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               Biểu B1-2b-TMĐTXH 
                      08/2017/TT-BKHCN 

 
 

THUYẾT MINH 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA  

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong  chăm sóc,  giáo dục 

trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào 

tạo 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.040 

2 Loại đề tài: 

  Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-

2020 “nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”  

  Độc lập                                               

 Khác   

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia       

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.200 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước:  3.200 triệu đồng 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Không 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

   Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán:  3.200 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán:  0 đồng                                                                 

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên:  Thái Văn Thành 

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1969                Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp       Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Điện thoại của tổ chức: (0238)3855.452         Mobile: 0913384618 

Fax: (0238)3855.269                                   E-mail: thaivanthanhdhv@yahoo.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Vinh 

Địa chỉ tổ chức: Số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An 
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền 

Ngày, tháng, năm sinh:  16/4/1975                        Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên                         Chức vụ: Trưởng khoa Giáo dục 

Điện thoại của tổ chức: (0238)3855.452               Mobile: 0913.598.716   

Fax: (0238)3855.269                                         E-mail: ngochiendhv@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Vinh 

Địa chỉ tổ chức: 182 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Vinh 

Điện thoại: (0238)3855.452        Fax: (0238)3855.269                                         

E-mail: vinhuni@vinhuni.edu.vn       Website: http://www.vinhuni.edu.vn/ 

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS. Đinh Xuân Khoa 

Số tài khoản: 3713.1.1055499 

Tại: Kho bạc Nhà nước Tỉnh Nghệ An 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

1. Tổ chức 1: Vụ Giáo dục Mầm non 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.38684665  

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Bá Minh 

2. Tổ chức 2: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.38684665 - Fax:  

Địa chỉ: Số 32 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Anh Phương 

3. Tổ chức 3: Cục trẻ em 

Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

Điện thoại:  (84- 024) 37.475.629                         Fax: (84- 024) 37.478.719 

Địa chỉ: Số 35 Trần Phú- Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Đặng Hoa Nam 

Điện thoại: (84-4)38.048217 

4. Tổ chức 4: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.39423208; Fax: 024.38221521; 

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong 
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5. Tổ chức 5: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 02083 851013                   - Fax: 02083 857867 

Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Tính 

6. Tổ chức 6: Trường CĐSP Trung Ương  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại:  (04) 37564230 - Fax: 02083 857867 

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS Trần Đình Tuấn 

7. Tổ chức 7: Trường Đại học Sài Gòn  

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại:    (84-8) 38.354409 - 38.352309            - Fax:  (84-8) 38.30556 

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Hoàng Quân 

 

11  Cán bộ thực hiện đề tài
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1.  GS.TS. Thái Văn Thành Chủ nhiệm 

đề tài 

Trường Đại học Vinh 

2.  TS. Nguyễn Ngọc Hiền Thư ký đề tài; 

Thành viên chính 

Trường Đại học Vinh 

3.  TS. Trần Thị Hoàng Yến Thành viên chính Trường Đại học Vinh 

4.  TS. Bùi Văn Hùng Thành viên chính Trường Đại học Vinh 

5.  TS. Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên chính Trường Đại học Vinh 

6.  ThS. Phạm Thị Huyền Thành viên chính Trường Đại học Vinh 

7.  ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh Thành viên chính Trường Đại học Vinh 

8.  TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

Huế 

9.  TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao Thành viên chính Trường Đại học Sài Gòn 

10.  PGS.TS Nguyễn Thị Hường Thành viên chính Trường Đại học Vinh 

11.  PGS.TS Nguyễn Như An Thành viên chính Trường Đại học Vinh 

12.  TS Chu Thị Hồng Nhung Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam 

13.  TS Trịnh Thị Xim Thành viên chính Trường Cao đẳng Sư phạm 
Trung Ương 

14.  TS Trần Thị Minh Huế Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên  
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II.  MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

12 Mục tiêu của đề tài:   

12.1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình, 

nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm 

non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hội nhập. 

12.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác lập được cơ sở khoa học của việc xây dựng mô hình phối hợp giữa gia đình, 

nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục 

mầm non; 

- Đánh giá được thực trạng phối hợp  giữa  gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; 

- Đề xuất được mô hình và các giải pháp phối hợp  giữa  gia đình, nhà trường và 

cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục và đào tạo. 

13 Tình trạng đề tài:         

   Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                  Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài: 

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

1/ Những nghiên cứu ở nước ngoài 

1.1. Những nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong giáo dục 

 Mô hình hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục từ xưa 

đến nay được nhiều nhà tâm lý học, giáo dục học và xã hội học quan tâm đề cập đến. 

Có thể tổng hợp thành các hướng nghiên cứu cơ bản sau: 

 - Hướng nghiên cứu thứ nhất: Nghiên cứu về vai trò, ý nghĩa của mô hình 

phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục 

 Nhiều nhà tâm lý học, giáo dục học Xô viết nổi tiếng như: Côvaliov A.G 

(1994), Kruchesky V.A (1981).,Daparogiet A.V (2000), Ganperin P.Ia (1978), 

Levitov A.D.(1971),  Leonchiep A.N (1989), Platônôp  K.K. (1976), … trong các 

công trình của mình đã khẳng định nền tảng của nhân cách một con người đều bắt 

đầu từ gốc rễ gia đình. Trong quá trình xã hội hoá cá nhân, sự giáo dục của gia đình 

đóng vai trò cơ bản và quyết định. Gia đình là môi trường xã hội hoá quan trọng bậc 

nhất của cá nhân, là môi trường chính yếu hình thành nên nhân cách của cá nhân. Tại 
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gia đình, trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc và được dạy bảo những điều đầu tiên, sơ 

đẳng để sống làm người. Ở tuổi ấu thơ, gia đình là cả thế giới, bố mẹ là những tấm 

gương của trẻ. Đó là nơi mỗi cá nhân nhận được các ảnh hưởng từ di truyền, môi 

trường sống và định hướng giáo dục để  phát triển nhân cách. Các tác giả đều nhấn 

mạnh, để việc giáo dục ở gia đình có hiệu qủa thì gia đình phải phối hợp với nhà 

trường và các môi trường cộng động để có sự thống nhất trong giáo dục. 

  Macrencô A.C. (1978),  trong cuốn “Nói chuyện về giáo dục gia đình” đã chỉ 

rõ tầm quan trọng của cha mẹ trong việc làm gương để con cái noi theo. Ông nhấn 

mạnh về sự đồng nhất quan điểm giáo dục của cha với mẹ, của mọi người trong gia 

đình và sự đồng nhất quan điểm đối với phương pháp giáo dục gia đình và nhà 

trường. Macrencô A.C. đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục trẻ vị thành niên phải 

được bắt đầu ngay từ tuổi mầm non. Ông cho rằng, nếu tuổi trẻ không được gia đình 

giáo dục ngay từ đầu thì công việc cải tạo sẽ tốn hơn rất nhiều công sức không chỉ 

của gia đình, mà của cả xã hội.  

 Leonchiep A.N. (1989) trong cuốn “Hoạt động, Ý thức, Nhân cách” đã khẳng 

định các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách con người trong đó yếu tố về mặt sinh học 

di truyền đươc coi là cơ sở và yếu tố môi trường gia đình ảnh hưởng lớn đến sự phát 

triển mỗi cá nhân. Ông nhấn mạnh hoạt động của mỗi cá nhân sẽ trở nên tích cực hơn 

và hiệu quả hơn khi cá nhân được môi trường giáo dục gia đình và nhà trường cộng 

tác đồng nhất. 

 Các tác giả V.V. Egopov; E.G. Skibinxki; B.G. Khratrencop trong giáo trình 

Giáo dục học Trung học phổ thông  (1975) đã dành một chương về vai trò của gia 

đình, nhà trường Trung học phổ thông và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học 

sinh Trung học phổ thông; vai trò của sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục này 

trong giáo dục học sinh. 

 Ngày nay, trong xu thế xã hội có nhiều phát triển kéo theo nhiều nguy cơ ảnh 

hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con người thì giáo dục gia đình phối hợp cùng 

nhà trường lại càng được chú trọng. Tiêu biểu là các công trình nghiên cứu của các 

tác giả phương Tây như:  

 Brooks. S. (2004) trong công trình Thiết lập mối quan hệ thành công giữa 

giáo viên và phụ huynh tại các trường phổ thông ở Waldorf đã nghiên cứu về sự 

tham gia của phụ huynh học sinh vào việc chăm sóc, giáo dục con cái có mối quan hệ 

rất mật thiết tới mối quan hệ cũng như sự phối hợp giữa nhà trường. Hoạt động phối 

hợp này chính là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với tập thể nhà trường. Một mối 

quan hệ được coi là hiệu quả cần phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, 

cùng chia sẻ trách nhiệm đối với việc chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục. Sự tin 

tưởng và tôn trọng chính là những thành tố tạo nên năng lực xã hội, năng lực nhận 

thức cũng như các kỹ năng tạo mối liên hệ cho gia đình cũng như nhà trường.  

 Hujala, Turja, Gaspar, Veisson, & Waniganayake (2009) có nghiên cứu Nhận 

thức của giáo viên mầm non về mối quan hệ gia đình-nhà trường tại 5 nước châu 
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Âu.; Pirchio, Tritrini, Taeschner, & Passiatore (2013)  có công trình Vai trò của mối 

quan hệ giữa phụ huynh và nhà giáo dục cho hành vi và hạnh phúc của trẻ em. 

Nghiên cứu về tầm quan trọng của viêc nhận thức về những sự phối hợp khác nhau 

giữa gia đình và nhà trường đã phát triển thành một đề tài cấp thiết ở lĩnh vực giáo 

dục mầm non như Ebbeck & Waniganayake, (2003) có nghiên cứu Ngành giáo dục 

mầm non: Dẫn đầu hôm nay và ngày mai , NXB MacLennan và nhóm tác giả 

Woodruff & Brien, (2005) với nghiên cứu Ngành Giáo dục mầm non: Dẫn đầu hôm 

nay và ngày mai, NXB Elsevier [29]. 

 Turnbull, Turnbull, Erwin, & Soodak (2006) trong công trình Gia đình, nghề 

nghiệp và ngoại lệ: chuẩn đầu ra tích cực thông qua sự hợp tác và lòng tin đã nhấn 

mạnh điểm quan trọng trong ý tưởng về sự phối hợp đó chính là sự công bằng giữa 

gia đình và nhà trường khi họ cùng làm việc với nhau để đạt tới công trình trí tuệ của 

tập thể. Các nhà nghiên cứu cũng đã dành thời gian để tìm hiểu các yếu tố quan trọng 

cho sự phối hợp, và thường được nhắc đến như là “các khía cạnh phối hợp” bao gồm: 

sự tôn trọng, lòng tin, giao tiếp mở, công bằng, lắng nghe và không phán xét lẫn 

nhau. Cùng quan điểm của Turnbull và cộng sự có các tác giả Blue-Banning, 

Summers, Frankland, Nelson, & Beegle, 2004; Dunst & Trivette, (2010). Các tác giả 

đã phân tích về các khía cạnh hợp tác giữa gia đình và nhà trường: hướng dẫn cho 

hoạt động phối hợp.  

 - Hướng nghiên cứu thứ hai: Nghiên cứu giải pháp, mô hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục 

 Pena, Silva, Claro, Gamarra, & Parra, (2008) trong nghiên cứu Giao tiếp với 

cha mẹ và gia đình La tinh mặc dù nghiên cứu liên quan tới học sinh châu Mỹ Latin, 

tuy nhiên kết quả thu được của tác giả Pena cũng cho thấy một số điểm tương đồng 

trong việc chỉ ra các chiến lược thành công nhằm tăng cường sự tham gia của phụ 

huynh học sinh vào quá trình chăm sóc, giáo dục con trẻ. Cần thiết lập môi trường 

giáo dục ấm áp, quan tâm và đầy tình khích lệ. Cung cấp các hình thức liên lạc cá 

nhân và trực tiếp thông qua điện thoại hoặc gặp mặt nhằm giúp đỡ và hỗ trợ phụ 

huynh học sinh cùng tham gia vào các hoạt động. Cụ thể, Penna và cộng sự đã đề 

xuất các giải pháp phối hợp bao gồm: 

 - Đến nhà học sinh để tìm hiểu, trao đổi các thông tin liên quan 

 - Thành lập đội tình nguyện chuyên trách việc kết nối với phụ huynh nhằm tạo 

ra các kênh thông tin liên lạc. 

 - Phát triển hình thức ghi chú trong các cuộc họp về phối hợp. 

 - Lên kế hoạch thường xuyên cho những hội thảo, sự kiện và hoạt động căn cứ 

trên sở thích của phụ huynh. Cung cấp hỗ trợ về phương tiện đi lại cũng như dịch vụ 

chăm sóc góp phần thu hút sự tham gia của cha mẹ học sinh 

 - Nỗ lực thiết lập mối liên hệ với lãnh đạo các cộng đồng nhằm tạo dựng lòng 

tin. 

 - Luôn duy trì giả thiết rằng các phụ huynh luôn muốn tham gia và khuyến 
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khích sự hợp tác tích cực. 

 Prevention, C. f. D. a (2012) với công trình Cam kết của phụ huynh: chiến 

lược cho sự tham gia của bố mẹ trong sức khoẻ nhà trường đã nhấn mạnh:  bên cạnh 

việc thiết lập mối quan hệ với phụ huynh và làm cho họ có luôn có cảm giác được 

chào đón, nhà trường cần mang lại nhiều cơ hội đa dạng hơn nhằm thúc đẩy sự tham 

gia của phụ huynh đối với các hoạt động của nhà trường, không chỉ là hoạt động giáo 

dục, vui chơi mang tính xã hội, cảm xúc, mà còn là những hoạt động liên quan tới an 

toàn và sức khoẻ của trẻ. Đồng thời nghiên cứu này đã chỉ ra các giải pháp phối hợp 

gia đình và nhà trường và các tổ chức cộng đồng nhằm tăng cường sức khỏe và đảm 

bảo an toàn như: thăm khám định kỳ, các bài dạy kỹ năng bảo vệ bản thân và các hoạt 

động thể thao rèn luyện sức khỏe.  

 Một nghiên cứu của University, T. P. S. (2017) có tên Hoạt động tham gia của 

phụ huynh cải thiện kết quả đầu ra cho trẻ mầm non đã phân tích điều quan trọng 

nhất đó là việc hiểu rõ được thời lượng tham gia của bố mẹ và hình thức tham gia 

như thế nào là phù hợp  do mức độ thường xuyên của sự liên hệ có mối quan hệ chặt 

chẽ tới chất lượng phối hợp giữa gia đình và nhà trường  và cộng đồng cả trên thực tế 

lẫn trong nhận thức của giáo viên.  

 Epstein, J. L. (2005) đã đưa ra mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và 

cộng đồng. Liên quan tới sự tham gia của bố mẹ trẻ trong quá trình chăm sóc, giáo 

dục con cái, những người chịu trách nhiệm tác nghiệp cần phát triển kiến thức thêm 

về mô hình của Epstein về sự tham gia của phụ huynh (Benjamin, 2015). Epstein đã 

chỉ ra 6 kiểu tham gia của phụ huynh căn cứ trên bộ tiêu chí lý thuyết về “khối cầu 

ảnh hưởng” của Olsen và Fuller (Olsen & Fuller, 2012). Học thuyết này cho rằng học 

sinh phát triển các kỹ năng học thuật cao hơn với sự chung tay hỗ trợ của bố mẹ, nhà 

trường và cộng đồng. Trong nghiên cứu của mình, Epstein lý giải rằng học thuyết này 

có thể được sử dụng để đánh giá “mức độ hiểu biết của giáo viên và cán bộ quản lý 

về giảng dạy”, đồng thời đánh giá cách thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của 

học sinh“với sự kết nối giữa gia đình, nhà trường, và cộng đồng” (Epstein, 2005). 

