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LỜI NÓI ĐẦU

Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã 
hội là một trong những chủ đề quan trọng được VVOB 
Việt Nam đề cập. Đây cũng là một nội dung trong phong 
trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” (THTT 
– HSTC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ năm 
2008. Trong khuôn khổ chương trình, hai đối tác thực sự 
có thể thúc đẩy mối quan hệ này là Sở Giáo dục và Đào 
tạo (Sở GD&ĐT) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN).

Trong chuyến đi khảo sát đánh giá do Hợp phần Quản 
lí Giáo dục thực hiện vào tháng 10 – 11 năm 2010 tại 5 
tỉnh chương trình, đại diện Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT 
cũng như Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thể 
hiện quan điểm cho rằng sự tham gia của cha mẹ vào 
công tác giáo dục trong trường học đóng vai trò hết sức 
quan trọng vì những lí do sau: 

– Gia đình và nhà trường là môi trường sống và trưởng 
thành đầu tiên của trẻ. Cha mẹ và nhà trường cùng 
có chung nhiệm vụ giáo dục các em, do đó, sự phối 
hợp và hợp tác giữa hai bên là hết sức cần thiết; 

– Nhà trường cần sự phối hợp của cha mẹ nhằm tổ 
chức các hoạt động ngoại khóa, cũng như hỗ trợ cơ 
sở vật chất cho nhà trường;

– Trường học ở Việt Nam hiện đang được trao nhiều 
quyền tự chủ hơn. Điều này có nghĩa Hiệu trưởng và 
giáo viên chịu nhiều trách nhiệm hơn trong việc quản 
lí trường học cũng như quá trình tổ chức tiến trình 
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giáo dục và kết quả học tập của học sinh. Tương tự, 
trách nhiệm tham gia của cha mẹ và của toàn xã hội 
cũng tăng lên, đặc biệt trong việc đóng góp ý kiến ra 
quyết định và triển khai các hoạ t độ ng liên quan đến 
giáo dục.  

Trong thời gian từ năm 2009 đến 2012 Hội LHPN đã 
thiết lập mô hình CLB “Giáo dục và Đời sống” (CLB 
GD&ĐS), một sáng kiến địa phương để tăng cường mối 
liên hệ gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, mô 
hình này được coi là sáng kiến của Hội LHPN và chưa 
được ngành Giáo dục nhìn nhận đầy đủ. Và cho đến 
nay, mặc dù các chính sách, văn bản khác nhau về xã 
hội hoá giáo dục đã được ban hành, nhưng hiện vẫn 
chưa có hướng dẫn chi tiết về tăng cường mối quan hệ 
giữa các bên liên quan chính, một trong những yếu tố 
quan trọng của xã hội hoá công tá c giáo dục.

Hướng tới mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy phong trào 
THTT – HSTC thông qua tăng cường mối quan hệ gia 
đình, nhà trường và xã hội, VVOB Việt Nam tổ chức 
biên soạn tà i liệ u Tăng cường mối quan hệ gia đình, 
nhà trường và xã hội, gó p phầ n thú c đẩ y xã  hộ i hó a 
công tá c giá o dụ c. 

Cuố n tà i liệ u nà y đượ c biên soạ n vớ i sự  hợ p tá c tí ch 
cự c củ a cá c cá n bộ  quả n lí giá o dụ c, cá n bộ  Hộ i LHPN 
cá c tỉ nh Quả ng Ninh, Nghệ  An, Thá i Nguyên, Quả ng 
Nam và Quả ng Ngã i và các điều phối viên chương trình 
VVOB Việt Nam.
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Với lần xuất bản đầu tiên, tà i liệ u khó tránh khỏi những 
sai sót, hạ n chế  nhất định. Rấ t mong nhậ n đượ c ý  kiế n 
đó ng gó p củ a cá n các bộ  quản lí giá o dụ c, cá c thầ y cô 
giá o, cá n bộ  Hội LHPN và nhữ ng ngườ i quan tâm tớ i xã  
hộ i hó a công tá c giá o dụ c. Ý kiến xin gửi về:

Đặng Tuyết Anh: tuyetanhd@gmail.com

Nguyễn Thị Thủy: nguyenthithuy71@gmail.com 

Xin trân trọ ng cảm ơn!

Tổ  chứ c VVOB Việt Nam
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TỪ VIẾT TẮT

UBND Ủy ban Nhân dân

HĐND Hội đồng Nhân dân

Sở GD&ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn

Hội LHPN Hội Liên hiệp Phụ nữ

Đoàn TNCS Đoàn Thanh niên Cộng sản

CBQL Cán bộ quản lí

CLB Câu lạc bộ

THTT – HSTC Trường học thân thiện, học sinh 
tích cực

SKSS Sức khỏe sinh sản

TDTT Thể dục thể thao
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI LIỆU

I. Mụ c đí ch

1. Cung cấp cho nhà trường và cộng đồng một số kiến 
thức cơ bản về xã  hộ i hó a giá o dụ c và mối quan hệ  
gia đì nh, nhà  trường và  xã  hộ i;

2. Cung cấp cho nhà trường và cộng đồng một số kĩ 
năng cơ bản trong công tác xã  hộ i hó a giá o dụ c; 

3. Hình thành cho CBQL giáo dục các cấp, giáo viên, 
học sinh, các bậc cha mẹ, thành viên cộng đồng ý 
thức tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường 
và cộng đồng tổ chức.

II. Đối tượng sử dụng 

Đối tượng chí nh sử dụng cuốn tài liệu Tăng cường 
mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, gó p 
phầ n thú c đẩ y xã  hộ i hó a công tá c giá o dụ c là CBQL  
giá o dụ c, giá o viên trong nhà  trườ ng, lã nh đạ o cá c ban 
ngà nh, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đị a phương 
và các bậc cha mẹ. Ngoài ra cuốn tài liệu có thể sử dụng 
làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đế n 
công tá c xã  hộ i hó a giá o dụ c.

III. Cấu trúc nội dung 

Tài liệu gồm ba phần:
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Phần I. Tổ ng quan về  xã  hộ i hó a công tá c giá o dụ c 

1. Một số cách hiểu hiện nay

2. Khái niệm xã hội hóa công tác giáo dục

3. Nội dung công tác xã hội hóa giáo dục

4. Ý nghĩa công tác xã hội hóa giáo dục

Phần II. Tăng cườ ng mố i quan hệ  gia đì nh, 
 nhà  trườ ng và  xã  hộ i

1. Tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ 
gia đình, nhà trường và xã hội nhằm thúc đẩy xã hội 
hóa công tác giáo dục

2. Mối quan hệ gia đình, nhà trường và cộng đồng 
 từ thực tế địa phương

3. Một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ 
 gia đình, nhà trường và xã hội

Phụ lục

1. Giới thiệu mô hình CLB “Giáo dục và Đời sống” 

2. Trích dẫn một số văn bản liên quan

IV. Hướng dẫn sử dụng cuốn tài liệu 

Để có được cái nhìn tổng quát về nội dung của cuốn 
tài liệu, người đọc cầ n hiể u rõ  ý  nghĩ a mỗ i phầ n trong 
tà i liệ u. 
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Phầ n I đề  cậ p đế n nhữ ng nộ i dung cơ bả n củ a xã  hộ i 
hó a công tá c giá o dụ c nhằ m nâng cao nhậ n thứ c và  
thố ng nhấ t cá ch hiể u về  xã  hộ i hó a công tá c giá o dụ c. 

Phầ n II giớ i thiệ u mộ t số  giả i phá p nhằm tăng cườ ng 
mố i quan hệ  giữa gia đì nh, nhà  trườ ng và  xã  hộ i. Mỗ i 
giả i phá p tậ p trung và o mộ t đố i tượ ng thự c hiệ n chí nh 
và khi áp dụ ng cầ n tì m hiể u kĩ  mụ c tiêu, nộ i dung và  biệ n 
phá p thự c hiệ n để  phá t huy tố i đa hiệ u quả  củ a từ ng 
giả i phá p. Ví  dụ  giả i phá p “Xây dự ng chương trì nh 
hà nh độ ng của nhà trường tham gia và o sự  phá t 
triể n cộng đồng” hướng tới đố i tượ ng thự c hiệ n chí nh 
là  nhà  trườ ng, bở i vậ y nhà  trườ ng phả i chủ  độ ng thự c 
hiệ n cá c nộ i dung gợ i ý  sao cho đạ t đượ c cá c mụ c tiêu 
đã  đề  ra; hoặ c trong giả i phá p “Xây dự ng và  triể n khai 
chương trì nh hà nh độ ng của cộng đồng tham gia 
và o hoạ t độ ng giá o dụ c củ a nhà trường” đố i tượ ng 
thự c hiệ n chí nh là  cộ ng đồ ng, trong đó  có  UBND cấ p 
tỉ nh, huyệ n và  cá c cơ quan, ban ngà nh khá c. Do đó, tù y 
thuộ c và o nộ i dung hoạ t độ ng liên quan trự c tiế p đế n đối 
tượng nào, đố i tượ ng đó  sẽ  chủ  trì  hoạ t độ ng phố i hợ p 
vớ i nhà  trườ ng trong việ c thự c hiệ n xã  hộ i hó a công tá c 
giá o dụ c. Mặ c dù  đối với mỗ i giả i phá p, đố i tượ ng thự c 
hiệ n chí nh đã được xác định nhưng vẫ n có  thể  tham 
khả o giả i phá p củ a nhó m đố i tượ ng khá c để  có  thể  phố i 
hợ p thự c hiệ n cá c hoạ t độ ng một cách tố t nhấ t. Điề u 
đá ng chú  ý  là  các hoạt động được thiết kế ở  mỗ i giả i 
phá p chỉ mang tính chất gợi ý, gợi mở, ngườ i sử  dụ ng 
cầ n linh hoạt điều chỉnh hoặc thay đổi nộ i dung và  hì nh 
thứ c tổ  chứ c hoạ t độ ng sao cho phù hợp với thự c tế  của 
từng địa phương.
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Phần Phụ lục giới thiệu mô hình CLB “Giáo dục và Đời 
sống” như một ví dụ rõ nét về tăng cường mối quan hệ 
gia đình, nhà trường và xã hội và trích dẫn các văn bản 
có liên quan làm tài liệu tham khả o cho phù hợp với việc 
tổ chức cá c hoạt động phố i hợ p nhằ m tăng cườ ng công 
tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương.

Ban biên soạn





TỔNG QUAN VỀ XÃ HỘI HÓA 
CÔNG TÁC GIÁO DỤCPhần 1





13

Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Ph
ần

 1
: T
ổn

g 
qu

an
 v
ề 

vấ
n 
đề

 
xã

 h
ội

 h
óa

 cô
ng

 tá
c g

iá
o 

dụ
c

1. MỘT SỐ CÁCH HIỂU HIỆN NAY

Trong nhiều năm qua, thuật ngữ “xã hội hóa giáo dục” 
được sử dụng khá phổ biến, nhưng việc hiểu và vận 
dụng đúng khái niệm này trong thực tế là một vấn đề 
cò n gây tranh cãi.

