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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

Module Xây d%ng c)ng *+ng thân thi/n vì tr3 em, mã s*: TH.45, 234c xây 

d9ng theo c>u trúc ch3Ang trình bDi d3Fng th3Gng xuyên GV tiKu hLc 

nhMm nâng cao nOng l9c chuyên môn, nghiQp vT cUa GV tiKu hLc vVi yêu 

cWu phát triKn giáo dTc tiKu hLc và yêu cWu cUa chuZn ngh[ nghiQp GV 

tiKu hLc. 

Phong trào “Xây d9ng tr3Gng hLc thân thiQn, hLc sinh tích c9c” 234c 

phát 2ang tb ngày 22 tháng 7 nOm 2008 2gn nay 2ã 2ht 234c nhi[u kgt 

quk: tr3Gng 2ã xanh, shch, 2lp hAn, thWy cô giáo tích c9c 2mi mVi 

ph3Ang pháp gikng dhy, HS t9 tin, tác 2ang tích c9c 2gn cang 2Dng, gia 

2ình. Tuy nhiên, nhi[u ý kign cho rMng cWn phki xây d9ng mat không 

gian thân thiQn cho các em, không chp trong nhà tr3Gng mà q ck bên 

ngoài xã hai, 2Dng thGi 2ánh thrc trách nhiQm cUa ng3Gi lVn trong viQc 

rèn luyQn các em, tho 2i[u kiQn cho các em 234c tham gia các hoht 2ang 

xây d9ng cang 2Dng thân thiQn, vOn minh tb nhà tr3Gng 2gn gia 2ình và 

ngoài xã hai. Nh3 thg su giúp các em hoàn thiQn nhân cách, phát triKn 

toàn diQn và xây d9ng cho các em v[ lí t3qng s*ng. 

Module Xây d%ng c)ng *+ng thân thi/n vì tr3 em, mã s* TH.45, 234c vigt vVi 

dung l34ng thGi gian cho t9 hLc gDm 12 tigt và thGi gian hLc twp trung gDm 

1 tigt lí thuygt + 2 tigt th9c hành, nhMm thúc 2Zy m*i liên hQ giya gia 2ình — 

nhà tr3Gng — cang 2Dng c{ng nh3 tOng c3Gng s9 tham gia cUa cang 2Dng 

vào công tác giáo dTc HS. Module bao gDm các nai dung chính sau 2ây: 

1. Môi tr3Gng giáo dTc ngoài nhà tr3Gng. 

2. S9 cWn thigt phki xây d9ng cang 2Dng thân thiQn vì tr| em. 

3. Nai dung xây d9ng cang 2Dng thân thiQn vì tr| em. 

4. Cách thrc 2K th9c hiQn các nai dung xây d9ng cang 2Dng thân thiQn vì 

tr| em. 

B. MỤC TIÊU 

Sau khi t9 nghiên cru và hoàn thành ch3Ang trình bDi d3Fng th3Gng 

xuyên module có mã s* TH.45, hLc viên có khk nOng: 

—  HiKu 234c môi tr3Gng giáo dTc gDm ck môi tr3Gng trong và ngoài nhà 

tr3Gng, nhyng tác 2ang cA bkn cUa môi tr3Gng ngoài nhà tr3Gng vào nhà 

tr3Gng trong thGi kì công nghiQp hoá — hiQn 2hi hoá. 
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—  Xác $%nh rõ $*+c vi.c xây d3ng c5ng $6ng thân thi.n vì tr9 em nh<m 

$=m b=o các quyBn cCa tr9 em theo Công *Gc Liên H+p QuMc. 

—  BiPt cách thúc $Ry và chung tay th3c hi.n các n5i dung xây d3ng c5ng 

$6ng thân thi.n vì tr9 em. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG THÂN THIỆN VÌ TRẺ EM 

Hoạt động 1. Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản 

1. Câu hỏi 

Câu h%i 1. C5ng $6ng là gì? 

Câu h%i 2. C5ng $6ng thân thi.n là gì? 

Câu h%i 3. Môi tr*Wng giáo dXc là gì? Môi tr*Wng giáo dXc trong nhà tr*Wng 

và môi tr*Wng giáo dXc ngoài nhà tr*Wng bao hàm nhYng yPu tM nào? 

2. Thông tin phản hồi 

2.1. Cộng đồng 

C5ng $6ng là các $Zn v%, t\ ch]c, cá nhân sinh sMng, làm vi.c, h_c t`p,... 

gan bó thành m5t khMi trong cùng m5t môi tr*Wng xã h5i nh*: thôn/hp/ 

xóm; làng/b=n; cXm dân c*; ph*Wng/xã;... Trong c5ng $6ng th*Wng có 

nhYng quy tac chung $*+c m_i ng*Wi thMng nhht th3c hi.n.  

Thành phkn cX thl m c5ng $6ng bao g6m: 

—  Các cZ quan, $Zn v%, doanh nghi.p: tr*Wng h_c, b.nh vi.n, trung tâm y 

tP, công ti, xí nghi.p, cZ quan nhà n*Gc,... 

—  Các t\ ch]c chính tr% xã h5i: poàn Thanh niên C5ng s=n H6 Chí Minh, 

H5i Liên hi.p PhX nY, H5i Nông dân, H5i C3u chiPn binh, H5i KhuyPn 

h_c, Mtt tr`n T\ quMc Vi.t Nam,... 

—  Các cá nhân: Lãnh $vo cCa p=ng, chính quyBn hotc ban ngành $oàn thl; 

ng*Wi có uy tín và m_i ng*Wi dân sinh sMng trong c5ng $6ng. 

Tóm l&i: D*Gi góc nhìn tx cZ sm giáo dXc, khái ni.m c5ng $6ng $*+c hilu 

nh* sau: C5ng $6ng bao g6m tr*Wng h_c huy.n, xã, thôn nZi HS sinh 

sMng, h_c t`p, trong $ó hai trX c5t cZ b=n là tr+,ng h0c và thôn b4n.  
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2.2. Cộng đồng thân thiện vì trẻ em 

M!t c!ng '(ng thân thi,n vì tr0 em là c!ng '(ng trong 'ó: 

—  Lãnh ';o < '=a ph@Ang: hiBu rõ và thEc hi,n, Gng h! tích cEc vi,c thEc 

hi,n quyKn tr0 em; xây dEng kP ho;ch hành '!ng dEa trên quyKn tr0 em; 

xây dEng và cRi thi,n d=ch vS cho tr0 em; tham khRo ý kiPn tr0 em tr@Uc 

khi có nhVng quyPt '=nh Rnh h@<ng tUi tr0. 

—  Thành viên c!ng '(ng: bRo v,, tôn tr[ng và l\ng nghe tr0 em, hiBu, thEc 

hi,n và phát huy quyKn tr0 em; cùng h_p tác nh`m cRi thi,n tình hình 

cho tr0 em thông qua sáng kiPn c!ng '(ng. 

—  Cha mc: ý thdc '@_c quyKn và nhu ceu cGa tr0; bRo v,, tôn tr[ng và l\ng 

nghe tr0; khuyPn khích tr0 'Pn tr@fng. 

—  Tr0 em: '@_c tôn tr[ng và bRo v,; hiBu '@_c quyKn cGa tr0 em; tham gia 

vào quyPt '=nh liên quan bRn thân mình; tiPp cgn '@_c thông tin vK giáo 

dSc chht l@_ng, '@_c giRi trí. 

2.3. Môi trường giáo dục 

—  Môi tr@fng giáo dSc là ting hoà các mji quan h, trong 'ó giáo dSc và 

ng@fi '@_c giáo dSc tiPn hành ho;t '!ng d;y và h[c. Môi tr@fng giáo 

dSc rht 'a d;ng, có thB phân chia m!t cách t@Ang 'ji thành các môi 

tr@fng giáo dSc trong nhà tr@fng và môi tr@fng giáo dSc ngoài nhà 

tr@fng (bao g(m môi tr@fng giáo dSc gia 'ình và môi tr@fng giáo dSc 

c!ng '(ng/ xã h!i).  

—  Môi tr@fng giáo dSc trong nhà tr@fng là nAi dinn ra quá trình giáo dSc, 

h[c tgp 'óng vai trò quan tr[ng trong vi,c giáo dSc, d;y h[c hi,u quR. 

Môi tr@fng giáo dSc bao g(m 4 lo;i cA bRn: 

+  Môi tr@fng vgt chht: là toàn b! khung cRnh tr@fng lUp, các ph@Ang ti,n và 

'iKu ki,n vgt chht — kr thugt phSc vS d;y h[c và giáo dSc trong nhà tr@fng. 

+  Môi tr@fng tri thdc: là môi tr@fng d;y h[c, giáo dSc h@Ung vào nhóm, cá 

thB, 'Rm bRo n!i dung, tài li,u d;y h[c nh`m cung chp kiPn thdc, kr 

nsng khoa h[c, giáo dSc giUi và giáo dSc kr nsng sjng... 

+  Môi tr@fng tâm lí: là beu không khí tâm lí thân thi,n cGa toàn tr@fng, 

cGa mti lUp h[c, nh`m huy '!ng sE tham gia tích cEc cGa tr0, không 

phân bi,t 'ji xu, 'Rm bRo giáo dSc cho m[i tr0 em và tôn tr[ng sE khác 

bi,t, 'áp dng m[i nhu ceu h[c tgp cGa tr0... 

+  Môi tr@fng xã h!i trong nhà tr@fng: là thB hi,n các mji quan h, thân 

thi,n giVa they, cô vUi HS, giVa HS vUi HS, giVa they, cô vUi cha mc HS, 



XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG THÂN THIỆN VÌ TRẺ EM  |   

 

175 

gi"a các c'p lãnh -.o, qu3n lí nhà tr89ng v;i các th<y, cô giáo... t'm 

g8Ang -.o -Bc và nCng lDc sáng t.o cFa các th<y cô giáo. 

—  Môi tr89ng giáo dJc gia -ình: là nAi diMn ra cuNc sOng sinh ho.t -9i 

th89ng nh8 Cn, P, hQc tRp, giao tiSp hTng ngày cFa trU, có vai trò -Xc biZt 

quan trQng trong viZc giáo dJc, hình thành nhân cách thS hZ trU, bao g\m: 

+  Môi tr89ng vRt ch't: g\m các -i^u kiZn v  ̂ chCm sóc sBc khoU, th` ch't 

cFa con cái, -i^u kiZn hQc tRp P nhà, mua sam -<y -F SGK, vP viSt, các 

-\ dùng hQc tRp cá nhân, tài chính cho viZc -óng hQc phí và các kho3n 

-óng góp khác liên quan -Sn viZc hQc tRp, giáo dJc trU em. 

+  Môi tr89ng trí thBc: mXt bTng tri thBc cFa gia -ình, nh't là trình -N vCn 

hoá cFa cha mh là -i^u kiZn cho môi tr89ng sinh ho.t tinh th<n cFa gia 

-ình -Oi v;i trU em. Trong môi tr89ng tOt, trU sj luôn luôn -8kc tiSp xúc 

v;i các giá trn vCn hoá, tinh th<n lành m.nh, luôn -8kc giáo dJc chu -áo, 

phù hkp v;i -Xc -i`m tâm sinh lí lBa tuoi cFa cá nhân, do -ó mà t8 ch't 

cFa trU có cA hNi -8kc bNc lN, các m<m mOng nCng khiSu -8kc chCm 

chút và b\i d8png -` có cA hNi trP thành tài nCng. 

+  Môi tr89ng tâm lí: CuNc sOng và lOi sOng cFa cha mh có tác -Nng trDc tiSp 

-Sn tình tr.ng th  ̀ch't và tâm lí cFa con cái. CXp bO mh có cuNc sOng vRt 

ch't và tinh th<n lành m.nh, ham hQc hri, không nghiZn hút, không chAi 

b9i trác táng, luôn l.c quan, yêu -9i thì con cái th89ng thông minh, khoU 

m.nh và -i^u quan trQng là hQ th89ng -em l.i cho gia -ình mNt không 

khí -<m 'm, chan chBa tình ng89i và -i^u kiZn kinh tS on -nnh. só là 

-i^u kiZn tiên quySt sO mNt cho viZc giáo dJc, phát tri`n toàn diZn nhân 

cách cho trU.  

Các gia -ình ViZt Nam th89ng 8u tiên dành cho con cái mQi thB c<n thiSt 

có th` có -8kc, k` c3 viZc cha mh nhnn Cn, nhnn mXc -` con cái -8kc hQc 

tRp, tr8Png thành. Chính vì vRy mà nhi^u gia -ình nghèo vwn t.o -8kc cA 

hNi tOt cho con cái phát tri`n c3 trí tuZ và nhân cách. Song thDc tS, nghèo 

khó th89ng h.n chS, kìm hãm sD phát tri`n trí tuZ. Cho nên ph'n -'u -  ̀

có mNt cuNc sOng sung túc, t.o -i^u kiZn thuRn lki cho con em hQc tRp, 

khôn l;n là trách nhiZm hàng -<u cFa mxi gia -ình. ThDc tS cho th'y chy 

có nh"ng gia -ình khá gi3, ít con m;i -F sBc -<u t8 nh"ng ph8Ang tiZn 

c<n thiSt nh't cho con trU tr8Png thành và phát huy hSt mQi tài nCng -  ̀

con em có th` v8An t;i các -ynh cao cFa trí tuZ. 

+  Môi tr89ng xã hNi trong gia -ình: Các mOi quan hZ thân thiZn gi"a các 

thành viên trong gia -ình sj góp ph<n -nnh h8;ng cho con cái ph'n -'u 

v8An t;i 8;c mA và làm viZc thiZn. Khi cha mh nam bat -8kc các -nnh 
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h!"ng giá tr* ch, y.u c,a Nhà n!"c, c,a c4ng 56ng, 56ng th7i l9i hi:u rõ 

nh<ng 5=c 5i:m tâm sinh lí c,a con cái thì các 5*nh h!"ng giá tr* c,a gia 

5ình sD 5i sát, phù hGp v"i nguyIn vJng, sK tr!7ng c,a con cái và 5ó 

chính là ngu6n 54ng viên, kích thích h.t sOc m9nh mD 5: con cái huy 

54ng mJi tiPm nQng nhRm thSc hiIn các hoài bão c,a mình. Gia 5ình là 

cái nôi, là bàn 59p v<ng chãi c,a mYi trZ th[ trong quá trình hình thành 

và phát tri:n nQng khi.u, tài nQng, nhân cách. 

—  Môi tr!7ng giáo d`c c4ng 56ng: b ph9m vi môi tr!7ng giáo d`c c4ng 

56ng, ch, y.u 5P ccp 5.n quan hI xã h4i gi<a con ng!7i v"i con ng!7i 

trong m4t ph9m vi hep c,a c4ng 56ng dân c! n[i tr!7ng 5óng tác 54ng 

5.n viIc giáo d`c trZ em trong c4ng 56ng và ng!Gc l9i, c4ng 56ng cgng 

huy 54ng 5!Gc 5ông 5ho các em tham gia xây dSng c4ng 56ng thân 

thiIn, vQn minh. 

