và lãng 
phí. 

Năm 1997, chương trình ñã sản xuất một 
video cho trẻ em có tên Dream Betinho's. 
Trong video này, một cậu bé ñã mơ về một 
nơi mà sữa ñược phân phối miễn phí cho 
các trẻ em nghèo. Trong giấc mơ của em có 
hai phù thủy khủng khiếp: một kẻ cản trở 
việc bò ăn cỏ (phù thủy trốn thuế và tham 
nhũng) và một kẻ chuyên phân phối sữa bò 
không có tiêu chuẩn (phù thủy lãng phí và 
tham nhũng). Trẻ em thường tỏ ra thích thú 
với các video và thường sáng tạo các sản 
phẩm ngộ nghĩnh về chúng, trong ñó chứng 
tỏ sự hiểu biết của lũ trẻ về thông ñiệp mà 
bộ phim truyền tải. 

ðào tạo giáo viên 

Giáo viên ñược ñào tạo ñể sử dụng Dream 
Betinho trong quá trình giảng dạy. Hai giáo 
viên từ mỗi trường ñã ñược mời tham dự 
một hội thảo bao gồm chiếu video và một 
bài giảng về luật ngân sách và luật trách 
nhiệm tài chính. Ngoài ra, ñã có một cuộc 
tranh luận giữa công chức của ban Thư ký 
Kho bạc và những người tham gia. Giáo 
viên ñã ñược cho rất nhiều sách và video 
ñể thúc ñẩy các hoạt ñộng giáo dục tài 
chính tại trường học của họ. Từ năm 1999 
ñên 2002, có hơn 70 cuộc hội thảo ñã ñược 
tiến hành. 

Chương trình tham quan: 
Xâm nhập kho bạc  

Kể từ năm 2001, Ban Thư ký Kho bạc ñã tổ 
chức các nhóm ñến thăm Kho bạc, bao 
gồm cả giáo viên, sinh viên, người cao tuổi 
và những người khác. Các công chức cũng 
ñã ñến thăm trường học ñể tranh luận công 
khai về tài chính với học sinh và giáo viên. 
Hai chương trình tham quan này ñược gọi là 
Kho bạc mở và Kho bạc ñến trường. Mục 
tiêu ñể công dân làm quen với các hoạt 
ñộng của Kho bạc, và tăng cường nhận 
thức về quản lý tài sản công cộng. Từ tháng 
1 năm 2001 ñến tháng 7 năm 2004 ñã có 
hơn 25.000 người tham gia chương trình 
này. 

Lồng ghép giáo dục tài chính 
vào chương trình giảng dạy 

thông thường  

"Trường học là nơi nâng cao nhận thức. 
Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, một giáo 
viên có trách nhiệm truyền ñạt các nguyên 
tắc và tình cảm cho sinh viên, thúc ñẩy 
nâng cao nhận thức về công dân, và, như 
Paulo Freire nói, 'thực hiện trong thực hành 
sư phạm hành ñộng chính trị của giáo dục' 
".  
Luciana Mazucante Guanais, thanh tra thuế 

nhà nước  
 
 

Giáo dục tài chính cho thanh thiếu niên ñạt 
hiệu quả nhất nếu nó là một phần kế hoạch 
của trường sư phạm. ðể lồng ghép giáo dục 
tài chính vào chương trình giảng dạy học 
thông thường,  thì sự tham gia của Ban Thư 
ký Giáo dục là không thể thiếu. Do ñó, như 
ñược nêu ở trên, các công thức của sự 
thành công cho chương trình trường tài 
chính giáo dục là hợp tác giữa Kho bạc và 
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Ban Thư ký của nó với các trường học Giáo 
dục Ban Thư ký. Mục ñích của chương trình 
chung của họ bây giờ là giới thiệu về tài 
chính giáo dục như một ñối tượng thường 
trú tại tất cả các khóa học trong tiểu học và 
trung học trường tiểu bang. Hiện nay, một 
chương trình thí ñiểm này ñang ñược phát 
triển với 518 nhà nước trường từ chín thành 
phố trong tiểu bang.  

 

Kết quả và khuyến nghị  

ðể ño lường tác ñộng của các chương trình 
giáo dục tài chính, giáo viên các báo cáo và 
tiểu luận sinh viên bằng văn bản từ năm 
1995 ñã ñược ñánh giá. Tài liệu này ñể 
nghiên cứu và minh chứng cho giáo viên và 
sự hiểu biết của học sinh về nghĩa vụ tài 
chính và cơ chế kiểm soát xã hội giám sát 
chi tiêu.  

 

Một mối quan hệ tốt với các phương tiện 
truyền thông ñã rất quan trọng. Ban thư ký 
Kho bạc ñã thông qua các phương tiện 
truyền thông ñịa phương ñể công khai tài 
chính. 

  

Lồng ghép giáo dục tài chính vĩnh viễn 
trong trường sư phạm là một kế hoạch dài 
hạn và không dễ dàng. Ban ñầu, cách 
không phù hợp và phân mảnh, trong ñó tài 
chính công và công dân ñã ñược ñiều trị 
bằng các trường trình bày một thách thức, 
như là chủ ñề không phải là một phần của 
chương trình giảng dạy thường xuyên. Kết 

quả là, nhiều giáo viên ñược coi là tài chính 
giáo dục ñược các ñặc quyền của Ban Thư 
ký Kho bạc nhà nước. 

 

COLOMBIA: 
Làm việc với các 
trường ñại học: 
Chương trình 
Cátedra 
 

Tóm tắt 

Chương trình Cátedra là sáng kiến về một 
ñại học liên kết ñược sáng lâp bởi 
Transparencia por Colombia, TI – thành 
viên của Colombia và ñược sự ủng hộ của 
một số nhân vật nổi tiếng, có học thức cao 
người Colombia. Chương trình Cátedra 
nâng cao sự hình thành nhân cách của 
những chuyên gia trong tương lai bằng cách 
cung cấp những công cụ sư phạm, ñồng 
thời tạo cơ hội gặp gỡ cho những nhà lãnh 
ñạo của các tổ chức công cộng và những tổ 
chức tư nhân với sinh viên các trường ñại 
học.  Bằng cách ñó, chương trình Cátedra 
ñã ñưa ra những ñánh giá về những giá trị 
ñạo ñức cũng như những thách thức hiện 
nay ñối với các tổ chức mà trọng tâm là xây 
dựng những giá trị chung tốt ñẹp.  
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Chương trình minh hoạ việc sử dụng một 
cách tiếp cận ña thành phần, sử dụng một 
phương pháp giảng dạy tương tác, dựa trên 
việc nghiên cứu các trường hợp, kết hợp với 
sự hỗ trợ và giúp ñỡ của giáo viên.  

 

Chương trình Cátedra  ñược thiết kế bởi 
Transparencia por Colombia, tháng 9 năm 
2001, lần ñầu tiên ñược thực hiện năm 
2002. Chương trình này ñược tài trợ bởi 
Shell, Merck Sharp and Dohme, thành viên 
của các trường ñại học và Transparencia 
por Colombia. 

 

Lịch sử 

 
“ Chương trình Cátedra  ñã giúp tôi lấy lại 
ñược hy vọng về sinh viên ngày nay, hy 
vọng vào một ñất nước tốt ñẹp hơn cho bản 
thân tôi cũng như những sinh viên ñó. Họ 
sẽ chính là những người thực hiện những 
quyết ñịnh mà thế hệ ñi trước ñã không làm 
ñược ñể xây dựng ñất nước chúng tôi.”  

(Andrés Morales, Giáo sư, thúc ñẩy viên 
của những hội thảo về giá trị của Cátedra 

trong thực tiễn)  
 
 

Theo chỉ số của tổ chức Nhận thức về 
Tham Nhũng năm 2004, Colombia vẫn có 
3.8 ñiểm trên 10, chiếm vị trí 60 trên tổng số 
146 quốc gia. Một phân tích gần ñây của Hệ 
Thống Liêm Chính Quốc Gia, Colombia chỉ 
rõ:          “… nhận thức ñược sự ủng hộ và 
sức mạnh của nhân dân Colombia và cảnh 
báo về sự tồn tại rất mong manh của các tổ 
chức là cùng với sự dư thừa của chính 

những nhà lãnh ñaọ các tổ chức ấy. Nó coi 
trọng sự ñóng góp của hàng triệu những 
người công dân trung thực ñang hy sinh và 
nỗ lực hàng ngày ñể ñưa ñất nước ñi lên. 
ðó là những cảnh báo về sự suy giảm của 
các giá trị và nguyên tắc tại từng mức ñộ 
quyền lực khác nhau, trong chính những 
nguời lãnh ñạo chính trị và trong chính 
phủ…” 

 

Vì vậy, bất kỳ chiến lược phòng chống tham 
nhũng nào cũng cần bao gồm cả sự hình 
thành và phát triển nhân cách, ñạo ñức cho 
những nhà lãnh ñạo tương lai, những người 
tuy sẽ có những ảnh hưởng nhất ñịnh ở 
từng mức ñộ khác nhau nhưng ñều ảnh 
hưởng ñến tính toàn vẹn của ñất nước.  

 

Tuy nhiên, giáo dục tại các trường ñại học 
ngày này có xu hướng tập trung nhiều vào 
các ngành kỹ thuật ñể giúp sinh viên có thể 
tạo lập ñược một sự nghiệp thành công mà 
thường bỏ qua trách nhiệm của họ ñối với 
toàn xã hội. Colombia cần những công dân 
có khả năng kiểm soát xã hội ñể ngăn chặn 
tham nhũng. Việc tham dự vào các trường 
ñại học có khả năng khuyến khích những 
người trẻ tuổi tham gia vào những hoạt 
ñộng xã hội, cũng như có năng lực ñể thúc 
ñẩy các cuộc tranh luận về các vấn ñề công 
cộng xung quanh các chủ ñề ñạo ñức trong 
xã hội.  

Chương trình Cátedra ñược 
bắt nguồn như thế nào? 
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Những tháng cuối năm 2001, Shell và 
Tranparencia por Colombia ñã có cùng một 
quan ñiểm về việc nâng cao các tiêu chuẩn 
ñạo ñức trong lĩnh vực kinh doanh. Một mặt, 
Shell bày tỏ mối quan tâm của mình bằng 
việc tài trợ cho một sáng kiến giáo dục coi 
trọng những người trẻ tuổi. Sáng kiến này 
muốn việc ñể các tiêu chuẩn cao về trách 
nhiệm xã hội tạo thành một khuôn khổ cho 
các hoạt ñộng chuyên môn của họ như là 
các nhà lãnh ñạo kinh doanh.  Mặt khác, 
Tranparencia por Colombia, thông qua 
những công việc kinh doanh của mình, ñã 
xác ñịnh ñược nhu cầu cần tăng cường ñạo 
ñức trong lĩnh vực này , và yêu cầu là coi 
những giải pháp chống tham nhũng là cơ sở 
ñể giáo dục ñạo ñức các nhà lãnh ñạo trong 
tương lai.  

Giai ñoạn ñầu của sáng kiến này bao gồm 
một cuộc khảo sát ở bảy trường ñại học 
Colombia ñể tìm ra ñược những phương 
thức khác nhau ñã ñược sử dụng ñể hình 
thành ñạo ñức và dạy dỗ cho sinh viên, 
ñồng thời cũng ñể tìm hiểu xem ñã từng có 
những dự án nào về vấn ñề này ñược thực 
hiện hay chưa. Cùng lúc ñó, các thử nghiệm 
thí ñiểm ñều ñược hoàn thành với các sinh 
viên.  

 

Những ñối tác trong ñạo ñức 

Bước tiếp theo là tập trung vào thiết kế dự 
án, dựa trên một ñề án liên minh giữa 
Transparencia por Colombia, các công ty 
riêng như Shell và một số các trường ñại 
học quan tâm. Nó ñược ñề xuất ñể tạo 
khoảng trống cho sự phán ánh của các 

trường ñại học, cho phép tiếp cận sự hình 
thành ñạo ñức từ việc tham gia và tiếp cận 
thực tế, trong ñó sinh viên, giáo viên và các 
chuyên gia có thể ñặt ra các câu hỏi và 
phân tích các tình huống ñạo ñức khó xử. 
Ngoài ra, Shell, ngân hàng Santander, và 
HOCOL cung cấp các nguồn lực ñể bắt ñầu 
lập dự án và hợp tác trong các buổi thảo 
luận của dự án ñầu tiên.  

 

 
“ Tôi ñã có một vài ñịnh kiến về ñạo lý và 
những cuộc  nói chuyện về ñạo 
ñức…nhưng tôi nhận ra rằng Cátedra 
không thuộc thể loại giảng giải này. Tôi 
cũng như chính những sinh viên giống tôi, 
ñều mong muốn có ñược một ñất nước tốt 
ñẹp hơn và ñều muốn chống lại những ñiều 
ñang huỷ hoại cộng ñồng của chúng ta. 
Cátedra  ñã tiếp cận những ñạo ñức ấy từ 
một góc thú vị ñó là thông qua những cuộc 
hội thảo, những trò chơi ñóng kịch, các 
cuộc tranh luận …chứ không phải từ một 
phương pháp giảng dạy nhàm chán quen 
thuộc”. 

Ricardo Ojeda Arias - Sinh viên ngành 
Quản trị kinh doanh trường ðại học Los-

Angeles  
 
 

 

Trong kỳ học ñầu tiên của năm 2002, 
Tranparencia por Colombia ñã bắt ñầu giới 
thiệu những hoạt ñộng này với 3 trường ñại 
học của Colombia - trường Politécnico 
Grancolombiano, trường ñại học Andes và 
trường College of Higher Management 
Studies (CESA). ðến kỳ học thứ 2 ñã có sự 
tham gia của 6 trường, và hiện tại ñã có 15 
trường tham gia vào chuỗi hoạt ñộng này.  
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Hiện nay Cátedra ñang làm gì? 

Mục ñích chính của chương trình này là 
ñóng góp cho sự hình thành ñạo ñức và 
nhân cách của các sinh viên ñại học - 
những người sẽ trở thành những nhà lãnh 
ñạo trong tương lai. Vì thế, họ có thể hành 
ñộng vì những lợi ích tốt ñẹp cho cộng ñồng 
và ñóng góp vào quá trình chống tham 
nhũng trong xã hội.  

* Cấu trúc của chương trình Cátedra như 
sau:  

i, Ủy ban Quan lý bao gồm hiệu trưởng và 
các thành viên ñến từ các trường ñại học 
khác nhau, cùng với một giám ñốc của một 
công ty quốc gia hoặc một công ty ña quốc 
gia (ñó là thành viên của Tranparencia por 
Colombia) và hai  thành viên của ban quản 
lý Tranparencia por Colombia.Ủy ban này tổ 
chức họp mặt ba tháng một lần ñể ñưa ra 
những chính sách hướng dẫn, ñặt ra mục 
tiêu mới và ñánh giá tiến ñộ của dự án.  

 

ii, Một nhân viên làm việc toàn thời gian phụ 
trách thường trực dự án.  

 

iii, Sáu tháng một lần, một cuộc họp ñược tổ 
chức với sự tham gia của các giáo viên của 
các trường ñại học khác ñể lập kế hoạch và 
ñánh giá hoạt ñộng của dự án. 

 

iv, Hiệp ước giữa các trường ñại học tham 
gia vào chương trình này ñều phân loại rõ 
những cam kết, cả về mặt học thuật lẫn việc 

cung cấp tài chính và tái taọ lại các tài 
nguyên.  

 

v, Hiện nay có khoảng hơn 50 giáo viên các 
trường ñại học cũng tham gia vào chương 
trình này và họ ñang sử dụng những tư liệu 
của riêng bản thân mình. Các giáo viên này 
cũng cam kết sẽ ñóng góp những tài liệu 
của mình vào chương trình ñể giúp dự án 
có ñược những phát triển xa hơn nữa.  

ðể ñạt ñược mục tiêu này, các công việc 
của chương trình Cátedra phải thông qua 4 
bước sau: 

A. Những buổi trao ñổi tại các trường ñại 
học 

 
"Sự tham gia vào các cuộc thảo luận của 
Cátedra ở Cartagena ñặt tôi vào việc liên hệ 
trực tiếp với các diễn viên khác nhau của vụ 
án ñã ñược Foncolpuertos ñề cập ñến trong 
cuốn sách của tôi.Tôi ñã có rất nhiều những 
sự e ngại dè dặt, thậm chí là lo sợ vào việc 
tham gia vào trong những cuộc thảo luận 
này. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng những 
cuộc tranh luận rất dễ lan truyền, và tôi 
cũng nhận thấy chúng ta vẫn hoàn toàn có 
thể trao ñổi và thảo luận về những vấn ñề 
khó như tham nhũng một cách văn minh và 
dân chủ. Cho ñến thời ñiểm này, tôi vẫn cho 
rằng vấn ñề này chưa ñược quan tâm ñầy 
ñủ ở Colombia..." 

Felipe Lozano Puche 
 

Những cuộc họp và trao ñổi toàn thể này 
ñược mở cửa một cách công khai cho toàn 
thể công chúng và ñã thu hút ñược số 
lượng lớn những nhà hùng biện giỏi. Họ 
cùng với những nhà lãnh ñạo của các tổ 
chức công cộng, các tổ chức tư nhân, các 
trường ñại học và toàn thể sinh viên ñã 
cùng nhau suy ngẫm lại về những giá 
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trị,những kinh nghiệm về những thách thức 
ñối với ñạo ñức của các doanh nghiệp và 
những người ñứng ñầu các tổ chức.  

Các cuộc trao ñổi này ñã khuyến khích sinh 
viên tìm hiểu về sự cần thiết cho việc nâng 
cao những hình phạt về những vi phạm ñạo 
ñức cũng như sự cần thiết về việc hiểu biết 
các khái niệm phổ biến nói chung.  

