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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản là bộ phận hợp thành của 

quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục- đào tạo của 

nhà trường, đó là những hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế 

hoạch, có chương trình, nội dung, phương pháp và phương tiện đặc biệt.  

Hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản đã được nhiều người 

nghiên cứu, tìm hiểu, đề cập đến trên nhiều phương diện: từ hình 

thức, nội dung, biện pháp, hiệu quả hoạt động… nhưng trên địa bàn 

tỉnh KonTum vẫn chưa được nghiên cứu và vận dụng một cách thỏa 

đáng. Để hoạt động giáo dục SKSS thành công cần thiết phải có quản 

lý, tuy nhiên hiện chưa có nghiên cứu về quản lý hoạt động giáo dục 

SKSS tại KonTum.  

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi 

chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức 

khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTum”. 

2. Mục đính nghiên cứu 

Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động giáo dục SKSS cho học sinh tại các trường THPT tỉnh 

KonTum. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu 

Công tác quản lý  hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản học 

sinh THPT tỉnh KonTum. 

Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản 

học sinh THPT tỉnh KonTum. 
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4. Giả thuyết khoa học 

Quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh ở các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh KonTum còn hạn chế. 

Nếu xác định rõ cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng 

quản  lý hoạt động giáo dục SKSS ở các trường THPT thì có thể đề 

xuất được các biện pháp quản lý hợp lý, khả thi góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh 

ở các trường THPT tỉnh KonTum. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục 

SKSS ở trường Trung học phổ thông; 

Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục 

SKSS ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh KonTum; 

Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động giáo dục SKSS cho học sinh các trường THPT tỉnh Kon Tum. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục SKSS ở một số 

trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh KonTum  

7. Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Phương pháp phân tích 

- Phương pháp tổng hợp 

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

7.2.1. Phương pháp quan sát 

7.2.2. Phương pháp điều tra 

7.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 

7.2.4. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 

7.2.5. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ lưu trữ 
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7.3. Phương pháp thống kê toán học 

8. Đóng góp của đề tài 

Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động giáo dục SKSS. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH THPT 

 

1.1.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Trong vài năm gần đây, giáo dục SKSS được nhiều quốc gia, 

nhiều tổ chức phi chính phủ quan tâm , có nhiều công trình đã nghiên 

cứu về vấn đề SKSS 

Nhiều công trình nghiên cứu, bài viết, bài giảng của các cấp 

quản lý và những tổ chức, cá nhân trực tiếp làm công tác dân số về 

các vấn đề: bình đẳng giới, giáo dục dân số, giáo dục SKSS  

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Quản lý và quản lý giáo dục 

Quản lý là một quá trình hoạt động của xã hội loài người, nó là 

một quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý 

đến khách thể quản lý bằng việc vận dụng các chức năng và phương 

tiện quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả các tiềm năng của tổ chức để 

đạt được mục đích đề ra. 

Quản lý giáo dục là sự tác động có hệ thống, có kế hoạch, có ý 

thức của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đưa hoạt động 

sư phạm của hệ thống giáo dục đạt mục tiêu, kết quả mong muốn 

một cách có hiệu quả nhất.  

1.2.2. Giới tính và giáo dục giới tính 

Theo định nghĩa của Đại từ điển Tiếng Việt, giới tính 

(sexuality) là tính chất đặc trưng cho giới nam và nữ. 

Giáo dục giới tính đề cập tới nhiều vấn đề cơ bản như tình 

bạn, tình bạn khác giới, tình yêu lứa đôi chân chính, thái độ và hành 

vi  
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văn hóa của nam và nữ trong quan hệ tình bạn và tình yêu, các bệnh 

lây nhiễm do quan hệ tình dục, đặc biệt là bệnh HIV/AIDS.…  

1.2.3. Giáo dục SKSS 

Giáo dục SKSS cung cấp tri thức, kỹ năng để nhận biết và 

phân tích các vấn đề đời sống sinh sản, góp phần quan trọng trong 

việc giáo dục toàn diện, hình thành và hoàn thiện nhiều mặt của nhân 

cách, đạo đức, thẩm mỹ,… cho học sinh. 

1.3. LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC SINH THPT 

1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT 

Học sinh tại các trường THPT nằm trong độ tuổi từ 15 đến 18, 

độ tuổi này, học sinh có nhu cầu trao đổi những vấn đề thầm kín vì 

vậy cần cung cấp những thông tin chính xác, những chỉ dẫn rõ ràng 

qua chương trình chính khóa cũng như hoạt động ngoại khóa về giáo 

dục SKSS trong nhà trường. 

