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GIÁO DỤC CON CÁI 

Nói đến trẻ em có lẽ ai cũng hiểu rằng, trẻ em là tương lai, hạnh phúc và vinh dự của mỗi gia đình. 

Xét về khía cạnh sinh học, trẻ em là thành viên đặc biệt là điều kiện để duy trì, phát triển gia đình và là 

người kế tục huyết thống, truyền thống của gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi con người được 

sinh ra, được nuôi dưỡng trưởng thành, gia đình là trường học đầu tiên của con trẻ và cha mẹ còn là người 

thày đầu tiên của con mình. 

Từ xưa tới nay có thể nói hầu hết mọi người trong xã hội đều nhận thức rằng gia đình luôn giữ vai 

trò hàng đầu, là yếu tố quyết định trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con mình, ở đó 

ông bà cha mẹ và các thành viên trong gia đình là người gần gũi nhất, có điều kiện và thời gian chăm sóc 

con em mình nhiều nhất. Về cơ sở pháp lý như Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; Luật BVCS & GDTE 

cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đều có quy định rõ vai trò, trách nhiệm quan 

trọng, hàng đầu của gia đình trong việc Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Thực tế, nhiều năm qua hầu hết các gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã nhận thức rõ vị trí, vai 

trò, trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con cái. Quan tâm đầu tư cho con 

em mình đúng mức, đúng cách, phù hợp với sự phát triển của trẻ. Cha mẹ luôn bên cạnh con, tìm hiểu 

tâm sinh lý, lắng nghe từng hơi thở khi con trái gió trở trời, giành nhiều thời gian, tình cảm chăm lo cho 

con. Rất nhiều gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị đều là tấm gương tốt để con trẻ noi theo, gia đình thực sự 

là tổ ấm, mọi thành viên trong gia đình sống hoà thuận, vui vẻ, biết chia sẻ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, 

biết động viên, khích lệ khi làm được việc tốt. Khi con cái có hành vi chưa tốt gia đình tự nhận trách 

nhiệm trước hết về mình, tìm hiểu kỹ nguyên nhân nhân và giải pháp giáo dục chứ không đùn đẩy trách 

nhiệm cho nhà trường, xã hội. Những gia đình như thế thường dưỡng dục, bảo vệ con em mình trở thành 

con ngoan, trò giỏi, tương lai là công dân tốt cho gia đình, quê hương, đất nước. 

Tuy nhiên do rất nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có nguyên nhân là sự thờ ơ, thiếu trách 

nhiệm của một số gia đình có sự rạn nứt: bố mẹ ly thân, ly hôn, bỏ mặc con cái, gia đình bất hoà, bạo lực 

gia đình; nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế không đủ điều kiện nuôi con ăn học. Nhiều gia đình vì 

mải mê kiếm tiền mà không còn thời gian chăm sóc con hoặc bù đắp phần tình cảm cho con bằng cách 

gửi tiền nhiều cho con tiêu sài. Mặc dù vật chất với các em rất đầy đủ, nhưng lại hụt hẫng về tinh thần, 

nhiều khi các con muốn tâm sự, chia sẻ cùng cha mẹ thì vài tháng hoặc vài năm mới được gặp. Việc quản 

lý, hướng dẫn con trẻ còn nhiều bất cập nên đã để con mình bị tai nạn thương tích, bị xâm hại, bị vi phạm 

pháp luật. 

 Tất cả những nguyên nhân thuộc về gia đình và trước hết là sự thiếu trách nhiệm của bố mẹ đã 

dẫn đến tình trạng một bộ phận trẻ em trong những năm qua bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động, bị tai nạn 

thương tích, tệ nạn xã hội , bị vi phạm pháp luật. Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh & Xã hội 

phục vụ đoàn giám sát của HĐND tỉnh ngày 31/3/2013 cho thấy từ năm 2004 đến 30/4/2012, trong 9 năm 

toàn tỉnh đã có 85 trẻ em bị xâm hại tình dục, 203 trẻ bị ngược đãi, bạo lực, Trên 5000 trẻ bị tai nạn 

thương tích, 499 trẻ em vi phạm pháp luật. 

  Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ đề cập đến vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc Bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục con em mình. Trước hết gia đình phải là 1 tổ ấm thực sự; ông bà, cha mẹ, anh 

chị phải thực sự là tấm gương tốt cho con trẻ. Cha mẹ cần giành nhiều thời gian, tình cảm, vật chất để 

nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, giáo dục và bảo vệ an toàn cho con. Mỗi gia đình chủ động phối hợp chặt 

chẽ với nhà trường và xã hội. Gia đình, nhà trường, xã hội cần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin một 



cách đầy đủ, kịp thời về tình hình học tập, tu dưỡng đạo đức của các em. Sự phối hợp chặt chẽ 3 môi 

trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội là rất cần thiết và quan trọng, trong đó nhà trường giữ vai 

trò định hướng, còn gia đình giữ vai trờ chủ động. Vai trò, lãnh, chỉ đạo thuộc về Cấp uỷ, chính quyền các 

cấp và sự chung tay, góp sức của các đòan thể, các tổ chức xã hội sẽ tạo môi trường tốt để trẻ em học tập, 

tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành. 

                                                                         Dương Thị Lợi 
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