 

Cho ñến nay,29 cuộc gặp gỡ và trao ñổi ñã 
ñược diễn ra với sự tham gia của hơn 6000 
sinh viên. Các chủ ñề bao gồm: Tham 
nhũng trong các hợp ñồng của công việc 
chung, tham nhũng tại Châu Mỹ Latinh, 
trách nhiệm của các công ty lớn, tham 
nhũng trong các hợp ñồng tư nhân, làm thế 
nào ñể quản lý vấn ñề ñạo ñức trong các tổ 
chức, trách nhiệm xã hội của các công ty 
trong một xã hội có nhiều xung ñột, trách 
nhiệm ñối với xã hội của các phương tiện 
thông tin ñại chúng, và vai trò của các nhóm 
lợi ích trong sự hình thành của pháp luật.  

B. Các tr�ng h�p ñ��c phân tích trong 
các cu�c h�i th�o. 

Chương trình Cátdera ñã phát triển tài liệu 
giảng dạy của mình bằng việc nghiên cứu 
các trường hợp cụ thể. Cho ñến nay, có tám 
nghiên cứu về các trường hợp ñã ñược xây 

dựng với sự hợp tác của IESO, Social 
Enterprises Initiative, và trường ñại học 
Andes. Nguồn tư liệu thì ñược thu thập bởi 
các giáo viên tham gia chương trình, lấy từ 
chính những người ñã tham gia các khóa 
học của họ. Các trường hợp ñược nghiên 
cứu bộc lộ sự khó xử và các giáo viên 
khuyến khích họ tự tìm ra các giải pháp cho 
riêng mình.  

Trong lớp, các học sinh ñược nhận diện các 
vấn ñề ñạo ñức và các xung ñột lợi ích, và 
làm thế nào ñể tiếp cận chúng một cách 
thiết thực. Họ ñược khuyến khích ñể ñưa ra 
các quyết ñịnh có thể ñảm bảo ñược tính 
toàn vẹn về lợi ích chung của cộng ñồng và 
lợi ích riêng của các cá nhân. Mỗi trường 
hợp ñều có kèm theo những chú dẫn riêng 
về từng cá nhân và sơ yếu lý lịch của các 
nhà văn quốc gia và quốc tế ñể giúp họ hỗ 
trợ phân tích. Bên cạnh ñó, giáo viên có thể 
ñăng ký ñể ñược học tại các Cáterdra về 
việc sử dụng các trường hợp nghiên cứu 
này.  

 

C. Giá tr� th�c ti�n c�a các h�i th�o. 

 Các cuộc hội thảo sử dụng phương pháp 
"ñóng vai" ñể kích thích sự phản ánh về các 
giá trị từ những quan ñiểm khác nhau. 
Những giá trị này ñược tiếp xúc và ñược ñối 
ñối ñầu với những quyết ñịnh phải ñược 
ñưa ra hàng ngày từ các chuyên gia, sinh 
viên trong ñời sống riêng tư. Sinh viên sẽ có 
ñược những kiến thức về những nhóm lợi 
ích khác nhau khi họ phải ñối mặt với 
những thách thức  về ñạo ñức trong các tổ 
chức và trong cuộc sống riêng tư. Một chủ 
ñề mới ñược bổ sung ñó là việc quản lý các 
mối quan hê. Cho ñến nay, 160 các cuộc 
hội thảo có giá trị thực tiễn ñã ñược diễn ra 
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và ñược kiểm duyệt bởi Transparencia por 
Colombia. 

 

D. Trao ñ#i kinh nghi%m c�a các giáo 
viên trong vi%c gi�ng d*y ñ*o ñ,c. 

Cátedra hỗ trợ các giáo viên giữa các 
trường ñại học thành viên trao ñổi với nhau, 
củng cố tinh thần ñồng ñội vào sáng kiến 
này, ñể cùng tạo ra một không gian suy 
ngẫm và phản ánh. 10 cuộc trao ñổi giữa 
các giáo viên ñã ñược diễn ra, những cuộc 
trao ñổi này cũng ñược coi như một cơ chế 
phản hồi lại cho chương trình Cátedra bằng 
cách cung cấp một nền tảng nơi giáo viên 
có thể ñánh giá từng phần của chương trình 
này.  

Kết quả và những ñề nghị 

Chương trình này ñã hoạt ñộng không 
ngừng nghỉ trong gần 3 năm với sự tham 
gia của hơn 6000 sinh viên. Nhiều nhà quan 
sát nhận thấy ñây là một minh chứng hấp 
dẫn ñối với mọi người bởi vì có nhiều thành 
phần liên quan ( các trường hợp ñược phân 
tích trong các cuộc hội thảo) và qua công 
việc cũng như sự cam kết từ phía các giáo 
viên. Chương trình Cátedra cũng ñã tạo ra 
những kết nối mới ví dụ như giữa các 
trường ñại học công lập và dân lập.  

ðối với kỳ học ñầu tiên của năm 2005, 
chương trình ñã lên kế hoạch ñể ñánh giá 
việc thiết kế chương trình, cũng như những 
mục tiêu, những sửa ñổi cần thiết… Sau 
những ñánh giá này, chương trình Cátedra 
sẽ bổ sung, ñiều chỉnh và mở rộng ñến các 

vùng, ñiều chỉnh các hoạt ñộng thích hợp 
ñối với từng khu vực riêng biệt.  

• Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
ñến sự phát triển của Cátedra 

- Làm việc trong liên minh với các tổ 
chức khác ngay từ bước ñầu thiết kế dự án 
ñã giúp chương trình ñạt ñược nhiều thành 
tựu ñáng kể.  

- Việc hình thành các thoả thuận ñã 
gắn kết liên minh với các nhân tố khác trong 
dự án, cam kết trong học tập cũng như 
trong việc cung cấp các tài liệu ñể phát triển 
dự án.  

- Liên kết các trường ñại học công lập 
và dân lập trong cả nước, ñiều chỉnh dự án 
cho phù hợp ñối với từng khu vực.  

- Những cam kết và ñộng lực của giáo 
viên khi trở thành một thành phần trong 
chương trình.  

- Sự tham gia và ủng hộ của các “lãnh 
ñạo sinh viên”.  

- Việc lựa chọn hiệu quả những ñề tài 
thú vị trong vấn ñề lợi ích công cộng ñã 
khuyến khích việc tranh luận trong các cuộc 
trao ñổi toàn thể và sự phát triển trong việc 
nghiên cứu các trường hợp.  

 

ITALY:  ðưa 
những anh hùng 
chống tham nhũng 
vào trường học 
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Tóm tắt 

TI-Italy ñã có những buổi thảo luận chuyên 
ñề do các nhóm giáo dục ñạo ñức tổ chức 
tập trung chính vào trường học và trường 
ñại học. Thông qua các nhà diễn giả - là 
“anh hùng hàng ngày” của các tổ chức ñịa 
phương khơi dậy nguồn hứng thú trong các 
em học sinh và sinh viên bằng cách ñưa ra 
những tình huống cụ thể liên quan trực tiếp 
ñến các em. TI-Italy ñược hỗ trợ bởi hội phụ 
huynh cùng với các chương trình ñược công 
nhận của Bộ Giáo dục.  

Chương trình này nhằm kích thích sự phản 
ánh của sinh viên, học sinh về tư duy ñộc 
lập và những trách nhịêm cá nhân, nâng 
cao khả năng ñánh giá ñạo ñức cũng như 
việc ñưa ra những quyết ñịnh. TI- Italy ñã 
tiến hành nhiều cuộc hội thảo kể từ năm 
1997 tại nhiều ñịa phương khác nhau (bao 
gồm khoảng 1/3 ñất nước). Chi phí toàn bộ 
ñược ủng hộ bởi chính quyền ñịa phương 
và các cá nhân.  

Lịch sử 

Tiếp nỗi những tiết lộ từ vụ bê bối Mani 
Pulite (bàn tay sạch) năm 1992, Ý rơi vào 
một cuộc khủng hoảng ñạo ñức và chính trị 
sâu sắc. Việc ñiều tra dính líu ñến các chính 
trị gia cao cấp cũng như các nhà lãnh ñạo 
trong ngành công nghiệp, dẫn ñến việc giải 
thể của ðảng Dân Chủ Thiên Chúa, những 
vụ tự tử các nhà lãnh ñạo hàng ñầu, bạo 
lực và tranh chấp về sự tham gia vào chính 
trị của ngành tư pháp. Mani Pulite có sự 

ủng hộ rộng rãi của các công dân và làm 
biến mất cả một thế hệ các chính trị gia, 
công chức và các nhà quản lý. Nhiều người 
dân ñược hỏi tại sao toà án lại phải ñợi quá 
lâu ñể thực hiện cuộc ñiều tra này và tại sao 
lại không có hành ñộng nào ñể chống lại nó.  

Trong thời gian này, TI-Italy ñã ñược cấp 
phép của Thị trưởng của Milan ñể truy cập 
các hồ sơ của phòng kế toán thành phố nói 
chung ñể thực hiện 1 dự án mang tên “Cái 
giá của tham nhũng”. Dự án ñã so sánh chi 
phí của các công việc chung và chi phí mua 
sắm ở thành phố Milan trước và sau chiến 
dịch Bàn Tay Sạch. Nghiên cứu này ñiều tra 
nguyên nhân của tham nhũng và tìm ra 
ñược sự nhân nhượng của các công dân 
ñối với tham nhũng như là 1 cách ñể thực 
hiện công việc. Nhiều người Ý vẫn nhận 
thức tham nhũng là một cái gì ñó không liên 
quan ñến ñời sống của họ mà chỉ dính dáng 
ñến những khu vực công, các doanh nghiệp 
và các chính trị gia.  

Dự án 

Dựa trên những sáng kiến và kinh nghiệm 
của các nhà sư phạm của TI-Italy, hội ñồng 
Quản trị của TI-Italy ñã chọn việc giáo dục 
ñạo ñức phải là ưu tiên số một của tổ chức, 
và một chương trình ñầy tham vọng ñã 
ñược ra vào năm 1997. Thành viên của TI-
Italy tin rằng giáo dục rất quan trọng trong 
việc nâng cao nhận thức của công chúng về 
vấn ñề thực hành chống tham nhũng cũng 
như ñể củng cố niềm tin của công chúng và 
sự tự tin trong những vấn ñề cộng ñồng.  

Chương trình giáo dục ñạo ñức gồm 3 
phần: Một loạt các cuộc hội thảo ñược tổ 
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chức ở các trường trung học, các trường ñại 
học, các trường sân khấu ñiện ảnh và một 
dự án về ñạo ñức và thể thao. Tuy nhiên, 
văn bản này chỉ tập trung vào phần ñầu tiên 
của dự án.  

A. Các hội thảo tại các trường trung 
học và ñại học  

Từ năm 1997, TI-Italy ñã tổ chức 50 cuộc 
hội thảo tại các trường trung học và 15 cuộc 
hội thảo tại các trường ñại học.  

Các hội thảo ñược tổ chức từ một ñến hai 
lần một tháng ñể cân ñối với việc học tập tại 
trường. ðể tiết kiệm chi phí ñi lại, các cuộc 
hội thảo có thể ñược tổ chức ngay các ngày 
sau ñó nếu ñịa ñiểm ñủ gần. Một hội thảo 
thường kéo dài một ngày rưỡi cho các em 
học sinh trung học, và một ngày tại các 
trường ñại học, hội thảo ñược giới hạn chỉ 
với 50 người tham dự.  

Mỗi buổi hội thảo thường bắt ñầu bằng bài 
thuyết trình của các diễn giả, thường có sáu 
thành phần chủ yếu là nhân sự ñến từ ñịa 
phương: thẩm phán, ñại diện của các cơ sở 
giáo dục công lập, nhà báo, các nhà doanh 
nghiệp, các vận ñộng viên thành viên của 
TI-Italy. Các nhà diễn giả này ñều là những 
“anh hùng thường nhật” – những người phải 
vật lộn vất vả với cuộc sống hàng ngày ñể 
duy trì một qui tắc ñạo ñức chung. Họ ñược 
lựa chọn trên cơ sở chuyên nghiệp, tính 
toàn vẹn và các giá trị ñạo ñức. Ví dụ, một 
trong những diễn giả là một nữ doanh nhân 
lãnh ñạo thành công một nhà máy mà 
không cần sử dụng ñến những thực hành 
tham nhũng, ñiều mà ñã tồn tại trong gia 
ñình cô hơn 400 năm qua. Các nhà báo thì 
thường ñược yêu cầu, khi họ thông báo cho 
các sinh viên làm thế nào ñể ñọc giữa các 

dòng của các tờ báo…tất cả các diễn giả 
ñều không mất phí tham dự. 

 

Bài thuyết trình của các diễn giả tuy có 
nhiều ñịnh dạng khác nhau nhưng thường 
bao quát những chủ ñề ñược ñề xúât và 
một số chủ ñề mới trong vấn ñề ñạo ñức. 
Các nhà diễn giả ñược khuyến khích ñể lại 
ñịa chỉ những các trường hợp tham nhũng 
và những câu chuyện thực tế của ñịa 
phương ñể giúp các học sinh làm quen với 
vấn ñề này. Bài thuyết trình của họ ñược 
xây dựng với những con số thực tế, ñược 
hỗ trợ bằng hình ảnh hoặc âm thanh, nếu 
cơ sở vật chất cho phép.  

Sau bài thuyết trình, một cuộc tranh luận sẽ 
diễn gia giữa diễn giả và các em học sinh. 
ðiểm mấu chốt này nhận ñược sự phản ứng 
nhiệt tình từ phía những người tham gia. 
Thường thì những người ñại diện – những 
người ñến từ các trường học khác theo lời 
ñề nghị của TI-Italy thì sẽ có những buổi hội 
thảo tại cơ sở giáo dục của họ.  

B. Làm vi%c nh� m�t t# ch,c ñào 
t*o ñã ñ��c công nh0n 
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Dự án về những cuộc hội thảo này ñã ñược 
Bộ Giáo Dục công nhận như một sáng kiến 
uy tín và hiếm hoi phục vụ xã hội. Các buổi 
hội thảo ñược coi như là một phần của 
chương trình học và học sinh ñược nhận 
những tín chỉ từ việc tham gia các buổi hội 
thảo này. TI-Italy với trách nhiệm là tổ chức 
nhận ñào tạo, gửi danh sách những người 
tham gia hội thảo cho ban giám ñốc các 
trường học, Bộ Giáo dục vào cuối năm học 
ñể ñảm bảo việc công nhận học tập cho tất 
cả những người tham gia.  

Việc tham gia các buổi hội thảo sẽ giới hạn 
cho giáo viên và học sinh vào các chủ ñề 
mà họ quan tâm, những người ñược coi 
như những ñại sứ có trách nhiệm phát triển 
các buổi hội thảo do sinh viên – học sinh 
ñảm nhận tại riêng trường của họ.   

Những học sinh, sinh viên thích hợp ñược 
nhận ra dưới những cuộc tranh luận sơ bộ, 
công việc tại trường của họ và các buổi hội 
thảo về chủ ñề ñạo ñức.  

C. Quá trình l0p k4 ho*ch 

TI-Italy bắt ñầu lập kế hoạch cho năm học 
mới vào tháng 7. Một danh sách các chủ ñề 
tiềm năng sẽ ñược thảo luận ñược gửi cho 
các trường sẽ tham gia trong tháng 9 thời 
ñiểm mà các kế hoạch hoạt ñộng ngoại 
khoá ñã ñược lên kế hoach. Các giáo viên 
sau ñó ñược yêu cầu chọn các chủ ñề mà 
họ cho là có liên quan nhất.  

ðịa ñiểm thường là một khán phòng, một 
hội trường ñược ñặt từ một tháng trước 
ngày bắt ñầu hội thảo. Trường học và các 
diễn giả ñược gửi giấy giới thiệu, tài liệu 
tổng quan, và một lời mời chính thức cho 
biết ñịa ñiểm, ngày giờ, chủ ñề và vị trí của 
cuộc hội thảo. Khi các diễn giả ñã xác nhận 
là sẽ tham gia, một lời mời cuối cùng sẽ 

ñược gửi tới các trường học ñã xác nhận là 
sẽ tham gia bằng cách gửi lại danh sách 
những người tham dự. Một tập tài liệu với 
những ấn phẩm của TI-Italy sẽ ñược trao 
cho mỗi học sinh ñể hỗ trợ trong thời gian 
họ tham gia hội thảo.  

Vào ñầu mỗi buổi hội thảo, học sinh và giáo 
viên ký tên vào danh sách tham dự. Những 
danh sách này ñược gửi tới Bộ Giáo Dục, 
cùng với khoá học của các học sinh với yêu 
cầu công nhận việc tham gia của họ vào 
khoá học theo qui ñịnh. Vào cuối các buổi 
học thảo, giấy chứng nhận sẽ ñược trao cho 
các giáo viên và học viên. Giấy chứng nhận 
cung cấp những tín chỉ chuyên ngành cho 
giáo viên và phục vụ việc xác nhận tín chỉ 
cho học sinh, sinh viên.  

 

Kết quả và ñề nghị 

Từ năm 1997 ñã có hơn 5000 học sinh, sinh 
viên và 300 giáo viên tham gia từ hơn  50 
tỉnh thành. Bằng chứng cho thấy họ ñã 
ñược nâng cao nhận thức về những thiệt 
hại và chi phí tham nhũng gây ra, cùng với 
việc củng cố một lực lượng ñóng một vai trò 
tích cực trong việc phòng chống tham 
nhũng trong xã hội. Một yếu tố then chốt 
của chương trình TI-Italy ñó là sự tham gia 
của các thành và tình nguyện viên,những 
người ñóng vai trò quyết ñịnh trong việc tổ 
chức cũng như phát triển các cuộc hội thảo. 
Chính những ñiều này ñã giúp chương trình 
duy trì ñược các mối quan hệ cực kỳ quan 
trọng ñối với giáo viên và các trường học.  
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Rất nhiều các bài thuyết trình và các câu 
chuyện từ các buổi hội thảo ñã ñược trở 
thành tài liệu trong ấn phẩm Manual of 
Ethics for the Third Millennium của TI-Italy. 
Cuốn sách ñã ñề cập ñến vấn ñề ñạo ñức 
trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, 
thể thao, dịch vụ công cộng và chính trị. Tài 
liệu này ñược sử dụng như một tài liệu ñạo 
ñức chính thức trong chương trình học tại 
các trường.  

