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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

M�t trong nh
ng nguyên t�c giáo d�c quan tr�ng là s� ph�i k�t h�p gi
a 

nhà tr !ng v#i gia $ình và c�ng $&ng trong quá trình giáo d�c h�c sinh. 

Trong b�i c*nh hi+n nay, c�ng $&ng có vai trò quan tr�ng t/o nên s� k�t 

n�i gi
a nhà tr !ng, gia $ình và xã h�i trong s� nghi+p $ào t/o b&i 

d 2ng th� h+ tr3. Trong m�i quan h+ này, gia $ình có vai trò r5t quan 

tr�ng, là $i6m t�a ch7 y�u cho s� k�t h�p giáo d�c gi
a nhà tr !ng, gia 

$ình và xã h�i. 

 H9n bao gi! h�t giáo d�c gia $ình tr: nên r5t quan tr�ng trong quá trình 

giáo d�c h�c sinh, nh5t là khi mà $5t n #c $ang có nh
ng bi�n $�ng l#n 

c* v; kinh t�, chính tr= và v>n hoá xã h�i. Tuy nhiên, giáo d�c gia $ình 

không th6 $9n th 9ng $�c mã, mà c@n ph*i có s� ph�i h�p v#i giáo d�c 

nhà tr !ng và giáo d�c c7a c�ng $&ng. C�ng $&ng gi
 vai trò nh  c@u n�i 

gi
a giáo d�c nhà tr !ng và giáo d�c gia $ình. C@n ph*i hi6u c�ng $&ng 

theo nh
ng ngo/i diên khác nhau. C�ng $&ng r�ng l#n c7a c* xã h�i, c7a 

m�t dân t�c. Dó là c�ng $&ng c7a dân t�c Vi+t Nam, c7a 54 dân t�c anh 

em cùng s�ng chung trên m�t m*nh $5t hình ch
 S màu m2 và t 9i $Kp. 

C�ng $&ng r�ng l#n $ó v#i bi�t bao nh
ng $Lc $i6m và truy;n th�ng quý 

báu mà nh
ng ng !i l#n ph*i có trách nhi+m truy;n l/i cho th� h+ mai 

sau. Truy;n th�ng c7a m�t dân t�c ph*i tr*i qua quá trình lâu dài gian 

khN d�ng n #c và gi
 n #c m#i có $ �c. Vì vOy gìn gi
 nó $ã khó nh ng 

$6 phát huy nó l/i càng khó h9n. 

C�ng $&ng c7a m�t vùng, m�t khu v�c, c7a m�t làng xã ph� ph !ng 

cPng mang theo nh
ng $Lc $i6m riêng c7a nó. Tùy thu�c vào nh
ng nét 

v>n hoá vùng mi;n, làng xã mà c�ng $&ng : $ó có nh
ng yêu c@u riêng, 

nh
ng quy t�c riêng không gi�ng nhau $ �c.  

C�ng $&ng xã h�i, dân c , thôn xóm, làng b*n, ph� ph !ng n9i h�c sinh 

sinh ra và l#n lên có ý nghRa quan tr�ng $�i v#i vi+c tham gia vào công 

tác giáo d�c $6 hình thành nhân cách cho các em. T/i $ây, nh
ng m�i 

quan h+ thân t�c, b/n bè, tình làng nghRa xóm $ �c n*y n:. Dây chính là 

n9i hun $úc tình yêu quê h 9ng, $5t n #c; là môi tr !ng xã h�i tr�c ti�p 

khVng $=nh, $ánh giá v= th� c7a mWi cá nhân h�c sinh trong quan h+ gia 

$ình và r�ng h9n là quan h+ xã h�i. S� liên k�t gi
a gia $ình và c�ng 
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$&ng, $=a ph 9ng, khu v�c trong vi+c qu*n lí và giáo d�c h�c sinh trên 

nhi;u góc $� nh  giáo d�c v>n hoá, truy;n th�ng l=ch sX $=a ph 9ng, gi
 

gìn b*n s�c v>n hoá dân t�c, thu@n phong mR t�c, tOp quán… t/o thành 

n;n móng cho s� t� khVng $=nh mình, cho s� ti�p nhOn nh
ng m�i quan 

h+ xã h�i sau này c7a h�c sinh có $ �c b*n lRnh, c�t cách c7a m�t con 

ng !i — cá nhân — c�ng $&ng — xã h�i. 

C�ng $&ng dân c  là n9i g�n bó v#i nhau gi
a các gia $ình theo nghRa 

“t�t lXa t�i $èn có nhau”. Vì vOy ph*i làm cho h�c sinh yêu quý cái c�ng 

$&ng, mu�n $óng góp cùng c�ng $&ng $6 xây d�ng cu�c s�ng $@m 5m 

gi
a các gia $ình. 

Mu�n s� ph�i h�p gi
a giáo d�c trong nhà tr !ng v#i gia $ình và giáo 

d�c c�ng $&ng có hi+u qu*, c@n ph*i xây d�ng k� ho/ch m�t cách rõ 

ràng và c� th6, c@n ph*i bàn b/c trao $Ni gi
a gia $ình và c�ng $&ng dân 

c  $6 cùng nhau $ a ra nh
ng bi+n pháp giáo d�c con em có hi+u qu*. 

H9n n
a, l^a tuNi h�c sinh THPT là tuNi mà $=nh hình nhân cách khá rõ, 

tuNi c7a nh
ng hoài bão và  #c m9 cao $Kp thì càng c@n có s� giáo d�c 

$úng $�n $6 các em có th6 $=nh h #ng $i cho b*n thân m�t cách rõ ràng. 

 Vì vOy, module này s` cha ra cách th^c xây d�ng k� ho/ch ph�i h�p 

nhbm giúp giáo viên n�m $ �c n�i dung ph�i h�p, các bi+n pháp t>ng 

c !ng s� ph�i h�p và nh
ng $i;u ki+n cho s� ph�i h�p v#i gia $ình h�c 

sinh và c�ng $&ng trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT. 

Module THPT 39 bao g&m nh
ng n�i dung c� th6 sau $ây: 

1. Phân tích ý nghRa và m�c tiêu c7a s� ph�i h�p v#i gia $ình và c�ng $&ng 

trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT. 

2. Xây d�ng n�i dung và hình th^c ph�i h�p v#i gia $ình và c�ng $&ng xã 

h�i trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT. 

3. Thi�t k� k� ho/ch ph�i h�p v#i gia $ình và c�ng $&ng trong công tác giáo 

d�c h�c sinh THPT. 

4. D; xu5t m�t s� bi+n pháp t>ng c !ng s� ph�i h�p v#i ph� huynh h�c 

sinh và c�ng $&ng trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT.  

5. Ho/t $�ng tNng k�t. 
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B. MỤC TI ÊU 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Module THPT 39 giúp giáo viên hình thành kR n>ng xây d�ng k� ho/ch 

ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng trong công tác giáo 

d�c h�c sinh THPT. Trên c9 s: $ó, giáo viên s` lOp $ �c k� ho/ch ph�i 

h�p giáo d�c trong n>m h�c m�t cách thi�t th�c, phù h�p v#i th�c tiin 

giáo d�c c7a nhà tr !ng và c�ng $&ng.  

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Kiến thức 

— Xác $=nh rõ vai trò, m�c tiêu, n�i dung ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia 

$ình và c�ng $&ng trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT. 

— D; xu5t $ �c bi+n pháp t>ng c !ng s� ph�i h�p c7a ph� huynh và c�ng 

$&ng trong ho/t $�ng giáo d�c h�c sinh THPT. 

2. Kĩ năng 

— Bi�t lOp k� ho/ch ph�i h�p v#i gia $ình và c�ng $&ng trong công tác giáo 

d�c h�c sinh THPT. 

— Có kR n>ng th�c hi+n b*n k� ho/ch $ã xây d�ng nhbm $*m b*o m�c tiêu 

c7a module. 

3. Thái độ 

— Th6 hi+n lòng nhi+t tình, tính sáng t/o và s� ch7 $�ng trong vi+c xây 

d�ng k� ho/ch ph�i h�p giáo d�c. 

— Skn sàng giúp $2 và ph�i h�p cùng $&ng nghi+p th�c hi+n k� ho/ch ph�i 

h�p nhbm giáo d�c h�c sinh THPT. 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1  

Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU CỦA SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN VỚI 

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Dây là module t� h�c nên h�c viên d�a vào nh
ng g�i ý d #i $ây $6 th�c 

hi+n các bài tOp hoLc các ho/t $�ng t� h�c có trong n�i dung 1. Module 

g&m có ph@n bài tOp t� làm c7a h�c viên và ph@n thông tin ph*n h&i cho 

các bài tOp $ó. Trên c9 s: t� h�c, h�c viên làm t5t c* nh
ng bài tOp $Lt ra 

trong module này, sau $ó $�i chi�u v#i nh
ng thông tin ph*n h&i $6 

ki6m tra l/i ph@n vi�t c7a mình. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của sự phối hợp giữa giáo viên 

với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh 

THPT. 

1. Nhiệm vụ 

— Hãy nêu ý nghRa c7a s� ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng 

trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT. 

— H�c viên chia s3 và trao $Ni v#i $&ng nghi+p $6 $ánh giá k�t qu* tr* l!i 

c7a b*n thân (sX d�ng kR thuOt: Suy nghR — cLp $ôi — chia s3); $&ng th!i 

$�i chi�u v#i thông tin ph*n h&i $6 xác $=nh m^c $� $/t $ �c c7a b*n thân. 