Xã hội hoá giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và 
Nhà nước, thể hiện ở hai nội dung chính: Trước hết, đó 
là phát triển quy mô, đa dạng loại hình trường lớp, 
đa dạng hình thức học để thỏa mãn nhu cầu học tập 
cho mọi người, với nội dung và phương pháp giáo dục 
đáp ứng những đòi hỏi về phát triển kinh tế – xã hội và 
phục vụ đời sống. Tiếp theo, đó là huy động mọi lực 
lượng xã hội, mọi người dân tham gia vào quá trình 
giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền 
của cùng nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và 
các điều kiện cần thiết cho hoạt động giáo dục.

Trên thự c tế , nhiề u đị a phương đã  tích cực thự c hiệ n 
xã  hộ i hó a công tá c giá o dụ c, nhưng không phả i đị a 
phương nà o, tổ  chứ c nà o cũ ng hiể u thấ u đá o. Hiệ n nay, 
vẫ n tồ n tạ i mộ t số  cá ch hiể u sai lệch về  xã  hộ i hó a công 
tá c giá o dụ c, đó  là :

– Xã  hộ i hó a giá o dụ c là  đà o tạ o và  cấ p bằ ng theo nhu 
cầ u xã  hộ i: Nghĩ a là  chú trọng đến ồ ạt mở trường 
lớ p mà  ít chú  trọ ng đế n chấ t lượ ng giá o dụ c, chạ y 
theo mụ c đí ch thương mạ i hó a bằ ng cấ p, thương 
mạ i hó a giá o dụ c và  không tạ o ra đượ c sả n phẩ m 
giá o dụ c có  chấ t lượ ng.
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– Xã  hộ i hó a giá o dụ c chỉ  là  đào tạo mặt bằng chung, 
hàm ý chỉ nhằm hướng đến việc đào tạo đại trà theo 
phong trào mà ít chú trọng đến đầu tư mũi nhọn, 
xem nhẹ việc đầu tư cho các cá nhân ưu tú, xuất sắc 
trong giáo dục.

– Huy độ ng nguồ n lự c cho giá o dụ c chỉ  là  huy độ ng 
tiề n củ a, đóng góp chủ yếu từ phía gia đình học 
sinh. Việc đóng góp để đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất trường và lớp học là đúng đắn, tuy nhiên trong 
quá trình thực hiện nếu thiếu sự giám sát, quản lí 
chặt chẽ, công khai dân chủ sẽ dễ nảy sinh tiêu cực. 
Biểu hiện rõ nhất là tình trạng lạm thu, phát sinh 
nhiều loại hình đóng góp, tạo gánh nặng tài chính 
cho người dân. 

Những cách nhìn nhận như trên là không đúng bản chất 
của xã hội hoá công tác giáo dục và chắc chắn sẽ không 
thể giúp các địa phương xây dựng một sự nghiệp giáo 
dục chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

2. KHÁI NIỆM XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Xã  hộ i hó a công tá c giá o dụ c là  “Huy độ ng toà n xã  hộ i 
là m giá o dụ c, độ ng viên cá c tầ ng lớ p nhân dân gó p sứ c 
xây dự ng nề n giá o dụ c quố c dân dướ i sự  quả n lí củ a 
nhà  nướ c” (Văn kiệ n Hộ i nghị  lầ n thứ  4 Ban Chấ p hà nh 
Trung ương, khó a VIII, trang 61).

Có  thể  coi xã hội hóa công tá c giá o dụ c là  mộ t cá ch là m 
giá o dụ c với nhữ ng đặ c điể m cơ bả n sau đây:
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a. Huy độ ng sứ c mạ nh tổ ng hợ p củ a cá c ngà nh có  
liên quan đế n giá o dụ c: Sự huy động cần thường 
xuyên, theo một cơ chế vận hành đồng bộ từ Trung 
ương đến địa phương, trên cơ sở một chiến lược 
phát triển giáo dục lâu dài cho cả nước cũng như 
cho mỗi địa phương, địa bàn dân cư nhất định với 
sự tham gia của các bộ ngành liên quan.

b. Huy độ ng cá c lự c lượ ng cộ ng đồ ng tham gia và o 
công tá c giá o dụ c: Các lực lượng xã hội là Mặt 
trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, 
Hội Cựu chiến binh, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, 
Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ,… và mọi tổ chức 
đoàn thể và cá nhân quan tâm đến sự nghiệp giáo 
dục thế hệ trẻ, đặc biệt là gia đình và dòng họ. Sự 
tham gia của các lực lượng này sẽ giúp cho giáo dục 
gắn bó với cộng đồng, do cộng đồng thực hiện, vì lợi 
ích và nguyện vọng của cộng đồng.

c. Đa dạ ng hó a cá c hì nh thứ c giá o dụ c và  cá c loạ i 
hì nh nhà  trườ ng: Mở rộng các hình thức giáo dục 
phi chính quy bên cạnh các hình thức giáo dục chính 
quy, phát triển các loại hình trường dân lập và tư thục. 

d. Mở  rộ ng cá c nguồ n đầ u tư, khai thá c tiề m năng 
về  nhân lự c, vậ t lự c trong xã  hộ i, phá t huy và  sử  
dụ ng có  hiệ u quả  cá c nguồ n lự c củ a nhân dân: 
Đây không những là chính sách lâu dài trong việc 
thực hiện các chính sách xã hội của Đảng ta mà còn 
là biện pháp cần thiết trong giai đoạn Nhà nước chưa 
có đủ kinh phí cần thiết cho các hoạt động giáo dục.



16

Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Ph
ần

 1
: T
ổn

g 
qu

an
 v
ề 

vấ
n 
đề

 
xã

 h
ội

 h
óa

 cô
ng

 tá
c g

iá
o 

dụ
c

3. NỘI DUNG XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Xã hội hoá công tác giáo dục thực chất là huy động 
các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục, 
cụ thể là:

– Tham gia xây dự ng môi trườ ng thuậ n lợ i cho giá o dụ c;

– Tham gia vào quá trình giáo dục;

– Tham gia vào quá trình đa dạng hoá các hình thức 
học tập và các loại hình nhà trường;

– Đầu tư các nguồn lực cho giáo dục.

a.  Huy động các lực lượng xã hội tham gia xây 
dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục

Môi trường giáo dục bao gồm môi trường gia đình, nhà 
trường và xã hội. Cần phải dựa vào lực lượng của toàn 
xã hội để đảm bảo các môi trường trên được lành mạnh, 
có tính tích cực và đặc biệt là có tính thống nhất trong 
việc tác động đến quá trình hình thành nhân cách của 
thế hệ trẻ. Nội dung cụ thể là khuyến khích các lực lượng 
xã hội tham gia:

– Xây dự ng môi trườ ng gia đì nh là nh mạ nh: nếp sống 
hòa thuận, đầm ấm, truyền thống gia đình, kiến thức 
và kĩ năng làm cha mẹ tốt, điều kiện kinh tế…;
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– Xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường: bao 
gồm cảnh quan, cơ sở hạ tầng, nền nếp kỉ cương, 
quan hệ trong sáng giữa thầy với thầy, thầy với trò, 
trò với trò, thầy trò với nhân dân địa phương…; 

–  Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh: phát triển 
kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo công ăn việc 
làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, đề cao giá trị 
xã hội chân chính, xây dựng nếp sống văn minh, tạo 
ra dư luận đúng đắn về giá trị của học vấn, về động 
cơ, thái độ học tập và thi cử…

Các môi trường trên đồng thời tác động vào thế hệ trẻ, 
làm cho giáo dục được mở rộng về thời gian và không 
gian và tạo môi trường giáo dục mọi lúc, mọi nơi. Ngược 
lại, chính lớp trẻ được giáo dục chu đáo sẽ giúp các môi 
trường trên trở nên trong sạch và lành mạnh hơn.
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b.  Huy động xã hội tham gia vào quá trình giáo dục

Các lực lượng xã hội có thể tham gia trực tiếp hoặc gián 
tiếp vào quá trình giáo dục. Họ có thể: 

– Tham gia vào việc xây dựng chiến lược phát triển 
giáo dục của cả nước và của từng địa phương; 

– Góp ý kiến vào chương trình, nội dung và phương 
pháp giáo dục;

– Hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục trong nhà 
trường;

– Quản lí, đánh giá kết quả giáo dục.

Đây là yêu cầu cao của cuộc vận động xã hội hoá công 
tác giáo dục và là nội dung khó thực hiện nhất của cuộc 
vận động này. Nó đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
nhà trường, các cơ quan quản lí giáo dục và các tổ chức 
chính trị, kinh tế, xã hội.

c.  Huy động các lực lượng tham gia vào quá trình 
đa dạng hoá các hình thức học tập và các loại 
hình nhà trường

Các lực lượng xã hội và cá nhân có thể tham gia trực 
tiếp vào quá trình giáo dục bằng cách thành lập và phát 
triển các cơ sở giáo dục thuộc các thành phần kinh tế, tổ 
chức và cá nhân bên cạnh các cơ sở giáo dục của Nhà 
nước, ví dụ: cơ sở giáo dục dân lập, tư thục từ mầm non 
đến đại học; lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng; 
các lớp xóa mù chữ, lớp học tình thương cho trẻ mồ côi, 
trẻ khuyết tật và trẻ lang thang ngoài đường phố… Việc 
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các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình đa dạng hoá 
các hình thức học tập và loại hình trường lớp góp phần 
tạo cơ hội để mọi người có thể học tập thường xuyên, 
học tập suốt đời là một trong những nội dung quan trọng 
nhất của xã hội hoá công tác giáo dục.

d.  Huy động xã hội đầu tư các nguồn lực cho 
giáo dục

Nếu không có các nguồn lực sẽ khó lòng thực hiện được 
những nội dung xã hội hoá công tác giáo dục. Việc huy 
động nguồn lực là nhằm phục vụ cho mọi hoạt động giáo 
dục, kể cả hoạt động xã hội hoá công tác giáo dục. Các 
nguồn lực đó bao gồm nhân lực, vật lực, tài lực.  

* Huy động nguồn nhân lực: Nhân lực luôn luôn là tài 
sản quý giá nhất. Huy động nguồn nhân lực cho giáo 
dục là lôi cuốn các lực lượng xã hội và cá nhân trong 
cộng đồng mang hết tâm huyết và tài năng của mình 
tham gia vào mọi hoạt động giáo dục. Họ có thể:
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– Khuyến khích mọi người, trước hết là trẻ em đế n 
trườ ng để thực hiện xoá mù chữ, phổ cập giáo dục 
(ví  dụ : Bộ đội biên phòng tổ chức các lớp học xóa 
mù chữ tại vùng cao); 

– Cù ng tham gia chống bỏ học, duy trì sĩ số;

– Tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục (ví  dụ : Cha 
mẹ học sinh đến giới thiệu cho các em biết về nghề 
truyền thống tại địa phương);

– Tham gia xây dựng môi trường giáo dục;

– Tạo ảnh hưởng tích cực và thống nhất cho việc 
giáo dục;

– Tham gia xây dựng mục tiêu giáo dục, phần mềm 
của nội dung giáo dục;

– Trực tiếp tham gia giảng dạy, thuyết trình các bài học… 

Huy động nguồn nhân lực là yêu cầu cao của việc huy 
động các nguồn lực.

