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Vai trò hướng dẫn của phụ huynh trong các “Câu Lạc Bộ đọc sách trẻ 

em thôn bản”- Mô hình thí điểm của Tổ Chức Tầm Nhìn Việt Nam – 

Hướng đến tăng cường kết quả học tập của học sinh tiểu học ở nông 

thôn Việt Nam. 
 

Giới thiệu tóm tắt về “Dự Án Giáo Dục Tiểu Học” do tổ chức Tầm Nhìn Việt Nam 

tài trợ 

Từ năm 2010, Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới hướng đến hỗ trợ các Mục tiêu An sinh Trẻ 

em, trong đó hỗ trợ tăng cường Chất lượng Giáo dục, đặc biệt là kết quả học tập của học 

sinh. Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam 2009-2020- Bản 14 cũng nhấn mạnh 

mục tiêu tiếp cận và hoàn thành giáo dục cơ bản cho tất cả các trẻ em trong độ tuổi đến 

năm 2020.  

Trong bối cảnh này, Tầm Nhìn Việt Nam đã đánh giá lại Dự Án Giáo Dục Tiểu Học đã 

hỗ trợ và điều chỉnh mục tiêu của các dự án này một cách phù hợp. Theo điều chỉnh mới, 

mục tiêu của dự án nhắm đến tăng cường tiếp cận và chất lượng giáo dục cho các trẻ em 

dễ bị tổn thương nhất trong chương trình.  

Những hoạt động chính của Dự Án Giáo Dục Tiểu Học bao gồm: a) Hỗ trợ tập huấn đổi 

mới phương pháp cho giáo viên, gồm cả phương pháp dạy học tích cực, dạy hòa nhập trẻ 

khuyết tật, dạy Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ 2 cho trẻ em dân tộc. b) Trang bị đồ dùng, 

thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ đổi mới phương pháp và cải thiện môi trương lớp học. 

c) Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt phụ huynh trong giáo dục ở nhà và 

trường, ví dụ như Câu Lạc Bộ đọc sách trẻ em ở thôn bản.  

Vai trò hướng dẫn của phụ huynh trong “Câu Lạc Bộ đọc sách trẻ em thôn bản” 

Phụ huynh tình nguyện là ai?  

Họ là phụ huynh có con trong độ tuổi tiểu học. Họ là ông bà của chúng. Họ có thể là 

người đã về hưu. Họ có thể đọc viết tốt. Họ tình nguyện cam kết làm việc với trẻ thông 

qua “Câu lạc bộ trẻ đọc sách thôn bản” để giúp trẻ Đọc để học tốt hơn ở trường và giúp 

trẻ Học để thành người Đọc độc lập trong tương lai.  

1. Tại sao vai trò tình nguyện của phụ huynh lại quan trọng? 

Phụ huynh tình nguyện sống ngay lại cộng đồng và là người quan tâm đến việc học của 

con mình nhiều nhất. Họ dễ dàng liên lạc với nhà trường và giáo viên hơn ai cả. Về lâu 

về dài, phụ huynh tình nguyện ở lại với trẻ em và cộng đồng trong khi Dự Án thì có thể 

không còn.  

Thông qua các “Câu Lạc Bộ đọc sách trẻ em thôn bản” này, phụ huynh tình nguyện có 

thể giúp tăng cường sự hợp tác nhiều hơn giữa phụ huynh và nhà trường trong các hoạt 
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động dạy và học tại nhà trường và phụ huynh có thể cho thấy rằng gia đình có thể làm 

nhiều hơn trong việc giáo dục con cái ngoài việc đóng các khoản phí học đường.  

Phụ huynh tình nguyện cũng có thể liên hệ với chính quyền địa phương và tham gia họp 

thôn để truyền thông về Quyền Giáo Dục của trẻ em trong cộng đồng.  

2. Câu Lạc Bộ đọc sách trẻ em thôn bản là gì? 

Là 1 nhóm trẻ em độ tuổi tiểu học 6-11, sống trong cùng thôn xóm, được hướng dẫn bởi 

phụ huynh tình nguyện để đọc và được đọc các câu chuyện mang giá trị sống một tuần 1 

buổi hoặc 2 tuần 1 buổi nhằm tăng cường kỹ năng đọc. Trong các buổi đọc, các em được 

chơi các trò chơi luyện đọc và suy ngẫm về các giá trị trong câu chuyện để hình thành 

nhân cách sống tốt đẹp. Phụ huynh tinh nguyện sẽ hoạt động dưới sự hướng dẫn của Hội 

Phụ Huynh-Giáo Viên.  

3. Câu Lạc Bộ đọc sách trẻ em thôn bản được thành lập như thế nào? 

Câu Lạc bộ nằm dưới sự điều hành của Hội Phụ huynh_Giáo viên. Vì thế, Hội Phụ 

huynh-Giáo viên tiến hành 1 số hoạt động thành lập các Câu Lạc Bộ: a) Hội Phụ huynh-

Giáo viên làm việc với chính quyền thôn và nhà trường và phụ huynh trong thôn để xác 

định nhu cầu Đọc để học của trẻ em. b) Hội cũng tìm và chọn nơi sinh hoạt Câu Lạc Bộ. 

c) Hội cũng thống nhất với phụ huynh về Hướng dẫn viên tình nguyện và lộ trình tập 

huấn kỹ năng cho phụ huynh tình nguyện. d) Hội cũng họp với phụ huynh tình nguyện 

hằng quí để thảo luận công việc của Câu Lạc Bộ. e) Hội cũng thống nhất với phụ huynh 

tình nguyện về các bước thực hiện trong 1 buổi đọc và phương pháp hướng dẫn đọc. f) 

Hội cũng phát triển tủ sách của Câu Lạc Bộ.   

