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Quảng Ngãi là một trong 5 tỉnh được Tổ

chức VVOB chọn triển khai thí điểm chương

trình nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển

năng lực địa phương, thúc đẩy phát triển bền

vững.



Thực hiện Hợp phần “Tăng cường sự tham gia

của cộng đồng vào công tác giáo dục”, Hội LHPN các

cấp đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực

cho cán bộ Hội và các bà mẹ về giáo dục trẻ vị thành

niên có hiệu quả...



PHONG TRÀO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, 

HỌC SINH TÍCH CỰC”

CÁC CẤP HỘI ĐÃ PHÁT HUY VAI TRÒ VẬN ĐỘNG CỘNG

CỘNG THAM GIA PHONG TRÀO: HỖ TRỢ CON HỌC TÍCH

CỰC; “TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG”; “3 ĐỦ”; XÂY

DỰNG MỐI LIÊN KẾT NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH VÀ CỘNG

ĐỒNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC…



HƯỚNG DẪN CÁC BÀ MẸ VỀ KIẾN THỨC GIÁO

DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ VỊ THÀNH

NIÊN



Về đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh 



GIÚP CÁN BỘ HỘI NÂNG CAO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG; 

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT

Giúp cán bộ hội có kỹ năng đánh giá theo 

các tiêu chí truyền thông; nâng dần chất 

lượng hoạt động của Hợp phần.



Thành lập thí điểm 2 CLB “Giáo dục và đời sống”
ở huyện Mộ Đức, đến nay đã nhân rộng nâng
tổng số lên 15 CLB “Giáo dục và đời sống” tại 10
huyện trong tỉnh…



Các CLB sinh hoạt nhiều chủ đề có ý nghĩa

thiết thực như:

+ Phương pháp giáo dục con tại gia đình

+ Giáo dục kỹ năng sống…

+ Giúp con biết xác định giá trị của việc học và

trách nhiệm của gia đình trong việc tạo điều

kiện cho con học tập

+ Kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm,

+ Đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập…;

+ Kỹ năng xây dựng mối quan hệ gia đình, nhà

trường và cộng đồng….



Các CLB đã lồng ghép nhiều nội dung...

- Vay vốn phát triển kinh tế; tín dụng tiết kiệm

- Tuyên truyền về phòng chống TNXH, HIV…

- Tuyên truyền về ATGT; Bình đẳng giới đối với học sinh



KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG

- 100% các huyện, xã điểm và nhân rộng trong vùng dự
án đã phát huy được vai trò nòng cốt vận động cộng
đồng tham gia vào công tác giáo dục có hiệu quả.

- có trên 1000 cán bộ các cấp Hội được nâng cao nhận
thức, kỹ năng về công tác truyên thông về các nội dung
của Hợp phần; có kỹ năng giám sát các hoạt động…

- Trên 87.604 lượt bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tuyên
truyền về kiến thức giáo dục, hỗ trợ con học tích cực, kỹ
năng sống;

- Mô hình CLB “Giáo dục & Đời sống” đã phát triển
10/14 huyện và hiệu quả từ mô hình này đã làm chuyển biến
về nhận thức của nhiều gia đình, được xã hội đồng tình, ghi
nhận…



KẾT QUẢ….

- Các bậc cha mẹ có nhiều chuyển biến về nhận

thức, hành động hỗ trợ con học tập tích cực;

thiết lập mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường

và cộng đồng chặt chẽ hơn; nhất là đối với những

gia đình nghèo, ở nông thôn, miền núi cũng đã chú

trọng cho đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở và tham gia

những hoạt động rèn luyện kỹ năng sống; biết sắp xếp

thời gian học để đạt kết quả tốt nhất….



KẾT QUẢ….

- Kết quả rèn luyện, học tập của học sinh có nhiều tiến

bộ rõ rệt…

- Vai trò của Hội LHPN các cấp được được thể hiện rõ

nét trong công tác tuyên truyền, giám sát, góp phần

nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương;

- .



CÁC HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ BỀN VỮNG

Hội LHPN tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo các cấp Hội

phát huy từ nội lực, hàng năm xây dựng kế hoạch thực

hiện kết nối Đề án “Giáo đục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy

con tốt”;

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và năng lực

cho cán bộ Hội và các thành viên Ban chủ nhiệm CLB.

Tăng cường các hình thức giao lưu, sơ kết,

rút kinh nghiệm để phát triển mô hình.



CÁC HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ BỀN VỮNG

(TIẾP…)
Phát động thi đua thực hiện về Phong

trào “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” “tiếp bước cho em đến
trường”; đưa các nội dung chủ đề sinh
hoạt CLB “Giáo dục và Đời sống” vào
trong các cuộc sinh hoạt CLB, chi, tổ phụ
nữ, phát huy vai trò nòng cốt của các CLB,
góp phần thực hiện tốt nâng cao chất
lượng giáo dục tại địa phương .

Tranh thủ mọi nguồn lực để thúc đẩy hoạt
động tuyên truyền



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


