
Tăng cường mối quan hệ 

gia đình, nhà trường và xã hội: 

Trường hợp điển hình tại 
huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An



Huyện Anh Sơn

- Là một huyện miền núi 

thuộc miền Tây Nghệ 

An, 

- Huyện có 21 xã, thị 

trấn.

- Nhân dân Anh Sơn cần 

cù, ham học, có truyền 

thống cách mạng, là 

huyện Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân 

dân. 



Mô hình CLB “Giáo dục và Đời sống” tại huyện Anh 

Sơn tỉnh Nghệ An .



Ban  giáo dục xã với vai trò 

điều phối các ban ngành. 



Các ban ngành tham gia và có các hoạt 

động hỗ trợ giáo dục thường xuyên:

+ Hội LHPN:                                                       

Tuyên truyền, vận động gia đình HVPN thực hiện 

tốt việc đảm bảo “3 đủ-1 có” cho HS…                             

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt CLB “Giáo dục và 

đời sống”



+ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá hè, vui chơi, 

giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư



Tổ chức hoạt động đội trên địa bàn dân cư



- Đẩy mạnh các hình thức 

khuyến học và xây dựng 

quỹ khuyến học,  thông 

qua các phong trào thi đua 

“Tết khuyến học Anh 

Sơn”; “Gia đình hiếu học”; 

“Dòng họ hiếu học”; “Cộng 

đồng khuyến học” 

- Kịp thời giúp đỡ các gia 

đình, các em học sinh 

vượt qua khó khăn để tiếp 

tục học tập tốt.

+ Hội khuyến học



+ Hội cha mẹ hs:

Vận động cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân tích 

cực đóng góp tiền, của, ngày công để xây dựng cơ 

sở vật chất cho các trường học.



Tích cực đánh trống học bài và phối hợp kiểm tra học 

bài của HS.

+ Hội người cao tuổi:



Kết quả đạt được:

-Sự phối hợp của các ban ngành ngày càng hiệu 

quả.

- Mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng được tăng cường.

- Chất lượng giáo dục được nâng lên:
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Trích dẫn một số lời nhận xét:

“ Được sự hỗ trợ giúp đỡ của VVOB và Hội LHPN 

tỉnh Nghệ An, mô hình câu lạc bộ “Giáo dục và đời 

sống” ở huyện Anh Sơn đã hoạt động hỗ trợ giáo 

dục rất hiệu quả…”



“Hoạt động của CLB giáo dục và đời sống tại xã 

Hùng Sơn, đã có tác dụng rất tốt trong việc tăng 

cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và 

cộng đồng để hỗ trợ giáo dục được tốt hơn…”



Những vấn đề tồn tại:
- Việc phối hợp quản lý, kiểm tra học sinh ở một số 

trường, địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến tình 

trạng có không ít học sinh vi phạm đạo đức. 

- Một số cha mẹ học sinh vẫn còn có biểu hiện ỷ lại 

nhà trường và thầy cô giáo nên thiếu kiểm tra, giám 

sát việc học tập và sinh hoạt thường ngày của con 

em mình.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục còn nhiều khó 

khăn thiếu thốn.