* Huy động vật lực: Không thể thực hiện hoạt động 
giáo dục nếu không có các phương tiện và điều kiện vật 
chất nhất định. Nội dung của huy động vật lực bao gồm:

– Đất dành cho việc xây dựng trường, lớp cho trường 
công lập hoặc dân lập, các trung tâm giáo dục, nhà 
tình thương, kí túc xá , sân chơi, bãi tập, bể bơi…
hoặc dành cho học sinh thử nghiệm, thực hành kĩ 
thuật nông nghiệp ở trường hay tại gia đình;
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– Thiết bị dạy và học  (máy tính, các phương tiện nghe 
nhìn, nhạc cụ, phòng học ngoại ngữ, thư viện…);

– Phương tiện phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ hè, 
các phương tiện cho ngoại khoá và giáo dục ngoài 
nhà trường;

– Tư liệu văn hóa tại địa phương.

* Huy động nguồn tài chính: Nguồn tài chính huy động 
được qua cuộc vận động xã hội hoá công tác giáo dục là 
nguồn tài chính do các cơ quan Nhà nước, các tổ chức 
phi chính phủ, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, đơn 
vị vũ trang nhân dân, gia đình và cá nhân tự nguyện 
đóng góp để phát triển giáo dục. Việc sử dụng nguồn tài 
chính này phải triệt để tuân theo nguyên tắc công khai, 
dân chủ và hiệu quả. Việc huy động xã hội đầu tư cho 
giáo dục là biểu hiện dễ thấy nhất và cũng là nội dung 
dễ thực hiện nhất của cuộc vận động này. Tuy nhiên, 
mọi nội dung cần phải được thực hiện đồng bộ, chỉ khi 
đó công cuộc xã hội hoá công tác giáo dục mới có thể 
đi đúng quỹ đạo, góp phần tích cực vào việc nâng cao 
chất lượng giáo dục, hình thành và phát triển nhân cách 
cho thế hệ trẻ.

Trên đây là những nội dung chính mà các lực lượng xã 
hội có thể được huy động tham gia để phát triển giáo 
dục. Thứ tự sắp xếp không mang ý nghĩa ưu tiên. Tù y 
theo tình hình và điều kiện cụ thể ở từng địa phương mà 
có thể chú trọng đến nội dung này hay nội dung khác 
hoặc bổ sung thêm nội dung phù hợp.
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4. Ý NGHĨA CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Có  thể  nó i công tá c xã  hộ i hó a giá o dụ c có  mộ t ý  nghĩ a 
vô cù ng lớ n lao bởi góp phần:

– Nâng cao chấ t lượ ng giá o dụ c và  đà o tạ o.

– Tạo ra mộ t xã  hộ i họ c tậ p, nâng cao dân trí , đà o tạ o 
nhân lự c, bồ i dưỡ ng nhân tà i cho cộ ng đồ ng.

– Phụ c vụ  đắ c lự c sự  phá t triể n kinh tế  – xã  hộ i củ a 
đị a phương.

Xã hội hoá công tác giáo dục là con đường để thực 
hiện dân chủ hoá giáo dục, nhằm mục đích mở cửa nhà 
trường với xã hội bên ngoài, tạo điều kiện củng cố  mối 
quan hệ gắn bó giữa thầy cô, học sinh và cộng đồng 
dân cư. Thông qua xã hội hóa giáo dục người dân có 
thể thực hiện được quyền làm chủ của mình đối với giáo 
dục, tức là không những đóng góp xây dựng nhà trường 
mà  cò n tham gia giá m sá t, kiể m tra việc thực hiện các 
mục tiêu giáo dục.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

1.  TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TĂNG CƯỜNG 
MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI NHẰM THÚC ĐẨY XÃ HỘI HOÁ 
CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Mối quan hệ gia đì nh, nhà  trường và xã  hộ i có  tầm quan 
trọng lớ n trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát 
triển cộng đồng. Đây là mối quan hệ tác động qua lại.

GIA ĐÌNH
(1)

NHÀ TRƯỜNG
(2)

XÃ HỘI
(3)

Trong xu thế xã hội hoá giáo dục hiện nay, xã hội, mà 
trước hết là gia đì nh và  cộng đồng có ý nghĩa quan trọng 
đối với sự phát triển của nhà trường.

(1)  Truyền thống gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến nhân 
cách học sinh. Gia đình là nơi hình thành, phát triển 
và bồi đắp nhân cách trẻ em. Việc giáo dục của gia 
đình bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến cuối đời. 

  Gia đình là chiếc cầu nối trẻ em với nhà  trườ ng và 
xã hội, là nơi nuôi dưỡng, giáo dục, giúp các thành 
viên trong gia đình phát triển cả về thể chất lẫn trí 
tuệ, đặc biệt là trẻ em, để các em vừa có sức khoẻ, 
có đạo đức, tri thức và văn hoá.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

 Do đó, gia đình đóng vai trò quan trọng trong công 
tác giáo dục trẻ trở thành người hoàn thiện, có ích 
cho xã hội. Tăng cườ ng sự  phố i hợ p giữ a gia đì nh 
và  nhà  trườ ng là  điề u rấ t cầ n thiế t. Thông qua mối 
quan hệ vớ i nhà  trườ ng, các bậc cha mẹ có thể nắm 
được tình hình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của con 
em mình, từ đó giúp phát huy những điểm mạnh, 
uốn nắn, khắc phục điểm yếu với mục đích cuối 
cùng là giú p cá c em phá t triể n toà n diệ n.

(2)  Nhà  trườ ng là  môi trườ ng giá o dụ c tố t nhấ t, có  đủ  
điề u kiệ n nhấ t trong việ c thự c hiệ n cá c mụ c tiêu giá o 
dụ c. Nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc 
truyền thụ kiến thức cho học sinh. Học sinh có thể 
tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn nhưng kiến thức ở 
nhà trường vẫn giữ vị trí quan trọng hàng đầu vì đó 
là kiến thức đã được chuẩn hóa, đạt độ chính xác 
cao. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức văn hóa, 
nhà trường còn có nhiệm vụ giáo dục rèn luyện học 
sinh về mặt phẩm chất đạo đức, đảm bảo sự phát 
triển toàn diện của học sinh. 

(3)  Cộng đồng đóng vai trò  quan trọ ng trong việc xây 
dựng môi trường văn hoá, môi trường giáo dục. 
Mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể tham 
gia và o quá  trì nh giá o dụ c trẻ. Sự gương mẫu của 
từng người, mối quan hệ giữa mọi người với nhau 
từ gia đình tới cộng đồng và  các phong trào văn 
hoá, phong trào xã hội như đền ơn đáp nghĩa, bảo 
vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng 
quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hương ước... 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

đều có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển 
nhân cách của mỗi học sinh. Trách nhiệm của cộng 
đồng là cung cấp nhân lực, vật lực, tà i lự c giúp nhà 
trường hoàn thành nhiệm vụ giáo dục học sinh. 

Cộng đồng còn là lực lượng tham gia quản lí, giám sát 
các hoạt động giáo dục của nhà trường, quản lí học sinh 
ngoài nhà trường có hiệu quả.

Tăng cường mối quan hệ gia đì nh, nhà trường và cộng 
đồng là yêu cầu khách quan của toàn xã hội. Việc tăng 
cường mối quan hệ này sẽ tạo điều kiện giúp học sinh 
có thể tiếp cận với sự đa dạng của đời sống cộng đồng 
và xã hội, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào các 
tình huống thực tế của cuộc sống, gắn cuộc sống của 
học sinh với các hoạt động của cộng đồng.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đì nh, 
nhà trường và  xã  hộ i sẽ góp phần đáng kể vào 
việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá 
trình giáo dục học sinh.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

2.  MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ 
CỘNG ĐỒNG TỪ THỰC TẾ ĐỊA PHƯƠNG

2.1. Nhận định chung

– Hiện nay, mối quan hệ gia đì nh, nhà  trường và cộng 
đồng còn chưa thật sự chặt chẽ nên gia đì nh, nhà 
trường, đặc biệt là cộng đồng chưa phát huy được 
hết vai trò của mình. Do đó, tăng cường sự phối hợp 
gia đì nh, nhà trường và cộng đồng nhằm nâng cao 
chất lượng giáo dục học sinh là thật sự cần thiết. 

– Nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động phối 
hợp gia đì nh, nhà trường và cộng đồng chưa phù 
hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh, của cộng 
đồng cũng như đặc điểm điều kiện của vùng miền.

– Các hoạt động phối hợp giữa gia đì nh, nhà  trường 
và cộng đồng đã có tác động tốt đến học sinh cũng 
như người dân cả về mặt kiến thức, thái độ và hành vi. 
Tuy nhiên, các hoạt động này chưa được tổ chức 
thường xuyên và nhiều nội dung chưa thiết thực đối 
với cộng đồng và nhà trường.

– Các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động 
phối hợp gia đì nh, nhà trường và cộng đồng như: 
kế hoạch phối hợp hoạt động, sự ủng hộ tích cực 
của cả gia đì nh, nhà trường và cộng đồng, kinh phí, 
nguồn lực cho các hoạt động, văn bản chỉ đạo của 
các cơ quan quản lí nhà nước, kiểm tra đánh giá sau 
mỗi hoạt động chưa được triển khai đồng bộ.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Hiện nay, tại đa số  cá c đị a phương, mố i quan hệ  
gia đì nh, nhà  trườ ng và  cộ ng đồ ng chưa thật sự 
chặt chẽ, chưa phá t huy được tối đa các nguồn 
lực cho giáo dục và  hiệ u quả  phối hợp chưa cao.

2.2. Mộ t và i ví dụ cụ thể về  tăng cườ ng mố i quan 
hệ  gia đì nh nhà  trườ ng và  cộ ng đồ ng

Mộ t số  đị a phương có  sự  hỗ  trợ  củ a chương trình VVOB 
Việt Nam đã  thự c hiệ n tố t việ c tăng cườ ng mố i quan hệ  
gia đì nh, nhà  trườ ng và  cộ ng đồ ng. Cá c đị a phương nà y 
đã  thà nh lập CLB “Giá o dụ c và  Đờ i số ng” nhằ m cung 
cấ p cho các bậc cha mẹ nhữ ng hiể u biế t cơ bả n về  giá o 
dụ c con và  tăng cường khả năng ảnh hưởng cũ ng như 
sự  giúp đỡ của cha mẹ với con trong học tập và rèn 
luyện. Dướ i đây là  mộ t và i ví  dụ  cụ  thể .

a. Nghệ An

Hội LHPN cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền 
vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, rà 
soát những trẻ em khó khăn để có chính sách hỗ 
trợ; thống kê trẻ em bỏ học, hư hỏng để  phối hợp 
giá o dụ c.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các cấp Hội 
Phụ nữ phối hợp với Phòng GD&ĐT, các đồn biên 
phòng để xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho trẻ 
em gái từ cấp tiểu học đế n phụ nữ 50 tuổi.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Phong trào “Tiếng trống học bài” ở huyện Anh Sơn 
đã tạo nên một sự nhất trí, đồng thuận cao trong 
cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, 
đoàn thể và các tầng lớp nhân dân: Ngành Giáo 
dục huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền 
địa phương, tổ chức công đoàn và các ban ngành, 
đoàn thể các cấp cùng tham gia. Nội dung phong 
trào “Tiếng trống học bài” hướng đến những gia 
đình có con em đang đi học. Khi nghe hiệu lệnh 
trống, cha mẹ có nhiệm vụ nhắc nhở con em ngồi 
vào bàn học, đồng thời giảm âm lượng ti vi, điều 
chỉnh thiết bị chiếu sáng tạo điều kiện để con em 
có góc học tập yên tĩnh và đủ ánh sáng. Vai trò 
của đội ngũ bí thư chi bộ, xóm trưởng, tổ tự quản 
các thôn bản, khối xóm được đánh giá rất cao, bởi 
họ là những người trực tiếp gióng lên tiếng trống 
hiệu lệnh, trực tiếp đôn đốc, kiểm tra và theo dõi ý 
thức chấp hành của phụ huynh và học sinh.

