GIỚI THIỆU VỀ PTA

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN OOTA

「PTA」sẽ mời phụ huynh nhập hội sau khi học sinh nhập học. Có vẻ
chúng ta hiểu về hoạt động PTA nhưng khi ở vào địa vị là một thành viên
của hội thì chúng ta lại rất băn khoăn. Khi đến phiên chịu trách nhiệm thì
chúng ta nghĩ rằng ｢vì đây là nơi con mình học nên mình sẽ cần phải làm
gì đó｣ tuy nhiên với những phụ huynh bận rộn thì sẽ bị thêm gánh nặng?
chỉ một số phụ huynh mới hoạt động nhiệt tinh?...
Vậy thì chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem PTA của tất cả mọi người là gì?
Và cần phải hoạt động như thế nào?
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1

PTA LÀ GÌ?

Tên gọi

PTA là tên gọi tắt của「Parent Teacher Association」, P (Bố mẹ)
T (Giáo viên), A (Hội), mang nghĩa là「Hội Giáo viên và Phụ huynh」

2

Mục đích

Mục đích của PTA là hướng tới sự trưởng thành lành mạnh của con trẻ.
Do đó phụ huynh và giáo viên sẽ là thành viên của hội, sẽ cùng hợp sức với
nhau, hiểu rõ hơn về sự giáo dục trong gia đình, trong nhà trường và trong
khu vực. Chỉ đạo các hoạt động ngoại khóa của con trẻ, tiến hành các hoạt
động nhằm cải thiện, nâng cao sự giáo dục trong khu vực.
Phân chia vai trò, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong sự
giáo dục con trẻ và việc hỗ trợ lẫn nhau là cần thiết. Sự hỗ trợ lẫn nhau này
sẽ tạo ra một môi trường giáo dục tốt hơn trong khu vực. Đây là vai trò rất
quan trọng của PTA.

3

Hội viên

Phụ huynh của học sinh học tai trường và giáo viên làm việc tại trường
đó có thể trở thành hội viên. Việc trở thành hội viên là tự nguyện. Tuy
nhiên khi đã hiểu rõ và đồng ý với mục đích hoạt động của PTA thì Hội
mong muốn tất cả phụ huynh và giáo viên đều trở thành thành viên của hôi.
Luôn tôn trọng ý kiến của tát cả mọi thành viên để việc quản lý Hội sẽ
được tiến hành một cách dân chủ.

4

“Tính cách” của hội

Trong PTA có nhiều người, nhiều cách suy nghĩ và nhiều tín ngưỡng. Do
đó khi cùng hoạt động trong Hội sẽ biết được nhiều cách suy nghĩ và tầm
nhìn cũng được mở rộng.
Tuy nhiên PTA không đứng về trường phái nào và cũng không được
phép hoạt động với mục đích vì lợi nhuận.
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Thêm vào đó Hội viên cần phải có sự quan tâm, hiểu biết về chế độ,
luật Giáo dục hay chiều hướng của xã hội về Giáo dục. Để con trẻ được vui
vẻ, hạnh phúc, Hội PTA sẽ dựa vào ý kiến của hội viên để tiến hành hoạt
động cải tiến về Giáo dục, môi trường xã hội hay đưa ra những yêu cầu
hoạt động để hướng tới chiều hướng liên quan.

Nhằm nâng cao tính giáo dục của gia đình và người dân trong khu vực
đối với con trẻ, ở quận Oota chúng tôi thực hiện các hoạt động ghi dưới đây.
Các hoạt động này thường được tổ chức tại trường học và các địa điểm
quen thuộc trong khu vực vì vậy chúng ta hãy cùng tham gia để học về con
trẻ và cách nuôi dậy trẻ.
1

Hoạt động nhằm nâng cao sự giáo dục của nhà trường và khu vực
Đoàn thể PTA tiến hành các buổi đào tạo hướng dẫn về các vấn đề xung
quanh con trẻ như là nuôi dậy trẻ và cách tiếp xúc với con trẻ
・Hãy cùng vui trong thời kỳ nuôi con nhỏ
・Đào tạo tính tự quyết cho con trẻ
・Vì tương lai thì tại thời điểm này điều gì là quan trọng? (học sinh cấp 2)
・Đào tạo sự tự tin cho trẻ em có khuyết tật.