C4ng 56ng có th: giúp 5k K mOc vi mô cgng nh! vl mô cho công tác giáo 

d`c trZ em. b mOc vi mô (qucn/huyIn, ph!7ng/xã, làng xóm/thôn bhn) 

xây dSng các trung tâm, khu vui ch[i, trung tâm chQm sóc sOc khoZ, các 

qup khuy.n hJc, khuy.n tài... tq mJi tr chOc, mJi cá nhân ssng trong 

c4ng 56ng. Huy 54ng tsi 5a trách nhiIm, nghla v` xây dSng, chQm lo cho 

công tác giáo d`c, vQn hoá xã h4i, kinh t.... K 5*a ph![ng n[i c! trú.  

b mOc vl mô, c4ng 56ng cun có các chính sách, các quy !"c, quy 5*nh 5: 

giúp 5k, h!"ng dvn HS h!"ng vào các giá tr* nhân cách th7i 59i m"i, các 

llnh vSc khoa hJc, kl thuct, công nghI cun thi.t bRng cách xây dSng các 

th! viIn thân thiIn, câu l9c b4 thân thiIn, 5i:m vui ch[i, câu l9c b4 

chQm sóc trZ và các ho9t 54ng vQn hoá nghI thuct dân gian; chQm sóc, 

phát huy các di tích l*ch sy cách m9ng, các lz h4i truyPn thsng 5*a 

ph![ng... C4ng 56ng cun cr vg, 54ng viên các HS gi{i, tài nQng bRng 

cách công bs, 5!a tin vP nh<ng t|m g![ng HS hJc chQm, làm gi{i, 59t 

thành tích cao trong các kì thi HS gi{i Qusc gia, Qusc t., Olympic... 

C4ng 56ng cun hY trG cho các dS án b6i d!kng tài nQng, các ho9t 54ng 

vQn hoá, th: d`c th: thao, ho9t 54ng xây dSng c4ng 56ng thân thiIn, 

vQn minh. ViIc giúp 5k c,a các thành viên trong c4ng 56ng có th: bRng 

tiPn, bRng 5|t 5ai, bRng nhân lSc, vct lSc, d`ng c`, thi.t b* và 5*a 5i:m 

cho các ho9t 54ng phát tri:n tài nQng c,a trZ em. Khi trZ càng l"n, thì 

vai trò c,a c4ng 56ng càng trK nên quan trJng. C4ng 56ng cun khuy.n 

khích tài nQng K mJi cá nhân, mJi thành viên c,a c4ng 56ng; cun t9o 

c[ h4i thích hGp và cun khen, t=ng phun th!Kng cho nh<ng HS, cá nhân 

xu|t s�c và có thành tích vP giá tr* nhân cách cgng nh! giá tr* trí tuI c,a 

các em. 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu việc cần thiết phải xây dựng cộng đồng 

thân thiện vì trẻ em 

1. Câu hỏi 

Câu h%i 1. Nhi$m v' chung c,a giáo d'c HS là gì?  

Câu h%i 2. Môi tr;<ng giáo d'c trong nhà tr;<ng hi$n nay nh; th> nào? 

Câu h%i 3. Môi tr;<ng giáo d'c ngoài nhà tr;<ng (giáo d'c gia @ình, giáo 

d'c cBng @Cng) hi$n nay nh; th> nào? 

Câu h%i 4. Vì sao môi tr;<ng giáo d'c HS G gia @ình và cBng @Cng ch;a 

thân thi$n? 

Câu h%i 5. Vì sao xây dJng nhà tr;<ng thân thi$n — gia @ình thân thi$n — 

cBng @Cng thân thi$n là tLt y>u @M giáo d'c HS hi$u quO? 

2. Thông tin phản hồi 

2.1. Nhiệm vụ của giáo dục 

Nhi$m v' chPm lo sJ nghi$p giáo d'c, xây dJng phong trào hRc tSp, phát 

triMn môi tr;<ng giáo d'c lành mTnh @ã trG thành ch, tr;Vng lWn c,a 

XOng và Nhà n;Wc, @ã @;Yc xác @Znh trong LuSt Giáo d'c @M mRi cá nhân 

và t] ch^c phOi thJc hi$n. Do @ó, vi$c xác @Znh nhi$m v' xây dJng và 

phát triMn môi tr;<ng vPn hoá giáo d'c cho th> h$ trb là trRng tâm c,a 

ngành Giáo d'c, nh;ng @M hoàn thành @;Yc nhi$m v' quan trRng này 

@òi hdi phOi có sJ quan tâm c,a cBng @Cng, c,a toàn xã hBi.  

M'c tiêu chung c,a giáo d'c là phát triMn toàn di$n nhân cách th> h$ trb. 

XM giáo d'c @;Yc mBt con ng;<i tr;Gng thành là mBt vi$c rLt khó nh;ng 

cgng rLt vh @Ti. Nhing nji @au vk con em chúng ta @ang h; hdng, @ang 

ch>t dnn bGi ma tuý, bGi các t$ nTn xã hBi... @ang là vLn @k cLp bách phOi 

quan tâm giOi quy>t. Nhing @iku trb em mong muqn @ku h>t s^c giOn dZ, 

hCn nhiên, trong sáng và cgng chính là nhing @òi hdi c,a chLt l;Yng 

sqng. Ss là quá muBn n>u ngay tt bây gi< chúng ta không nhìn lTi vk môi 

tr;<ng sqng c,a trb em Vi$t Nam, @M thLy rung quykn trb em @ã thJc sJ 

@;Yc tôn trRng và thJc thi mBt cách có hi$u quO hay ch;a? Do bOn chLt 

nhân vPn c,a giáo d'c, cùng vWi @To lí và ls sqng tình ng;<i @ang thôi 

thúc chúng ta phOi góp mBt viên gTch vào xây dJng mBt môi tr;<ng sqng 

tqt @wp cho mRi ng;<i. 

2.2. Môi trường học tập thân thiện 

Phong trào “Xây dJng tr;<ng hRc thân thi$n, hRc sinh tích cJc” cgng góp 

phnn rLt lWn trong vi$c giáo d'c ý th^c vPn minh cho HS. Các em @;Yc 
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tham gia các ho*t +,ng trong nhà tr01ng m,t cách ch2 +,ng, +04c b,c 

l, quan +i9m, rèn luy<n các k> n?ng và hình thành quan h< tBt trong giao 

tiCp vEi thFy cô và b*n bè. NhiJu tr01ng còn tL chMc nhNng ho*t +,ng 

nh0 h,i ch4, h,i thOo vJ ph0Png pháp hQc tRp, các buLi v?n ngh<, trò 

chPi... +9 HS tU tham gia nhVm rèn luy<n k> n?ng mJm +9 Mng dXng vào 

cu,c sBng. T[ phong trào này, các tr01ng hQc +ã h0Eng +Cn m,t tham 

vQng lEn hPn: giúp HS biCt bOo v< danh dU c2a nhà tr01ng, c2a tRp th9 

lEp và c2a chính bOn thân mình, biCt bOo v< cái +úng, phê phán cái sai... 

Vcn +J giáo dXc k> n?ng sBng +04c +J cao cdng hình thành nên nhNng 

HS biCt Mng xf có v?n hoá h gia +ình và c,ng +ing... 

T[ n?m hQc 2008 — 2009, các nhà tr01ng +ã nô nMc h0Eng tEi phong trào 

thi +ua xây dUng tr01ng hQc thân thi<n, HS tích cUc, +Cn nay phong trào 

+ã góp phFn thúc +oy các nhà tr01ng thUc hi<n +04c nhiJu thành quO 

+áng ghi nhRn, nhiJu tr01ng +04c công nhRn tr01ng hQc thân thi<n, HS 

tích cUc. CX th9 là +Om bOo +04c các tiêu chí sau:  

*  Không gian tr+,ng l.p 01m b1o xanh, s8ch, 0:p, an toàn: 

Tr01ng có hàng rào xung quanh, cLng, bi9n tr01ng +úng quy +qnh c2a 

tr01ng ti9u hQc; +Om bOo môi tr01ng giáo dXc an toàn, lành m*nh cho 

HS. Khuôn viên tr01ng +Om bOo s*ch +tp, +2 ánh sáng, sân chPi r,ng, 

th01ng xuyên +04c dQn v< sinh s*ch su. Sân tr01ng và xung quanh 

tr01ng có tring cây xanh, HS ch?m sóc cây th01ng xuyên. Tr01ng có +2 

nhà v< sinh dành cho GV và HS, th01ng xuyên +04c v< sinh s*ch su. 

HVng tuFn HS tham gia v< sinh tr01ng lEp, nhVm nâng cao ý thMc giN gìn 

v< sinh cOnh quan môi tr01ng s0 ph*m. Tr01ng trang bq +Fy +2 các 

thùng rác l0u +,ng +yt h vq trí phù h4p có nzp +Ry, HS có thói quen b| 

rác vào +úng nPi quy +qnh. 

Tr01ng +04c trang bq +Fy +2 các ph0Png ti<n d*y hQc hi<n +*i và các phòng 

chMc n?ng. LEp hQc có +2 bàn ghC, bOng chBng loá, có t2 +i dùng t*i lEp, 

trang trí theo quy +qnh +Om bOo tính s0 ph*m, thom m>, thân thi<n.  

Tr01ng có phòng y tC và có nhân viên y tC ch?m sóc sMc kho~ cho HS. Có 

+2 cP sB thuBc theo quy +qnh. Công tác y tC hQc +01ng và v< sinh môi 

tr01ng s0 ph*m +04c +Om bOo. 

HFu hCt các tr01ng hQc hai buLi trên ngày +ã tL chMc bCp ?n m,t chiJu 

cho HS bán trú, +áp Mng +2 các yêu cFu vJ v< sinh an toàn thUc phom.  

PhFn lEn các tr01ng h +ô thq hoyc tr01ng +04c ngói hoá h thôn bOn +ã có 

+2 dXng cX phòng cháy chNa cháy.  
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*  D#y và h(c hi+u qu., phù h2p v3i 45c 4i6m l9a tu<i c=a HS, giúp các em 

tD tin trong h(c tHp: 

Trong các nhà tr+,ng, ./i ng1 GV luôn tôn tr7ng, g8n g1i HS; th<c hi=n 

.úng quy chA chuyên môn và chuEn GV tiFu h7c; tích c<c .Hi mIi ph+Kng 

pháp dMy h7c, Nng dOng công ngh= thông tin trong soMn và giQng.  

Công tác bUi d+Vng ./i ng1 phQi luôn .+Wc nhà tr+,ng chú tr7ng và 

quan tâm. Th8y, cô giáo luôn có ý thNc t< bUi d+Vng .F không ng]ng 

nâng cao trình ./ chuyên môn. Tr+,ng th+,ng xuyên ./ng viên và có kA 

hoMch h`ng nam ./ng viên và tMo .ibu ki=n vb th,i gian, kinh phí cho GV 

.i h7c các lIp chuEn trình ./ GV tiFu h7c và .Mi h7c tMi chNc. M/t sd 

tr+,ng .Mt ChuEn qudc gia .ã xây d<ng .+Wc nhibu df li=u, h7c li=u .i=n 

tg và giáo án .i=n tg (trung bình mii GV xây d<ng .+Wc 5 giáo án .i=n tg) 

phOc vO cho công tác giQng dMy. Tl l= GV .Mt danh hi=u GV dMy gimi các 

cnp nam sau cao hKn nam tr+Ic. Phong trào viAt sáng kiAn kinh nghi=m 

th+,ng xuyên .+Wc GV h+png Nng, tham gia Nng dOng trong giQng dMy và 

viAt sáng kiAn kinh nghi=m chia sq vIi .Ung nghi=p. 

Công tác dMy và h7c theo h+Ing tích c<c, phát huy .+Wc tính nang ./ng, 

sáng tMo, chs ./ng trong h7c ttp csa HS, giúp các em tiAp thu bài nhanh 

tMi lIp, các gi, h7c nhu nhàng hKn làm cho HS hNng thú say mê h7c ttp, 

phnn khpi tIi tr+,ng, .Mt nhibu kAt quQ trong h7c ttp và tích c<c tham gia 

các hoMt ./ng ngoMi khoá theo chs .b “H7c mà chKi — chKi mà h7c”... 

*  Rèn luy+n kM nNng sPng cho HS: 

Các tr+,ng tH chNc nhibu các hoMt ./ng ttp thF cho HS tham gia .F các 

em hoà .Ung tMo thói quen và ky nang làm vi=c sinh hoMt theo nhóm. 

Thông qua các môn h7c, qua các hoMt ./ng giáo dOc ngoài gi, lên lIp 

tMo cho các em thói quen giao tiAp, Nng xg, xây d<ng mdi quan h= thân 

thi=n gifa trò vIi trò, th8y vIi trò, th8y vIi th8y và th8y trò vIi cha mu HS 

và nhân dân .{a ph+Kng. Nhibu tr+,ng tH chNc tham quan ngoMi khoá, 

h7c ttp ngoài nhà tr+,ng, mii nam h7c t] 1 .An 2 l8n nh`m giáo dOc 

.Mo .Nc cho HS. Ngoài ra tH chNc cho các em tham gia các hoMt ./ng thF 

dOc thF thao rèn luy=n sNc khoq. Qua các buHi phát thanh mang non, các 

em biAt t< cham sóc sNc khoq, gif gìn v= sinh, sdng khoq mMnh và an 

toàn. Giáo dOc HS ý thNc chnp hành lutt l= giao thông qua các bài giQng 

vb an toàn giao thông .+a vào ch+Kng trình giúp các em có ý thNc phòng 

chdng tai nMn giao thông, tai nMn th+Kng tích. T] .ó các em có cách Nng 

xg van hoá, .oàn kAt, thân ái giúp .V l�n nhau. Các em .ã th<c hi=n tdt 
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n!i quy c(a nhà tr./ng, tham gia phòng ch5ng các t7 n8n xã h!i, an toàn 

giao thông... h8n ch> ?>n m@c thAp nhAt các tr./ng hBp tai n8n th.Cng 

tích xEy ra. 