Các buổi hội thảo ñã nhận ñược những lời 
nhận xét tốt từ phía báo chí, trong các bài 
viết ñã ñược xuất bản và ấn phẩm từ tạp chí 
của các vị phụ huynh.  

Một kết quả ñáng khen ngợi là dần dần các 
buổi hội thảo ñã thu hút ñược nhiều nhóm 
thành viên khác nhau như phụ huynh của 
các học sinh, sinh viên, hội phụ huynh của 
các trường, các câu lạc bộ…Hội phụ huynh 
nói riêng ñã có một vai trò quan trọng trong 
việc thúc ñẩy sự phát triển của các buổi hội 
thảo.  

ZAMBIA: Giáo dục 
các nhà lãnh ñạo 
trong tương lai: 
Việc quản lý tốt 
trong trường học  
 

Tóm tắt 

Mạng lưới Thanh niên Châu Phi chống lại 
Tham nhũng – Zambia (NAYAC-Zambia) ñã 

ñiều hành những câu lạc bộ nâng cao nhận 
thức trong việc chống tham nhũng trong 
trường học, hợp tác chặt chẽ với các công 
ñoàn giáo viên. Dự án “ Giới trẻ ñối với việc 
quản lý quả trong trường học” có mục tiêu 
hướng ñến học sinh và sinh viên ñại học 
người Zambia. Từ tháng 10 năm 2003 ñến 
tháng tư năm 2004, một khoá học sáu 
tháng ñã ñược tổ chức tại các trường trung 
học,các hội thảo cấp khu vực ñã ñược diễn 
ra trên toàn quốc, và một hội thảo cấp quốc 
gia ñã ñược diễn ra. Như vậy tính ñến nay, 
có 6000 sinh viên ñến từ 40 cơ sở giáo dục 
trên cả nước ñã ñược ñào tạo. Trong giai 
ñoạn hiện nay, mục tiêu là ñào tạo 20000 
sinh viên.  

Lịch sử  

 
“ Trận chiến chống tham nhũng có thể ñã 
không diễn ra và không giành ñược thắng 
lợi bởi một mình Uỷ Ban chống Tham 
Nhũng hay là tiếp tục ñối phó với thói quen 
lãnh ñạo cũ mà ta gọi là ”tham nhũng”. Nó 
cũng cần những ý tưởng mới từ những 
người sẽ ñiều hành nền kinh tế và ñất nước 
trong những năm tới, nó cũng cần ngọn lửa 
nhiệt huyết của giới trẻ - những con người 
có khả năng ñịnh hình con ñường tương lai 
cho chính mình.”  

Andrew Ntewewe  
 

ðiều phối quốc gia của 
NAYAC-Zambia 

Zambia, như nhiều nền dân chủ mới ñược 
thành lập ở Châu Phi, ñang ñấu tranh ñể cải 
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thiện lại sự chế ñộ quản lý và mang lại sự 
phát triển cho nhân dân. ða số các thống 
ñốc ñều ñã bước qua tuổi 50, hầu hết họ ñã 
chứng minh rằng họ không có khả năng 
quản lý các nguồn lực của ñất nước, trong 
ñó là cựu tổng thống Fredrick Chiluba và 
các cộng sự của ông, người ñược cho là ñã 
lạm dụng quyền hạn ñể tham nhũng tài sản 
quốc gia và các nguồn kinh phí xoá ñói 
giảm nghèo ñược hỗ trở bởi các tổ chức 
quốc tế. ðiều ñặc biệt ñáng lo ngại là xã hội 
dường như ñã chấp nhận tham nhũng là 
một phần của cuộc sống và con người nhắc 
ñến nó bình thường như một vấn ñề không 
quá nghiêm trọng.  

ðể chống lại tình hình này, Viện Ngân Hàng 
Thế Giới (WBI) ñã khởi xướng một dự án  

 

AAC là một cơ quan chính phủ ñược thành 
lập theo một ñạo luật của Quốc hội. Năm 
2003, NAYAC-Zambia, một tổ chức thanh 
niên ñã khuyến khích việc lãnh ñạo, tham 
gia chương trình, cùng với WBI thiết kế giai 
ñoạn 2 cho dự án “Giới trẻ ñối với việc quản 
lý hiệu quả” với qui mô lớn hơn nhiều so với 
giai ñoạn một.  

Chương trình nhằm mục tiêu giáo dục giới 
trẻ ,những người có mong muốn ñược gia 
nhập vào ñội ngũ những người làm việc tại 
các cơ quan nhà nước, do ñó họ có thể 
ñóng một vai trò tích cực trong việc phát 
triển Zambia và giúp các thống ñốc tương 
lai có thể phát triển các kĩ năng ñể giúp 
chống lại tham nhũng.  

NAYAC là một mạng lưới của các tổ chức 
thanh niên Châu Phi và các cá nhân trong 
cộng ñồng. NAYAC có thành viên từ các 
trường trung học phổ thông, sinh viên ñại 

học và các tổ chức thanh niên chống tham 
nhũng trong các trường ñại học.  

 

“Giới trẻ ñối với việc quản lý hiệu quả “ năm 
2002, trong ñó khoảng 30 học sinh trung 
học ñã ñược chọn bởi tổ chức Hội ñồng 
chống tham nhũng Zambia (AAC) với sự 
tham gia của các ñiều phối viên quốc gia 
của NAYAC-Zambia. 

 

Dự án 

Thiết lập các chương trình nghị sự: Tư vấn 
và lập kế hoạch. 

Trong  quá trình xác ñịnh các mục tiêu của 
việc giáo dục ñào tạo về quản trị tốt, phù 
hợp với sự thiết lập tại ñịa phương, NAYAC-
Zambia tìm kiếm các quan ñiểm và nhu cầu 
của thanh thiếu niên và giáo viên. Các buổi 
phỏng vấn ñã ñược tiến hành với các thanh 
niên ñã tốt nghiệp các khóa học quản trị tốt 
trước ñó ( cấp trung học), và các sinh viên 
là thành viên của NAYAC-Zambia, cũng 
như với các giáo viên của quá trình ñào tạo 
này. 

Một sự hợp tác ñã ñược bắt ñầu với Liên 
minh giáo viên liêm chính chống tham 
nhũng (TIAAC). Các ý kiến và thái ñộ của 
học sinh và giáo viên ñược ñánh giá thông 
qua một cuộc khảo sát. Nghiên cứu này 
cũng bao gồm một phân tích về nội dung 
của các chương trình về quản trị hiện ñang 
ñược giảng dạy.  
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Quá trình lập kế hoạch ñã ñược hỗ trợ bởi 
ñội ngũ nhân viên của WBI – những người 
có trách nhiệm giám sát qui hoạch và quá 
trình thực hiện chương trình thực hiện. Vị trí 
ñứng ñầu liên minh khác nữa là ACC – các 
cán bộ của Sở quan hệ cộng ñồng là rất 
cần thiết trong giai ñoạn quan trọng này. 
Cùng lúc ñó, Bộ Giáo Dục sẽ chịu trách 
nhiệm cho những chương trình ñược tổ 
chức tại các trường ðH, cao ñẳng, các 
trường THCS…Một lá thư ñược gửi tới cho 
MoE, bao gồm cả những bản sao mô hình 
học tập. Bộ trưởng không phản ñối và các 
nhóm dự án có thể sửa ñổi giáo án ñịnh kỳ. 
Giáo viên thuộc nhóm TIAAC và sinh viên 
trong các hoạt ñộng của Ngân Hàng Thế 
Giới ñã cung cấp nguồn trí tuệ và nhân lực 
trong cả việc tổ chức lẫn các giai ñoạn triển 
khai.  

Tiến hành ñào tạo 

Những người cố vấn cung cấp những bài 
giảng bao gồm việc quản lí và chống tham 

nhũng cho học sinh và sinh viên của những 
các trường THCS và ñại học. Các bài giảng 
ñưa ra các hiểu biết cơ bản về tham nhũng, 
nguyên nhân và hậu quả của nó ñồng thời 
nhất mạnh những biểu hiện, những mối 
quan hệ của nó ñến việc quản trị tốt hay 
xấu. Các bài giảng ñược kết hợp giữa lý 
thuyết và thực tế áp dụng với tình hình 
Zambia hiện nay.  

 

Các khoá học về quản trị hiệu quả 

Một khoá học ñể nâng cao việc quản trị ñã 
ñược thiết kế cho 150 em sinh viên cho mỗi 
cơ sở giáo dục. Trong các trường THPT,các 
khoá học ñược tiến hành thông qua các câu 
lạc bộ chống tham nhũng. Hai giờ một tuần, 
một cố vấn viên từ dự án sẽ tới ñể tiến hành 
tiết học này tại câu lạc bộ. Ở cấp ñộ ñại 
học, khoá học ñược coi như một lớp học 
thường xuyên mà sinh viên nào cũng có thể 
tham dự. Các khoá học này ñã ñược tiến 
hành ở 31 trường THPT và 9 trường cao 
ñẳng và ñại học.  

Khoá học này bao gồm 8 mô hình khác 
nhau với chủ ñề về phát triển khác nhau 
như: Chiến lược Maketing ñể chống lại 
tham nhũng trong xã hội ñã nêu bật các vấn 
ñề nổi cộm trong lĩnh vực marketing xã hội 
– ñiều này giống như một bước tiến trong 
việc nâng cao chất lượng các chiến lược 
chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Các 
mô hình dành cho Pháp lý và Thể chế, các 
biện pháp bảo vệ nhằm chống lại tham 
nhũng tại Zambia …là những ñiều ñã giúp 
tạo thành ðạo luật chống tham những số 42 
năm 1996 như 1 công cụ pháp lý.  
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Học sinh sinh viên thường là những người 
nhanh chóng phát hiện ra ñược những 
khiếm khuyết của chương trình này: ví dụ 
như sự thiếu quyền lực của ACC và các 
cuộc tranh luận ñể giúp làm thế nào ñể ðạo 
luật có thể cải thiện.  

Thăm chính quyền ñịa phương 

Khi các thanh thiếu niên ñã có ñược những 
kiến thức hiểu biết về cách làm sao ñể quản 
lý cho tốt các dịch vụ công cộng, các thanh 
thiếu niên này tiến hành ñến thăm các ñịa 
phương và các nhà cung cấp dịch vụ ñể 
thực hiện các cuộc phỏng vấn và hoàn 
thành các mẫu ñiều tra có sẵn.  

Ba kết quả ñã ñược tìm thấy: 

A,  Thiếu việc tiếp cận tới công chúng về 
các quy tắc và quy ñịnh cho việc thu thập 
một dịch vụ; 

B, Không minh bạch và tiến hành các thủ 
tục ñó là không phù hợp với nguyên tắc. 

C,. Việc thiếu kiến thức trong nhân dân về 
quyền và quyền lợi của họ trong các lĩnh 
vực như thu hộ chiếu và giấy phép lái xe. 

Những việc này ñã cung cấp một môi 
trường thuận lợi cho việc thực hiện hành vi 
hối lộ của cán bộ công cộng. 

Sử dụng các kết quả này, những người 
tham gia phỏng vấn ñã tham gia vào việc 
xây dựng ñể cải thiện tình hình. Các tờ rơi 
và áp phích ñã ñược phân phối ñể sử dụng 
ở những nơi công cộng.Các sinh viên cũng 
có thể áp dụng các kiến thức và kĩ năng của 
bản thân vào việc xây dựng các áp phích cổ 
ñộng này như :” Chống lại tham nhũng bây 

giờ ñể có một tương lai tốt ñep hơn” …cùng 
với những khẩu hiệu khác nữa.  

Hội thảo cấp quốc gia 

Ở cấp khu vực, bốn cuộc hội thảo ñã ñược 
tổ chức và diễn ra trong vòng 3 ngày tại 4 
ñịa ñiểm khác nhau , mỗi cuộc hội thảo có 
qui mô dành cho 85 thanh niên. Các cuộc 
hội thảo mang ñến những học viên xuất sắc 
tại những khoá học quản trị của dự án, mọi 
người ñến ñây cùng nhau chia sẽ và thảo 
luận ñể ñưa ra những bài học kinh nghiệm 
cũng như ñưa ra các hành ñộng thiết thực.  

Các khoá ñào tạo bao gồm việc xác ñịnh và 
thiết kế các chiến lược chống tham nhũng, 
lập kế hoạch tuyên truyền hiệu quả, nâng 
cao nhận thức và các chiến dịch vận ñộng 
hành lang, cũng như giúp thanh niên ñể 
thực hành tốt chống tham nhũng. Báo chí 
ñịa phương và quốc gia cung cấp cho 
những người trẻcó một cơ hội ñể trình bày ý 
kiến của họ về quản trị và ý tưởng cải thiện 
nó. 

Cuộc hội thảo cấp quốc gia cuối cùng về 
việc chống tham nhũng có 150 người tham 
gia tổ chức từ ngày 06 ñến ngày 08 tháng 1 
năm 2004. Khi kết thúc hội thảo, các ñại 
biểu cam kết sẽ phổ biến những bài viết 
chống tham nhũng và xây dựng một liên 
minh vững chắc trong hệ thống quản trị của 
Zambia. ðiều này ñã ñược thực hiện thông 
qua ký kết Cam kết Liêm Chính Ibis, ñặt tên 
theo ñịa ñiểm tổ chức hội thảo. 

Những thách thức lớn nhất xuất hiện như là 
một kết quả của việc thiếu kinh nghiệm 
trong ngân sách. Chi phí của việc chống 
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tham nhũng ñã ñược các chuyên gia ñánh 
giá thấp, Thành viên hội ñồng quản trị của 
NAYAC ñã phải thay thế, trên cơ sở tự 
nguyện, bằng những bài giảng viên các 
trường ñại học. Ngoài ra, dự án không có 
chi phí cho hành chính, mục ñích và xây 
dựng năng lực, và do ñó phụ thuộc vào 
nguồn lực sẵn có của Ban Thư ký NAYAC-
Zambia.Hơn nữa, chi phí của việc sử dụng 
Internet tại Zambia là rất cao, ñiều này cản 
trở các em học sinh hoàn thành nghiên cứu 
và tham gia các cuộc thảo luận ñiện tử. 

 

Một khó khăn là việc thiếu kỹ năng máy 
tính: Hầu hết học sinh Zambia không ñược 
tiếp xúc với máy tính và con số này còn 
thậm chí còn ít hơn ñối với internet. Trong 
dự án NAYAC-Zambia ñã phải cung cấp 
các khóa ñào tạo ngắn hạn cho sinh viên ñể 
choc phép họ tham gia vào các cuộc thảo 
luận ñiện tử về quản trị. 

Như một hệ quả của việc không có ñủ tài 
chính cần thiết, số lượng người tham gia 
ñược giảm từ 10,000 người tham gia ban 
ñầu theo mục tiêu giảm xuống còn 6000, số 
lượng các tỉnh tham gia giảm từ 6 xuống 4 
tỉnh thành ñể cắt giảm chi phí.   

Thành t�u ñã ñ*t ñ��c 

Các thành tựu lớn nhất là tiếp cận ñược ñến 
6.000 học sinh, sinh viên và ảnh hưởng tới 
các hành ñộng trong tương lai của họ thông 
qua các bài giảng.  

Các t rơi và áp phích ñ��c s�n xu8t ñ9 
t*o �nh h�:ng ñ4n công chúng ñ�a ra 
m�t k4t qu� c= th9 c�a vi%c ñào t*o. 
15.000 áp phích chAng tham nhũng, 
8.000 t rơi và 5.000 t0p tài li%u ñ��c 
phát tri9n và phân phAi ñ4n các tr�ng 
hEc và các t# ch,c công c�ng. 

 
 

Hơn nữa, thanh niên hiện nay ñã có thể 
ñược nói ñến như 1 thành phần quan trọng 
cho việc quản trị tốt. Các phân tích ban ñầu 
của việc ñánh giá các hình thức chỉ ñịnh 
tăng 90% trong kiến thức về quản trị tốt 
trong thanh niên.Các dự án ñã dẫn tới sự 
gia tăng số lượng các hoạt ñộng chống 
tham nhũng cao nhận thức câu lạc bộ ở 
trường học, từ 18 trước khi dự án ñến 45 
clb sau ñó. Ngoài ra, tám chương nhiều 
NAYAC-Zambia ñã ñược hình thành trong 
các trường cao ñẳng, tổng cộng 12 hoạt 
ñộng chương ñã hình thành thành viên của 
nó. Dự án ñã nhận ñược sự công nhận rộng 
rãi, cũng từ các công ty tư nhân mà cung 
cấp giao thông cho học sinh thực hiện thăm 
ñến dịch vụ công cộng các nhà cung cấp. 
Các phương tiện truyền thông ñóng vai trò 
quan trọng trong sự thành công của chương 
trình bằng cách tham gia tích cực trong 
cuộc hội thảo và chia sẻ một số kinh 
nghiệm. Họ không chỉ công khai các công 
việc của NAYAC-Zambia và các ñối tác của 
mình mà còn mang ñến cho người xem 
những bước phát triển trong việc quản trị 
quốc gia.  

 

Khuyến nghị 

ðể duy trì các nhóm học sinh thì nên có 
'Trung tâm Tài nguyên Dành cho Sinh Viên” 
nơi mà học sinh có thể ñược ñào tạo về 
cách sử dụng máy tínhvà có thể truy cập 
vào Internet với chi phí thấp nhất.  
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Cộng tác với các nhóm xã hội dân sự khác 
với các chuyên ngành khác nhau và tập 
trung vào các vấn ñề phát triển cần ñược 
tăng cường. ðiều này sẽ làm giàu kiến thức 
của thanh niên về các vấn ñề quản trị như 
cuộc xung ñột-công tác phòng chống. Khóa 
học quản trị phải trải qua các sửa ñổi ñể 
bao gồm cập nhận các vấn ñề về quản trị 
như sự hiểu biết mới ñối tác kinh tế ,Phát 
triển cho châu Phi (NEPAD), các Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ và các sáng kiến 
khác có ảnh hưởng ñến cuộc sống của mọi 
công dân. 