2. Thông tin phản hồi  

Ý nghRa c7a s� ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng trong 

công tác giáo d�c h�c sinh THPT:  

Th�c hi+n t�t s� ph�i h�p này s`: t/o nên s� g�n k�t chLt ch` gi
a gia 

$ình và c�ng $&ng, xây d�ng $ �c s� c*m thông chia s3 c7a c�ng $&ng 

v#i gia $ình, $&ng th!i mWi bên $;u nhOn th5y trách nhi+m c7a mình 

trong s� nghi+p giáo d�c th� h+ tr3. S� ph�i h�p t/o nên môi tr !ng giáo 

d�c th�ng nh5t to m�c tiêu giáo d�c, n�i dung giáo d�c $�n ph 9ng 

pháp và hình th^c giáo d�c giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng. MWi bên 

s` n�m b�t $ �c nh
ng diin bi�n trong s� phát tri6n nhân cách c7a h�c 

sinh THPT. 
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To $ó giúp cho giáo viên v#i gia $ình, c�ng $&ng bN sung nh
ng bi+n 

pháp giáo d�c c� th6 lpn nhau, $&ng th!i mang l/i tình c*m thân thi+n, 

t/o nên môi tr !ng giáo d�c tích c�c. Gia $ình cPng s` có $i;u ki+n xích 

g@n v#i c�ng $&ng h9n, coi c�ng $&ng nh  là m�t ng !i b/n $&ng hành 

g@n gPi trong quá trình giáo d�c h�c sinh.  

Hoạt động 2: Xác định mục tiêu của sự phối hợp giữa giáo viên 

với gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác giáo dục 

học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

— SX d�ng kR thuOt “Vi�t trong 1 phút”, h�c viên t� vi�t nh
ng nét chính v; 

m�c tiêu chung và m�c tiêu c� th6 c7a s� ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia 

$ình và c�ng $&ng trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT.  

— Sau khi vi�t xong có th6 trao $Ni v#i $&ng nghi+p $6 hoàn thi+n nhi+m v�. 

2. Thông tin phản hồi  

M�c tiêu c7a s� ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng trong 

công tác giáo d�c h�c sinh THPT: 

— Th�ng nh5t v; s� c@n thi�t c7a s� ph�i h�p nhbm giáo d�c h�c sinh 

THPT trong nh
ng $i;u ki+n s�ng hi+n nay. Xã h�i ngày càng phát tri6n 

theo $=nh h #ng XHCN, càng có nhi;u nh
ng thay $Ni to l#n c* trong 

kinh t� lpn các mLt $!i s�ng chính tr= — xã h�i. Bên c/nh nh
ng mLt tích 

c�c, còn t&n t/i nh
ng tiêu c�c có *nh h :ng x5u $�n th� h+ tr3, trong 

$ó có h�c sinh THPT. Nó $òi hri ph*i có s� ph�i h�p chLt ch` gi
a các 

l�c l �ng giáo d�c trong công tác giáo d�c h�c sinh, mà trong $ó nhà 

tr !ng gi
 vai trò ch7 $/o. S� nhOn th^c $@y $7 v; s� ph�i h�p này là 

yêu c@u c@n thi�t $�i v#i các l �ng giáo d�c. Do $ó ng !i giáo viên ph*i 

làm sao cho gi
a gia $ình và c�ng $&ng xã h�i có s� th�ng nh5t cao v; s� 

c@n thi�t ph*i ph�i h�p giáo d�c h�c sinh THPT trong b�i c*nh hi+n nay 

có nhi;u bi�n $�ng.   

— Cha ra $ �c nh
ng n�i dung ph�i h�p và trách nhi+m c7a tong bên tham 

gia vào s� ph�i h�p $ó. Di6m r5t quan tr�ng là ph*i cha ra $ �c nh
ng 

n�i dung ch7 y�u c7a s� ph�i h�p gi
a gia $ình và c�ng $&ng xã h�i. N�i 

dung ph*i thi�t th�c, g�n chLt v#i tình hình $=a ph 9ng, v#i nh
ng $Lc 

$i6m c7a h�c sinh khu v�c mình.  
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— Bi�t cách th�c hi+n s� ph�i h�p có hi+u qu* nh5t. D6 làm $ �c $i;u $ó, 

c@n xác $=nh rõ trách nhi+m cho tong phía, $&ng th!i nêu lên cách liên 

k�t v#i nhau $6 th�c hi+n nhi+m v� và n�i dung $ã $; ra. S� ph�i h�p 

cha có hi+u qu* khi c* hai cùng bi�t l�ng nghe nhau, cùng hi6u rõ 

nh
ng mLt m/nh cPng nh  nh
ng h/n ch� c7a nhau $6 cùng tìm các 

gi*i pháp kh�c ph�c. 

— Phát huy $ �c s^c m/nh c7a tong l�c l �ng giáo d�c, t/o nên s� liên k�t 

chLt ch` trong giáo d�c h�c sinh THPT. MWi l�c l �ng giáo d�c có nh
ng 

s^c m/nh riêng. Vì vOy c@n ph*i bi�t phát huy s^c m/nh c7a mWi bên $6 

t/o nên s^c m/nh chung trong s� ph�i h�p này. 

Dây là nh
ng m�c tiêu c9 b*n $6 to $ó giáo viên xây d�ng n�i dung và 

lOp k� ho/ch ph�i h�p chLt ch` gi
a gia $ình và c�ng $&ng xã h�i nhbm 

$ a công tác giáo d�c h�c sinh THPT $i vào qut $/o v
ng b;n. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

H�c viên t
 �ánh giá theo các câu h�i sau �ây: 

— �ây có ph�i là bài t p gây h!ng thú cho anh/ch$ không? Vì sao? 

— Bài t p này có quá khó không? Li-u có th. tìm ��c tài li-u tham kh�o cho 

vi-c vi0t bài t p này t1 �âu?  

— Vì sao ph�i tìm hi.u vai trò c4a s
 ph5i h6p này? 

— Vì sao ph�i xác �$nh m8c tiêu c4a s
 ph5i h6p này? 

 

Nội dung 2  

XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC PHỐI HỢP GIỮA GIÁO 

VIÊN VỚI ĐỒNG NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG 

CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Trao đổi với đồng nghiệp và gia đình học sinh 

trong công tác giáo dục học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

Tr #c khi b�t tay xây d�ng n�i dung và hình th^c ph�i h�p, h�c viên c@n 

trao $Ni v#i $&ng nghi+p và v#i gia $ình h�c sinh $6 có thêm nh
ng 
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thông tin c@n thi�t giúp cho vi+c xây d�ng n�i dung thi�t th�c và hình 

th^c ph�i h�p mang tính kh* thi và thi�t th�c h9n. 

— D�i v#i $&ng nghi+p: Có th6 tranh th7 vào các ti�t ngha gi
a gi! hoLc 

nh
ng gi! tr�ng ti�t hay trong nh
ng cu�c h�p h�i $&ng s  ph/m nhà 

tr !ng $6 trao $Ni kinh nghi+m xây d�ng n�i dung và hình th^c ph�i h�p. 

— D�i v#i gia $ình h�c sinh: Có th6 thông qua các cu�c th>m hri gia $ình 

h�c sinh; trong nh
ng cu�c h�p ph� huynh h�c sinh vào $@u n>m h�c, 

cu�i h�c kì I và cu�i n>m h�c; hoLc trong các cu�c h�p v#i ban $/i di+n 

ph� huynh h�c sinh. 

2. Thông tin phản hồi  

* Khi trao $Ni v#i $&ng nghi+p hay v#i gia $ình h�c sinh, giáo viên c@n ph*i 

$áp ^ng nh
ng yêu c@u sau: 

— Th�c s� c@u th=, bi�t l�ng nghe nh
ng ý ki�n trao $Ni to phía các $�i 

t �ng mà mình giao ti�p. 

— Bi�t cách phân tích và tNng h�p các thông tin thu $ �c to các $�i t �ng 

giao ti�p. 

— Bi�t ch�n l�c các thông tin to h� $6 chuxn b= cho vi+c vi�t n�i dung và 

hình th^c ph�i h�p, $*m b*o phù h�p v#i $�i t �ng h�c sinh l#p mình. 

— LOp k� ho/ch th!i gian cho vi+c xây d�ng n�i dung và hình th^c ph�i h�p 

sao cho voa thra mãn yêu c@u c7a vi+c t� h�c, $&ng th!i không gây *nh 

h :ng $�n công tác hàng ngày c7a b*n thân. 

* G�i ý nh
ng n�i dung c@n trao $Ni: 

— D�i v#i $&ng nghi+p: h� $ã làm nh
ng n�i dung ph�i h�p nào? Khi xây 

d�ng n�i dung ph�i h�p c@n c>n c^ vào nh
ng $i;u ki+n gì? Có ph*i xây 

d�ng n�i dung ph�i h�p cho c* n>m h�c hay cho tong h�c kì $6 sau khi 

k�t thúc h�c kì $ó s  ̀ rút kinh nghi+m cho vi+c xây d�ng n�i dung ph�i 

h�p c7a h�c kì ti�p theo? Nh
ng n�i dung nào là quan tr�ng? Vì sao? 

— D�i v#i ph� huynh h�c sinh: xin ý ki�n t  v5n v; nh
ng n�i dung ph�i 

h�p mà h� nhOn th5y c@n ph*i có trong k� ho/ch ph�i h�p giáo d�c;  

tìm hi6u nh
ng $i6m m/nh c7a h� $6 $ a vào trong k� ho/ch ph�i h�p 

c7a mình. 
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Hoạt động 2: Xây dựng nội dung và hình thức phối hợp giữa 

giáo viên với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo 

dục học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

— H�c viên là ng !i ch7 $�ng xây d�ng n�i dung và hình th^c ph�i h�p sau 

khi $ã có thêm nh
ng thông tin to vi+c trao $Ni tr #c $ó; sau $ó trao $Ni 

v#i gia $ình h�c sinh và c�ng $&ng dân c  mà : $ây là tN dân ph�, c�m 

dân c  làng xã. 