2

Buổi học về giáo dục gia đình（Chương trình cổ vũ học sinh sắp nhập
học）
Khi bắt đầu vào học lớp 1 thì việc mà trẻ phải tự làm nhiều hơn. PTA tổ
chức các buổi học để cùng suy nghĩ về cách hỗ trợ trẻ. Có cả chương
trình dành cho trước và sau khi nhập học.

3

Trợ giúp nhà trường (school support)
Là tổ chức hỗ trợ các hoạt động giáo dục của trường. Người điều phối
hỗ trợ hoạt động của trường đóng vai trò kết nối giữa nhà trường và
khu vực. Là nhịp cầu kết nối giữa nguyện vọng “ muốn làm cái này,
muốn nhận được sự giúp đõ” của nhà trường với những người dân khu
vực muốn phát huy kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình để giúp ích cho
con trẻ. Nói cách khác đây là “ đội cổ vũ” của trường.

Ⅱ

NỘI DUNG HOẠT
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ĐỘNG PTA
Để hướng tới sự trưởng thành khỏe mạnh của con trẻ, hội tiến hành các
hoạt động như sau

1

Học tập theo hướng dẫn của giáo viên và phụ huynh

Học hỏi và trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến sự trưởng thành
của con trẻ và cách nuôi dậy trẻ với mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo
dục trong gia đình, giáo dục của nhà trường, và sự giáo dục của người dân
khu vực.
Để con trẻ được nuôi dậy trong môi trường lành mạnh, để giải quyết
hàng loạt những vấn đề mà con trẻ gặp phải trong bối cảnh môi trường
xung quanh có nhiều thông tin không đáng tin cậy thì chính bản thân các
bậc phụ huynh phải tự học hỏi, tự lựa chọn thông tin để có thể đưa ra những
giải pháp đúng đắn. Việc học hỏi lẫn nhau, trao đổi thông tin với nhau về
những vấn đề thắc mắc, về tình hình con trẻ ở nhà trường, tình hình con trẻ
ở trong gia đình là rất quan trọng. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ
mở những cuộc điều tra, đưa ra đề tài để tổ chức các buổi đào tạo.
Ví dụ về các hoạt động của Hội: Họp hội PTA lớp, khối.
Mở các buổi đào tạo.
Hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao sự giáo
dục trong gia đình và trong khu vực
( tham khảo trang 2)

2

Hiểu và hợp tác với sự giáo dục của nhả trường

Việc hội viên PTA hiểu sự giáo dục của nhà trường và hợp tác với các hoạt
động giáo dục đó là điều rất quan trọng. Qua việc phụ huynh hiểu rõ được
phương châm và mục tiêu giáo dục của nhà trường, hiểu được các vấn đề
trong môi trường giáo dục, hiểu được thực trạng của con trẻ sẽ có thể xây
dựng được cách thức hợp tác và cách xây dựng các hoạt động.
Ví dụ về các hoạt động của Hội: tổ chức các buổi học thực hành vào thứ 7
và kỳ nghỉ hè (wakuwaku school, summer school), hoạt động đọc truyện,
hoạt động quảng cáo…
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3. Chỉ đạo hoạt động ngoại khóa của con trẻ
Đối với con trẻ thì hoạt động ngoài trường học cũng là một phần quan trọng
trong sự trưởng thành. Tuy nhiên với môi trường trong khu vực như hiện
nay đã thực sự an toàn và lành mạnh đối với trẻ chưa? Ngoài mục đích bảo
vệ con trẻ khỏi những nguy hiểm và những ảnh hưởng xấu , các hoạt động
của Hội còn hướng cho trẻ tích cực chơi ngoài trời và tham gia vào các hoạt
động tập thể.
Ví dụ về các hoạt động của Hội:Thể thao, trò chơi giải trí hoạt động
theo nhóm trong khu vực, hướng dẫn về an toàn giao thông, đi tuần ngoài
trường học,…