*  T# ch&c các ho)t +,ng t/p th1 vui t56i lành m)nh: 

NhiGu tr./ng xây dJng k> ho8ch tL ch@c các ho8t ?!ng vNn ngh7, thO 

dPc thO thao cho HS ngay tS ?Tu nNm nhUm t8o ?iGu ki7n và khuy>n 

khích ?ông ?Eo HS tham gia; tL ch@c các buLi h!i diXn vNn ngh7 gYn vZi 

tSng ch( ?iOm c(a tháng; tL ch@c các câu l8c b! ?O các em tham gia, t8o 

sân chCi cho các em vui chCi lành m8nh. Ngoài ra tL ch@c t5t cho các em 

luy7n t^p thO dPc thO thao, tham gia ?8i h!i thO dPc thO thao t8i c!ng 

?_ng m!t cách ch( ?!ng, tích cJc, tJ giác.  

Khuy>n khích GV và HS tham gia h!i diXn vNn ngh7, thi ?Au ?iGn kinh t8i 

c!ng ?_ng; tL ch@c t5t các gi/ thO dPc, múa hát t^p thO gida gi/, các trò 

chCi dân gian và các ho8t ?!ng vui chCi giEi trí phù hBp vZi l@a tuLi HS 

vào các gi/ ra chCi.  

*  T# ch&c cho HS tham gia tìm hi1u, ch@m sóc, phát huy giá trE các di tích 

lEch sH, v@n hoá, cách m)ng và các ho)t +,ng khác J c,ng +Kng: 

Nhà tr./ng th./ng xuyên tL ch@c, phát ?!ng trong HS phong trào tìm 

hiOu vG các di tích lhch si, vNn hoá, cách m8ng j ?ha ph.Cng; tL ch@c cho 

các em chNm sóc di tích lhch si ?ình làng, ?Gn th/ các vh t.Zng có công 

ch5ng ngo8i xâm gid n.Zc và nghe kO chuy7n vG chi>n công c(a danh 

nhân, các vh t.Zng clng nh. các anh hùng dân t!c ?O giáo dPc lòng tJ 

hào dân t!c vZi các em. TL ch@c cho các em ?>n quét don góp phTn làm 

cho di tích ngày càng s8ch ?pp hCn. Thông qua các ho8t ?!ng chNm sóc, 

tôn t8o, gid gìn các di tích vNn hoá, lhch si, cách m8ng c(a ?ha ph.Cng, 

quê h.Cng nhUm giáo dPc ý th@c bEo v7 các giá trh truyGn th5ng c(a dân 

t!c thông qua các di tích mà nhà tr./ng nh^n chNm sóc. 

TL ch@c trng quà cho Bà mp Vi7t Nam anh hùng nhân ngày T>t và Ngày 

Th.Cng binh li7t st 27/7. 

Nhân kx ni7m nhdng ngày lX lZn nh. ngày truyGn th5ng Quân ?!i Nhân 

dân Vi7t Nam, ngày thành l^p zEng C!ng sEn Vi7t Nam... nhà tr./ng 

cTn ph5i hBp vZi các tL ch@c chính trh, tL ch@c chính trh — xã h!i j c!ng 

?_ng nh. H!i CJu chi>n binh vG nói chuy7n vG các chi>n công c(a 

quân và dân ta nhUm giáo dPc truyGn th5ng yêu n.Zc, tinh thTn dlng 

cEm cho HS. 
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 !ng viên t)p th, GV, nhân viên và HS tham gia 6ng h! qu9 “ ;n <n =áp 

ngh?a”, 6ng h! ti;n =, tôn tBo, sEa chGa =;n thH các anh hùng liKt s?, 

nhGng ngLHi có công vNi =Ot nLNc...  

Ngoài ra, nhi;u chL<ng trình hoBt =!ng c!ng =Tng mang ý ngh?a tích 

cWc nhL: “OMO áo tr[ng ngHi sáng tL<ng lai”, “Ngày h!i triKu tOm lòng 

vàng”, “T_t làm =i;u phúc, sung túc ca nbm, T_t làm =i;u hay, v)n may 

nhân kh[p”, =Ldc m!t se nhà trLHng phei hdp vNi tf chgc OMO phát 

=!ng =ã mang lBi nhi;u ldi ích cho tri em và c!ng =Tng. 

Nh" v%y, muen xây dWng c!ng =Tng thân thiKn, trLNc h_t phai xây dWng 

nhà trLHng thân thiKn. Tm hiKu qua giáo dnc trong nhà trLHng, các thoy 

cô giáo giúp HS tW tin, tích cWc tham gia các hoBt =!ng t)p th, không chp 

trong nhà trLHng mà còn có sgc mBnh lan toa =_n c!ng =Tng, =_n tmng 

làng, xóm, thôn, ban, ngõ phe... góp phon xây dWng c!ng =Tng thân 

thiKn, vbn minh. Chính tm c!ng =Tng =ó lBi ht trd tri, giúp tri tru nên tW 

tin, mBnh mv, giàu lòng nhân ái, hoBt bát và thông minh h<n... K_t qua là 

ca nhà trLHng và thôn ban =;u có chOt lLdng cu!c seng tet =xp h<n. 

2.3. Nguyên nhân dẫn đến cộng đồng chưa thân thiện  

*  T* gia .ình: 

—  Trong thHi bufi kinh t_ thz trLHng, cu!c seng c{ng lBnh lùng h<n. NhGng 

bOt fn ti;m tàng trong =Hi seng gia =ình gia tbng, nhi;u gia =ình =ang bz 

rBn ngt và thi_u nhGng y_u te con thi_t =, giáo dnc con em. M!t se gia 

=ình phó m|c viKc dBy con cho nhà trLHng. Tri em cam thOy mình bz b} 

r<i, cô =<n ngay trong chính gia =ình mình (có khoang 46% cha mx b)n 

r!n không quan tâm =_n con cái). Nhi;u cha mx seng vz kp, vô trách 

nhiKm, thi_u mWc thLNc trong giáo dnc con, seng thi_u quan tâm =_n 

nhau, v�n dùng bBo lWc vNi nhau trLNc m|t con cái (4%). � m!t se gia 

=ình khá gia, do nh)n thgc sai lKch c6a cha mx nên nhi;u tri em =Ldc 

cha mx quá nuông chi;u, =ã có nhGng bi,u hiKn sai lKch nhL nghiKn hút, 

bn ch<i trác táng, gây bBo lWc (9%); do gia =ình có cha mx li hôn ho|c tBo 

chOn thL<ng tâm lí cho tri (4%) và 37% là do nhGng nguyên nhân khác. 

(Ngu4n: vnexpress.net, 01/03/2009). 

—  Môi trLHng gia =ình có anh hLung không nh} tNi môi trLHng c!ng =Tng 

thân thiKn. ViKc HS phai =ei m|t thLHng xuyên vNi tình trBng nghiKn 

rLdu c6a cha mx, bBo lWc gia =ình, lBm dnng th, chOt tri em và lBm dnng 

tình dnc tri em làm cho tri quen vNi các tình trBng =ó và cho r�ng có th, 

chOp nh)n seng chung vNi nó. 
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*  T# nhà tr)*ng: 

—  Do ch&'ng trình -ào t/o và môi tr&4ng s& ph/m:  

+  Ch&'ng trình -ào t/o : nhà tr&4ng ch&a h<p lí, s@ quá tDi kiFn thGc dIn 

-Fn quá tDi th4i gian hJc tKp, khiFn cho GV và HS phDi dành quá nhiPu 

công sGc vào ch/y tDi mRt dung l&<ng kiFn thGc (vTi nhiPu môn, nhiPu 

chuyên -P) vWa rRng, vWa sâu, vWa hàn lâm mà thiFu tính thiFt th@c. MGc 

-R quá tDi v[n -ã -&<c ch]t chGa nhiPu trong SGK, l/i -&<c GV, cán bR 

quDn lí nâng cao h'n mRt b&Tc -` rèn trí thông minh cho HS, nh]t là 

h&Tng tTi mbc tiêu giKt giDi trong các kì thi HS gici tW c]p tr&4ng tr: lên; 

hien t&<ng ch/y tr&Tc ch&'ng trình (chfng h/n trong hè -ã hJc tr&Tc 

mRt s[ môn chính) l/i càng làm cho s@ quá tDi tgng lên vì phDi d/y dhn, 

d/y ép. Th@c tF -ó khiFn HS không còn -m th4i gian -` hJc nhnng môn 

khác, nên mRt s[ môn, mRt s[ ho/t -Rng ngo/i khoá có nRi dung giáo 

dbc -/o -Gc, l[i s[ng cho còn mang tính chiFu le (mRt vài môn sp cho hJc 

khi có th` sqp xFp -&<c th4i gian, tuy rsng trong st -uu bài vIn -uy -m s[ 

tiFt, s[ bài theo th4i khoá bi`u) (Ngu0n: tuyengiao.vn, 20/06/2010). 

+  Áp l@c hJc tKp -è nxng nhnng cgng thfng lên HS nh& viec mRt buti dhn 

5 tiFt hJc; môn Giáo dbc -/o -Gc vTi nhnng kiFn thGc lí luKn chính trz 

không khác giáo trình dành cho hJc vien chính trz; không chú trJng d/y 

các em cách chào hci ng&4i lTn tuti, biFt 'n cha m|, thuy cô, cách Gng 

x} thân thien vTi b/n bè; viec d/y chn nxng h'n d/y ng&4i; không chú ý 

giáo dbc vP viec phòng, ch[ng b/o l@c... T]t cD -iPu -ó làm cho HS bz r'i 

vào tr/ng thái cgng thfng, nên khi gxp nhnng v]n -P không nh& ý mu[n, 

các em khó kiPm chF -&<c bDn thân, dIn tTi nhnng hành vi lech l/c. 

+  Môi tr&4ng hJc tKp : mRt s[ nhà tr&4ng ch&a thân thien, không dành 

th4i gian thích h<p cho các em tham gia các ho/t -Rng xã hRi; thuy và trò 

không có nhiPu c' hRi trò chuyen, cùng nhau chia s� các ho/t -Rng 

chung -` hi`u nhau h'n.  

+  Môi tr&4ng s& ph/m mRt s[ n'i ch&a -&<c -Dm bDo, gây phDn cDm vTi 

HS nh& buôn bán lIn lRn; GV ch&a g&'ng mIu, thiFu nghiêm túc; không 

công bsng vTi HS, thKm chí chính các thuy, cô giáo c�ng gây b/o l@c -[i 

vTi HS cD vP th` xác, tinh thun và tình dbc, dIn -Fn b/o l@c trong nhà 

tr&4ng cD tW 2 phía: thuy — trò; trò — trò, trò — thuy. HS không -&<c an 

toàn ngay chính trong ngôi tr&4ng cma mình vì ngR -Rc thGc gn, vì bz b/n 

tr]n lRt, hành hung; bz thuy cô giáo hoxc bDo ve tr&4ng -ánh -Kp, l/m 

dbng tình dbc,... 
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+  Ph$%ng pháp giáo d-c /0o /1c, l4i s4ng /ã b8c l8 nhi9u b;t c=p, l0c h=u, 

nên hi?u quA, ch;t l$Bng giáo d-c theo m-c tiêu hình thành nGp s4ng 

vIn minh, l4i s4ng 1ng xK có vIn hoá cho HS không /$Bc nh$ mong 

mu4n. ThSc tG khi d0y hUc m8t s4 môn (ngoài TiGng Vi?t, Toán) thì vYn 

còn tình tr0ng GV chép tên bài hUc, HS /Uc th^m, ho_c /Uc trích m8t 

/o0n nào /ó mà GV cho là trUng tâm; sau /ó GV nêu m8t vài câu hdi, HS 

nhìn sách trA lei; r;t ít khi GV /$a ra nhfng tình hu4ng thSc tG /g cùng 

thAo lu=n. M8t s4 môn hUc có $u thG ho_c có n8i dung gjn vki giáo d-c 

/0o /1c, l4i s4ng, giáo d-c các giá trl vIn hoá truy9n th4ng ch$a /$Bc GV 

quan tâm /úng m1c, ch$a /^u t$ công s1c vào bài giAng nên càng làm 

cho bài giAng nhàm chán, n_ng thuyGt lí, giáo hu;n khiên c$nng. Âm 

nh0c, h8i ho0, thi ca, phim Anh r;t có $u thG trong vi?c kGt hBp giáo d-c 

tính thpm mq, làm m9m hoá th^n kinh và làm phong phú tâm hrn trs 

th%, song r;t /áng tiGc HS l0i ch$a /$Bc tiGp c=n m8t cách có ý t$ung s$ 

ph0m. Do v=y, khi HS mjc lwi, nh;t là HS cá bi?t thì GV không tìm higu 

/x nguyên nhân sâu xa, không xem xét hGt nhfng 1c chG HS g_p phAi mà 

có hành /8ng sai trái, bi?n pháp thông d-ng nh;t khi xK lí nhfng HS này 

là ph0t và bu8c nghy hUc có thei h0n ho_c bu8c chuygn tr$eng... (Ngu%n: 

tuyengiao.vn, 20/6/2010). 

—  Do nh=n th1c và phpm ch;t cxa m8t b8 ph=n GV: Tr$kc v;n n0n b0o lSc 

hUc /$eng, môi tr$eng hUc t=p, giáo d-c HS không thân thi?n, không ít 

GV còn có nhfng quan ni?m sai l^m, l?ch l0c, ch|ng h0n nh$: 

+  Nhi9u GV còn thiGu kq nIng s$ ph0m: bigu hi?n b~ng nhfng kGt quA c- 

thg nh$ thiGu kq nIng giAng bài, kq nIng giáo d-c HS, kq nIng giao tiGp 

vki cha m� HS, vki /rng nghi?p,... Th=m chí m8t s4 GV chính là thx 

ph0m cxa b0o lSc hUc /$eng (gây h=u quA nghiêm trUng cho các em cA 

v9 thân thg, tinh th^n và tình d-c). Không ít GV còn mjng HS tr$kc lkp. 

Qua tìm higu nguyên nhân cxa nhfng hành vi ;y cho th;y: bAn thân GV 

bl 1c chG và nhfng 1c chG này không liên quan gì /Gn HS (ch|ng h0n, 

1c chG do cãi cU vki cha m�, ng$ei thân hay lãnh /0o c% quan, do chG 

/8 chính sách, ti9n l$%ng, /i9u ki?n làm vi?c...); ho_c do s1c ép thành 

tích cxa bAn thân cá nhân /ó trong khi các HS không tuân thx các quy 

/lnh, nguyên tjc cxa GV, nhà tr$eng, làm Anh h$ung thành tích cxa cô 

giáo, cxa nhà tr$eng.  

+  Nhi9u GV /ang phAi chlu nhfng áp lSc trong m$u sinh, phAi /4i m_t vki 

vô vàn khó khIn, phAi tìm cách /g s4ng bui trên thSc tG không m8t GV 

nào có thg s4ng /$Bc chy b~ng /rng l$%ng c% bAn. Không ít th^y cô giáo 

khi /1ng trên b-c giAng nh$ng mang trong mình nwi lo c%m áo g0o ti9n; 
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ph"i ngh' cách c"i thi+n cu-c s/ng. Nh2ng GV 5ó d8 n9i gi:n, d8 th<t 

v>ng, vì th@ khi gBp nh2ng HS vô l8 vGi mình, m>i Ic ch@ l:p tIc bùng 

phát và xung 5-t x"y ra. Thông thRSng thì sau 5ó, ngRSi chTu h:u qu" 

nBng nV hWn c" chính là HS. 