Dựa trên nghiên cứu của mình, Epstein đưa ra 6 kiểu tham gia của phụ huynh học 

sinh bao gồm: chăm sóc, nuôi nấng con cái; giao tiếp; tình nguyện; học tập tại nhà; ra 

quyết định; phối hợp với cộng đồng. Cụ thể: 

 - Nuôi nấng con cái: Epstein lưu ý rằng phụ huynh đóng vai trò chính trong 

việc nuôi dạy con cái mình. Nhằm giúp đỡ phụ huynh đáp ứng được những yêu cầu 

của trẻ, nhà trường cần hỗ trợ các kỹ năng chăm sóc, nuôi nấng con cái và giúp bố mẹ 

của trẻ phát triển các chiến lược làm việc với con em mình (J. L. Epstein, 2011). Nhà 

trường cần thu thập thông tin về nền tảng tri thức, văn hoá, tài năng, mục tiêu và kỳ 

vọng dành cho trẻ. Điều này sẽ giúp nhà trường hiểu hơn về cách thức đáp ứng yêu 

cầu của cả phụ huynh và học sinh. 

 - Giao tiếp: Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng xây dựng một hệ thống giao tiếp 

hiệu quả giữa giáo viên và bố mẹ của trẻ và các cá nhân tổ chức trong cộng đồng là 
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một việc làm rất cần thiết (Goshen, 2016). Nhà trường cần thông báo cho phụ huynh 

biết về những sự kiện liên quan đến hoạt động của nhà trường. Hệ thống giao tiếp là 

một quá trình 2 chiều giữa nhà trường, gia đình và phải luôn bao gồm 2 thực thể thực 

hiện này (J. L. Epstein, 2011; Symeous, Roussounidou, & Michaelides, 2012). Khi 

quá trình giao tiếp trở nên rõ ràng, nó thể hiện được rằng 2 đối tác phối hợp hiểu rõ 

vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tình nguyện, dẫn dắt trẻ chuẩn bị cho sự 

thành công tương lai.  

 - Tình nguyện: hầu hết các trường học đều đối mặt với những khó khăn, thách 

thức trong việc khuyến khích phụ huynh tham gia vào công tác tình nguyện do “các 

gia đình không cảm thấy được coi trọng hoặc có giá trị khi trở thành những tình 

nguyện viên” (J. L. Epstein, 2011) 

 - Học tại nhà: Epstein diễn giải rằng việc học tập tại nhà bao gồm việc củng 

cố lại các hoạt động trong môi trường gia đình. Kiểu phương pháp này yêu cầu phụ 

huynh tạo lập một môi trường hiệu quả để có thể kết nối, phối hợp từ nhà trường tới 

gia đình trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nghiên cứu cũng cho thấy các gia 

đình đang gặp khó khăn trong việc củng cố kiến thức cho trẻ ở nhà và giáo viên cũng 

không thể hỗ trợ họ hiểu hơn về quy trình này. 

 - Ra quyết định: Phụ huynh nên được tham gia vào quá trình ra quyết định 

liên quan tới những vấn đề của nhà trường. Khi phụ huynh của trẻ được trao cơ hội 

nói lên ý kiến của mình, chất lượng phối hợp của gia đình và nhà trường sẽ có xu 

hướng được cải thiện. 

 - Phối hợp với cộng đồng: Epstein cho rằng cộng đồng là một nguồn lực bổ 

sung góp phần vào việc cải thiện và nâng cao chuẩn đầu ra học tập của trẻ. Bà 

khuyến nghị rằng nhà trường nên phát triển việc hợp tác với cộng đồng cũng như các 

doanh nghiệp, cơ sở khác. 

 Chia sẻ với 6 cách tham gia của phụ huynh này, tác giả Vincent trước đó đã 

chỉ ra 4 kiểu hoạt động điển hình của bố mẹ học sinh trong nhà trường, bao gồm: 

“phụ huynh độc lập”, “Người hỗ trợ/Người học”, “Phụ huynh là người tiêu dùng”, 

“Phụ huynh tham gia”. Phụ thuộc vào nhóm mà bố mẹ trẻ được phân công, họ được 

nghe nhận xét về những người tham gia bị động hay chủ động của nhà trường. Ngoài 

ra, Crozier và Davis đã lưu ý rằng mô hình của Vincent đã được sử dụng bởi nhiều 

nhà nghiên cứu khác nhằm mô tả được các kiểu bố mẹ phổ biến trong quá trình tương 

tác giáo dục (Crozier, 1999). Cùng quan điểm này có J. L. Epstein, (2011); Keyes, 

(2000). 

1.2. Những nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong giáo dục mầm non 

 - Hướng nghiên cứu thứ nhất: Nghiên cứu về vai trò, ý nghĩa của mô hình 

phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với sự phát triển nhân cách 

trẻ độ tuổi mầm non. 

 Sự phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với sự phát triển 
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nhân cách trẻ độ tuổi mầm non đã được nhiều nhà khoa học đã quan tâm nghiên cứu. 

Ngay từ thời của mình Comenxki. IA.; Pextalozi I.G. đã bàn nhiều về giáo dục trẻ em 

ở gia đình, về ảnh hưởng của người mẹ đối với trẻ và chỉ ra những phương pháp, biện 

pháp giáo dục đạo đức cho trẻ ở gia đình trong đó nhấn mạnh sự đồng nhất trong mục 

tiêu, nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ giữa nhà trường và cộng đồng. 

 Xukhomlinxki V.A. (1981), Trong cuốn “Giáo dục con người chân chính như 

thế nào” Ông cho rằng giáo dục gia đình có ảnh hưởng to lớn đến đạo đức con trẻ 

“Trong giáo dục đạo đức, việc hình thành tình cảm tinh tế như ân cần, chu đáo, lòng 

vị tha giữ một vai trò to lớn. Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của lứa tuổi nhỏ đối với 

việc giáo dục lòng nhân ái. Ông viết: “con người lúc còn nhỏ có trái tim nguội lạnh 

lớn lên sẽ là kẻ đê tiện”. Ông đề cao môi trường xã hội tác động đến úa trình sống 

của đứa trẻ và chỉ ra vai trò của cộng đồng xã hội đối trong úa trình giáo dục.  

Sau này Crupxkaia N.K., Macarenco A.X. cũng nghiên cứu về giáo dục gia đình. Từ 

đó, họ đã đưa ra những lời khuyên cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục trẻ em qua 

các tác phẩm hết sức nổi tiếng như: “Về giáo dục gia đình” (Crupxkaia N.K.), Sách 

dành cho các bậc cha mẹ (Macarenco A.X.). 

 Pê-sec-ni-cô-va I.A (1980), trong tác phẩm Dạy con yêu lao động đã nhấn 

mạnh rằng muốn cho con cái của chúng ta phát triển mạnh khỏe và có phẩm chất vui 

tươi, yêu đời đẻ có thể lớn lên cống hiến được nhiều cho xã hội, thì lúc còn nhỏ phải 

được giáo dục về lao động. Lao động học tập, lao động trong gia đình và lao động xã 

hội..., bởi phẩm chất đạo đức hình thành ở trẻ em, trước hết là trong quá trình lao 

động. Ông chỉ ra các lao động vừa sức của trẻ ở gia đình, nhà trường và tham gia lao 

động cho cộng đồng. 

 Daparogiet A.V. (2000) trong cuốn “Những cơ sở giáo dục học Mẫu giáo” đã 

chỉ rõ vai trò của sự phối hợp giữa giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội đổi với sự 

phát triển các mặt đạo đức, trí tuệ, tình cảm, thể chất của trẻ. Tác giả đã phân tích rõ 

sự ảnh hưởng đến từng mặt của nhân cách trẻ.  

 Guerra, M., & Luciano, E. (2010) trong nghiên cứu Chia sẻ trách nhiệm trong 

giáo dục: Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh trong dịch vụ và nhà trường 

dành cho trẻ từ 0-6 tuổi đã đã khẳng định gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên 

của trẻ và liên tục có những tác động, ảnh hưởng đến việc học tập và phát triển của 

trẻ trong giai đoạn đến trường cũng như những năm tháng về sau. Trong khi đó, nhà 

trường có trách nhiệm quan trọng trong việc giúp đỡ, nuôi dưỡng và dạy dỗ thế hệ 

tương lai của đất nước. Nhà trường huy động gia đình và cá tổ chức tham gia giáo 

dục trẻ. Việc này đòi hỏi cần có sự tin tưởng từ phía gia đình đối với nhà trường 

nhằm mang lại những nền tảng giáo dục căn bản và cần thiết nhất cho tương lai của 

bé. Ngược lại, nhà trường cũng cần nhận ra được vai trò quan trọng của gia đình 

trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Điều này cho thấy được tầm quan trọng của 

sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Các bằng 

chứng đều cho thấy rằng mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường tốt sẽ làm tăng 
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hiệu quả giáo dục cũng như tạo ra sự trao đổi, hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn giữa 

những người chăm sóc trẻ. 

 Pirchio et al., (2013) trong nghiên cứu Vai trò của mối quan hệ giữa phụ 

huynh và nhà giáo dục cho hành vi và hạnh phúc của trẻ em đã khẳng định khi bố mẹ 

có thể mang đến sự chăm sóc, nuôi dưỡng và những hỗ trợ mang tính chiến lược cho 

việc học tập, họ có thể thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ theo những cách có thể 

nâng cao năng lực học tập cho trẻ-xây dựng sự tập trung, trí nhớ, kỹ năng giải quyết 

vấn đề ở những năm đầu đời. Tuy nhiên, yếu tố điều kiện gia đình cũng cần được 

xem xét do giáo viên có thể có những trải nghiệm khác nhau đối với những gia đình 

có điều kiện khác nhau. Với phương châm đề cao vai trò của việc giáo dục tại gia 

đình cũng như sự tham gia của phụ huynh đối với việc chăm sóc, giáo dục trẻ, các 

chuyên gia giáo dục cần nhận thức được những thách thức trong việc xây dựng sự 

phối hợp giữa gia đình và nhà trường tại các cộng đồng ở ngoại thành.  

 Ngoài ra có các tác giả với các công trình: Benjamin, M. D. (2015), Ảnh 

hưởng của giáo viên và bố mẹ tới kết quả học tập của trẻ nhỏ (Luận án Tiến sỹ); 

Dunst, C. J., & Trivette, C. M. (2010), Thực tiễn sự trợ giúp lấy gia đình làm trung 

tâm, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội cũng như chuẩn đầu ra của trẻ, 

nhà trường và gia đình,… 

 - Hướng nghiên cứu thứ hai: Những nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia 

đình,  nhà trường và trong việc lựa chọn, xây dựng nội dung, sử dụng phương pháp, 

hình thức phương tiện để giáo dục trẻ mầm non 

 Theo Vưgotsky L.X. (1997), phần lớn những điều quan trọng trẻ học được 

diễn ra thông qua tương tác xã hội với người hướng dẫn. Đứa trẻ cố gắng hiểu được 

những hành động hoặc lời chỉ dẫn do người hướng dẫn đưa ra. Người hướng dẫn 

thường là cha mẹ hoặc thầy cô giáo. Người lớn phải có sự thống nhất trong phương 

pháp giáo dục. Vưgotsky L.X. đề xuất rằng ngôn ngữ cá nhân là sản phẩm của môi 

trường xã hội mà cá nhân sinh sống. Giả thuyết này được ủng hộ bằng bằng chứng 

rằng có mối tương quan khá cao giữa tỉ lệ tương tác xã hội và tần suất ngôn ngữ cá 

nhân ở trẻ em. Do vậy, gia đình cần tạo ra môi trường kích thích phát triển trí tuệ và 

ngôn ngữ cho trẻ. Ngoài ra, Vưgotsky L.X. còn đưa ra lý thuyết vùng cận phát triển 

(zone of proximal development). Trong đó, ông đã cho rằng hầu hết mỗi đứa trẻ đều 

có “vùng tiềm năng”. Nếu được hỗ trợ của nhà giáo dục, của người lớn xung quanh 

hay bạn chơi lớn hơn và dưới sự hoạt động nỗ lực, trải nghiệm tích cực của chính bản 

thân trẻ thì tiềm năng đó sẽ được bộc lộ thành hiện thực. Như vậy, nhà giáo dục ông 

hướng tới đó là gia đình, nhà trường và cộng đồng xung uanh. Sự phối hợp chặt chẽ 

sẽ thổi bùng vùng phát triển gần của con trẻ.  

 Maria Montessori (2014) trong tác phẩm Trẻ thơ trong gia đình đã chú trọng 

môi trường cho trẻ tìm tòi khám phá cuộc sống với  đặc trưng cơ bản là: việc học 

thông qua trải nghiệm bằng các giác quan. Bà nhấn mạnh vai trò của sự kết nối giữa 

gia đình và nhà trường trong việc tạo môi trường mang tính học cụ cho trẻ trải 
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nghiệm tích cực. Ở các góc được chuẩn bị các giáo cụ, trẻ huy động tối đa các giác 

quan để tìm hiểu khám phá; Tôn trọng những nét khác biệt của trẻ: Trẻ được tự do 

lựa chọn hoạt động theo hứng thú nhu cầu của trẻ, kết quả tùy thuộc vào năng lực 

từng trẻ; Đề cao tính chủ động độc lập của trẻ. Trẻ không những học cái gì mà quan 

trọng hơn trẻ còn được học cách học như thế nào và bồi dưỡng lòng say mê khám phá 

cho trẻ. 

 Albright, M. I., Weissberg, R. P., & Dusenbury, L. A. (2011) trong Chiến lược 

phối hợp gia đình-nhà trường nhằm nâng cao kỹ năng xã hội, cảm xúc và học thuật 

cho trẻ đã chỉ ra rằng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xã hội và cảm xúc của phụ 

huynh và giáo viên góp phần tạo nên mô hình hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng 

và kiến thức tương ứng ở trẻ. Khi cha mẹ và giáo viên cùng sử dụng những chiến 

thuật tương tự nhau trong chăm sóc và giáo dục trẻ, việc chuyển tiếp giữa các hoạt 

động ở nhà cũng như ở trường sẽ trở nên dễ dàng hơn, tạo nên tính nhất quán, đồng 

bộ và liên tục, qua đó phát triển được các nhóm kỹ năng cho trẻ. Cùng chia sẻ quan 

điểm với khung hướng dẫn phối hợp gia đình và nhà trường, tác giả Albright và cộng 

sự cũng chỉ ra 3 hoạt động có thể hữu ích cho sự phát triển mối quan hệ gia đình-nhà 

trường: 

 - Giao tiếp 2 chiều giữa gia đình và nhà trường: thông báo, giáo dục và tạo 

động lực giúp gia đình tham gia chủ động và tích cực vào quá trình giáo dục trẻ. 

 - Sự tham gia của gia đình ở nhà: giúp gia đình thiết lập được môi trường góp 

phần mở rộng và thúc đẩy những bài học ở trường cho trẻ. Điều này bao gồm việc nói 

chuyện với trẻ, tham gia vào việc đọc sách, làm bài tập hoặc các trò chơi học tập 

tương tác với trẻ. Giáo viên và nhà trường có thể cung cấp hướng dẫn cho phụ huynh 

về những chiến lược và các hoạt động có thể diễn ra tại nhà. 

 - Sự tham gia của gia đình ở trường: phối hợp, chia sẻ trách nhiệm về cả thời 

gian, điều kiện vật chất, thiết kế hoạt động và tiến hành tổ chức các hoạt động cho 

trẻ. 

