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Giáo Dục

Tóm tắt:

Giáo dục tài chính cho giới trẻ trở nên quan trọng, hấp dẫn và phù hợp tại 
nhiều quốc gia, bởi vì những thói quen tài chính tốt được hình thành khi 
còn nhỏ có khả năng mang lại nhiều lợi ích trong suốt thời kỳ trưởng thành. 

Thêm vào đó, kiến thức tốt về tài chính không chỉ hữu ích cho các lựa chọn tài chính của 
riêng họ mà còn đóng vai trò là tác nhân thay đổi các quyết định tài chính của hộ gia 
đình. Chính vì thế, giáo dục tài chính trong trường học trở thành một chính sách quan 
trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bằng nhiều mô hình khác nhau, các nước đã và 
đang hỗ trợ cho các bạn học sinh những kiến thức, nguyên tắc kinh tế, tài chính để giúp 
họ trở thành công dân hiểu biết về tài chính và đưa ra lựa chọn về nhiều vấn đề quan 
trọng mà từng cá nhân và quốc gia phải đối mặt. Dựa trên những mô hình mà một số 
quốc gia thực hiện, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về hướng đi cho VN trong việc 
giáo dục tài chính cho học sinh.
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Abstract:
Financial education for young people is important, attractive and relevant in many 

countries, because good financial habits instilled at an early age have the potential to 
bring many benefits throughout adulthood. In addition, a good knowledge of finance is 
not only useful for the selection of their own finances but also act as agents of change 
the financial decisions of households. Therefore, financial education in schools has 
become an important policy in many countries around the world. With many different 
models, the countries that have been supporting the students the knowledge, principles 
of economics and finance to help them become citizens understanding of finance and to 
make choices about many things important issues facing individuals and nations. Based 
on these models, that some countries perform, the article gives some recommendations 
about the direction for Vietnam in financial education for students
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