— Bbng kinh nghi+m công tác c7a mình, k�t h�p nh
ng thông tin $ã thu 

$ �c to ho/t $�ng 1, h�c viên suy nghR và t� mình vi�t ra nh
ng n�i dung 

và hình th^c ph�i h�p c@n thi�t. Yêu c@u c7a ho/t $�ng này là h�c viên 

ph*i h+ th�ng hoá $ �c nh
ng n�i dung và hình th^c ph�i h�p phù h�p 

v#i $Lc $i6m c7a gia $ình, c�ng $&ng xã h�i, khu v�c, $=a ph 9ng.  

— To nh
ng n�i dung và hình th^c $ã làm, suy nghR và xây d�ng thêm 

nh
ng n�i dung và hình th^c m#i cOp nhOt v#i tình hình m#i, mang l/i 

hi+u qu* giáo d�c cao h9n. 

2. Thông tin phản hồi  

N�i dung và hình th^c ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng 

trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT $ �c th6 hi+n nh  sau: 

* Giáo d�c h�c sinh qua các ho/t $�ng v>n hoá xã h�i t/i $=a ph 9ng 

nhbm thu hút h�c sinh tham gia vào ho/t $�ng lành m/nh, tránh b= cám 

dW b:i nh
ng hi+n t �ng tiêu c�c bên ngoài xã h�i.  

— N�i dung c7a ho/t $�ng v>n hoá xã h�i bao g&m: ca ng�i tình yêu quê 

h 9ng $5t n #c, truy;n th�ng l=ch sX c7a $=a ph 9ng, v3 $Kp c7a quê 

h 9ng, nh
ng thành t�u trong phát tri6n kinh t� — xã h�i c7a quê h 9ng, 

g 9ng t�t c7a c�ng $&ng, nh5t là g 9ng c7a nh
ng thanh niên tiêu bi6u, 

g 9ng sáng $*ng viên, g 9ng sáng $oàn viên; các phong trào thi $ua c7a 

$=a ph 9ng, các kì b@u cX Qu�c h�i và h�i $&ng nhân dân các c5p; phòng 

ch�ng các t+ n/n xã h�i, tai n/n th 9ng tích… Giáo d�c nh
ng h�c sinh 

có v5n $; : $=a ph 9ng nh : nghi+n hút, hay gây gN $ánh chXi nhau, 

tr�m c�p tài s*n c7a dân, vi ph/m luOt l+ an toàn giao thông, thi�u ý th^c 

b*o v+ môi tr !ng… 
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V#i n�i dung trên, giáo viên là ng !i c� th6 hoá và h #ng dpn gia $ình 

cùng c�ng $&ng tN ch^c ho/t $�ng cho h�c sinh, cha ra cho h� th5y $ �c 

nh
ng n�i dung nào là ch7 y�u $6 ph�i h�p. Gia $ình và c�ng $&ng h9n 

ai h�t là nh
ng ng !i bi�t rõ các ho/t $�ng v>n hoá c7a $=a ph 9ng.  

Vì vOy, h� c@n ch7 $�ng giúp giáo viên xác $=nh và l�a ch�n các hình 

th^c ho/t $�ng phù h�p v#i $Lc $i6m và $i;u ki+n tN ch^c : $=a ph 9ng, 

v#i b*n s�c v>n hoá c7a quê h 9ng. 

— To n�i dung trên, có th6 có nh
ng hình th^c tN ch^c sau:  

+ TN ch^c li ka ni+m các ngày l=ch sX c7a $5t n #c, c7a $=a ph 9ng; các hình 

th^c v>n hoá ngh+ thuOt, th6 d�c th6 thao; các cu�c thi theo ch7 $;; tN ch^c 

$êm th9 ca ng�i v3 $Kp c7a quê h 9ng $5t n #c; bi6u diin v>n ngh+… 

+ TN ch^c tuyên truy;n cN $�ng nhân d=p các phong trào thi $ua c7a $=a 

ph 9ng, các kì b@u cX Qu�c h�i và H�i $&ng nhân dân các c5p, phòng 

ch�ng các t+ n/n xã h�i, tai n/n th 9ng tích, phong trào thi $ua b*o v+ 

môi tr !ng, an toàn giao thông : $=a ph 9ng… 

+  TN ch^c th>m hri nh
ng gia $ình có hoàn c*nh khó kh>n không $7 $i;u 

ki+n cho con >n h�c $6 th5u hi6u hoàn c*nh gia $ình và tìm bi+n pháp 

giúp $2, cùng chia s3 nh
ng khó kh>n v5t v* c7a cu�c s�ng hàng ngày; 

giúp $2 $&ng bào vùng b= thiên tai, lP l�t; nh
ng c� già neo $9n không 

n9i n 9ng t�a, tr3 em nghèo khuy�t tOt, tr/i xã h�i… To $ó tN ch^c 

quyên góp theo truy;n th�ng “lá lành $ùm lá rách”, t/o cho h�c sinh tình 

th 9ng yêu $&ng lo/i. 

— Sinh ho/t câu l/c b� “Thanh niên tình nguy+n vì cu�c s�ng c�ng $&ng” 

v#i nh
ng hình th^c ho/t $�ng phong phú và $a d/ng thu hút thanh 

niên h�c sinh tham gia nh  câu l/c b� “th9 v>n”, câu l/c b� “v>n hoá ngh+ 

thuOt”, câu l/c b� “th6 d�c th6 thao”…  

* N�m b�t v; tình c*m, tâm t , nguy+n v�ng c7a h�c sinh $6 có $=nh 

h #ng trong vi+c $i;u chanh và giáo d�c các em cho phù h�p… 

— Trung h�c phN thông (THPT) là c5p h�c cu�i cùng c7a giáo d�c phN 

thông có trách nhi+m hoàn thành vi+c $ào t/o l^a tuNi h�c sinh phN 

thông. Dây là c5p h�c voa tr�c ti�p t/o ngu&n cho bOc cao $Vng, $/i h�c 

nói riêng, voa góp ph@n quan tr�ng vào vi+c $ào t/o ngu&n nhân l�c 

ph�c v� s� nghi+p công nghi+p hoá, hi+n $/i hoá $5t n #c nói chung.  
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L^a tuNi h�c sinh THPT ngày nay có nhi;u bi�n $Ni m/nh m  ̀c* v; nhOn 

th^c, thái $� và th6 hi+n trong tình c*m, hành vi $�i v#i b*n thân, v#i 

m�i ng !i trong xã h�i, v#i công vi+c và rèn luy+n hàng ngày. DLc $i6m 

chung và nNi bOt v; tình c*m c7a thanh niên h�c sinh là r5t phong phú, 

sâu s�c, có c9 s: lí tính khá v
ng ch�c. Trong $!i s�ng c7a các em, tình 

c*m luôn g�n li;n v#i lí trí. Ph@n $ông các em r5t n>ng $�ng, có ki�n 

th^c, s�ng có hoài bão.  

Giáo viên là ng !i ch7 y�u n�m b�t $Lc $i6m tâm lí c7a h�c sinh b:i h� 

có ki�n th^c s  ph/m, nghi+p v� s  ph/m. Nh ng $&ng th!i giáo viên 

ph*i k�t h�p v#i gia $ình $6 l�ng nghe nh
ng ph*n ánh to gia $ình v; 

con em mình. C�ng $&ng là b� phOn tham gia $óng góp ý ki�n bN sung 

$6 giúp giáo viên hi6u bi�t h9n v; h�c sinh c7a mình.  

— V#i n�i dung này s` có các hình th^c tN ch^c sau: thông qua các cu�c 

vi�ng th>m gia $ình h�c sinh; trong nh
ng cu�c h�p ph� huynh h�c sinh 

vào $@u n>m h�c, cu�i h�c kì I và cu�i n>m h�c hoLc trong các cu�c h�p 

v#i ban $/i di+n ph� huynh h�c sinh. 

* Giáo d�c hành vi v>n hoá và rèn kR n>ng s�ng cho h�c sinh THPT: 

Thanh niên $ang ph*i $�i mLt v#i nhi;u khó kh>n trong vi+c l�a ch�n 

nh
ng giá tr= m#i voa phù h�p v#i truy;n th�ng c7a dân t�c voa $áp ^ng 

xu h #ng phát tri6n c7a xã h�i hi+n $/i, nh5t là vi+c l�a ch�n hành vi ^ng 

xX trong cu�c s�ng, trong h�c tOp, công tác và các m�i quan h+ xã h�i. 

~ng xX nh  th� nào $6 $ �c coi là ng !i có v>n hoá và làm th� nào $6 

h #ng gi#i tr3 t#i ^ng xX có v>n hoá? Dây là v5n $; c5p thi�t $Lt ra, $òi 

hri chúng ta c@n có s� nhìn nhOn nghiêm túc và khách quan. 