 McGrath, W. H. (2007) trong nghiên cứu  Đối tác mâu thuẫn: Quyền lực, 

niềm tin và hợp tác trong mối quan hệ giữa các bà mẹ và giáo viên tại cơ sở chăm 

sóc trẻ  McGrath, W. H.  cho thấy rằng các giáo viên cần đầu tư mạnh mẽ hơn công 

sức của bản thân trong việc chia sẻ thông tin giữa gia đình và nhà trường. Nhiều phụ 

huynh cũng yêu cầu sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong các cuộc họp cha mẹ học sinh 

cũng như những cuộc gặp bên ngoài lớp học giữa giáo viên và bố mẹ của trẻ. Những 

sự tương tác không chính thức này có thể dẫn tới nhiều đóng góp mang tính chủ động 

hơn từ phía phụ huynh tới cơ sở giáo dục, tạo động lực giúp phụ huynh trở thành đối 

tác quan trọng trong quá trình giáo dục. Sự tương tác thành công giữa nhà giáo dục 

với trẻ cũng giúp tăng cường sự tin tưởng của phụ huynh và khiến họ muốn hợp tác 

hơn với nhà trường. 

 Đồng quan điểm với giải pháp chú trọng những cuộc gặp gỡ trao đổi giữa phụ 

huynh và giáo viên, nhóm tác giả  Hujala, E., Turja, L., Gaspar, M. F., Veisson, M., 
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& Waniganayake, M. (2009) đã khảo sát nhận thức của giáo viên mâm non về mối 

quan hệ gia đình-nhà trường tại 5 nước châu Âu. Hujala và các cộng sự của mình 

cũng đã đưa một số bước cần làm trong việc phát triển sự phối hợp giữa phụ huynh 

và các giáo viên. Trog đó nhấn mạnh bước thiết lập những cuộc thảo luận không 

chính thức.  Việc cung cấp thông tin sẽ rất hữu ích cho sự phối hợp vốn diễn ra khi 

môi trường và các điều kiện phát triển khác nhau có sự tương thích, gặp gỡ nhau. 

Việc chia sẻ thông tin sẽ tạo thêm sức manh và động lực cho bản thân các giáo viên, 

điều mà bình thường họ sẽ có thể không nhận ra được. Bên cạnh đó, phụ huynh có 

thể sử dụng sức mạnh của mình thông qua việc không chia sẻ thông tin với các nhà 

giáo dục. Về phía nhà trường, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra được 6 nội dung tham gia 

mà nhà trường có thể sử dụng để thu hút, phối hợp với phụ huynh học sinh: 

 - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc con cái 

 - Giao tiếp với bố mẹ của trẻ 

 - Cung cấp các cơ hội tình nguyện 

 - Hỗ trợ việc học tập tại nhà 

 - Khuyên khích phụ huynh trở thành một phần tham gia vào việc ra quyết định 

của nhà trường 

 - Phối hợp với cộng đồng cùng CS –GD trẻ 

 Peck, N. (2012) đưa ra những quan điểm của giáo viên mầm non về sự đồng 

cảm và quan hệ đối tác phụ huynh-giáo viên trong giáo dục mầm non. Trong đó nhấn 

mạnh sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh được bắt nguồn từ nguyên tắc gia 

đình là trung tâm. Sự phối hợp có thể được định nghĩa là “mối quan hệ giữa gia đình 

và chuyên môn nghề nghiệp mà ở đó, họ đồng ý làm theo sự nhận xét và kinh nghiệm 

của đối phương”. 

 Bên cạnh các nghiên cứu về các mô hình, giải pháp cho sự phối hợp giữa cha 

mẹ và trẻ còn có các nghiên cứu về rào cản của sự phối hợp giữa gia đình và nhà 

trường. Tiêu biểu có:: Tolbert, A. (2006) trong nghiên cứu Mối quan hệ giáo viên-

phụ huynh trong các gia đình có thu nhập thấp đã phân tích hai yếu tố chính ảnh 

hưởng đến cuộc sống của trẻ, đó chính là gia đình và nhà trường. Nghiên cứu này tập 

trung vào mối liên hệ về sự hạn chế của nhận thức dẫn đến hạn chế trong công tác 

phối hợp. Witte. A.  (2015) trong luận án tiến sỹ Mối quan hệ giáo viên-phụ huynh ở 

các cộng đồng khác nhau đã cho rằng một trong những rào cản cho sự thành công 

của việc phối hợp đó là khi bản thân phụ huynh của trẻ cảm thấy rằng bản thân bị 

đánh giá bởi nghề nghiệp, địa vị xã hội cũng như khả năng tài chính của mình. Đồng 

quan điểm này có  Albertson, N.M. (2012) có công trình Kết nối gia đình và giáo 

viên: chìa khoá cho việc giáo dục trẻ thành công (Luận văn thạc sỹ).  Tác giả 

Mendez, J. (2010) có nghiên cứu Phụ huynh tham gia vào các hoạt động ở trường 

mầm non như thế nào? Rào cản và cam kết giáo dục đối với những phụ huynh là 

người dân tộc thiểu số khi tham gia chương trình Head Start đã chỉ ra những khó 

khăn của việc phối hợp giữa cha mẹ, nhà trường và cộng đồng trong công tác CS-GD 
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trẻ, nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

1.3. Các chính sách hay luật hóa sự tham gia của  gia đình trong chương trình 

giáo dục trẻ mầm non ở một số nước trên thế giới 

- Tại Mỹ 

 Mạng lưới các trường phối hợp quốc gia (NNPS) ở Mỹ đã kế hợp cả 6 kiểu 

tham gia của phụ huynh vào một bộ khung được sử dụng trong các trường học, tổ 

chức, cơ quan nhà nước ở địa phương cũng như cấp Liên bang (Joyce L. Epstein, 

2011). Bộ khung này hỗ trợ việc tổ chức và duy trì các chương trình nghiên cứu 

nhằm lôi kéo sự tham gia của phụ huynh vào công tác chăm sóc trẻ cũng như cải 

thiện sức khoẻ và kết quả giáo dục cho trẻ. Việc thu hút sự tham gia của cha mẹ có 

thể thành công thông qua các chương trình đẩy mạnh sự phối hợp giữa giáo viên và 

phụ huynh. Trường Đại học bang Pennsylvania đã chỉ ra 2 chương trình tiếp cận theo 

định hướng này bao gồm chương trình Getting Ready và Companion Curriculum 

(Mendez, 2010; Sheridan, Knoche, Kupzyk, Edwards, & Marvin, 2011). Cả hai 

chương trình đều cung cấp cho giáo viên các khoá đào tạo cách thức xây dựng mối 

quan hệ vững chắc với bố mẹ của trẻ. Getting Ready Program hỗ trợ giáo viên trong 

việc đến nhà của mỗi gia đình một cách thường xuyên cũng như chủ trì các hội thảo 

lập kế hoạch phối hợp với phụ huynh. Trong khi đó chương trình Companion 

Curriculum hỗ trợ các lớp học mầm non trong việc chào đón sự tham quan và dự giờ 

của phụ huynh. Thông qua việc phát triển cách thức giao tiếp và phối hợp giữa gia 

đình và giáo viên, những chương trình này đã thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng xã 

hội và cảm xúc của trẻ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo việc cha mẹ 

dành ra thời gian hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện tại nhà trường không nên 

được mở rộng như một chiến lược chính trong việc cải thiện kết quả học tập của bé. 

- Tại Hàn Quốc 

 Hàn Quốc có thể được coi là một trong những đất nước chú trọng tới giáo dục 

mầm non bằng sự quan tâm đặc biệt. Tại Hàn Quốc, nền tảng của các chương trình 

giáo dục mầm non được các chuyên gia xây dựng bài bản, các chương trình đều có 

những liên kết chặt chẽ và tạo cảm hứng cho trẻ. Các bé nhận được sự chăm sóc rất 

lớn của xã hội. Đặc biệt có sự tham gia của gia đình trong quá trình CS-GD trẻ. Nhà 

trẻ nhận nuôi trẻ từ 0 - 6 tuổi, trong khoảng 12 giờ/ngày, phù hợp với giờ làm việc 

của cha mẹ. Những bé có hoàn cảnh đặc biệt đều được ưu tiên, hỗ trợ tài chính như: 

con của bà mẹ đơn thân, bố mẹ ly hôn, gia đình thu nhập thấp, đông con... Chi phí 

nuôi dạy ở nhà trẻ tư do bố mẹ trẻ đóng hoàn toàn, trong khi nhà trẻ công thì phụ 

huynh chỉ phải đóng khoảng 66% chi phí, còn lại nhà nước lo.  Khái niệm "nhà trẻ” ở 

đây không chỉ là nơi nuôi dạy các em bé mà còn là nơi thể hiện rõ trách nhiệm và tình 

yêu của cả đại gia đình (ông bà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng...) và xã hội đối với con 

trẻ. Cứ hai tháng một lần, cha mẹ các bé là người nước ngoài được mời đến nhà trẻ 

để giao lưu. Các cô giáo dạy phụ huynh nước ngoài làm những món ăn Hàn Quốc 

thông thường mà trẻ thích. Họ cũng được tìm hiểu về văn hóa Hàn qua việc làm đồ 
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chơi truyền thống, làm bánh mứt tết, chơi các trò chơi của bé... để có thể hướng dẫn 

con hòa nhập tốt hơn.  

 Hằng tháng, nhà trẻ lại thông báo về các lớp giáo dục ông bà, cha mẹ về nuôi 

dạy trẻ được tổ chức ở thư viện cộng đồng... để các bậc phụ huynh tham gia. Cứ đến 

mùa xuân và mùa thu, khi thời tiết đẹp, nhà trẻ lại tổ chức giao lưu giữa các gia đình 

học sinh. Các em bé và cả đại gia đình của mình, các cựu học sinh của nhà trẻ... đều 

được mời tham gia miễn phí, càng đông càng tốt và có rất nhiều giải thưởng. Có thể 

đó là một cuộc leo núi, những trò chơi như kéo co, thi chạy, thi khéo léo... Hằng tuần, 

phụ huynh đều nhận được một tờ thông báo nội dung học tập của tuần sau. Thực đơn 

ghi rõ món ăn và lượng calo cũng được gửi cho bố mẹ kiểm duyệt.  

- Tại Australia 

 Tại Australia, một bộ khung hướng dẫn việc phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồngtrong chăm sóc giáo dục trẻ (Government, 2008) đã được biên 

soạn bởi các cơ quan Nhà nước cấp quốc gia (Hội đồng các tổ chức trường học 

Australia-ACSSO, Hội phụ huynh Australia-APC), chính phủ Úc cùng với các bên 

liên quan nhằm phát triển sự liên kết, phối hợp giữa nhà trường và gia đình, xã hội. 

Bộ khung đưa ra khung hợp tác giữa gia đình và nhà trường và xã hội, trong đó 

hướng dẫn rõ cách thức hợp tác cùng giáo dục.  Trong đó, khẳng định gia đình-nhà 

trường là mối quan hệ và các hoạt động mang tính hợp tác, bao gồm cán bộ công 

nhân viên nhà trường, bố mẹ, những thành viên khác trong gia đình và trẻ ở trường 

mầm non. Bộ hướng dẫn này bao gồm: 

 - Tầm nhìn cho việc cải thiện sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường tại 

Australia. 

 -  Một bộ nguyên tắc hướng dẫn gia đình và nhà trường phát triển sự hợp tác. 

 - 7 định hướng quyết định cho sự phối hợp hiệu quả giữa gia đình và nhà 

trường. 

 - Một bộ các chiến lược hướng dẫn thực tế cho cộng đồng và hệ thống nhà 

trường trong việc thực thi và phát triển mối quan hệ gia đình-nhà trường. 

Bộ khung này nhận ra rằng có rất nhiều sự phát triển và sáng tạo tích cực đã và 

đang diễn ra ở trường học, đồng thời chỉ ra rằng không thể có một hướng tiếp cận nào 

có thể áp dụng cho tất cả các mối quan hệ, phối hợp. Sự phối hợp cần được đặt trong 

những nguyên tắc và chiến lược rộng lớn, tuy nhiên vẫn duy trì được sự gắn kết với 

bối cảnh nhà trường, bao gồm những đặc trưng cơ bản của cộng đồng/gia đình, quy 

mô nhà trường, bậc học và nhu cầu của học sinh. Bộ hướng dẫn chỉ ra 7 khía cạnh 

quan trọng góp phần vào sự phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh: 
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A. Giao tiếp 

Giao tiếp hiệu quả: 

- Là chủ động, mang tính cá nhân, thường xuyên, phù hợp với đặc 

trưng văn hoá khác nhau, đồng thời luôn mở đối với nhu cầu và thái 

độ của gia đình. 

- Là sự trao đổi 2 chiều giữa gia đình và nhà trường, trong đó bao 

gồm không chỉ là việc trao đổi thông tin mà còn là những cơ hội học 

tập lẫn nhau giữa trường học và gia đình. 

- Làm rõ rằng gia đình là đối tác quan trọng có thể hỗ trợ giải quyết 

những vấn đề lớn. 

B. Kết nối học 

tập ở nhà và ở 

trư ng 

Khía cạnh này nhấn mạnh rằng gia đình và nhà trường hiểu được: 

- Sự giao thoa giữa môi trường gia đình và nhà trường. 

- Mối liên hệ giữa sự hợp tác thành công với việc học tập của trẻ, 

bao gồm sự kỳ vọng cao từ phía thầy cô và bố mẹ đối với sự thành 

công của trẻ ở trường. 

- Tầm quan trọng của việc hợp tác giữa gia đình và nhà trường nhằm 

tạo nên thái độ tích cực đối với việc học tập, giữa phụ huynh và thầy 

cô trong quá trình ra quyết định giáo dục dành cho trẻ. 

- Những lợi ích mà nhà trường mang lại đối với sự p át triển, học 

tập những kỹ năng mới ở phụ huynh. 

C. Xây dựng 

cộng đồng và 

dấu ấn cá 

nhân 

 

 

 

Khía cạnh này nhấn mạnh: 

- Các hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng 

đồng song song với việc duy trì và tôn vinh các giá trị văn hoá, 

truyền thống và các mối quan hệ trong cộng đồng đó. 

- Công việc của nhà trường bao gồm việc phát triển các khía cạnh 

mang tính xã hội, cảm xúc, đạo đức và tinh thần cho giới trẻ. 

- Trường học có thể hành động như một điểm tập trung cho các cộng 

đồng đến với nhau và cùng th m gia vào việc xây dựng năng lực. 

D. Nhận thức 

được vai trò 

của gia đình 

Khía cạnh này nhấn mạnh rằng với tư cách là những người tham gia 

giáo dục đầu tiên đối với trẻ, phụ huynh và gia đình có sự ảnh hưởng 

lâu dài tới thái độ và những thành tích mà trẻ đạt được ở trường. 

Chúng có thể khuyến khích việc học tập của trẻ trong và ngoài nhà 

trường, đồng thời hỗ trợ cho các mục tiêu, định hướng của nhà 
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trường. Phụ huynh tìm đến trường học nhằm mang lại môi trường 

chăm sóc an toàn cho con em của mình. 

E. Ra quyết 

định mang 

tính tư vấn 

Khía cạnh này nhấn mạnh rằng bố mẹ có quyền được tư vấn và tham 

gia vào các quyết định liên quan tới con cái họ. Một hướng tiếp cận 

toàn diện tới việc ra quyết định của nhà trường và sự tham gia của bố 

mẹ góp phần tạo nên trách nh ệm chung giữa phụ huynh, cộng 

đồng, giáo viên và lãnh đạo nhà trường. 