1.3.2. Mục tiêu và nội dung giáo dục SKSS 

Mục tiêu giáo sục SKSS 

Giáo dục SKSS nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, hình 

thành thái độ và hành vi đúng đắn cho học sinh trong vấn đề SKSS 

Nội dung giáo dục SKSS 

Quyền sinh sản, Làm mẹ an toàn và chăm sóc bà mẹ sau khi 

sinh, Phòng ngừa và điều trị vô sinh, Phòng ngừa nạo phá thai và 

quản lý những hậu quả của nạo phá thai, Phòng tránh nhiễm khuẩn 

sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và tình trạng sức 

khỏe sinh sản khác, Thông tin, giáo dục về tư vấn dịch vụ sức khỏe 

sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và những vấn đề thích hợp về bản 

năng tình dục của con người, sức khỏe sinh sản và trách nhiệm làm 

cha mẹ 

1.3.3. Các phương pháp giáo dục SKSS cho học sinh 

Chia thành 3 nhóm: 
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- Nhóm các phương pháp hình thành ý thức cá nhân. Bao gồm: 

Phương pháp đàm thoại, nêu gương, giảng giải. 

- Nhóm các phương pháp tổ chức hoạt động xã hội và hình 

thành kinh nghiệm xã hội: Phương pháp giao việc, tập luyện, rèn 

luyện. 

- Nhóm các phương pháp kích thích hoạt động và điều chỉnh 

hành vi ứng xử của học sinh: nêu gương, khen thưởng, trách phạt.  

1.3.4. Các hình thức giáo dục SKSS cho học sinh 

Một số hình thức thực hiện thông qua: môn học chính khóa 

của trường, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động xã hội, các buổi 

sinh hoạt văn hóa gia đình, hình thức tự giáo dục của cá nhân học 

sinh. 

1.4. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC 

SINH THPT 

1.4.1. Quản lý mục tiêu giáo dục SKSS 

Quản lý mục tiêu là đảm bảo để mục tiêu giáo dục SKSS được 

thực hiện thống nhất qua các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

1.4.2. Quản lý nội dung giáo dục SKSS 

Cần tập trung vào các vấn đề: Lựa chọn nội dung phù hợp với 

khả năng của học sinh cả về mặt tâm lý, sinh lý và không quá tải; 

Nằm trong hệ thống tri thức khoa học, phù hợp với nền văn hóa và 

truyền thống của dân tộc; Có tác dụng đích thực với việc ứng dụng 

trong thực tiễn. 

1.4.3. Quản lý các hoạt động giáo dục SKSS 

Quản lý các hoạt động trên lớp 

Công tác giáo dục SKSS cho học sinh ở trường phổ thông 

không nhất thiết phải xây dựng thành một môn học riêng biệt, mà có 

thể tích hợp, lồng ghép vào các môn học đã có trong chương trình.  

Quản lý các hoạt động giáo dục NGLL 
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Giáo dục SKSS thông qua các hoạt động giáo dục NGLL được 

thực hiện vào các thời điểm thích hợp trong năm học là một kênh 

giáo dục có hiệu quả. 

Quản lý phương pháp giáo dục SKSS 

Các phương pháp: phương pháp hành chính – pháp luật, 

phương pháp giáo dục – tâm lý, phương pháp kích thích. 

Quản lý hình thức giáo dục SKSS 

Những hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa: Xây dựng 

Phòng truyền thông, Hòm thư và bảng tin tư vấn, Tổ chức tư vấn 

trực tiếp, Giao lưu với các chuyên gia, nhà tư vấn về SKSS, Tổ chức 

tham quan thực tế, giao lưu với người trong cuộc, Tổ chức thi tìm 

hiểu về SKSS, Tổ chức cuộc thi sáng tạo về SKSS. 

1.4.4. Quản lý các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục 

Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí để trang bị cơ sở vật chất, 

tài liệu, trang thiết bị… phục vụ cho hoạt động giáo dục. 

Quản lý việc sử dụng có hiệu quả việc mua sắm bảo đảm chất 

lượng và bảo trì tốt các điều kiện phục vụ công tác giáo dục. 

1.4.5. Quản lý công tác phối hợp các lực lượng giáo dục 

Nhà trường phải có cơ chế phối hợp với các đơn vị chuyên 

môn như Hội KHHGĐ, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em, Trung tâm 

bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em … 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

 

Việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức 

giáo dục và sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức đoàn thể, các ban 

chức năng và đội ngũ giáo viên dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu là 

nhân tố quyết định hiệu quả của công tác giáo dục, rèn luyện học 

sinh nói chung và giáo dục SKSS nói riêng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SKSS 

CHO HỌC SINH THPT TẠI TỈNH KONTUM 
 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ- XÃ 

HỘI – GIÁO DỤC CỦA TỈNH KONTUM  

2.1.1.Khái quát về điều kiện tự nhiên 

2.1.2. Khái quát điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh KonTum 

2.1.3.Vài nét về thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo 

tại tỉnh KonTum 

2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 

2.2.1. Mục tiêu khảo sát 

Khảo sát thực trạng công tác quản lý giáo dục SKSS cho học 

sinh tại 08 trường THPT của tỉnh KonTum để đề xuất các biện pháp 

quản lý giáo dục về SKSS phù hợp với điều kiện của các trường 

THPT hiện nay. 

