
Hội nghị chuyên đề Hướng tới xã hội học tập

Hỗ trợ chất lượng dạy và học ở Việt Nam

KINH NGHIỆM XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 

Ở PHÚ THÀNH- YÊN THÀNH-NGHỆ AN:

TÁC GIẢ: VƯƠNG QUỐC LINH

Địa chỉ: YÊN THÀNH – NGHỆ AN



CÁC NỘI DUNG CHÍNH

1. Các điều kiện ban đầu cho công tác xã
hội hóa giáo dục.

2. Các hoạt động của nhà trƣờng.

3. Hoạt động của UBND xã và các ban
ngành cấp xã.

4. Hoạt động của hội cha mẹ học sinh, gia
đình học sinh.

5. Một số khó khăn, các kết quả đạt đƣợc
và đề xuất.



ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU

 Trung tâm học tập cộng đồng tham mƣu với
UBND xã, nhà trƣờng và các ban ngành để ban
hành quy chế phối hợp UBND - Nhà trƣờng -
Gia đình trong việc giáo dục học sinh cấp
THCS trên địa bàn xã.

 Quy chế quy định trách nhiệm, quyền hạn của
các bên liên quan.

 UBND xã tuyên truyền thực hiện nội dung quy
chế bằng nhiều hình thức nhƣ thông qua các
cuộc họp cấp xã, cấp thôn xóm, thông qua hệ
thống loa truyền thanh xã...



HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƢỜNG

a. Ban giám hiệu nhà trường:

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung quy
chế ngay từ đầu năm học.

+ Phân công công việc cho liên đội, đoàn thanh
niên, ban nề nếp, giáo viên chủ nhiệm, giáo
viên phụ trách các xóm.

+ Hàng tuần có thống kê kết quả học tập, rèn
luyện của học sinh. Kiểm tra việc thực hiện
quy chế của các tổ chức, cá nhân trong
trƣờng.

+ Khi có những trƣờng hợp cá biệt, báo cáo với
UBND xã phối hợp giải quyết.



HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ

- Ban hành quy chế phối hợp giữa UBND xã,

nhà trƣờng và gia đình trong việc giáo dục học

sinh THCS.

- Tuyên truyền nội dung đến mọi từng lớp nhân

dân bằng nhiều hình thức.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện của các bên

liên quan (nhà trƣờng, các ban ngành, gia

đình)

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nội dung

quy chế theo định kì (cuối HK 1, cuối năm

học).



a. Ban Văn hóa xã:

+ Tuyên truyền nội dung quy chế

+ Thông báo kết quả rèn luyện, học tập của học

sinh (Những tấm gƣơng tiêu biểu hoặc những

trƣờng hợp học sinh cá biệt).

b. Xóm trưởng, bí thư các xóm:

+ Tuyên truyền, vận động học sinh đi học chuyên

cần.

+ Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học

sinh theo thông báo của nhà trƣờng đến cha mẹ

học sinh.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN NGÀNH CẤP XÃ



HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN NGÀNH CẤP XÃ

c. Hội Phụ nữ xã/ các xóm:

+ Lồng ghép các chƣơng trình giáo dục (cách nuôi

dạy con, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới

tính...) vào các cuộc họp của hội phụ nữ.

d. Hội khuyến học xã:

+ Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đóng

góp kinh phí cho phong trào khuyến học, khuyến

tài của địa phƣơng.

+ Hàng năm tổ chức trao thƣởng cho giáo viên, học

sinh có thành tích cao trong phong trào thi đua dạy

tốt, học tốt.

+ Phụ trách phong trào “tiếng trống/kẻng học bài”.



HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHA MẸ HỌC SINH

- Cán bộ hội cha mẹ học sinh thƣờng xuyên đến

trƣờng để nắm bắt tình hình của học sinh, giáo

viên.

- Đề xuất với nhà trƣờng những mong muốn/

nguyện vọng của bản thân học sinh hoặc cha

mẹ học sinh.

- Cán bộ hội cha mẹ học sinh rãi đều ở các đơn

vị xóm để hỗ trợ các giáo viên phụ trách địa

bàn xóm mình khi đi điều tra, kiểm tra việc

học tập ở nhà của học sinh.



HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH HỌC SINH

- Bản thân cha mẹ học sinh thƣờng xuyên liên hệ với

nhà trƣờng qua điện thoại, tin nhắn hoặc tham gia

sinh hoạt với tập thể lớp vào thứ 7.

- Cha mẹ học sinh tham gia đầy đủ các cuộc họp cha

mẹ học sinh do nhà trƣờng tổ chức. Qua đó góp ý

xây dựng nội quy lớp học, thông báo hoàn cảnh gia

đình học sinh...

- Cha mẹ học sinh (đặc biệt là các mẹ, các chị) thông

qua các cuộc họp phụ nữ có lồng ghép chƣơng

trình giáo dục học sinh để có thêm những kiến thực

cần thiết.



MỘT SỐ KHÓ KHĂN

- Nhiều giáo viên (đặc biệt là GVCN) không đồng
tình vì họ phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc quá.

- Xóm trƣởng các xóm nhiều lúc không thông báo
kết quả do trƣờng gửi về trên hệ thống loa phát
thanh của xóm.

- Nhiều gia đình có cha mẹ học sinh đi làm ăn xa, để
con lại cho ông bà nên rất khó phối hợp giáo dục.

- Kinh phí cho nhiều hoạt động hầu nhƣ không có,
chủ yếu dựa trên tinh thần tích cực, tự giác của các
bên liên quan.



CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC

Năm học
Tổng số 

HS

HS bỏ 

học

Tỷ lệ HS 

bỏ học

2010-2011 546 8 1.47%

2011-2012 495 4 0.81%

2012-2013 486 1 0.21%

a. Học sinh bỏ học hàng năm giảm



CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC

b. Hạnh kiểm học sinh từng bước được nâng lên:

Năm học
Hạnh kiểm cuối năm

Tốt Khá TB Yếu

2010-2011
296 188 45 9

55% 34,9% 8.4% 1,7%

2011-2012
324 137 25 5

66% 27,9% 5,1% 1%

2012-2013
364 114 7 0

75,1% 23,5% 1,4% 0



CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC

c. Học lực của học sinh được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ tốt
nghiệp và lên lớp thẳng tăng cao:

Năm 

học

Học lực cuối năm
Tốt 

nghiệp

Lên 

lớp 

thẳng
Giỏi Khá TB Yếu

2010-

2011

6 176 290 66
96,3%

83,6

%1,1% 32,7% 53,9% 12,3%

2011-

2012

10 195 256 30
98,4%

91,8

%2% 39,8% 52,1% 6,1%

2012-

2013

18 204 255 8
100%

98,2

%3,7% 42.1% 52,6% 1,6%



MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

-Có sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất của các cấp, 

các ban ngành.

- Có sự đồng thuận cao của cán bộ, giáo viên và 

cha mẹ học sinh.

- Cần hỗ trợ kinh phí cho những ngƣời tham gia 

công tác xã hội hóa giáo dục.

- Cần có thêm các tài liệu hƣớng dẫn, văn bản chỉ 

đạo sát với thực tế địa phƣơng, vùng miền.
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

CHÚC HỘI NGHỊ THÀNH CÔNG 

TỐT ĐẸP