4. Phụ huynh tình nguyện hướng dẫn 1 buổi đọc sách như thế nào?   

Hoạt động “Trước” khi đọc: 

Phụ huynh tổ chức trò chơi khởi động trước khi đọc. Trò chơi này giúp trẻ em chơi 

nhưng học chữ cái, học từ vựng, học tạo câu, học tạo câu chuyện và các kỹ năng khác 

như vẽ, cắt, dán, làm việc theo nhóm.  

Hoạt động “Trong” khi đọc:  

Phụ huynh đọc câu chuyện mang giá sống cho trẻ nghe 1-2 lần và hướng dẫn trẻ đọc lại 

câu chuyện và đọc câu chuyện trong nhóm nhỏ. Sau đó, phụ huynh tổ chức các hoạt động 

giúp trẻ tìm hiểu câu chuyện. Những hoạt động tìm hiểu câu chuyện có thể là trả lời câu 

hỏi, nối tranh với nội dung câu chuyện, trẻ sắm vai các nhân vật… 

Hoạt động “Sau” khi đọc: 

Phụ huynh hướng dẫn trẻ rút ra bài học từ câu chuyện thông qua việc để trẻ nêu quan 

điểm về nhân vật về bài học mà trẻ nhận thấy qua câu chuyện. Những hoạt động vẽ tranh 
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nhân vật, trang trí và viết thông điệp, viết kết thúc khác, đặt tiêu đề cho câu chuyện … là 

các hình thức của hoạt động sau khi đọc.   

5. Kỹ năng đọc của trẻ được đánh giá như thế nào? 

Để đánh giá kỹ năng đọc của trẻ trong Dự Án, bao gồm cả trẻ tham gia Câu Lạc bộ đọc 

sách, tổ chức Tầm Nhìn Việt Nam sử dụng công cụ Đánh giá mức độ biết chữ thiết thực, 

gọi tắt là công cụ FLAT. Năm 2013, kết quả đánh giá mức độ biết chữ thiết thực của trẻ 

trong 35 dự án ở 35 Huyện trên toàn quốc dao động từ 50% đến 90%. Ngoài việc đánh 

giá định lượng với công cụ trên, các cuộc phỏng vấn hằng năm với các phụ huynh tình 

nguyện và giáo viên liên quan cho thấy trẻ em tham gia các Câu lạc Bộ đã thật sự tiến bộ 

về kỹ năng đọc. Ví dụ cô Thanh, phụ huynh hướng dẫn Câu Lạc bộ Duân Kinh, Hải 

Lăng, Quảng Trị chia sẽ: “ Trẻ lớp 2-3 khi tham gia 1 thời gian thì có thể đọc to, rõ ràng 

hơn. Còn trẻ lớp 4-5 thì có thể đọc diễn cảm, diễn tả tình cảm, tâm trạng nhân vật trong 

câu chuyện, sắm vai nhân vật tốt hơn.” Cô Hương, Hướng dẫn viên Câu Lạc Bộ Kim 

Giao cho biết: “Trẻ học các giá trị trong cuộc sống như Tình Yêu, Đoàn Kết, Tôn Trọng, 

Bảo Vệ Môi Trường.. từ các câu chuyện và có thể làm việc theo nhóm tốt. Cô Bé, Hướng 

dẫn viên Câu Lạc Bộ Trà Lộc đã nói:“Trẻ rất thích thú với các buổi đọc. Chúng đến sớm 

và rất thích các câu chuyện. Vì vậy trẻ có thể kể lại câu chuyện theo cách của chúng. 

Theo tôi thì các Câu Lạc bộ này rất hữu ích đối với trẻ, đặc biệt vào mùa hè để tránh cho 

trẻ tham gia các hoạt động không lành mạnh khác.”  

Một số bài học kinh nghiệm  

a) Vì mô hình thí điểm này tăng cường sự tham gia của phụ huynh trong các hoạt động 

giáo dục, tập huấn kỹ năng cho phụ huynh để họ làm việc với trẻ một cách hiệu quả là rất 

cần thiết. b) Cần có chiến lược thay thế phụ huynh tình nguyện hướng dẫn Câu lạc bộ khi 

họ không tham gia tình nguyện nữa vì con họ chuyển trường, lên cấp học lớn hơn. c) Quỹ 

mua sách truyện và phát triển tủ sách, văn phòng phẩm cho Câu Lạc Bộ cần được đảm 

bảo bởi Hội Phụ huynh-Giáo viên thông qua các hoạt động gây quỹ đều đặn hằng năm 

của Hội này.  

 

 

 

  

 

 

 

 