+ Nhà trRSng không kiên quy@t ch<n ch[nh nh2ng hi+n tR\ng tiêu c]c: 

TrRGc tình tr_ng môi trRSng h>c t:p, giáo dac HS không thân thi+n, 

không an toàn nhR hi+n nay, m-t s/ trRSng thRSng gi<u kín các va vi+c, 

không báo cáo lên c<p trên, không báo cáo vGi chính quyVn 5c ph/i h\p 

gi"i quy@t vì nhà trRSng s\ "nh hRdng 5@n uy tín cea mình nhRng l_i 

không tìm ra gi"i pháp kh" thi, không quy@t li+t 5c ch<n ch[nh nên tình 

hình ngày càng x<u hWn. 

M-t s/ GV 5ang gi"ng d_y d trRSng có hành vi b_o l]c vGi HS, nhRng ban 

lãnh 5_o nhà trRSng vhn không kiên quy@t xi lí. 

—  Do tâm sinh lí lIa tu9i HS: 

Môi trRSng giáo dac không thân thi+n, di8n ra m-t phln là do chính các 

em gây nên. TR duy vV giá trT s/ng cea các em còn mW ho. NhiVu em 

quan ni+m rpng mình 5R\c hRdng t/i 5a các quyVn trq em mà không 

ph"i chTu trách nhi+m th]c hi+n b<t cI ngh'a va gì. Th:m chí r<t nhiVu 

em khi bT cha mr, thly cô phê bình còn vi+n dhn khá chi ti@t các quy 

5Tnh cea Công RGc Qu/c t@ vV quyVn trq em. Các em này nghi8m nhiên 

coi 5ó nhR là m-t phRWng ti+n 5c ph"n kháng l_i vi+c giáo dac, d_y du 

cea ngRSi lGn. Các em có thc thu-c các quyVn mình 5R\c hRdng nhRng 

l_i không ý thIc vV ngh'a va yêu thRWng, kính tr>ng ông bà, cha mr, thly 

cô, b_n bè. Tiên h>c l8, h:u h>c vxn — giá trT <y thRSng xuyên 5R\c thc 

hi+n trên t<m bicn treo nWi trang tr>ng nh<t d b<t cI m-t mái trRSng nào 

nhRng nhiVu HS ch[ coi 5ó là v:t trang trí mà chRa hV suy nghm vV ý 

ngh'a cea nh2ng giá trT vxn hoá, giáo dac trong 5ó. 

*  Xã h$i là nguyên nhân sâu xa d2n 34n môi tr9:ng giáo d=c không thân thi@n: 

—  Trong xã h-i hi+n 5_i ngày nay, ngày càng xu<t hi+n nhiVu c"nh b_o l]c d 

m>i l'nh v]c bên ngoài xã h-i. Có thc nói, v<n 5V b_o l]c 5ang trd thành 

m/i quan tâm, lo ng_i cea toàn xã h-i: 

+  Trên sân cz, thRSng xuyên x"y ra nh2ng va xô xát, 5ánh cãi nhau gi2a 

các clu the, hu<n luy+n, tr>ng tài. 

+  Ngoài 5RSng ph/, c"nh va qu+t khi tham gia giao thông dhn 5@n cãi, 

5ánh nhau gi2a nh2ng ngRSi tham gia giao thông vGi nhau, gi2a ngRSi 

tham gia giao thông vGi c"nh sát; c"nh xe taxi húc vào c"nh sát gây ti 

vong; c"nh công an 5u9i b}t ngRSi tham gia giao thông không 5-i m~ 
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b!o hi&m, gây t- vong; c!nh không thu5n mua v7a bán d:n ;<n xung ;>t 

náo lo@n; c!nh ngABi lACng thiDn vì phát giác kG tr>m cIp mà bK chúng ra 

tay báo oán gây thACng tích; c!nh nhiNu bOng nhóm thanh toán nhau 

;:m máu ngay trong khu phQ; các bOng ;!ng s- dSng môi trABng xã h>i 

cUa trABng hVc ;& tuy&n m> các thành viên và tACng tác vXi các nhóm 

;Qi ;Kch, vXi viDc b@o lYc bOng ;!ng ;AZc ;Aa t7 bên ngoài vào trong 

trABng hVc; các bOng ;!ng trong khu vYc hoành hành... T]t c! góp ph^n 

t@o ra các môi trABng nguy hi&m, m]t tính thân thiDn.  

—  Mat trái cUa cC ch< thK trABng ;ang cb xuý lQi sQng thYc dSng, hAdng thS. 

Nhfng c!nh b@o lYc trong phim !nh nAXc ngoài, nh]t là trong nhfng trò 

chCi b@o lYc, kích dSc trên m@ng ;ã vô hình chung chuy&n t!i ;<n hVc trò 

và kích thích khuynh hAXng hành ;>ng phi vOn hoá, trái vXi giáo dSc. Khi 

HS xem nhfng phim, sách báo, m@ng có n>i dung b@o lYc chính là các em 

;ang chKu !nh hAdng sY truyNn bá vN nhfng giá trK vOn hoá lng x- thi<u 

tính nhân vOn, nhân b!n. Nhfng trò chCi chém gi<t, bIn phá trên m@ng, 

nhfng bài hát ;AZc minh ho@ bnng c!nh b@o lYc (do ghen tuông) ;ã gián 

ti<p cb vq cho phong cách lng x- gifa con ngABi vXi con ngABi theo ki&u 

l]y oán báo thù, l]y gACm súng ;áp tr! l@i gACm súng, ;em võ nghD ;]u l@i 

võ nghD, l]y mIng nhi<c, st nhSc cho h! lòng h! d@... Nhfng hành vi nhA 

v5y chính là sY pha t@p vOn hoá hành x- ki&u côn ;u, bOng ;!ng vQn ;ang 

ngày càng gia tOng, b]t ch]p lu5t pháp trong xã h>i.  

—  Ra ngoài xã h>i, trG em th]y cô ;Cn, th]y mình l@c lõng trong ;ám 

;ông. N<u các em có bw hVc lang thang ngoài ;ABng cqng không có 

ngABi lXn nào quan tâm, hwi han. yáng trách hCn khi 5 — 7 HS ;ánh 

nhau, ngABi lXn th]y cqng cht dám ;lng nhìn. SY vô c!m cUa ngABi 

lXn, cUa viDc giáo dSc quá nang vN lí thuy<t, ki<n thlc mà coi nh| giáo 

dSc vN giá trK sQng, k} nOng sQng, vN ;@o ;lc, nhân cách làm ngABi... ;ã 

bi<n các em thành nhfng ;la trG cht thích s- dSng nIm ;]m, g5y g>c, 

;& nói chuyDn vXi nhau. 

Nhìn chung, xã h>i ;ã t@o ra môi trABng x]u thABng xuyên, khi<n HS ti<p 

xúc vXi c!nh b@o lYc t7 trong nhà ra hàng xóm; b@o lYc t7 trên phim ;<n 

ngoài ;Bi, ;& rui trd thành m>t hình $nh quen thu)c và b.t ch/0c theo.  

* Thi5u s7 ph9i h:p qu$n lí ch=t ch> c?a c$ ba môi tr/Dng: gia Gình — nhà 

tr/Dng — xã h)i/ c)ng GLng là nguyên nhân dQn G5n môi tr/Dng giáo dSc 

không thân thiUn: 

Qua tìm hi&u và phân tích 3 nguyên nhân trYc ti<p d:n ;<n môi trABng 

giáo dSc HS bK b@o lYc hoá ngày càng gia tOng c! vN quy mô và mlc ;> 
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nguy hi'm, *ã th' hi-n rõ s1 y2u kém t5 khâu qu8n lí xã h<i *2n nhà 

tr>?ng và gia *ình. Không nhFng t5ng y2u tG riêng rI y2u kém tJo nên 

nguyên nhân tr1c ti2p cNa bJo l1c hPc *>?ng mà phGi hQp c8 ba y2u tG 

lJi càng thRy *áng lo ngJi hTn cho nUn t8ng luân lí, *Jo *Vc, trWt t1 xã 

h<i. S1 thi2u vYng mGi quan h- phGi hQp qu8n lí chZt chI t5 xã h<i, 

*2n nhà tr>?ng và gia *ình *ã khi2n nhiUu bWc cha m[ có HS b^ bJo l1c 

ph8i gYng nh^n không dám báo các cT quan chVc n`ng nh> chính 

quyUn *^a ph>Tng, công an... vì không muGn con mình b^ tr8 thù. M<t 

sG HS ccng không dám k' vdi ai khi b^ bJn *ánh vì sQ sI b^ *ánh nhiUu 

hTn. Gia *ình, nhà tr>?ng và l1c l>Qng an ninh khu phG, tf dân c>, 

khGi xóm ch>a phGi hQp chZt chI, k^p th?i *' b8o v- tính mJng cho 

con em mình. 

Vai trò cNa tf chVc j<i Thi2u niên TiUn phong Hl Chí Minh, Sao Nhi 

*lng trong nhà tr>?ng còn quá m? nhJt, ch>a thWt s1 gon gci vdi HS. GV 

ch>a phGi hQp chZt chI *' xây d1ng h- thGng t> vRn tâm lí cho HS. B< 

phWn nhq HS ch>a ngoan, nh>ng ch>a *2n mVc vào tr>?ng giáo d>rng 

thì ngành Giáo dsc ch>a có bi-n pháp dJy dt, ch>a phGi hQp vdi các cT 

quan chVc n`ng hoZc phGi hQp ch>a *úng luWt. 

S1 mRt an toàn cho HS t5 ngoài *>?ng *2n cfng tr>?ng vào ldp hPc *ã 

cho thRy công tác qu8n lí trong các nhà tr>?ng vvn còn thiên vU hành 

chính và nZng thành tích, ch>a *8m b8o giáo dsc toàn di-n. NhFng hoJt 

*<ng giáo dsc ngoJi khoá ch>a *>Qc quan tâm *úng mVc; ch>a *ou t> 

tho8 *áng nhFng *iUu ki-n con thi2t vU thi2t b^, kinh phí, chuyên môn; 

ch>a khai thác *>Qc sVc mJnh vWt chRt ccng nh> tinh thon t5 phía cha 

m[ HS. Phong trào xây d1ng tr>?ng hPc thân thi-n, HS tích c1c tuy *ã có 

tác *<ng làm tGt don môi tr>?ng giáo dsc nh>ng ch>a th1c s1 *i vào 

chiUu sâu. Giáo dsc *Jo *Vc trong nhà tr>?ng ít gi8ng dJy vU *Jo *Vc lGi 

sGng, còn quá thi2u nhFng câu chuy-n, nhFng tRm g>Tng *i'n hình t5 

cu<c sGng *' các em hPc tWp, noi theo. Tính dân chN trong Vng xy giFa 

GV vdi HS, GV vdi các bWc cha m[ HS có *>Qc c8i thi-n, tuy vWy d>?ng 

nh> còn không ít GV, cha m[ HS, HS *ã thái quá trong hành vi Vng xy, 

làm cho tính dân chN v>Qt ra ngoài khuôn khf c>Tng th>?ng *Jo lí và 

pháp ch2 xã h<i. 

Nhà tr>?ng và gia *ình ch>a phGi hQp chZt chI *' tr1c ti2p r`n dJy con 

em nhFng giá tr^ sGng thi2t th1c, gon gci, gi8n *Tn, cs th' vU tình 

th>Tng cha m[, kính trPng ông bà, thoy cô, *ó là nhFng giá tr^ sGng cGt 

lõi *' làm ng>?i.  
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Tr"#c c&ng tr"*ng, hàng quán 1n, u2ng, thu2c lá, r"4u, bia, trò ch9i :i;n 

t<, internet m?c lên nh" nAm, nh"ng ch"a :"4c c9 quan công an, lCc 

l"4ng an ninh khu ph2, làng xã hH tr4 dJp, bK. 

Vi;c :"a tin cNa truyPn thông cQng mRt phSn khuyTn khích bVo lCc 

h?c :"*ng qua nhXng bR phim, trò ch9i hành :Rng, bVo lCc. NhXng 

bR phim dành riêng cho lZa tu&i h?c trò lVi ch[ xoay quanh nhXng câu 

chuy;n vP nhXng HS nhà giàu n9i :ô th` v#i nhXng m2t th*i trang :Jp 

:a, nhXng c1n phòng riêng :Jp nh" m9 song hành cùng nhXng câu 

nói thiTu le phép và thiTu ý thZc tôn tr?ng v#i ông bà, cha mJ... khiTn 

cho các em luôn suy t"hng và m9 "#c :"4c s2ng mRt cuRc s2ng nh" 

nhân vit trong các bR phim Ay. Liên tiTp nhXng video clip bVo lCc h?c 

:"*ng :"4c tung lên mVng nh"ng các c9 quan chZc n1ng và tr"*ng 

h?c không có bi;n pháp x< lí nghiêm minh cho m?i :2i t"4ng liên 

quan (kl bVo hành, ng"*i b` nVn, ng"*i quay video, ng"*i c& vQ, 

ng"*i :Zng xem...). 

2.4. Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em là tất yếu để giáo dục 

toàn diện học sinh 

Giáo doc là mRt quá trình lâu dài và ch[ :Vt hi;u quq cao khi :"4c ph2i 

h4p hài hoà, :Sy :N giXa các môi tr"*ng giáo doc trong nhà tr"*ng và 

ngoài nhà tr"*ng (nh" môi tr"*ng giáo doc gia :ình và môi tr"*ng giáo 

doc cRng :rng). st công tác xã hRi hoá và ý thZc cNa mHi ng"*i dân, mHi 

t& chZc s2ng trong cRng :rng thCc sC :i vào cuRc s2ng, vào tr"*ng h?c 

thì m?i t& chZc, m?i cá nhân s2ng h :`a ph"9ng, n9i mình c" trú :Pu 

phqi có nhi;m vo tham gia, :óng góp thCc hi;n các hoVt :Rng liên quan 

t#i vi;c dVy h?c, giáo doc HS nên ng"*i. 