F. Phối hợp 

ngoài nhà 

trường 

Xác định, tích hợp và chỉ rõ những nguồn lực cộng đồng nhằm đẩy 

mạnh và hỗ trợ nhà trường, học sinh và gia đình họ cũng như những 

cơ hội cho nhà trường, họ  sinh và gia đình nhằm giúp đỡ cộng 

đồng. 

G. Tham gia 

Thời gian, công sức và kinh nghiệm của gia đình có thể hỗ trợ cho 

việc học tập và các chương trình của nhà trường theo nhiều cách 

thức khác nhau, và mọi sự đóng góp đều có giá trị và đáng được trân 

trọng. Các hoạt động bao gồm: 

- Làm việc với học sinh về các hoạt động học tập trong lớp 

- Tham gia hoạt động ngoài trời 

- Tham gia các hoạt động ngoại khoákhoá. 

- Hỗ trợ và coi trọng giáo viên. 

- Đảm bảo rằng sự tham gia của phụ huynh là đề tài nổi bật  rong 

các cuộc họp, sự phát triển chuyên môn của giáogiáo viên cũng như 

trong việc bổ nhiệm nhân viên mới. 

- Tại New Zealand 

 Có bốn nguyên tắc cơ bản trong một chương trình chăm sóc giáo dục mầm 

non New Zealand: 1/ Quyền: Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ em thừa nhận 

quyền học tập và phát triển của trẻ nhỏ. 2/ Sự phát triển hợp lí: Chương trình chăm 

sóc giáo dục trẻ mầm non phải thể hiện một cách thức hợp lí để trẻ học tập và phát 

triển. 3/Gia đình và cộng đồng: Gia đình và cộng đồng xung quanh là một phần quan 

trọng trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. 4/Các mối quan hệ: Trẻ em học qua 

những mối quan hệ tương tác với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh. 

 Các lĩnh vực và mục tiêu phát sinh từ bốn nguyên tắc đó. Chương trình chia ra 

năm lĩnh vực. Các nguyên tắc và lĩnh vực cùng nhau tạo nên khung chương trình. 

Mỗi một lĩnh vực có một vài mục tiêu riêng. Trong mỗi một lĩnh vực, các kết quả học 

tập được phát triển theo các mục tiêu, để whariki trở thành một nền tảng tích hợp cho 

sự phát triển của trẻ nhỏ. Mỗi lĩnh vực chỉ rõ vai trò, trách nhiệm, nguyên tắc phối 

hợp của gia đình và trường mầm non và các tổ chức xã hội. Cụ thể: 

 - Lĩnh vực 1: Sức khoẻ và sự thoải mái về tinh thần. Gia đình cùng lập kế 

hoạch, trao đổi, giám sát, đánh giá thực đơn, khẩu phần ăn, cách chăm sóc ding 

dưỡng, rèn luyện thể lực cho trẻ. 

 -  Lĩnh vực 2: Sự ràng buộc.  Xác nhận và mở rộng mối quan hệ với gia đình 
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và thế giới xung quanh. Cùng giao trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ cho trẻ trong các 

hoạt động của cuộc sống. 

 -  Lĩnh vực 3: Sự đóng góp: Công bằng trong việc cung cấp các cơ hội học tập 

và đánh giá sự đóng góp của trẻ nhỏ. Gia đình đóng góp tự ngyện và bắt buộc cùng 

với sự hôc trợ của các cơ quan, ban ngành. 

 -  Lĩnh vực 4: Giao tiếp: Ngôn ngữ và những biểu tượng văn hóa của bản thân 

và văn hóa của những người khác được bảo vệ  và tích hợp ủng hộ. Gia đình tích cực 

phát triển giao tiếp cho trẻ. 

 - Lĩnh vực 5: Khám phá: Trẻ được học thông qua sự khám phá tích cực với 

môi trường gia đình và xã hội. 

 Giáo dục mầm non ở New Zealand chú trọng những trải nghiệm phù hợp tính 

nhân văn, tính quốc gia, tính văn hóa, tính phát triển, tính cá nhân và tính sư phạm. 

Mỗi lĩnh vực phát triển đều dựa vào các hoạt động mang tính trải nghiệm của trẻ ở 

gia đình và trường học để đạt được mục tiêu. Vì vậy, trong chương trình đề ra các nội 

dung phương pháp phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng một cách rõ ràng 

và khoa học. 

- Tại Nhật Bản 

 Các trường mầm non Nhật bản luôn cố gắng tạo cho trẻ môi trường giáo dục 

tốt nhất để đạt được 5 mục tiêu chính: 1/Trẻ có tâm hồn phong phú; 2/ Trẻ khỏe 

mạnh; 3/ Trẻ hòa nhập và có nhiều bạn thân; 4/ Trẻ tích cực suy nghĩ; 5/Trẻ luôn cố 

gắng và nỗ lực. Để đạt được các mục tiêu đó thì giáo dục mầm non Nhật Bản áp dụng 

các nguyên tắc cơ bản: 

 - Chơi để học và học qua chơi: Quan điểm của giáo dục Nhật bản là: “Tạo 

điều kiện tối đa để trẻ tự trải nghiệm và khám phá”.  

 - Tạo ra môi trường phong phú cho trẻ trải nghiệm: Môi trường mà các trường 

mầm non Nhật Bản tạo ra không chỉ là môi trường về cơ sở vật chất, mà còn là môi 

trường tương tác giữa trẻ em với trẻ em, và trẻ em với các cô giáo. Trẻ với những 

người thân yêu trong gia đình. Qua đó, trẻ được học cách ứng xử và được tiếp nhận 

các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các hoạt động 

hang ngày từ cha mẹ trẻ.  

 - Hãy để trẻ tự làm: Khuyến khích trẻ độc lập trong cuộc sống là điều rất được 

quan tâm. Những công việc tự phục vụ bản thân như: ăn, uống, vui chơi,… trẻ đều 

được hình thành ý thức và thói quen tự chủ. Ở Nhật, trẻ được giáo dục tính tự giác rất 

sớm. Các gia đình đều hướng dẫn con các công việc tự phục vụ rất sớm. Nhà trường 

có trách nhiệm hướng dẫ cho phụ huynh cách rèn từng kỹ năng theo đúng phương 

pháp khoa học.  

 - Có sự phối hợp thống nhất giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng: Các giáo 

viên thường xuyên có những buổi nói chuyện với phụ huynh để chia sẻ cách chăm 

sóc nuôi dạy con trẻ. Phụ huynh ở Nhật không làm thay con, chú trọng dạy con biết 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và giáo dục lễ giáo nhiều hơn là dạy 
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chúng tri thức trong sách vở, thường xuyên đưa trẻ ra ngoài thiên nhiên hoặc trải 

nghiệm tại các tổ chức cộng đồng xã hội. 

2. Những nghiên cứu trong nước 

2.1. Những nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong giáo dục 

 - Hướng nghiên cứu thứ nhất: Nghiên cứu về vai trò, ý nghĩa của mô hình 

phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục 

 Trong bài phát biểu của Bác Hồ tại Hội nghị cán bộ Đảng trong ngành giáo 

dục tháng 6/1957,  trong cuốn Hồ Chủ tịch bàn về giáo dục (1962) đã nói đến ý nghĩa 

sâu sắc của việc phối hợp các lực lượng GD trong và ngoài nhà trường đã được Bác 

Hồ chỉ ra: "Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài 

XH và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Giáo 

dục trong nhà trường dù tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài 

XH thì kết quả cũng không hoàn toàn” [tr168-172].  

 Vai trò, ý nghĩa của sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

giáo dục đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu. 

 Trong cuốn “Giáo dục học” tập 2 (1997) các tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt 

đã dành một chương viết về phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác 

giáo dục học sinh. Các tác giả đã phân tích ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương pháp 

và hình thức phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học 

sinh.  

 Trong cuốn “Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI” (2002) tác 

giả Phạm Minh Hạc khẳng định sự nghiệp giáo dục của Việt Nam không phải chỉ do 

Nhà nước gánh vác, mà phải có sự chung sức của các lực lượng xã hội cùng tham gia 

vào sự nghiệp giáo dục nước nhà, tạo nên một xã hội học tập. 

 Võ Tấn Quang, trong cuốn sách “Xã hội hóa giáo dục” (2001) đã nhấn mạnh 

tầm quan trọng của quần chúng trong công tác giáo dục, theo tác giả: xã hội hóa 

trong giáo dục là phải phát động phong trào quần chúng làm giáo dục, huy động toàn 

xã hội tham gia sự nghiệp GD&ĐT, hình thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ. 

 Hoàng Hải Quế (2018) trong nghiên cứu Phối hợp giữa nhà trường và gia đình 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non  đã trình bày mội số nguyên tắc, nội dung, hình 

thức, phương pháp phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ mầm non trong đó nhấn mạnh biện pháp tuyên truyền cho phụ huynh. 

 Trần Thị Thúy Hà (2018) , với nghiên cứu Quản lý công tác phối hợp trong 

hoạt động giáo dục môi trường cho HS ở một số trường tiểu học tại TP. Đà Nẵng Bài 

viết phân tích vai trò, ý nghĩa của sự phối hợp giáo dục Nhà trường - Gia đình - Xã 

hội, thực trạng công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục này trong giáo dục môi 

trường cho học sinh tiểu học ở một số trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng; từ đó đề xuất 

giải pháp quản lí công tác phối hợp hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu 

học để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. 
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Ngoài ra, có các tác giả với các công trình: Nguyễn Thái Hợp (2007), Giáo 

dục gia đình là nền tảng đạo đức con người; Phạm Minh Thế (2017), Thực trạng 

phối hợp các lực lượng trong giáo dục tính cộng đồng lớp học cho học sinh trung 

học phổ thông huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Huỳnh Công Minh (2015). Phối hợp 

giáo dục giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội; Nguyễn Thị Yến Trang 

(2017), Nghiên cứu lí luận về phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo 

dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở; Trần Thị Thúy Hà (2018), Quản lí công 

tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong hoạt động giáo dục môi trường cho học 

sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng;…các nghiên cứu đều chỉ rõ vai trò ý nghĩa của sự 

phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục. 

 - Hướng nghiên cứu thứ hai: Nghiên cứu giải pháp, mô hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục 

 Phối hợp nhà trường và gia đình cũng là nội dung quan trọng trong chương 

trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học, cao đẳng. Giáo trình “Tổ chức 

hoạt động giáo dục” (2005)  dùng cho SV các trường đại học, cao đẳng sư phạm do 

Bộ GD – ĐT  đã dành một chương “Phương pháp liên kết với gia đình và hội phụ 

huynh học sinh”, trong đó nhấn mạnh về vị trí, chức năng của gia đình, nhiệm vụ, nội 

dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình cùng cộng đồng trong công tác giáo dục 

học sinh; phương pháp liên kết với hội phụ huynh học sinh.  

 Nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Thủy, Nguyễn Thị Thọ (2014) trong cuốn 

Gia đình và giáo dục gia đình đã chỉ ra các nội dung và cách thức hướng dẫn cha mẹ 

phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục con cái. Điểm nhấn mạnh trong các 

biện pháp phối hợp đó là cha mẹ phải là tấm gương về sự kính trọng thầy cô và thống 

nhất phương pháp giáo dục nhà trường trong dạy dỗ con cái. 

 Nguyễn Thị Thanh Hồng (2018) có công trình Thực trạng hình thức phối hợp 

giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học 

cơ sở. Bài viết trình bày kết quả khảo sát phụ huynh học sinh, học sinh, giáo viên và 

cán bộ quản lí các ban, ngành, đoàn thể... tham gia vào giáo dục hướng nghiệp cho 

học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Phương pháp được 

sử dụng chủ yếu là điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và quan sát. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp 

cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương trong những 

năm qua đã được nhiều nhà giáo, nhà quản lí đề cập nhưng chưa thật sự được quan 

tâm một cách đúng mức.  

 Các tác giả: Hà Trọng Hoan (2017) nghiên cứu  Phối hợp các lực lượng xã hội 

trong giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông; 

Trần Thị Thu Hà (2015), Thực trạng đạo đức của học sinh trung học phổ thông và 

biện pháp phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội; Đỗ Thị Thanh Loan 

(20170, Sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục trẻ điếc ở 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;… Các nghiên cứu đều đưa ra cá biện pháp 
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phói hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục ở góc độ phạm trù 

hẹp của môn học hoặc một nội dung giáo dục. 

1.2. Những nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong giáo dục mầm non ở Việt Nam 

  Hiện nay, ở Việt Nam đã tồn tại nhiều mô hình hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc, 

phát triển toàn diện trẻ em do các tổ chức như: Unicef, Plan, Save the Children, Tầm 

nhìn thế giới, Giáo dục sớm… Các mô hình này phần nào giúp cha mẹ có thêm kiến 

thức, kỹ năng thực hành để chăm sóc và giáo dục trẻ tốt hơn.  Có 2 loại mô hình cơ 

bản trong việc hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ toàn diện:  

*  Mô hình hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc phát triển toàn diện trẻ ở gia đình.  

 + Mô hình nhóm trẻ gia đình: “Nhóm trẻ gia đình” ra đời từ những năm 2000 

tại Huyện Hòa Vang do Chương Trình Phát Triển Vùng do tổ chức Tầm Nhìn Thế 

Giới tài trợ.  Thực hiện Đề án 404 của Thủ tướng Chính phủ về "Hỗ trợ, phát triển 

nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020", Ban quản 

lý đề án của thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ cơ sở vật chất cho hơn 20 nhóm trẻ gia 

đình; tạo điều kiện về giờ giấc, chăm nom; giúp công nhân yên tâm làm việc, chấm 

dứt tình trạng nữ công nhân nghỉ việc ở nhà chăm con. “Nhóm trẻ gia đình” cung cấp 

dich vụ có sự thỏa thuận với các gia đình có nhu cầu gửi trẻ, được chính quyền địa 

phương cấp giấy phép hoạt động.   

 + Mô hình nhóm cha mẹ: Chương trình giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và 

phát triển toàn diện trẻ thơ là hoạt động hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và tổ chức 

Plan được triển khai tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 9 tỉnh thuộc khu vực 

miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Mục tiêu của mô hình này là tăng cường sự 

tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc và giáo dục toàn diện trẻ thơ 

thông qua việc xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của các mô hình tại cộng đồng với 

các nội dung cụ thể như: Sinh hoạt với những chủ đề do Hội Phụ nữ và tổ chức Plan 

xây dựng, diễn đàn để cha mẹ chia sẻ, trao đổi các vấn đề liên quan đến cuộc sống và 

phát triển trẻ của con; cùng nhau thực hành các kiến thức, kỹ năng liên quan đến 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

* Mô hình hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc phát triển toàn diện trẻ ở cộng đồng.  

 - Mô hình nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng: Là một trong những mô hình sáng 

kiến của tổ chức Plan International Việt Nam dành cho trẻ dưới 3 tuổi. Mục tiêu: 

Nhằm hỗ trợ trẻ và cha mẹ vùng khó khăn nhằm khuyến khích học tập, phát triển 

sớm ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi giúp đẩy nhanh sự phát triển của trẻ; tạo cơ 

hội học tập và tham gia cho những trẻ chưa có điều kiện đến trường. Mô hình này đã 

được triển khai thực hiện từ năm 2011 tại 8 tỉnh: Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, 

Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum, và Gia Lai. Đến tháng 6/2016, tổ chức 

Plan International Việt Nam đã thành lập được 162 nhóm trẻ vui chơi, với sự tham 

gia của 3.604 cha mẹ/người chăm sóc (NCS) và 3.764 trẻ tại 162 thôn/làng tại 8 tỉnh 

nói trên.  
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 - Mô hình câu lạc bộ dinh dưỡng: Mô hình câu lạc bộ (CLB) dinh dưỡng là ý 

tưởng của Tổ chức Tầm nhìn thế giới và được triển khai thực hiện ở một số địa 

phương như Quảng Trị, Thanh Hóa, Yên Bái. Mục tiêu: Truyền thông cho các bà mẹ 

theo từng chủ đề như bú sữa mẹ, các thực phẩm tốt bổ sung dinh dưỡng cho trẻ… 

Mỗi CLB chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm các bà mẹ có con không bị SDD và nhóm 

2 gồm các bà mẹ có con bị SDD. Nhóm 1 tổ chức sinh hoạt 2 ngày/ tháng còn nhóm 

2 lại là 12 ngày/tháng. 