Đội ngũ giáo viên các trường cũng được huy 
động vào cuộc với nhiệm vụ thường xuyên rà soát 
tình hình học tập của học sinh, từ đó có sự phân 
loại chính xác, khách quan để lập kế hoạch ôn 
tập, kiểm tra. Đồng thời, mỗi giáo viên được phân 
công theo dõi một địa bàn nhất định, đảm bảo 
thường xuyên thay phiên nhau theo dõi địa bàn 
mình phụ trách.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Vai trò của dòng họ với người đứng đầu là trưởng 
họ cũng được huy động tham gia thực hiện phong 
trào. Vào dịp giỗ, Tết, hội đồng gia tộc các dòng 
họ giáo dục con cháu bằng cách khen thưởng 
những em có thành tích tiêu biểu trong học tập và 
kịp thời nhắc nhở những em có biểu hiện lười học. 

b. Quảng Ngãi

Giai đoạn 2009 – 2011, Hộ i LHPN tỉ nh đã  xây 
dựng đượ c 10 CLB “Giáo dục và Đời sống” với 
410 thành viên. Thông qua cá c CLB nà y, cá c gia 
đì nh có  con em trong độ  tuổ i đi họ c đã  đượ c nâng 
cao nhậ n thứ c về  phương phá p giá o dụ c con theo 
giớ i tí nh, nhậ n thứ c đầ y đủ  hơn về  trá ch nhiệ m 
đố i vớ i con trong quá  trì nh họ c tậ p. Sự  phố i hợ p 
gia đì nh, nhà  trườ ng và  cá c đoà n thể  tại các xã có 
CLB đượ c tăng cườ ng, có  hiệ u quả  hơn.

Các cấp Hội trong tỉnh đã vận động thực hiện tốt 
“3 đủ”, vận động tiền quà và tham gia tổ chức 
các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, 
Tết thiếu nhi 1/6, tặng quà cho 192 trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặ ng học bổng cho 
học sinh nghèo, học sinh học giỏi với tổng trị giá 
164.428.000đ.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Các cấp Hội đã phối hợp rà soát 91.005 hộ gia 
đình có góc học tập cho con, trong đó 12.015 hộ 
đã xây dựng thời gian biểu tại góc học tập. Đồng 
thời, các CLB tiến hành thăm hộ gia đình và hỗ 
trợ cách thức tạo góc học tập cho con, dành thời 
gian cho con học tập và có thời gian biểu cho con 
tại nhà. 

Ngoài việc giữ thông tin, liên lạc với gia đình, địa 
phương và Ban điều hành, Ban Chủ nhiệm CLB 
“Giáo dục và Đời sống” nhà trường còn phối hợp 
với các đoàn thể trong xã tổ chức 2 buổi ngoại 
khóa, phối hợp với Công an xã mở 2 lớp về giáo 
dục học đường, phòng chống ma túy, Luật Giao 
thông đường bộ, phòng trách tai nạn, đuối nước 
cho 551 em.

c. Quảng Ninh

Cha mẹ học sinh đã có những thay đổi cơ bản 
trong nhận thức về  công tác xã hội hóa giáo dục, 
từ đó tham gia vào các hoạt động giáo dục con 
cái không chỉ ở gia đình mà còn tham gia vào 
các CLB tại địa phương, các buổi sinh hoạt ngoại 
khóa do nhà trường tổ chức.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Mối liên hệ giữa Hội Cha mẹ học sinh và nhà 
trường ngày càng gắn bó chặt chẽ. Kết quả học 
tập của học sinh thường xuyên được thông báo 
đến cha mẹ học sinh, cũng như cha mẹ học sinh 
thường xuyên liên lạc với nhà trường để thông 
báo/ nắm bắt tình hình học tập của con cái mình. 
Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Đảng ủy, 
UBND phường, Hội Khuyến học Phường Nam 
Hòa đã thúc đẩy phong trào dạy và học đi lên 
mạnh mẽ hơn. Hội đã trích quỹ động viên, khen 
thưởng kịp thời những thầy, cô giáo và học sinh 
có thành tích, đồng thời giúp đỡ các học sinh 
nghèo vượt khó học giỏi. 

Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan 
quản lí nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa 
phương; đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm 
thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo 
dục địa phương; huy động hợp lí và có hiệu quả 
sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các 
hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, 
thiết bị và điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục 
của nhà trường.

Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội được thiết lập và duy trì thường 
xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo 
dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện 
tượng tiêu cực vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội 
xâm nhập vào nhà trường.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

3.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG 
MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI 

Trong khuôn khổ tài liệu này, chúng tôi giới thiệu một 
số giải pháp đã được áp dụng trong chương trình giáo 
dục VVOB Việt Nam cũng như của một số tổ chức khác 
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các mối 
quan hệ vốn có giữa gia đì nh, nhà  trường và xã  hộ i để 
góp sức xây dựng nhà trường, giúp nhà trường thực 
hiện mục tiêu giáo dục; đồng thời tạo điều kiện cho nhà 
trường góp phần vào sự phát triển xã hội. 

Các giải pháp được trình bày thành các nhóm:

1)  Nâng cao nhận thức.

2)  Xây dựng và triển khai kế hoạch.

3)  Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa nhà trường 
và cộng đồng.

Trong mỗi nhóm giải pháp đều có mục tiêu, nội dung và 
hình thức thực hiện, đối tượng và điều kiện thực hiện.  

3.1. Nâng cao nhận thức cho gia đì nh, nhà  trườ ng 
và  cộ ng đồ ng 

a. Mụ c tiêu

– Cung cấp cho cha mẹ, học sinh, giáo viên, CBQL 
các cấp, các tổ chức cộng đồng một số kiến thức cơ 
bản về nội dung, ý nghĩa và vai trò của mối quan hệ 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

gia đì nh, nhà trường trong việc nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện của học sinh;

– Hình thành ý thức sẵn sàng tham gia các hoạt 
động giáo dục học sinh của gia đình, cộng đồng và 
nhà trường.

b. Nộ i dung và  biệ n phá p thự c hiệ n

*  Nội dung

– Tuyên truyền vai trò và ý nghĩa của mối quan hệ gia 
đì nh, nhà trường và cộng đồng;

– Cung cấp thông tin về nhà  trường và cộng đồng, vai 
trò ý nghĩa và trách nhiệm của nhà trường với cộng 
đồng và của cộng đồng với nhà trường. 

*  Biện pháp

– Tổ chức hội thảo tập huấn cho CBQL giáo dục, nhà  
trường, cha mẹ, thành viên của cộng đồng;

– Tổ chức các buổi truyền thông tại cộng đồng;

– Phát thanh trên loa đài truyền thanh của địa phương;

– Phát tờ rơi, tài liệu…

c. Đố i tượ ng thự c hiệ n 

– CBQL giáo dục các cấp;

– Gia đình: Cha mẹ học sinh;

– Cộng đồng: Các tổ chức Đảng, chính quyền địa 
phương và các tổ chức chính trị – xã hội… 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

d. Điề u kiệ n thự c hiệ n

*  Về  công tá c phố i hợ p

– Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở, Phòng GD&ĐT 
với Ban giám hiệu các trường; 

– Có  sự tích cực tham gia của các cơ sở giáo dục, 
cộng đồng, cơ quan tuyên truyền đị a phương.

*  Về  kinh phí 

– Cầ n có nguồn lực tà i chí nh để  chuẩn bị tài liệu tậ p 
huấ n, văn phò ng phẩ m, tờ  rơi, bà i bá o, bả n tin cho 
cá c hoạ t độ ng tậ p huấ n, in ấ n tà i liệ u truyề n thông.

*  Về  cơ sở  vậ t chấ t

– Đố i vớ i hoạ t độ ng tậ p huấ n cầ n địa điểm như phò ng 
họ c, hộ i trườ ng hoặc bà n ghế ...

– Đố i vớ i cá c buổ i truyề n thanh, tuyên truyề n cầ n loa 
đà i, bà i phá t thanh, tờ  rơi,…

3.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động

3.2.1. Xây dự ng chương trì nh hà nh độ ng của nhà 
trường tham gia và o hoạt động của cộng đồng

a. Mụ c tiêu

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà trường khi 
tham gia vào các hoạt động hòa nhập và phát triển 
cộng đồng;
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Tăng cường khả năng của nhà trường trong việc 
xây dựng và triển khai một số hoạt động góp phần 
vào sự phát triển của cộng đồng;

– Phát triển kĩ năng làm việc với cộng đồng của cán 
bộ, giáo viên và học sinh. 

b. Nộ i dung và  biệ n phá p thự c hiệ n

*  Nội dung 1: Nhà trường tham gia phổ biến kiến thức 
khoa học, kĩ thuật, văn hóa – xã hội, chính sách pháp 
luật ... cho cộng đồng

Những kiến thức về khoa học, kĩ thuật, văn hóa – xã hội 
mà nhà trường có thể tham gia phổ biến cho cộng đồng 
như:

– Khoa học – kĩ thuật: Dinh dưỡng và sức khỏe, sức 
khoẻ sinh sản, những thách thức môi trường hiện 
nay, rừng, nước, rác thải sinh hoạt, ma túy, HIV/
AIDS và các bệnh hiểm nghèo…

– Văn hóa – xã hội: Phát triển bền vững (khái niệm 
phát triển bền vững, phát triển cộng đồng bền vững 
và sự tham gia của người dân,…), giáo dục di sản 
văn hóa, giáo dục trong gia đình, kĩ năng sống.....

– Chính sách, pháp luật của Nhà nước: Chính sách về 
dân số, dân tộc, tôn giáo, Chính sách đối ngoại, giáo 
dục pháp luật (Luật Giáo dục, Luật Hôn nhân và Gia 
đình, Luật Lao động, Luật Nghĩa vụ quân sự, Quyền 
trẻ em...).
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

*  Nội dung 2: Nhà trường tham gia vào một số hoạt 
động của địa phương 

Các hoạt động phong trào (chính trị – xã hội, văn hóa –  
nghệ thuật, thể dục thể thao (TDTD) …) của địa phương 
rất đa dạng và phong phú mà nhà trường có thể tham 
gia. Ví dụ: tham gia mít tinh, chào mừng các hoạt động 
chính trị – xã hội lớn tại địa phương; giáo dục, phòng 
chống các tệ nạn xã hội và bảo vệ trật tự, an ninh của 
địa phương, hoạt động nhân đạo (đền ơn đáp nghĩa, 
ủng hộ đồng bào lũ lụt, ngày vì người nghèo,…), bảo 
vệ và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống...