Tuy nhiên, hi;n nay môi tr"*ng cNa nhiPu cRng :rng ch"a thân thi;n, 

còn bitu hi;n nhiPu vAn :P tiêu cCc h cq cAp vv mô và vi mô. Trl em hi;n 

tVi :ang phqi ch`u :Cng rAt nhiPu nhXng hiu quq xuAt phát tw nhiPu khía 

cVnh cNa xã hRi, tw mRt môi tr"*ng s2ng còn quá nhiPu hHn loVn ch"a 

:"4c nhìn nhin và giqi quyTt. só là vAn :P quyPn trl em ch"a :"4c tôn 

tr?ng và thCc thi hi;u quq, bitu hi;n bhi:  

*  Tình trVng m!t an toàn, không -./c b2o v4 khi trl s2ng trong gia :ình 

cQng nh" khi :i h?c, :i ch9i: 

—  Bhi trl de b` ngR :Rc do :r 1n, thZc u2ng không h4p v; sinh tw trong gia 

:ình, tr"*ng h?c :Tn :"*ng ph2.  
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—  B"i tr' b) ô nhi-m do khói x4ng dày 89c cùng v=i ti>ng còi xe An ào hBn 

loDn suGt ngày 8êm.  

—  B"i quyKn tr' em 8LMc ch4m sóc sNc kho' 8)nh kì, khám chRa bTnh tUt 

khi 8au Gm, " nhà trLVng cWng nhL thôn xóm chLa 8LMc nghiêm chXnh 

thYc thi. 

—  B"i tình trDng bDo lYc tr' em còn xZy ra khá nhiKu " cZ gia 8ình, nhà 

trLVng và c[ng 8Ang (có trLVng hMp tr' em b) bDo hành t=i 2 n4m m=i b) 

phát hiTn)... 8ang làm nhNc nhGi toàn xã h[i. 

—  B"i tr' em chLa 8LMc giáo dac 8by 8c các kd n4ng sGng, kd n4ng phòng 

chGng bDo lYc cZ trong gia 8ình, trLVng hec và c[ng 8Ang. 

*  Tình trDng môi tr&'ng phát tri-n c/a tr1 b3 ng&'i l5n lãng quên khi tr' 

hec tUp " trLVng hec, sGng trong gia 8ình cWng nhL " c[ng 8Ang: 

—  B"i tr' em còn thi>u sân chji lành mDnh " cZ nhà trLVng và c[ng 8Ang 

nhL: thi>u thL viTn thân thiTn 8k chia s' tài liTu, sách, báo; thi>u nhRng 

hoDt 8[ng vui chji trong các d)p nghX hè, nghX l-; thi>u nhRng hoDt 8[ng 

thi>t thYc xây dYng c[ng 8Ang.... 

—  B"i cha mn tr' em còn thi>u 8ikm sinh hoDt v4n hoá v4n nghT, 8ikm v4n 

hoá hec tUp c[ng 8Ang, câu lDc b[ cha mn dành cho tr' thj... 

*  Tình trDng thi>u môi trLVng thân thiTn, lành mDnh 8k tr' 8LMc tham gia 

tích cYc khi tr' sGng trong gia 8ình cWng nhL " c[ng 8Ang: 

—  B"i nhiKu tr' em phZi thLVng xuyên chNng ki>n cZnh cha mn cãi vã, xX 

vZ, 8ánh chpi nhau. 

—  B"i gia 8ình chLa tDo cj h[i cho các em thk hiTn tqm lòng hi>u thZo v=i 

ông bà, cha mn, ho9c góp phbn xây dYng n>p sGng v4n hoá trong gia 8ình. 

—  B"i c[ng 8Ang còn tDo ít cj h[i 8k tr' em tham gia lao 8[ng công ích xây 

dYng môi trLVng xanh, sDch, 8np " thôn/ bZn. 

—  B"i tr' em thi>u các câu lDc b[ sinh hoDt truyKn thGng, v4n hoá v4n 

nghT, võ thuUt, nghK 8)a phLjng... 8k thk hiTn tài n4ng, s" thích. 

—  B"i ý ki>n cca các em chLa 8LMc các bUc cha mn HS lwng nghe, chia s'... 

B"i vUy, viTc 8xy lùi dbn và ti>n t=i chqm dNt các biku hiTn tiêu cYc làm 

Znh hL"ng xqu 8>n môi trLVng giáo dac HS, 8Zm bZo các quyKn: quyKn 

sGng còn, quyKn phát trikn, quyKn tham gia, quyKn 8LMc bZo vT cca tr' 

em tr" nên cqp thi>t hjn bao giV h>t. MuGn giúp tr' xây dYng c[ng 

8Ang thân thiTn, v4n minh, trL=c tiên ngLVi l=n cbn xây dYng c[ng 

8Ang qy cho chính mình. HiTn nay cu[c vUn 8[ng Toàn dân xây dAng 
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 !i s%ng v)n hoá !ã !#t !%&c nh*ng k-t qu0 nh1t !2nh. Vi6c h7c t8p và 

làm theo t1m g%@ng !#o !Ac HC Chí Minh cGng rút ra !%&c r1t nhiKu 

!iKu vK xây dPng cQng !Cng thân thi6n, vSn minh. Nh%ng thPc t- cho 

th1y, không ít ng%Vi lWn l#i là nh*ng t1m g%@ng x1u cho trX vK v1n !K 

kém vSn minh. Không ít tr%Vng h&p, chính trX em l#i là ng%Vi giáo d\c 

cha m] vK ý thAc vSn hoá. Ch_ng h#n: MQt em nha khi th1y m] !i l1n 

v#ch dbng xe c ngã t% khi có !èn !a nh1t quy-t !òi m] lùi xe l#i khi-n 

bà m] ph0i “b8t c%Vi” vì ng%&ng. MQt !Aa trX Sn xong nh1t !2nh clm 

gi1y và túi nilon trên tay cho !-n khi tìm !%&c mQt thùng rác mWi vAt 

!i, trong khi m] bé l#i ti6n tay ném luôn ra !%Vng...  

ThPc t- các em bi-t làm v8y vì c tr%Vng các em !ã !%&c thly cô d#y, 

n-u bo m] !p tâm khuy-n khích hành vi 1y sr trc thành thói quen tot 

và ng%Vi lWn lr nào không làm tot h@n th- g1p nhiKu lln !p làm g%@ng 

cho con? 

tp trX em thPc sP hipu và tP ý thAc tham gia vào các ho#t !Qng xây 

dPng cQng !Cng vSn minh không thp tách rVi gia !ình, nhà tr%Vng và 

!oàn thp. NhiKu em khi c tr%Vng !%&c cô giáo d#y ch1p hành nghiêm 

chunh lu8t l6, nh%ng ra !%Vng l#i làm !iKu hoàn toàn ng%&c l#i, dù cho 

bi-t v8y là sai nh%ng trX vvn cA b2 tâm lí !ám !ông cuon !i. Hi6n nay 

ph%@ng pháp ti-p c8n tuyên truyKn giáo d\c vWi trX có r1t nhiKu cách, 

nh%ng quan tr7ng nh1t là t8p cho các em thói quen. Trong tr%Vng h7c, 

trong gia !ình, mwi ng%Vi lWn cGng cln ph0i tP nâng cao h@n n*a ý thAc 

b0n thân !p là t1m g%@ng, góp phln hình thành nên mQt th- h6 trX bi-t 

song có vSn hoá, khoan dung, l%@ng thi6n, tôn tr7ng b0n thân mình và 

nh*ng ng%Vi xung quanh. 

Tóm l1i, xây dPng cQng !Cng thân thi6n vì trX em là t1t y-u !p giáo d\c 

toàn di6n HS. Bên c#nh vi6c xây dPng tr%Vng h7c thân thi6n, HS tích cPc, 

toàn xã hQi cln ph0i xây dPng mQt không gian thân thi6n cho các em, c 

c0 bên ngoài xã hQi, !p các em !%&c chSm sóc, b0o v6, !0m b0o an toàn 

tb b*a Sn !-n h7c t8p, vui ch@i; tb v8t ch1t !-n tinh thln; tb trong gia 

!ình !-n nhà tr%Vng và cQng !Cng... tCng thVi chính các em sr là nh*ng 

ng%Vi !i tiên phong !p !ánh thAc ý thAc xây dPng cQng !Cng vSn minh, 

thân thi6n, !ánh thAc trách nhi6m c{a ng%Vi lWn trong vi6c rèn luy6n các 

em, t#o !iKu ki6n cho các em !%&c tham gia các ho#t !Qng xây dPng 

cQng !Cng thân thi6n, vSn minh tb nhà tr%Vng !-n gia !ình và ngoài xã 
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h!i. Nh& th( s* giúp các em hoàn thi5n nhân cách, phát tri9n toàn di5n 

và xây d>ng cho các em lí t&Ang sBng. 

Hoạt động 3. Tìm hiểu nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện 

vì trẻ em 

1. Câu hỏi 

Câu h%i 1. N!i dung xây d>ng c!ng DEng thân thi5n là gì?  

Câu h%i 2. Môi tr&Jng cKnh quan c!ng DEng thân thi5n cNn h&Ong D(n 

nhPng tiêu chí nào? 

Câu h%i 3. Không gian công c!ng cSa c!ng DEng thân thi5n cNn h&Ong 

D(n nhPng tiêu chí nào? 

Câu h%i 4. Môi tr&Jng tâm lí cSa c!ng DEng thân thi5n cNn h&Ong D(n 

nhPng tiêu chí nào? 

Câu h%i 5. TiUu ki5n nào giúp ng&Ji dân và HS tham gia xây d>ng, quKn 

lí c!ng DEng thân thi5n? 

2. Thông tin phản hồi 

2.1. Các yếu tố cần xem xét để tạo nên cộng đồng thân thiện

1

 

—  Môi tr&Jng sBng tBt: không ô nhi[m, D&\c cung c]p DNy DS h^ tNng k_ 

thu`t, ca c]u dân c& thích h\p.  

—  T^o D&\c s> phát tri9n cSa mci thành viên trong ca c]u c!ng DEng (k9 cK 

ng&Ji nh`p c&, khách vãng lai) bao gEm: có vi5c làm thích h\p vOi ning 

l>c, DKm bKo gìn giP sjc khok, có DiUu ki5n h&Ang thl giáo dlc, bKo DKm 

an ninh.  

—  T&\c t^o DiUu ki5n D9 h&Ang các dmch vl vin hoá, xã h!i: ti(p c`n D&\c 

t`p quán, ti5n nghi vin hoá, có không gian c!ng DEng thích h\p D9 giao 

ti(p, có ti5n nghi Di l^i h\p lí. 

—  Có DiUu ki5n tham gia quKn lí Dô thm, to l̀ p, thpm tra D(n quKn lí Dô thm 

theo quy ho^ch D(n thông tin vU Dmnh h&Ong phát tri9n, vU quKn lí D]t Dai. 

 

 

                                                 

1

 TS.KTS. %ào Ng*c Nghiêm, Hà N$i, Thành ph+ thân thi.n và s+ng t+t cho c$ng 45ng: Th7c 

tr9ng và trách nhi.m. (Ashui.com, Th5 ba, ngày 30/6/2009). 
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2.2. Nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em 

—  Xây d&ng môi tr./ng s1ng t1t cho tr5 em: 

Môi tr./ng s1ng t1t là môi tr./ng ; <ó không khí không bA ô nhiBm b;i 

bCi bDm, hoá chGt, nguIn n.Jc sinh hoKt <L l.Mng và trong sKch, âm 

thanh cuPc s1ng êm R, không huyên náo, Sm T b;i tiUng còi xe inh tai 

nhXc óc... Z.Mc cung Xng <Sy <L c[ s; hK tSng kT thu\t và c[ cGu dân c. 

thích hMp. 

Tuy nhiên, trong cuPc s1ng hi_n tKi cLa cPng <Ing c. dân trong h5m 

ph1 hay ; nông thôn, môi tr./ng s1ng <ang bA ô nhiBm nghiêm tr̀ ng. a 

ph1 ph./ng, trong ngõ h5m, phSn nhicu do cuPc s1ng m.u sinh nên 

cPng <Ing dân c. <ã vô tình biUn n[i mình sinh s1ng tr; nên bc bPn, 

không tr\t t&. S& xâm chiUm không gian công cPng <ã biUn nhgng con 

h5m tr; thành n[i thuSn tuý cho c. trú, xPc x_ch, khó coi. CPng <Ing 

dân c. ; nông thôn thì <Sy rky nhgng c1ng n.Jc thRi phân lMn, phân gà 

lP thiên chKy quanh co khmp m`i <./ng làng, ngõ xóm, hP dân. Ngay cR 

khi ra t\n nhgng cánh <Ing mênh mông cong không tránh khpi nhgng ô 

nhiBm b;i thu1c trq sâu, thu1c bRo v_ th&c v\t hay phân bón t.[i... 

B;i v\y, cSn phRi chsm sóc quy hoKch, xây d&ng <./ng làng/ph1, ngõ 

xóm/bRn g`n gàng, t.[m tGt, xanh, sKch, <up, vsn hoá và an toàn. CSn 

huy <Png sXc ng./i sXc cLa <Su t. cho hK tSng c[ s; <v tr5 em <i h`c có 

tr./ng ra tr./ng, lJp ra lJp, không phRi <Un tr./ng trong s& lo lmng cLa 

cha mu <1i vJi s& mGt an toàn cho tính mKng cLa con em mình trong 

mwi ngày <i h`c.  

C!ng %&ng thân thi+n 

Có 

môi 

tr./ng 

s1ng 

t1t 

Z.Mc tKo 

<icu ki_n 

phát 

trivn  

Z.Mc 

h.;ng 

các dAch 

vC vsn 

hoá, xã 

hPi 

Z.Mc 

tham gia 

quRn lí 

cPng 

<Ing 

C. dân cPng <Ing 
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—  T#o d&ng )*+c s& phát tri4n c5a m8i thành viên trong c<ng )=ng, )?c 

biAt là trC em: 

T#i mFi c<ng )=ng, cGn )Hy m#nh công tác tuyên truyLn nâng cao nhNn 

thOc, hành )<ng, trách nhiAm c5a các cPp, các ngành, cá nhân, c<ng 

)=ng và toàn xã h<i )Si vTi viAc xây d&ng môi tr*Ung an toàn, lành 

m#nh và thân thiAn cho trC em, phòng chSng xâm h#i, ng*+c )ãi và b#o 

hành trC em, tôn tr8ng, lWng nghe ý kiZn và thúc )Hy quyLn tham gia 

c5a trC em.  

Các nF l&c phát tri4n giáo d_c cGn thu hút )*+c s& tham gia c5a HS, 

GV, xã h<i, c<ng )=ng nhdm )em beo quyLn trC em, )4 trC em có )Gy 

)5 các kiZn thOc, kg nhng sin sàng tham gia hoà nhNp vào )Ui sSng xã 

h<i, c<ng )=ng. 

jem beo bình )lng vL cm h<i tiZp cNn giáo d_c có chPt l*+ng cho ce em 

trai và em gái n c<ng )=ng, góp phGn cei thiAn môi tr*Ung giáo d_c 

c<ng )=ng thân thiAn. KhuyZn khích s& tham gia c5a trC em vào các 

ho#t )<ng c<ng )=ng; dành tPt ce nhrng gì tSt )sp nhPt cho trC em; t#o 

d&ng cho trC m<t môi tr*Ung giáo d_c tSt nhPt. Nên chhng, cGn có chZ 

tài )4 nhrng ng*Ui thiZt kZ ch*mng trình giem bTt các trò chmi trong 

máy tính, chu cNp nhNt thông tin cGn thiZt và nhrng trò chmi lành m#nh. 