 - Mô hình câu lạc bộ giao đình giáo dục sớm cho trẻ em từ 0 đến 3 tuổi: Năm 

2014, Viện Nghiên cứu giáo dục Phát triển tiềm năng con người (Viết tắt tiếng Anh là 

IPD đã xây dựng Dự án “Đề xuất chính sách và giới thiệu mô hình Câu lạc bộ gia 

đình giáo dục sớm cho trẻ từ 0 - 3 tuổi tại cộng đồng”. Dự án đã được nhận nguồn tài 

trợ của Quỹ Giáo dục toàn cầu (GCE) và đã tiến hành triển khai ở các địa phương. 

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về trách nhiệm của gia đình trong việc 

bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của các cặp vợ chồng khi quyết định sinh con, mang 

thai chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục sớm trẻ từ 0 - 3 tuổi; Huy động được các đối 

tượng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ để được tiếp cận những kiến thức, kỹ năng và 

phương pháp giáo dục sớm; Xây dựng mạng lưới hỗ trợ tại địa phương, huy động sự 

tham gia của chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng tác viên cơ sở. Nội dung sinh 

hoạt là những chủ đề gần gũi như chuẩn bị tâm thế cho người phụ nữ mang thai và 

vấn đề thai giáo; Giáo dục sớm cho trẻ từ sơ sinh đên 36 tháng phát triển vận động, 

cảm xúc xã hội, khám phá khoa học,  tu duy. 

 Thành công và hạn chế: Các CLB, đội nhóm đã cung cấp các thông tin và 

hướng dẫn các kỹ năng  hữu ích và thiết thực trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con 

cái cho các bà mẹ cũng như các kiến thức cơ bản về chế độ dinh dưỡng, đảm bảo vệ 

sinh hay cách phòng chống các bệnh thường gặp ở trẻ. Các hoạt động của các nhóm 

đã thu hút được sự tham gia của các gia đình và lôi kéo được cộng đồng cùng thực 

hiện trong phạm vi dự án hỗ trợ. Tuy nhiên,  một số mô hình giáo dục có tính chuyên 

môn cao đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia có chuyên môn nghiệp vụ về các vấn đề 

chăm sóc giáo dục trẻ thơ vì thế khó có thể triển khai sâu rộng ở các địa phương. Bên 

cạnh đó sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương đến các cấp chính quyền ở cơ sở, 

các tổ chức cá nhân còn hạn chế chưa có tính đồng bộ. Vì thể chưa có nhiều kinh phí 

nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc, nhằm đưa giáo 

dục sớm đến với cộng đồng. Mỗi mô hình chỉ chú trọng vào một nội dung chính mà 

chưa mang tính đồng bộ liên hoàn và thống nhất để tạo cơ hội phát triển toàn diện 

cho trẻ em. 

 Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” (2013) đã 

dành 2 mô đun về “Hợp tác với cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ” cho cán bộ 

quản lý và giáo viên mầm non. Các mô đun này đã  tập trung làm rõ các vấn đề cơ 

bản như cơ sở pháp lý của viêc thu hút cha mẹ tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ mầm 

non, lợi ích của việc phối hợp nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục 
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trẻ mầm non, hình thưc, phương pháp chia sẻ thông tin với cha mẹ… Trong các tài 

liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non (2016) theo thông 

tư 28/2016/TT BGDĐT 30/12/2016 sửa đổi bố sung một số nội dung theo chương 

trình giáo dục Mầm non, các tác giả Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu 

Hương đã xác định các nội dung phối hợp giữa trưòng mầm non với gia đình:   

 - Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ 

 - Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ 

 - Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác CS – GD trẻ của trường/ mầm non  

 - Tham gia xây dựng cơ sở vật chất  

 Tài liệu cũng chỉ ra các hình thức phối hợp của nhà trường với gia đình bao 

gồm: 

 - Qua bảng thông báo, góc “Tuyên truyền cho cha mẹ” của nhà trường hoặc tại 

mỗi nhóm lớp 

 - Trao đổi thưởng xuyên, hằng ngày trong các giờ đón, trả trẻ. Tổ chức những 

buổi sinh hoạt, phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ theo chuyện đặc biệt hoặc 

khi có dịch bệnh. c họp phụ huynh định kì (3 lần/1 năm) : 

 - Thông qua các đợt kiểm tra sức khỏe cho trẻ. 

 - Thông qua các hội thi, hoạt động văn hóa văn nghệ. 

 - Cán bộ, giáo viên đến thăm trẻ tại nhà. 

 - Hòm thư cha mẹ. 

 - Phụ huynh tham quan hoạt động của trường mầm non. 

 -Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền hình, truyền 

thanh). 

 Tác giả Trần thị Bích Trà (2008), trong đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu đề 

xuất biện pháp nâng cao chất lượng CS – GD trẻ từ 0 – 6 tuổi ở gia đình” đã phân 

tích vai trò của giao đình trong việc giáo dục trẻ từ 0 – 6 tuổi, đặc điểm của giáo dục 

gia đình, các nội dung, phương pháp CS – GD trẻ từ 0 – 6 tuổi ở gia đình. Đặc biệt là 

đã đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng CS – GD trẻ từ 0 – 6 tuổi ở gia 

đình, hỗ trợ với nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

1.3. Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về mô hình phối hợp giũa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm 

sóc giáo dục trẻ mầm non 

 Phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong chăm sóc – giáo dục trẻ có ý 

nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục mầm non 

“giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu 

tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1”.  Vấn đề này  được Đảng và 

Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm đặc biệt trong những năm gần đây. Cụ 

thể: 

 - Điều 93, Luật Giáo dục năm 2005 (điều chỉnh bổ sung 2009) đã khẳng định 

"Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện 
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mục tiêu, nguyên lí giáo dục". Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn khuyến khích các bậc 

cha mẹ tham gia vào quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm tạo được sự liên kết và 

thống nhất giữa trường mầm non và gia đình về nội dung, hình thức, phương pháp 

chăm sóc, giáo dục trẻ; tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của trẻ về các mặt: 

thể chất, nhận thức, tình cảm, thẩm mĩ, ngôn ngữ; góp phần thực hiện tốt mục tiêu 

chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời làm cho cha mẹ, cộng đồng hiểu về 

giáo dục mầm non và ủng hộ cho giáo viên mầm non, sẽ tạo nên nguồn lực vật chất 

và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. 

 - Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XI chỉ rõ cách làm: “…Đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự 

quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc 

tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các 

bậc học, ngành học. …. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến 

thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; 

lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo 

dục xã hội.”. 

         - Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 

01/2009/BHN-BGDĐT ban hành Chương trình Giáo dục mầm non, trong đó nêu rõ  

“phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở Giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng để chăm 

sóc, giáo dục trẻ tốt nhất”. 

           - Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) có 

nêu 8 giải pháp để đạt được mục tiêu của Chiến lược, trong đó có "Quy định trách 

nhiệm của các ngành, các tổ chức  xã hội, cộng đồng và gia đình trong việc đóng góp 

nguồn lực và tham gia các hoạt động giáo dục 

 - Quyết định số 149/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Đề án phát 

triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015" đã ghi rõ: “Việc chăm sóc, giáo dục 

trẻ mầm non phải được thực hiện với sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, 

gia đình và xã hội. Coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh, cha mẹ của trẻ nhằm thực 

hiện đa dạng hoá phương thức chăm sóc và giáo dục trẻ em”.  Mục tiêu cụ thể của đề 

án là: "Tăng tỉ lệ cha mẹ có con ở lứa tuổi mầm non được cung cấp và áp dụng kiến 

thức, kĩ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt 70% vào năm 2010 và 

90% vào năm 2015". Đề án đã đưa ra 7 nhiệm vụ và giải pháp phát triển Giáo dục 

mầm non, trong đó "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non trong xã 

hội" là một giải pháp quan trọng. 

 - Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 9/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

"Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015", trong 

đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục là "Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và 
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cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em năm tuổi trong nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực".   

 - Tại Điều 47 Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 

14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) ghi về  trách nhiệm của gia đình: “Thường xuyên liên hệ với nhà trường, nhà trẻ, 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập để được thông báo kịp thời tình hình của trẻ em nhằm 

phối hợp trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.  Tham gia các hoạt động 

của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ góp phần nâng cao chất lượng nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em”. Tại Điều 46 của Điều lệ ghi rõ trách nhiệm của 

nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là “Phối hợp với cơ quan, các tổ 

chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm: Tuyên truyền phổ biến kiến 

thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng; thực hiện phòng bệnh, khám 

sức khoẻ định kỳ cho trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 

lập. Huy động các nguồn lực của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục mầm non; 

góp phần xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; 

tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, CS-GD trẻ em”. 

  Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ký ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hướng dẫn tổ chức và hoạt 

động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, làm cầu nối giữa cha mẹ trẻ với nhà trường, 

hỗ trợ nhà trường trong việc vận động phụ huynh tham gia thực hiện tốt các hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ.   

 Ngày 23/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 71/2008/CT-

BGDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo 

dục trẻ em, học sinh, sinh viên, trong đó nêu rõ: "Đối với các trường mầm non cần 

tập trung: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em; thu hút tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, chuẩn bị cho trẻ em; 

thu hút tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo lớn vào tiểu 

học; trao đổi thông tin thường xuyên giữa nhà trường với gia đình; kết hợp tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xử lí kịp 

thời các vấn đề liên quan đến chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong trường học".   

 Như vậy, Đảng và Nhà Nước đã thể hiện rõ sự quan tâm đến vấn đề phối hợp 

trong giáo dục thông qua hệ thống các văn bản, Nghị quyết. Ngoài việc đưa ra các chị 

thị, nghị quyết Đảng và nhà nước, Bộ GD –ĐT còn đưa ra các chủ trương chính sách 

tập trung vào công tác thực hiện phối hợp trong giáo dục. Đây được coi là cơ sở pháp 

lý của đề tài, là cơ sở định hướng chỉ đạo cho việc xây dựng mô hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục mầm non phù hợp với xu thế đổi 

mới hiện nay. 

3/ Đánh giá chung 

 Qua phân tích tổng hợp các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 

về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục cho thấy: 
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đã có rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, có quy mô và mang tính toàn diện về 

vai trò của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục. Đặc biệt, ý nghĩa 

tác dụng của sự phối hợp này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của học sinh/trẻ 

mầm non đã được đánh giá đúng đắn và mang tính toàn diện. Đây là cơ sở quý báu 

cho đề tài làm căn cứ để xây dựng khung lý thuyết. 

 Có khá nhiều công trình gần đây của các nước phương tây tập trung vào 

nghiên cứu đưa ra giải pháp để việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng. Mỗi nước/vùng đưa ra một cách thức phù hợp với điều kiện của mình. Ví dụ: 

giải pháp cho vùng nông thôn thu nhập thấp; giải pháp cho vùng đô thị phát triển; 

giải pháp phối hợp giữa gia đình nhà trường đối với trẻ đặc biệt/khuyết tật,...Điều này 

làm nên sự phong phú để đề tài có thể tham khảo học hỏi kinh nghiệm trong quá trình 

xây dựng mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác 

chăm sóc giáo dục trẻ.  

 Tuy nhiên, trong các công trình nghiên cứu về giải pháp/mô hình của sự phối 

hợp thì hầu hết các công trình đề ra các giải pháp mang tính riêng lẻ, chưa hệ thống 

và toàn diện. Cụ thể như sự phối hợp các thành tố trong một quy trình giáo dục như 

việc thiết kế lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức và phương tiện cũng như 

khâu kiểm tra đánh giá trẻ còn chưa được đề cập đầy đủ và mang tính tổng thể.  

 Các mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác 

chăm sóc giáo dục trẻ ở Việt Nam đã mang lại nhiều giá trị thực tiễn. Tuy nhiên các 

mô hình còn mang tính nhỏ lẻ, chưa có sức lan tỏa và các thử nghiệm đều chưa được 

lan tỏa, áp dụng trên diện rộng quy mô toàn quốc. 

Từ các công trình nghiên cứu lý luận và các mô hình phối hợp trong thực tiễn 

đã đặt ra các vấn đề cho đề tài. Đề tài cần: 

 - Xây dựng khung lý thuyết mang tính đầy đủ phù hợp về sự phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với tình 

hình các đặc điểm kinh tế, văn hóa, chính trị,...của Việt nam.  

 - Xây dựng được mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng 

phù hợp bối cảnh đổi mới hiện nay. Mô hình đó cần mang tính toàn diện về các thành 

tố của một quy trình giáo dục tổng thể như: tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh, sự phối 

hợp về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện và đánh giá công tác CS-GD 

trẻ. Mô hình đó có sự tham gia đầy đủ các lực lượng tham gia giáo dục như: gia đình, 

nhà trường và xã hội, trong đó nhà trường được coi là lực lượng nòng cốt. 

14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 

tài  

Tầm nhìn giáo dục cho mọi người (EFA) được UNESSCO cùng các tổ chức 

của Liên Hiệp quốc và các quốc gia trên thế giới đề xuất năm 1990 ở Thái Lan đã cho 

thấy sự ghi nhận về tầm quan trọng và trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng 

đồng trong việc phát triển giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng là. Trong 

đó phụ huynh và cộng đồng được xem là những người chăm sóc, giáo dục trẻ trong 
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giai đoạn đầu tiên. Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực 

nhằm giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên 

tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ 

xã hội phức tạp. Vì thế, việc giáo dục nói chung và chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm 

non nói riêng luôn luôn đòi hỏi sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng xã 

hội và nhất là đòi hỏi sự quan tâm, cùng tham gia của nhà trường, gia đình và cộng 

đồng xã hội. 

Theo UNICEF và OECD, khi nhà trường mầm non, phụ huynh, trẻ em và các 

bên liên quan khác cùng nhau xây dựng một mối quan hệ tốt, cùng hỗ trợ nhau để đạt 

được mục tiêu chung, cụ thể là chăm sóc và giáo dục trẻ hiệu quả, thì trẻ em có nhiều 

hơn cơ hội được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ. Sự tham 

gia của phụ huynh trong các hoạt động của nhà trường giúp phụ huynh khám phá 

tiềm năng của con em họ, và vì thế họ có thể giúp thúc đẩy các hoạt động chăm sóc, 

giáo dục trẻ nhằm đạt được sự phát triển toàn diện, vượt bậc cho con em mình.  

Ở nước ta, trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non là bậc học 

đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ của 

trẻ. Nhận rõ vai trò, tầm quan trọng của bậc học nhằm phát triển hệ thống giáo dục 

trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước ta cũng như các cấp, các ngành cùng chính 

quyền các địa phương luôn quan tâm đến bậc học mầm non, tạo điều kiện, tăng 

cường đầu tư nguồn lực con người, vật chất và phát triển các chính sách cho Bậc học. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 

số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tiếp tục xác định: “… giáo dục mầm non, giúp trẻ phát 

triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân 

cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1…”; Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 

cũng đã tiếp tục khẳng định “… Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình 

và xã hội”. Với phương châm coi trọng và đánh giá cao vai trò giáo dục của nhà 

trường, Đảng và Nhà nước cũng đã nhận thấy rằng để hoàn thành mục tiêu chăm sóc 

giáo dục học sinh thì cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả ba môi 

trường giáo dục: nhà trường – gia đình – xã hội, trong đó nhà trường là nhân tố giữ 

vai trò chủ đạo. Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015, tại Khoản 3, Mục 

I, Điều 1 nêu rõ: “Việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải được thực hiện với sự 

phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội. Coi trọng 

và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục 

trẻ cho cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cha mẹ của trẻ nhằm thực hiện đa 

dạng hoá phương thức chăm sóc, giáo dục trẻ em”.  