— ~ng xX là m�t bi6u hi+n c7a giao ti�p, là s� ph*n ^ng c7a con ng !i 

tr #c s� tác $�ng c7a ng !i khác v#i mình trong m�t tình hu�ng nh5t 

$=nh $ �c th6 hi+n qua thái $�, hành vi, cX cha và cách nói n>ng c7a cá 

nhân v#i nh
ng ng !i xung quanh. Hành vi ^ng xX có v>n hoá là nh
ng 

bi6u hi+n ho/t $�ng bên ngoài c7a con ng !i, $ �c th6 hi+n : l�i s�ng, 

n�p s�ng, suy nghR và cách ^ng xX c7a con ng !i $�i v#i b*n thân; v#i 

nh
ng ng !i xung quanh; trong công vi+c và trong môi tr !ng ho/t $�ng 

hàng ngày. Tuy nhiên, hành vi ^ng xX có v>n hoá c7a mWi cá nhân l/i 
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khác nhau nó $ �c hình thành qua quá trình h�c tOp, rèn luy+n và 

tr :ng thành c7a mWi cá nhân trong xã h�i. Hành vi ^ng xX có v>n hoá 

c7a tuNi tr3 $ �c coi là các giá tr= v>n hoá, $/o $^c, thxm mR c7a mWi cá 

nhân $ �c th6 hi+n thông qua thái $�, hành vi, cX cha, l!i nói c7a mWi cá 

nhân $ó. Nó $ �c bi6u hi+n trong m�i quan h+ v#i nh
ng ng !i xung 

quanh, trong h�c tOp, công tác, v#i b/n bè cùng trang l^a và thOm chí 

ngay c* v#i chính b*n thân h�. 

V; hành vi ^ng xX có v>n hoá c7a th� h+ tr3 hi+n nay, có nhi;u ý ki�n 

khác nhau. Bên c/nh nh
ng bi6u hi+n c7a hành vi ^ng xX có v>n hoá, 

hi+n nay vpn còn m�t b� phOn trong gi#i tr3 có nh
ng hành vi ^ng xX 

thi�u v>n hoá. Nh
ng em này th !ng không có ý chí ph5n $5u, s�ng 

buông th*, sa $à vào các t+ n/n xã h�i nh : c! b/c, r �u chè, ma túy, m/i 

dâm… Dây hoàn toàn là nh
ng bi6u hi+n c7a n�p s�ng xa l/, sai trái, $i 

ng �c v#i truy;n th�ng v>n hoá c7a dân t�c. Hi+n t �ng các b/n tr3, 

trong $ó có h�c sinh THPT v>ng t�c, chXi th;, ngang nhiên vi ph/m luOt 

l+ giao thông, có thái $� không $úng v#i ng !i già, hành $�ng thi�u v>n 

hoá n9i công c�ng… còn khá phN bi�n. 

Vì vOy, trong b�i c*nh hi+n nay chúng ta c@n có s� nhìn nhOn nghiêm túc 

v; v5n $; này. Vi+c giáo d�c hành vi ^ng xX có v>n hoá cho th� h+ tr3 c@n 

$ �c quan tâm $úng m^c. Chúng ta c@n có nh
ng hình th^c, bi+n pháp 

thích h�p $6 nhân r�ng, tuyên d 9ng nh
ng hành vi ^ng xX $Kp tuân 

theo các chuxn m�c xã h�i, voa phù h�p v#i v>n hoá, $/o $^c truy;n 

th�ng c7a Vi+t Nam, voa phù h�p v#i các chuxn m�c c7a xã h�i hi+n $/i.   

— KR n>ng s�ng là các kR n>ng thi�t th�c mà ng !i ta c@n $6 có cu�c s�ng 

an toàn, khre m/nh và hi+u qu*. Theo TN ch^c Y t� Th� gi#i (WHO, 2003) 

thì kR n>ng s�ng là các kh* n>ng $6 có hành vi thích ^ng (adaptive), giúp 

các cá nhân có th6 ^ng xX hi+u qu* tr #c các nhu c@u và thách th^c c7a 

cu�c s�ng hbng ngày. KR n>ng s�ng là nh
ng kR n>ng mang tính tâm lí xã 

h�i và kR n>ng v; giao ti�p $ �c vOn d�ng trong nh
ng tình hu�ng hbng 

ngày $6 t 9ng tác m�t cách hi+u qu* v#i ng !i khác và gi*i quy�t có hi+u 

qu* nh
ng v5n $;, nh
ng tình hu�ng c7a cu�c s�ng hbng ngày. Còn theo 

UNICEF thì kR n>ng s�ng là ti�p cOn giúp thay $Ni hoLc hình thành hành 

vi m#i, ti�p cOn này l u ý $�n s� cân bbng v; ti�p thu ki�n th^c, hình 

thành thái $� và kR n>ng.  
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Theo quan $i6m c7a UNESCO, kR n>ng s�ng là n>ng l�c cá nhân $6 th�c 

hi+n $@y $7 các ch^c n>ng và tham gia vào cu�c s�ng hbng ngày 

(UNESCO Hà N�i, 2003). KR n>ng s�ng là nh
ng kR n>ng tâm lí xã h�i liên 

quan $�n tri th^c, nh
ng giá tr= và nh
ng thái $�. B�n tr� c�t trong giáo 

d�c là m�t cách ti�p cOn kR n>ng s�ng. Dó chính là s� k�t h�p các kR n>ng 

tâm lí xã h�i (H�c $6 bi�t là kR n>ng liên quan $�n tri th^c; H�c $6 làm liên 

quan $�n kR n>ng th�c hành; H�c $6 cùng chung s�ng là kR n>ng liên quan 

$�n thái $�; H�c $6 t� khVng $=nh mình là kR n>ng liên quan $�n giá tr=).  

Nh  vOy, quan ni+m cho rbng kR n>ng s�ng là n>ng l�c $6 th�c hi+n $@y 

$7 các ch^c n>ng và tham gia vào cu�c s�ng hbng ngày có n�i hàm r�ng 

h9n vì nó s` bao g&m c* nh
ng kR n>ng c9 b*n nh : kR n>ng $�c, vi�t, làm 

tính... Còn quan ni+m kR n>ng s�ng là nh
ng kR n>ng mang tính tâm lí xã 

h�i giúp gi*i quy�t có hi+u qu* nh
ng tình hu�ng trong cu�c s�ng... có 

n�i hàm hKp h9n, nh ng là nh
ng kR n>ng ph^c t/p h9n $òi hri s� tNng 

h�p các y�u t� ki�n th^c, thái $� và hành vi. KR n>ng s�ng voa mang tính 

cá nhân voa mang tính xã h�i: mang tính cá nhân vì $ó là n>ng l�c c7a cá 

nhân, mang tính xã h�i vì trong mWi m�t giai $o/n phát tri6n c7a l=ch sX 

xã h�i, : mWi vùng mi;n l/i $òi hri mWi cá nhân có nh
ng kR n>ng s�ng 

thích h�p. Khái ni+m kR n>ng s�ng $ �c hi6u theo nhi;u cách khác nhau 

: tong qu�c gia. � m�t s� n9i, kR n>ng s�ng $ �c h #ng vào giáo d�c v+ 

sinh, dinh d 2ng và phòng b+nh. � m�t s� n9i khác, nó nhbm vào vi+c 

giáo d�c hành vi, cách c  xX, giáo d�c an toàn trên $ !ng ph�, giáo d�c 

b*o v+ môi tr !ng, hay giáo d�c lòng yêu hòa bình. 

MWi kR n>ng s�ng $;u có m�t v= th� quan tr�ng trong vi+c hình thành 

nhân cách th� h+ tr3. Có th6 hi6u n�i dung c7a m�t kR n>ng s�ng c@n 

thi�t trong quá trình giáo d�c h�c sinh nh  sau: 

+ KR n>ng t� nhOn th^c: S� t� nhOn th^c $ �c n>ng l�c c7a b*n thân và v= 

trí c7a mình trong tOp th6 s` giúp cho mWi cá nhân h�c sinh t/o lOp cho 

mình cu�c s�ng phù h�p v#i kh* n>ng, $i;u ki+n c7a chính mình; nhOn 

bi�t và hi6u rõ b*n thân v; nh
ng mLt m/nh và mLt y�u c7a mình $6 có 

th6 t� $ánh giá v; mình, tránh $ �c nh
ng hành $�ng x�c nNi, thi�u tính 

th�c tiin. 

+ KR n>ng xác $=nh giá tr=: n�u xác $=nh giá tr= $úng s` giúp h�c sinh ch�n 

$ �c h #ng $i và gi*i pháp phù h�p trong các tình hu�ng gay c5n c7a 

cu�c s�ng, tránh $ �c nh
ng ph*n ^ng tiêu c�c nh5t th!i. 
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+ KR n>ng giao ti�p: rèn luy+n kR n>ng giao ti�p giúp h�c sinh bi�t chia s3 

nh
ng nguy+n v�ng, nh
ng ý t :ng, nh
ng b>n kho>n trong cu�c s�ng 

c7a chính mình và c7a ng !i khác. 

+ KR n>ng ra quy�t $=nh: trong cu�c s�ng hbng ngày ai cPng $;u ph*i ra 

nhi;u quy�t $=nh. Có nh
ng quy�t $=nh t 9ng $�i $9n gi*n, song có 

nh
ng quy�t $=nh ph^c t/p liên quan $�n các m�i quan h+, $�n t 9ng lai 

c7a b*n thân. Vì vOy h�c sinh c@n n�m b�t quy trình, l�a ch�n các gi*i 

pháp $6 $ a ra nh
ng quy�t $=nh phù h�p. 

+ KR n>ng $ 9ng $@u v#i các thách th^c trong cu�c s�ng: Con ng !i trong 

xã h�i hi+n $/i ph*i ch=u nhi;u áp l�c, ngay c* l^a tuNi h�c sinh. Rèn 

luy+n kR n>ng ^ng phó tích c�c v#i các tình hu�ng khxn c5p thông qua 

các tình hu�ng th�c, tình hu�ng gi* $=nh s` giúp các em chuxn b= các 

y�u t� tâm lí $6 $ón nhOn, $6 xX trí m�t cách khôn ngoan khi c@n thi�t. 