2.2.2. Đối tượng và địa bàn khảo sát 

Đối tượng: Khảo sát ý kiến của 160 cán bộ quản lý, giáo viên 

và 400 học sinh của trường THPT tại tỉnh KonTum 

Chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên 08 trường trong tổng số 17 

trường THPT tại tỉnh KonTum 

2.2.3. Nội dung khảo sát 

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh của 

nhà trường hiện nay. 

2.2.4. Phương pháp khảo sát 

Nghiên cứu bằng phương pháp mô tả cắt ngang, sử dụng bộ 

câu hỏi (ăng- két)  

2.2.5. Thời gian và tiến trình khảo sát: Thực hiện vào tháng 

02 năm 2014. 
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2.3. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC SINH CÁC 

TRƯỜNG THPT TẠI TỈNH KONTUM 

2.3.1. Thực trạng nhận thức của GV, HS về tầm quan 

trọng, mục tiêu, nội dung giáo dục SKSS 

* Nhận thức của học sinh về khái niệm giới tính và SKSS 

- Nhận thức về khái niệm giới tính: có 96% học sinh trả lời 

chính xác. 

- Về khái niệm SKSS: Kết quả thu được như sau 

Bảng 2.2. Nhận thức của học sinh về SKSS 

TT Sức khỏe sinh sản là 
Số phiếu 

trả lời 

Tỉ lệ 

% 

1 

Một trạng thái hoàn hảo về thể chất, tinh 

thần và xã hội ở mọi vấn đề liên quan 

đến bộ máy sinh sản, đến các chức năng 

và quá trình hoạt động của nó. 

139 34,7 

2 

Hoạt động giới tính thỏa mãn và an toàn, 

có khả năng sinh sản tự do quyết định 

thời gian sinh con và số con. 

9 2,2 

3 

Quyền được thông tin và hưởng các dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn, hiệu 

quả của phụ nữ và nam giới. 

10 2,4 

4 
Ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình 

dục 
3 0,7 

5 Tất cả các yếu tố trên 239 59,7 

 

Với kết quả trên, hai nội dung học sinh lựa chọn nhiều là nội 

dung 1 (34,7%) và nội dung 5 ( 59,7%). Đối với nội dung 1 học sinh 

hiểu đúng những chưa đầy đủ, đúng nhất là nội dung 5.  

- Thái độ của học sinh về hành vi quan hệ tình dục 
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Kết quả điều tra cho thấy thái độ của học sinh không đồng ý 

đối với hành vi quan hệ tình dục khi còn ở tuổi học sinh ( 85,5%), có 

thai trước hôn nhân ( 91%) và quan hệ tình dục để thể hiện tình yêu 

(72,5%).  

- Hiểu biết của học sinh về các biện pháp tránh thai 

Những biện pháp tránh thai học sinh biết nhiều hơn cả là sử 

dụng bao cao su (83,5%), thuốc uống tránh thai (77,5%), vòng tránh 

thai (70,5%). 

- Đối tượng học sinh trao đổi về vấn đề tình dục và các biện 

pháp tránh thai 

Các đối tượng rất ít được các em đề cập : Mẹ, Ba, Anh chị em, 

Thầy / cô giáo Cán bộ đoàn thể, Bác sĩ... Bạn cùng giới là đối tượng 

thường xuyên hoặc thỉnh thoảng có trao đổi. Tỉ lệ không bao giờ trao 

đổi chiếm tỉ lệ cao ( trên 80%). 

- Hiểu biết của học sinh về các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục 

Kết quả điều tra cho thấy bệnh lây nhiễm HIV/AIDS được học 

sinh biết nhiều nhất (99,5%), sau đó là bệnh lậu (78,5%), bệnh giang 

mai (74%), các bệnh còn lại học sinh ít biết như bệnh viêm gan siêu 

vi (14%), bệnh viêm niệu đạo (36,25%).  

- Nhu cầu giáo dục SKSS trong trường THPT của HS 

Kết quả điều tra 31% học sinh cho là cần thiết, 64,5% cho là 

rất cần thiết.  

- Nhận thức cúa học sinh về nội dung giáo dục SKSS 

Qua kết quả khảo sát, các vấn đề: Thông tin – Giáo dục – 

Truyền thông và tư vấn dịch vụ SKSS, tội phạm tình dục và sự 

phòng ngừa tội phạm tình dục, phòng tránh các bệnh lây lan qua 

đường tình dục được học sinh quan tâm nhiều nhất. 
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2.3.2.Thực trạng về hình thức giáo dục SKSS 

* Thực trạng các hình thức giáo dục SKSS đang được thực 

hiện 

Các hình thức sử dụng phổ biến nhất là: Báo cáo ngoại khóa, 

Lồng ghép trong bài giảng ở một số môn học. 