 

HOA KỲ: ðạo ñức 
trong trường học : 
Một mô hình kiểu 
mẫu 

Tóm tắt 

Khóa ñào tạo về chuẩn ñạo ñức, thiết kế và 
tiến hành bởi Ủy ban Miami-Dade về ñạo 
ñức và  Công tín (Hoa Kỳ), khuyến khích 
sinh viên phân tích các tình huống ñạo ñức 
khó xử/ tiến thoái lưỡng nan thông qua việc 
kiểm tra các ví dụ thực tế trong ñời sống về 
việc vi phạm ñạo ñức và thể hiện chúng 
dưới dạng kịch. Các kịch bản ña dạng ñược 
sử dụng trong các buổi thảo luận của Ủy 
ban ñạo ñức, với các diễn viên chính là các 
học sinh trong các vai khác nhau, từ ñó rút 
ra các khó khăn trong vấn ñề ñưa ra quyết 
ñịnh mang tính ñạo ñức. 

Ủy ban Miami-Dade về ñạo ñức và Công 
tín, một ñơn vị ñộc lập mang tính thể chế , 
hoạt ñộng nhằm mục ñích xây dựng lòng tin 
của quần chúng vào chính quyền ñịa 
phương thông qua giáo dục, ñào tạo và tiếp 
cận cộng ñồng. KHóa ñào tạo về chuẩn ñạo 
ñức ñã ñược tiến hành tại ba trường THPT 
công lập trong năm học 2001 – 2002. Ủy 
ban ñạo ñức theo lịch trình sẽ tiến hành mở 
rộng khóa ñào tạo này tại 4 trường khác 
nữa trong năm học 2004 – 05. 

Lịch sử 

“Tôi luôn tin vào ñạo ñức, nhưng thật sự 
sau khóa học này tôi nhận ra thật khó ñể có 
thể thực sự cư xử một cách có ñạo ñức.” 

Sinh viên (15) 
 
 

Tại Hoa Kỳ, các  ủy ban ñạo ñức ñịa 
phương ñang dần trở nên phổ biến hơn, ñặc 
biệt là trong các khu vực thành thị lớn. 
Quyền hạn và trách nhiệm của họ thay ñổi 
ñáng kể. ỦY ban ñạo ñức Miami-Dade là 
một trong số ít các ủy ban dành phần lớn 
ngân sách của mình cho giáo dục, ñào tạo 
và tiếp cận cộng ñồng. ðược thành lập năm 
1996 và chịu bốn trách nhiệm chính: 

i. Giáo dục và tiếp cận cộng ñồng – 
ñào tạo và giáo dục các viên chức chính 
quyền ñịa phương, các ứng viên công chức, 
người làm thuê và các ñối tác hoạt ñộng 
kinh doanh với chính quyền về các chuẩn 
mực ñể thực hiện và quan hệ với các cộng 
ñồng khác nhằm tổ chức các hội thảo, 
chương trình  và các buổi thảo luận về ñạo 
ñức và trách nhiệm;  
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ii. Tư vấn – một quá trình mà trong ñó 
một bên dưới sự ñánh giá của Ủy ban ñạo 
ñức có thể tìm kiếm các chỉ dẫn ñạo ñức 
thông qua sự thực hiên của một cá nhân và 
liệu sự thực hiện của họ có hợp lệ với các 
quy tắc và luật lệ tương ứng hay không;  

iii. Thực hiện - Ủy ban sẽ thuê một 
công tố viên và một vài nhà ñiều tra nhằm 
giám sát hậu quả của việc vi phạm ñạo ñức 
và tham nhũng/ ñồi trụy; và  

iv. Phát triển chính sách – nhằm giúp 
chính quyền ñịa phương trong hạt Miami- 
Dade thực thi các luật lệ ñúng ñắn.  

Thanh niên là  một nhóm mục tiêu quan 
trong trong chương trình giảng dạy của Ủy 
ban. Là những nhà lãnh ñạo trong tương lai, 
học sinh nên ñược cung cấp các công cụ 
cần thiết ñể trở thành các nhà lãnh ñạo tốt 
và có ñạo ñức trong. Ủy ban hướng tới mục 
ñích cung cấp các giáo cụ tập trung vào 
thực tế mà học sinh ñang phải ñối mặt, ví 
dụ như các báo cáo truyền thồn về các hình 
thức lạm dụng quyền hạn công và hành vi 
nhũng nhiễu (hối lộ và nhận hối lộ) tại 
Florida. Giáo dục phải làm cho học sinh 
hiểu ñược ảnh hưởng của những việc này 
tới cộng ñồng, và tìm ra các cách thức 
mang tính xây dựng nhằm khắc phục vấn 
ñề.  

Dự  án 

“Chương trình giúp chúng tôi biến những 
lựa chọn thực tế trong các tình huống khó 
khăn và không chỉ là về ñạo ñức, mà còn về 
thực tế.” 
 
 

Ý tưởng xuất phát từ một khóa học tiến sỹ 
về ñạo ñức trong lãnh ñạo dành cho các 
nhà ñiều hành/quản lý trong các trường 
công lập tại Miami-Dade. Những người 
quản lý này khi ñược phỏng vấn và phần 
ñông họ bày tỏ ý tán ñồng cho chương trình 
ñạo ñức sinh viên chuẩn mực trong trường 
của mình. 

Chương trình ñòi hỏi sự ủng hộ của hiệu 
trưởng các trường và các giáo viên nghiên 
cứu xã hội trong các trường công lập tại 
Miami-Dade. Khi Phòng giáo vụ nhận thức 
ñược giá trị của chương trình, Chương trình 
chuẩn ñạo ñức của Sinh viên sẽ ñược bao 
gồm trong chương trình tài trợ về giáo dục 
hạnh kiểm/ñạo ñức. Ngẫu nhiên, chương 
trình giáo dục hạnh kiểm là một yêu cầu 
mang tính yêu cầu trên quy mô toàn liên 
bang 1. Từ ñó, các trường ñược tham khảo 
lực chọn ñể chọn Chương TRình ðạo ñức 
chuẩn nhằm phù hợp với thời khóa biểu 
giáo dục hạnh kiểm/ ñạo ñức theo luật. Sự 
tiếp nhận của Ủy ban cố vấn ñạo ñức và 
các thành viên ñược bầu của giáo vụ các 
trường ñã có chuyển biến tích cực ñáng kể. 

Cơ  s: lý lu0n c�a ch�ơng trình ñ*o ñ,c 

MỤc tiêu của chương trình là nhằm nâng 
cáo kỹ năng giải quyết vấn  ñề và ñưa ra 
quyết ñịnh của sinh viên liên quan ñến câu 
hỏi về ñạo ñức và hạnh kiểm; và nhằm 
cung cấp các minh chứng thực tế vi phạm 
ñạo ñức mà sinh viên hiểu rõ và khó khăn 
liên quan ñến việc gánh chịu hậu quả.  

 

Ch�ơng trình ñ*o ñ,c kéo dài 32 h, 
th�ng là mJi tuKn 1h và kéo dài trong 8 
tháng. ðAi t��ng tham gia là hEc sinh 
trong ñ� tu#i tM 14 ñ4n 18 và mJi lOp có 
tM 25 ñ4n 30 hEc sinh. 
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Chương trình hi vọng rằng sinh viên sẽ hiểu 
rõ ngay cả việc vi phạm ñạo ñức rất nhỏ 
cũng có ảnh hưởng nghiêm trọng ñến cộng 
ñồng trên quy mô lớn với hai lý do chính. 
Thứ nhất, mọi người sẽ gặp khó khăn trong 
quá trình liên hệ với một ai khác nếu họ tin 
rằng hầu hết những người mà họ giao tiếp/ 
tiếp xúc ñều ko ñáng tin cậy. Thứ hai, vì tất 
cả học sinh ñều ở vị trí lãnh ñạo, sự ñánh 
cược trở nên nghiêm trọng hơn vì quyết 
ñịnh của họ ảnh hưởng ñến nhiều người 
khác. Chính vì thế, học sinh phải học ñược 
rằng những hành vi bào chữa cho các vi 
phạm ñạo ñức sẽ là tiền ñề cho những hành 
vi vi phạm ñạo ñức nghiêm trọng, bao gồm 
vi phạm công tín, hối lộ và tham nhũng. 
Khóa học nằm trong chương trình và ko tính 
thêm ñiểm cộng. Tuy nhiên khi kết thúc, học 
sinh sẽ nhận ñược một thư và giấy chứng 
nhận ñã hoàn thành khóa học. 

N�i dung và  Ph�ơng pháp c�a khóa hEc 

Mỗi trường sẽ  tự quyết ñịnh phương pháp 
chuyển tải phù  hợp với mình. Về cơ bản, 
ỦY ban muốn khóa học  theo chương trình 
là 1h/1 tuần kéo dài trong 8 tháng. Các 
chuyên gia ñào tạo và tiếp cận của Ủy ban 
sẽ tham gia tất cả các buổi. Những người 
ñào tạo phải chuẩn bị lịch cho chương trình, 
bao gồm giảng viên và các tình huống minh 
họa. Các nhà ñào tạo/ huấn luyện/ giám sát 
cung cấp các ñiều kiện ban ñầu và giảng 
dạy trong phần ñấu khóa học về các chủ ñề 
kỹ năng giải quyết vấn ñề, ñưa ra quyết 
ñịnh và các lý thuyết cơ bản về ñạo ñức 
khác. Phần còn lại của chương trình là dành 
cho việc giải quyết tình huống minh họa và 
bài tập ñóng kịch, ví dụ như một ủy ban 
phán xét ñạo ñức. Học sinh ñược quay 
vòng/ luân chuyển trong suốt dự án, tạo 

ñiều kiện ñể các em ñược ñóng những vai 
khác nhau. 

Trong chương trình không có phần nào phê 
phán hay thuyết giảng cho học sinh mà thay 
vào ñó các tình huống minh họa ñược sử 
dụng không chỉ ñể chạm tới các vấn ñề 
quan tâm của lứa tuổi học sinh mà còn 
hướng tới các câu hỏi lớn hơn mang tính xã 
hội.. Một vài vấn ñề ñược giảng dạy nghiêm 
ngặt. Trong khóa học,  mỗi khi ñến tình 
huống minh họa, các học sinh ñược chọn 
ngẫu nhiên ñể ñóng vai trong ủy ban phán 
xét ñạo ñức, ñóng vai bị cáo, luật sư bào 
chữa và công tố viên. Tất cả các học sinh 
khác trong khán phòng ñược phép tham dự 
ngay khi tình huống khó xử ñược trình lên 
ủy ban ñạo ñức và cho ñến khi ủy ban ñưa 
ra quyết ñịnh. Trong các phần tiếp theo, các 
vai ñược thay ñổi nhằm cho phép có thêm 
các sinh viên khác tham dự vào tiến trình 
“hành chính”. Những học sinh không tham 
gia vào các vai vẫn rất hào hứng và tất cả 
các học sinh ñều háo hức về tiến trình và 
kết quả cuối cùng. 

Các tình huAng ñ*o ñ,c khó xS 

Ví  dụ 

Một trong các kịch bản của người huấn 
luyện sử dụng là “  Huấn luyện viên tốt/ xấu” 
– một tình huống khó xử mà một chủ tịch 
trường học phải giải quyết liên quan ñến 
việc cư xử với một huấn luyện viên bóng ñá, 
người mà thường xuyên lạm dụng các cầu 
thủ của mình, cộng ñồng trường học và 
truyền thông. Một kịch bản thứ hai với tên 
gọi là “Gian lận hay không” – tình huống mà 
các sinh viên bất chợt bị gọi trả lời câu hỏi 
trên bảng (giáo viên không biết). Buổi thảo 
luận sau ñó tập trung vào các yếu tố ảnh 
hưởng ñến quyết ñịnh của học sinh trước 



Giáo dục tính liêm khiết cho giới trẻ      2004 
 

Transparency International  Page 28 
 

khi quyết ñịnh gian lận hay trung thực. Một 
tình huống thứ ba ñưa ra vấn ñề về khai 
báo chủng tộc và một vài nhận thức ñúng 
ñắn cũng như sai lầm của các cá nhân khi 
học quan sát các tình huống khác nhau. 

Không có câu trả lời ñúng cụ thể cho các 
tình huống này, tuy nhiên, một vài cách giải 
quyết ñược cho là có ñạo ñức hơn các cách 
khác. Trong khi ñưa ra quyết ñịnh lựa chọn 
của mình, học sinh ñược yêu cầu ñánh giá 
xem quyết ñịnh của họ là dựa trên thực tế 
giải quyết, dựa theo luật hay dựa trên sự 
hợp tình ñạo ñức. 

K4t qu� 

 

Sự thành công của khóa học có thể ñược 
thể hiện thông qua một sự kiện tai nạn nổi 
bật khi một trong các buổi học ñáng lẽ diễn 
ra vào ngày 11/9/2001 bị hủy so khủng bố 
tấn công New York. Các học sinh rất bực 
bội khi ñược thông báo buổi học bị hủy và 
nhiều học sinh ñã nói rằng họ rất mong mỏi 
ñến giờ học này trong tuần vì họ học ñược 
nhiều ñiều. Một vài học sinh còn cảm thấy 
những giảng viên có thể giúp chúng cảm 
nhận bi kịch 11/9 tốt hơn. Nói chung, sau 
khi tham gia khóa học này, nhiều học sinh 

mở rộng hiểu biết thêm về các hậu quả của 
những hành vi vi phạm ñạo ñức. 

 
“ Bây giờ tôi ñã hiểu tầm quan trọng của 
ñạo ñức là ảnh hưởng ñến cộng ñồng. ðiều 
rút ra trong các buổi thảo luận và các quyết 
ñịnh ñưa ra trong các kịch bản rất quan 
trọng ñối với các tình huống trong xã hội 
chúng ta.” 

Sinh viên (16) 
 
Một vài học sinh khẳng ñịnh rằng người lớn 
cũng nên tham gia vào khóa học này. Cuối 
cùng, một vài học sinh thể hiện mối quan 
tâm nhiều hơn vào việc hòa nhập với cộng 
ñồng – thậm chí ñến mức viết thư cho 
người thiết kế chương trình và nêu ra nhiều 
sai trái trong thế giới của chúng. Chương 
trình ñã khiến chúng ñánh giá lại cách nhìn 
của mình ñối với những sự việc diễn ra hiện 
tại. 

Một cái nhìn khác về thế giới 

Trước khi chương trình bắt ñầu, học sinh có 
một tầm kiến thức hạn hẹp về ñạo ñức, ñặc 
biệt là trong việc vận dụng những giá trị của 
chúng khi ñối mặt với các vấn ñề thực tế. 
CHúng nhìn các vấn ñề một cách rất ñơn 
giản ( ñúng và sai). Sau khi chương trình 
diễn ra, các học sing ñều ñồng ý rằng việc 
quyết ñịnh từ sai ñến ñúng rất phức tạp và 
có nhiều trường hợp không có một quyết 
ñịnh ñơn thuần ñúng và hợp ñạo ñức cho 
một vấn ñề. Học sinh cũng nhận thức ñược 
ở mức ñộ nào ñó tham nhũng làm hủy hoại 
cộng ñồng – thậm chí kể cả là hành ñộng 
tham nhũng rất nhỏ. Như một quy luật 
chung, các học sinh ñồng ý rằng chúng nhìn 
thế giới hoàn toàn khác ñi sau khi tham gia 
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chương trình. Các học sinh cũng nhận ra sự 
nguy hiểm của việc ñánh giá con người hay 
tình huống và bắt ñầu chấp nhận thực tế 
rằng họ có những ñịnh kiến gây ảnh hưởng 
ñến sự nhận thức của mình. Cuối cùng, các 
học sinh hiểu ñược rằng các yếu tố về văn 
hóa và môi trường có thể ảnh hưởng ñến 
việc tạo lập giá trị ñạo ñức của một cá 
nhân. Thành quả lớn nhất là khóa học ñã 
nâng cao mức ñộ hiểu biết của học sinh, 
nhận ra sự tương ứng của các giá trị ñạo 
ñức trong cuộc sống hàng ngày của họ. Cụ 
thể, học sinh phải ñối mặt với các quyết 
ñịnh khó khăn, và việc biết có những công 
cụ nào sẵn có có thể giúp giải quyết vấn ñề 
của mình là rất quan trọng. Thông qua việc 
nhận thức ñược những khó khăn liên quan 
ñến việc ñưa ra quyết ñịnh mang tinh ñạo 
ñức, hậu quả kéo theo khi hành ñộng của 
một người tác ñộng lên người khác ñược 
nhìn nhận rõ ràng hơn. Thái ñộ phản hồi 
tích cực của các học sinh khẳng  

Giải pháp  ñề xuất 

Các trường công lập tại Florida tập trung 
nhiều ñến các bài kiểm tra mang tính bắt 
buộc trên toàn liên bang, và các giáo viên 
các môn nghiên cứu xã hội tỏ ra khó chịu 
khi không có quyền tự do dạy các phần 
không nằm trong các phần của bài kiểm tra, 
ví dụ như chương trình ñạo ñức chuẩn của 
học sinh. Các học sinh ban ñầu cũng miễn 
cưỡng, vì chúng quan tâm ñến cách thức và 
khả năng của những người ñào tạo có thể 
giao tiếp và tương tác với chúng. Tuy nhiên, 
các học sinh cảm thấy mình có quyền hạn 
khi chúng nhận ra khóa học rất có ích và 
mang tính tương tác và khi chúng tham gia 

vào các tình huống mà ở ñó chúng có thể 
thể hiện quan ñiểm của mình về các vấn ñề 
có liên quan ñến chúng và bạn bè cùng 
trang lứa. 

