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LÍ LUẬN

Cha mẹ là người thầy đầu tiên và có ảnh 
hưởng lớn tới con em mình

Muốn giáo dục KNS cho học sinh  kênh 
tác động mạnh mẽ nhất là tác động qua 
cha mẹ cần nâng cao kiến thức và kỹ

năng của cha mẹMô hình CLB Giáo 
dục và đời sống ra đời nhằm đáp ứng 
nhu cầu của cha mẹ



THÀNH LẬP MÔ HÌNH ĐIỂM: CÂU LẠC

BỘ “GIÁO DỤC VÀ ĐỜI SỐNG”

Năm 2009, được sự hỗ trợ của tổ chức 
Tổ chức Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ

thuật Vùng Flamăng, vương quốc Bỉ

(VVOB), Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên chỉ

đạo điểm 02 Câu lạc bộ “Giáo dục và Đời 
sống” tại xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên với 
100 thành viên tham gia



Sau 3 năm triển khai, Hội LHPN tỉnh Thái
Nguyên đã nhân rộng được 30 CLB “Giáo
dục và đời sống” tại 15 xã thuộc 6/9
huyện, thành, thị với trên 1.400 thành
viên tham gia



CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

Năm 2010, tổ chức 09 hội thảo giới thiệu về
Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”
Năm 2011, tổ chức 2 đợt (7 lớp/đợt) tập huấn

hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền
thông tại CLB với 12 chủ đề sinh hoạt CLB
Năm 2012, tổ chức 7 lớp tập huấn “Kỹ năng

sống cho trẻ vị thành niên”
Năm 2013, tổ chức 7 lớp tập huấn “Kỹ năng tư

vấn cá nhân về lựa chọn nghề nghiệp”



CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

 Song song với hoạt
động tập huấn, VVOB
đã hỗ trợ hơn 1.000 tài
liệu cẩm nang truyền
thông, tờ rơi, áp phích,
sách mỏng… để hỗ trợ
trong việc tuyên
truyền, tổ chức điều
hành các hoạt động
của Câu lạc bộ tại cộng
đồng.



GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Trước thực trạng thanh, thiếu niên (lứa tuổi
vị thành niên) phạm tội, học sinh nghiện chat,
nghiện game… ngày càng gia tăng.

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học
cơ sở là nội dung sinh hoạt câu lạc bộ rất
thiết thực và bổ ích đối với mỗi thành viên
câu lạc bộ.

Đây là một vấn đề mới và được các bậc phụ
huynh rất quan tâm



GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Với nội dung sinh hoạt xoay quanh các
tình huống thực tế trong cuộc sống, các
kỹ năng giải quyết tình huống mà các em
cần có, CLB đã đơn giản hóa cách thức
triển khai hoạt động giáo dục KNS đáp
ứng đúng nhu cầu của các bậc cha mẹ là
thành viên các CLB “Giáo dục và đời
sống”



SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ VỚI NHIỀU

HÌNH THỨC PHONG PHÚ, ĐA DẠNG

Đóng kịch

Thảo luận



SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ VỚI NHIỀU

HÌNH THỨC PHONG PHÚ, ĐA DẠNG

Thảo luận nhóm

Chơi trò chơi



SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ VỚI NHIỀU

HÌNH THỨC PHONG PHÚ, ĐA DẠNG

Sắm vai- Phân tích tình huống



GIAO LƯU TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ

PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 



GIAO LƯU GIỮA CHI ĐOÀN, THÀNH VIÊN

CLB VÀ CÁC EM HỌC SINH TÌM HIỂU

KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG SỐNG



TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC



TRÍCH DẪN CẢM NHẬN THÀNH VIÊN

Chị Hoàng Thị Hường - Thành viên của
câu lạc bộ “ Giáo dục và đời sống” thôn
Tam sơn, xã Đắc Sơn cho biết: “Sau hơn
03 năm tham gia sinh hoạt CLB, tôi cảm
thấy những kiến thức học được từ việc
giáo dục con cái vô cùng ý nghĩa và quan
trọng, đặc biệt là những kiến thức về
giáo dục kỹ năng sống cho con trong độ
tuổi vị thành niên. Kết quả học tập của
con tôi được nâng lên rõ rệt, 02 con của
tôi tôi từ năm 2009 đến nay liên tục đạt
danh hiệu học sinh giỏi của trường”.



CẢM NHẬN THÀNH VIÊN

Chị Vũ Thị Quý- thành viên CLB “Giáo dục và
đời sống” miền Nam Hương (xã Thanh Ninh,
huyện Phú Bình) chia sẻ: Năm 2010, chị tự
nguyện tham gia vào CLB, qua quá trình
tham gia sinh hoạt, bản thân chị đã có thêm
những kiến thức và kinh nghiệm quý báu để
giúp các con trong học tập cũng như trong
cuộc sống gia đình và xã hội. Qua các buổi
sinh hoạt CLB, chị có nhiều những kỹ năng
để giúp con biết cách ứng xử mọi người
xung quanh. Chị có 2 con gái, các cháu đều
đạt học sinh giỏi toàn diện.



KẾT LUẬN

Các bậc phụ huynh đã quan tâm hơn đến những
thay đổi về tâm sinh lý của con, đến các hoạt
động ngoại khóa, hoạt động tập thể do nhà
trường hay địa phương tổ chức.

 Thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ “Giáo
dục và đời sống”, các bậc phụ huynh đã có
những kiến thức, kỹ năng, phương pháp cơ bản
để hỗ trợ con em mình học tập tích cực và ứng
phó linh hoạt với những thách thức trong cuộc
sống thường ngày.



KẾT LUẬN

Sự thay đổi nhận thức của gia đìnhh và
cộng đồng về việc giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh đã góp phần giảm thiểu và
ngăn chặn những nguy cơ về tai nạn
thương tích, tệ nạn xã hội… đối với con
em họ.

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Trung học cơ sở: Khó mà dễ!