- Ý kiến của học sinh về hiệu quả thực hiện các hình thức tổ 

chức giáo dục SKSS 

Kết quả các hình thức được xếp theo thứ tự sau: trò chuyện, tư 

vấn trực tiếp (86,5%); sinh hoạt câu lạc bộ (80%); hòm thư tư vấn 

(76%); thảo luận nhóm theo giới (66,5%); thi tìm hiểu (58%); tổ 

chức hoạt động văn nghệ (54%); lồng ghép trong các bài giảng ở một 

số môn học (37,5%); báo cáo ngoại khóa (29%). 

- Ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên về hiệu quả thực hiện 

các hình thức tổ chức giáo dục SKSS cho học sinh 

Các hình thức: trò chuyện, tư vấn trực tiếp, sinh hoạt câu lạc 

bộ, hòm thư tư vấn, thảo luận nhóm theo giới được cán bộ quản lý, 

giáo viên tán thành. Các hình thức còn lại chưa được đánh giá cao.  

2.3.3. Thực trạng lực lượng tham gia giáo dục SKSS cho 

học sinh của các trường THPT tỉnh KonTum 

Đội ngũ tham gia giáo dục SKSS bao gồm: cán bộ Đoàn, giáo 

viên chủ nhiệm, Cán bộ các đơn vị chuyên môn. 

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

SKSS CHO HỌC SINH THPT TỈNH KONTUM 

2.4.1.Thực trạng quản lý mục tiêu giáo dục  

Hầu hết các đơn vị xác định đúng các nội dung trong mục tiêu 

quản lý giáo dục SKSS (Tốt và Khá trên 80%). Tuy nhiên khâu định 

kỳ rà soát và điều chỉnh mục tiêu giáo dục phù hợp với nhu cầu thực 

tiễn kinh tế - xã hội và nhu cầu của người học tại các trường chưa 

thực hiện tốt (Trung bình và Chưa tốt 49,4%). 
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2.4.2.Thực trạng quản lý nội dung giáo dục SKSS 

Kết quả khảo sát: các trường đã lựa chọn nội dung giáo dục 

SKSS phù hợp với nhà trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn và  

phù hợp với nền văn hóa và truyền thống của dân tộc (trên72% Tốt, 

Khá)  

2.4.3.Thực trạng quản lý các hoạt động giáo dục SKSS 

* Thực trạng quản lý các hoạt động trên lớp 

Công tác quản lý các hoạt động trên lớp được các trường quan 

tâm tập trung vào các nội dung: Thông báo đến giáo viên văn bản 

của nhà trường hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo của Bộ 

GD&ĐT, nhằm đảm bảo về tính nguyên tắc, kỷ cương trong dạy 

học; Quy định cụ thể và thống nhất tỷ lệ số tiết lên lớp, thảo luận, 

làm bài tập… của môn học có lồng ghép nội dung giáo dục SKSS 

như: Môn Giáo dục công dân, môn Sinh học, môn Ngữ Văn..; Các 

nội dung này các trường đều làm tốt (trên 70% Tốt, Khá). 

Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy các trường ít chú ý đến việc 

kiểm tra, khen thưởng (Trung bình và Chưa tốt trên 62%), điều này 

làm giảm hiệu quả công tác giáo dục SKSS cho học sinh. 

*Thực trạng quản lý các hoạt động giáo dục NGLL 

Qua khảo sát cho thấy, tại các trường THPT của tỉnh KonTum 

có chú ý đến công tác giáo dục NGLL, cụ thể đã tổ chức các đợt 

tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và phụ 

huynh trong công tác này (Tốt, Khá trên 50%) tuy nhiên việc tổ chức 

vẫn chưa được thường xuyên.  

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức các hoạt động NGLL, 

tư vấn giúp đỡ các lớp triển khai thực hiện chưa được thực hiện 

thường xuyên ( Trung bình và Chưa tốt trên 60%) 

*Thực trạng quản lý phương pháp giáo dục SKSS 
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Qua điều tra cho thấy, tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh 

KonTum, các nhà quản lý đã sử dụng phối hợp các phương pháp 

pháp giáo dục thông thường như: hành chính – pháp luật, giáo dục – 

tâm lý, kích thích. Tuy nhiên, tại các trường phương pháp hành chính 

– pháp luật được sử dụng thường xuyên hơn cả. 

*Thực trạng quản lý các hình thức tổ chức giáo dục SKSS 

Tại các trường THPT được khảo sát, hình thức tổ chức giáo 

dục SKSS tại các trường chỉ được lồng ghép vào các môn học theo 

quy định của Bộ GD&ĐT, được triển khai trong các buổi sinh hoạt 

đầu năm và một số chủ đề hoạt động NGLL. Còn các hình thức: Tổ 

chức tư vấn trực tiếp, Tổ chức thi tìm hiểu về SKSS, Xây dựng 

phòng truyền thông…chưa được các trường chú ý (Trung bình và 

Chưa tốt trên 80%). 