+ KR n>ng kiên $=nh: Dó là lo/i kR n>ng r5t c@n rèn luy+n cho h�c sinh trong 

$i;u ki+n s�ng ph^c t/p hi+n nay. Rèn luy+n kR n>ng kiên $=nh giúp các 

em làm ch7 $ �c các y�u t� tâm lí, c*m xúc trong các tình hu�ng c� th6, 

$*m b*o s� cân bbng, dung hòa gi
a quy;n l�i/nhu c@u c7a b*n thân v#i 

quy;n l�i và nhu c@u c7a ng !i khác, tránh $ �c các v5n $; mà các em 

hay gLp ph*i là hi�u th�ng, v= ka hoLc ph�c tùng, ph� thu�c. 

+ KR n>ng $Lt m�c tiêu: là kh* n>ng c7a con ng !i trong vi+c $; ra cái $ích 

có th6 th�c hi+n $ �c cho m�t v5n $; nào $ó c7a cu�c s�ng. Rèn luy+n 

kR n>ng này giúp các em xác $=nh $ �c các m�c tiêu m�t cách c� th6 và 

th�c t�, phù h�p v#i hoàn c*nh và $i;u ki+n c7a b*n thân.  

Giáo d�c kR n>ng s�ng là m�t trong nh
ng n�i dung giáo d�c c7a nhà 

tr !ng hi+n nay. Vì vOy, giáo viên h9n ai h�t là ng !i tr�c ti�p ti�n hành 

giáo d�c kR n>ng s�ng cho h�c sinh, $&ng th!i ph�i h�p cùng gia $ình 

h�c sinh ki6m tra $ánh giá m^c $� $/t $ �c các trình $� kR n>ng s�ng 

khác nhau : h�c sinh. 

* Giáo d�c cho h�c sinh THPT v; trách nhi+m công dân $�i v#i c�ng $&ng 

n9i mình sinh s�ng, rèn luy+n và giao l u hbng ngày: 

Dây là m�t n�i dung giáo d�c c@n thi�t cho h�c sinh THPT khi mà các 

em $ang chuxn b= tr: thành nh
ng công dân $óng góp s^c và trí tu+ cho 

s� phát tri6n c7a c�ng $&ng. Tr #c h�t mWi h�c sinh ph*i ý th^c $ �c v= 
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th� c7a b*n thân mình trong c�ng $&ng, n9i mình $ang sinh s�ng và 

ho/t $�ng. C@n ph*i làm cho h�c sinh hi6u rbng mình ph*i có trách 

nhi+m v#i c�ng $&ng trong vi+c phát tri6n nh
ng giá tr= t�t $Kp mà c�ng 

$&ng $ã xây d�ng. Do $ó các em c@n có thái $� tích c�c $�i v#i c�ng $&ng. 

Thái $� $ó th6 hi+n : s� c*m thông chia s3, : s� quan tâm $�n nh
ng 

ng !i xung quanh, bi�t phân bi+t rõ ràng $âu là hành vi tích c�c và hành 

vi nào là tiêu c�c, bi�t bày tr quan $i6m c7a mình trong vi+c tìm ra 

nh
ng bi+n pháp hi+u qu* nhbm làm cho c�ng $&ng phát tri6n b;n v
ng. 

N�i dung này liên quan nhi;u $�n c�ng $&ng dân c , n9i h�c sinh s�ng 

và rèn luy+n. Vì vOy, c�ng $&ng s` là ng !i tr�c ti�p cha dpn cho h�c sinh 

nh
ng yêu c@u c7a s� phát tri6n kinh t� xã h�i c7a $=a ph 9ng, giúp các 

em xác $=nh trách nhi+m công dân trong vi+c góp ph@n xây d�ng quê 

h 9ng. MLt khác, h� c@n k�t h�p v#i gia $ình và giáo viên $6 giáo d�c 

trách nhi+m công dân cho h�c sinh thông qua vi+c d/y h�c : nhà tr !ng 

và rèn luy+n : gia $ình. 

* Giáo d�c b*o v+ môi tr !ng : c�ng $&ng: 

Giáo d�c b*o v+ môi tr !ng cho h�c sinh có th6 thông qua con $ !ng 

d/y h�c m�t s� môn h�c có nhi;u kh* n>ng h9n c*, $&ng th!i qua các 

ho/t $�ng ngo/i khoá t/i c�ng $&ng. Dây là m�t n�i dung ph�i h�p c@n 

thi�t gi
a nhà tr !ng, mà tr�c ti�p là giáo viên, v#i gia $ình và c�ng $&ng 

xã h�i. B� Giáo d�c và Dào t/o $ã phát $�ng phong trào thi $ua “Xây 

d�ng tr !ng h�c thân thi+n, h�c sinh tích c�c” trong các tr !ng phN 

thông giai $o/n 2008 — 2013. N�u : trong nhà tr !ng, môi tr !ng c7a h�c 

sinh g&m khuôn viên nhà tr !ng v#i tr !ng l#p, sân ch9i, phòng thí 

nghi+m, v !n tr !ng, các ti+n nghi sinh ho/t, gi*ng d/y và h�c tOp, m�i 

quan h+ thân thi+n gi
a giáo viên v#i giáo viên, gi
a giáo viên v#i h�c 

sinh, gi
a h�c sinh v#i các nhân viên ph�c v� nhà tr !ng. B*o v+ môi 

tr !ng c7a h�c sinh ph*i $ �c th6 hi+n trong nhOn th^c, hành $�ng sáng 

t/o và tinh th@n skn sàng tham gia các ho/t $�ng b*o v+ môi tr !ng.  

— � c�ng $&ng, môi tr !ng là t5t c* nh
ng gì xung quanh các em. To nhà 

cXa, $ !ng thôn ngõ xóm, $�n h+ th�ng công trình công c�ng, to nh
ng 

di tích l=ch sX $�n nh
ng c*nh quan thiên nhiên ban tLng, to các ngu&n 

tài nguyên c7a thiên nhiên $�n nh
ng ngu&n tài nguyên do bàn tay con 

ng !i t/o ra… $;u là môi tr !ng s�ng mà h�c sinh có nhi+m v� ch>m 

sóc và b*o v+ nhbm $*m b*o cho s� phát tri6n b;n v
ng c7a nó.  
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Giáo viên cha rõ cho h�c sinh bi�t v; nh
ng n�i dung giáo d�c b*o v+ môi 

tr !ng thông qua d/y h�c và tN ch^c các ho/t $�ng giáo d�c. To $ó giao 

nhi+m v� cho h�c sinh th�c hi+n vi+c b*o v+ môi tr !ng : gia $ình và 

c�ng $&ng. Giáo viên ph�i h�p v#i gia $ình và c�ng $&ng trong vi+c ki6m 

tra và $ánh giá k�t qu* th�c hi+n giáo d�c b*o v+ môi tr !ng c7a h�c sinh. 

 

Nội dung 3  

THIẾT KẾ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN VỚI GIA ĐÌNH 

VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Thiết kế kế hoạch phối hợp giữa giáo viên với gia 

đình và cộng đồng. 

1. Nhiệm vụ 

 H�c viên t� thi�t k� b*n k� ho/ch ph�i h�p giáo d�c gi
a giáo viên v#i 

gia $ình và c�ng $&ng $6 giáo d�c h�c sinh theo mpu sau $ây: 

N�i dung  

ph�i hp 

Các bi�n pháp 

ph�i hp 

�i�u ki�n �� 

ph�i hp 

Th�i gian 

ph�i hp 

Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

Trong mWi c�t c@n ghi rõ và c� th6 $6 $*m b*o tính kh* thi c7a b*n k� 

ho/ch. C@n $*m b*o s� t 9ng ^ng n�i dung gi
a các c�t v#i nhau $6 t/o 

nên tính lôgic c7a nó.  
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2. Thông tin phản hồi  

B*n k� ho/ch ph*i th6 hi+n $ �c nh
ng n�i dung chi ti�t sau $ây: 

— V; n�i dung ph�i h�p:  

C@n cha ra $ �c nh
ng n�i dung ph�i h�p c� th6 và thi�t th�c. Mu�n vOy 

ph*i xu5t phát to th�c t� tình hình h�c sinh xem các em y�u : $i6m nào, 

mLt t�t : $âu, nguyên nhân nào gây nên nh
ng h/n ch� $ó, do to phía 

gia $ình hay to chính b*n thân h�c sinh… 

— V; bi+n pháp ph�i h�p:  

Dó là nh
ng bi+n pháp c� th6, tránh chung chung và khó th�c hi+n. Dó 

có th6 là bi+n pháp v; nâng cao nhOn th^c cho gia $ình và c�ng $&ng. 

C�ng $&ng : $ây có nhi;u lo/i $�i t �ng khác nhau, do $ó bi+n pháp 

cPng ph*i $a d/ng. Có bi+n pháp dành cho tN tr :ng dân ph� (thôn, 

xóm), có bi+n pháp dành cho hàng xóm láng gi;ng, bi+n pháp cho các tN 

ch^c xã h�i : $=a ph 9ng… Dây là nh
ng bi+n pháp ph�i h�p, vì vOy c@n 

cha ra c� th6 nh
ng n�i dung ph�i h�p, nhi+m v� c7a tong $�i t �ng 

tham gia vào s� ph�i h�p $ó. HoLc có nh
ng bi+n pháp thiên v; mLt 

hành chính. Khi $ó l/i liên h+ v#i chính quy;n $=a ph 9ng hay các tN 

ch^c xã h�i $6 th�c hi+n bbng các v>n b*n có tính pháp lí c7a nhà n #c. 

Cha có nh  vOy m#i th�c s� $em l/i s� tin t :ng c7a gia $ình, $&ng th!i 

t/o nên s� g�n bó thân thi+n gi
a gia $ình v#i chính quy;n $=a ph 9ng. 