4. Đẩy mạnh môi trường đào tạo trong khu vực
Tìm hiểu thực trạng và cải thiện môi trường đào tạo trong khu vực nơi
con trẻ sinh hoạt. Do đó ý kiến của mỗi hội viên là rất quan trọng. Tổng
hợp ý kiến đó thành ý kiến của PTA sau đó đưa các ý kiến đó đến các cơ
quan liên quan là việc rất cần thiết.
Ví dụ về các hoạt động của Hội: Tìm hiểu, nắm bắt rõ về những địa
điểm nguy hiểm trong khu vực của trường và trên đường tới
trường.Lập ra bản đồ an toàn trong khu vực, tạo ra
poster quảng cáo về bảo vệ trẻ và làm ra biển báo gắn
trước nhà SOS dành cho trẻ…

5. Đẩy mạnh năng lực đào tạo và hình thành sự liên kết
trong khu vực
Để con trẻ được nuôi dạy một cách an toàn và lành mạnh trong khu vực
thì không chỉ giáo viên và phụ huynh mà sự thấu hiểu và giúp sức của
người dân sống trong khu vực là không thể thiếu. Chúng tôi muốn tạo ra
một môi trường mà người dân khu vực luôn có sự quan tâm và bảo vệ trẻ.
Ví dụ về các hoạt động của Hội: Tham gia, hợp tác với các hoạt động
trong khu vực, các hoạt động liên kết với các đoàn thể trong khu vực, tham
gia vào các cuộc họp của đoàn thể trong khu vực như họp hội thanh thiếu
niên…
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Ⅲ

Khi trở thành hội viên

PTA
１

Là một thành viên của lớp, khối

PTA của khối là đơn vị cơ sở của PTA, là nền móng của hoạt động. Họp PTA
chủ yếu được tổ chức cùng vào ngày có họp phụ huynh và ngày phụ huynh dự
giờ học.
(1) Hiểu được tình hình của con trẻ qua lớp. Hãy cùng suy nghĩ, cùng thảo
luận cùng hợp lực để con trẻ có thể sinh hoạt vui, khỏe ở trường học. Là
nơi họp bàn để giáo viên phụ trách và phụ huynh cùng nhau giải quyết khi
có vấn đề gì xảy ra.
(2) Là nơi mà phụ huynh có thể trao đổi về những lo âu trong việc nuôi dạy trẻ
hay các mặt trong sinh hoạt. Là cơ hội để các bậc phụ huynh có con đồng
lứa tuổi có thể tham khảo ý kiến của nhau cũng như cách tiếp cận con trẻ
v..v
(3) Là nơi phát ngôn về những điều còn tồn tại trong môi trường giáo dục của
trường học, địa phương. Việc thảo luận về những điểm cần cải thiện hay
những vấn đề còn tồn tại trong khi nuôi dạy con trẻ là rất quan trọng.
Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp về kết quả thảo luận này đến
PTA của khối và PTA của toàn trường, đồng thời mong các bậc phụ huynh
có thể cùng suy nghĩ để giải quyết các vấn đề.
(4) Hợp tác tham gia vào các sự kiện của lớp, khối, trường. Hôi viên có vai trò
trung tâm trong việc thảo luận về cách thức hợp tác tham gia.
(5) Tiến hành bầu chọn các hội viên nhằm mục đích điều hành hoạt động PTA
lớp, làm cầu nối với PTA khối, trường, điều hành hoạt động PTA toàn
trường.