2.4.4.Thực trạng quản lý các điều kiện phục vụ hoạt động 

giáo dục SKSS 

Tại các trường khảo sát đã xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ 

sung, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị nhằm phục vụ tích cực 

cho hoạt động giáo dục (Tốt, Khá 58,8%), nhưng khâu đầu tư cơ sở 

vật chất, thiết bị theo hướng hiện đại, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của giáo dục (Trung bình và Chưa tốt 86,3%); 

Xây dựng thư viện theo hướng điện tử hóa, tạo điều kiện cho GV, 

HS được sử dụng kho giáo trình điện tử của Bộ GD&ĐT và truy cập 

thông tin trên xa lộ truyền thông (Trung bình và Chưa tốt 80%).  

2.4.5.Thực trạng quản lý công tác phối hợp các lực lượng 

giáo dục 

Qua khảo sát tại các trường cho thấy: hầu hết các trường có 

xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà 

trường trong kế hoạch từ đầu năm học nhưng công tác phối hợp diễn 

ra ít hiệu quả và chưa chặt chẽ.  
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2.5. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC SKSS CHO HỌC SINH THPT TỈNH KONTUM 

Từ kết quả khảo sát chung về thực trạng công tác giáo dục 

SKSS và thực trạng quản lý công tác giáo dục SKSS ở các trường 

THPT tỉnh KonTum, chúng tôi nhận định về hiệu quả công tác quản 

lý công tác giáo dục SKSS cho học sinh ở trường THPT hiện nay 

chưa cao.  

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

 

Qua khảo sát về công tác quản lý hoạt động giáo dục SKSS, 

chúng tôi nhận thấy có những mặt còn hạn chế sau đây: Các cấp 

quản lý chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục SKSS trong nhà 

trường; Chưa hình thành bộ máy và chưa có kế hoạch hoạt động 

thường xuyên, thiếu sự phân công phân nhiệm rõ ràng;Hình thức tổ 

chức giáo dục còn đơn điệu; Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các 

bộ phận trong và ngoài nhà trường. 
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CHƯƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN 

CHO HỌC SINH THPT TỈNH KONTUM 

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG VÀ 

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP 

3.1.1. Biện pháp quản lý phải phù hợp với điều kiện cụ thể 

của trường THPT 

3.1.2. Biện pháp quản lý phải phát huy được tiềm năng của 

xã hội, cộng đồng trong việc giáo dục SKSS 

3.1.3. Biện pháp quản lý phải đồng bộ, tác động toàn diện 

đến các mặt của giáo dục SKSS và giáo dục nhân cách nói chung 

3.1.4. Quản lý giáo dục SKSS là một bộ phận của công tác 

quản lý Giáo dục – Đào tạo tổng thể của nhà trường THPT 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HS THPT TỈNH KONTUM 

3.2.1.Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng về giáo dục 

SKSS 

Mục tiêu biện pháp 

Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên 

trong việc quản lý giáo dục SKSS cho học sinh trong trường THPT. 

Nội dung, cách thực hiện biện pháp 

Cấp ủy Đảng, lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể (Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên…) được quán triệt sâu sắc chủ trương của 

Đảng về công tác Dân số, công tác SKSS. 

Đội ngũ giáo viên phải ý thức được trách nhiệm của mình 

trong việc quản lý và giáo dục SKSS cho học sinh. 
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Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành: Ủy ban DS; trung tâm 

BVSKBMTE/KHHGĐ…để tổ chức các lớp tập huấn về dân số, 

SKSS, giới tính cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường.  

3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý việc xác định 

mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục SKSS cho phù hợp 

với giáo dục THPT 

Xác định mục tiêu và nội dung giáo dục SKSS phù hợp với 

trường THPT và điều kiện vùng dân tộc  

- Trên cơ sở của chiến lược giáo dục, tìm kiếm các giải pháp 

đổi mới giáo dục đạo đức, phát triển nguồn lực con người, xây dựng 

kế hoạch phát triển toàn diện con người, nhằm mục tiêu giáo dục 

những con người phát triển toàn diện. 

- Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức phấn đấu, tập trung 

vào việc học tập, rèn luyện trở thành người công dân tốt sau này. 

- Xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa trong thái độ và 

hành vi ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và thái độ tôn trọng 

đối với bạn bè. 

- Củng cố các nề nếp giáo dục, tăng cường giáo dục về đạo 

đức, truyền thống;  

- Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt và xây dựng tập thể 

chi đoàn vững mạnh, các lớp học tiên tiến. 