*  Nội dung 3: Nhà trường hướng nghiệp cho học sinh 

Để đáp ứng được sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa 
phương, nhà trường cần giáo dục hướng nghiệp cho 
học sinh với một số nội dung sau:

– Chuẩn bị tâm lí, ý thức sẵn sàng học nghề phổ thông 
(về tư tưởng, đạo đức, ý thức chọn nghề nghiệp,…);

– Tìm hiểu và xây dựng danh mục những ngành nghề 
phát triển tốt, có triển vọng ở địa phương;

– Tư vấn nghề nghiệp cho học sinh;

– Tổ chức dạy một số nghề phổ thông, phù hợp với sự 
phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và phù hợp 
với nguyện vọng của học sinh;

– Tổ chức các buổi thảo luận, toạ đàm cho học sinh để 
tìm hiểu về các ngành nghề ở địa phương;
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Tổ chức các buổi giao lưu giữa học sinh với các cơ 
sở sản xuất, các doanh nghiệp ở địa phương;

– Tổ chức cho học sinh tìm hiểu tình hình nghề nghiệp 
thực tế ở địa phương, đến các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp, các nông trường, lâm trường để học tập;

– Phối hợp với các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền 
thống để dạy cho học sinh những kĩ thuật làm nghề;

– Có thể tổ chức một cơ sở sản xuất, dịch vụ ngay 
trong nhà trường để học sinh tham gia vào thực tế.

c. Đối tượng thực hiện

*  Đố i tượ ng thự c hiệ n chí nh: Ban giám hiệu, các thầy 
cô giáo 

*  Đố i tượ ng phố i hợ p: 

 Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, 
doanh nghiệp… ở địa phương.

 Người dân trong cộng đồng.

d. Điều kiện thực hiện

*  Về nhân lực

– Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên phải là 
những người đóng vai trò chủ chốt, chủ động, tích 
cực liên hệ với chính quyền địa phương, các ban 
ngành, đoàn thể để xây dựng một nội dung tổng thể 
và một chương trình hành động phù hợp với điều 
kiện, hoàn cảnh cụ thể;
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Trong quá trình thực hiện, chính quyền địa phương, 
các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị – xã 
hội và người dân cần nhiệt tình phối hợp, tạo mọi 
điều kiện cho nhà trường triển khai chương trình 
hành động.

*  Về kinh phí

– Nhà trường cần tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, 
ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp,… ở địa phương 
để huy động nguồn kinh phí cho các hoạt động;

– Chính quyền địa phương tạo điều kiện về kinh phí 
cho các hoạt động nhà trường đề xuất.

*  Về cơ sở vật chất

– Có thể sử dụng ngay cơ sở vật chất của nhà trường 
như: lớp học, sân trường, loa đài, tivi, trang thiết bị 
âm thanh,...

– Tận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất có sẵn 
của địa phương như: nhà văn hóa, sân vận động, 
trung tâm học tập cộng đồng, các đơn vị sản xuất,…

3.2.2. Xây dự ng và  triể n khai chương trì nh hà nh 
độ ng của cộng đồng tham gia và o hoạ t độ ng giá o 
dụ c củ a nhà trường

a. Mụ c tiêu

– Cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các 
hoạt động giáo dục của nhà  trường ở địa phương; 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Cộng đồng xây dựng và thực hiện chương trình 
hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ nhà  trường thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục. 

b. Nộ i dung và  biệ n phá p thự c hiệ n

*  Nội dung 1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt 
động giữa các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính 
trị xã hội với Sở GD&ĐT để giúp nhà trường tổ chức 
các hoạt động dạy và học ngoài nhà trường

Ví dụ về các hoạt động phối hợp với ngành giáo dục mà 
cộng đồng có thể tham gia:  

– Công an huyện, phường/xã giúp nhà  trường giáo dục 
pháp luật cho học sinh, phòng chống tệ nạn xã hội;

– Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở NN & 
PTNT, doanh nghiệp nhà nước tham gia giáo dục 
hướng nghiệp cho học sinh;

– Trung tâm y tế phối hợp giáo dục về vệ sinh, chăm 
sóc sức khoẻ; giáo dục SKSS vị thành niên, phòng 
chống HIV/AIDS cho học sinh;

– Sở/Phòng Tài nguyên – Môi trường giúp nhà  trường 
giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường cho học sinh;

– Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và 
Truyền hình, Bảo tàng, Thư viện  tham gia giáo dục 
giữ gìn truyền thống dân tộc, bản sắc văn hoá của 
địa phương và giáo dục thể chất cho học sinh;
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, Hội LHPN, 
Hội Cựu chiến binh tham gia cùng với nhà trường 
thực hiện một số nội dung giáo dục: Giáo dục kĩ năng 
sống, giáo dục môi trường, giáo dục truyền thống 
nhân các ngày lễ lớn của đấ t nước, giáo dục dân số, 
sức khoẻ sinh sản...

*  Nội dung 2: Tham gia quản lí, giám sát và đánh giá đối 
với một số hoạt động của nhà trường

Thà nh lậ p Tiểu ban kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 
thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Giáo 
dục cơ sở thực hiện. Tiểu ban này sẽ  thự c hiệ n xây 
dựng kế hoạch quản lí, giám sát của tiểu ban đối với 
hoạt động của các cơ quan nhà nước và các đoàn thể, 
tổ chức chính trị - xã hội với nhà trường. Kế hoạch này 
sẽ phân bổ theo tháng, theo quý, có rút kinh nghiệm, 
đánh giá và điều chỉnh. 

*  Nội dung 3: Tạo môi trường, hỗ trợ các điều kiện và 
nguồn lực cho các hoạt động giáo dục của nhà trường

– UBND các cấp và các cơ quan có liên quan có thể 
cung cấp thông tin giúp giáo viên giảng dạy những 
vấn đề ở địa phương, có thể miễn phí hoặc giảm 
giá cho học sinh khi tham quan các danh lam thắng 
cảnh, viện bảo tàng, xem phim phù hợp với lứa tuổi, 
vui chơi trong công viên, sân đá bóng, bể bơi,...

– Các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề tạo điều kiện 
cho học sinh được học tập, thực hành, tham quan, 
khảo sát…
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội sẽ:

+ Vận động các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ở địa 
phương giúp đỡ và hỗ trợ nhà trường về tài chính;

+ Hỗ trợ đóng góp về cơ sở vật chất: thư viện nhà 
trường, CLB, trung tâm học tập cộng đồng...                                                                      

Cụ thể:

– Mặt trận Tổ quốc: có thể thu thập nhu cầu, nguyện 
vọng của người dân tại cộng đồng, bàn bạc, thảo 
luận, đề xuất những chủ trương, những chương 
trình, kế hoạch hoạt động; kiến nghị các chính sách 
chế độ với các cấp địa phương nhằm thực hiện xã 
hội hoá giáo dục 

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội 
Thiếu niên Tiền phong: Là lực lượng xung kích góp 
phần giải quyết những khó khăn của giáo dục. Ví 
dụ: Huy động khích lệ trẻ đi học, cù ng tham gia giải 
quyết nạn bỏ học hoặc lưu ban của học sinh; tham 
gia xoá nạn mù chữ, phổ cập giáo dục, vận động giáo 
viên trẻ đến dạy học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn; tổ chức những lớp học tình thương cho trẻ em 
lang thang; gây quỹ hỗ trợ tài năng trong thanh niên; 
tổ chức và thực hiện các hoạt động ngoại khoá, giáo 
dục ngoài nhà trường: Đoàn, Đội sẽ đóng vai trò 
chính trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động 
này như tham quan, du lịch, vui chơi giải trí; TDTT, 
sinh hoạt CLB...
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Hội LHPN: Khuyến khích thế hệ trẻ và mọi tầng lớp 
trong xã hội đi học; tổ chức việc học tập của trẻ em 
ở gia đình; xây dựng và duy trì môi trường giáo dục 
gia đình, góp phần tích cực trong việc khôi phục 
truyền thống hiếu học, nâng cao dân trí của gia đình 
và dòng tộc; tham gia giáo dục ở địa bàn dân cư và 
các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường; lồng ghép 
các chủ đề hỗ trợ giáo dục trong hệ thống CLB tại 
địa phương bao gồm CLB “Giá o dụ c và  Đờ i số ng”

– Hội Cựu Chiến binh: Tư vấn cho cộng đồng về công 
tác giáo dục thế hệ trẻ như tham gia giáo dục truyền 
thống (truyền thống lịch sử cách mạng, truyền thống 
bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng môi trường xã 
hội lành mạnh, cải tạo phong tục tập quán cũ, xây 
dựng lối sống mới,...).  

c. Đối tượng thực hiện

– Đố i tượ ng thự c hiệ n chí nh:

+ UBND cấp tỉnh, huyện.

+ Các cơ quan nhà nước: Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội; Sở Công an; Sở Tư pháp; Sở 
NN & PTNT; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi cụ c 
Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Sở Y tế; Sở Tài 
nguyên – Môi trường; Sở Văn hoá, Thông tin và 
Du lịch,... các ban ngành; nhà văn hoá; đài phát 
thanh và truyền hình; rạp chiếu bóng; thư viện; 
bảo tàng... 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Đố i tượ ng phố i hợ p:

+ Sở GD&ĐT;

+ Ban Giám hiệu các trường;

+ Cán bộ, giáo viên, học sinh nhà  trường; 

+ Các tổ chức đoàn thể; 

+ Một số thành viên của Hội đồng Giáo dục cơ sở;

+ Người dân ở cộng đồng.

d. Điều kiện thực hiện

*  Về công tác phối hợp

– Có sự chỉ đạo, quản lí sát sao của UBND cấp tỉnh, 
huyện và Sở GD&ĐT

– Các cơ quan nhà nước ý thức được nhiệm vụ, trách 
nhiệm của mình trong việc tham gia hỗ trợ cho các 
hoạt động nhà  trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục;

– Chương trình hoạt động phối hợp giữa cơ quan Nhà 
nước và nhà  trường trên địa bàn phải cụ thể tới từng 
hoạt động và có tính khả thi;    

– Các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội phải là 
những người đóng vai trò chủ chốt, chủ động, tích 
cực liên hệ với nhà trường để xây dựng một nội dung 
tổng thể và một chương trình hành động phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương;
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Trong khi thực hiện nhà trường phải nhiệt tình phối 
hợp, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức được tham 
gia vào các hoạt động của nhà trường.

*  Về kinh phí 

– Các tổ chức đoàn thể địa phương cần có kế hoạch, 
dự trù kinh phí cho các hoạt động mà nhà trường 
đề xuất.

*  Về cơ sở vật chất 

– Tận dụng trụ sở của nhà trường hoặc của các tổ 
chức ở địa phương để triển khai các hoạt động như 
nhà văn hoá, sân vận động, trung tâm học tập cộng 
đồng...