2. Hãy cùng tham gia vào hoạt động (sự kiện) của PTA
PTA tổ chức nhiều loại hình hoạt động. Những hoạt động này không chỉ
được thực hiện bởi các cán bộ, thành viên của PTA. Hãy tích cực tham gia
cùng chúng tôi. Thông qua những hoạt động này, các bậc phụ huynh có thể
hiểu hơn về con mình và tăng cường giao lưu giữa các cha mẹ, giao lưu với
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giáo viên. Cũng giống như con trẻ trưởng thành từ các mối quan hệ với
người khác, thì người lớn cũng có thể học hỏi nhau và có những khám phá
mới bằng việc giao lưu, hoạt động nhóm, trò chuyện với nhiều người khác
nhau.
Ngoài ra, nếu có thắc mắc hay ý kiến gì về hoạt động của PTA, hãy liên lạc
với chúng tôi thông qua PTA lớp hoặc có thể nói trực tiếp với những hội
viên, thành viên trong ban tổ chức xung quanh. Hơn nữa cũng có nhiều
PTA có trang website riêng nên có thể liên lạc qua mail.

3. Hãy thử sức với vị trí là cán bộ, thành viên của PTA
“Có thêm nhiều bạn bè tốt, góp phần cho sự trưởng thành của bản thân
trong các mối quan hệ”, “Hiểu rõ hơn về tình hình trường học và địa
phương”, “Có thêm những cách nhìn và suy nghĩ về sự vật, sự việc; nhận ra
rằng không nên phán xét một chiều” là những chia sẻ của những người đã
từng ở vị trí thành viên, cán bộ của PTA. Những người bạn cũng như những
kinh nghiệm có được thông qua hoạt động của PTA là những điều vô cùng
quý giá.
Mặt khác, cũng có những ý kiến là gặp khó khăn do không tìm được
người kế nhiệm làm thành viên, cán bộ PTA . Cho dù trong tình hình như
vậy nhưng những vấn đề liên quan đến giáo dục con trẻ vẫn diễn ra và
không chờ đợi chúng ta. Vì vậy với tư cách là thành viên, cần phải xem xét
tạo điều kiện cho các thành viên hoạt động dễ dàng, vừa hợp tác, động viên
lẫn nhau vừa cố gắng hết sức mình để có thể xây dựng, phát triển PTA.
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IV. Sau khi trở thành hội
viên của PTA
PTA trường hoạt động dựa trên “Quy tắc hội PTA”, “Quy ước” tùy theo
mỗi trường. Sau đây xin được giới thiệu vài ví dụ tiêu biểu.
※Tùy vào tình hình thực tế của PTA mỗi trường mà quyết định tên gọi
và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của hội viên.
Những hoạt động dưới đây nếu chỉ phó mặc cho thành viên (Iin) thì
không thể diễn ra tốt đep. Sự hợp tác của hội viên bằng nhiều hình thức
khác nhau là không thể thiếu. Dù không là thành viên (Iin) thì cũng hãy
tham gia, hợp tác tích cực trong khả năng có thể. Song song với việc kết nối
giữa các bậc phụ huynh với nhau, “các hoạt động vì con trẻ” sẽ trở thành
bước tiến đầu tiên trong việc xây dựng, phát triển địa phương là môi trường
nuôi dưỡng con trẻ.

1. Hoạt động của lớp, khối
(1) Điều hành PTA lớp: Tạo ra nơi để có thể bàn bạc, thảo luận về những
nội dung đã đề cập tới ở trên. Cần trao đổi kĩ càng với giáo viên chủ
nhiệm khi quyết định đề tài. Ngoài ra cần lưu ý tạo điều kiện để các hội
viên có thể giao lưu, trao đổi một cách cởi mở, thuận lợi với nhau khi
điều hành, tổ chức hoạt động.
(2) Đưa những ý kiến, đề xuất được thảo luận tại PTA lớp vào hoạt động
của PTA.
(3) Thúc đẩy các hội viên tham gia vào các buổi họp, sự kiện, hoạt động
của PTA.