— V; $i;u ki+n $6 ph�i h�p:  

S� ph�i h�p cha có k�t qu* khi có nh
ng $i;u ki+n c� th6, tùy thu�c vào 

n�i dung và bi+n pháp ph�i h�p. Di;u ki+n $ó có th6 là v; vOt ch5t nh  

kinh phí, các ph 9ng ti+n kR thuOt, các ph 9ng ti+n truy;n thông $/i 

chúng, các vOt d�ng c� th6… CPng có khi cha là $i;u ki+n v; mLt tinh 

th@n nh : s� 7ng h� c7a ng !i dân, thái $� thân thi+n c7a c�ng $&ng, s� 

quan tâm c7a m�i ng !i dân trong c�ng $&ng trong vi+c chung s^c 

chung lòng giáo d�c h�c sinh, m�t buNi giao l u v>n ngh+ trong c�ng 

$&ng cPng có th6 là $i;u ki+n v; mLt tinh th@n… 

— V; th!i gian $6 ph�i h�p:  

Giáo viên ph*i r5t linh ho/t b� trí th!i gian ph�i h�p v#i gia $ình và c�ng 

$&ng sao cho thuOn l�i cho c* hai phía, không làm *nh h :ng $�n công 

vi+c c7a nhau. 
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Hoạt động 2: Trình bày kết quả thiết kế kế hoạch phối hợp giữa 

giáo viên với gia đình và cộng đồng tại nhóm học tập. 

1. Nhiệm vụ 

SX d�ng kR thuOt hri chuyên gia: H�c viên chuy6n b*n k� ho/ch mà mình $ã 

thi�t k� cho to 2 $�n 3 $&ng nghi+p $6 xin ý ki�n c7a h� v; n�i dung ph�i 

h�p, bi+n pháp ph�i h�p, $i;u ki+n $6 ph�i h�p, th!i gian $6 ph�i h�p. 

Sau $ó h�p nhóm $&ng nghi+p $6 cùng nhau chia s3, $óng góp ý ki�n bN 

sung hoLc chanh sXa $6 b*n k� ho/ch mang tính kh* thi h9n. 

2. Thông tin phản hồi  

K� ho/ch là tOp h�p các m�c tiêu có quan h+ chLt ch` v#i nhau, th�ng 

nh5t b:i m�c tiêu chung và h+ th�ng nh
ng bi+n pháp $ �c xây d�ng 

tr #c cho m�t giai $o/n nh5t $=nh nhbm th�c hi+n nhi+m v� giáo d�c $ã 

$ �c xác $=nh. K� ho/ch còn là ch 9ng trình hành $�ng $ �c xây d�ng 

trên c9 s: nh
ng cha th=, ngh= quy�t c7a D*ng và Nhà n #c v; giáo d�c, 

$ �c vOn d�ng và th�c hi+n trong nh
ng $i;u ki+n c� th6, phù h�p v#i 

$Lc $i6m c� th6. 

K� ho/ch ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng trong công tác 

giáo d�c h�c sinh THPT là m�t b� phOn c7a k� ho/ch giáo d�c chung c7a 

ng !i giáo viên ch7 nhi+m. LOp k� ho/ch là v/ch ra nh
ng cách ti�p cOn 

h�p lí $6 $/t $ �c các m�c tiêu $ã $; ra. Không có k� hoach thì giáo viên 

s  ̀ không ch7 $�ng $ �c công tác c7a mình trong vi+c ph�i h�p gi
a gia 

$ình và c�ng $&ng, hi+u qu* s` th5p. LOp k� ho/ch ph�i h�p cho phép ng !i 

giáo viên s` ch7 $�ng h9n trong vi+c th�c hi+n các m�c tiêu giáo d�c.  

LOp k� ho/ch là quy�t $=nh tr #c xem ph*i làm cái gì? Làm nh  th� nào? 

Khi nào làm? Nh
ng ai làm cái $ó? Làm vi+c $ó trong nh
ng $i;u ki+n nào? 

LOp k� ho/ch $ �c hi6u là thi�t k� tr #c b #c $i cho ho/t $�ng t 9ng lai 

thông qua vi+c sX d�ng và khai thác t�i  u ngu&n nhân l�c, vOt l�c $6 $/t 

$ �c nh
ng m�c tiêu xác $=nh. LOp k� ho/ch $òi hri ph*i có tri th^c và 

kR n>ng ti�n hành, xác $=nh $ �c $ !ng l�i và $ a ra các quy�t $=nh trên 

c9 s: các m�c tiêu, s� hi6u bi�t cùng các $ánh giá m�t cách thOn tr�ng. 

K� ho/ch là s� sáng t/o c7a ng !i giáo viên, ph*n ánh kh* n>ng xX lí 

thông tin, xác $=nh m�c tiêu, thi�t k� và d� $oán các ho/t $�ng $/t $ �c 

m�c tiêu này.  
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Th�c tiin cho th5y, k� ho/ch dù $ �c thi�t k� m�t cách cxn thOn, có tính 

$�n nh
ng ti;n $; và nh
ng $i;u ki+n nh5t $=nh, song không tránh khri 

nh
ng h/n ch� do nh
ng bi�n $�ng c7a th�c tiin $em l/i. Do $ó ng !i 

giáo viên c@n d�a vào các thông tin thu $ �c, $�i chi�u v#i m�c tiêu $6 

k=p th!i $i;u chanh và hoàn thi+n k� ho/ch m�t cách linh ho/t sáng t/o 

nhbm th�c hi+n t�t nh
ng m�c tiêu $ã $; ra. M�t giáo viên giri trong 

công tác giáo d�c là ng !i bi�t xây d�ng k� ho/ch, th�c hi+n theo k� 

ho/ch và cPng bi�t $i;u chanh chúng n�u th5y c@n thi�t. 

D�i v#i b*n k� ho/ch ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và c�ng $&ng 

dân c , giáo viên là ng !i xây d�ng trên c9 s: c7a s� trao $Ni th�ng nh5t 

c7a các phía. Sau khi xây d�ng xong b*n k� ho/ch, giáo viên cùng trao 

$Ni v#i gia $ình và c�ng $&ng dân c  v#i nh
ng $/i di+n c� th6 nhbm 

th�ng nh5t v; n�i dung và cách th�c hi+n trong th�c t�. C@n có b*n cam 

k�t gi
a các bên $6 k� ho/ch này $ �c th�c thi c� th6.  

 

Nội dung 4 

BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN VỚI 

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC 

SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Làm bài tập cá nhân – Liệt kê các biện pháp phối 

hợp giữa giáo viên với gia đình và cộng đồng. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên t� li+t kê các bi+n pháp ph�i h�p gi
a giáo viên v#i gia $ình và 

c�ng $&ng trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT trên c9 s: nh
ng kinh 

nghi+m mà b*n thân $ã tích lPy $ �c qua nh
ng n>m làm công tác ch7 

nhi+m l#p. 

2. Thông tin phản hồi  

Giáo d�c là quá trình có tính xã h�i, do $ó có nhi;u l�c l �ng tham gia. 

MWi l�c l �ng giáo d�c $;u có nh
ng vai trò và ch^c n>ng riêng. Vì th� 

giáo viên ch7 nhi+m c@n ph*i bi�t khai thác th� m/nh c7a các l�c l �ng 

$ó, ch7 $�ng ph�i h�p tN ch^c giáo d�c h�c sinh có k�t qu* nh5t.  



78  |  MODULE THPT 39 

T>ng c !ng s� ph�i h�p là làm cho nó phát tri6n h9n n
a và ch5t l �ng 

h9n n
a s� ph�i h�p gi
a gia $ình và c�ng $&ng xã h�i trong công tác 

giáo d�c h�c sinh THPT. T>ng c !ng s� ph�i h�p $òi hri mWi bên tham 

gia $;u ph*i nW l�c xích l/i g@n nhau $6 cùng th�c hi+n m�c $ích $ã $; ra.  

M�t s� bi+n pháp t>ng c !ng s� ph�i h�p gi
a giáo viên v#i ph� huynh 

h�c sinh và c�ng $&ng trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT nh : 

— Nâng cao nhOn th^c v; s� c@n thi�t ph*i ph�i h�p giáo d�c gi
a gia $ình 

và c�ng $&ng dân c  trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT. 

— LOp k� ho/ch giáo d�c h�c sinh THPT : c�ng $&ng dân c . Khi lOp k� 

ho/ch, c@n trao $Ni c� th6 v#i nh
ng $/i di+n c7a c�ng $&ng dân c  nh : 

tN tr :ng dân ph� hay làng xã, H�i Ph� n
, H�i C�u chi�n binh, Doàn 

Thanh niên… và v#i gia $ình h�c sinh. 

— Hình thành m/ng l #i ph�i h�p giáo d�c mà trong $ó có $/i di+n ph� 

huynh h�c sinh và $/i di+n các tN ch^c : c�ng $&ng. M/ng l #i này có k� 

ho/ch ho/t $�ng c� th6 nhbm cung c5p nh
ng thông tin c� th6 v; tình 

hình con em mình : gia $ình và c�ng $&ng, giúp cho vi+c th�c hi+n k� 

ho/ch ph�i h�p $ã $ �c xây d�ng $i t#i thành công và hi+u qu*. 

— Th !ng xuyên n�m b�t tình hình h�c sinh qua m/ng l #i ph�i h�p : trên 

$6 to $ó tìm ra nh
ng bi+n pháp kh* thi và hi+u qu* nh5t trong công tác 

giáo d�c h�c sinh THPT. 