3.2.3. Xây dự ng và  triể n khai chương trì nh hà nh 
độ ng của gia đình với nhà trường và cộng đồng

a. Mụ c tiêu

– Gia đì nh biế t đượ c nhữ ng nộ i dung giá o dụ c củ a 
nhà  trườ ng và  cá c hoạ t độ ng củ a cộ ng đồ ng có  liên 
quan đế n giá o dụ c con em;

– Nâng cao hiể u biế t cho cha mẹ về  tâm sinh lí lứ a 
tuổ i họ c đườ ng và  cá c phương phá p giá o dụ c con 
hiệ u quả ;

– Gia đì nh có  kĩ  năng giao tiế p vớ i con, kĩ  năng giú p 
con đặ t mụ c tiêu, lậ p kế  hoạ ch họ c tậ p và  rè n luyệ n, 
kĩ  năng là m bạ n cù ng con;
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

– Nâng cao ý  thứ c trá ch nhiệ m củ a gia đì nh trong việ c 
liên lạ c vớ i nhà  trườ ng và  cộ ng đồ ng để  giá o dụ c 
con em đạ t hiệ u quả.

b. Nộ i dung và  biệ n phá p thự c hiệ n

*  Nội dung 1: Các bậc cha mẹ thườ ng xuyên liên hệ , 
trao đổ i vớ i nhà  trườ ng về  nộ i dung, phương phá p, kế t 
quả  giá o dụ c họ c sinh 

Gia đì nh cầ n thườ ng xuyên giữ  liên lạ c, liên hệ , trao đổ i 
vớ i nhà  trườ ng về  cá c vấ n đề  giá o dụ c họ c sinh như nộ i 
dung giá o dụ c, phương phá p giá o dụ c và  kế t quả  giá o 
dụ c. Để  giữ  mố i liên lạ c hiệ n nay có  thể  có  nhiề u cá ch: 

– Thông qua sổ liên lạc: Thông báo hàng tuần, hàng 
tháng, nửa học kì,... vớ i cá c nộ i dung như nhận xét 
về kết quả học tập, ý thức kỉ luật và những vấn đề, 
đề nghị của giáo viên đối với học sinh mà cha mẹ 
cần quan tâm. Cha mẹ hồi đáp lại, bày tỏ ý kiến, nêu 
thắc mắc…

– Gọi điện thoại: Nghe thông báo nhanh về  những vụ 
việc vừa xảy ra trong ngày (nên gọi được trực tiếp là 
tốt nhất vì nếu không nói chuyện được trực tiếp thì 
thông tin thường sai lệch).

– Xây dựng mạng tin nhắn: Có  thể  dùng trong một số 
trường hợp gia đình có điều kiện.

– Trự c tiế p đế n trườ ng, đế n nhà  gặ p giá o viên để  
trao đổ i.

– ...
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

*  Nội dung 2: Tham gia đầ y đủ  cá c cuộ c họ p của cha 
mẹ học sinh, cá c hộ i thả o củ a nhà  trườ ng dà nh cho 
cha mẹ về  “Dạ y con nên ngườ i”, “Là m bạ n cù ng con”, 
“Cá c biệ n phá p giá o dụ c kỉ  luậ t tí ch cự c” ...

Trong các cuộc họp phụ huynh học sinh, gia đình nên 
lắ ng nghe và biết đượ c nhà trường đã và đang dạy 
con mình như thế nào, có biện pháp gì giúp đỡ từng 
đối tượng học sinh, có những cách nào giúp con họ 
thành người, mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh có 
tốt không... Đồ ng thờ i, gia đì nh cầ n cung cấ p cho nhà  
trườ ng thông tin về hoàn cảnh sống của học sinh, mức 
độ quan tâm đến học sinh của các bậc cha mẹ, đặc biệt 
quan tâm đến chuyện học hành và nghề nghiệp tương 
lai của con cái, cách dạy dỗ của gia đình và những điều 
phải góp ý, trao đổi... 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Tạ i buổi họp này, giáo viên chủ nhiệm nên dành thời 
gian để trao đổi với cha mẹ   những quan điểm, phương 
phá p mới về giáo dục, những điều họ nên làm và không 
nên làm, nên trao đổi với ai khi họ gặp những biểu hiện, 
hành vi, những lỗi lầm mà con họ đang mắc, ai sẽ giúp 
họ hạn chế những sai lầm trong việc giáo dục con cái và  
bằng cách nào để  giú p con họ c tậ p, rè n luyệ n tố t hơn.

Nhà trường và gia đình học sinh sẽ luôn gắn bó, thấu 
hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề giáo dục học sinh 
nế u phụ huynh học sinh đượ c trao đổ i nhữ ng vấ n đề  
trên vớ i nhà  trườ ng.

–  Nhà trường nên tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt 
chuyên đề, hợp tác với gia đình dành cho người lớn 
nhằm thống nhất nội dung, hình thức giáo dục, biện 
pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc của lớp củ a 
trường;

– Thành phần tham dự: Hội đồng giáo dục nhà trường, 
đại diện Hội cha mẹ học sinh, đại diện Hội đồng giáo 
dục địa phương, các ban ngành đoàn thể… trong 
đó, nhà trường giữ vai trò chủ đạo;

– Nội dung cần chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, cụ thể, 
có phân công cụ thể cho từng đối tượng, chú ý thời 
gian phù hợp;

– Hình thức: Trao đổi ý kiến cá nhân, nhóm, xem 
phim…

– Cha mẹ học sinh cù ng nhà  trườ ng có  thể  tổ chức 
cá c cuộc toạ đàm để họ được thảo luận về các ý 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

tưởng và quan niệm giá o dụ c, nhữ ng việ c mà  họ có  
thể  tham gia cù ng nhà  trườ ng... Cần đảm bảo cuộc 
tọa đàm mang tính xây dựng trên cơ sở hợp tác và 
không mang tính phán xét. Nếu cha mẹ học sinh bị 
phê bình hay chỉ trích họ sẽ khó lòng tham gia đóng 
góp vào những hoạt động của nhà trường một cách 
hữu ích.

*  Nội dung 3: Tham gia đó ng gó p ý  kiế n và  tham dự  cá c 
hoạ t độ ng củ a nhà  trườ ng và  cộ ng đồ ng      

Cha mẹ họ c sinh cầ n tham gia đó ng gó p ý  kiế n và  tham 
dự  và o các hoạt động ngoại khóa củ a nhà  trườ ng để 
gắn kết mối quan hệ thân thiện giữa nhà trường và gia 
đình. Việc thu hút sự tham gia của cha mẹ học sinh là 
một việc rất quan trọng đối với cá c hoạt động của nhà 
trường. Những gợi ý sau có thể giúp ích để cha mẹ tham 
gia vào các hoạt động:

– Đó ng góp ý kiế n cho nội quy lớp học: Có thể được 
đưa ra trong cuộc họp phụ huynh học sinh vào đầu 
năm học và đề nghị cha mẹ đóng góp ý kiến của 
mình vào bản nội quy lớ p họ c. Hoặ c giáo viên có 
thể gửi bản nội quy đó về nhà và yêu cầu cha mẹ bổ 
sung thêm ý kiến. Sau đó, bố hoặc mẹ kí xác nhận là 
họ đã thảo luận với con em mình về bản nội quy ấy;

– Cù ng tham dự  cá c hoạ t độ ng ngoạ i khó a củ a nhà  
trườ ng như: Tham gia cá c buổ i nó i chuyệ n chuyên 
đề  về  giớ i tí nh, tì nh bạ n, tì nh yêu; giao lưu vớ i ngườ i 
trong cuộ c; tham gia tọ a đà m về  đị nh hướ ng nghề  
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

nghiệ p tương lai hoặ c tham dự  cá c hoạ t độ ng tham 
quan, dã  ngoạ i,...;

– Tham gia tí ch cự c cá c hoạ t độ ng củ a cộ ng đồ ng để  
có  thêm kiế n thứ c, phương phá p và  kĩ  năng giá o 
dụ c con: Các buổi họp, các buổi truyền thông, sinh 
hoạt CLB với chủ đề liên quan đến giáo dục…

c. Đối tượng thực hiện

– Ban đạ i diệ n cha mẹ  họ c sinh;

– Tấ t cả  các bậc cha mẹ họ c sinh;

– Ban Giá m hiệ u và  cá c giá o viên trong trườ ng.

d. Điều kiện thực hiện

*  Về nhân lực

– Cha mẹ phả i thậ t sự  nhiệ t tì nh, chủ  độ ng và  sẵ n 
sà ng tham gia và o cá c hoạ t độ ng phố i hợ p;

– Ban Giá m hiệ u và  giá o viên thậ t sự  cở i mở  và  sẵ n 
sà ng lắ ng nghe ý  kiế n củ a phụ  huynh.

*  Về kinh phí  và  cơ sở vật chất 

– Tù y thuộ c và o từ ng hoạ t độ ng mà  huy độ ng nguồ n 
kinh phí .

– Cá c cuộ c họ p, hộ i thả o, tọ a đà m... nên tậ n dụ ng cơ 
sở  vậ t chấ t sẵ n có  củ a nhà  trườ ng để  trá nh lã ng phi. ́
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

3.3. Sự  phố i hợ p giữ a cá c bên liên quan

a. Mụ c tiêu

– Tăng cường nhận thức sâu sắc của cán bộ quản lí, 
giáo viên, học sinh và các thành viên của cộng đồng 
về sự cần thiết phải có tổ chức liên kết, phối hợp 
giữa nhà trường và cộng đồng;

– Phát triển kĩ năng hợp tác hiệu quả giữa nhà trường 
và cộng đồng.

b. Nộ i dung và biện pháp thực hiện  

– Đưa công tác phối hợp giữa nhà trường và cộng 
đồng thành nhiệm vụ chính trị trong nghị quyết, chỉ 
thị thành kế hoạch hoạt động của các cơ quan đơn 
vị, các tổ chức chính trị – xã hội  và các tổ chức đoàn 
thể địa phương;

– Đẩy mạnh triển khai, giám sát chặt chẽ các hoạt 
động phối hợp cụ thể, hiệu quả giữa nhà trường và 
cộng đồng.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Dự thảo đề  xuấ t trá ch nhiệ m phố i hợ p 
của  các cơ quan chính quyền, các tổ chức 

chính trị – xã hội và các đoàn thể

Số 
TT

Cơ quan, 
đơn vị, tổ chức Đề xuất về trách nhiệm phối hợp

1 Quận/ Huyện uỷ – Đề ra chủ trương, nghị quyết (mục tiêu, 
phương hướng, giải pháp) về công tác 
phối hợp hành động giữa nhà trường và 
cộng đồng; 

–  Chỉ đạo công tác phối hợp hành động giữa 
nhà trường và cộng đồng.

2 HĐND huyện – Ra nghị quyết về công tác phối hợp hành 
động và giám sát thực hiện. 

3 UBND huyện – Phân trách nhiệm của các tổ chức cơ quan, 
ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ phối 
hợp hành động;

– Lãnh đạo các hoạt động phối hợp của các 
lực lượng xã hội thực hiện nghị quyết, 
chủ trương của Quận/Huyện uỷ về giáo 
dục trên cơ sở tham mưu của phòng, ban 
chức năng, HĐGD, Hội Cựu giáo chức, Hội 
Khuyến học; 

– Chỉ đạo tổ chức và kiểm tra các hoạt động 
giáo dục diễn ra trong và ngoài nhà trường; 

– Hỗ trợ về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, 
tài chính.

4 Ngành Giáo dục – Tham mưu cho UBND các cấp xây dựng 
chiến lược và kế hoạch hoạt động về lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo;

– Dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo, biện pháp tổ chức thực hiện; 
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Số 
TT

Cơ quan, 
đơn vị, tổ chức Đề xuất về trách nhiệm phối hợp

4 Ngành 
Giáo dục

– Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, 
chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy 
động, quản lí, sử dụng các nguồn lực để 
phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

5 Ngành Y tế, 
Văn hóa – Thể 
thao – Du lịch, 
Khoa học – 
Công nghệ, Tài 
nguyên – Môi 
trường,  Lao 
động – Thương 
binh – Xã hội

– Tham gia, hỗ trợ việc bồi dưỡng các nội 
dung liên quan đến vấn đề sức khoẻ, bảo 
vệ môi trường, phát triển bền vững, phát 
triển kinh tế – xã hội địa phương;

– Tham gia, hỗ trợ việc đưa tiến bộ KH – KT – 
CN vào nhà trường;

– Tham gia, hỗ trợ giáo dục hướng nghiệp.