Đối với học sinh ở tỉnh KonTum, nơi có số HS dân tộc thiểu 

số rất đông, nên chọn nội dung giáo dục phòng tránh thai, làm mẹ an 

toàn sẽ phù hợp với việc hạn chế vấn đề tảo hôn, bỏ học của học 

sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục để phát huy năng lực hoạt động 

và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. 

Đổi mới phương pháp giáo dục SKSS theo hướng tổ chức 

hoạt động 
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Mục tiêu: Xác định rõ hình thức, phương pháp và biện pháp tổ 

chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, phù hợp với đặc điểm 

của trường THPT. 

Phương pháp tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản cần quan tâm 

việc phát huy vai trò của chủ thể nhận thức, khả năng tự giáo dục của 

học sinh, dạy cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, cần quan tâm đến 

kỹ năng ứng xử, kỹ năng tự quyết định. 

Đổi mới hình thức giáo dục SKSS  

a. Tư vấn 

Mục tiêu 

- Nâng cao sự hiểu biết về SKSS. 

- Có nhận thức đúng về giới tính – SKSS  

- Điều chỉnh hành vi thái độ của HS để có trách nhiệm hơn đối 

với các hoạt động liên quan đến SKSS. 

Nội dung 

Tư vấn về giới tính; những vấn đề về SKSS; sự liên quan tới 

các chính sách xã hội khác.  

Có thể tổ chức theo các loại hình tư vấn sau: Tư vấn trực 

tiếp,qua điện thoại,tư vấn cộng đồng,qua thư, báo, qua chuyên mục 

diễn đàn trên trang Web của trường 

b.Câu lạc bộ SKSS vị thành niên 

Mục tiêu 

Nâng cao nhận thức thái độ và hành vi cho học sinh về SKSS  

Nhiệm vụ 

- Tập hợp những học sinh cùng sinh hoạt với nội dung về 

SKSS. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động văn hóa, văn 

nghệ, vui chơi giải trí….để giáo dục về SKSS. 

Thể nghiệm nội dung và phương thức hoạt động mới. 
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- Tổ chức các cuộc thảo luận chuyên đề gặp gỡ, giao lưu. 

- Tập hợp và giải quyết hoặc phản ánh những thắc mắc của vị 

thành niên về các vấn đề liên quan đến SKSS. 

Nội dung 

Nội dung về SKSS; phòng chống HIV/AIDS; về DS-KHHGĐ; 

phổ biến luật pháp, những chính sách mới có liên quan đến SKSS; … 

Hình thức sinh hoạt CLB 

Sinh hoạt tập thể, Sinh hoạt theo nhóm chuyên đề, thi tìm hiểu, 

giao lưu, gặp gỡ cùng thảo luận về vấn đề quan tâm  

Phương pháp sinh hoạt CLB 

Lồng ghép các nội dung sinh hoạt với nhau làm cho nội dung 

sinh hoạt phong phú đa đạng.  

Những điều kiện để tổ chức câu lạc bộ. 

Chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, điều hành CLB, chuẩn bị hội viên 

chính thức.Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của CLB 

3.2.3. Nhóm biện pháp hoàn thiện bộ máy thực hiện công 

tác giáo dục SKSS 

Mục tiêu biện pháp 

Sắp xếp bố trí công việc, con người một cách hợp lý và khoa 

học nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của giáo dục SKSS  

Nội dung, cách thực hiện  

Lập danh sách công việc cần phải làm; Phân chia công việc; 

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, từng thành 

viên; Lập cơ chế phối hợp; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho đội ngũ làm công tác giáo dục SKSS; Theo dõi, kiểm tra tiến độ 

công việc; tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen 

thưởng. 

Cách thưc hiện: 

- Phải có sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy. 
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- Ban giám hiệu phải phân công một phó hiệu trưởng trực tiếp 

chỉ đạo, theo dõi.  

- Ban hoạt động giáo dục NGLL là đơn vị chịu trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung và trực tiếp quản lý. 

- Các đơn vị tổ chức cùng phối hợp, bao gồm: Đoàn 

TNCSHCM nhà trường; Chi hội KHHGĐ của trường; Ủy ban DS; 

Hội KHHGĐ; Trung tâm BVSKBMTE… . 

Thành lập các tổ chức, đơn vị giáo dục SKSS trong nhà 

trường: Câu lạc bộ, văn phòng tư vấn, hòm thư tư vấn; bản tin tư 

vấn; chuyên mục diễn đàn trên trang Web của trường…, phân công 

người phụ trách và giao nhiệm vụ cho từng bộ phận. 

3.2.4. Nhóm biện pháp tăng cường các nguồn lực cho giáo 

dục SKSS  

Mục tiêu biện pháp 

 Nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở vật chất và phương tiện đầy đủ 

sẽ tạo điều kiện để tổ chức các hình thức giáo dục SKSS phong phú, 

đa dạng, hấp dẫn và mang lại hiệu quả cao. 

