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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



• Hoạt động cộng đồng ở vùng nông thôn có thể có

một số mô hình khác nhau nhằm hỗ trợ nâng cao

chất lượng giáo dục cho mọi người, trong đó có trẻ

em, và chủ trọng đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tính

hiệu quả của mô hình hoạt động sẽ phụ thuộc vào

sự tham gia đông đảo của thành viên cộng đồng, sự

quan tâm của cấp ủy, chính quyền nhưng cần có

hoạt động nòng cốt của bộ phận nào đó của cộng

đồng (trường học hoặc Hội Phụ nữ hay Hội Khuyến

học) và nhất là sự đóng góp về nghiệp vụ giáo dục

của giáo viên.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

• Cha mẹ là người tạo ra sự thay đổi bền vững cho 

trẻ. Sự hỗ trợ của cộng đồng và các chương trình 

giáo dục cha mẹ sẽ giúp họ quan tâm đến vai trò 

của mình và hướng tới cải thiện kỹ năng làm cha 

mẹ tốt hơn.



• Các dịch vụ hỗ trợ giáo dục trẻ tại cộng đồng đã

góp phần cung cấp kiến thức, kĩ năng cho các

nhóm đối tượng cụ thể (cha mẹ và trẻ em), phù

hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng

thời, đã có sự phối hợp bước đầu của các tổ

chức, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng các

dịch vụ giáo dục trẻ tại cộng đồng.



CÁC ĐỀ XUẤT 



• Hoạt động cộng đồng để hỗ trợ nâng cao chất

lượng giáo dục cần được tiếp tục đẩy mạnh và

vai trò của giáo viên (tiểu học và trung học cơ

sở) trong hoạt động này cần được chú ý hơn,

trong đó có việc bồi dưỡng nghiệp vụ về họat

động cộng đồng cho giáo viên.



• Tăng cường mối liên kết giữa gia đình, cộng

đồng và nhà trường. Các hoạt động của chương

trình giáo dục cha mẹ cần phải được coi là một

thành phần quan trọng của kế hoạch kinh tế

xã hội địa phương và có nguồn lực hỗ trợ cho

chương trình này.



• Cần đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức

các dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại cộng đồng

dựa trên cơ sở phối hợp chặt chẽ của các tổ

chức, đoàn thể và chính quyền địa phương;có

sự kiểm tra, đánh giá và tổng kết các hoạt động

phối hợp của các đoàn thể trong hoạt động

chung hàng năm của các địa phương.