6 Ngành Văn hoá 
– Thể thao – 
Du lịch

– Cung cấp, tạo điều kiện phát triển cơ sở vật 
chất nhà trường, các phương tiện văn hoá 
phi vật thể, truyền thông có nội dung về phối 
hợp giữa nhà trường và cộng đồng.

7 Ngành Kế hoạch 
– Đầu tư – 
Tài chính

– Hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết 
bị, kinh phí.

8 Các tổ chức kinh 
tế ở địa phương

– Cung cấp thông tin về thành tựu KH – CN – 
KT;

– Hỗ trợ nhân lực (giáo viên dạy nghề), vật 
lực và tài chính;

– Tạo điều kiện cho học sinh tham quan, 
    thực hành;
– Tài trợ cho hoạt động ngoài nhà trường.

9 Mặt trận 
Tổ quốc

– Đề xuất chủ trương, chương trình hành 
động, kiến nghị các chính sách nhằm tăng 
cường hoạt động phối hợp giữa nhà  trường 
và cộng đồng.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Số 
TT

Cơ quan, 
đơn vị, tổ chức Đề xuất về trách nhiệm phối hợp

9 Mặt trận 
Tổ quốc

– Vận động các tổ chức đoàn thể quần 
chúng thực hiện chương trình phối hợp;

– Hỗ trợ xây dựng môi trường giáo dục lành 
mạnh trong gia đình và cộng đồng;

– Hỗ trợ, huy động đóng góp nguồn nhân 
lực, tài lực, vật lực;

– Tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá kết 
quả hoạt động phối hợp.

10 Đoàn Thanh 
niên Cộng sản, 
Độ i Thiế u niên 
Tiền phong

– Tham gia các hoạt động giáo dục trong 
trường;

– Tổ chức thực hiện hoạt động ngoại khoá 
(hoạt động hè, thăm quan, hoạt động cùng 
cộng đồng,...);

– Tổ chức hoạt động giáo dục trên địa bàn 
dân cư;

– Thành lập quỹ khuyến khích tài năng trẻ, 
Quỹ khuyến học; 

– Huy động học sinh không bỏ học;
– Hỗ trợ, huy động đóng góp nguồn nhân 

lực, tài lực, vật lực.

11 Hội LHPN – Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, khôi 
phục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng 
đạo trong gia đình, cộng đồng;

– Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, chăm sóc 
đời sống giáo viên, khai thác tiềm năng 
nhân lực, vật lực và tài lực cho nhà  trường;

– Tham gia, hỗ trợ chương trình giáo dục 
nội, ngoại khoá cho trường;

– Vận động học sinh đến lớp; 
– Vận động học sinh, nhất là các em nữ 

không bỏ học.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

Số 
TT

Cơ quan, 
đơn vị, tổ chức Đề xuất về trách nhiệm phối hợp

12 Hội Cựu 
Chiến binh

– Tư vấn, đề xuất nội dung, hình thức hoạt 
động phối hợp; giáo dục truyền thống, đạo 
đức, lối sống kỉ luật...

– Tham gia xây dựng môi trường giáo dục 
lành mạnh ở gia đình và cộng đồng.

13 Hội Cựu 
Giáo chức, 
Hội Khuyến học

– Tư vấn, đề xuất nội dung, hình thức hoạt 
động phối hợp giáo dục cho học sinh như 
giới thiệu các phương phá p học tập;

– Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất – thiết bị, 
chăm sóc đời sống giáo viên, khai thác 
tiềm năng nhân lực, vật lực và tài lực cho 
nhà  trường;

– Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, khôi 
phục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng 
đạo trong gia đình, cộng đồng.

14 Gia đình, 
dòng họ

– Khuyến khích phong trào học tập trong 
nhà trường và tại gia đình;

– Tạo môi trường giáo dục lành mạnh tại 
gia đình để hỗ trợ các em học tập và góp 
phần phát triển nhân cách;

– Hỗ trợ công tác hướng nghiệp, lựa chọn 
nghề cho họ c sinh.

15 Hội Nông dân – Hỗ trợ công tác hướng nghiệp, lựa chọn 
nghề cho họ c sinh;

–  Tư vấn, đề xuất nội dung, hình thức hoạt 
động phối hợp giáo dục cho họ c sinh như 
chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường,...

16 Công an – Tham gia giáo dục phòng chống tệ nạn, 
giáo dục pháp luật.

17 Bộ đội 
Biên phòng

– Phối hợp với ngành GD&ĐT trong công 
tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục.
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Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, 
góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục

c. Đối tượng thực hiện

– Sở và Phòng GD&ĐT;

– Ban Giám hiệu; 

– Chính quyền địa phương;

– Các cơ quan ban ngành nhà nước, các tổ chức 
chính trị – xã hội, các đoàn thể, Ban Đại diện Cha 
mẹ học sinh, các cá nhân, nhà doanh nghiệp...

d. Điều kiện thực hiện

– Có sự chỉ đạo từ cơ quan chính quyền cấp trên 
(Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Công đoàn GD Việt Nam);

– Có sự chỉ đạo, quản lí sát sao của  Cấp uỷ, UBND 
cấp tỉnh/huyện, Sở và Phòng GD&ĐT; 

– Nhận thức của cộng đồng và nhà trường về vai trò, 
ý nghĩa của mối quan hệ giữa cộng đồng và nhà 
trường trên địa bàn;

– Có điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí.





PHỤ LỤCPhần
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1.  GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CLB “GIÁO DỤC VÀ 
ĐỜI SỐNG”

1.1. Bối cảnh thành lập

Trong những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(Hội LHPN Việt Nam) đã phối hợp với tổ chức Tổ chức 
Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kĩ thuật vùng Flamăng, 
Vương quốc Bỉ  (VVOB Việt Nam) hỗ trợ triển khai phong 
trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” (do Bộ 
GD&ĐT phát động năm 2008) và xây dựng mô hình CLB 
“Giáo dục và Đời sống” tại 5 tỉnh (Thái Nguyên, Quảng 
Ninh, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi). CLB là một 
sáng kiến của Hội LHPN các tỉnh nhằm tuyên truyền, 
vận động cán bộ và hội viên phụ nữ quản lí, giáo dục 
con em, đồng thời thúc đẩy các tổ chức quần chúng 
(Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học) triển 
khai hoạt động ủng hộ phong trào “Xây dựng trường 
học thân thiện, học sinh tích cực”.

Năm 2009, tại mỗi tỉnh, chương trình Hội LHPN đã chọn 
một xã để thí điểm thành lập CLB “Giáo dục và Đời 
sống”. Tính đến tháng 9 năm 2012, mô hình này được 
nhân rộng tại 34 xã với tổng số 78 CLB và khoảng 3.000 
thành viên tham gia. 

1.2.  Mục đích thành lập

CLB “Giáo dục và Đời sống” là một tổ/nhóm cùng sở 
thích được thành lập trên cơ sở sự tham gia tự nguyện 
của cha mẹ học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của các 
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bậc cha mẹ mong muốn được cung cấp kiến thức, kĩ 
năng và phương pháp giáo dục toàn diện để giúp trẻ vị 
thành niên học tập tích cực và ứng phó với các thách 
thức trong cuộc sống thường ngày. 

Các hoạt động của CLB hướng tới các mục tiêu cụ 
thể sau:

– Tạo cơ hội cho cha mẹ học sinh được tiếp cận với 
các nguồn thông tin, tạo sự chuyển biến về nhận 
thức trong việc giáo dục trẻ đang học THCS trong 
độ tuổi từ 12 – 15;

– Thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giáo dục giữa thầy 
cô, cha mẹ học sinh và các tổ chức quần chúng;

– Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức 
quần chúng truyền thông các quy định, chủ trương, 
chính sách liên quan đến hoạt động giáo dục tại địa 
phương.

1.3. Hệ thống tổ chức và quản lí

CLB “Giáo dục và Đời sống” được thành lập trên cơ sở 
tự nguyện của các bậc cha mẹ học sinh và đại diện của 
các tổ chức quần chúng. 

Hội LHPN cấp tỉnh, huyện là người điều hành thông qua 
Ban Hỗ trợ Giáo dục xã (hoặc có thể gọi là “Ban Chỉ 
đạo cấp xã”). Hội LHPN cấp xã là người trực tiếp quản 
lí CLB.
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1.4. Cơ chế hoạt động 

Hội LHPN tỉnh và huyện đóng vai trò quan trọng trong 
việc chỉ đạo, hỗ trợ thành lập, triển khai hoạt động của 
CLB và nhân rộng mô hình.   

Lãnh đạo xã đóng vai trò là thành viên Ban Hỗ trợ Giáo 
dục (Ban Chỉ đạo xã), điều phối hợp tác giữa nhà trường 
và cộng đồng và hỗ trợ Ban chủ nhiệm CLB triển khai 
hoạt động và huy động các nguồn lực (từ Trung tâm Học 
tập Cộng đồng, các đơn vị liên quan) hỗ trợ hoạt động 
cho CLB.
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Ban Hỗ trợ Giáo dục gồm 5 – 7 thành viên là đại diện 
lãnh đạo chính quyền xã, Hội LHPN cấp xã, trường học 
và các tổ chức quần chúng tại địa phương (Trung tâm 
học tập cộng đồng, Hội LHPN, Hội Khuyến học, Đoàn 
Thanh niên, Hội Giáo chức…) có nhiệm vụ giám sát 
hoạt động của CLB theo kế hoạch, giới thiệu, triển khai 
lồng ghép nội dung của CLB trong hệ thống CLB hiện 
có tại xã.

Chủ nhiệm CLB là chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xã, có 
chức năng và nhiệm vụ cụ thể sau:

– Thường xuyên nắm bắt tình hình và nhu cầu trong 
lĩnh vực giáo dục của thành viên CLB và các hội viên 
khác trên địa bàn;

– Phân công nghiệm vụ và theo dõi thực thi nhiệm vụ 
của thành viên Ban Chủ nhiệm CLB;

– Hỗ trợ thành viên trong Ban Chủ nhiệm CLB triển 
khai kế hoạch; 

– Chịu trách nhiệm chung về giám sát hoạt động của 
CLB theo kế hoạch đã triển khai;

– Hướng dẫn thành viên trong CLB giám sát, đánh giá 
và viết báo cáo hàng tháng, hàng quý.

1.5. Nội dung hoạt động chính

Các CLB họp định kỳ ít nhất một tháng một lần vào 
một ngày cố định với nội dung được thống nhất từ kỳ 
họp trước. 
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Mỗi buổi sinh hoạt CLB là một buổi tập huấn và bồi 
dưỡng kiến thức và kĩ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong 
việc giáo dục trẻ ở độ tuổi vị thành niên. Tuỳ tính chất, 
nội dung của các buổi sinh hoạt mà Ban chủ nhiệm CLB 
có thể mời thầy cô giáo, cán bộ y tế  hoặc đại diện lãnh 
đạo xóm tham gia để tư vấn thêm về nội dung.