Gia đình, nhà trường và cộng đồng luôn được coi là “tam giác vàng” giáo dục 

quan trọng đối với mỗi đứa trẻ. Tầm quan trọng của mỗi lực lượng cũng như mối 
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quan hệ giữa ba lực lượng này trong việc đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 

em và học sinh luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành 

Trung ương khoá XI, ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã khẳng định trong quan điểm chỉ 

đạo: “…Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, 

cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào 

tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới 

ở tất cả các bậc học, ngành học.”. Nghị quyết cũng chỉ rõ các giải pháp đổi mới căn 

bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh: “… gia đình có trách nhiệm 

phối hợp với nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho 

con em mình.” 

Luật Giáo dục số: 38/2005/QH11, được Quốc khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua 

ngày 14 tháng 6 năm 2005, tại chương VI - Nhà trường, gia đình và xã hội, đã quy 

định: trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội; quyền của cha mẹ hoặc người 

giám hộ học sinh; quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, 

giáo dục trẻ em và học sinh. 

Luật Giáo trẻ em số: 102/2016/QH13, được Quốc khóa XIII, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016, tại chương VI đã quy định trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn 

phận trẻ em. Trong đó tại Mục 2, Luật đã quy định cụ thể trách nhiệm của gia đình, 

cá nhân và cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em. 

Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg, ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015" đã chỉ rõ: 

“Việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải được thực hiện với sự phối hợp, gắn kết 

chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biế kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho phụ huynh, cha mẹ của trẻ 

nhằm thực hiện đa dạng hóa phương thức chăm sóc và giáo dục trẻ”. 

Tại Điều lệ trường mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-

BGDĐT, ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã quy 

định trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phối hợp với cơ quan, 

các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan và quy định trách nhiệm của gia 

đình trong tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. 

Hiện nay, công tác phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên đã đạt được những kết 

quả nhất định, phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực 

trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tuy 
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nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác phối hợp còn nhiều 

hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu về chất lượng và số lượng nguồn nhân 

lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến hiện tượng một số trẻ em, học sinh chưa được hưởng điều kiện 

nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt nhất. Cở sở vật chất vẫn còn thiếu thốn; môi 

trường chăm sóc, giáo dục trẻ chưa đảm bảo an toàn, thân thiện, có nhiều nguy cơ; 

chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chưa đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng xã hội; suy 

dinh dưỡng, rối loạn dinh dưỡng trẻ em và các bệnh thường gặp ở trẻ vẫn còn ở mức 

cao; bào hành trẻ và sang chấn tâm lý diễn biến phức tạp ở các cơ sở giáo dục mầm 

non;…  

Với các nhà trường mầm non, thực trạng hiện nay cho thấy, hầu hết các phụ 

huynh và các lực lượng xã hội đều hạn chế về nhận thức và kiến thức chăm sóc giáo 

dục trẻ lứa tuổi mầm non; Một số cán bộ quản lý, giáo viên trong trong các nhà 

trường mầm non, gia đình và các lực lượng xã hội còn chưa nhận thức đầy đủ về tầm 

quan trọng và sự cần thiết phải phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện và dân chủ trong nhà trường mầm non; Việc xây dựng kế 

hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình với các lực lượng xã hội để xây dựng môi 

trường giáo dục và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non 

chưa theo quy trình, tính khả thi không cao; Nội dung, hình thức, phương pháp tổ 

chức phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội để nâng cao chất 

lượng chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục trong các nhà trường 

mầm non nhìn chung còn nghèo nàn, thiếu tính toàn diện, rập khuôn, ít sáng tạo, 

chậm cập nhật với thực tế phát triển xã hội; Việc chủ động phối hợp các lực lượng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là nhà trường với gia đình, các tổ chức và lực 

lượng ngoài xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành 

mạnh và dân chủ cho trẻ em mầm non còn yếu, chưa đồng bộ, thiếu nhất quán, 

thường chỉ mang nặng tính hình thức, hành chính, kém hiệu lực; Các văn bản, nội 

quy, quy định, cơ chế phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội 

trong tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường mầm non còn 

chưa đầy đủ, quy định còn chung chung, thiếu cụ thể nên hiệu quả trong triển khai 

thực thi chưa cao, chưa huy động được các lực lượng tham gia và phát huy được tiềm 

năng của các lực lượng. 

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là yêu cầu hết sức cấp 

thiết, góp phần thực hiện thắng lợi các yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng mô hình phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo 

dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

1.1. Cơ sở lý luận về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non  

1.1.1. Nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ mầm non và các quan điểm tiếp cận 

hiện đại trọng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phát triển toàn diện 

1.1.2. Vị trí, vai trò của các lực lượng giáo dục: gia đình; nhà trường; cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non 

1.2. Đổi mới giáo dục mầm non và yêu cầu về mô hình phối hợp gia đình, nhà trường 

và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu mới. 

1.2.1. Đổi mới giáo dục mầm non ở Việt Nam và yêu cầu nâng cao chất lượng 

chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non 

1.2.2. Yêu cầu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non 

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non 

2.1. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

 2.1.1. Nghiên cứu thực trạng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non 

      2.1.2. Đánh giá sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay. 

2.2. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhận thức về sự phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

           2.2.1. Nghiên cứu thực trạng nhận thức về sự phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

 2.2.2. Đánh giá nhận thức về sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non 

2.3. Nghiên cứu thực trạng các mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng 

2.3.1. Thực trạng mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng; 

2.3.2. Thực trạng mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng; 

2.3.3. Thực trạng mô hình phối hợp giữa cộng đồng, gia đình và nhà trường. 

2.4. Nghiên cứu thực trạng các giải pháp đã sử dụng để triển khai mô hình phối hợp 

giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non 

2.4.1. Thực trạng các giải pháp về chính sách, quy định pháp lý... để thực hiện 

sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, 
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giáo dục trẻ mầm non. 

2.4.2. Thực trạng các giải pháp về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, yếu tố 

con người có liên quan để triển khai mô hình phối hợp. 

2.4.3. Thực trạng các giải pháp về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trong 

giáo dục trẻ mầm non. 

 

Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình 

phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

trong các cơ sở giáo dục mầm non và đề xuất các kiến nghị cho Việt Nam 

3.1. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo 

dục mầm non 

3.1.1. Mô hình của Australia; 

3.1.2. Mô hình của Newzeland;  

3.1.3. Mô hình của Singapore; 

3.1.4. Mô hình củaTrung quốc; 

3.1.5. Mô hình của Hàn quốc. 

3.2. Đề xuất các kiến nghị cho Việt Nam về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non 

 

Nội dung 4: Đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới, 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

4.1. Định hướng đề xuất mô hình 

4.2. Nguyên tắc đề xuất mô hình 

4.3. Đề xuất một số mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo. 

4.3.1. Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng tại cơ sở giáo 

dục mầm non:  
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4.3.2 Một số mô hình đặc thù: 

4.3.2.1. Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số 

4.3.2.2. Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các khu công nghiệp 

4.3.2.3. Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt  

4.3.2.4. Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng. 

Nội dung 5: Đề xuất, kiến nghị về hệ thống các giải pháp để phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm 

non đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

5.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện các quy định pháp lý: xây dựng, hoàn thiện thể 

chế, chính sách pháp luật có liên quan; ... 

5.2. Nhóm giải pháp triển khai các mô hình chung: trách nhiệm của các bên tham gia 

thực hiện, triển khai mô hình... 

5.3. Nhóm giải pháp triển khai các mô hình đặc thù: cho trẻ DTTS, trẻ có nhu cầu 

giáo dục đặc biệt; trẻ dưới 36 tháng.  

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

- Sưu tầm các công trình nghiên cứu ở nước ngoài và Việt Nam về mô hình phối 

hợp giữa gia đình – nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ ở các 

cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 

- Lựa chọn dịch một số tài liệu nước ngoài quan trọng liên quan đến đề tài. 
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- Dự kiến số trang tài liệu dịch là 250 trang. 

17.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

* Hội thảo khoa học: Dự kiến tổ chức 02 Hội thảo quốc gia, cụ thể: 

- Hội thảo 1: 

+ Chủ đề dự kiến: Xây dựng bộ công cụ khảo sát thực trạng phối hợp gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc – giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non  

+ Mục đích: Phục vụ cho hoạt động khảo sát thực trạng vấn đề nghiên cứu, đảm 

bảo tính khoa học và độ tin cậy của dữ liệu thu được, từ đó đề xuất mô hình có 

tính thực tiễn và tính khả thi. 

+ Yêu cầu: Xây đựng được bộ công cụ khoa học và khả thi, thuận lợi trong tổ 

chức và triển khai khảo sát, phục vụ tốt cho thu thập thông tin khảo sát. 

+ Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Vinh; khách mời: 100 người; tổ chức trong 1 

ngày (2 buổi) 

+ Thành phần dự kiến: các chuyên gia về giáo dục, các nhà khoa học, các nhà 

quản lý về giáo dục ở các tỉnh thành, phụ huynh tham gia khảo sát… 

- Hội thảo 2: 

+ Chủ đề dự kiến: Nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình phối hợp gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục Việt Nam.  

+ Mục đích: Hướng tới đề xuất các giải pháp vận hành hiệu quả mô hình phối hợp 

gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo 

dục mầm non trong bối cảnh mới. 

+ Yêu cầu: Đề xuất được các giải pháp vận hành hiệu quả mô hình phối hợp gia 

đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non trong bối cảnh mới. 

+ Địa điểm tổ chức: tp. Hồ Chí Minh; khách mời: 100 người; tổ chức trong 1 

ngày (2 buổi) 

+ Thành phần dự kiến: các chuyên gia về giáo dục, các nhà khoa học, các nhà 

quản lý về giáo dục ở các tỉnh thành, phụ huynh tham gia khảo sát… 

*Tọa đàm khoa học: tổ chức15 cuộc 

- Mục đích: Thu thập các ý kiến khác nhau từ nhiều đối tượng về lý luận, thực trạng,  

kinh nghiệm, cũng như các công cụ để đánh giá thực trạng đề tài nghiên cứu 

- Nội dung:  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng quan những nghiên cứu về mô hình phối hợp gia 

đình – nhà trường – cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm 

non.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo lý luận về mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – 

cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình phối hợp 

gia đình – nhà trường – cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 
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mầm non.  

+ Đóng góp ý kiến cho công cụ đánh giá thực trạng mô hình phối hợp gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo đề xuất một số thay đổi về bộ công cụ khảo sát thực 

trạng mô hình phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

tại các cơ sở giáo dục mầm non.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo thực trạng mô hình phối hợp gia đình, nhà trường và 

cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo về xây dựng mô hình phối hợp gia đình, nhà trường và 

cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo về cơ chế vận hành của mô hình đã đề xuất.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai và thực 

hiện mô hình đã đề xuất.  

+ Đóng góp ý kiến cho báo cáo thực nghiệm mô hình và một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực hiện mô hình.  

- Yêu cầu: Thu thập được các ý kiến khách quan và có cơ sở khoa học từ các bên liên 

quan phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài. 

- Thành phần: Các nhà khoa học, một số tổ chức xã hội, đại diện một số cơ sở giáo 

dục, tổ chức đại diện hội cha mẹ học sinh. 

- Quy mô: 30 đại biểu/tọa đàm,  

- Tổ chức tại các địa điểm khảo sát và tổ chức chủ trì 

17.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước 

* Khảo sát/điều tra 

- Mục đích khảo sát: thu thập dữ liệu thực tế về sự phối hợp nhà trường – gia đình – 

cộng đồng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non để khái quát hóa 

thành mô hình tối ưu trong điều kiện của từng địa phương 

- Nội dung khảo sát: 

+ Thực trạng phối hợp nhà trường – gia đình – cộng đồng trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non  

+ Khảo sát thử nghiệm mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – cộng đồng chăm 

sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Phương pháp khảo sát: điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn, xin ý kiến chuyên gia. 

- Qui mô và đối tượng khảo sát: Qui mô khảo sát được thể hiện qua mẫu khảo sát 

tương ứng với từng nội dung đã được trình bày ở trên. Cụ thể như sau: 

Mẫu chọn cho khảo sát gồm 2 nhóm là những người trả lời bảng hỏi, và những 

người trả lời phỏng vấn sâu, tham gia thảo luận nhóm tập trung. 

+ Phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu: Việc chọn mẫu được tiến hành theo 

phương pháp từng bậc như sau. 
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o Chọn địa bàn 

Cơ sở chọn địa bàn nghiên cứu gồm:  

(1) Đặc điểm kinh tế -địa lý - xã hội: Tình hình giáo dục luôn gắn bó chặt chẽ với 

các đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương theo các đặc trưng địa lý khác nhau. Vì 

thế, địa bàn nghiên cứu cần phản ánh những đặc trưng này. Các địa bàn được lựa 

chọn cần có các mức độ phát triển kinh tế - xã hội tương đối khác nhau, thuộc các 

vùng kinh tế - xã hội khác nhau. Đồng thời, tại mỗi tỉnh/ thành được chọn sẽ có 

trường thuộc khu vực đô thị và trường ở khu vực ven đô. Cách chọn này cho phép 

thấy được những đặc trưng của vùng, đồng thời thấy được cả đặc trưng của từng khu 

vực trong 1 vùng. 

(2) Mô hình giáo dục: Có những khác biệt nhất định về mặt quản lý giáo dục giữa 

các mô hình giáo dục khác nhau tại Việt Nam giữa trường công lập, trường tư thục và 

trường quốc tế. Nhóm nghiên cứu dự kiến chọn hai mô hình trường tư thục và trường 

công lập để so sánh. Do trường quốc tế có những chuẩn mực khá riêng nên tạm thời 

không được chọn. 

Với hai tiêu chí trên, nhóm nghiên cứu dự định chọn 6 tỉnh/ thành phố thuộc các 

vùng kinh tế - xã hội, bao gồm: (1) Thái Nguyên; (2) Hà Nội; (3) Nghệ An; (4) Đắk 

Lắk; (5) Thành phố Hồ Chí Minh; (6) Đồng Tháp. 

Chọn cơ sở giáo dục và đào tạo 

Tại mỗi tỉnh/ thành phố, sau khi nghiên cứu cụ thể địa bàn và trao đổi với các sở 

giáo dục và đào tạo về đặc trưng giáo dục ở địa bàn sẽ chọn đại diện các trường thuộc 

hai loại hình công lập và tư thục. Mô hình công lập và tư thục có những khác biệt 

nhất định trong định hướng, quản lý và nhiều hoạt động khác, nên tại mỗi tỉnh, nhóm 

nghiên cứu dự kiến chọn cả 2 mô hình này. 

Số cơ sở giáo dục được chọn chi tiết ở bảng sau: 

Cơ sở giáo dục/ 

Địa bàn 

Tp. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đắk Lắk Nghệ An Hà Nội Thái Nguyên 

Trường ĐHSP Mỗi tỉnh / thành chọn 1 trường ĐHSP  

Tổng = 06 trường 

Cơ sở GDMN Mỗi tỉnh / thành chọn 01 CSGD công lập, 01 CSGD tư thục ở đô thị;

1 CSGD công lập và 1 CSGD tư thục ở vùng ven. 

Tổng = 24 trường 

Tổng số = 30 trường  

Tổng số cơ sở giáo dục và đào tạo tham gia nghiên cứu tại 6 tỉnh/ thành là 30 

trường. 