Xã h<i cGn chPm dOt các hành vi )ánh )Np, ng*+c )ãi, )4 trC em )*+c 

h*nng s& chhm sóc, yêu th*mng. TriAt )4 lo#i bw viAc )ánh h<i )=ng 

trong nhà tr*Ung. Môi tr*Ung sSng, sinh ho#t, vui chmi cGn xanh, s#ch. 

CGn phát )<ng thêm các phong trào by ích giúp trC em h8c hwi, biZt 

thêm nhiLu )iLu thú vz vL nhrng gì xung quanh.  

TrC em có quyLn bày tw bPt cO ý kiZn nào vL m8i ng*Ui. Nh*ng ng*+c l#i, 

trC em phei beo vA quyLn, nghga v_ c5a mình; tôn tr8ng quyLn, nghga 

v_ c5a ng*Ui khác. M?c dù n*Tc ViAt Nam )ã kí và phê chuHn công *Tc 

Liên H+p QuSc vL quyLn trC em )4 th4 hiAn s& tôn tr8ng và quan tâm c5a 

h<i )=ng quSc tZ nh*ng v~n cGn phei thêm thNt nhiLu quyLn l+i nra cho 

trC em. jó là m<t )iLu kiAn cGn thiZt )4 trC em phát tri4n.  

TrC em cGn )*+c beo vA m<t cách )úng )Wn, không chu bdng nhrng lUi 

nói mà th&c s& phei bdng nhrng hành )<ng, theo tinh thGn L!ng nghe 

tr) em b,ng trái tim — Ch1m sóc tr) em b,ng hành 67ng.  

—  Xây d&ng không gian công c<ng thân thiAn n c<ng )=ng: 

Xây d&ng không gian công c<ng thân thiAn n c<ng )=ng )4 m8i c* dân 

c<ng )=ng )Lu )*+c h*nng dzch v_ vhn hoá xã h<i. 
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+  Công viên, v*+n hoa: Tr2 em và ng*+i già là nh7ng ng*+i 89c bi<t có nhu 

c@u tiAp cCn vDi nh7ng không gian ngoài tr+i nh*: công viên, v*+n hoa, 

8iFm vui chGi, sân chGi, nhà vJn hoá, th* vi<n... có chMt l*Nng tOt 8F vui 

chGi và giao tiAp xã hRi, nh7ng 8Sa 8iFm này giúp nâng cao chMt l*Nng 

cuRc sOng cVa ng*+i dân. VMn 8Y hi<n nay chúng ta 8ang g9p phZi là khi 

phZi l[a ch\n gi7a s[ phát triFn lDn, nh* trung tâm mua s]m ho9c khu 

cJn hR, vDi vi<c bZo v< mRt công viên, v*+n hoa, 8iFm vui chGi công 

cRng... thì d*+ng nh* không gian công cRng tr_ nên kém quan tr\ng hGn 

8Oi vDi các nhà 8@u t*. Vì nhiYu nguyên nhân mà khi xây d[ng khu 8ô thS 

hay quy hobch nông thôn mDi, các nhà 8@u t* ít quan tâm 8An nh7ng 

câu hdi chiAn l*Nc cVa cRng 8eng là: 

• Làm thA nào 8F chúng ta có thF tbo ra nh7ng cRng 8eng sôi 8Rng và lành 

mbnh cho tMt cZ m\i ng*+i?  

• CRng 8eng sh có 8*Nc nh7ng lNi ích gì khi vi<c 8i bR và 8bp xe tr_ thành 

nh7ng hobt 8Rng th*+ng ngày?  

• Vai trò cVa các 8*+ng phO — không gian công cRng rRng lDn nhMt _ mki 

thành phO là gì?  

• Công viên giúp nâng cao chMt l*Nng cuRc sOng, thu hút và gi7 chân ng*+i 

dân trong các cRng 8eng cVa h\ nh* thA nào?  

• lAn bao gi+ vi<c 8Zm bZo s[ an toàn, niYm vui cVa tr2 em và ng*+i lDn mDi 

8*Nc *u tiên hàng 8@u trong mki quyAt 8Snh 8*Nc 8*a ra _ các thành phO?...  

Hình thành không gian công cRng thân thi<n 8áp nng nhu c@u sinh hobt 

cVa cRng 8eng, 8F con phO, xóm làng tr_ nên vJn minh, 8ó là nguen l[c 

nRi sinh thúc 8oy s[ phát triFn cVa cRng 8eng. 

+  liFm hobt 8Rng, vui chGi: Xây d[ng không gian công cRng, không thF 

không xây d[ng 8iFm hobt 8Rng, vui chGi cho tr2 em. liFm vui chGi công 

cRng sh tbo 8iYu ki<n cho các tr*+ng bO trí th+i gian và GV tiAp thu các 

trò chGi dân gian, các lobi hình vJn hoá ngh< thuCt dân gian và phOi hNp 

vDi loàn Thanh niên CRng sZn He Chí Minh ts chnc các trò chGi dân 

gian phù hNp vDi lna tusi HS _ mki 8Sa ph*Gng. Các em sh 8*Nc tiAp xúc, 

giao l*u, h\c hdi các ngh< nhân chGi các trò chGi dân gian, làm 8e chGi 

dân gian, làm các sZn phom nghY truyYn thOng... 

+  liFm chJm sóc snc kho2 cRng 8eng: liFm chJm sóc snc kho2 cRng 8eng 

sh tbo 8iYu ki<n 8F các em 8*Nc chJm sóc, bZo v< snc kho2, an toàn ngay 

tv khi l\t lòng mw, 8An khi 8i h\c, 8i chGi. NGi diyn ra các hobt 8Rng xã 

hRi vì snc kho2 cRng 8eng nh* hobt 8Rng tv thi<n, khám ch7a b<nh cho 

ng*+i nghèo, hiAn máu nhân 8bo, có giZi pháp hk trN b<nh nhân có hoàn 
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c!nh %&c bi)t khó kh-n. T0i %ây c3ng là n7i %8 các bà m; tr= %>?c t> vAn 

tB các nhà chuyên môn, %>?c chia s= cách ch-m sóc con, nuôi d0y con 

nên ng>Ki. N7i th8 hi)n sM yêu th>7ng, hiNu th!o cOa con cháu %Pi vQi 

ông bà mRi khi ông bà %au yNu...  

+ Th> vi)n thân thi)n t0i cTng %Ung: W mRi cTng %Ung, mRi th> vi)n, mRi 

tO sách bé nhY Z làng, xã, c]m dân c> là nh^ng kho kiNn th_c vô giá %8 

ch`p cánh cho nh^ng >Qc m7, giúp tr= em hdc hành tiNn bT. NhK %dc 

sách, tr= em %ã tránh xa %>?c t) n0n xã hTi, nâng cao tinh then ham hdc 

hYi, nhifu thôn có th> vi)n thân thi)n %ã có sP l>?ng con em luôn dgn 

%eu trong xã vf sP l>?ng các cháu %i hdc %0i hdc, cao %hng... %Ung thKi 

th> vi)n thân thi)n c3ng giúp thu h;p %>?c kho!ng cách v-n hoá gi^a %ô 

thi và nông thôn, hình thành thói quen %dc và góp phen xây dMng v-n 

hoá %dc trong cTng %Ung. 

l8 thu hút %>?c ng>Ki %dc, các th> vi)n cen có môi tr>Kng xanh, s0ch, 

%;p, bài trí thnm mo, th>Kng xuyên bp sung sách báo mQi... kho tàng s0ch 

sq, ng-n n`p và %>?c b!o qu!n tPt. ThO t]c %-ng kí cAp th= b0n %dc %7n 

gi!n, nhanh gdn. ThKi gian mZ cra h?p lí phù h?p vQi %ifu ki)n làm vi)c 

cOa b0n %dc. Tp ch_c tPt h) thPng tra c_u tài li)u và thông tin; _ng d]ng 

công ngh) thông tin có hi)u qu! ph]c v] b0n %dc. Cán bT có trình %T 

chuyên môn, ph]c v] tvn tình, chu %áo %>?c b0n %dc quý mNn; có sáng 

kiNn trong vi)c %>a sách báo ph]c v] cTng %Ung %0t hi)u qu! cao. Tích 

cMc xây dMng m0ng l>Qi th> vi)n, tO sách c7 sZ và tp ch_c tPt công vi)c 

luân chuy8n sách trên %ia bàn.  

—  Xây dMng môi tr>Kng tâm lí thân thi)n t0i cTng %Ung: 

+ Tâm lí làng xã %>?c bi8u hi)n trong quan h) hàng xóm, láng gifng. 

Không gian sPng cOa cTng %Ung dân c> dù nhY hay lQn %fu thvt sM là n7i 

g`n kNt các cá nhân trong gia %ình, là n7i con ng>Ki chia s= nh^ng giá tri 

sPng cho nhau, n7i con ng>Ki sinh ra và lQn lên và c3ng có khi tB %ó mà 

%i xa. CuTc sPng h{ng ngày vgn ch!y vQi nh^ng vAn %f riêng cOa nó, thân 

thi)n, gen g3i, con ng>Ki nhìn rõ m&t nhau h7n, mang dAu An cOa tình 

nghoa phP ph>Kng, tình làng nghoa xóm... 

C> dân %ô thi th>Kng %>?c %ánh giá là nh^ng ng>Ki có cuTc sPng theo 

ki8u “%èn nhà ai nAy r0ng”, cuTc sPng cá nhân %>?c %>?c %f cao. Quan 

h) gi^a hd “thoáng qua”, “hKi h?t” nh> nhifu nhà xã hTi hdc %ô thi %ã 

nhvn xét. Tình hàng xóm, láng gifng vì thN c3ng nh?t nh0t hhn %i, không 

ph!i nh> Z nông thôn là “bán anh em xa, mua láng gifng gen”. Tuy thN, 

trong không gian gen g3i cOa các con h=m, tình làng nghoa xóm, hay 
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 úng h&n, tình ph+ ph,-ng không m1t h2n mà v5n còn khá rõ nét. =i?u 

 ó cBn  ,Cc phát hiDn  E bGo tIn và phát huy  E thành thK cLng nh, 

nông thôn,  âu  âu cLng có tình ng,-i thân thiDn, bao dung. 

+ Trong cuRc s+ng tâm linh, mUi dòng hV th- cúng tW tiên cYa dòng hV 

mình, nh,ng cG làng  ?u th- chung mRt vK thành hoàng. 

+ Trong cuRc s+ng  -i th,-ng, mUi làng, bGn có phong tZc t[p quán riêng, 

hình thành t] lâu  -i, ^n sâu vào n_p s+ng, chi ph+i t] cách ^n, m`c, a 

 _n cách  i  bng, nói n^ng, bng xd cYa mUi cá nhân trong làng. Ngoài 

nhfng phong tZc t[p quán, mUi làng lgi có nhfng quy ,hc — thành v^n 

bGn ho`c không thành v^n bGn —  ,Cc coi nh, lu[t lD riêng cYa làng, xác 

 Knh nhfng nghja vZ, quy?n lCi, chukn mlc cYa hành vi dành cho các 

thành viên cYa làng.  

+ D, lu[n cRng  Ing có tác dZng tích clc trong viDc bGo vD thuBn phong, 

mj tZc,  i?u chonh hành vi cá nhân,  ? cao và có tác dZng giáo dZc  go 

 bc, nh,ng nó cLng có cG tác dZng tiêu clc khi nó ép mVi cá nhân vào 

“ 1t l?, quê thói” c+  Knh, vào mRt khuôn m5u có srn khi_n mVi ng,-i 

phGi tiêu diDt “cái tôi”  E hùa vào “cái ta” s+ng y hDt mVi ng,-i trong 

cRng  Ing làm cho “cái ta” làng xã tra nên nghèo nàn h&n, làm cho 

“Phép vua thua lD làng”, làm nGy sinh tính cZc bR,  Ka ph,&ng...  

Bai v[y, cBn phGi trVng tình làng, nghja xóm; phát huy tính cRng  Ing làng 

xã theo mRt t, duy mhi mà không cBn sl phán xd cYa b1t kì mRt c1p chính 

quy?n nào,  E gzn ch`t m+i quan hD ng,-i — ng,-i trong cRng  Ing; tgo 

nên bBu không khí thu[n hoà,  Bm 1m trong làng, xã, cRng  Ing.  

+ Không gian công cRng là n&i ý thbc xã hRi  ,Cc biEu hiDn mRt cách rõ 

ràng và sinh  Rng nh1t. Cách bng xd n&i công cRng là biEu hiDn cYa v^n 

hoá. Nhi?u ng,-i cho r~ng trình  R giáo dZc cYa mRt dân tRc có thE 

 ánh giá qua thái  R cYa ng,-i dân trên  ,-ng làng, ngõ ph+. Cách bng 

xd thanh lKch, v^n minh n&i công cRng không cho là biEu hiDn cYa sl tôn 

trVng bGn thân, tôn trVng ng,-i khác, còn là sl bRc lR kín  áo mà sâu szc 

cYa tình yêu dân tRc. Cách bng xd khi_m nhã a không gian công cRng s� 

làm ng,-i  ó m1t  i nhfng  iEm t+t trong mzt mVi ng,-i. Nhfng hành 

vi bng xd thi_u v^n minh không cho Gnh h,ang thi hình Gnh cYa mRt cá 

nhân mà còn  E lgi nhfng 1n t,Cng x1u, th[m chí là miDt thK v?  1t n,hc, 

con ng,-i ViDt Nam trong mzt các bgn bè qu+c t_. 

—  TW chbc nhfng hogt  Rng chia s� a cRng  Ing: 

+  CBn t^ng c,-ng sl tham gia mRt cách hbng thú cYa HS trong các hogt 

 Rng giáo dZc trong nhà tr,-ng và tgi cRng  Ing, vhi thái  R tl giác, chY 
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 !ng và ý th*c sáng t.o. Huy  !ng và t.o  i5u ki7n  8 có s: tham gia 

ho.t  !ng  a d.ng và phong phú c@a các tA ch*c, cá nhân trong vi7c 

giáo dEc vFn hoá, truy5n thGng lIch sJ cách m.ng cho HS. 