Khó  khăn 

Ngoài những phản hồi sau khi kết thúc khóa 
học thì sẽ rất có  ích khi hướng học sinh 
sau khi tham gia chương trình và lấy ý kiến 
phản hồi của chúng sau một khoảng thời 
gian trong tương lai – có thể là 1 hoặc 2 
năm khi mà chúng lên ñại học – ñể xem các 
bài học có còn có giá trị với chúng hay 
không. ðể có thể thực hiện chương trình tại 
tất cả các trường công lập, cần có một sự 
quảng bá rộng nhằm ủng hộ/ tán thành ñối 
với chương trình. Với số lượng nhân viên 
của Ủy ban ñạo ñức như hiện nay, chương 
trình chỉ có thể thực hiện nhiều nhất tại 4 
trường mỗi năm. Miami-Dade  là một hạt có 
số lượng trường công lập lớn thứ 4 trong cả 
nước và với mức 4 trường /1 năm, có lẽ sẽ 
mất gần một thập kỷ ñể chương trình tiến 
hành ñược tại tất cả các trường THPT. 

Nếu như vấn  ñề tài chính có thể ñược giải 
quyết nhờ  một tổ chức tư nhân, chương 
trình có thể  ñược tiến hành trên tất cả các 
trường THPT trên toàn khu vực. ðiều này 
sẽ ñạt ñược một phần bằng cách ñào tạo 
các sinh viên tại ñịa phương chuyên ngành 
giáo dục nhằm trợ giúp Ủy ban ñạo ñức 
trong khóa học, ví dụ như ñưa ra tín chỉ 
thực tập cho việc giảng dạy trong chương 
trình. Mục tiêu cuối cùng là chương trình sẽ 
ñược tiến hành tại mọi trường công lập tại 
Miami-Dade (từ THPT, THCS và tiểu học). 
Truyền thông cũng sẽ giúp sức trong việc 
quảng bá chương trình và cả về vấn ñề gây 
quỹ.  
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Chương trình ðạo ñức sinh viên chuẩn mực 
là một sáng kiến kinh nghiệm ñang trong 
quá trình thực hiện tại các trường công lập 
tại Miami-Dade và ñược xem như là chương 
trình mở ñầu cho các tổ chức, trường học 
khác ñể làm theo. Giáo dục ñạo ñức / hạnh 
kiểm là một dạng tương tác và phù hợp cho 
học sinh, nên ñược phổ biến trên quy mô 
toàn cầu. Tuy nhiên, các ñiều kiện phải 
ñược ñầu tư xem xét ñể phù hợp với từng 
khu vực/ hệ thống trường học. 

 

GEORGIA 
Giới trẻ chống lại 
tham nhũng:  Một 
cuộc thi viết quốc 
gia 
 

Tóm tắt 

Dự án Giới trẻ chiến ñấu với tham nhũng 
gồm hàng loạt các cuộc thảo luận ñược tiến 
hành qua cuộc thi viết bài luận trong trường 
học cho các em học sinh lứa tuổi 14 – 15. 
Các em học sinh ñược khuyến khích suy 
nghĩ và bày tỏ quan ñiểm của mình ñối với 
vấn ñề tham nhũng và sự thi hành pháp 
luật, trong khi ñó nâng cao ñược sự nhận 
thưc của các em trong vấn ñề này qua các 
cuộc thảo luận với các vị khách mời và 
bằng việc viết các bài văn mang tính sáng 
tạo. Dự án mang ñầy tính hành ñộng này ñã 
khơi gợi lên sự quan tâm của các em học 

sinh bằng việc cung cấp một cơ hội ñể ý 
kiến của các em có thể ñược lắng nghe với 
phạm vi mang tầm quốc gia, và bằng việc 
mời các vị khách nổi tiếng ñến tham dự các 
cuộc thảo luận tại trường học. 

Dự án này ñược tiến hành bởi Ủy ban 
phòng chống tham nhũng của Georgia giữa 
tháng chín năm 2003 và tháng hai năm 
2004 trong 19 trường ñại học trên sáu lãnh 
thổ của Georgia. Tổ chức này liên kết chặt 
chẽ với Bộ Văn hóa Giáo dục trong dự án 
thi hành luật của Georgia. 

 

Lịch sử 

 
“Trong suốt thời kì chưa ñược thi hành luật 
ở ñất nước này thì các công dân là những 
người chịu sự bất công lớn nhất. Họ phụ 
thuộc vào tiền bạc ñể mua bánh mì, và ñây 
là lí do tại sao dân chúng bắt ñầu các cuộc 
phản ñối rộng rãi chống lại chính phủ. Các 
quan chức cấp cao ñã bị buộc phải nhận 
các tội trạng mà họ không thể bù ñắp lại. 
Mỗi người trong số các quan chức này dính 
líu vào các vụ tham nhũng vào mọi người 
ñều nhận ra sự thực này. Sau sự cải tổ của 
chính phủ tất cả những người này ñều trở 
nên sợ hãi, một vài người trốn khỏi ñất 
nước, những người khác thì bị bắt…” 

Zaza Datukshvili (15) 
 
 

Cuộc ñiều tra gần ñây cho thấy hầu như 
không còn nghi ngờ gì về tình hình khó 
khăn về kinh tế và chính trị ở Georgia có thể 
dẫn ñến nguy cơ cao về tham nhũng. Thái 
ñộ của công chúng ñối với tham nhũng 
cũng là một vấn ñề ñáng lưu tâm. Mặc dù 
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tác ñộng tiêu cực của tham nhũng trong 
phạm vi lớn ñã ñược chấp nhận một cách 
rộng rãi, tác ñộng của nó trong cuộc sống 
hàng ngày vẫn còn rất mơ hồ. Ở ñâu nó 
ñược nhận thức ra, mọi người thường nhìn 
chung nghi ngờ về viễn cảnh chống lại tham 
nhũng liệu có thành công hay không. Kết 
quả là, có một nhu cầu cấp thiết cho các 
chiến dịch làm tăng nhận thức về tác ñộng 
hàng ngày của nạn tham nhũng và các 
phương pháp hiệu quả ñể ngăn chặn tệ nạn 
này. Sự nhận thức của người dân tăng lên 
là ñiều kiện tiên quyết cho sự thành công 
của Georgia và sự tham gia của giới trẻ là 
ñặc biệt quan trọng trong cuộc chiến này. 

Một khóa học có tên là “Văn hóa pháp luật”, 
tập trung vào các vấn ñề luật pháp và tham 
nhũng, ñược giới thiệu trong 19 trường học 
bởi Bộ giáo dục vào năm 2002. Nó ñược tài 
trợ bởi trung tâm thông tin chiến lược quốc 
gia của Mỹ. Bộ này ñã giúp ñỡ cho sự thành 
công của dự án và hợp tác trong chương 
trình giảng dạy của lớp 9 (các em học sinh 
14 – 15 tuổi) cho năm học sau (2003 – 
2004). Khóa học ñã trở thành bắt buộc cho 
tất cả 147 trường học trong khắp các tỉnh 
thành của Georgia cũng như các trưởng 
học tôn giáo của nước này. Bộ cũng có ý 
ñịnh ñưa khóa học này ñến tất cả các 
trường học của Georgia trong vòng hai năm 
nữa. 

Dự án 

Trong sự phối hợp với khóa học mới này, 
Ủy ban thông tin của Georgia ñang làm việc 
phối hợp chặt chẽ với chương trình Văn hóa 
Pháp luật, Bộ Giáo dục, Viện các vấn ñề 
công của Georgia, và Hội ñồng chống tham 

nhũng của Georgia. Ủy ban thông tin của 
Georgia, cùng với các tổ chức này, ñã ñưa 
ra các giải thưởng cho người thắng cuộc, tài 
trợ bởi các quỹ của Tổ chức Soros. Thêm 
vào ñó,  những người tổ chức chương trình 
trong các diễn ñàn thảo luận cũng cung cấp 
sách miễn phí cho học sinh. 

Dự án cũng ñồng thời với các cuộc biểu tình 
trước cách mạng ở Georgia, làm ảnh hưởng 
ñến tiến trình của nó. Dự án hoàn thành vào 
tháng chín và tháng mười, chỉ trước cuộc 
bầu cử tháng mười một năm 2003 theo sau 
bởi Cuộc cách mạng Hoa hồng ngày 23 
tháng mười một. Công chúng ñã rất quan 
tâm tới các chiến dịch bầu cử theo ñó, và 
kết quả là cả giáo viên và các em học sinh 
ñề thường xuyên vắng mặt khỏi trường học. 

 

Kế hoạch và tổ chức 

Chiến dịch Giới trẻ ñấu tranh với tham 
nhũng diễn ra hơn sáu tháng.  Tháng ñầu 
tiên tập trung vào sự chuẩn bị và các công 
việc tiến hành, trong suốt thời gian ñó một 
cuốn sách giới thiệu tổng quát về chiến dịch 
ñã ñược xuất bản. 

Nhóm tổ chức dự án ñã tổ chức một cuộc 
họp với các giáo viên của các trường học 
tham gia và các nhà ñại diện của các tổ 
chức. Nhóm làm việc bao gồm ñiều phối 
viên của TI (Ủy ban thông tin của Georgia), 
một nhà ngôn ngữ học, một ñại diện của Bộ 
Giáo dục. một nhà thơ, một nhà văn, một 
luật sư, và một nhà báo. Tại cuộc họp ñầu 
tiên nhóm ñã tiến hành thảo luận các vấn 
ñề sau: 
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• Những vấn ñề và những câu hỏi nào 
sẽ phù hợp với các em học sinh nhất; 

• Các diễn giả khách mời tốt nhất cho 
các em học sinh từ 14 ñến 15 tuổi; 

• Làm thế nào ñể có thể tiến hành các 
cuộc thảo luận và các cuộc thi luận phù hợp 
với tuổi và kiến thức cho các em học sinh. 

Bốn cuộc họp ñã diễn ra trong vòng hai 
tháng ñể hình thành cấu trúc của cuộc thi 
và một thang ñiểm ñể ñánh giá các bài luận 
của các em. Một danh sách các vị khách 
mời tiềm năng ñược ñưa ra, ñịnh dạng cho 
các cuộc thảo luận ñược phác thảo, các chủ 
ñề ñược chọn lọc cho cuộc thi, và các 
phương án tiến hành ñược quyết ñịnh. 

Các em học sinh ñược hỏi ñể chọn ra các vị 
khách mời mà các em mong muốn ñược 
gặp gỡ trao ñổi. Sự lựa chọn của các em 
bao gồm cả các nhà ñại diện của các hang 
truyền thông. Với mạng lưới rộng các liên 
kết Ủy ban thông tin Georgia có thể sắp xếp 
ñược ñể mời những người nổi tiếng ñến các 
cuộc thảo luận với các em học sinh. Các 
giáo viên dạy Văn hóa Pháp luật cũng là 
những nhà ñiều phối ñịa phương cho mỗi 
trường học. Họ giúp ñỡ trong việc tổ chức 
các sự kiện và tham gia trong quá trình 
chấm ñiểm cho các bài luận. Các quyển 
sách và tranh ảnh giới thiệu cho diễn ñàn 
cũng ñược tổ chức tiến hành. Các chủ ñề 
cho cuộc thi luận ñược chọn ra như sau: 

• Sự bất công là nguồn gốc của tham 
nhũng, hay tham nhũng là nguồn gốc cho 
sự bất công? 

• Hãy miêu tả một người tham nhũng 
(về hình dáng, cách sống) và họ khác với 
những người khác như thế nào;  

Tưởng tượng em làm việc trong một tổ chức 
mà bỏ qua cho tệ tham nhũng.  Em sẽ làm 
gì? 
 
 

Các diễn ñàn thảo luận ñược tổ chức như 
một phần chuẩn bị cho các cuộc thi luận. 
Trong mỗi diễn ñàn, một vị khách mời sẽ 
ñược chỉ ñịnh cho mỗi trường học. Trong 
một vài trường hợp ñó có thể là một nhà 
thơ, trong trường hợp khác, ñó là một nhà 
báo hoặc một luật sư nổi tiếng. Không khí 
trong các diễn ñàn thực sự là hào hứng. 
Các em học sinh, ñặc biệt là các em theo 
tôn giáo, rất xúc ñộng khi ñược gặp những 
vị quan khách nổi tiếng của Georgia hững 
người mà các em chỉ ñược biết qua ti vi 
hoặc báo chí. Bố mẹ của các em cũng rất 
háo hức hợp tác và ñưa lại những phản hồi. 
Các cuộc nói chuyện tập trung trong các sự 
kiện diễn ra ñối với chính các em học sinh 
về tham nhũng, và những gì các em ñã làm 
ñể giải quyết những vấn ñề mà các em gặp 
phải. 

Các diễn ñàn thảo luận ñược tổ chức với 
tính qua lại lẫn nhau. Tại lúc bắt ñầu của 
diễn ñàn, các vị khách sẽ nói về chính họ, 
ñưa ra một chủ ñề thảo luận hoặc là mời 
các em học sinh ñặt câu hỏi. Ủy ban Thông 
tin Georgia ñã ghi lại tất cả các câu hỏi, và 
dùng các câu hỏi ñể sửa lại các chủ ñề viết 
luận mà có thể sát nhất với sự quan tâm 
của các em học sinh. 



Giáo dục tính liêm khiết cho giới trẻ      2004 
 

Transparency International  Page 33 
 

 

Các em học sinh trong các trường tôn giáo 
là năng nổ nhất trong suốt các cuộc thảo 
luận hơn là các em ở các thành phố lớn và 
sau ñó có một vị trí ñộc lập hơn trong các 
bài luận. Các em ở thành thị ít lạc quan hơn 
nhưng lại ñược tiếp cận nhiều thông tin hơn. 
ðặc biệt, các em trong các trường học tại 
thủ ñô không hào hứng lắm trong các cuộc 
thảo luận và thường khá là hoài nghi trong 
phản ứng của các vấn ñề ñược ñưa ra. 
Trong các vùng hẻo lánh, các cuộc thảo 
luận với các vị khách mời nổi tiếng lại trở 
thành các sự kiện ñặc biệt quan trọng. Mặc 
dù ñây chỉ là sự chuẩn bị cho các cuộc thi 
viết luận, nhưng rõ ràng là các cuộc thảo 
luận này cũng có ý nghĩa quan trọng không 
kém gì các cuộc thi ñó. 

Các bài luận của các em học sinh thu hút 
ñược từ các trường học mà tham gia vào 
diễn ñàn. Các cuộc thảo luận diễn ra trong 
suốt vài tháng ñầu của chiến dịch và cuộc 
thi viết luận trong vài tháng cuối. Tất cả có 
19 cuộc họp tại 19 trường học riêng biệt. 
Mỗi cuộc họp lại có một vị khách mời và 
khoảng 30 ñến 35 học sinh, có nghĩa là có 
khoảng 600 em học sinh tham gia. 

 

Cuộc thi luận 

Vì chương trình học của Georgia không có 
các khóa học riêng biệt về việc viết luận, Ủy 
ban thông tin của Georgia ñã tiến hành một 
cuộc hội thảo trong việc hướng dẫn cách 
viết cho tất cả các trường học trước khi 
cuộc thi diễn ra. Cuộc thi sau ñó ñược tiến 
hành vào ngày 15 và 16 tháng mười hai 
năm 2003. Các em học sinh có ba chủ ñề 
ñược ñưa ra ñể chọn và có hai giờ ñể viết 
bài luận của mình. Các em ñược khuyến 
khích dùng các lối viết khác nhau ñể diễn 
ñạt các ý kiến của mình trong vấn ñề tham 
nhũng. 

Việc ñánh giá các bài luận của các em cũng 
ñược tiến hành làm hai giai ñoạn. ðể ñảm 
bảo sự công bằng, các bài luận ñầu tiên 
ñược ñánh giá bởi các giáo viên từ các 
trường khác. Mười phần trăm các bài luận 
ñược ñánh giá cao nhất sẽ ñược chọn trong 
sự ñánh giá ban ñầu này và ñược gửi ñến 
một hội ñồng ñộc lập ñược thành lập bởi Ủy 
ban thông tin của Georgia. Hội ñồng ñược 
thành lập gồm có một nhà văn, một quan 
chức giáo dục, các luật sư, một nhà ngôn 
ngữ học, và một ñại diện của Ủy ban thông 
tin. Các bài viết ñược ñánh giá theo thang 
ñiểm mười dựa trên bốn tiêu chí: kĩ năng, 
sự sáng tạo, sự diễn ñạt và cách sử dụng 
tiếng Georgia. 

Với trên 500 bài ñưa ra, ba bài thắng cuộc 
và tám bài về nhì ñược thông báo. Các bài 
luận thắng cuộc, như ñã ñược nói ở trên, 
ñược ñăng lên các tờ báo 24 Giờ và trong 
website của Ủy ban thông tin Georgia. Một 
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buổi lễ trao giải ñược tổ chức vào ngày 24 
tháng mười hai năm 2003 tại hội trường của 
Quỹ Xã hội mở của Georgia. Ủy ban thông 
tin của Georgia ñã trao ba chứng chỉ và giải 
thưởng cho các em thắng cuộc. Tất cả các 
giáo viên, các thành viên của hội ñồng, các 
em học sinh ñại diện, các nhà ñại diện của 
các tổ chức, các vị diễn giả khách mời và 
các nhà tài trợ ñều ñược mời ñến dự buổi 
lễ. 

Kết quả 

Một bảng câu hỏi ñánh giá ñược thiết kế ñể 
xác ñịnh những sự thay ñổi trong cách nhìn 
của các em học sinh trong vấn ñề tham 
nhũng trước và sau chương trình này, và 
các em ñược phổ biến những gì sau cuộc 
thi. Các câu hỏi cũng ñòi hỏi ý kiến quan 
ñiểm của các em trong các vấn ñề mà 
chương trình có thể thêm vào hoặc là thay 
ñổi, các các em sinh viên ñã ñưa ra một 
danh sách các diễn giả tiềm năng cho sự 
tiến hành tới của dự án. 

 
“Làm thế nào mà tham nhũng có thể diễn ra 
ñược nếu không có sự không công bằng, 
nhưng liệu có phải là tham nhũng không 
gây ra sự bất công này hay không? Tôi tin 
rằng không có tin tức nào cho ai ñó mà sự 
thật ở Georgia là không có giá trị lớn. Nhiều 
người ñã lờ ñi sự thật và hành ñộng theo 
một cách bất hợp pháp và không công bằng 
này.” 