— SX d�ng m/ng l #i truy;n thông c7a c�ng $&ng $6 tuyên truy;n công tác 

giáo d�c h�c sinh THPT, $áp ^ng v#i yêu c@u c7a nhà tr !ng và c7a  

$=a ph 9ng, góp ph@n làm cho b� mLt $=a ph 9ng ngày càng phát tri6n 

t�t $Kp. 

Hoạt động 2: Trao đổi với đồng nghiệp về các biện pháp phối 

hợp giữa giáo viên với gia đình và cộng đồng. 

1. Nhiệm vụ 

Trao $Ni cùng $&ng nghi+p v; s� phù h�p và tính kh* thi c7a các bi+n 

pháp do b*n thân $; xu5t và cách th�c hi+n các bi+n pháp này nh  th� 

nào là h�p lí.  
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2. Thông tin phản hồi  

Khi trao $Ni cùng $&ng nghi+p, c@n trình bày rõ m�c tiêu, n�i dung, cách 

th�c hi+n cùng nh
ng $i;u ki+n th�c hi+n $6 h� góp ý c� th6 và xác 

$áng, giúp cho vi+c th�c thi các bi+n pháp $; xu5t có k�t qu* h9n. D&ng 

th!i cPng nêu lên nh
ng khó kh>n b5t cOp trong quá trình th�c hi+n s� 

ph�i h�p này. 

Sau khi trao $Ni xong, giáo viên c@n xem l/i nh
ng góp ý c7a $&ng 

nghi+p $6 ti�n hành chanh sXa và bN sung k=p th!i. 

Nội dung 5 

TỔNG KẾT MODULE 

H�c viên t� $; xu5t các hình th^c ho/t $�ng $6 có th6 b� trí cùng v#i l#p 

ti�n hành các ho/t $�ng tNng k�t bài h�c, to $ó rút ra nh
ng k�t luOn bài 

h�c cho chính b*n thân mình. 

 D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MODULE 

1. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1) T<i sao giáo viên ch4 nhi-m c=n ph�i ph5i h6p gi>a gia �ình và c?ng 

�@ng trong công tác giáo d8c h�c sinh THPT? 

2) Xác �$nh nh>ng n?i dung c=n ph5i h6p gi>a giáo viên vEi gia �ình h�c 

sinh và c?ng �@ng. 

3) Li-t kê nh>ng l
c lH6ng xã h?i J c?ng �@ng c=n ph�i ph5i h6p vEi giáo 

viên. Trong nh>ng l
c lH6ng �ó thì �5i tH6ng nào là quan tr�ng hKn c�? 

4) Có nh>ng phHKng pháp hay hình th!c ph5i h6p nào gi>a giáo viên ch4 

nhi-m vEi gia �ình và c?ng �@ng mà th=y/cô thHNng sO d8ng? PhHKng 

pháp nào là có hi-u qu� hKn c�? Vì sao? 

5) Mô t� m?t ví d8 vS s
 ph5i h6p này mà th=y/cô �ã làm thành công trong 

th
c t0 công tác giáo d8c h�c sinh THPT. 

6) Xây d
ng �S cHKng cho m?t cu?c làm vi-c vEi m?t �Kn v$ J c?ng �@ng J 

�$a phHKng theo m?t n?i dung giáo d8c nào �ó cho h�c sinh lEp mình 

làm ch4 nhi-m. 
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2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào ý �úng trong các câu h�i sau: 

1) S
 ph5i h6p gi>a giáo viên vEi gia �ình và c?ng �@ng trong công tác giáo 

d8c h�c sinh THPT là: 

a) C=n thi0t. 

b) Có cXng �H6c, không có cXng �H6c. 

c) Không c=n thi0t. 

2) S
 ph5i h6p gi>a giáo viên vEi gia �ình và c?ng �@ng trong công tác giáo 

d8c h�c sinh THPT là: 

a) R[t thu n l6i. 

b) Không thu n l6i. 

c) G]p nhiSu khó kh^n. 

3) Ph5i h6p vEi gia �ình h�c sinh là: 

a) D` dàng nh[t. 

b) CXng có khi g]p khó kh^n. 

c) Không d` dàng. 

4) Ph5i h6p vEi c?ng �@ng là: 

a) R[t thu n l6i. 

b) Không thu n l6i. 

 E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH HỌC SINH 

* Hình thành nhân cách cho HS là quá trình tN ch^c ho/t $�ng có m�c 

$ích có k� ho/ch $�n các mLt nhOn th^c, tình c*m và hành $�ng ý chí 

c7a các em. Hi+u qu* c7a quá trình tN ch^c này ph� thu�c vào nhi;u y�u 

t�, trong $ó vi+c ph�i h�p v#i các bOc cha mK và thân nhân c7a gia $ình 
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h�c sinh là y�u t� c@n $ 9c coi tr�ng. B:i vì, gia $ình là t� bào c7a xã h�i, 

là cái nôi thân yêu nuôi d 2ng c* $!i ng !i, là môi tr !ng quan tr�ng 

giáo d�c n�p s�ng và hình thành nhân cách. D*m b*o s�i dây liên k�t 

g�n bó gi
a nhà tr !ng v#i gia $ình là m�t $*m b*o cho vi+c th�c hi+n 

tính liên t�c và $&ng b� trong tN ch^c ho/t $�ng giáo d�c, voa là s� bù 

$�p nh
ng tác $�ng giáo d�c mà trong $i;u ki+n c7a nhà tr !ng khó có 

th6 làm $ �c. 

* N�i dung xây d�ng m�i quan h+ v#i cha mK h�c sinh: 

— Liên l/c v#i ph� huynh ngay khi n>m h�c b�t $@u, có nghRa là khi ti�p 

nhOn danh sách h�c s=nh c7a l#p là ti�p nhOn luôn danh sách c7a cha mK 

hoLc ng !i nuôi d 2ng h�c sinh. 

— Có th6 hình thành m�t b� phOn h& s9 gXi cho mWi ph� huynh h�c sinh 

$6 có thông tin nh : 

+ Tên h�, ngh; nghi+p cha mK hoLc ng !i nuôi d 2ng. 

+ D=a cha gia $ình. 

+ S� $i+n tho/i $6 liên l/c khi c@n thi�t. 

+ Nh
ng $Lc $i6m c@n chú ý khi giáo d�c con em c7a mình mà gia $ình 

th5y c@n thi�t $; ngh= v#i giáo viên ch7 nhi+m. 

+ Có th6 ghi chú thêm th!i gian hay cách t�t nh5t $6 liên l/c gi
a giáo viên 

v#i gia $ình khi c@n thi�t. 

— LOp m�t danh sách s� $i+n tho/i chung c7a các gia $ình HS gXi cho t5t 

c* các giáo viên c7a l#p. 

— Chuxn b= $ a ra m�t danh sách nh
ng $& dùng, nh
ng sách v: và d�ng 

c� c@n thi�t mà các em ph*i mang theo vào mWi ngày $�n l#p. 

— GXi thông báo cho cha mK hoLc ng !i nuôi d 2ng bi�t v; k� ho/ch $/i 

h�i cha mK h�c sinh, k6 c* n�i dung và ngày gi! c� th6. Có th6 g�i ý 

nh
ng v5n $; c@n th*o luOn cPng nh  nh
ng m�i quan tâm $Lc bi+t v; 

vi+c h�c tOp c7a con em mình. 

 Ch 9ng trình $/i h�i g&m có: 

+ Tuyên b� lí do (có th6 nh! m�t giáo viên c7a l#p giúp $2 hoLc chính giáo 

viên ch7 nhi+m). 
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+ Gi#i thi+u $/i bi6u và nh
ng giáo viên d/y l#p (ng !i tuyên b� lí do 

th�c hi+n). 

+ MWi cha mK h�c sinh t� gi#i thi+u tên h� mình và tên h� con em. 

+ Bài báo cáo chính c7a giáo viên ch7 nhi+m v#i nh
ng n�i dung chính 

nh  sau: 

•  Tóm t�t nh
ng n�i dung chính c7a nhi+m v� n>m h�c m#i mà Hi+u tr :ng 

$ã trình bày trong li khai gi*ng n>m h�c. Tuy nhiên c@n ph*i ng�n, cô $�ng 

và có nh
ng n�i dung thi�t th�c v#i l#p mình nh  ph� trách. 

•  Tóm t�t $Lc $i6m ban $@u c7a l#p nh  s� h�c sinh giri, khá, trung bình 

(riêng s� h�c sinh y�u kém thì $6 dành làm vi+c riêng v#i tong gia $ình 

sau $ó); s� h�c sinh có hoàn c*nh khó kh>n, h�c sinh c@n s� tr� giúp c7a 

xã h�i. 

•  D a ra yêu c@u gia $ình h�c sinh c@n tham gia $6 ph�c v� cho vi+c h�c 

t�t c7a h�c sinh. 

•  Th*o luOn chung v; nh
ng vi+c cha mK h�c sinh c@n ph*i tham gia trong 

su�t n>m h�c. 

•  Giáo viên ch7 nhi+m tNng k�t ph@n th*o luOn. 

•  B@u tr :ng ban $/i di+n c7a l#p: Các cha mK h�c sinh t� gi#i thi+u $�i 

v#i kh�i 10. D�i v#i kh�i 11, 12 thì giáo viên ch7 nhi+m c@n tham kh*o 

danh sách các ban $/i di+n cha mK h�c sinh n>m h�c tr #c cùng v#i s� 

gi#i thi+u m#i c7a các gia $ình h�c sinh. 

•  Th*o luOn. 

•  Ch�t danh sách ^ng cX viên: 

•  B@u bbng cách gi9 tay. 

•  Ban ch5p hành b@u tr :ng, phó ban. 

•  Ban ch5p hành ra m�t. 

