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MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỘI THẢO: “ NGĂN CHẶN, HỌC SINH NGHỈ HỌC:

Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Muốn thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn
diện cho học sinh, cần phải coi trọng cả giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã
hội. Chỉ riêng nhà trường , chỉ riêng nghành giáo dục thì không thể làm tốt công tác giáo dục
toàn diện.

Trong thời gian qua, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên, công tác xã
hội hóa giáo dục cũng được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Bên cạnh những thành tích đạt
được thì việc học sinh nghỉ học, bỏ học là vấn đề chung của nghành và địa phương. Với trường
THPT của chúng ta thời gian vừa qua học sinh nghỉ học chiếm tỉ lệ cao khoảng 7-9%/năm và
đây cũng là thách thức lớn với nhà trường và của địa phương.

Nếu bỏ học, các em sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề: Đó là, thiếu hụt đi một nền
tảng kiến thức cơ bản, đó là sự nảy sinh cảm giác mặc cảm, tự ty trước bạn bè…Vì thế, nhằm
giảm tỉ lệ học sinh nghỉ học, chiều 02/03/2018 trường THPT Trà Bồng tổ chức Hội Thảo:“Ngă
n chặn tình trạng học sinh nghỉ học”

Tham gia Hội Thảo có đại biểu đại diện cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lảnh đạo các
Xã Trà Giang, Trà Tân, Trà Lâm, Trà Sơn, Trà Thủy, Trà Bình, Trà Phú.

Tại Hội Thảo, Quý vị đại biểu và Hội đồng sư phạm nhà trường được nghe hai tham luận, Một
tham luận của đại diện Ban giám hiệu nhà trường với nội dung: “Nguyên nhân dẫn đến tình
trạng học sinh bỏ học và các giải pháp khắc phục” Một tham luận của đại diện GVCN: “Vai trò
của GVCN trong việc ngăn chặn tình trạng học sinh nghỉ học”.
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Trong quá trình Hội Thảo, đã có nhiều ý kiến của đại biểu của giáo viên bàn về các giải pháp
ngăn chặn tình trạng học sinh nghỉ học trong thời gian tới.

Kết luận Hội Thảo, đ/c Đỗ Ngọc Đức – Hiệu trưởng nhà trường – khẳng định: “ Ngăn chặn tình
trạng học sinh nghỉ học” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới
và mong muốn nhận được nhiều hơn sự phối hợp, quan tâm của lãnh đạo các xã, thị trấn với
nhà trường, để nội dung của Hội Thảo sớm được thực hiện.
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