Tamar Mebonia (15) 
 
 

Hành ñộng của các em học sinh 

Những thành tựu quan trọng nhất của chiến 
dịch là số lượng lớn những người tham gia 
và sự thay ñổi rõ ràng trong thái ñộ của các 
em học sinh. Giới trẻ những em mà tham 
gia vào chiến dịch ñã nhận ra rằng quan 
ñiểm và ý kiến của các em là rất ñáng giá 
và phù hợp với xã hội. ðặc biệt, các cuộc 
phỏng vấn ñã bộc lộ thấy các em có những 
quan ñiểm mạnh mẽ với vấn ñề tham 
nhũng, nhưng lại cảm giác rằng không có ai 
chịu ñể tâm ñến ý kiến của các em trong 
vấn ñề này. Dự án này có tác dụng lớn ñối 
với các em vì nó ñã giúp các em có cơ hội 
ñể bày tỏ quan ñiểm, một cách nghiêm túc 
nhất. Hơn nữa, các giáo viên cũng nhận ra 
rằng lợi ích của việc bàn luận các vấn ñề 
của tham nhũng với các em học sinh của 
mình, và việc thêm các cuộc thảo luận vào 
trong chương trình học. 

 

Thử thách 

 
“ðầu tiên, giáo dục công dân phải trở thành 
một phần của chương trình giảng dạy, ñể 
thế hệ trẻ có một ý thức hệ khác, ñể em học 
sinh ñó không chỉ nhìn vào sự bất công như 
thể ñó không phải là việc của em và ñể em 
có thể hành ñộng chống lại sự bất công 
này. Em học sinh ñó có thể làm ñiều này 
bằng việc không hối lộ giáo viên; cái này sẽ 
phải ñi một con ñường dài ñể loại bỏ tham 
nhũng và sự bất công trong xã hội.” 

Tamuna Papavadze (15) 
 
 

Mặc dù dự án nhìn chung là thành công, 
nhưng Ủy ban thông tin lại phải ñối mặt với 
rất nhiều những khó khăn trong quá trình 
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thực hiện. Ví dụ như Bộ giáo dục cố gắng 
kiểm soát quá trình và muốn can dự vào 
việc lựa chọn các vị khách mời và các chủ 
ñề ñược ñưa ra ñể thảo luận. Ủy ban thông 
tin Georgia ñã giải quyết ổn thỏa vấn ñề này 
bằng việc tìm kiếm sự ủng hộ từ các tổ 
chức phi chính phủ và ñể tạo áp lực cho bộ 
như là một lực lượng ñược lựa chọn. Bộ ñã 
yêu cầu Ủy ban thông tin của Georgia ñưa 
các nhà hoạt ñộng cách mạng ñến trường 
học như là các vị khách mời, với ñiều kiện 
nếu không thì dự án sẽ bị hoãn lại. Thêm 
ñó, họ ñòi hỏi là phải ñược thông báo về 
các chủ ñề viết luận trước khi tiến hành 
cuộc thi. May mắn là, Ủy ban thông tin của 
Georgia không chịu nhượng bộ trong các 
trường hợp này, vì nó có sự ủng hộ của các 
vị lãnh ñạo của các trường học. Thay ñổi 
trong quản trị say cuộc cách mạng cho 
phép Ủy ban tiến hành giai ñoạn hai của dự 
án mà không có sự cản trở nào. 

Kêu gọi ñược sự quan tâm của thế hệ trẻ 
cho dự án này là một thử thách lớn nhất. 
ðến cuối cùng, Ủy ban thông tin của 
Georgia phải có những sự khuyển khích 
quan trọng, gồm cả các cuộc thi và các giải 
thưởng, cơ hội ñể có bài văn ñược phát 
hành ra công chúng rộng rãi, và cơ hội 
ñược gặp gỡ những người nổi tiếng của 
Georgia. Các cuộc thi không phải ñiển hỉnh 
như trong các trường học, mà viễn cảnh 
của cuộc thi với giải thưởng và mang tính 
cộng ñồng phải làm cho các em học sinh 
hào hứng và thúc ñẩy các em tham gia. 

Phần khó nhất và tốn thời gian nhất của dự 
án là thương lượng với các vị khách mời và 
tổ chức các cuộc ñi thăm của họ. Như ñã 
ñược ñề cập ở trên, dự án lại diễn ra ñồng 
thời với cuộc Cách mạng Hoa hồng của 
Georgia. ðiều này ñã gây khó khăn lớn 
trong việc lên lịch trình. Cuối cùng, mặc dù 

thế nhưng Ủy ban thông tin của Georgia ñã 
tổ chức thành công 19 cuộc thảo luận với 
các em học sinh trong sáu vùng của 
Georgia. 

ðề xuất 

Hầu hết những em tham gia ñều nói rằng 
cuộc thi ñã thu hút sự chú ý của các em 
như là một cách ñể bày tỏ quan ñiểm, 
nhưng một vài em vẫn còn nghi ngờ rằng 
những ý kiến của các em có ñược coi trọng 
hay không. Vì vậy, sẽ là tốt hơn nếu có thể 
rộng rãi tuyên truyền các bài thi thắng cuộc, 
không chỉ ở trên các tờ báo và trên các 
website, mà còn là trên truyền hình, truyền 
thanh và các trường học khác. Các bài văn 
của các em có thể ñược phát hành rộng rãi 
ra công chúng ñến với các quan chức cấp 
cao những người mà sẽ có tác ñộng lại một 
cách trực tiếp ñến các em. 

Có các kế hoạch cho các dự án sau, ñặc 
biệt là mở rộng chương trình ñến các 
trường học khác và ñến các em học sinh 
năm nhất ñại học. 

 

CAMBODIA: 
Kết hợp phòng 
chống tham nhũng 
vào giáo trình 
giảng dạy 
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Tóm tắt 

ðội ñặc nhiệm minh bạch (TTF), bao gồm 
nhân viên của Trung tâm phát triển xã hội 
và Bộ Giáo Dục, với mục tiêu nâng cao giá 
trị ñạo ñức của học sinh qua việc kết hợp 
những khái niệm về minh bạch và quản lý 
tốt vào giáo trình giảng dậy. ðể thực hiện 
ñược ñiều này, sách hướng dẫn giảng dậy 
cho những môn như tiếng Khmer, giáo dục 
công dân, gia chính học và lịch sử từ lớp 1 
ñến 12 ñã ñược thiết kế và xuất bản và giáo 
viên ñược ñào tạo cách sử dụng những 
quyển sách này. Từ năm 1999 – 2002,  ñã 
có 6,000 giáo viên ñược ñào tạo trong 19 
tỉnh thành ở Campuchia.  

Dự án này ñã ñược thực hiện với quy mô 
lớn, tạo ảnh hưởng qua một quá trình ñào 
tạo bài bản. ðây là một cách sáng tạo ñể 
phát triển những công cụ giáo dục ñạo ñức 
ñi kèm với những tài liệu giáo dục ñã có.  

 

Lịch sử 

Tham nhũng xuất hiện từ những mạng lưới 
mối hàng, một ñặc trưng của thời ñại 
Angkorean với các vị vua vĩ ñại của 
Campuchia.  Những hệ thống cai trị của các 
thời kỳ sau cũng có những dấu hiệu tham 
nhũng và cho ñến nay, Campuchia vẫn có 
rất nhiều vấn ñề liên quan ñến tham nhũng. 
Nền kinh tế tập trung ở Campuchia bị loại 
bỏ sau Hiệp ñịnh hoà bình Paris năm 1991 
và ñược thay thế bằng nền kinh tế thị 

trường. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường 
chưa phát triển vì còn nhiều thiếu sót về 
mặt lập pháp kèm theo việc thực hiện luật 
chưa hiệu quả, tạo ñiều kiện cho tham 
nhũng. 

Phí tổn của tham nhũng ở Campuchia ñược 
ñánh giá là rất cao. Ví dụ theo như Bộ Kinh 
Tế và Tài Chính, thu nhập hợp pháp hàng 
năm từ rừng ở Campuchia nằm vào khoảng 
13,5 triệu USD nhưng thêm 100 triệu USD 
bị mất do những hoạt ñộng tham nhũng. 
Cộng ñồng quốc tế và những tổ chức hỗ trợ 
phát triển ngày càng gặp nhiều khó khăn khi 
những khoản tiền hỗ trợ phát triển từ nước 
ngoài gửi về bị sử dụng không ñúng mục 
ñích và do ñó những dịch vụ xã hội như 
giáo dục và y tế vấn chịu thiệt hại.  

 

ðể thu thập thông tin cơ bản cho những 
chính sách và giáo trình chống tham nhũng 
trong tương lai, Trung Tâm Phát Triển Xã 
Hội (CSD) thực hiện một cuộc khảo sát năm 
1998 về thái ñộ của người dân về tham 
nhũng ở Campuchia. Kết luận cho thấy 84% 
người tham gia cuộc khảo sát nhận xét việc 
ñút lót là bình thường. Tuy vậy, họ cũng 
nhận thấy rằng tham nhũng làm chậm lại 
quá trình phát triển của ñất nước và 98% 
ñồng ý tham nhũng cần phải ñược ngăn 
chặn. ðiều này cho thất người dân ủng hộ 
những chiến dịch minh bạch hoá hế thống 
chính trị và tài chính.   
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Nghiên cứu những kết quả thu thập bằng ñộ 
tuổi cho thấy giới trẻ tin rằng tham nhũng 
không phổ biến và gây nhiều thiệt hại như 
nhận ñịnh của những người lớn tuổi hơn 
ñồng thời họ cũng dễ chấp nhận những yêu 
cầu ñút lót và mua chuộc phiếu bầu cử hơn. 
Do vậy CSD kết luận rằng thái ñổ của giới 
trẻ cần phải ñược sửa ñổi và ñể thực hiện 
ñược ñiều này, cần có một chiến dịch giáo 
dục. Theo lý thuyết thì giáo dục chống tham 
nhũng cần phải ñược kết hợp vào giáo trình 
cho cả tiểu học và phổ thông.  

 

Dự án 

CSD nhận thấy rằng ñể thực hiện ñược 
những ñiều này thì cần phải sửa ñổi giáo 
trình và có một chương trình thực thi quy 
mô rộng không thể thực hiện ñược nếu 
không có sự hợp tác của Bộ Giáo Dục, 
Thanh Thiểu Niên và Thể Thao (MoEYS).  

 

Khi bắt ñầu làm việc với Bộ, CSD có một lợi 
thế là trước ñó một cuộc cải cách tương tự 
ñã ñược thực hiện với việc giới thiệu giáo 
dục nhân quyền vào giáo trình. Việc thiết kế 
giáo trình cho một khoá học mới là giáo dục 
công dân ñã ñược thực hiện với sự tham gia 
của những tổ chức phi chính phủ về nhân 
quyền. Ngoài ra Bộ cũng bày tỏ sự mong 
muốn hợp tác sử dụng giáo trình giảng dậy 
ñể giải quyết tham nhũng và những vấn ñề 
có liên quan. Từ ñó, vào năm 1999, TTF ra 
ñời với mục tiêu kết hợp những khái niệm 
về minh bạch và trách nhiệm vào giáo trình 
giảng dậy.  

 

Thiết kế sách hỗ trợ giáng dậy 

Sách giáo khoa mới cho giáo viên và học 
sinh ñược xuất bản một thời gian ngắn 
trước khi TTF ñược thành lập vì vậy việc 
sửa ñổi sách giáo khoa không thực hiện 
ñược. Thay vào ñó, TTF tìm cách kết hợp 
chủ ñề minh bạch mà không cần sửa ñổi 
những sách ñã có. Sau khi nghiên cứu, TTF 
xác ñịnh những tiết học và hình ảnh trong 
những quyển sách ñã xuất bản có liên quan 
ñến minh bạch và quản lý tốt và thiết kế một 
quyển sách hỗ trợ giảng dậy cho giáo viên 
mỗi lớp ñể hướng dẫn giáo viên cách sử 
dụng những quyển sách ñã có ñể kết hợp 
chủ ñề minh bạch vào tiết học.   
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Cấp tiểu học  

TTF chọn ra những môn tiếng Khmer, giáo 
dục công dân và gia trính học là những môn 
phù hợp với chủ ñề chống tham nhũng. Ở 
cấp tiểu học, những câu chuyện và tranh 
minh hoạ về những giá trị và xung ñột giữa 
tham vọng cá nhân và cộng ñồng ñược 
ñánh giá là thích hợp. Khi dậy những tiết 
học này và giới thiệu về những tranh minh 
hoạ, TTF gợi ý các giáo viên nên nhấn 
mạnh ảnh hưởng tiêu cực của sự tham lam, 
tính ích kỷ và những hành ñộng làm tổn 
thương ñến người khác và khuyến khích 
cách ứng xử lương thiện và trung thực.  

 

Cấp phổ thông 

Ở cấp phổ thông, những vấn ñề về minh 
bạch và sự liêm chính có thể ñược khai thác 
sâu hơn. Ví dụ một bài học lớp 9 môn gia 
trính học ñề cập ñến cách tạo thu nhập cho 
gia ñình. TTF gợi ý ngoài những câu hỏi ñã 
ñược ñặt ra trong sách về vấn ñề này, thi có 
thể ñặt thêm những câu như: “Thu nhập của 
gia ñình bạn có ñược bằng cách nào?” và 
gợi ý những câu trả lời như: “Từ công việc 
chân chính? Từ việc lạm dụng tài sản 
chung hoặc của nhà nước? Từ việc bóc lột 
người khác? Từ việc lạm dụng quyền lực vì 
mục ñích cá nhân?” Sau ñó học sinh ñược 
yêu câu thảo luận về những vấn ñề trên.  

 

Sách giáo khoa tiếng Khmer lớp 12 có một 
vở kịch có tên Người ðàn Ông Giàu và Bất 
lương. ðề tài của vở kịch xoay quanh sự bất 
công trong xã hội qua câu chuyện về một 
người chủ xe tải chở khách hối lộ công an 
ñể chốn bị kết tội. TTF gợi ý ñặt thêm 
những câu hỏi như: “Tại sao tham nhũng lại 
dẫn ñến sự bất công trong xã hội? Hãy giải 
thích lập luận này giựa theo nội dung của 
một cảnh tượng trong vở kịch” Qua ñó, học 
sinh ñược khuyến khích thảo luận về ảnh 
hưởng của tham nhũng trong xã hội.  

ðào tạo giáo viên 

Sau khi xác ñịnh có thể liên kết những khái 
niệm về minh bạch và quản lý tốt với giáo 
trình hiện tại, TTF tổ chức một cuộc thử 
nghiệm ở cấp tiểu học và phổ thông ở nông 
thôn và thành thị (ở thành phố Phnom 
Penh, tỉnh Kandal và Takeo) vào cuối năm 
1999. Những cuộc thử nghiệm này chững 
minh rằng các giáo viên có thể kết hợp 
những vấn ñề về minh bạch vào quá trình 
giảng dậy và họ khuyến khích việc ñề cập 
ñến những chủ ñề này vào giáo trình. Ngoài 
ra nhận thức của học sinh về tầm quan 
trọng của quản lý tốt cũng ñược nâng cao.  

 

Từ năm 2000 ñến 2002 chương trình ñào 
tạo giáo viên diễn ra trong 3 giai ñoạn ñược 
gọi là Chương Trình ðịnh Hướng Sách Giáo 
Khoa (TOP). Giai ñoạn một của TOP bao 
gồm tập huấn cho 25 viên chức giáo dục 
cấp cao. Sau quá trình tập huấn, chương 
trình chọn ra một ñội ngũ nhỏ sẽ làm huấn 
luận viên cho giai ñoạn hai.  
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Giai ñoạn hai bao gồm một chuỗi các khoá 
tập huấn nhằm “ñào tạo cho những nhà ñào 
tạo”. Một số giáo viên ñược lựa chọn ñể 
tham gia những khoá ñào tạo ba ngày cấp 
tỉnh ñược tổ chức bởi những viên chức ñã 
ñược ñào tạo trong giai ñoạn một.  Những 
nhà ñào tạo này ñại diện cho tất cả các 
trường trong quận của họ và có nhiệm vụ 
ñào tạo cho những giáo viên trong trường ở 
giai ñoạn ba. 19 khoá tập huấn ñã ñược tổ 
chức ở 19 tỉnh thành ở Campuchia và 6,000 
giảng viên ñã ñược ñào tạo ñể tổ chức 
những khoá tập huấn cho ñồng nghiệp của 
họ. Rất tiếc là do thiếu ngân sách nên 
chương trình ñã tạm thời bị dừng. Giai ñoạn 
ba sẽ có thể ñược thực hiện trong chương 
trình ñào tạo giảng viên của  Bộ Giáo Dục, 
Thanh Niên và Thể Thao sau khi xuất bản 
sách hộ trợ giảng dậy ñã ñược duyệt lại.  

 

Quá trình ñào tạo  

Trong mỗi giai ñoạn ñoàn tạo, TFF thực 
hiện những bước như sau:  

1) Chia các thành viên tham dự vào 
nhóm (mỗi nhóm bao gồm 4-5 thành viên) 

2) Giới thiệu thành viên với sách hỗ trợ 
giảng dậy 

3) Xác ñịnh những tiết học có liên quan 
trong sách giáo khoa của giáo viên và học 
sinh, và sau ñó trình bày trên bảng và phân 
loại những khái niệm phù hợp với những tiết 
học này.  