2. Hoạt động văn hóa
Tiến hành các buổi hội họp để đưa ra thảo luận về những vấn đề chung
trong việc giáo dục con trẻ, vấn đề ở địa phương cũng như những vấn đề cụ
thể được hội viên đề cập đến.
(1) Tổ chức các buổi diễn thuyết, buổi học, chiếu phim, tham quan v.v với
đề tài về: điều kiện xã hội xung quanh việc giáo dục tại gia đình, sức
khỏe, con trẻ; hiểu biết về giáo dục tại trường học; chế độ giáo dục; các
hoạt động của PTA v…v. Cũng có thể coi như đây là một trong số các
hoạt động góp phần hỗ trợ tăng cường năng lực giáo dục tại gia đình,
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giáo dục của địa phương.
(2). Trong hoạt động văn hóa thể thao của hội viên PTA, tổ chức các hoạt
động theo nhóm, tạo ra các cơ hội thi đấu giao lưu.

3. Hoạt dộng ngoại khóa
Hội liên kết với khu vực và nhà trường để tổ chức những hoạt động hoạt
động sao cho con trẻ có một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh cả về cơ thể lẫn
tâm hồn.
(1) Hoạt động bảo vệ an toàn cho con trẻ: đi tuần trong khu vực, kiểm tra
đường đến trường, mở những buổi học về an toàn giao thông, học về
phòng chống thiên tai, đưa về nhà theo nhóm…
(2) Tìm kiếm các điểm chơi cho trẻ, hoạt động theo nhóm: hoạt động theo
nhóm trong khu vực, mở cửa sân trường cho con trẻ vào chơi.
(3) Hoạt động vui chơi giải trí: lễ hội làm bánh mochi, lễ hội hè, tập thể dục
buổi sáng...

4. Hoạt dộng quảng cáo
Thông qua các hoạt động làm tờ quảng cáo, đưa tin trên trang web để
truyền tải vai trò của PTA. Nội dung quảng cáo ghi rõ suy nghĩ và mục tiêu
của giáo viên và phụ huynh. Đăng tải rõ ràng tình hình hoạt động hiện tại
của PTA để hội viên lấy ra làm đề tài, đăng nội dung có ích cho việc học và
cho các hoạt động. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:
(1) Các hoạt động trọng điểm hiện tại của PTA
(2) Thông tin của nhà trường mà hội viên PTA cần nên biết.
(Về các sự kiện đã và đang diễn ra, về những hoạt động cần sự hợp tác
của PTA)
(3) Nội dung liên quan đến giáo dục gia đình, đề tài liên quan đến hoạt
động của PTA…
Ngoài ra cũng đăng tải cả những hoạt động cần sự hợp tác, giúp đõ của
địa phương và của các cơ quan liên quan.

5. Tiến cử・Lựa chon
Đề cử, lựa chọn hội viên vào ban tổ chức cho năm học tiếp theo.
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Ⅴ

Quản lý và hội viên

trong ban tổ chức
1

Hội viên trong ban tổ chức

Hội viên trong ban tổ chức là đại diện PTA được chọn ra từ hội viên giữ
vai trò quảng bà các hoạt động. Phân chia công việc theo từng chức vụ như
Trưởng ban tổ chức, phó ban tổ chức, thư ký, kế toán, giám sát. Vai trò, số
lượng người, quyền hạn của từng chức vụ được ghi rõ trong quy chế và quy
định của Hội.

2

Ngân quỹ

Hoạt động PTA được hoạt động dựa vào tiền đóng quỹ của Hội viên.
Việc lập ngân quỹ phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của PTA. Cùng với
việc lập ra kế hoạch hoạt động đáp ứng được kỳ vọng của hội viên thì việc
lập ra kế hoạch ngân quỹ hợp lý và không gây ra gánh nặng cho Hội viên là
rất cần thiết. Các mục thu ngân quỹ cần có giải thích cụ thể và được sự
chấp thuận của Hội viên và cần được duyệt bởi Đại hội. Thêm vào đó việc
xuất quỹ và quyết toán cũng đều phải minh bạch rõ ràng.

3

Tổ chức

Tổ chức PTA được chia thành 2 cơ quan chinh là Cơ quan nghị quyết và
Cơ quan thi hành. Cơ quan nghị quyết bao gồm Đại hội, Đại hội thành
viên…. Cơ quan thi hành bao gồm Ban quản lý (Ban thực thi), Ban chuyên
môn, Ban chủ tịch….