    Chọn mẫu 

    Mẫu định lượng (trả lời bảng hỏi)  

Tại mỗi trường, mẫu được chọn để trả lời bảng hỏi về sự phối hợp giữa gia đình – 

nhà trường – cộng đồng mà bộ công cụ khảo sát đã đề cập đến, gồm các đối tượng 

sau:  
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- CBQL, GV trường ĐHSP; 

- CBQL, GV Sở/Phòng/CSGD; 

- Cha mẹ học sinh; các tổ chức đoàn thể ở địa phương… 

Số lượng mẫu dự kiến như sau: 

Đối tượng khảo sát Số lượng người x địa bàn 

x số cơ sở GD 

Tổng mẫu 

 

1. CBQL, GV trường ĐHSP 100 x 6 600 

2. CBQL, GV Sở/Phòng 50 x 6 300 

3. CBQL, GV của CSGD 20 x 6 x 4 480 

4. Cha mẹ học sinh  20 x 6 x 4 480 

5. Các tổ chức đoàn thể ở địa 

phương 

20 x 6 x 5 600 

Tổng số                                         2.552 

 

Mẫu định tính 

- Mẫu thảo luận nhóm thứ nhất:  

+ Nội dung: cung cấp những thông tin chuyên sâu về mô hình phối hợp gia đình – 

nhà trường – cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ đó chỉ ra 

những đặc thù của từng địa phương và các loại hình khác nhau, để đề xuất mô hình 

phù hợp. 

+ Phương pháp chọn: Tại mỗi cơ sở có 1 nhóm thảo luận  gồm 5 đại diện quản lý 

các bộ phận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

+ Số lượng: Tổng mẫu thảo luận nhóm: 5 người x 6 cơ sở (06 trường ĐHSP)  = 30 

người. 

- Mẫu phỏng vấn sâu:  

+ Nội dung: cung cấp những thông tin từ góc độ quản lý, chỉ đạo và giám sát việc 

thực hiện phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

để nâng cao chất lượng giáo dục ở mỗi cơ sở.  

+ Phương pháp chọn: Đối tượng phỏng vấn sâu được chọn theo từng cơ sở đào tạo 

và là 1 người đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục và đào tạo. 

 + Số lượng: Tổng mẫu phỏng vấn sâu là 1 người x 60 cơ sở (06 trường ĐHSP, 24 

CSGD, 30 tổ chức đoàn thể) = 60 người 

Mẫu thảo luận nhóm thứ hai: 

+ Nội dung: cung cấp những thông tin chuyên sâu về tổ chức thực hiện và mức độ 

hài lòng trong phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc và giáo 

dục trẻ tại các cơ sở giáo dục. 

+ Phương pháp chọn: Mỗi đối tượng phụ huynh có con học ở bậc mầm non là một 

nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 người tình nguyện tham gia thuộc đối tượng trong ban 

phụ huynh học sinh. Họ đại diện cho tiếng nói của nhóm khách hàng tại các cơ sở.  
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+ Tổng mẫu thảo luận: tại mỗi trường sẽ có 1 nhóm phụ huynh (tổng 5 người x 24 

nhóm = 120 người).  

Tổng mẫu  định tính = 30 + 60 + 120 = 210 người. 

 Tổng hợp 

Như vậy, tổng hợp qui mô khảo sát của nghiên cứu như sau 

Các loại mẫu Số tượng 

1. Số lượng cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể   60 

2. Số lượng người 2.762 

- Mẫu định lượng trả lời bảng hỏi 2.552 

- Mẫu định tính phỏng vấn sâu và thảo luận 

nhóm tập trung 

   210 

Tổng số người  2.822 

 

*Thực nghiệm mô hình  

-    Phương pháp: Thực nghiệm 

- Nội dung: Mô hình và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình 

đã đề xuất. 

- Địa bàn: Nghệ An; Đắk Lắk, Hồ Chí Minh 

- Qui mô: tại 4 trường/tỉnh 

- Mục đích của thực nghiệm là đánh giá hiệu quả, tính khả thi của mô hình và một 

số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình đã đề xuất. Để thử nghiệm 

có trọng tâm, trọng điểm chứ không dàn trải, số lượng các trường tham gia thực 

nghiệm 

+ 02 trường mầm non công lập 

+ 02 trường mầm non tư thục  

Mỗi trường sẽ có từ 1/2 đến 1/3 số CBQL, giáo viên và 20 phụ huynh tham gia trả 

lời các phiếu thực nghiệm (tùy số lượng CBQL, giáo viên, phụ huynh của trường), 

mẫu khoảng 40 người (CBQL/GV, phụ huynh)/ trường. Tổng số tham gia trả lời thực 

nghiệm là 480 người và sẽ trả lời 2 phiếu: trước khi thực nghiệm và sau khi thực 

nghiệm. 

 Tổng hợp 

Như vậy, tổng hợp mẫu nghiên cứu ở tất cả các giai đoạn nghiên cứu như sau 

Các giai đoạn Số lượng 

1. Mẫu khảo sát 2.762 

- Định lượng 2.552 

- Định tính     210 

2. Mẫu thực nghiệm     480 

Tổng số 3.242 
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18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

 18.1. Cách tiếp cận 

18.1.1. Tiếp cận hệ thống – cấu trúc 

Phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ là một hệ thống cấu trúc, bao gồm các thành tố như mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, phương tiện,... Nghiên cứu phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ phải được đặt trong mối quan hệ với các hoạt động khác và 

bảo đảm tính chỉnh thể, toàn vẹn của quá trình giáo dục; phải được tiến hành đồng bộ 

trên tất cả các thành tố của nó, nhằm tạo nên sự cộng hưởng và sức mạnh tổng thể 

của hệ thống.   

18.1.2. Tiếp cận hoạt động  

Phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ dựa trên chính hoạt động tự giác, trách nhiệm và sáng tạo của các lực lượng giáo 

dục. Nghiên cứu, thực hiện phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi các chủ thể nghiên cứu phải chủ động nắm bắt 

bản chất của quá trình giáo dục nói chung, công tác phối hợp giáo dục nhà trường, 

gia đình và cộng đồng nói riêng trong mối quan hệ biện chứng của các thành tố hoạt 

động và quan hệ với các hoạt động giáo dục khác; Từ đó, có những giải pháp quản lý 

nhằm thay đổi nhận thức và  hành động trong phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình 

và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

   18.1.3. Tiếp cận thực tiễn 

Tiếp cận này đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu phải bám sát thực tiễn hoạt động 

phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; phát hiện 

được những mâu thuẫn, khó khăn của thực tiễn để đề xuất mô hình cơ chế, giải pháp 

thực hiện có hiệu quả hoạt động phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ có cơ sở khoa học và tính khả thi phù hợp với thực tiễn giáo 

dục mầm non ở Việt Nam. 
1.8.1.4. Tiếp cận phát triển 

 Phối hợp giáo dục  nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ theo tiếp cận phát triển đòi hỏi mô hình phối hợp cần phải được xây dựng phù hợp 

và hiệu quả trong thời điểm hiện tại nhưng cũng đồng thời phải đáp ứng được sự đòi 

hỏi của của nhu cầu xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ trong bối cảnh giáo dục 

không ngừng thay đổi và có những biến động trong tương lai. Mô hình đó không chỉ 

đáp ứng được một mục tiêu duy nhất hoặc không chỉ phù hợp cho một bối cảnh/vùng 

miền nhất định mà nó có thể được áp dụng rộng rãi trong nhiều môi trường/hoàn 

cảnh khác nhau. 

Giáo dục là quá trình tiếp diễn liên tục đòi hỏi mô hình phối hợp phải đảm bảo 

nguyên tắc linh hoạt và ngày càng hoàn thiện. Sự phối hợp đó phải hướng đến việc 

tạo điều kiện cho trẻ  được phát triển một cách tối đa hay nói cách khác, giáo dục 
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theo hướng phát triển cũng là cách tiếp cận phát triển năng lực cho trẻ. 

  1.8.1.5. Tiếp cận đảm bảo chất lượng 

       Phối hợp giáo dục  nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ theo quan điểm tiếp cận đảm bảo chất lượng nhằm đảm bảo bằng những yếu tố và 

điều kiện tác động đến chất lượng dựa trên chuẩn mục tiêu đã đề ra. Cách tiếp cận 

tiêu chuẩn  này được tiến hành bằng cách đưa ra các chỉ số/các chuẩn phản ánh 

những đặc tính cần có của các loại hình phối hợp. Mô hình phải đưa ra được các tiêu 

chuẩn về tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, nội dung giáo dục, đảm bảo chất lượng cơ sở 

vật chất, đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục, đảm bảo chất lượng các dịch vụ hỗ 

trợ, đảm bảo chất lượng kiểm tra đánh giá và để đảm bảo chất lượng sự phối hợp 

trong chăm sóc giáo dục trẻ cần có phải có hệ thống quản lý và thực hiện hoạt động 

quản lý theo mô hình đảm bảo chất lượng. Dựa vào các chuẩn được công bố này để 

vận hành và đánh giá tính hiệu quả của quá trình hoạt động. 

18.2 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng phối hợp các nhóm phương 

pháp nghiên cứu sau đây: 

18.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

a) Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 

Phương pháp này được sử dụng để phân tích và tổng hợp tài liệu có liên quan nhằm 

hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn bản chất cũng như những dấu hiệu đặc thù của vấn đề 

nghiên cứu, từ đó xác lập cơ sở lí luận của đề tài. 

b) Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập 

Phương pháp này được sử dụng để rút ra những luận điểm có tính khái quát về các 

vấn đề nghiên cứu, từ những quan điểm, quan niệm độc lập.  

c) Phương pháp mô hình hóa 

    Phương pháp này được sử dụng để xây dựng mô hình (lý luận và thực tiễn) về đối 

tượng nghiên cứu, từ đó tìm ra bản chất vấn đề mà đề tài cần đạt được.  

18.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

a) Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 

Dùng các phiếu hỏi để thu thập ý kiến của CBQL, GV các trường ĐH; CBQL, 

GV các Sở, Phòng Giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non về: 

             - Thực trạng giáo dục gia đình trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo 

dục mầm non 

             - Thực trạng giáo dục nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở 

giáo dục mầm non 

             - Thực trạng giáo dục cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở 

giáo dục mầm non 

             - Thực trạng phối hợp giáo dục gia đình - nhà trường – cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non 
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b) Phương pháp trao đổi, phỏng vấn theo chủ đề  

Phương pháp này được chúng tôi sử dụng để tìm hiểu sâu thêm các vấn đề về 

thực trạng phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

thông qua việc trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, các đối tượng điều tra. 

c) Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục 

Phương pháp này được sử dụng để thu thập các thông tin thực tế, có ý nghĩa đối 

với đề tài nghiên cứu.  

d) Phương pháp thử nghiệm  

Phương pháp này được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của các giải pháp thực 

hiện mô hình phối hợp gia đình-nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục.  

18.2.3. Phương pháp thống kê toán học 

Sử dụng các công thức thống kê để xử lý số liệu thu được về mặt định lượng, so 

sánh và đưa ra kết quả nghiên cứu của đề tài. 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

Đề tài phối hợp với các tổ chức, cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo, 

các cơ sở giáo dục để thực hiện các nội dung nghiên cứu và thử nghiệm mô hình, các giải 

pháp đề xuất: 

1. Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo là vụ chức năng của Bộ, có nhiệm 

vụ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non. Với trách nhiệm ban hành 

và quản lý chương trình giáo dục mầm non; đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non; 

quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động nhà trường mầm non, Trong thời gian qua, 

Vụ Giáo dục mầm non đã tham mưu cho Bộ trưởng trong việc quyết định những vấn 

đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển giáo dục mầm non, quản lý và giám 

sát các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non. Việc Vụ Giáo dục mầm non 

tham gia thực hiện đề tài này sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá thực trạng 

chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nói chung, thực trạng phối hợp giữa gia đình - nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non nói 

riêng, trên cơ sở đó, định hướng đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình - nhà trường 

và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Chủ trì triển khai thực hiện mô hình phối hợp giữa gia đình - nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đã được phê duyệt. 

2. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên 

    Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tham gia thực hiện đề tài 

này sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá thực trạng chăm sóc giáo dục trẻ 

mầm non nói chung, thực trạng phối hợp giữa gia đình - nhà trường và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non nói riêng, trên cơ sở đó, 
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định hướng đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình - nhà trường và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. 

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh 

vực trẻ em, bao gồm: Xây dựng dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật 

về trẻ em; Chiến lược, kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc 

gia, chương trình hành động quốc gia và dự án, đề án về trẻ em; Cơ chế, chính sách, 

giải pháp về bảo vệ trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Hướng dẫn việc chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em;...  Vì vậy, việc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  tham 

gia thực hiện đề tài này sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá thực trạng giáo 

dục nói chung và định hướng đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình - nhà trường và 

cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đảm bảo các quyền được chăm 

sóc, giáo dục cho trẻ em. 

4. Các trường Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường 

Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Sài Gòn); Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Phối hợp điều tra, khảo sát thực trạng phối hợp giữa gia đình - nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ ; 

- Nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm mô hình, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu 

quả thực hiện mô hình phối hợp giữa gia đình - nhà trường và cộng đồng trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ ở một số cơ sở giáo dục mầm non. 

- Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học. 

20 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

21 Phương án thuê chuyên gia: Không có 

 

22 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công 
việc chủ yếu cần được 
thực hiện; các mốc 
đánh giá chủ yếu 

 Kết quả 
phải đạt  

Thời 
gian 
(bắt 
đầu, 
 kết 

thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện 

Dự 
kiến 
kinh 
phí 

(triệu 
đồng)

 

1 

Xây dựng thuyết minh 

và thu thập thông tin 

tài liệu đề tài ;  

Thuyết minh 

đề tài, dự toán 

kinh phí và 

các hồ sơ liên 

quan 

Từ T8 -

12/2018 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị Thu 
Hằng; Phạm Thị 
Huyền; Nguyễn 
Thị Thu Hạnh. 

84,026 
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2 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng mô hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ 

sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo
 

 

1.1. Cơ sở lý luận về 

mô hình phối hợp 

giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ tại các cơ sở 

giáo dục mầm non 

 
Từ T1 -

04/2019 
 132,259 

 

1.1.1. Nhu cầu phát 

triển toàn diện của trẻ 

mầm non và các quan 

điểm tiếp cận hiện 

đại trọng chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non 

phát triển toàn diện 

 
Từ T1 -

04/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; 
Nguyễn Tuấn 
Vĩnh;Trần Thị 
Hoàng Yến; 
Phạm Thị 
Huyền;Nguyễn 
Thị Thu Hạnh; 

 

 

1.1.2. Vị trí, vai trò 

của các lực lượng 

giáo dục: gia đình; 

nhà trường; cộng 

đồng trong chăm sóc, 

giáo dục trẻ tại các 

cơ sở giáo dục mầm 

non 

 
Từ T1 -

04/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc 
Hiền;Nguyễn 
Thị Hường; 
Bùi Văn 
Hùng;Phạm 
Thị Huyền; 
Nguyễn Thị 
Thu Hạnh. 

 

 

1.2. Đổi mới GDMN 

và yêu cầu về mô 

hình phối hợp nhà 

trường, gia đình, 

cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục 

trẻ mầm non đáp ứng 

yêu cầu mới. 

