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Thúc đẩy vai trò của cha mẹ 

trong chăm sóc và giáo dục trẻ 



Nội dung trình bày

Cha mẹ có vai trò gì trong
chăm sóc và giáo dục trẻ? 

Giáo dục cha mẹ



• Cha mẹ có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển toàn
diện của trẻ. Các vai trò chính của cha mẹ đối với trẻ
bao gồm:
– Là người yêu thương trẻ nhất

– Là người chăm sóc trẻ quan trọng nhất trong giai đoạn
đầu đời

– Là bạn của trẻ, và là người thầy giáo đầu tiên của trẻ

– Là người hỗ trợ/hướng dẫn trẻ thực hiện các qui tắc ứng
xử, kỷ luật tích cực để trở thành người công dân có ích

Khi hiểu đầy đủ các vai trò này, cha mẹ sẽ giúp trẻ vượt
qua những thử thách trong quá trình học tập và phát
triển

Vai trò của cha mẹ trong chăm sóc và giáo dục trẻ



Giáo dục
cha mẹ là

gì?

Xây dựng
năng lực

cho cha mẹ

Làm thế nào
để Chương
trình giáo

dục cha mẹ
có hiệu quả

Giáo dục cha mẹ



Tại sao giáo
dục cha mẹ

lại quan
trọng?

Các hành vi 
cha mẹ cần
thực hiện
trong CS & 

PTTT

Giáo dục cha mẹ là gì?



• Tại sao giáo dục cha mẹ lại quan trọng?
– Gia đình có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với sự phát

triển và tương lai của trẻ. Giáo dục cha mẹ sẽ giúp họ
quan tâm đến vai trò của mình và hướng tới cải thiện kỹ
năng làm cha mẹ tốt hơn

• Mục tiêu của giáo dục cha mẹ là gì?
– Tạo nhận thức về vai trò của người chăm sóc trẻ đối với

sự phát triển của trẻ
– Tăng cường hoặc điều chỉnh thái độ, niệm tin và thực

hành của cha mẹ trong chăm sóc trẻ
– Tạo động lực hợp tác nhóm để cùng nhau giải quyết các

vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ ngay tại
cộng đồng

Tại sao giáo dục cha mẹ lại quan
trọng? Mục tiêu là gì?



• Áp dụng các hành vi tích cực trong chăm sóc và
giáo dục con, giúp con phát triển toàn diện về thể
chất, nhận thức, nhân cách ngay từ những ngày
đầu và suốt cả thời thơ ấu

• Biết kết nối giữa gia đình, cộng đồng và nhà
trường nhằm hỗ trợ con cái mình được tiếp cận
tới các dịch vụ chăm sóc và giáo dục có chất
lượng.

• Biết hợp tác và hỗ trợ nhà trường cải thiện môi
trường học tập, chất lượng dạy/học trên lớp

Các hành vi cha mẹ trẻ cần thực hiện



• Áp dụng hành vi tích cực trong chăm sóc và 
giáo dục con tại gia đình, thông qua:

– Thực hiện các thực hành tích cực về cách chăm 
sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho con

– Tìm kiếm và chia sẻ thông tin/kinh nghiệm về

chăm sóc và giáo dục con.

– Biết tìm đến các dịch vụ khi cần được hỗ trợ

Các hành vi mong muốn đối với cha mẹ



• Biết kết nối giữa gia đình, cộng đồng và nhà 
trường
– Hỗ trợ và hợp tác tốt với nhà trường trong việc 

chăm sóc và dạy dỗ con

– Tuyên truyền cho những người khác trong cộng 
đồng cùng thực hiện tốt chăm sóc và dạy dỗ con

– Hỗ trợ cho các gia đình cần được  giúp đỡ

Các hành vi mong muốn đối với cha mẹ



• Hợp tác và hỗ trợ nhà trường cải thiện môi 
trường học tập, chất lượng dạy/học trên 
lớp:

– Tham gia quá trình xây dựng trường/lớp

– Hỗ trợ giáo viên/học sinh làm đồ dùng học 
tập/giảng dạy

– Hỗ trợ giáo viên về ngôn ngữ (đặc biệt trong giai 
đoạn đầu năm học ở vùng DTTS)

– Giới thiệu các kiến thức bản địa giúp việc giảng 
dạy và học tập trên lớp gần gũi và phù hợp với 
trẻ

Các hành vi mong muốn đối với cha mẹ



Xây dựng năng lực cho cha mẹ

Cha mẹ cần
những gì?

Cách thức
xây dựng
năng lực

cho cha mẹ

Các nội dung 
giáo dục cha 

mẹ



• Hiểu biết về sự phát triển của trẻ

• Biết quan sát để nhận biết sự phát triển của con 
mình và hỗ trợ con phát triển

• Biết đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề
ảnh hưởng đến sự phát triển của con

• Biết cách tận dụng mọi cơ hội để học tập tích lũy
kinh nghiệm trong chăm sóc và giáo dục con

• Có kỹ năng trao đổi với trẻ, giải thích cho trẻ về
môi trường quanh trẻ

• Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần

Cha mẹ cần những gì



Xây dựng năng lực cho cha mẹ như thế nào?

• Cha mẹ cần biết là họ muốn gì cho con cái họ và
họ cần có kiến thức và kỹ năng gì để đạt được
mục đích đó.