4

Họp tổng kết

Đại hội cơ quan nghị quyết được tổ chức 1 năm từ 1 đến 2 lần. Đại hội sẽ
tiến hành báo cáo hoạt động - duyệt quyết toán, phê duyệt ứng cử viên vào
ban tổ chức, lập - quyết định ngân quỹ và phương châm hoạt động. Khi tổ
chức Đại hội chú ý những điểm sau:
(1) Ngày tổ chức Đại hội cần được quyết định sớm, thông báo các vấn đề
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cho Hội viên.
(2) Thành viên Đại hội và PTA lớp – khối nắm rõ nội dung các vấn đề cần
bàn bạc đặc biệt là các dự án về ngân quỹ.
(3) Cần phải chuẩn bị nội dung các vấn đề cần bàn bạc một cách cẩn thận
và giải thích một cách dễ hiểu.
(4) Hội viên chủ động đưa ra ý kiến

5

Học về cách quản lý của Tổ chức

Cũng có khi phát sinh thắc mắc, nghi ngờ về nội dung hoạt động PTA, tư
cách và phí hội viên, cách chọn người vào ban tổ chức, cách tổ chức cuộc
họp, nội dung và phương hướng hoạt động của thành viên đại hội. Trong
trường hợp đó từng hội viên hãy tự chủ động suy nghĩ để tìm ra cách giải
quyết tốt hơn. Và cũng cần suy nghĩ dựa trên quan điểm của PTA
Ví dụ đưa những vấn đề đó làm đề tài để đào tạo, bàn bạc về “1 PTA
mong muốn là PTA như thế nào?”. Làm rõ các vấn đề có thể thực hiện được
dựa trên thực trạng của hội viên. Tiến hành giải quyết các vấn đề tận gốc là
rất quan trọng.
Thông qua các buổi học để việc tiến hành các hoạt động dựa trên sự thấu
hiểu của Hội viên là hình tượng lý tưởng của PTA. Việc lấy đề tài “cách
quản lý của Tổ chức” làm đề tài để đào tạo, học tập cũng là một phần rất
quan trọng.
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Ⅵ

Mối quan hệ với Trường học và

phòng Giáo dục
1

Mối quan hệ với trường học

(1) Vị trí của Hiệu trưởng
Hiệu trưởng là người quản lý trường học, giải quyết các vấn đề liên quan
đến quản lý trường. Do đó, khi hoạt động của PTA có mối quan hệ sâu sắc
với trường thì Hiệu trưởng sẽ tham gia, điều hành các cuộc họp của Ban tổ
chức và Ban kế hoạch.
(2) Mối quan hệ giữa giáo viên và thành viên phụ huynh
Phụ huynh và giáo viên có vai trò khác nhau trong sự giáo dục con trẻ.
Tuy nhiên với hoạt động PTA, khi là một thành viên PTA, là một hội viên
luôn mong muốn sự hạnh phúc của con trẻ thì kể cả phụ huynh lẫn giáo
viên đều luôn hợp tác bàn bạc với nhau. Giáo viên cũng được chọn vào ban
tổ chức PTA.
(3) Mối quan hệ với sự quản lý trường học
① PTA có thể tham gia ý kiến với trường học về các vấn đề liên quan
đến kế hoạch giáo dục, chỉ đạo giáo dục, quản lý địa điểm (cơ sở). Tuy
nhiên trên danh nghĩa PTA hay ban tổ chức PTA thì sẽ không được
tham gia vào các vấn đề nhân sự của trường và cách quản lý trường.
Ngược lại phía nhà trường cũng không tham gia vào nhân sự hay cách
quản lý của PTA. Cả hai bên cần phải tôn trọng chủ thể này.
② Cần phải làm rõ nội dung hoạt động của Hội khác với của hội phụ
huynh của trường. Cuộc họp do PTA chủ trì là do phụ huynh hội viên
PTA tổ chức. Họp hội phụ huynh do trường tổ chức là do giáo viên chủ
trì.
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2

Mối quan hệ với Phòng Giáo Dục

Phòng giáo dục giúp sức hợp lực vì sự phát triển lành mạnh của PTA
nhưng không có những hành động can thiệp vào Hội.
Ban hành chinh của Phòng ngoài việc truyền đạt những yêu cầu của PTA
và của những tổ chức liên hợp dựa theo luật giáo dục xã hội còn tổ chức các
buổi đào tạo, viết và phân phát sách hướng dẫn về PTA.