4) Thảo luận về phương pháp giảng 
dậy: Làm thế nào ñể kết hợp các câu hỏi và 
câu trả lời phụ vào tiết học  

5) Chuẩn bị hai tiết giảng: một tiết 
không có khái niệm về minh bạch và một 
tiết có kết hợp khái niệm minh bạch 

6) Lựa chọn một thành viên tham dự 
trình bày bài giảng dựa vào phương pháp 
và những tài liệu hỗ trợ giảng dậy 

7) Nhận xét và thảo luận về bài trình 
bày 

 

Kết hợp tài liệu của TFF vào giáo trình 
giảng dậy 

Năm 2003, Bộ Giáo Dục cải cách sách giáo 
khoa từ lớp 1-12. Những sách giáo khoa 
mới sẽ ñược xuất bản năm sau và những 
quyển sách hỗ trợ giảng dậy hiện tại sẽ 
không còn cần thiết nữa. TTF ñóng góp vào 
việc phát triển nội dung cho những quyển 
sách giáo khoa mới và ủng hộ việc kết hợp 
những vấn ñề về minh bạch trực tiếp vào 
giáo trình mới cho những môn tiếng Khmer, 
giáo dục công dân và gia trính học. Ở cấp 
tiểu học và phổ thông, những vấn ñề về 
minh bạch sẽ ñược ñề cập 334 lần trong 
giáo trình.  

Sau khi xuất bản sách giáo khoa mới, 
những khoá ñào tạo cho giáo viên (TOP) 
cho mỗi môn sẽ ñược thực hiện bởi Bộ Giáo 
Dục. Những huấn luyện viên ñã ñược ñào 
tạo bằng TFF sẽ tham gia vào TOP.  

Theo dự ñoán thì việc xuất bản sách giáo 
khoa mới và thực hiện chương trình TOP 
cho mỗi môn học sẽ tạo ñiều kiện cho hơn 
hai triệu học sinh ñược học về minh bạch và 
quản lý tốt mỗi năm. Việc giám sát và nhận 
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xét hiệu quả và ảnh hưởng của phương 
pháp mới vào việc nâng cao nhận thức của 
học sinh rất quan trọng trong những giai 
ñoạn tiếp theo của dự án.  

 

Kết quả và khuyến nghị  

Trong mỗi giai ñoạn ñào tạo, những giảng 
viên ñược yêu cầu hoàn thành một bản 
nhận xét về nhận thức và cảm nhận của họ 
về tầm quan trọng của minh bạch và quản 
lý tốt và việc kết hợp những khái niệm này 
vào giáo trình.  

 

Những lời nhận xét lạc quan cho thấy thành 
viên tham dự nhận ñịnh dự án là một phần 
thiết yếu trong việc giáo dục giới trẻ.  Giảng 
dậy về minh bạch sẽ tạo nền tạng cho sự 
phát triển bền vững và lâu dài của ñất nước. 
Giúp thanh thiếu niên có ñược những giá trị 
ñạo ñức có thể góp phần xây dựng một xã 
hội minh bạch trong tương lai là một cách 
ñể ngăn chặn tham nhũng. Qua việc giảng 
dậy trong lớp học sinh cũng ñược khuyến 
khích thảo luận về minh bạch và tham 
nhũng với gia ñình và người thân và qua 
thời gian giảng viên mong muốn thấy ñược 
một sự thay ñổi trong thái ñộ của người dân 
về vấn ñề này.  

 

Mặt khác, giảng viên cũng nhận ñịnh giáo 
dục phòng chống tham nhũng là một quá 
trình lâu dài. Sẽ mất nhiều thời gian ñể giáo 
dục những người dân ñã chịu tác ñộng của 
20 năm chiến tranh. Sự thay ñổi trong thái 

ñộ và cách cư xử của người dân không thể 
diễn ra qua ñêm và ảnh hưởng của giáo 
dục phòng chống tham nhũng chỉ có thể 
thấy ñược sau một thời gian dài.   

 

Ngoài ra, vài giảng viên còn hoài nghi về sự 
thành công của dự án bởi hiện tại lương cho 
giảng viên vẫn ñang dưới mức sống tối 
thiểu (16-22 ñô Mỹ một tháng). Lương giảng 
viên cũng như cán bộ, nhân viên nhà nước 
thấp là một trong những cản trở chính của 
việc phòng chống tham nhũng và khuyến 
khích minh bạch ở Campuchia.  

 

Chúng tôi mong muốn những tổ chức xã hội 
khác, ñặc biệt TI National Chapters, sẽ tổ 
chức những hoạt ñộng tương tự ở nước 
mình ñể tạo ra một mạng lưới toàn cầu 
phòng chống tham nhũng và khuyến khích 
minh bạch qua giáo dục.  

UGANDA: 
Sức mạnh của 
thông tin: Đào tạo 
cho phóng viên trẻ 
 

Tóm tắt 

Dự án này ñược thực hiện với mục ñích 
cung cấp phóng viên những kỹ năng và 
phương pháp ñiều tra ñộc lập và viết bài. 
ðể khuyến khích sự tham gia của công 
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chúng vào quá trình cải cách chính chị dân 
chủ của Uganda cần phải có một giới truyền 
thông mạnh mẽ và am hiểu. Người dân cần 
phải biết về ngân sách rất lớn nhà nước 
hiện ñang giành cho công cuộc xoá ñói 
giảm nghèo và có quyền giám sát những 
chi phí này.  

Dự án ñược tổ chức bởi Transparency 
International Uganda (tổ chức minh bạch 
quốc tế Uganda) và ñược thực hiện ở quận 
Kisoro ở Uganda từ ngày 16 ñến 22 tháng 5 
năm 2004. Dự án bao gồm những buổi tập 
huấn, thảo luận vòng tròn và khảo sát thục 
ñịa. Tổng cộng có 15 nhà báo từ những tờ 
báo quốc gia ñược ñào tạo trong chương 
trình.   

Những ñối tác cùng tham gia bao gồm các 
hội nhà báo và các tổ chức phi chính phủ 
khác. Dự án ñược tài trợ bởi Austrian 
Development Cooperation (Liên kết Phát 
triển Áo) và TI-Uganda Secretariat.  

Lịch sử 

“Có nhiều người nói ‘tham nhũng là ñiều 
không thể tránh khỏi vì người dân nghèo và 
thiếu thốn’. ðiều này không ñúng bởi lẽ 
những người giầu và có ñịa vị nhất trong xã 
hội và chính phủ là những người tham 
nhũng nhiều nhất ở Uganda theo như 
những ñiều tra và phản ảnh của báo chí.  

 

Sau bảy năm chuyển dịch cơ cấu dân chủ, 
và trên ngưỡng cửa của năm bầu cử tổng 
thống 2006, vấn ñề môi trường chính trị vẫn 
còn nhức nhối ở Uganda. 

Hệ thống trách nhiệm dọc và ngang rất yếu, 
và nạn tham nhũng tràn lan trong nhiều lĩnh 
vực của cuộc sống. Các ñiều luật, quy tắc 
và quy ñịnh trong chống tham nhũng ñược 
ban hành trong Hiến pháp Uganda năm 
1995, nhưng do nạn mù chữ và thiếu nhận 
thức của dân chúng, phần lớn người dân 
không hiểu luật và quy ñịnh. Hầu hết mọi 
người không biết vai trò của mình trong 
cuộc chiến chống tham nhũng, trong khi 
thậm chí tệ hơn nữa là không biết quyền 
của họ. 

ARGENTINA: Một 
cuộc thi quốc gia – 
Aulas Sin 
Fronteras 
 

Tóm tắt 
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Aulas Sin Fronteras (lớp học không có 

biên giới) là một cuộc thi diễn ra ở các 

trường học trên cả nước với sự tham gia 

của cả các giáo viên cũng như các em 

học sinh. Mục đích của chương trình là 

để đẩy mạnh sự dân chủ bằng các hành 

động thiết thực để gây ảnh hưởng đến 

các chính sách công. Từ năm 1997, có 

hơn 2000 trường học đã tham gia vào 

cuộc thi, với hơn 2500 chiến dịch. Tất cả 

là có hơn 10000 giáo viên và 100000 

học sinh từ tất cả các cấp học tham gia. 

Các lớp học thiết kế và tiến hành các dự án 
và nộp cho cuộc thi. Các lớp học vào chung 
kết sẽ ñược mời tham gia và trình bày dự 
án của chính họ trong một cuộc hội thảo 
quốc gia. Một dự án ñã ñược trình bày chi 
tiết dưới ñây, với tiêu ñề “Các vấn ñề khu 
vực, trách nhiệm của mọi người – giáo dục 
về tính dân chủ và sự tham gia của công 
dân” và ñã ñược hoàn thành bởi các em học 
sinh lớp 12, từ trường San Luis Gonzaga tại 
Rosario. 

Chương trình ñã ñược phát triển và xây 
dựng bởi Hiệp hội Poder Ciudadano (Quyền 
lực công dân), thành viên cảu Ủy ban 
Thông tin tại Argentina, và hầu hết các công 
việc ñược làm là tình nguyện. 

 

Lịch sử 

Argentina là một ñất nước với chính phủ 
ñộc tài và chuyên chính và sự tham gia của 
dân chúng là rất thấp, với sự tham nhũng có 
hệ thống trong các vấn ñề kinh tế và chính 
trị. Sự gạt ra ngoài lề của một bộ phận lớn 
dân chúng tại ñây trong các vấn ñề chính 
trình ñã làm cho các nhóm quyền lực này 

thống trị trong việc hình thành các chính 
sách của ñất nước, vì vậy ñã ñe dọa ñến sự 
dân chủ và sự sống còn của quốc gia. 

ðể có thể nhận thức ñược các vấn ñề này, 
hiệp hội Poder Ciudadano ñã phát triển 
chương trình Aulas Sin Fronteras, ñể 
khuyến khích các em học sinh tham gia các 
cuộc ñối thoại với các nhà hoạch ñịnh chính 
sách, và ñể có thể tạo ra sự thay ñổi cho 
cộng ñồng. Chương trình ñã thức ñẩy sự 
tham gia một cách dân chủ tại các trường 
học và cộng ñồng, với mục ñích ñể thúc ñẩy 
sự cố kết của dân chúng và tiếp cận thông 
tin. Chương trình ñược lập ra dựa trên một 
cuộc thi với các dự án giáo dục sáng tạo 
nhằm tăng cường sự tham gia của công 
dân vào quá trình ñiều hành ñất nước. 

 

Dự án 

Dự án Aulas Sin Fronteras ñược tổ chức 
sáu lần từ năm 1997 ñến năm 2001 và hơn 
2000 trường học ñã trình bày 2500 dự án. 
Thêm vào ñó, 20 cuộc hội thảo và các cuộc 
họp ñã ñược tiến hành, với sự tham dự lên 
tới 500 thành viên, cũng như các chương 
trình ñào tạo tại một vài thành phố của 
Argentina. Có sự tham gia của giới truyền 
thông trong chương trình với hàng loạt các 
chương trình truyền hình và truyền thanh. 
Hầu hết các công việc của dự án Aulas Sin 
Fronteras ñược tiến hành bởi các tình 
nguyện viên. 
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Ph�ơng pháp ti4n hành cu�c thi 

Cuộc thi ñược thông báo vào ñầu năm học 
thông qua các tờ rơi, tranh quảng cáo và 
ñiện tử. Không có ñịnh dạng chuẩn riêng 
biệt nào cho sự ñóng góp, và các thành 
viên tham gia ñược tự do chọn cấu trúc mà 
họ thích. Cấu trúc tham gia tác ñộng vào 
việc chúng ñược ñánh giá như thế nào: Một 
ñịnh dạng ngắn gọn cho phép sự ñánh giá 
nhanh chóng và lên danh sách ngắn gọn, 
nhưng lại ít cho phép sự sáng tạo thể hiện. 
Mặt khác, một ñịnh dạng không theo khuôn 
mẫu lại cho phép các ý kiển sáng tạo và 
gây cảm hứng, nhưng có thể khiến cho quá 
trình tuyển chọn lâu hơn và khó khăn hơn. 

Những người tham gia hoàn thành dự án 
của họ trong suốt  năm học và nộp lại kế 
hoạch cho ban hội thẩm, một nhóm những 
tình nguyện viên, ñược thành lập theo cấp 
và theo chủ ñề, ví dụ giáo dục sinh thái, 
giáo dục nghệ thuật, truyền thông giáo 
dục… Trong mỗi nhóm, bốn ñến năm dự án 
ñược chọn ñể trình bày hoặc triển lãm tại 
hội thảo congreso de intercambi,  một hội 
thảo mà trình bày các dự án cho công 
chúng. Các cuộc trình bày thường kéo dài 
từ 40 ñến 60 phút và ñược theo sau ñó bởi 
các câu hỏi và trả lời với khán giả, và tranh 
luận của công chúng. Sự lựa chọn cuối 

cùng của những người thắng cuộc ñược 
bầu chọn bởi khán giả. Các giải thưởng 
ñược trao trong buổi lễ gần với cuộc hội 
thảo, gồm có máy tính, học bổng, sách và 
các quỹ tài trợ cho sự mở rộng và tiến hành 
một dự án ñược lựa chọn. Tất cả các giải 
thưởng ñược tài trợ bởi các nhà ủng hộ tư 
nhân của chương trình. Thêm nữa, một vài 
dự án ñược trao giải ñược biệt cho những 
thành tựu xuất sắc và ñược trình bày trong 
một cuộc triển lãm tại hội trường của cuộc 
họp. 

Trong suốt lễ trao giải, những người thắng 
cuộc có thể trực tiếp nói chuyện với khán 
giả, và những giây phút này thường rất cảm 
ñộng khi một vài thành viên ñã ñi khắp ñất 
nước, thường là lần ñầu tiên trong ñời, ñể 
trình bày kết quả trong công việc ñược tiến 
hành của họ. Nhiều người còn cảm thấy rất 
biết ơn và thích thú khi có thể nói chuyện về 
quan ñiểm của họ và những hy vọng của họ 
trong tương lai. 

 

Kết quả và ñề xuất 

Dự án của trường San Luis Gonzaga ñã 
ñược trình bảy, cùng với các dự án chiến 
thắng khác, trong một cuốn sách mà ñược 
phát miễn phí cho các giáo viên, các quan 
chức, và các hàng truyền thông. Poder 
Ciudadano ñã khuyến khích những người 
tham gia trao ñổi và sáng tạo ra mạng lưới 
của chính họ. Nhiều người thắng cuộc ñã tổ 
chức các cuộc thi và các diễn ñàn trong 
cộng ñồng của họ, vì vậy ñã nhân rộng 
ñược ảnh hưởng của Aulas Sin Fronteras. 
Thêm ñó, một mạng lưới rộng rãi và bình 
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dân ñã ñược tạo ra ñể trao ñổi thông tin một 
cách trực tuyến. 

Trong các năm sau, các giảo viên có thể kết 
hợp các cuộc thi trong việc lập kế hoạch 
hàng năm. Với mỗi mong chờ ñược tạo ra 
và các giáo viên và các học sinh có thể có 
khán giả rộng rãi và nó ñã ñược tái tạo bởi 
các tổ chức phi chính phủ và các nhà chức 
trách giáo dục trong mô hình ở ñịa phương. 

 

Một ví dụ về dự án thành công 

“Các vấn đề khu vực, trách nhiệm của 

mọi người – giáo dục về tính dân chủ 

và sự tham gia của công dân” 

Dự án này ñược tiến hành bởi trường học 
số 1182 tại Rosario (Santa Fe, Argentina), 
trong suốt các tháng mười và mười một 
năm 1997, bởi 83 học sinh năm cuối (các 
em lớp sáu của trường cấp hai). Những 
công dân trong khu vực là những người ñi 
làm, hầu hết bọn họ ñều là những người 
không ñược ñi học. Một phần lớn các gia 
ñình phải ñối mặt với tình trạng kinh tế khó 
khăn, với một số lượng lớn những người 
thất nghiệp và bán thất nghiệp. 

Mục ñích của dự án là tạo ra ñược sự hiểu 
biết trong quá trình một cách dân chủ (ñặc 
biệt trong các cuộc bầu cử), ñể làm tăng 
nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của 
công dân, và ñể phát triển các kĩ năng trong 
việc hiểu ñược các vấn ñề và tìm ra giải 
pháp có lợi ích chung cho cộng ñồng. 

 

Chúng tôi coi việc hình thành dân 

chủ trong trường học không chỉ là 

một môn học phụ. Thay vào đó, các 

em học sinh nên được trải nghiệm và 

tiến hành nó, ví dụ, bằng việc hướng 

dẫn các nguyên tắc sống chung, trải 
nghiệm các khả năng trong việc chọn 

lựa và phát biểu ý kiến, phản đối và 

đưa ra đề xuất. 

Các cuộc bầu cử cho nghị sĩ và thành viên 
quốc hội 

Vào ngày 26 tháng mười năm 1997, các 
cuộc bầu cử quốc gia diễn ra trong việc bầu 
chọn các vị nghị sĩ và các thành viên quốc 
hội. Sự kiện này ñã khuyến khích một loạt 
các hoạt ñộng trong lớp học mà liên quan 
ñến các vấn ñề như khoa học xã hội và 
ngôn ngữ, cũng như môn toán (thống kê). 

 

Sự chuẩn bị 

Dự án ñược bắt ñầu với các cuộc thảo luận 
về dân chủ, vai trò của Hiến pháp và quyền 
công dân trong các lớp học khoa học xã hội. 
Quá trình bầu cử và chức năng của các nhà 
chức trách trong các cấp quốc gia, tỉnh 
thành và thị xã ñược giải thích, cũng như là 
việc bầu cử các ñảng phái chính trị, cái mà 
ñang diễn ra trong hệ thống bầu cử của 
Santa Fe. 

Các em học sinh ñược ñề nghị mang mẩu 
báo và các tin tức, và chọn ra một danh 
sách bầu cử của các ñảng. Trong các 
nhóm, các em làm các tranh quảng cáo ñể 
thông báo cho các em khác trong các môn 
học khác về quá trình bầu cử. Trong lớp 
học toán, các em làm việc với các biểu ñồ 
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và các tỷ lệ phần trăm ñối với các số liệu 
mà xuất hiện trong các báo về các ứng cử 
viên và các ñảng phái. 

Các em cũng tiến hành các cuộc ñiều tra 
giữa các phụ huynh với các câu hỏi như: 

• Bố mẹ có biết cuộc bầu cử vào ngày 
26 tháng mười không? 