Ảnh 1: Trao đổi giữa các thành viên CLB, đại diện Hội LHPN cấp tỉnh và phòng 
Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tại thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tháng 9 năm 2011.

Các chủ đề dành được nhiều sự quan tâm của cộng 
đồng là: 

– Trao đổi kinh nghiệm tăng cường mối liên hệ giữa 
gia đình, nhà trường và cộng đồng;

– Giá trị của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, 
cộng đồng và việc cha mẹ tạo điều kiện tốt nhất cho 
con học tập;
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– Tầm quan trọng của kĩ năng học hợp tác/học nhóm 
và việc gia đình giúp/tạo điều kiện cho con ôn thi 
học kì;

– Giúp con đặt mục tiêu, lập kế hoạch và xây dựng 
thời gian biểu;

– Kĩ năng ứng phó với căng thẳng và việc cha mẹ giúp 
con giảm áp lực trong học tập, cuộc sống;

– Tâm sinh lí lứa tuổi và kĩ năng giao tiếp của cha mẹ 
với con.

Ảnh 2: Một buổi tập huấn cho Ban Chủ nhiệm CLB tại huyện Hiệp Đức, tỉnh 
Quảng Nam, tháng 6 năm 2012.

Các CLB “Giáo dục và Đời sống” nhanh chóng thu hút 
đông đảo sự tham gia của các bậc cha mẹ bởi tính thiết 
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thực, cụ thể, rõ ràng của các hoạt động, sự nhiệt tình và 
tâm huyết của Ban Chủ nhiệm CLB cũng như sự vào 
cuộc của cấp ủy chính quyền, địa phương, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các cấp Hội triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của Hội LHPN Nghệ An, “Trong năm học 
2011 – 2012, con em của các thành viên CLB có 3 em 
đạt học sinh giỏi tỉnh, 57 em đạt học sinh giỏi huyện, 
tăng 35 em so với năm học 2010 – 2011. Trong đó có 03 
em đạt giải Olympic môn Tiếng Anh, 306 học sinh giỏi, 
tăng 54 em so với năm học 2010 – 2011; 621 em học 
sinh tiên tiến, tăng 72 em so với năm học 2010 – 2011; 
145 em học sinh vượt khó. Bên cạnh đó, có 20/46 CLB 
đã thành lập được Quỹ khuyến học với số tiền lên tới 
trên 51.000.000 đồng...”.

Ảnh 3: Một buổi họp CLB tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
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Tại tỉnh Thái Nguyên, trong năm học 2011 – 2012, thành 
viên CLB có con đạt danh hiệu học sinh giỏi tăng 59 
em, học sinh khá tăng 75 em và học sinh trung bình, 
yếu giảm 134 em. Một đại diện của Hội LHPN tỉnh Thái 
Nguyên chia sẻ: “Một nét thay đổi rõ rệt nhất là chất 
lượng đội ngũ Ban Chủ nhiệm các CLB đã có sự chuyển 
biến tích cực. Những ngày đầu mới thành lập có những 
thành viên không dám đứng nói trước đám đông, có 
thành viên khi điều hành thì chỉ chăm chú nhìn vào kịch 
bản. Đến nay, có thể khẳng định, 100% Ban Chủ nhiệm 
của các CLB đã có kĩ năng điều hành tốt, họ có thể tự tin 
tổ chức các hoạt động, các trò chơi, có thể thuyết trình 
về các nội dung của buổi sinh hoạt…”.

Được tiếp cận với những kiến thức cần thiết, các bậc 
cha mẹ từng bước thay đổi về nhận thức và hành động 
trong giáo dục con. Những nỗ lực của các Hội LHPN 
5 tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tại 
Quảng Ngãi có trường hợp một gia đình có đến 3 đứa 
con gái, người mẹ định cho con nghỉ học vì nghĩ rằng 
“con gái học nhiều rồi cũng ở nhà ẵm con”. Thế nhưng 
sau khi tham gia CLB “Giáo dục và Đời sống”, nhận thức 
rõ tầm quan trọng của việc học nên người phụ nữ này về 
nhà động viên và tạo điều kiện cho con học tập. Kết quả 
đáng mừng là các con của chị từ kết quả học lực trung 
bình vươn lên khá. Chị Nguyễn Thị Vàng ở xã Nghĩa 
Dõng, thành phố Quảng Ngãi tâm sự: “Tham gia CLB 
mình học hỏi được nhiều điều. Trước đây mình cứ nghĩ 
mình là người lớn nên cứ cho là đúng và áp đặt con cái 
phải thực hiện theo; sau khi tham gia CLB mới biết mình 
đã sai”. 
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Nói về mô hình của CLB, chị Hoa ở phường Nam Hòa, 
thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nói: “Nếu muốn biết 
về hiệu quả của CLB hãy đến xem tôi đã chuyển từ phụ 
nữ hay cáu gắt với con thành bà mẹ biết quan tâm đến 
con như thế nào”.

Mô hình CLB đã được Trung ương Hội LHPN đánh giá 
cao và kết nối với Đề án quốc gia “Giáo dục 5 triệu bà 
mẹ nuôi dạy con tốt” triển khai trong giai đoạn 2010 – 
2015. Tài liệu “Hướng dẫn sinh hoạt CLB – 12 chủ đề 
giáo dục trẻ vị thành niên” đã được biên tập chỉnh sửa 
và phát triển thành tài liệu chính thức của đề án được sử 
dụng cho các khóa  “Tập huấn cho tập huấn viên” cấp 
Quốc gia cũng như tại cơ sở. 
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(Thông tin chi tiết về hoạt động của CLB  xin liên hệ chị Nguyễn Thị 
Thủy, điều phối viên chương trình Tổ chức Hợp tác phát triển và 
Hỗ trợ kĩ thuật vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB Việt Nam), 
Tel:(84–4) 3. 7347289, Email: nguyenthithuy71@gmail.com)

2. TRÍCH DẪN MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, trong đó có 
tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng 
được thể hiện tập trung trong các văn bản sau:

– Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 
VII, khoá VIII, khoá XI, khoá X;

– Luật Giáo dục năm 2005; 

– Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội Nước 
CHXHCN Việt Nam khoá 10, ngày 9/12/2000 về đổi 
mới chương trình giáo dục phổ thông; 

– Quyết định số 20/2005/QĐ–BGD&ĐT, ngày 
24/6/2005 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án 
“Quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai đoạn 
2005–2006”;   

– Chỉ thị số 22/2005/CT–BGD&ĐT, ngày 29/7/2005 về 
nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005 – 2006;

– .........

Xã hội hoá giáo dục đã được Đảng ta khẳng định trong 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 
ương khoá VII: “Huy động toàn xã hội làm giáo dục, 
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động viên các tầng lớp nhân dân xây dựng nền giáo dục 
quốc dân dưới sự quản lí của nhà nước”. Đến Đại hội 
Đảng khoá VIII, Đảng ta xác định “Phát triển giáo dục 
là sự nghiệp của toàn xã hội, của Nhà nước và của mỗi 
cộng đồng, của từng gia đình và mỗi công dân. Kết hợp 
tốt giáo dục học đường với giáo dục gia đình, giáo dục 
xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, người 
lớn làm gương cho trẻ em noi theo. Phát động phong 
trào rộng khắp toàn dân học tập, người người đi học, 
học ở trường, lớp và đi học suốt đời…”. Quan điểm này, 
đã được Nghị quyết Đại hội Đảng khoá IX, khoá X tiếp 
tục duy trì, triển khai. 

Điều 12, Luật Giáo dục năm 2005 cũng khẳng định: 
“Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự 
nghiệp của Nhà nước và toàn dân. Nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực 
hiện đa dạng hoá các loại hình trường và các hình thức 
giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ 
chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. 
Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm 
lo cho sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực 
hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục 
lành mạnh và an toàn.”

Về trách nhiệm của nhà trường trong mối quan hệ với 
gia đình và xã hội, Điều 93, Luật Giáo dục năm 2005 
cũng quy định: “Nhà trường có trách nhiệm chủ động 
phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, 
nguyên lí giáo dục”.
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Điều 94, của Luật này cũng đã nêu rõ trách nhiệm của 
gia đình:

1.  Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi 
dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho 
con em hoặc người được giám hộ được học tập, rèn 
luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường.

2.  Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng 
gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc 
phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, 
thẩm mỹ của con em, người lớn có trách nhiệm giáo 
dục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng 
cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Về trách nhiệm của xã hội, Điều 97, Luật Giáo dục năm 
2005 cũng quy định: 

1.  Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức 
kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có 
trách nhiệm sau:

a/  Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục 
và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho nhà 
giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên 
cứu khoa học;

b/  Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi 
trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn 
những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng; 
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c/  Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt 
động văn hoá, thể dục, thể thao lành mạnh;

d/  Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự phát triển của 
giáo dục theo khả năng của mình.

2.  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
thành viên của mặt trận có tác dụng động viên toàn 
dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục…”

Trong Nghị quyết Số 40/2000/QH10, Quốc hội Nước 
CHXHCN Việt Nam khoá X, nêu rõ: 

1.  Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông ở địa phương; xây 
dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về 
cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy luật của Luật 
Giáo dục; tiến hành nâng cấp và xây dựng trường, 
lớp, trang thiết bị theo hướng chuẩn hoá. Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 
của Mặt trận giám sát việc thực hiện đổi mới chương 
trình giáo dục phổ thông.

2.  Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hoá, 
giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của 
Quốc hội giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông; Hội đồng Dân tộc, 
các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu Hội 
đồng Nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện đổi 
mới chương trình giáo dục phổ thông trong phạm vi 
trách nhiệm của mình...
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Trong Quyết định số 20/2005/QĐ–BGD&ĐT, ngày 
24/6/2005 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án “Quy 
hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2005 – 
2006” cũng xác định mục tiêu chung của đề án là:

a/  Huy động sự tham gia của toàn xã hội vào phát triển 
sự nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục 
lành mạnh, làm cho mọi người, mọi tổ chức đều 
được đóng góp để phát triển giáo dục cũng như 
được hưởng thụ các thành quả của giáo dục ngày 
càng cao.

b/  Thống nhất nhận thức của các cấp, ngành, các tổ 
chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh 
tế, xã hội, mọi cá nhân, tập thể, cộng đồng về vị trí, 
vai trò quan trọng của xã hội hoá giáo dục trong sự 
phát triển đất nước, xác định rõ trách nhiệm trong 
việc thực hiện nghĩa vụ học tập và đóng góp sức 
người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục…

Những quan điểm của Đảng, chủ trương, quy định trên 
của Nhà nước đã cho thấy tầm quan trọng của xã hội 
hoá giáo dục (trong đó có mối quan hệ giữa nhà trường 
và cộng đồng). Đồng thời cho ta thấy rõ quan điểm của 
Đảng và Nhà nước ta về vai trò, trách nhiệm của nhà 
trường đối với cộng đồng và xã hội; cũng như vai trò, 
trách nhiệm của cộng đồng, xã hội đối với nhà trường, 
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục 
và tạo điều kiện cho nhà trường góp phần hơn nữa vào 
sự phát triển của cộng đồng.
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