+  Moàn Thanh niên C!ng sQn HR Chí Minh phGi hUp vVi ngành Giáo dEc 

và Mào t.o lXp kY ho.ch chZ  .o các c[p Moàn, M!i tA ch*c m!t sG ho.t 

 !ng phù hUp vVi l*a tuAi HS: tA ch*c các cu!c thi, liên hoan trò ch_i 

dân gian, thi v` Vì m$t môi tr)*ng thân thi/n; tA ch*c các ho.t  !ng dã 

ngo.i cho HS nông thôn tVi thành phG và ngcUc l.i, tA ch*c tr.i hè thiYu 

nhi các c[p; tri8n khai chc_ng trình HS 34n v6i tr)*ng ngh7, làng ngh7... 

+ TA ch*c cho trg em t.i c!ng  Rng thFm hii tjng quà nhlng gia  ình có 

hoàn cQnh  jc bi7t. M!ng viên, khuyYn khích các em tham gia quyên 

góp @ng h! các gia  ình khó khFn n c!ng  Rng, giao lcu, giúp  o b.n bè 

n các c!ng  Rng lân cXn bpng nhlng hành  !ng cE th8 nhc: chFm sóc, 

phát huy giá trI các  Ia danh lIch sJ cách m.ng, di tích vFn hoá c@a 

c!ng  Rng; tham gia lq h!i truy5n thGng, gil gìn bQn src dân t!c t.i 

c!ng  Rng; tA ch*c trò ch_i dân gian, hát truy5n thGng...  8 tách các em 

ra khii nhlng trò ch_i tiêu c:c hpng ngày, hàng buAi trên internet. 

Ngcti lVn không nên chZ c[m  oán các em, mà còn phQi lrng nghe xem 

các em  ang th:c s: cvn gì, thiYu gì và chia sg nhlng tâm tc, cQm xúc 

 Gi vVi các em,  jc bi7t là n  ! tuAi mVi lVn. M!t s:  Inh hcVng kiên 

trì, b5n bZ và nhw nhàng có l` s` hi7u quQ h_n r[t nhi5u so vVi vi7c v!i 

vàng và h[p t[p. 

+ Nhlng sinh ho.t c!ng  Rng không  òi hii phQi  vu tc lVn, mà r[t  _n 

giQn, nhcng nYu  cUc chFm sóc thì s` hun  úc tình thân thi7n, tính c!ng 

 Rng. Mó là nhlng sinh ho.t có tA ch*c nhc nhlng buAi hxp tA dân phG/ 

thôn/ bQn; nhlng buAi  i b! vì ngcti nghèo, vì n.n nhân ch[t  !c da cam; 

nhlng buAi  xc sách t.i phòng  xc sách c@a tA dân phG (thc vi7n thân 

thi7n); nhlng buAi chiYu phim; nhlng sinh ho.t ông, bà, cháu; hojc 

nhlng sinh ho.t không chính th*c nhc buAi cùng tXp dcong sinh, cùng  i 

b!,  ánh ct tcVng, uGng trà, uGng cà phê trcVc nhà, trg con vui ch_i...  

Hoạt động 4. Tìm hiểu cách thức xây dựng cộng đồng thân thiện 

vì trẻ em 

1. Câu hỏi 

Câu h%i 1. Vai trò, trách nhi7m c@a c!ng  Rng trong vi7c h} trU công tác 

giáo dEc c@a nhà trctng nhc thY nào?  
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Câu h%i 2. Các bi&n pháp c* th, xây d1ng c3ng 45ng thân thi&n 4, h6 tr8 

cho công tác giáo d*c c;a nhà tr>?ng là gì? 

Câu h%i 3. Tr>?ng ti,u hEc tham gia xây d1ng và quIn lí c3ng 45ng thân 

thi&n nh> thK nào? 

2. Thông tin 

2.1. Tổ chức truyền thông về xây dựng cộng đồng thân thiện 

*  M!c tiêu:  

Thông qua tuyên truyNn và phO biKn kiKn thQc vN vR trí và tSm quan trEng 

c;a vi&c xây d1ng c3ng 45ng thân thi&n, nhUm giúp 43i ngW GV ti,u hEc 

và c3ng 45ng có chuy,n biKn vN nh[n thQc và hành 43ng 4, cùng chung 

tay xây d1ng c3ng 45ng thân thi&n, v]n minh 4, h6 tr8 cho công tác giáo 

d*c c;a nhà tr>?ng. 

*  N*i dung và cách ti2n hành:  

— Nhà tr>?ng tham m>u vai các cbp uc dIng, chính quyNn, h3i 45ng nhân 

dân cbp ce sg nhUm xây d1ng ce chK phhi h8p vai các tO chQc, 4en vR 

4óng trên 4Ra bàn 4iy mjnh công tác tuyên truyNn, nâng cao nh[n thQc 

c;a c3ng 45ng và toàn th, 43i ngW GV tr>?ng ti,u hEc vN vai trò, nhi&m 

v* c;a nhà tr>?ng và c;a mEi thành viên trong c3ng 45ng 4hi vai vi&c 

xây d1ng c3ng 45ng thân thi&n.  

— Lãnh 4jo 4Ra ph>eng tO chQc xây d1ng kK hojch liên ngành cho nhnng 

hành 43ng c* th, g tong ce sg; thhng nhbt th?i gian, ce chK th1c hi&n 

cho tong b>ac 4i c* th, c;a kK hojch. Chqng hjn: tO chQc và nâng cao 

n]ng l1c cho 43i ngW tuyên truyNn viên, mjng l>ai tuyên truyNn viên tình 

nguy&n vN v[n 43ng, truyNn thông chuy,n 4Oi hành vi, ks n]ng shng v]n 

minh, lRch s1, thân thi&n trong gia 4ình, công sg, không gian công c3ng 

c;a c3ng 45ng. TO chQc 4a djng hoá các hojt 43ng truyNn thông, v[n 

43ng chuy,n 4Oi hành vi, lhi shng phù h8p vai các nhóm 4hi t>8ng trong 

c3ng 45ng nh>: tuyên truyNn trên h& thhng loa 4ài, tuyên truyNn bUng 

v]n bIn qua sinh hojt 4oàn th,, ce quan, xí nghi&p, hi&p h3i. Houc th1c 

hi&n các hojt 43ng giám sát, h6 tr8 các gia 4ình vN vi&c xây d1ng nKp 

shng gia 4ình v]n hoá, vN vi&c nuôi djy con cái...  

— Chia sv các kinh nghi&m hojt 43ng, các kKt quI hojt 43ng xây d1ng c3ng 

45ng thân thi&n gina các tO chQc xã h3i tji 4Ra ph>eng 4, tjo s1 45ng 

thu[n c;a c3ng 45ng. 
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2.2. Tham vấn tác động thường xuyên đến các nhà lãnh đạo và các tổ 

chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội ở cộng đồng 

*  M!c tiêu:  

Th$%ng xuyên tham v0n tác 34ng 35 nh6c vi8c, 35 phát huy m;nh m< vai 

trò, trách nhi8m c?a các nhà lãnh 3;o c4ng 3Dng và các tE chFc chính trH 

xã h4i, các tE chFc xã h4i trong c4ng 3Dng cùng chung tay xây dLng c4ng 

3Dng thân thi8n 35 hM trN cho công tác giáo dPc c?a nhà tr$%ng.  

*  N*i dung và cách th2c hi3n:  

—  STi vUi các nhà lãnh 3;o c4ng 3Dng: 

+ Th$%ng xuyên quan tâm, 3ôn 3Tc các phong trào góp phZn xây dLng 

c4ng 3Dng thân thi8n nh$: tr$%ng h[c thân thi8n, th$ vi8n thân thi8n, 

gia 3ình v]n hoá, 3i5m vui ch^i, 3i5m ch]m sóc vì sFc khoa c4ng 3Dng... 

+ Vcn 34ng kêu g[i các nguDn lLc phát tri5n td c0p trên cùng vUi sL huy 

34ng n4i lLc c?a 3Ha ph$^ng 35 3Zu t$ thích hNp cho nheng nhi8m vP 

tr[ng 3i5m theo thF tL $u tiên: môi tr$%ng c4ng 3Dng sTng tTt (xanh, 

s;ch, 3hp, an toàn...); xây dLng không gian công c4ng hNp lí, 3km bko 

theo quy chumn hi8n 3;i... 

+ Cho 3;o ho;t 34ng phTi hNp 35 ck c4ng 3Dng chung tay xây dLng và phát 

tri5n nhà tr$%ng, 3Dng th%i thu hút 3$Nc sL tham gia tích cLc c?a các em 

và t;o 3iqu ki8n 35 các em 3ánh thFc trách nhi8m c?a ng$%i lUn cùng 

chung sFc, chung lòng xây dLng c4ng 3Dng thân thi8n, v]n minh. 

—  STi vUi các tE chFc chính trH xã h4i: 

+  Tuyên truyqn, qukng bá tác dPng hai chiqu c?a vi8c xây dLng c4ng 3Dng 

thân thi8n v]n minh 3rn tra em và ng$Nc l;i, trong các tE chFc Soàn 

Thanh niên C4ng skn HD Chí Minh, H4i Liên hi8p PhP ne, H4i Nông 

dân, H4i CLu chirn binh... và dân c$ trong c4ng 3Dng 35 t;o d$ lucn 

3Dng thucn và ?ng h4 c?a toàn xã h4i. 

+  Vcn 34ng các tE chFc khác cùng tích cLc tham gia, 3óng góp, ?ng h4 

nguDn lLc 35 xây dLng c4ng 3Dng thân thi8n 35 hM trN cho công tác giáo 

dPc c?a nhà tr$%ng. 

+  TE chFc và ?ng h4 các ho;t 34ng giáo dPc truyqn thTng v]n hoá, v]n 

ngh8 dân gian... phù hNp vUi lFa tuEi HS ti5u h[c y 3Ha ph$^ng 35 thu 

hút các em tham gia, 3Dng th%i truyqn l;i cho các em nheng thuZn 

phong mz tPc c?a c4ng 3Dng. 
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+  Tham gia các ho+t -.ng ki1m tra, giám sát h5 tr6 chính quy;n trong vi=c 

xây dAng, phát tri1n các -i1m vui chCi, thD vi=n thân thi=n, -i1m chEm 

sóc vì sHc khoI c.ng -Jng,... 

—  MNi vOi các tP chHc xã h.i: 

+  MNi vOi h.i khuySn hTc, phNi h6p chUt chV vOi h.i cha mW HS tP chHc các 

ho+t -.ng thân thi=n, tích cAc -.ng viên xây dAng và phát tri1n qu\ 

khuySn hTc dòng hT, qu\ khuySn hTc c.ng -Jng... ^ng h. thiSt thAc cho 

nh_ng HS nghèo, HS giai trong c.ng -Jng, dòng hT. 

+  PhNi h6p vOi Moàn Thanh niên tP chHc, hDOng dcn các ho+t -.ng vui 

chCi dân gian, tdp th1, tham quan, phát huy, chEm sóc các di tích vEn 

hoá, lfch sg, cách m+ng h -fa phDCng, giúp các em phát tri1n toàn di=n 

ck th1 chlt và tinh thmn. 

+  nng h. và tham gia giám sát các ho+t -.ng xây dAng c.ng -Jng thân 

thi=n, trDong hTc thân thi=n, thD vi=n thân thi=n... t+i c.ng -Jng nhpm 

phát huy tinh thmn làm ch^ c^a dân cD trong c.ng -Jng. 

2.3. Tăng cường xây dựng mối liên hệ thân thiện giữa nhà trường – gia 

đình – các đoàn thể và cá nhân của cộng đồng 

*  M!c tiêu:  

TEng cDong mNi liên h= thân thi=n gi_a nhà trDong — gia -ình — các -oàn 

th1 và cá nhân c^a c.ng -Jng -1 chung tay xây dAng c.ng -Jng thân 

thi=n, vEn minh m.t cách hi=u quk, -Jng thoi t+o môi trDong, -i;u ki=n 

tích cAc -1 h5 tr6 nhà trDong giáo dsc HS m.t cách thiSt thAc. 

*  N*i dung và cách th2c hi3n:  

 M5i môi trDong nhà trDong — gia -ình — xã h.i -;u -D6c quy -fnh trách 

nhi=m riêng trong lunh vAc giáo dsc trI em. Tuy nhiên, m.t trong nh_ng 

ySu tN cC bkn quySt -fnh thành công là phki phNi h6p chUt chV gi_a 3 lAc 

lD6ng nhà trDong — gia -ình — xã h.i. 

— Nhà trDong có trách nhi=m ch^ -.ng phNi h6p vOi gia -ình và xã h.i -1 

thAc hi=n msc tiêu, nguyên lí giáo dsc (Lu8t Gia ;ình, >i?u 93), xây dAng 

trDong hTc thân thi=n, thD vi=n thân thi=n; khuySn khích GV, HS tích cAc 

tham gia các l| h.i truy;n thNng h -fa phDCng, tham gia thDong xuyên 

các ho+t -.ng làm xanh, s+ch, -Wp -Dong làng, ngõ xóm, nCi công c.ng... 

góp phmn xây dAng c.ng -Jng thân thi=n.  

— Gia -ình có trách nhi=m xây dAng gia -ình vEn hoá, t+o môi trDong 

thudn l6i cho vi=c phát tri1n toàn di=n v; -+o -Hc, trí tu=, th1 chlt,  

th~m mu c^a con em; ngDoi lOn tuPi có trách nhi=m giáo dsc, làm gDCng 
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cho con em, cùng nhà tr-.ng nâng cao ch1t l-3ng, hi5u qu8 giáo d;c 

(Lu$t Giáo d+c, .i/u 94). T=ng c-.ng m>i quan h5 gi?a cha m@ và con 

cái, gi?a các gia Bình trong cDng BEng vFi nhau; duy trì chIt chJ m>i 

quan h5 vFi nhà tr-.ng và cDng BEng, B8m b8o thLc hi5n Búng các quy 

BNnh vO nghPa v;, trách nhi5m B>i vFi nhà tr-.ng, cDng BEng, B8m b8o 

cho con em B-3c phát triRn toàn di5n c8 thR ch1t và tinh thSn.  

— Xã hDi bao gEm cX quan nhà n-Fc, tY chZc chính trN, tY chZc chính trN — 

xã hDi, tY chZc xã hDi... giúp nhà tr-.ng tY chZc các ho]t BDng giáo d;c 

và nghiên cZu khoa h`c; góp phSn xây dLng phong trào Tr67ng h;c thân 

thi=n, HS tích cAc và môi tr-.ng giáo d;c lành m]nh, an toàn c cDng 

BEng, ng=n chIn nh?ng ho]t BDng có 8nh h-cng x1u Bdn thanh thidu 

niên và nhi BEng; t]o BiOu ki5n cho ng-.i h`c B-3c vui chXi, ho]t BDng 

v=n hoá, thR d;c, thR thao lành m]nh; he tr3 vO tài lLc, vft lLc BR xây 

dLng không gian công cDng thân thi5n cho cDng BEng nh-: công viên, 

v-.n hoa, BiRm vui chXi, nhà v=n hoá, th- vi5n thân thi5n... góp phSn 

xây dLng cX sc vft ch1t, tinh thSn cho sL nghi5p phát triRn giáo d;c theo 

kh8 n=ng cia mình. 