• Theo quan ñiểm của bố mẹ thì 
những phẩm chất nào mà một ứng viên 
phải có? 

• Bố mẹ coi những vấn ñề nào là cấp 
thiết nhất ở thành phố của chúng ta? ở 
nước ta? 

 

Các cuộc phỏng vấn với những ứng viên 
vào quốc hội 

Chúng tôi quyết ñịnh mời các ứng cử viên 
từ các ñảng khác nhau ñến trường và 
phỏng vấn họ. Chúng tôi ñã dùng các thông 
tin ñộc lập ñược ghi lại trước ñó và các 
thông tin về các ứng viên, ñược chuẩn bị 
bởi các tổ chức phi chính phủ. 

Trong phương diện ngôn ngữ của các em 
học sinh, ñược tổ chức theo nhóm, ñã rút ra 
ñược các câu hỏi cho các cuộc phỏng vấn. 

Ví dụ về một cuộc phỏng vấn: 

•   Họ và tên: 
•  Tuổi: 
•  Ông là thành viên của ñáng phái nào? 
•  Ông ñã học ñến cấp bậc nào? 
•  Nghề nghiệp hiện tại của ông là gì? 
•  Ông làm gì trước ñây? 
•  Ông quyết ñịnh làm gì ñể chứng tỏ mình 
là một ñại biểu quốc hội? 
• Các hoạt ñộng chính trị nào ông ñã tham 
gia? 
• Theo ông, thì các vấn ñề quan trọng nhất 

của thành phố là gì? 
• Ông ñã từng nghĩ về dự án nào ñể 
trình bày trước quốc hội khi ông trúng cử? 
• Những ñề xuất của ông ñể giải 
quyết các vấn ñề của thành phố Rosario là 
gì? 
 
 

Trong suốt các cuộc phỏng vấn, các em học 
sinh sẽ ñưa ra các câu hỏi về chức năng 
của chính phủ, công việc của quốc hội, và 
vấn ñề xuất thân của các ứng cử viên, và 
các ñề xuất của họ trong việc giải quyết các 
vấn ñề trong khu vực. 

 

Làm việc với Hiệp hội ñịa phương 

Trong lúc ñó, chúng tôi nhận ñược một ñề 
xuất từ Hiệp hội Empalme Graneros. Họ ñề 
nghị chúng tôi thăm các khu nhà khác nhau 
trong vùng và ghi lại các vấn ñề và các nhu 
cầu mà chúng tôi nhận thấy, và các ñề xuất 
ñể giải quyết các vấn ñề ñó. Chúng tôi cảm 
thấy ñây là một hoạt ñộng có thể giúp 
chúng tôi có thể liên kết từ trường học với 
các tổ chức khác trong cộng ñồng. Trong 
ñó, ñó sẽ là một cơ hội tốt ñể khuyến khích 
sự tham gia và ñóng góp của các thanh 
niên như là những công dân thực sự. 

ðể có thể thực hiện các chuyến ñi thăm các 
khu phố, chúng tôi tổ chức các nhóm ñể thu 
thập thông tin trong các khu vực khác nhau, 
với mỗi một khu khác nhau. Những người 
trẻ tuổi nhìn thấy các khía cạnh khác nhau 
trong ñời sống thực và cũng hỏi ý kiến công 
dân trong vùng. Các dữ liệu ñược cho vào 
biểu ñồ. Những em này thực hiện công việc 
với sự nhiệt tình và trách nhiệm lớn. Sau 
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một thời gian ngắn, họ ñã mang một biểu ñồ 
hoàn chỉnh ñến trường và chúng tôi chia sẻ 
với các nhóm khác. Cuộc ñiều tra ñược tiến 
hành tại 13 khu trong thành phố. Chúng tôi 
ñã rút ra một biểu ñồ mới ñể diễn tả các vấn 
ñề chung của các khu phố. 

Công việc của chúng tôi ñã ñược cổ vũ 
mạnh mẽ bởi các thành viên của Hiệp hội 
ñịa phương. 

 
“Chúng tôi là những ñại biểu quốc hội một 
ngày nào ñó”: Chuyến ñi thăm tới hội ñồng 
thành phố Rosario  
 
 

 

Trước chuyến ñi thăm tới hội ñồng thành 
phố, chúng tôi tổ chức một tập tài liệu về 
các vấn ñề và nhu cầu của công dân trong 
khu vực và thêm vào ñó là chữ kí của các 
giáo viên và 83 học sinh trong lớp sáu. 
Chúng tôi cũng viết ra hai ñề xuất cho việc 
thúc ñẩy xây dựng một hội trường gần 
trường học, thêm ñèn ñiện, dịch vụ vệ sinh, 
bảo dưỡng và các trò chơi cho trẻ em. 

 

Trong suốt chuyến thăm chúng tôi ñược biết 
về sự hình thành của hội ñồng thành phố, 
các ủy ban khác nhau, và các luật lệ và thủ 
tục (luật, nghị ñịnh, quyết ñịnh, giác thư). 
Mỗi học sinh ñược cấp một quyển sách với 
các thông tin cập nhật trong chính quyền tự 
trị của thành phố, tình hình và các tổ chức 
chính trị, cái mà rất hữu ích trong việc tiến 
hành các công việc trên lớp. Chúng tôi cũng 
ñưa ra các ñề xuất của chúng tôi. 

Một vài ngày sau chuyến thăm của chúng 
tôi ñến hội ñồng thành phố, chúng tôi nhận 

ñược một cuộc gọi nói với chúng tôi rằng ñề 
xuất của chúng tôi sẽ ñược trình bày vào 
cuộc họp tới của hội ñồng, và một ñề nghị 
cung cấp thêm các thông tin chi tiết trong 
vấn ñề mà chúng tôi ñã chỉ ra. Chúng tôi ñã 
soạn thảo kĩ càng các ñề xuất của chúng tôi 
trong việc tăng cường ñèn giao thông, trồng 
cây mới và bỏ cây cũ, sửa chữa lại ñường 
xá và hệ thống thoát nước, tăng cường ñiện 
chiếu sáng, ñèn giao thông, dịch vụ xe buýt, 
và tạo ra các không gian xanh. Các ñề xuất 
của chúng tôi ñược bàn luận bởi hội ñồng 
thành phố - và ñưa vào nghị ñịnh! Vào ñầu 
năm 1998 chúng tôi ñã rất vui mừng khi 
nghe tin hội ñồng thành phố ñã phê chuẩn 
sáu nghị ñịnh. Chúng tôi ñã thực sự tạo ra 
sự khác biệt và giúp ñỡ ñược cộng ñồng. 

 

Dự án ñã khiến chúng tôi có thể hiểu các 
chức năng của hội ñồng thành phố, nhưng 
cũng khuyến khích tính dân chủ và trải 
nghiệm việc cùng nhau hợp tác hành ñộng. 
Thông qua dự án, chúng tôi ñã vượt qua 
ñược giới hạn của trường học và tạo nên 
các mối liên kết với các thành viên trong 
cộng ñồng. Nhiều người trong chúng tôi 
hiện nay ñã cam kết tham gia và tin tưởng 
rằng sự thay ñổi này là hoàn toàn có thể. 

MOLDOVA: 
Một ngày chống 
tham nhũng 
 

Các tình nguyện viên Peace Corps ñã ñề 
nghị TI Moldova một Ngày chống tham 
nhũng như 1 phần của trại hè tiếng Anh. 
Mục tiêu của ngày này ñể thông báo thanh 
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niên về tham nhũng ở Moldova, bao gồm 
các tác ñộng tiêu cực của nó lên các mặt xã 
hội, kinh tế và chính trị, các hành ñộng 
chống tham nhũng có thể thực hiện, kinh 
nghiệm của các nước khác và các nỗ lực 
chống tham nhũng lấy ở cấp quốc tế. 

 

Các hội thảo ñã ñược dựa trên các nghiên 
cứu thực hiện bởi tổ chức TI-Moldova, và ba 
cuộc hội thảo với thời lượng 100 phút mỗi 
ngày trong các ngày: tham nhũng và kinh 
tế, tham nhũng và báo chí, tham nhũng và 
giáo dục. Buổi chiều, các hội thảo về kinh 
doanh và ñạo ñức báo chí ñược tổ chức 
ñồng thời, và phiên họp về tham nhũng 
trong hệ thống giáo dục ñã ñược tổ chức 
vào buổi tối cho toàn bộ trại hè. 

Các hội thảo bao gồm hai phần: Trước tiên, 
một bài thuyết trình PowerPoint và các giấy 
tờ ñi kèm, và thứ hai, phiên hỏi ñáp giống 
như một cuộc thảo luận. Vào ngày hôm 
sau, tất cả học sinh ñã ñược nhóm lại với 
nhau ñể tóm tắt những gì họ ñã học ñược, 
và thảo luận làm thế nào ñể áp dụng những 
kiến thức ñó ñền cuộc sống của họ. Những 
hoạt ñộng tiếp theo có thể bao gồm như 
ñưa các vấn ñề như vậy lên các cơ quan 
truyền thông và phương hướng giải quyết 
trong trường học. 

Các hội thảo  

a. Tham nhũng và kinh t4: 

 Hội thảo này nêu bật mối ñe dọa mà tham 
nhũng có thể mang ñến cho môi trường 
kinh tế. Tham nhũng gây thiệt hại rất lớn 
cho môi trường ñầu tư trong nước và tước 

ñi của thanh niên các cơ hội việc làm bằng 
cách ngăn cản các sáng kiến kinh doanh. 

 

 

Tham nhũng có nghĩa gì ñối với Cộng hòa 
Moldova?  

• Quá nhiều thủ tục rườm rà cho khu 
vực tư nhân (33 cuộc viếng thăm của các 
cơ quan kiểm mỗi năm);  

• Gánh nặng quá sức cho tài khóa 
quốc gia;  

• Trốn thuế - thiệt hại cho ngân sách - 
40% 

• Sự hiện diện của một nền kinh tế 
ngầm (55-60%);  

• Hàng hóa tiêu dùng kém chất lượng 
(80% không ñạt tiêu chuẩn);  

• Mức ñộ rủi ro cao trong thị trường tài 
chính (Lãi suất thực tế trong thương mại  

• ngân hàng 20,8% trong tháng 
12/2003, tỷ lệ dollar hóa là 50,1% vào tháng 
11/2003).  

• Giảm ñầu tư trực tiếp nước ngoài 
trên ñầu người: 2001 – 40$; 2002 --  
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• 32,3$; 2003 - 11,9$;  

• Khoản nợ bên ngoài khổng lồ: hơn 
1.436,9 triệu USD, 73,4% GDP;  

• Kinh tế trì trệ - GDP bình quân ñầu 
người – 542$ trong năm 2003;  

• Tăng ñói nghèo. Mỗi ngày thu nhập 
của 70% dân số thấp hơn 1$. Mức lương 
trung bình hàng tháng - khoảng 53$ trong 
khu vực công;  

• Gia tăng tỷ lệ tội phạm. Số tội phạm 
trên 10.000 cư dân trong năm 1995 là 99,9, 
trong năm 2000 là 105.  

Các cuộc thảo luận tập trung về các vấn ñề 
liên quan ñến toàn cầu hoá như thương mại 
quốc tế, các khoản thanh toán thu nhập và 
biên lai cũng như dòng chảy FDI. Cũng 
ñược coi là tác ñộng của tham nhũng ñến 
tăng trưởng, ñầu tư và nhà ñầu tư quốc tế; 
tác ñộng các dự ñoán của  

tham nhũng về ñầu tư; và các vấn ñề 
opacity chẳng hạn như tiêu chuẩn kế toán; 
chế ñộ quy ñịnh; và sự thiếu hụt các quy 
ñịnh rõ ràng, chính xác, chính thức và minh 
bạch.  

 

Bài thuyết trình sử dụng các hiệu ứng và 
các nguyên nhân của tham nhũng trong khu 
vực tư nhân, sau ñó thảo luận tầm quan 
trọng của hành vi ñạo ñức cá nhân. Các 
cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng hành vi ñạo 
ñức làm giảm rủi ro trong kinh doanh, nâng 
cao uy tín của doanh nghiệp, tăng chất 
lượng hàng hoá, tăng số lượng khách hàng 
và tăng doanh thu. 

 

b. Tham nhũng và báo chí 

 Hội thảo bắt ñầu với các ví dụ minh chứng 
cho sức mạnh của ñiều tra báo chí:  

Các 'bê bối Watergate "dẫn ñến những cáo 
buộc và tiếp theo từ chức của tổng thống 
Mỹ Richard Nixon vào năm 1974; và vai trò 
từ các nhà báo Washington Post.  

Các ấn phẩm từ Trung tâm Báo chí 
Philippines trong vụ “Sự thịnh vượng khó 
hiểu của Estrada” tháng 12 năm 2000, tiết 
lộ sự giàu có của tổng thống Estrada trong 
sở hữu bất ñộng sản, kinh doanh, trong ñó 
có 66 doanh nghiệp nơi Tổng thống và thân 
nhân của ông ñược ñặt tên là thành viên 
sáng lập, thành viên của hội ñồng quản trị 
hoặc cổ ñông chính. Như kết quả ấn phẩm 
ñạt ñược, Estrada bị buộc phải từ chức.  

Sau ñó, sinh viên ñược giới thiệu với các 
khuôn khổ pháp lý cho việc ñiều tra báo chí. 
ðiều này có liên quan xem xét và quy ñịnh 
pháp luật quan trọng như vậy như Hiến 
pháp và mã số chuyên dụng.  

Cuối cùng, một bài giảng ñã ñược ñưa ra 
trên một số quy tắc quan trọng của báo chí 
ñiều tra nêu bật rằng:  

ðiều tra báo chí phải tôn trọng quy tắc nhất 
ñịnh và các nguyên tắc về các phương 
pháp ñiều tra và sử dụng các nguồn thông 
tin.  

Họ phải làm quen với các khuôn khổ pháp 
lý và ñạo ñức của các hoạt ñộng mình làm, 
ñặc biệt là trách nhiệm dân sự, hành chính 
và hình sự của nhà báo.  

 

Các nhà báo không phải là ghi tên ñộc 
quyền của thông tin, tài liệu hướng dẫn của 
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tất cả các bước và tái xác ñịnh sự chính xác 
của dữ liệu thu ñược. 

c. Tham nhũng và giáo d=c  

Hội thảo này nhằm xử lý tham nhũng trong 
hệ thống giáo dục và hậu quả lâu dài của 
nó cho xã hội. Tham nhũng trong giáo dục 
làm giảm chất lượng của con người và khả 
năng cạnh tranh trong thị trường lao ñộng. 
Một cuộc thăm dò ý kiến về nhận thức tham 
nhũng trong ngành giáo dục ñã ñược thảo 
luận. Các cuộc thăm dò ñã xác ñịnh ñược 
các hình thức thanh toán không chính thức 
ñược thực hiện trong hệ thống giáo dục, các 
lý do ñể trả tiền hối lộ, kinh nghiệm cá nhân 
thông qua các cuộc phỏng vấn và những 
nguyên nhân, nhận thức tham nhũng trong 
giáo dục. Các cuộc thăm dò ñược ñề nghị 
các biện pháp sau ñây ñể giảm tham nhũng 
trong giáo dục (trong chuỗi hiệu quả của 
họ):  

- Tăng tài chính hỗ trợ từ Chính phủ.  

- Tăng hình phạt cho những người 
liên quan ñến tham nhũng.  

- Tăng tính minh bạch của nhập học 
và các kỳ thi trong giáo dục ñược tổ chức. 

- Tăng cường giám sát cán bộ giảng 
dạy.  

- Cải thiện hệ thống kiểm tra (ví dụ sử 
dụng thử nghiệm ñiện toán thay cho kỳ thi 
miệng, trong ñó quy ñịnh pháp lý và lệ phí 
rõ ràng). 

- Tiến hành các chiến dịch tuyên 
truyền chống tham nhũng trong các trường 
học và ñại học.  

Sau ñó học sinh ñã thảo luận những kinh 
nghiệm của riêng mình về thực hành tham 

nhũng trong hệ thống giáo dục thường 
xuyên và hình thức của hầu hết các thanh 
toán bổ sung (ví dụ như các khoản thanh 
toán cho những bài học bổ túc). Họ tranh 
luận về tác ñộng của thực tiễn tham nhũng 
chẳng hạn như phải trả thêm phí ñể nâng 
cao ñiểm, và vai trò của quà tặng và ñịa chỉ 
liên hệ cá nhân khi bước vào một trường ñại 
học. Kinh nghiệm cá nhânbằng cách sử 
dụng tiền, quà và ñịa chỉ liên lạc ñể giải 
quyết một vấn ñề trong các trường ñại học 
cũng ñược ñưa rathảo luận 

Ngày chống tham nhũng ñược ñi kèm với 
một triển lãm về chống tham nhũng. Những 
phim hoạt hình và áp phích ñã ñược thu 
thập từ cuộc thi thiết kế áp phích chống 
tham nhũng tổ chức hàng năm bởi TI-
Moldova. Các phim hoạt hình cũng xuất 
hiện trong một ấn bản ñặc biệt của tạp chí 
Pardon, bao gồm những chuyện cười, giai 
thoại chống tham nhũng. i 

 

Kết thúc ngày với sự trình bày của 
38 video chống tham nhũng được sản 
xuất bởi TI-Moldova. Các hoạt động 
tham gia tích cực nhất được thưởng 
bằng áo phông mang logo và slogan 
chống tham nhũng. 

 

Kết quả và khuyến nghị  

Hội thảo về tham nhũng trong giáo dục ñã 
nhận ñược sự quan tâm nhiều nhất từ 
người tham gia, những người ñã ñược ñặc 
biệt quan tâm ñể thảo luận về trường hợp 
của tham nhũng trong giáo dục và cách ñể 
ngăn chặn nó. Các tham dự viên của cơ 
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quan chống tham nhũng và Báo chí tại hội 
thảo bày tỏ quan tâm ñể tìm hiểu thêm về 
ñiều tra tính minh bạch trong hệ thống tài 
chính. 

 

 

                                                             
 