   166,592 

 

1.2.1. Đổi mới giáo 

dục mầm non ở Việt 

Nam và yêu cầu nâng 

cao chất lượng chăm 

sóc, giáo dục phát 

 
Từ T1 -

04/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc 
Hiền;Trần Thị 
Hoàng Yến; 
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triển toàn diện cho 

trẻ mầm non 

Trịnh Thị Xim; 
Nguyễn Như 
An 

 
 

 

 

1.2.2. Yêu cầu về mô 

hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường 

và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục 

trẻ tại các cơ sở mầm 

non 

 

 
Từ T1 -

04/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; 
Chu Thị Hồng 
Nhung; 
Nguyễn Thị 
Thu Hạnh; Bùi 
Văn Hùng. 

 

3 
Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phối hợp giữa gia đình, nhà 
trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 
mầm non. 

 

2.1.Nghiên cứu, đánh 

giá thực trạng phối 

hợp giữa gia đình, 

nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, 

giáo dục trẻ tại các 

cơ sở giáo dục mầm 

non. 

 

  

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền. 
 

82,705 

 

2.2.Nghiên cứu, đánh 

giá thực trạng nhận 

thức về sự phối hợp 

giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ mầm non. 

 

 
Từ T4 -

07/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Như An; 
Nguyễn Ngọc 
Hiền; Trần Thị 
Hoàng Yến; 
Bùi Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền; Nguyễn 
Thị Thu Hạnh; 
Nguyễn Thị 
Hường. 

79,3 

 

2.3. Nghiên cứu thực 

trạng các mô hình 

phối hợp giữa gia 

 
Từ T4 -

07/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; 
Trịnh Thị Xim; 

72,489 
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đình, nhà trường và 

cộng đồng 

 

Nguyễn Ngọc 
Hiền; Nguyễn 
Thị Thu Hạnh; 
Phạm Thị 
Huyền; 

 

2.4. Nghiên cứu thực 

trạng các giải pháp 

đã sử dụng để triển 

khai mô hình phối 

hợp giữa gia đình, 

nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non 

 
Từ T4 -

07/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; 
Nguyễn Như 
An; Chu Thị 
Hồng Nhung; 
Trần Thị Minh 
Huế; Trịnh Thị 
Xim 
 

75,894 

4 

Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô 
hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo 
dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và bài học kinh nghiệm cho Việt 
Nam 

 
3.1. Mô hình của 

Australia 

Báo cáo 

chuyên đề về 

kinh nghiệm 

của Australia 

về phối hợp 

giáo dục gia 

đình - nhà 

trường – cộng 

đồng trong 

chăm sóc, 

giáo dục trẻ 

tại các cơ sở 

giáo dục mầm 

non 

Từ T7 -

09/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền; Nguyễn 
Thị Thu Hạnh 

40,449 

 
3.2. Mô hình của 

Newzeland 

Báo cáo 

chuyên đề về 

kinh nghiệm 

của 

Newzeland về 

phối hợp giáo 

dục gia đình - 

nhà trường – 

cộng đồng 

trong chăm 

Từ T7 -

09/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền; Nguyễn 
Thị Thu Hạnh  

37,308 
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sóc, giáo dục 

trẻ tại các cơ 

sở giáo dục 

mầm non  

 
3.3. Mô hình của 

Singapore 

Báo cáo 

chuyên đề về 

kinh nghiệm 

của Singapore 

về phối hợp 

giáo dục gia 

đình - nhà 

trường – cộng 

đồng trong 

chăm sóc, 

giáo dục trẻ 

tại các cơ sở 

giáo dục mầm 

non. 

Từ T7 -

09/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền;Nguyễn 
Thị Thu Hạnh  

30,206 

 
3.4. Mô hình của Trung 

quốc 

Báo cáo 

chuyên đề về 

kinh nghiệm 

của Trung 

quốc về phối 

hợp giáo dục 

gia đình - nhà 

trường – cộng 

đồng trong 

chăm sóc, 

giáo dục trẻ 

tại các cơ sở 

giáo dục mầm 

non 

Từ T7 -

09/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền; Nguyễn 
Thị Thu Hạnh; 
Chu Thị Hồng 
Nhung; Trần 
Thị Minh 
Huế;Trịnh Thị 
Xim 

59,742 

 
3.5. Mô hình của Hàn 

quốc 

Báo cáo 

chuyên đề về 

kinh nghiệm 

của Hàn quốc 

về phối hợp 

giáo dục gia 

đình - nhà 

trường – cộng 

Từ T7 -

09/2019 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền; Nguyễn 
Thị Thu Hạnh  

64,538 
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đồng trong 

chăm sóc, 

giáo dục trẻ 

tại các cơ sở 

giáo dục mầm 

non. 

5 
Nội dung 4: Đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 
đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non đáp ứng yêu cầu 
đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

 

4.1. Định hướng đề 

xuất mô hình 

 

Nghiên cứu cơ sở 

định hướng xây 

dựng mô hình 

phối hợp gia đình 

- nhà trường – 

cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo 

dục trẻ tại các cơ 

sở mầm non đáp 

ứng yêu cầu đổi 

mới, căn bản, 

toàn diện giáo dục 

và đào tạo 

Từ T9 -

02/2020 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Phạm Thị 
Huyền; 
Nguyễn Thị 
Thu Hạnh; 
Nguyễn Tuấn 
Vĩnh; Nguyễn 
Thị Thanh 
Huyền; 
Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Dao; 
Chu Thị Hồng 
Nhung; Trần 
Thị Minh Huế; 
Trịnh Thị Xim 

 

97.300 

 
4.2. Nguyên tắc xây 

dựng mô hình 

Nghiên cứu 

nguyên tắc xây 

dựng mô hình 

phối hợp gia đình 

- nhà trường – 

cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo 

dục trẻ tại các cơ 

sở mầm non đáp 

ứng yêu cầu đổi 

mới, căn bản, 

toàn diện giáo dục 

và đào tạo 

Từ T9 -

02/2020 

Thái Văn 
Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; Bùi 
Văn Hùng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng; 
Nguyễn Thị 
Thu Hạnh; 
Nguyễn Tuấn 
Vĩnh; Nguyễn 
Ngọc Quỳnh 
Dao; Nguyễn 
Thị Hường; 
Nguyễn Như 
An 

 

111,895 

 4.3. Một số mô hình Báo cáo chuyên Từ T2 - Thái Văn 174,654 
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phối hợp nhà 

trường, gia đình và 

cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục 

trẻ tại các cơ sở 

mầm non đáp ứng 

yêu cầu đổi mới, 

căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. 

4.3.1. Mô hình phối 

phối hợp nhà 

trường, gia đình, 

cộng đồng tại cơ sở 

giáo dục mầm non. 

4.3.2. Một số mô 

hình đặc thù 

đề về Mô hình 

phối hợp nhà 

trường, gia đình, 

cộng đồng đặt tại 

cơ sở giáo dục 

mầm non. 

 

07/2020 Thành; Nguyễn 
Ngọc Hiền; 
Chu Thị Hồng 
Nhung; Trần 
Thị Hoàng 
Yến; Bùi Văn 
Hùng; Nguyễn 
Thị Thu Hằng; 
Phạm Thị 
Huyền; 
Nguyễn Thị 
Thu Hạnh; 
Nguyễn Thị 
Hường; 
Nguyễn Như 
An; Trần Thị 
Minh Huế; 
Trịnh Thị Xim 

5 

Nội dung 5: Đề xuất, kiến nghị về hệ thống các giải pháp để phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ 

sở mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo. 

 

5.1. Nhóm giải pháp về 

hoàn thiện các quy định 

pháp lý: xây dựng, hoàn 

thiện thể chế, chính sách 

pháp luật có liên quan; 

... 

 

Bản kiến nghị 

hệ thống các 

giải pháp về 

hoàn thiện 

các quy định 

pháp lý 

Từ T8 -

11/2020 

Thái Văn 
Thành; 
Nguyễn Ngọc 
Hiền; Nguyễn 
Thị Hường; 
Nguyễn Như 
An 

158,321 

 

5.2. Nhóm giải pháp 

triển khai các mô hình 

chung: trách nhiệm của 

các bên tham gia thực 

hiện, triển khai mô 

hình... 

 

Bản kiến nghị 

hệ thống các 

giải pháp 

triển khai các 

mô hình 

chung  

Từ T8 -

11/2020 

Thái Văn 
Thành; 
Nguyễn Ngọc 
Hiền; Nguyễn 
Thị Hường; 
Nguyễn Như 
An  

130,382 

 

5.3. Nhóm giải pháp 
triển khai các mô hình 
đặc thù: cho trẻ DTTS, 
trẻ có nhu cầu giáo dục 
đặc biệt; trẻ dưới 36 
tháng. 

 

Bản kiến nghị 

hệ thống các 

giải pháp 

triển khai các 

mô hình đặc 

thù: cho trẻ 

Từ T8 -

11/2020 

Thái Văn 
Thành; 
Nguyễn Ngọc 
Hiền; Nguyễn 
Thị Hường; 
Nguyễn Như 
An  

166,592 
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DTTS, trẻ có 

nhu cầu giáo 

dục đặc biệt; 

trẻ dưới 36 

tháng 

 

 III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 
chú 

1 

Báo cáo về cơ sở khoa học 

(lý luận và thực tiễn) để xây 

dựng mô hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non  

 

 

Hệ thống đầy đủ cơ sở khoa học (lý 

luận và thực tiễn) để xây dựng mô 

hình phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc, 

giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non ở trong và ngoài nước. 

Đánh giá tổng quát các kết quả nghiên 

cứu đã đạt được và những vấn đề cần 

nghiên cứu bổ sung. 

 

2 

Báo cáo đánh giá thực trạng 

phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong 

chăm sóc và giáo dục trẻ tại 

các cơ sở giáo dục mầm non 
 

Báo cáo đánh giá đầy đủ và toàn diện 

thực trạng phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong chăm sóc 

và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non ở Việt Nam hiện nay
 

 

3 

Bản đề xuất Mô hình phối 

hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong 

chăm sóc và giáo dục trẻ tại 

các cơ sở giáo dục mầm non 

đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn 

bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo. 

Mô hình đảm bảo các yêu tố sau: 

- Đảm bảo tính khoa học, kế thừa và 

tiếp cận được kinh nghiệm trong và 

ngoài nước. 

- Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với 

điều kiện thực tế của Việt Nam. 

 

 

 

4 

Bản đề xuất, kiến nghị Hệ 

thống các giải pháp triển 

khai thực hiện Mô hình phối 

Trên cơ sở mô hình đề xuất, hệ thống 

giải pháp khoa học, phù hợp với điều 

kiện thực tế, tương thích với các nội 
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hợp giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng trong 

chăm sóc và giáo dục trẻ tại 

các cơ sở giáo dục mầm non 

đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn 

bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo. 

dung của mô hình đề xuất,... để đảm 

bảo tính khả thi khi triển khai trong 

thực tế. 

 

 

 

5 
Báo cáo kết quả thí điểm mô 

hình  

Báo cáo đánh giá toàn diện, chi tiết kết 

quả thí điểm mô hình đề xuất. Phân 

tích ưu, khuyết điểm của mô hình, rút 

ra được các bài học kinh nghiệm trong 

công tác quản lý và điều hành mô 

hình,... 

 

6 

 

Đào tạo: 

- 02 thạc sỹ 

 

 

- Luận văn có nội dung liên quan đến 

nghiên cứu của đề tài; 

- Cán bộ hướng dẫn là thành viên tham 

gia thực hiện chính của đề tài; 

 

23.2. Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT 
 

Tên sản phẩm 
 

Yêu cầu khoa học cần đạt 
Dự kiến  

nơi công bố  
Ghi 
chú 

1 
01 Sách chuyên 

khảo 

- Sách chuyên khảo về mô hình 

phối hợp gia đình, nhà trường, cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

tại các cơ sở mầm non đáp ứng yêu 

cầu đổi mới, căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo; 

- Bản thảo đã được thông qua Hội 

đồng thẩm định. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
 

2 

02 bài bài báo 

khoa học trong 

nước 

- Nội dung bài báo công bố các kết 

quả nghiên cứu của đề tài; 

- Các bài báo đã được đăng hoặc 

chấp nhận đăng trên các tạp chí 

khoa học thuộc danh mục của Hội 

đồng CDGSNN tính điểm 

Tạp chí thuộc 

danh mục của 

Hội đồng 

CDGSNN tính 

điểm 

 

3 
01 bài báo khoa 

học quốc tế  

- Nội dung bài báo công bố các kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

- Bài báo đã được đăng hoặc chấp 

Tạp chí thuộc 

danh mục 

ISI/SCOPUS 
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nhận đăng trên các tạp chí khoa học 

thuộc danh mục ISI hoặc SCOPUS 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội  

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần xác định được cơ sở khoa học của việc 

xây dựng mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; đánh giá được thực trạng phối 

hợp, mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, 

giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu 

nêu trên, đề tài đề xuất mô hình, cơ chế thực hiện mô hình và các giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực hiên mô hình phối hợp gia đình - nhà trường – cộng đồng trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. 

Kết quả nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non là cơ sở khoa học 

trong việc tham mưu, đề xuất các chính sách, định hướng chiến lược công tác chăm 

sóc giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kết quả nghiên cứu cũng là 

một tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý giáo dục địa phương, các cơ sở giáo dục 

mầm non trong việc đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục mầm non. 

Kết quả nghiên cứu các tác động đến các cơ sở giáo dục trong việc nhận thức rõ vai 

trò của việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong nâng cao chất lượng 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non, trên cơ sở đó hình thành ý thức phát 

triển, triển khai và thực thi các giải pháp và mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường 

và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non, góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề 

tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm, trong mỗi nội dung của đề tài, các 

thành viên đều được phân công công việc một cách rõ ràng, do đó, qua quá trình 

nghiên cứu, năng lực nghiên cứu của mỗi thành viên cũng như của nhóm sẽ được 

nâng cao. Những người tham gia nghiên cứu sẽ có thêm điều kiện không chỉ nâng 

cao kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng 

làm việc nhóm. 

Việc triển khai đề tài sẽ góp phần thúc đẩy quá trình giao lưu khoa học và hợp 

tác nghiên cứu khoa học giữa các cán bộ nghiên cứu, từ đó tăng cường chất lượng và 

hiệu quả nghiên cứu khoa học của họ. 

Bên cạnh đó, các thành viên của đề tài còn tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, 

học viên cao học thực hiện luận án, luận văn liên quan đến đề tài. Với sự hướng dẫn 
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tận tình của các thành viên đề tài, khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu 

sinh, học viên cao học sẽ được nâng cao. 

24.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

- Toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao đến Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, và các cơ quan liên quan để có cơ sở khoa học trong việc tham mưu, đề 

xuất các chính sách, định hướng chiến lược công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trong 

các cơ sở giáo dục mầm non; thực hiện đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo 

dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng được Sở Giáo dục & Đào tạo các địa 

phương và một số cơ sở giáo dục sử dụng trong việc phối hợp giáo dục Gia đình-Nhà 

trường-Cộng đồng trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. 

 Hình thức chuyển giao: phối hợp với các đơn vị liên quan để chuyển giao trực 

tiếp thông qua các hội thảo, hội nghị chuyên đề, báo cáo; các bài báo; sách. 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được 

hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài 

(theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 

16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản 

được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 

ngân sách nhà nước) 

25.1. Phương án trang bị tài sản  

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài: Không 

b. Điều chuyển thiết bị máy móc: Không 

c. Thuê thiết bị máy móc: Không 

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc: Không 

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện 

đề tài: Các kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho cơ các cơ quan quản lý 

nhà nước liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh.  
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