+ Ul ban MIt trfn TY qu>c, các tY chZc thành viên cia MIt trfn có trách 

nhi5m BDng viên toàn dân tích cLc xây dLng cDng BEng thân thi5n và 

ch=m lo cho sL nghi5p giáo d;c. 

+ noàn Thanh niên CDng s8n HE Chí Minh có trách nhi5m ph>i h3p vFi 

nhà tr-.ng giáo d;c thanh thidu niên và nhi BEng; vfn BDng Boàn viên 

g-Xng mqu trong h`c tfp, rèn luy5n và tham gia phát triRn sL nghi5p 

giáo d;c (Lu$t Giáo d+c, .i/u 95). Ph>i h3p vFi nhà tr-.ng và các tY 

chZc Boàn thR khác t=ng c-.ng tY chZc các ho]t BDng cho trt em t]i 

cDng BEng, giáo d;c trt em m]nh d]n h`c hui các giá trN s>ng, kP n=ng 

s>ng, h`c thông qua các ho]t BDng vui chXi, tv Bó giúp trt trc nên tL tin, 

m]nh mJ, giàu lòng nhân ái, ho]t bát và thông minh hXn.  

Kết luận 

MDt B1t n-Fc mu>n phát triRn nhanh, m]nh ph8i có chidn l-3c con 

ng-.i, chidn l-3c phát triRn nhân tài — chi nhân t-Xng lai cia B1t n-Fc. 

Mu>n vfy, ph8i ch=m lo cho giáo d;c c m`i bfc h`c, c1p h`c, ngành h`c 

và ph8i gi8i quydt BEng bD c ph]m vi vP mô (qu>c gia) và ph]m vi vi mô 

(gia Bình, nhà tr-.ng, làng, xã).  

HS B-3c ch=m sóc, giáo d;c và phát triRn toàn di5n không ch{ c trong 

môi tr-.ng tr-.ng h`c mà c8 trong môi tr-.ng giáo d;c ngoài nhà 
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tr"#ng, (ó là môi tr"#ng gia (ình và môi tr"#ng c4ng (5ng. Xây d;ng 

tr"#ng h<c thân thi=n là m4t trong nh?ng y@u tB cC bEn (F nhân r4ng 

lan toE (@n vi=c xây d;ng th" vi=n thân thi=n, môi tr"#ng t; nhiên thân 

thi=n, không gian công c4ng thân thi=n... tJo nên c4ng (5ng thân thi=n. 

Chính môi tr"#ng c4ng (5ng thân thi=n này là nCi (F m<i cC quan nhà 

n"Nc, m<i tO chPc chính trQ — xã h4i, tO chPc xã h4i và các cá nhân sBng 

trong c4ng (5ng chung tay xây d;ng, phát triFn nhà tr"#ng thân thi=n, 

(5ng th#i tW nhà tr"#ng thân thi=n, chính các em lJi là ng"#i (ánh thPc 

trách nhi=m cYa ng"#i lNn trong vi=c xây d;ng c4ng (5ng thân thi=n, tJo 

(iZu ki=n h[ tr\ nhà tr"#ng phát triFn bZn v?ng, "Cm m]m nh?ng tài 

n^ng, nh?ng chY nhân t"Cng lai cYa (_t n"Nc.  

 

Nội dung 2 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 

THÂN THIỆN 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các yếu tố cần thiết để xây dựng cộng 

đồng thân thiện vì trẻ em 

1. Mục tiêu 

Sau khi k@t thúc bài h<c: 

Ng"#i h<c có khE n^ng xem xét, phân tích các y@u tO (F hiFu rõ vZ s; c]n 

thi@t phEi xây d;ng c4ng (5ng thân thi=n, tW (ó có chuyFn bi@n vZ nhfn 

thPc và hành (4ng (F cùng chung tay xây d;ng c4ng (5ng thân thi=n, 

góp ph]n nâng cao ch_t l"\ng giáo dhc ngoài nhà tr"#ng. 

2. Thiết bị văn phòng phẩm 

—  Tài li=u B!i d%&ng phát tri.n n/ng l1c ngh3 nghi4p GV ti.u h8c. 

—  Máy projetor, laptop. 

—  Bút dJ các màu. 

—  Gi_y: gi_y màu A

4

, gi_y trong A

4

, A

0

. 

—  B^ng dính gi_y, kéo... (Y dùng theo sB nhóm cYa lNp (m[i nhóm tW 6 — 8 

h<c viên). 

3. Tiến trình 

B!"c 1: H<c viên làm vi=c theo nhóm tW 6 — 8 ng"#i, hoàn thành phi@u 

h<c tfp cho hoJt (4ng 1 và ghi k@t quE trên gi_y A

0

. 
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B!"c 2: L"n l%&t ()i di,n các nhóm lên trình bày k9t qu< ho)t (>ng c@a 

nhóm, các nhóm khác lCng nghe và ph<n hGi tích cIc. K)i di,n c@a nhóm 

ti9p thu ý ki9n hoMc tranh luNn b<o v, quan (iOm c@a nhóm khi c"n thi9t. 

B!"c 3: Gi<ng viên tQng h&p ý ki9n và chi9u tóm tCt n>i dung Ho)t (>ng 

trên slide. 

4. Đánh giá 

Thông qua k9t qu< th<o luNn nhóm thO hi,n trên giVy A

0

 và ph<n hGi c@a 

các nhóm khác. 

5. Những lưu ý khi tổ chức hoạt động 

Khi h%Yng dZn th<o luNn, nhóm gi<ng viên nên khai thác tri,t (O v[n kinh 

nghi,m c@a h\c viên trong vVn (] xác (_nh sI c"n thi9t ph<i xây dIng 

c>ng (Gng thân thi,n. KMc bi,t, gi<ng viên nên g&i ma (O phân tích nhbng 

(Mc (iOm kinh t9, xã h>i c@a (_a ph%dng có <nh h%ang (9n giáo dec giá tr_ 

s[ng cho HS. Khi k9t luNn, gi<ng viên không nên áp (Mt hoMc gò ép quá 

cing nhCc theo tài li,u, mà nên khuy9n khích h\c viên ti9p tec phát triOn, 

(i]u chjnh tài li,u (O phec ve cho vi,c tNp huVn ti9p theo t)i cd sa. 

Phi#u h&c t)p cho ho,t -.ng 1 

Tên nhóm: .......................................................................................................................................  

Tên các thành viên trong nhóm: .........................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Thông qua thIc t9 công tác giáo dec HS a nhà tr%lng, th"y (cô) hãy làm 

sáng to m>t s[ nhNn (_nh sau: 

Nhóm 1: Nhi,m ve chung c@a giáo dec HS là gì?  

Nhóm 2: Môi tr%lng giáo dec trong nhà tr%lng hi,n nay nh% th9 nào? 

Nhóm 3: Môi tr%lng giáo dec ngoài nhà tr%lng (giáo dec gia (ình, giáo 

dec c>ng (Gng) hi,n nay nh% th9 nào? 

Nhóm 4: Vì sao môi tr%lng giáo dec HS a gia (ình và c>ng (Gng ch%a 

thân thi,n? 

Nhóm 5: T)i sao nói: xây dIng nhà tr%lng thân thi,n — gia (ình thân 

thi,n — c>ng (Gng thân thi,n là tVt y9u (O giáo dec HS hi,u qu<? 
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Hoạt động 2. Xác định nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện 

vì trẻ em 

1. Mục tiêu 

Sau khi k't thúc bài h-c: 

Ng12i h-c có kh4 n6ng xác 9:nh 91;c n<i dung xây d@ng c<ng 9Ang 

thân thiBn 9C hD tr; cho viBc giáo dHc cIa nhà tr12ng. 

2. Thiết bị văn phòng phẩm 

—  Tài liBu B!i d%&ng phát tri.n n/ng l1c ngh3 nghi4p GV ti.u h8c. 

—  Máy projector, laptop. 

—  Bút sáp nhiUu màu 9C tô, vX; bút dZ màu xanh, 9en, 9[. 

—  Gi]y màu A

4

, gi]y tr_ng A

4

, A

0

. 

—  B6ng dính 2 mbt hobc hA dán... 9I dùng theo sd nhóm cIa lep (mDi 

nhóm tg 6 — 8 h-c viên). 

3. Tiến trình 

B!"c 1: Gi4ng viên h1eng dln cách xây d@ng b4n 9A t1 duy theo chI 9U. 

 ! "#$Ẽ%Ả&#'Ồ (Ư)*+

6 Nguyên 

t)c v, BĐTD

- Từ khóa

- Hình ảnh

- Màu sắc

- Liên tưởng 

- Nổi bật

- Tổng thể

 

B!"c 2: H-c viên làm viBc theo nhóm tg 6 — 8 ng12i, hoàn thành phi'u 

h-c tnp cho hoZt 9<ng 2 và biCu th: k't qu4 trên gi]y A

0

. 

CÁCH V% B'N )* T, DUY 
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B!"c 3: L"n l%&t ()i di,n các nhóm lên trình bày k9t qu< ho)t (>ng c@a 

nhóm, các nhóm khác lCng nghe và ph<n hGi tích cIc. K)i di,n c@a 

nhóm ti9p thu ý ki9n hoMc tranh luNn b<o v, quan (iOm c@a nhóm khi 

c"n thi9t. 

4. Đánh giá 

Có thO cho tQng nhóm chRm (iOm chéo nhau thông qua trình bày chung 

c@a nhóm và k9t h&p vUi các ý ki9n ph<n bi,n, b<o v,, tranh luNn... 

5. Những lưu ý khi tổ chức hoạt động 

—  C"n chú ý bám sát thYi gian th<o luNn và thi9t k9 b<n (G vì ho)t (>ng này 

dZ b[ quá thYi gian dI ki9n.  

—  L%u ý s\ d]ng màu và biOu t%&ng (Mc tr%ng, tránh nh"m l^n sang 

ph%_ng pháp grap hoá hoMc s_ (G hoá.  

Phi#u h&c t)p cho ho,t -.ng 2 

Tên nhóm: ..................................................................................................... 

Tên các thành viên trong nhóm: .................................................................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Xây dIng b<n (G t% duy theo các g&i ý sau: 

Nhóm 1: N>i dung xây dIng c>ng (Gng thân thi,n vì trf em là gì?  

Nhóm 2: Môi tr%Yng c<nh quan c>ng (Gng thân thi,n c"n h%Ung (9n 

nhing tiêu chí nào? 

Nhóm 3: Không gian công c>ng c@a c>ng (Gng thân thi,n c"n h%Ung (9n 

nhing tiêu chí nào? 

Nhóm 4: Môi tr%Yng tâm lí c@a c>ng (Gng thân thi,n c"n h%Ung (9n 

nhing tiêu chí nào? 
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Hoạt động 3. Xác định cách thức xây dựng cộng đồng thân thiện 

vì trẻ em 

1. Mục tiêu 

Sau khi k't thúc bài h-c: ng12i h-c có kh4 n5ng xác 89nh 81:c h; th<ng 

các ph1>ng pháp xây dBng cCng 8Dng thân thi;n 8E hF tr: cho công tác 

giáo dJc cKa nhà tr12ng. 

2. Thiết bị văn phòng phẩm 

—  Tài li;u B!i d%&ng phát tri.n n/ng l1c ngh3 nghi4p GV ti.u h8c. 

—  Máy: projector, laptop. 

—  Bút sáp nhiVu màu 8E tô, vY; bút d[ màu xanh, 8en, 8\. 

—  Gi^y màu A

4

 gDm nhiVu màu khác nhau; gi^y tr`ng A

4

, A

0

. 

—  B5ng dính 2 mct hocc hD dán 8K dùng theo s< nhóm cKa lep (mFi nhóm 

tg 6 — 8 h-c viên). 

3. Tiến trình 

B!"c 1: Gi4ng viên h1eng dln xé gi^y màu, dán thành cây NHÂN — QUs: 

Dùng gi^y màu xé, dán hình cây theo yêu cvu sau: 

Thân cây: ghi Tôi là (ai?)................ 

R> cây: ghi tên các ho[t 8Cng cvn làm (tr4 l2i câu h\i: Tôi làm gì?)  

Cành, lá, hoa, quE: ghi tên mJc 8ích và k't qu4 cKa nhyng công vi;c ph4i 

làm (8E làm gì? 8E 81:c gì?) 

B!"c 2: H-c viên làm vi;c theo nhóm tg 6 — 8 ng12i, hoàn thành phi'u 

h-c tzp cho ho[t 8Cng 3 và biEu th9 cây NHÂN — QUs trên gi^y A

0

. 

B!"c 3: Lvn l1:t 8[i di;n các nhóm lên trình bày k't qu4 ho[t 8Cng cKa 

nhóm, các nhóm khác l`ng nghe và ph4n hDi tích cBc. }[i di;n cKa nhóm 

ti'p thu ý ki'n hocc tranh luzn b4o v; quan 8iEm cKa nhóm khi cvn thi't. 

4. Đánh giá 

Có thE cho tgng nhóm ch^m 8iEm chéo nhau thông qua hình xé dán cây 

NHÂN — QUs trên gi^y A

0

. 

5. Những lưu ý khi tổ chức hoạt động 

Cvn chú ý bám sát th2i gian th4o luzn, phác th4o nháp và xé, dán cây 

NHÂN — QUs vì ho[t 8Cng này d� b9 quá th2i gian dB ki'n.  
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Phi#u h&c t)p cho ho,t -.ng 3 

Tên nhóm: ..................................................................................................... 

Tên các thành viên trong nhóm: .................................................................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Xé, dán cây NHÂN — QU> theo các g@i ý sau: 

Nhóm 1: Khi nhà truyFn thông tham gia xây dIng cJng KLng thân thiMn, 

hN sO làm gì? ST làm gì? 

Nhóm 2: Khi nhà lãnh KVo cJng KLng/ doanh nhân/... tham gia xây dIng 

cJng KLng thân thiMn, hN sO làm gì? ST làm gì? 

Nhóm 3: Khi tX chYc chính tr[ — xã hJi.../ tham gia xây dIng cJng KLng 

thân thiMn, hN sO làm gì? ST làm gì? 

Nhóm 4: Khi tX chYc xã hJi.../ tham gia xây dIng cJng KLng thân thiMn, 

hN sO làm gì? ST làm gì? 

Nhóm 5: SiFu kiMn nào giúp ng_`i dân và HS tham gia xây dIng, qucn lí 

cJng KLng thân thiMn? 
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