3

Tổ chức liên hợp của PTA

Các PTA trong quận lập ra tổ chức liên hợp để trao đổi thông tin, tìm
hiểu và đưa ra những đối sách chung
Tổ chức liên hợp phát triển dựa trên sự tôn trọng chủ thể của PTA trường
(dưới đây gọi là PTA đơn vị), giữ mối quan hệ hợp tác sâu sắc gắn bó. Khi
PTA đơn vị có những vấn đề khó giả quyết thì sẽ đưa các vấn đề đó lên tổ
chức liên hợp để cùng tìm ra phương án giải quyết phù hợp.

4

PTA và khu vực

PTA khác với nhóm hỗ trợ trực thuộc của trường, kết nối nhà trường với
tổ chức liên quan đến giáo dục xã hội. Do đó PTA ngoài việc hỗ trợ giáo
dục của trường còn kết nối giữa nhà trường với gia đình, cùng với việc hỗ
trợ giáo dục trong gia đình còn có vai trò hỗ trợ việc giáo dục trong địa
phương.
Để làm được như vậy hoạt động của PTA đơn vị không chỉ dừng lại ở
một đơn vị mà cần phải gắn kết với nhiều PTA trong khu vực để giúp sức
vào sự cải tiến nâng cao môi trường giáo dục trong địa phương.
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VII.

Cơ cấu tổ chức PTA

Hội đồng liên lạc PTA trường tiểu học quận Oota (gọi tắt là shoupiren)
1. Mục đích: Các đơn vị PTA giữa các trường tiểu học quận Oota có sự trao đổi thông tin thường
xuyên, mối quan hệ giữa các phụ huynh mật thiết để phát huy được sứ mệnh vốn có của PTA.
2. Cơ cấu: Được hình thành bởi hội viên trực thuộc các đơn vị PTA (gọi tắt là tanpi) của 60 trường
tiểu học quân Oota (bao gồm cả trường Tateyama sazami). Có Hội liên hợp hay Hội đồng liên lạc
PTA trường tiểu học của 3 khu vực Omori, Chofu, Kamata. Khu vực Omori, Kamata được chia ra thà
nh 3～4 nhóm.
Nhóm Omori (7 trường)
Omori dai yon, Nakatani, Omori daiichi, Kaiou,
Omori daisan, Omori daigo, Omori higashi

Trường tiểu học khu
vực Oomori
Hội đồng liên lạc PTA
(20 trường)

Nhóm Iriarai (6 trường)
Iriaarai daigo, Iriarai daiichi, Sannou,
Iriaraidaini, Iriarai daiyon, Tateyama sazanami
Nhóm Maike (7 trường)
Magome, Magome daini, Magome daisan,
Umeda, Ikegami, Ikegami daini, Tokumochi

Trường tiểu học
quận Oota
Hội đồng liên lạc
PTA
(60 trường)

Trường tiểu học khu
vực Choufu
Hội đồng liên lạc PTA
(14 trường)

Higashi Chofu dai ichi, Denenchofu,
Chofuootsuka, Higashichofu dai san, Mine
machi, Chidori, Kugahara, Shousen, Chisetsu,
Koike, Yukigaya, Senzokuike, Akamatsu,
Shimizukubo
Nhóm Haneda, Koujiya (7 trường)
Kojiya, Higashi Kojiya, Kita Kojiya, Haneda,
Tonan, Haginaka, Nakahaginaka

Nhóm Rokugou (8 trường)
कामाता-क्षेत्र
प्रथ्यममकTrường tiểu
học khu vực Kamatai
Hội đồng liên lạc PTA
(26 trường)