Nội dung, cách thực hiện biện pháp 

Tổ chức bồi dưỡng về nội dung phương pháp và kỹ năng tổ 

chức, tư vấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. 

Cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên và học sinh. 

Từng bước trang bị các phương tiện phục vụ cho công tác giáo 

dục SKSS. 

Đảm đảo kinh phí cho việc triển khai tổ chức giáo dục SKSS. 

3.2.5. Nhóm biện pháp xây dựng cơ chế phối hợp các lực 

lượng trong hoạt động giáo dục SKSS 

Mục tiêu biện pháp 

Tạo sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình giáo dục SKSS. 

Nội dung, cách thực hiện biện pháp 
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Có sự phối hợp giữa các tổ bộ môn với các tổ chức đoàn thể 

dưới sự chỉ đạo của BGH và có sự phối hợp chặt chẽ Ủy ban dân số 

gia đình và trẻ em; Hội KHHGĐ; Trung tâm BVSKBMTE …. 

3.2.6. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Các nhóm biện pháp đã nêu trên đây có mối quan hệ mật thiết 

với nhau, trên cơ sở cũng xuất phát từ nguyên tắc sử dụng phối hợp 

các phương pháp quản lý.  

3.3. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI 

CỦA CÁC NHÓM BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 

Khái quát quá trình khảo nghiệm 

Khảo sát ý kiến của 40 cán bộ quản lý trường THPT trong tỉnh 

KonTum về tính cấp thiết và khả thi của 5 nhóm biện pháp được đề 

xuất. 

Kết quả khảo nghiệm 

Ý kiến cho là rất cấp thiết và cấp thiết 5 nhóm biện pháp đề 

được xuất chiếm tỷ lệ từ 87% trở lên; Khả thi và rất khả thi chiếm 

95% trở lên. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

 

Căn cứ vào những cơ sở lý luận và những nghiên cứu của các 

nhà khoa học; và qua thực tiễn khảo sát về công tác quản lý giáo dục 

SKSS tại 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, từ cơ sở đó 

chúng tôi đã đề xuất 5 nhóm giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục SKSS trong các trường THPT tại tỉnh 

KonTum.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và giới hạn của đề 

tài; luận văn của chúng tôi đã giải quyết được những vấn đề sau đây: 

Dựa vào cơ sở lý luận và những nghiên cứu của các nhà khoa 

học trên thế giới và trong nước về lĩnh vực quản lý và quản lý giáo 

dục, nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính 

và giáo dục SKSS, từ đó xác định những nội dung cơ bản của công 

tác giáo dục SKSS và những yếu tố quản lý ảnh hưởng đến chất 

lượng công tác giáo dục SKSS trong nhà trường nói chung và nhà 

trường THPT nói riêng. 

Qua kết quả khảo sát các đối tượng, chúng tôi có những kết 

luận sau: 

- Học sinh bước đầu đã có một số kiến thức nhất định về giới 

tính SKSS nhưng chưa đầy đủ và vững chắc trong khi bản thân học 

sinh thực sự có nhu cầu và rất mong muốn được cung cấp những 

thông tin về giới tính, tình dục, các biện pháp tránh thai cũng như kỹ 

năng ứng xử trong lĩnh vực tình dục, tình yêu. 

- Đại đa số học sinh có thái độ đúng đắn về quan hệ tình dục, 

không chấp nhận quan hệ tình dục trước khi đi đến hôn nhân và chưa 

quan tâm đến vấn đề đó, phù hợp với quan niệm truyền thống trong 

xã hội phương Đông. Tuy nhiên, khi có nhiều học sinh chưa quan 

tâm thì đó cũng là điều bất ổn vì đó là dấu hiệu cho thấy học sinh 

chưa được chuẩn bị đầy đủ những kiến thức về giới tính và SKSS, 

tạo ra nguy cơ tiềm ẩn về sau. Một bộ phận nhỏ đã có quan niệm 

rằng tình dục không nhất thiết phải gắn với hôn nhân, tình dục còn có 

nghĩa là tình yêu cho thấy thái độ của học sinh đang có chiều hướng 

thay đổi theo sự biến đổi của kinh tế - xã hội. 
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- Những hiểu biết mà học sinh có được về SKSS chủ yếu là từ 

các phương tiện thông tin đại chúng, sách báo, cho thấy hiệu quả 

giáo dục của nhà trường còn nhiều bất cập, không những về nội dung 

mà còn cả phương pháp giáo dục, cách tổ chức giáo dục SKSS cho            

học sinh. 

- Những biện pháp tổ chức giáo dục SKSS trong nhà trường 

mà học sinh cho là phù hợp như sinh hoạt CLB, tư vấn, các hoạt 

động văn nghệ, thi tiểu phẩm…chưa được quan tâm. Ngược lại, việc 

tổ chức báo cáo ngoại khóa, tuyên truyền qua các dịp lễ kỷ 

niệm…không phù hợp với học sinh trong việc giáo dục SKSS 

thường được tổ chức nhiều hơn. 

