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Quảng Ngãi là mảnh đất có bề dày lịch sử, có truyền thống hiếu học…Nhưng 

nơi đây đã chịu nhiều mất mát, hy sinh qua hai cuộc chiến tranh chống xâm lược, 

luôn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, người dân thường xuyên gặp nhiều khó 

khăn. Mặc dù có nhiều tiềm năng về kinh tế, song chưa khai thác hết, nên một thời 

gian dài Quảng Ngãi là một trong những tỉnh khó khăn của cả nước. Trong lĩnh vực 

giáo dục, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, hệ thống giáo dục 

từng bước được hoàn thiện, tuy nhiên việc đổi mới dạy và học tích cực còn nhiều bất 

cập, sự phối hợp giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội thiếu đồng bộ; nhiều 

gia đình khó khăn phải đi đến các thành phố lớn để làm ăn, hoặc cũng có nhiều gia 

đình mải lo làm ăn kinh tế...nên chưa quan tâm chu đáo đến học tập rèn luyện của 

con, do đó tình trạng trẻ em ở lửa tuổi vị thành niên bỏ học, lêu lổng, hư hỏng, nhiều 

trẻ em kết quả học tập đi xuống là vấn đề báo động của nhiều gia đình.  

Xuất phát từ thực tế đó, Quảng Ngãi may mắn là một trong 5 tỉnh được Tổ 

chức VVOB chọn triển khai thí điểm chương trình nâng cao chất lượng giáo dục góp 

phần vào sự phát triển năng lực địa phương, thúc đẩy phát triển bền vững và giảm 

đói nghèo. Được sự hỗ trợ từ tổ chức VVOB Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN 

tỉnh đã tổ chức thực hiện Hợp phần “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào 

công tác giáo dục” với nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ Hội có hiệu 

quả, đã xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt cấp tỉnh, huyện tham gia nhiều đợt tập 

huấn, hội thảo về: công tác lãnh đạo và giám sát, xây dựng tài sinh hoạt CLB, kỹ 

năng truyền thông, quản lý điều hành sinh hoạt CLB, tăng cường sự tham gia của 

cộng đồng vào công tác giáo dục, kỹ năng sống, nội dung chuyên sâu về 12 chủ đề 

“Giáo dục trẻ vị thành niên”, hỗ trợ công tác hướng nghiệp cho giáo dục trung học, 

tư vấn hướng nghiệp; đổi mới đánh giá học sinh...Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã 

tổ chức 07 lớp tập huấn tại tỉnh, 35 lớp tại các huyện có 1.230 lượt cán bộ nòng cốt 

tham dự, thông qua các đợt tập huấn, hội thảo, hội thi, truyền thông, cán bộ Hội các 

cấp đã được nâng cao kiến thức, năng lực và rèn luyện kỹ năng quản lý, điều hành 

hoạt động, biết cách tổ chức, phối hợp để huy động sự tham gia của cộng đồng vào 

công tác giáo dục có hiệu quả. 

Ngoài các nội dung được tiếp thu từ Hội thảo, tập huấn, các cấp Hội đã lồng 

ghép triển khai thêm nhiều nội dung: về phát triển kinh tế, giới và bình đẳng giới, 

tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phòng chống các 
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TNXH, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến 

100% các cơ sở Hội; đồng thời cấp phát hơn 4 ngàn tờ rơi về 5 nội dung Phong trào 

đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 380 cẩm nang truyền 

thông, 120 đĩa CD tuyên truyền trách nhiệm của gia đình và cộng đồng về hỗ trợ học 

sinh học tích cực; phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh xây dựng 4 phóng 

sự, 13 bài báo và xây dựng tài liệu sinh hoạt Hội viên để tuyền truyền về hoạt động 

của các CLB “Giáo dục & đời sống”, tuyên truyền về phương pháp dạy và học tích 

cực…góp phần xây dựng một xã hội học tập, nâng cao nhận thức cho nhân dân nói 

chung và phụ nữ nói riêng về sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục ở địa 

phương. 

 Đặc biệt việc thực hiện thí điểm thành lập 2 CLB “Giáo dục và đời sống” ở 

xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, đến nay đã nhân rộng nâng tổng số lên 15 CLB 

“Giáo dục và đời sống” tại 10 huyện ; các CLB đã sinh hoạt theo 15 chủ đề về giáo 

dục trẻ vị thành niên với nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng như: Phương pháp 

giáo dục con tại gia đình, giáo dục kỹ năng sống cho con, xác định đúng giá trị của 

việc học, giáo dục con về kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm, giúp con biết đặt 

mục tiêu và lập kế hoạch học tập; đồng thời hướng dẫn các bà mẹ xây dựng mối 

quan hệ gia đình, nhà trường và cộng đồng...đã góp phần nâng cao nhận thức cho 

các bà mẹ về giáo dục, hỗ trợ con học tích cực và đẩy mạnh thiết lập mối liên hệ 

giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng chặt chẽ hơn để thực hiện “Dạy và học tích 

cực”, xây dựng cơ sở vật chất trong xu thế xã hội hóa giáo dục. Mô hình CLB là địa 

chỉ để các gia đình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nuôi, dạy con, hỗ trợ con học 

tập theo phương pháp mới; Các thành viên Ban chủ nhiệm CLB được giao lưu thông 

qua hình thức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”, giao lưu kết nối Đề án “Giáo đục 5 

triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”...đã tuyên truyền rộng rãi, nâng cao năng lực cho cán 

bộ Hội, tăng cường tinh thần trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các tổ chức 

đoàn thể về nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương .  