• Cha mẹ cần có kỹ năng phân tích và kỹ năng giải
quyết các vấn đề làm cha mẹ của mình thông
qua thực hành và học hỏi các kỹ năng mới

• Cha mẹ chia sẻ với nhau những quan tâm của
mình trong chăm sóc trẻ

• Chương trình giáo dục cha mẹ nên tập trung vào
việc cha mẹ tự học hỏi và họ là người tạo ra sự
thay đổi bền vững



• Cha mẹ được nâng cao năng lực thông qua:
– Tham gia thực hiện và điều hành các hoạt động

giáo dục cha mẹ tại cộng đồng

– Thực hành chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà, cộng
đồng

– Tìm hiểu, phân tích và áp dụng các kinh nghiệm đã
thực hiện thành công tại cộng đồng

– Tham gia hoạt động của hội phụ huynh học sinh

– Tham gia hỗ trợ các hoạt động của trẻ em tại cộng
đồng, nhà trường

Xây dựng năng lực cho cha mẹ như thế nào?



Sức khỏe/tăng
trưởng của trẻ

Phát triển nhận
thức/tâm lý-XH 

của trẻ

Bảo vệ và sự
tham gia của

trẻ

Phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ

(child development milestones), và nguồn lực sẵn có ở địa

phương

Nội dung của chương trình giáo dục cha mẹ



Tính hiệu quả và bền vững của 
chương trình giáo dục cha mẹ

Thế nào là một chương trình giáo
dục cha mẹ có hiệu quả

Làm thế nào để chương trình
giáo dục cha mẹ có hiệu quả

Môt số nguyên tắc cơ bản đảm
bảo tính hiệu quả của chương
trình giáo dục cha mẹ



Thế nào là một chương trình giáo
dục cha mẹ có hiệu quả?

• Là chương trình đưa ra không chỉ có 1 cách tiếp cận
duy nhất, hỗ trợ vai trò “Người thầy đầu tiên” của cha 
mẹ

• Có nhiều cách tiếp cận khác nhau, có thể là:  nhóm cha 
mẹ, thăm hộ gia đình, lớp xóa mù chữ, truyền thông
đại chúng, truyền thông thay đổi hành vi…

• Quan trọng hơn nữa là tất cả mọi người, chứ không
chỉ đơn thuần là các ông bố/bà mẹ cần biết nhu cầu
của trẻ và cha mẹ trẻ cần phải làm gì

• Chương trình giáo dục cha mẹ phải do cha mẹ cùng
xây dựng và thực hiện (qua thảo luận nhóm)



Làm thế nào để chương trình giáo dục
cha mẹ có hiệu quả?

• Thiết lập chỉ sổ đo lường được ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương
trình

• Các can thiệp của chương trình tập trung vào thay đổi thái độ, hành vi 
của cha mẹ, không nên chú trọng quá vào mức độ hài lòng của các thành
viên tham gia

• Kết hợp với các nghiên cứu để trả lời một số câu hỏi sau:
– Chương trình đã tác động gì về kiến thức, niềm tin và thực hành của cha mẹ

đối với sự phát triển của trẻ
– Trẻ em được thêm lợi ích gì khi cha mẹ tham gia chương trình giáo dục cha 

mẹ?
– Những trẻ có cha mẹ tham gia chương trình giáo dục cha mẹ có gì khác với

những trẻ khác ở trường tiểu học?
– Chương trình giáo dục cha mẹ có tác động gì đến việc sử dụng các dịch vụ y 

tế của cha mẹ?
– Chương trình giáo dục cha mẹ có góp phần gì đối với việc cải thiện bình đẳng

giới, bảo vệ trẻ và hòa nhập trẻ khuyết tật không?
– Chương trình giáo dục cha mẹ có làm tăng sự tham gia của các ông bố

không?



• Chương trình giáo dục cha mẹ cần hướng tới thay đổi
hành vi tích cực về chăm sóc và PTTT trẻ thơ toàn
diện trong nhóm đối tượng thiệt thòi và vùng dân tộc
thiểu số

• Chương trình cần áp dụng cách tiếp cận từ dưới lên
và khuyến khích sự tham gia chia sẻ của cha mẹ

• Phải tôn trọng giá trị truyền thống văn hóa địa
phương và mong muốn của gia đình về con họ

• Chương trình cần có tính thực tiễn cao và phù hợp với
nguồn lực thực tế (đảm bảo tính bền vững)

• Khái niệm chăm sóc và PTTT trẻ thơ toàn diện cần
được hiểu một cách đầy đủ và được thể hiện bằng
hành động (bỏ vì đã nói ở trên)

Một số nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của
chương trình giáo dục cha mẹ



• Sử dụng công cụ/tài liệu phù hợp giúp cha mẹ có
trình độ học vấn thấp vẫn có thể khuyến khích
con phát triển.

• Chương trình giáo dục cha mẹ cần giúp cho cha mẹ biết
là họ muốn gì cho con cái họ và họ cần có kiến thức và
kỹ năng gì để đạt được mục đích đó. 

• Áp dụng cách tiếp cận 4 nền tảng với các hoạt
động cụ thể, và có tính liên kết/kết nối với nhau.

• Áp dụng cách tiếp cận “điển hình tích cực” 
(positive deviance) nhằm tận dụng tối đa điểm
mạnh/sáng kiến/nguồn lực tại chỗ và đảm bảo
tính phù hợp và bền vững của chương trình

Một số nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của
chương trình giáo dục cha mẹ



• Cần có chính sách/chương trình cụ thể khuyến
khích cha mẹ thực hiện vai trò và trách nhiệm
nhằm đảm bảo các quyền của trẻ

• Chú trọng lồng ghép/điều phối các hoạt của các
ban ngành/đoàn thể và có cơ quan đầu mối/điều
phối để

• Các sáng kiến/điển hình tích cực cần được đánh 
giá,nghiên cứu, tài liệu hóa và chia sẻ rộng rãi 
giúp cho duy trì, nhân rộng và vận động chính 
sách .  

Một số nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của
chương trình giáo dục cha mẹ



Trân trọng Cảm ơn
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