Tình hình trên là do nhiều nguyên nhân nhưng những nguyên 

nhân cơ bản có thể kể đến là: 

-Về công tác tổ chức: Chưa hình thành được bộ máy tổ chức 

hoạt động, công tác giáo dục SKSS hiện nay tại các trường được giao 

khoán cho đoàn thanh niên nhưng thiếu sự chỉ đạo thường xuyên của 

cấp ủy Đảng và lãnh đạo nhà trường, các lực lượng khác trong nhà 

trường rất ít tham gia. 

- Chương trình, nội dung giáo dục SKSS còn nghèo nàn. 

- Phương pháp, hình thức giáo dục còn đơn điệu và chưa đổi 

mới. 

- Đặc biệt là chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các 

lực lượng trong nhà trường và giữa nhà trường với các cơ quan 

chuyên môn liên quan tại địa phương. 

- Cơ sở vật chất - phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục 

SKSS chưa được đầu tư. 

Từ những thực tế trên tại các trường, chúng tôi xin được đề 

xuất các biện pháp cơ bản sau đây:  
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- Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 

cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng về giáo dục SKSS 

- Nhóm biện pháp tăng cường quản lý việc xây dựng mục tiêu, 

xác định nội dung và phương pháp giáo dục SKSS cho phù hợp với 

giáo dục phổ thông 

- Nhóm biện pháp hoàn thiện bộ máy thực hiện công tác giáo 

dục SKSS 

- Nhóm biện pháp tăng cường các nguồn lực cho giáo dục 

SKSS 

- Nhóm biện pháp xây dựng cơ chế phối hợp các lực lượng 

trong hoạt động giáo dục SKSS 

Các biện pháp tác giả đã đưa ra là quá trình nghiên cứu từ lý 

luận và được khảo sát, phân tích, khảo nghiệm từ thực tiễn quản lý 

hoạt động giáo dục SKSS ở các trường trung học phổ thông trên địa 

bàn tỉnh KonTum, trên cơ sở căn cứ và vận dụng đường lối, chủ 

trương của Đảng, nhà nước và những văn bản quy định của cơ quan 

quản lý giáo dục cấp trên. 

Những biện pháp mà luận văn đề cập là những vấn đề tương 

đối dễ dàng thực hiện được. Đây không phải là khuôn mẫu cứng 

nhắc và cũng không yêu cầu áp dụng một các rập khuôn và giáo 

điều. Những kết quả nghiên cứu của luận văn khi triển khai và ứng 

dụng, không có gì là khó khăn và hoàn toàn phát huy được những tác 

dụng tích cực. 

Điều quan trọng là Hiệu trưởng nhà trường phải nhận thức 

đúng đắn và quán triệt sâu sắc được tác dụng, vai trò, ý nghĩa của 

hoạt động giáo dục SKSS trong việc giáo dục toàn diện nhân cách 

cho học sinh. Đây là cơ sở quan trọng đầu tiên để khởi đầu cho người 

cán bộ quản lý nhà trường ra sức học tập, trao dồi kiến thức về khoa 

học quản lý, vận dụng vào thực tiễn từng trường, phát huy nội lực, 
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tranh thủ những điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách xây 

dựng tập thể sư phạm đoàn kết, gương mẫu, vững về chuyên môn – 

nghiệp vụ, hoàn thiện về phẩm chất đạo đức… là điều kiện tiên quyết 

để giải quyết những vấn đề còn hạn chế bất cập nói trên nhằm đưa 

hoạt động giáo dục SKSS đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện nhân 

cách. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

Đối với Bộ GD&ĐT 

- Cần được sự chỉ đạo cụ thể hơn của Bộ GD&ĐT và các cơ 

quan của Trung ương đối với công tác này. 

- Cần đưa nội dung giáo dục giới tính, giáo dục SKSS vào 

chương trình giáo dục chính khóa. 

Đối với Sở GD&ĐT KonTum  

- Tăng cường nguồn đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục 

SKSS cho học sinh. 

- Phối hợp với Sở Y tế để nghiên cứu đưa những nội dung cần 

thiết về SKSS vào chương trình thật phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu 

của người học. 

- Xây dựng và ban hành chế độ, chính sách thỏa đáng cho 

những cán bộ trực tiếp thực hiện công việc. 

Đối với các trường THPT 

- Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm về công tác giáo dục giới 

tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh  

- Có sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành trong 

công tác giáo dục SKSS cho học sinh. 

- Cử giáo viên và cán bộ Đoàn tham dự các lớp đào tạo và tập 

huấn về giáo dục SKSS để có đội ngũ chuyên trách của nhà trường. 

 