Có thể khẳng định rằng, sau 4 năm triển khai thực hiện Hợp phần “Tăng 

cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục” đã có tác động trực tiếp 

đến nhận thức của gia đình, cộng đồng. Nhiều gia đình trước đây chỉ lo làm kinh tế, 

chưa chăm lo học tập của con, thì đến nay việc học của con em được đặt lên hàng 

đầu; việc tham gia hưởng ứng, đóng góp về vật chất để xây dựng trường lớp khang 

trang có tính chủ động tích cực hơn. Vai trò của Hội phụ nữ các cấp được thể hiện rõ 

nét trong công tác tuyên truyền, vận động các bậc cha mẹ tham gia giáo dục, hỗ trợ 

con học tích cực, giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn 

diện. Qua các đợt khảo sát cho thấy, nhiều gia đình có thành viên tham gia trong các 

CLB đã phấn khởi rất nhiều trước kết quả học tập của con, em; đặc biệt là những 

huyện, xã được triển khai làm điểm và các xã nhân rộng đã có 100% gia đình đã 

quan tâm  tạo điều kiện cho con học tập tốt, có góc học tập yên tỉnh, đủ ánh sáng; 

các bậc phụ huynh có quan điểm bình đẳng giới trong gia đình rõ hơn; nhất là đối 

với những gia đình nghèo, ở nông thôn, miền núi cũng đã chú trọng cho con đủ ăn, 

đủ mặc, đủ sách vở và tham gia những hoạt động rèn luyện kỹ năng sống; luôn quan 
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tâm, gần gũi, động viên con, hướng dẫn cho con về phương pháp học và biết sắp xếp 

thời gian học để đạt kết quả tốt nhất…. 

Điển hình là xã Đức Thạnh (huyện Mộ Đức), xã Nghĩa Dõng (thành phố QN), 

xã Hành Minh và Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành), Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa) là 

những xã có nhiều gia đình phụ nữ đi làm ăn xa, gửi con ông bà chăm sóc, nên quản 

lý việc học hành không được quan tâm, nhiều trẻ em đã trở nên hư hỏng, bỏ học chơi 

điện tử, kết quả học tập đi xuống...sau khi được Hội phụ nữ gặp gỡ tuyên truyền, vận 

động tham gia sinh hoạt CLB, nhiều chị em đã về quê làm ăn để có thời gian nuôi 

dạy con, tạo điều kiện cho con học tập tốt; nhiều cặp vợ chồng sinh sinh con gái một 

bề đã nuôi dạy con tốt, học hành tiến bộ, được chia sẻ kinh nghiệm trong CLB về 

nuôi dạy con, nên từng bước khắc phục tư tưởng bất bình đẳng giới trong gia đình; 

sự tiến bộ của học sinh về kỹ năng sống đã thể hiện rõ, các em đều tự tin hơn, tích 

cực tham gia phương pháp học tập mới; rèn luyện kỹ năng sống, học tập có nhiều 

tiến bộ…hiệu quả từ mô hình này đã làm chuyển biến về nhận thức của nhiều gia 

đình, được xã hội đồng tình, ghi nhận… 
 

Để duy trì và phát triển bền vững các mô hình hoạt động, Hội LHPN tỉnh tích 

cực chỉ đạo tập trung vào một số giải pháp chủ yếu phát huy từ nội lực; Hàng năm 

xây dựng kế hoạch thực hiện kết nối Đề án “Giáo đục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con 

tốt”; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và năng lực cho cán bộ Hội và các thành 

viên Ban chủ nhiệm; phát động thi đua thực hiện về Phong trào “Xây dựng trường 

học thân thiện, học sinh tích cực” “tiếp bước cho em đến trường”; đưa các chủ đề 

sinh hoạt CLB vào sinh hoạt các CLB, các chi, tổ phụ nữ trong cấp Hội; tranh thủ 

mọi nguồn lực để  thúc đẩy hoạt động; phát huy tính nòng cốt của các CLB “Giáo 

dục và đời sống”, góp phần thực hiện tốt nâng cao chất lượng giáo dục tại địa 

phương 

Trong khuôn khổ của Hội nghị này chúng tôi xin chia sẻ một số kết quả mà 

Hợp phần “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục” đã giúp 

các cấp Hội phụ nữ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm và tham gia tích cực 

cùng cộng đồng để thực hiện tốt công tác hỗ học sinh học tích cực, nâng cao chất 

lượng giáo dục tại địa phương. Chúng tôi mong muốn được học tập kinh nghiệm hay 

từ các địa phương khác để áp dụng triển khai ở đơn vị Quảng ngãi được tốt hơn./. 
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