•  Nh
ng v5n $; v; tài chính, h�i phí… $6 ban $/i di+n $i;u hành. 

•  Gi#i thi+u và b@u $/i bi6u tham gia d� $/i h�i c5p tr !ng và tham gia 

ban ch5p hành (n�u có). 

— Tuy có ban $/i di+n cha mK h�c sinh, nh ng giáo viên ch7 nhi+m l#p vpn 

th !ng xuyên liên h+ v#i gia $ình (cha mK tong h�c sinh) khi c@n thi�t, 
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không nên $6 cho cha mK h�c sinh nghR sau $/i h�i là không còn s� liên 

l/c, mà ph*i th !ng xuyên và bbng m�t vài cách khác: 

+ Qua vi�t th  tay. 

+ GLp g2 tr�c ti�p. 

+ GXi phi�u liên l/c tu@n, 2 tu@n hoLc hàng tháng. 

+ Trao $Ni qua $i+n tho/i. 

+ Qua website c7a tr !ng. 

+ Qua E-mail, qua d=ch v� SMS. 

N�i dung ph�i h�p gi
a giáo viên ch7 nhi+m l#p v#i gia $ình HS $ �c 

th6 hi+n c* v; hai phía. 

— V; phía giáo viên ch7 nhi+m l#p: 

+ Giúp các bOc cha mK hi6u bi�t v; m�c tiêu giáo d�c c7a nhà tr !ng, $Lc 

$i6m ho/t $�ng giáo d�c c7a tr !ng h�c; m�t s� ki�n th^c v; tâm lí c7a 

h�c sinh trong l^a tuNi con em c7a h�; m�t s� ph 9ng pháp tN ch^c và 

giáo d�c gia $ình. 

+ Ki+n toàn tN ch^c chi h�i ph� huynh trong l#p (v; nhân s�, v; l=ch trình 

và nh
ng quy $=nh v; ho/t $�ng c7a h�i). 

+ LOp sN liên l/c gi
a nhà tr !ng và gia $ình, h #ng dpn cách sX d�ng cho 

các bOc cha mK $6 thông tin thu $ �c : gia $ình và nhà tr !ng $*m b*o 

tính c� th6, chính xác, cOp nhOt và thông su�t. 

+ Xây d�ng k� ho/ch, n�i dung v; s� ph�i h�p gi
a giáo viên ch7 nhi+m và 

gia $ình trong tong giai $o/n c7a n>m h�c. 

+ Th�ng nh5t v#i gia $ình v; trách nhi+m giáo d�c c7a gia $ình $�i v#i con 

em h� trong th!i gian sinh ho/t : nhà, ch� $� thông báo tình hình c7a c* 

hai phía. 

+ Dánh giá các k�t qu* $ã $/t $ �c c7a mWi h�c sinh v; h�c tOp, tu d 2ng 

$/o $^c, nh
ng  u và nh �c $i6m, nh
ng v5n $; $Lc bi+t c@n l u ý $6 

thông báo cho gia $ình các em $ �c bi�t. 

+ Xác $=nh các hình th^c tN ch^c ph�i h�p gi
a nhà tr !ng và gia $ình 

(thông qua h�i cha mK h�c sinh, gLp g2 tr�c ti�p, liên l/c bbng th  to, 

$i+n tho/i, thông qua các tN ch^c, c9 quan n9i cha mK h�c sinh công tác). 
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— V; phía gia $ình h�c sinh: 

+ Ch7 $�ng liên h+ v#i nhà tr !ng, v#i giáo viên ch7 nhi+m $6 t/o lOp m�i 

quan h+ th !ng xuyên trong công tác giáo d�c con em mình, $6 giúp nhà 

tr !ng n�m b�t tình hình ho/t $�ng c7a các em trong th!i gian s�ng v#i 

gia $ình, : $=a ph 9ng. 

+ Giúp $2 giáo viên, $Lc bi+t là giáo viên ch7 nhi+m l#p có con em mình 

h�c tOp v; tinh th@n, vOt ch5t và kinh nghi+m, chuyên môn tùy theo th� 

m/nh và $i;u ki+n có th6 có $ �c c7a gia $ình. 

+ K�t h�p cùng v#i nhà tr !ng tN ch^c ho/t $�ng giáo d�c ngoài gi! lên l#p. 

+ Th�c hi+n $úng k� ho/ch giáo d�c $ã $ �c th�ng nh5t v#i nhà tr !ng 

(h�i h�p, gLp g2 trao $Ni, ghi sN liên k�t giáo d�c, th!i $i6m, bi+n pháp 

th�c hi+n các tác $�ng giáo d�c). 

+ Xây d�ng gia $ình Nn $=nh, h/nh phúc $6 t/o môi tr !ng thuOn l�i cho ho/t 

$�ng h�c tOp và quá trình rèn luy+n, tu d 2ng c7a con em h� khi t#i tr !ng. 

D6 vi+c ph�i h�p gi
a giáo viên ch7 nhi+m v#i cha mK h�c sinh $/t $ �c 

hi+u qu* mong mu�n, ng !i giáo viên ch7 nhi+m ph*i th5u hi6u hoàn 

c*nh gia $ình, n�m $ �c ph 9ng pháp vOn $�ng qu@n chúng trong giáo 

d�c, t/o $ �c uy tín $�i v#i ph� huynh h�c sinh, công tâm trong vi+c 

nhOn xét, $ánh giá quá trình h�c tOp và rèn luy+n c7a h�c sinh do mình 

ph� trách. 

PHỤ LỤC 2. PHỐI HỢP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI 

TOn d�ng ti;m n>ng giáo d�c trong tr !ng và ngoài xã h�i $6 $/t t#i hi+u 

qu* trong vi+c th�c hi+n giáo d�c là m�t nhi+m v� $Lc tr ng c7a ng !i 

giáo viên ch7 nhi+m l#p trong tr !ng phN thông. Gi*i quy�t t�t nhi+m v� 

này cPng chính là th�c hi+n xã h�i hoá giáo d�c, m�t trong nh
ng gi*i 

pháp tr�ng y�u th�c hi+n chi�n l �c phát tri6n giáo d�c c7a D*ng và 

Nhà n #c ta hi+n nay. 

Các tN ch^c $oàn th6, c9 s: s*n xu5t ngoài tr !ng có tác d�ng l#n t#i 

ho/t $�ng giáo d�c h�c sinh, n�u có $ �c s� h�p tác th !ng xuyên và 

h�p lí v#i nh
ng tN ch^c, c9 s: $ó. Nh! s� k�t h�p này, nhOn th^c c7a 

h�c sinh v; th�c tiin, xã h�i tr: nên s�ng $�ng h9n, các em không cha 
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m�t th5y tai nghe, th�c hi+n s� k�t h�p lí luOn v#i th�c t� mà còn $ �c 

tr�c ti�p tham gia nh
ng d/ng lao $�ng s*n xu5t, nh! $ó mà luy+n t  

t :ng, $/o $^c cPng nh  b #c $@u thX nghi+m n>ng l�c, h^ng thú, s: 

thích c7a b*n thân $�i v#i các lRnh v�c ngh; nghi+p d� $=nh l�a ch�n 

trong t 9ng lai. 

C�ng $&ng xã h�i, dân c , thôn xóm, làng b*n, ph� ph !ng n9i h�c sinh 

sinh ra và l#n lên gi
 vai trò quan tr�ng trong vi+c hình thành nhân cách 

c7a các em. T/i $ây, nh
ng m�i quan h+ thân t�c, b/n bè, tình làng 

nghRa xóm $ �c n*y n:. Dây chính là n9i hun $úc tình yêu quê h 9ng, 

$5t n #c, là môi tr !ng xã h�i tr�c ti�p khVng $=nh, $ánh giá v= th� c7a 

mWi cá nhân h�c sinh trong quan h+ gia $ình và r�ng h9n là quan h+  

xã h�i. S� liên k�t gi
a nhà tr !ng v#i c�ng $&ng, $=a ph 9ng, khu  

v�c trong vi+c qu*n lí và giáo d�c h�c sinh trên nhi;u góc $� nh  giáo 

d�c v>n hoá, truy;n th�ng l=ch sX $=a ph 9ng, gi
 gìn b*n s�c v>n hoá 

dân t�c, thu@n phong mR t�c, tOp quán… t/o thành n;n móng cho s� t� 

khVng $=nh mình, cho s� ti�p nhOn nh
ng m�i quan h+ xã h�i sau này 

c7a h�c sinh có $ �c b*n lRnh, c�t cách c7a m�t ng !i — cá nhân — c�ng 

$&ng — xã h�i. 

Ngoài ra, th�c hi+n vi+c phát huy, tOn d�ng s^c m/nh tNng h�p m�i 

ngu&n l�c xã h�i $6 giáo d�c h�c sinh, giáo viên ch7 nhi+m c@n liên k�t 

v#i các l�c l �ng xã h�i khác nh  các c9 quan hành pháp, qu*n lí xã h�i 

(7y ban nhân dân, công an, tòa án, vi+n ki6m sát, quân $�i); các $oàn th6 

chính tr= — xã h�i (c5p 7y $*ng $=a ph 9ng, MLt trOn TN qu�c Vi+t Nam, 

H�i Liên hi+p Ph� n
 Vi+t Nam, Doàn Thanh niên C�ng s*n H& Chí 

Minh, H�i C�u chi�n binh, H�i Nông dân…) các tN ch^c $9n v= kinh t� — 

xã h�i (qu�c doanh, tOp th6 và t  nhân), các c9 quan ch^c n>ng xã h�i 

khác (b+nh vi+n, các c9 quan $ào t/o ngh; nghi+p, các vi+n và trung tâm 

nghiên c^u…). 
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