Izumo, Rokugou, Nishi Rokugou, Takahata,
Nakarokugou, Shimoda, Higashi Rokugou,
Minami Rokugou
Nhóm Yakuchi (5 trường)
Yaguchi, Yaguchi nishi, Tamagawa, Yaguchi
higashi, Toho
Nhóm Kamata (6 trường)
Aioi, Onaduka, Kamata, Nanpo, Shinshuku,
Touho

- 13 -

Ví dụ về cơ cấu tổ chức của PTA cơ sở (gọi tắt là tan P) (trường tiểu học)
※Cơ cấu tổ chức và tên gọi của từng trường là khác nhau

Đại hội

Đại hội thành viên

Ban chủ tịch

Ban theo khối

Ban văn hóa

Ban quản lý
(Ban thực thi)

Ban quảng cáo

Hội viên của các khối:

Ban ngoại khóa

Ban đề cử

Hoạt động nhóm
●Nhóm bóng chuyền
● Nhóm tập hát
●Nhóm đọc truyện
v…v

☆Hội viên đại biểu của khối
☆Hội viên văn hóa
☆Hội viên quảng cáo
☆Hội viên ngoại khóa
☆Hội

Hội viên được chọn khi cần thiết
☆ Hội viên đặc biệt (hoạt động trong năm)
☆ Hội viên trong các hoạt động nhằm nâng cao nền giáo dục trong gia đình và trong khu vực
☆ Hội viên sân trường
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Ví dụ về cơ cấu tổ chức của PTA cơ sở (gọi tắt là tan P) (trường trung học)
1. Mục đích: Nâng cao môi trường giáo dục của nhà trường cùng với đẩy mạnh sự phát triển toàn diện
của PTA.
2. Tổ chức: Tổ chức với đơn vị 28 trường trung học công lập quận Oota PTA (thường gọi là tan P) và
hội đồng các hiệu trưởng của các trường trung học công lập quận Oota và đại diện đơn vị sẽ đứng ra
điều hành. Để việc điều hành diễn ra suôn sẻ thì sẽ chia thành 3 khu vực Omori, Chofu và Kamata

Khu vực Oomori
Hội đồng liên lạc
PTA(9 trường)

Trường cấp 2 quận Oota
Hội đồng liên lạc PTA
(28 trường)

Khu vực Chofu
Hội đồng liên lạc PTA
(7 trường)

Khu vực Kamata
Hội đồng liên lạc PTA
(12 trường)
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Oomori dai ichi
Oomori higashi
Oomori dai ni
Oomor -dai hachi
M agome
M agome higashi
Kaizuka
Oomori dai yon
Oomori dai san
Higashi Chofu
Denen Chofu
Oomori dai nana
Yukigaya
Oomori dai juu
Oomori dai roku
Ishikawadai
Haneda
Kojiya
Izumo
Rokugou
Shimoda
M inami Rokugou
Yaguchi
M isono
Hasunuma
Yasukata
Toho
Kamata

Ví dụ về cơ cấu tổ chức của PTA cơ sở (gọi tắt là tan P) (trường trung học)
※Cơ cấu tổ chức và tên gọi của từng trường là khác nhau

Đại hội

Ban tài chính

Ban chủ tịch

Ban cố vấn
(Cơ quan cố vấn quản lý)

Ban quản lý

Ban theo khối

Ban quảng cáo

Ban chỉ đạo hoạt
động ngoại khóa

Hội viên của các khối:
☆Hội viên đại biểu của khối
☆Hội viên quảng cáo
☆Hội viên chỉ đạo hoạt động ngoại khóa
☆Hội viên văn hóa

Ban văn hóa

Ban đề cử

Hoạt động nhóm
● Nhóm ba lê
●Nhóm tập hát
●Nhóm bóng bàn
v…v

Hội viên được chọn từ nhóm và khối
☆ Hội viên được đề cử vào ban quản lý
Hội viên được chọn khi cần thiết
☆Hội viên đặc biệt (hoạt động trong năm)
☆Hội viên trong các hoạt động nhằm nâng cao nền giáo dục trong gia đình và trong khu vực
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